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Anotace 

Předmětem této práce je vyprojektování databázového systému pro vedení 

oddílových agend skautského oddílu v Děčíně.  V práci je nejprve analyzován stávající 

způsob vedení oddílových agend, ze kterého vyplynula nejednotnost jejich vedení a 

nutnost tvorby systému nového. Na základě vymezení problémových oblastí, formulace 

uživatelských požadavků a aplikace dalších postupů pro tvorbu databáze je vypracován 

logický návrh datové struktury nového systému. K návrhu databáze je využito metody 

strukturovaného přístupu. Práce je dovršena implementační částí, ve které jsou popsány 

vytvořené formuláře a sestavy v databázovém prostředí aplikace MS Access 2007. 

Klíčová slova: Analýza, návrh, informační systém, databáze, datový tok, datová struktura 

Summary 

This thesis deals with an overview of a developing the database system for guiding a 

group´s agendas of a scout group in Děčín. In the thesis is firstly analyzed a current 

method of guiding a group´s agendas, from which was resulted a disunity in this guiding 

and a need of making a new system. On the base of distinguishing the problem areas, 

formulating the user´s requests including the application of further ways for making a 

database is developed a logical proposal of a data structure of a new system. There is used 

a method of the structured approach with a database design. The thesis is completed with 

an implementation part in which are described the made forms and lists in a database 

workspace of the MS Access 2007.  

Keywords: Analysis, development, information system, database system, data 

stream, data structure 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Informační technologie jsou dnes již běžně rozšířeny mezi organizacemi i 

jednotlivci. Způsob jejich využití se však liší. Stále nacházíme oblasti, kde tyto technologie 

slouží spíše jako pomůcky pro jednoduchou evidenci namísto papírové podoby, ale bez 

dalšího přínosu, která mohou uchovaná data poskytnout. 

Skautský oddíl v Děčíně, jehož přesný název zní „1. koedukovaný oddíl „STOPA“ je 

oddíl čítající přibližně stovku lidí převážně školního věku. Je jedním z oddílů střediska 

„ÚSVIT“ v Děčíně. Účelem oddílu je vychovávat děti v souladu s přírodou a připravit je 

na různé životní situace. Děti jsou v oddíle rozděleny do družin podle pohlaví a dále podle 

věku. Každá družina má svůj program, své termíny schůzek a svého vedoucího (rádce). 

Činnost oddílu je zachycena v oddílové kronice, kterou spravuje vedoucí oddílu a do níž 

přispívají všichni členové oddílu. Než se člen oddílu stane plnohodnotným skautem, 

prochází určitými etapami skautského vývoje, které bývají zmapovány ve výše zmíněné 

kronice. 

Oddílem za dobu jeho existence prošlo již bezmála několik set lidí, což s sebou 

přináší i nutnost řádné evidence všech jeho členů a aktivit. Vedoucí činovníci využívají 

k požadovaným přehledům jak specifický program, tak i různé podpůrné evidence. Sami 

však přitom naráží na nejednotnost evidencí, nutnost opakovaného vkládání stejných 

záznamů a malou informační hodnotu z vložených údajů. 

Cílem této práce je navrhnout nový systém vedení oddílových agend, sjednotit 

uživatelské rozhraní a ulehčit práci nejen oddílovým vedoucím v mnohdy zbytečně 

opakovaných činnostech. S pomocí definovaných výstupů systému bude možné 

vyhodnocovat aktivitu jednotlivých členů oddílu a optimálně nastavovat motivační 

program oddílu. Nový systém by měl po stránce technické vést k zajištění konzistence dat 

[5], odstranění redundancí, k odpovědnosti za spravované údaje a v případě potřeby být 

zdrojem dat pro oddílové internetové stránky.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VEDENÍ AGEND VE 
SKAUTSKÉM ODDÍLU V DĚČÍNĚ 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, vedení oddílu používá při jeho správě 

několik evidencí za pomoci různých nástrojů. Jsou to evidence jak v elektronické, tak i 

v_písemné podobě. Evidence členů vede o každém členovi oddílu základní osobní údaje 

dané přihláškou do oddílu a nutné pro jeho registraci a dále specifické skautské informace 

související s činností člena v oddíle. Pokladní kniha příjmů a výdajů je evidencí pohybu 

oddílových financí a je podkladem pro zpracování účetnictví. Evidence majetku 

napomáhá při správě oddílového majetku, kronika je evidencí akcí a účasti na nich.  

Ke zviditelnění práce a i jako prostředek další komunikace mezi členy i nečleny 

oddílu slouží webové stránky http://www.stopadecin.cz/. Stránky slouží jako centrální 

informační zdroj o oddílu – přehled o budoucích akcích, informace o uplynulých akcích, 

seznamy družin, členů družin, roverského oddílu, fotografie, návštěvní kniha, kontakty, 

zkrátka veškeré informace, které je možno nabídnout ke zveřejnění. Příspěvky jsou tvořeny 

samotnými členy oddílu, kteří jsou registrovaní a mají příslušná oprávnění k editaci. 

Správcem a autorem centrálních stránek je člen oddílu. Byť jsou informace o oddíle již 

dnes získávané z datových tabulek umístěných na www serveru, jedná se v tomto případě o 

sekundární zdroj informací a nelze hovořit o evidenci jako takové. 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že se jedná o širší spektrum evidovaných 

údajů. Jak dále uvidíme, jsou vždy dostupné jen určité časové segmenty dat v závislosti na 

druhu agendy. Snaha o sjednocení způsobu jejich evidování je tedy o to větší. 

2.1 Stávající systém pro evidenci údajů o členech 

Správa údajů o členech oddílu je základní evidencí. Poskytuje nejenom přehled o 

všech členech oddílu, ale je výchozím podkladem pro další evidence, které z ní čerpají. 

Smyslem této evidence je poskytnout detailní informace o členovi a zároveň vést i další 

agendu týkající se činnosti daného člena v oddílu. Evidence je spravovaná programem 

„Osoby“ a tabulkou „Registrace oddílu“ v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Než přistoupím k popisu dílčích systémů, je třeba uvést tzv. životní cyklus člena 

oddílu. Oddíl se rozšiřuje o členy převážně z řad školáků základních škol. Na základě 
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náborových kampaní či jiných událostí se zájemce o vstup do oddílu přijde podívat na 

oddílovou schůzku. Pokud se po schůzce rozhodne zapsat do oddílu, vyplní přihlášku se 

základními osobními údaji, kontakty na odpovědné osoby a s připojenými podpisy 

odpovědných osob (zpravidla rodiče) ji přinese na další schůzku. Tak se přihláška dostane 

k oddílovému vedoucímu a ten člena zaeviduje do „Osob“ s vyplněním data vstupu do 

oddílu a přiřadí mu registrační číslo. Vedoucí také zaznamená, do jaké z oddílových skupin 

je člen zařazen. Nový člen oddílu dochází na schůzky své skupiny a rádce (vedoucí 

skupiny) referuje vedoucímu oddílu, jak se člen projevuje a zda je perspektivním 

z hlediska aktivity v oddíle. Po nějaké době se v případě perspektivního člena rozhodne o 

jeho zaregistrování do oddílu. Toto období na rozhodnutí je důležité a jeho smyslem je 

zabránit zbytečnému vybíraní poplatků od dětí, které v této době zjistí, že je činnost 

v oddíle nebaví a z oddílu vystoupí. Nábor většinou probíhá na začátku školního roku a 

registrace potom začátkem následujícího kalendářního roku. Při registraci člen hotově 

oproti vydanému dokladu nebo převodem na účet střediska zaplatí danou částku a stává se 

plnohodnotným členem oddílu s nárokem na účasti v soutěžích, táboře a podobně. 

Registraci člena vedoucí podle vydaného dokladu či přehledu příjmů na účet zapíše do 

tabulky s uvedením pořadového čísla registrace, data zaplacení platby, částky a způsobu 

platby. Registrace pak probíhá opakovaně každý kalendářní rok a dochází při ní i ke 

kontrole osobních údajů člena. Člen během činnosti v oddíle sbírá zkušenosti, získává 

skautské dovednosti a formou skládání slavnostních slibů a účastí na vzdělávacích a 

naučných kurzech si doplňuje skautské vzdělání. Všechny tyto činnosti se vedení oddílu 

snaží evidovat v evidenci „ Osoby“ částečně v položce poznámka, částečně v přehledu 

slibů a navštívených kurzů s uvedením data a místa. Člen se také účastní různých akcí, ať 

už soutěžních nebo jen výletních. Tyto jsou následně evidovány v oddílové kronice.  

2.1.1 Struktura programu „Osoby“ 

„Osoby“ je jediný speciálně pro oddíl vytvořený program, který je vedením oddílu 

využíván.  Je vytvořen v aplikaci FoxPro pro OS MS DOS. Jeho autor je sice znám, ale 

vzhledem k časovému odstupu od vyhotovení programu si již stavbu programu nepamatuje 

a dokumentaci také žádnou nevydal. Při popisu programu tedy vycházím pouze z vlastního 

pozorování a z konzultací s jeho uživateli. Program je nainstalován jako samostatná 

aplikace na jediném počítači, ke kterému mají přístup vedoucí a rodinní příslušníci jako 

zástupci vedoucího. Přístup k programu je bez omezení. Před vlastním spuštěním 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  4 

 

programu se za pomoci dávkového souboru načítá znaková sada pro správné zobrazení 

znaků národního prostředí v textovém režimu. 

Program „Osoby“ nabízí prostřednictvím menu v horní ovládací liště nabídku, s jejíž 

pomocí se lze přepínat mezi dostupnými evidencemi. Náhled nabídky je na obr. 1. 

 

Obr. 1 Nabídka programu Osoby 

Nyní k jednotlivým evidencím dostupným z nabídky: 

 Osoby – náhled obrazovky je na obr. 2. Předmětem je evidence osobních údajů 

člena oddílu jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa a další položky, 

důležité časové milníky jako například datum vstupu do oddílu a registrační číslo, 

které člena po dobu aktivní činnosti v oddílu jednoznačně identifikuje. Zde je 

nutno podotknout, že pokud se člen na další období nezaregistruje, není již tzv. 

aktivní a jeho registrační číslo je použito pro nového člena. Tím v evidenci 

úmyslně vznikají duplicity registračních čísel. 

 

Obr. 2 Náhled obrazovky evidence Osoby 
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 Oddílové údaje – zde je ke jménu člena oddílu vedeno jeho zařazení k oddílové 

skupině (družině), jaké postavení má v rámci zařazení, data plnění slibů, částečný 

přehled členských příspěvků (registrací) a taxativně jsou zde vyjmenovány 

některé skautské dovednosti s možností zapsání data jejich splnění. Náhled 

obrazovky je na obr. 3. 

 

Obr. 3 Náhled obrazovky evidence Oddílové údaje 

 Vybavení – poskytuje přehled zapůjčeného oddílového vybavení členům oddílu. 

Jedná se o 9 opět taxativně vyjmenovaných předmětů s daty zapůjčení a navrácení 

členovi oddílu. Tato evidence viz obr. 4. se již v současné době nepoužívá. 

 

Obr. 4 Náhled obrazovky evidence Vybavení 
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 Tábory – poskytuje přehled o účasti člena na oddílem pořádaných táborech. Ke 

jménu člena oddílu je zapsáno místo a datum konání tábora. U položky nazvané 

SVP se nepodařilo zjistit její účel. Náhled obrazovky je na obr. 5. 

 

Obr. 5 Náhled obrazovky evidence Účasti na táborech 

 Příjem materiálu – evidence se týká oddílového majetku a bude popsána v další 

kapitole věnované evidenci majetku 

 Jiná obrazovka – pomocí této nabídky lze v rámci evidence Osoby zobrazit 

poznámku pro zapisování různorodých údajů. Poznámka je využívána k volnému 

zápisu získaných skautských dovedností. Náhled poznámky je na obr. 6. 

 

Obr. 6 Náhled obrazovky evidence Poznámky k osobě 
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Program „Osoby“ zpracovává pouze textové a číselné údaje, které jsou zadávané 

prostřednictvím klávesnice do patřičných polí jednotlivých formulářů. 

Výstupy z jednotlivých evidencí jsou tvořeny výstupními sestavami, a to buď 

zobrazením na obrazovce, tiskem na tiskárně nebo tiskem do textového souboru 

s následnou možností editace v některém z textových editorů. Kromě toho je také možné si 

prohlédnout pořízená data v náhledu příslušné tabulky, listovat si v ní, ale již bez možnosti 

úprav. Náhledy výstupních sestav je možné shlédnout v příloze č. 1 až 5. V rámci 

programu je nabízena možnost změny výstupní sestavy, ale pouze vestavěným editorem 

aplikace FoxPro, který je však spíše určen pro programátory. 

Při procházení jednotlivých formulářů a za pomoci souborového manažeru jsem 

zjistil, že každý formulář má svoji vlastní tabulku s daty. Při změně jména a příjmení 

v jednom formuláři (např. v „osobách“) se tato změna nepromítne do žádného dalšího 

formuláře, kde se také jméno a příjmení nachází. Z uvedeného vyplývá, že mezi tabulkami 

není žádná vazba, která by využívala již jednou pořízené údaje pro ostatní tabulky. 

Program využívá celkem 5 oddělených tabulek s daty rozdělených podle tématiky tak, jak 

je naznačeno na obr. 1, kdy část dat v tabulce je vždy shodná – údaje k identifikaci člena 

oddílu a další část již obsahuje data podle tématiky tabulky (kromě tabulky příjmů zmíněné 

v další kapitole). V tabulkách se tak objevují redundantní data v podobě jména a příjmení. 

Již z prvního pozorování položek analyzovaného programu je patrné, že stávající 

systém trpí některými základními nedostatky [6]. V evidenci osob jsou některé položky 

pole využívány k zadávání více údajů, v evidenci oddílových údajů je zase patrné omezení 

počtu zadávaných údajů (např. příspěvků - registrací) k záznamu jednoho člena, která je 

mimo jiné důvodem pro vznik pomocné evidence o registraci uvedené dále v kapitole. 

Program také disponuje pouze omezenou možností výběru dat, které je zcela nefunkční 

v případě vícehodnotových polí, které se v tabulkách vyskytují. 

2.1.2 Tabulka „Registrace oddílu“ 

Přestože se v evidenci „oddílové údaje“ programu „Osoby“ nachází položky pro 

zapsání členských příspěvků, je tabulka Registrace s přehledem registrací vytvořená 

v prostředí MS Excel doplněním výše uvedené evidence. Důvodem jejího vzniku je 

požadavek skautského střediska na zasílání přehledu registrací v definované podobě. Pro 
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každý rok je vyhotovena samostatná tabulka opatřená příslušným názvem s vyznačením 

roku. Její náhled je na obr. 7. 

 

Obr. 7 Náhled obrazovky Registrace oddílu 

V tomto přehledu je oproti předchozí evidenci v programu „Osoby“ více rozlišujících 

údajů – způsob platby a číslo příjmového dokladu. Tabulku doplňují souhrny o platbách. 

2.2 Stávající systém pro evidenci majetku, příjmů a výdajů 

Oddíl „STOPA“ je součástí střediska „ÚSVIT“, které je samostatným subjektem 

s vlastním účetnictvím. Z tohoto důvodu oddílu vyplývá nutnost vést evidenci veškerého 

majetku, příjmů a výdajů a vytvářet středisku podklady pro řádné zaúčtování všech 

položek. 

K evidenci v této oblasti je možné využít evidence v programu „Osoby“ – Příjem 

materiálu a samostatné evidence v tabulkovém procesoru Revizní list a Pokladní kniha. 

Evidence v programu „Osoby“ – Příjem materiálu se však již v současné době nepoužívá a 

tak bude dále popsána pouze z důvodu úplnosti analýzy. 

Oddíl pro svou potřebu získává finanční prostředky z různých zdrojů. Těmi zdroji 

jsou různé dotace, ať už z ústředí Junáka či od obce, příjmy z registrací, sponzorské dary a 

podobně. Za získané finanční prostředky nakupuje majetek potřebný k činnosti oddílu, 
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hradí náklady spojené s provozem klubovny, s pořádáním táborů a dalších aktivitit. 

Veškeré příjmy a výdaje jsou evidovány v Pokladní knize s pořadovými čísly dokladů. 

Opět je zapotřebí nejprve uvést životní cyklus oddílového majetku. V případě 

nákupu nebo obdržení věci je této přiřazeno jedinečné evidenční číslo a je zapsána do 

Revizního listu s datem pořízení, popisem věci a způsobem jejího nabytí. Způsob nabytí 

rozlišuje, z jakého „balíčku“ peněz je věc zakoupena (např. z dotací, darů apod). Při 

používání věci dochází k její amortizaci a po nějakém čase nebo události může dojít 

k jejímu nevratnému poškození, což se opět zaeviduje v Revizním listu s uvedením data a 

důvodu odpisu věci. 

2.2.1 Struktura programu „Osoby“ - Příjem materiálu 

Materiál je identifikován číslem materiálu, jehož první číslice označuje druh 

materiálu a další číslice tvoří pořadové číslo. Eviduje se název materiálu, slovně způsob 

nabytí, dárce v případě daru a cena materiálu (věci). Náhled obrazovky je na obr. 8. 

 

Obr. 8 Náhled obrazovky evidence Příjem materiálu 

2.2.2 Tabulka Revizní list 

Jedná se o tabulku formátu MS Excel. Obsahuje čtyři listy. Do třech listů je rozdělen 

majetek podle použití na sportovní, táborové a oddílové vybavení. V těchto listech jsou 

chronologicky připisovány nové položky majetku tak, jak jsou průběžně nakupovány. Ve 

čtvrtém listu se pak každoročně při finanční uzávěrce vypisují všechny přírůstky majetku 

v aktuálním období tak, jak byly zapsány do jednotlivých předchozích listů. Čili čtvrtý list 
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je z části rekapitulací nákupu majetku za aktuální období bez rozlišení druhu majetku a je 

doplněn o seznam odepisovaných položek a souhrn hodnot majetku dle druhu. Náhled 

obrazovky se zobrazenou záložkou přírůstků a odpisu za aktuální období je na obr. 9. 

 

Obr. 9 Náhled obrazovky Revizní list 

2.2.3 Tabulka Pokladní kniha 

Je vedena ve formátu MS Excel. Tato tabulka obsahuje veškeré příjmy a výdaje 

oddílu opět chronologicky řazené. Položky vychází z příjmových a výdajových dokladů. 

Je-li tedy na jeden výdajový doklad zakoupeno více různého zboží, zde v této evidenci se 

na rozdíl od evidence majetku bude jednat o jednu položku. Evidence mimo jiné rozlišuje i 

v případě finančního příjmu jeho zdroj, neboť se může jednat například o dotaci z ústředí, 

dar či jiné. V této evidenci se již jednotlivé registrační platby členů neevidují, zapíše se zde 
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pouze celková přijatá částka za všechny registrace jako jeden příjmový doklad. Náhled 

obrazovky pokladní knihy je na obr. 10. 

 

Obr. 10 Náhled obrazovky Pokladní knihy 
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Pokladní kniha obsahuje na rozdíl od revizního listu pouze data za aktuální období a 

nelze v ní hledat za jiná uplynulá období. Pro každý kalendářní rok je totiž vytvořena 

samostatná tabulka opatřená příslušným názvem. 

2.3 Stávající systém pro evidenci akcí a účasti na nich 

Počáteční snahou vést alespoň nějakou evidenci spojenou s účastí je přehled o účasti 

na oddílových táborech v programu „Osoby“ v evidenci zvané Tábory. Protože je však 

akcí poměrně více než pouze tábor konaný jednou ročně, od vyplňování uvedené evidence 

se upustilo, neboť neměla až takový význam.  

V současné době je kromě oddílové kroniky plněna tabulka Kniha účastníků. 

2.3.1 Oddílová Kronika 

Oddílová kronika je jedinou písemnou evidencí, kde je možné vlastní konané či 

navštívené akce dohledat. Ručně psané písmo je součástí tradice vedení kronik. V kronice 

se vedou písemné a obrazové záznamy v časové posloupnosti z jednotlivých událostí 

(výlety, srazy, tábory, hry, společné úklidy přírody a mnoho dalších aktivit). Ze zápisu se 

vždy dozvíme, co, kdy a kde se konalo. Už však není pravidlem, že jsou vždy k akci 

vyjmenováni její účastníci. Někdy je u akce zmínka pouze o jménu družiny, která se akce 

účastnila, jako je tomu například na náhledu zápisu na obr. 11.  

 

Obr. 11 Náhled zápisu v Kronice 
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2.3.2 Kniha účastníků 

Je vedena v tabulce formátu MS Excel shodného názvu. Tato evidence je doplněním 

pokladní knihy a eviduje účastníky pouze těch akcí, se kterými jsou spojeny nějaké výdaje. 

Je totiž opět podkladem pro střediskového účetního. Může se jednat například o výdaje za 

cestu na akci či nocleh a podobně. Zahrnuje položky název akce s počtem účastníků, číslo 

výdajového dokladu s vydanou částkou a jmenovitý seznam účastníků v rozsahu jméno a 

příjmení. Náhled obrazovky knihy účastníků je na obr. 12. 

 

Obr. 12 Náhled obrazovky Knihy účastníků 

Na náhledu knihy účastníků je vidět nejednotná forma zadávání jmen účastníků, jistě 

mnohokráte opakovaně vypisovaných ke každé akci. Také z hlediska účelu knihy 

účastníků nejsou evidovány účasti na všech akcích.  

Z výše uvedených evidencí je patrné, že by bylo vhodné i elektronicky vést přehled o 

všech akcích a účasti na nich. Kromě přehledu o aktivitě jednotlivých členů a 

jednoduššímu vyhledávání v historických datech by evidence mohla přispět v případě 

potřeby i k  vygenerování seznamu účastníků akcí. 
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2.4 Vymezení problémových oblastí na základě analýzy 
současného stavu 

Evidence zmíněné v předchozích částech kapitoly jsou nápomocny při správě oddílu 

a mají význam při přípravě, plánování akcí a vyhodnocování činnosti oddílu, respektive 

mají být nápomocny. Na základě analýzy stávajícího systému však lze konstatovat, že 

současný systém evidencí není vyhovujícím. Uživatelé stávajícího systému evidencí 

registrovali v souhrnu tyto problémy v souvislosti s používáním programu Osoby: 

o absence dalších rozlišujících polí u používaných evidencí – v evidenci „Osoby“ 

chybí například možnost zapsat více kontaktních údajů člena, e-mail, přidat 

fotografii apod., stávající systém nemá již další podporu ze strany dodavatele, 

jeho vývoj (úpravy) byl ukončen z důvodu opuštění platformy MS DOS 

o pevně daných údajů zejména ke skautským dovednostem v části oddílové 

údaje – tyto mnohdy nejsou vyplňovány, protože stávající taxativně vyjmenované 

dovednosti jsou nedostačující 

o přehledu oddílových příspěvků tzv. registrací – je omezen počet zápisů těchto 

příspěvků, což vedlo k jeho zaplnění po 7 letech činnosti a vzhledem k absenci 

dalších rozlišujících polí k nutnosti vytvoření další evidence v podobě tabulky 

Registrace oddílu, která byla navíc doplněna o další potřebné položky 

o konzistence dat – některá data je uživatel v programu nucen zadávat opakovaně 

(jméno, příjmení), tím dochází k redundancím, chybám a ztrátě času 

o absence požadovaného tiskového výstupu – v systému je omezený počet dnes 

již nevyhovujících tiskových sestav, nutí uživatele provádět vlastní pracné 

sestavení těchto výstupů mimo systém databáze 

o absence analýz z vložených údajů – čas strávený zadáváním údajů do systému 

není odměněn potřebnou informační hodnotou zejména o aktivitě členů 

o odpovědnosti za vložené či upravené údaje – u chybně vložených či 

upravovaných údajů nelze dohledat, kdo je provedl, vznikaly tak zbytečné dohady 

mezi uživateli systému, kteří se na zadávání dat podílejí 

o správného zobrazení znaků s diakritikou – na počátku byla zvolena znaková 

sada používaná v prostředí operačního systému MS DOS, která v prostředí 

Windows nesprávně zobrazuje znaky české diakritiky 
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o nepotřebnosti některých z evidencí – změnou strategie oddílu v oblasti zápůjček 

se jejich evidence dnes nepoužívá a stala se nadbytečnou, zrovna tak přehled o 

účasti na táborech se již nevyužívá a evidence příjmu majetku je nahrazena 

tabulkou Revizní list 

Při používání ostatních evidencí, ať už vedených v tabulkách aplikace MS Excel 

nebo v písemné podobě, registrovali uživatelé tyto problémy: 

o vzájemné chybějící vazby mezi jednotlivými evidencemi – údaje o členech jsou 

opakovaně celé zadávány či pracně importovány do tabulky MS Excel, i když už 

jsou vedeny v evidenci Osoby, uvnitř Revizního listu dochází k opakovanému 

zadávání shodných údajů na více listech 

o jednoduché vyhledávání údajů – vzhledem k tomu, že se povětšinou v tabulkách 

spravují data za období jednoho roku, vznikají tak oddělené soubory tabulek 

s označením letopočtu a nelze tedy jednoduše vyhledávat údaje napříč delším 

obdobím 

o nemožnost provádění analýzy – s výše uvedeným bodem souvisí i možnost 

provádění různých souhrnů či grafů za období delší než jeden rok 

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, výčet problémů je nemalý a je oprávněným 

podnětem pro vytvoření systému nového. Už jen sjednocení všech agend pod jedno 

uživatelské rozhraní by mělo být výrazným přínosem pro práci s daty. 
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3 ANALÝZA A NÁVRH LOGICKÉ STRUKTURY SYSTÉMU 

Jak již bylo nastíněno v závěru předchozí kapitoly, stávající systém evidence má řadu 

nedostatků zejména v podobě absence potřebných položek, vazeb mezi stávajícími 

evidencemi a nejednotností uživatelského rozhranní. Nový systém by měl reflektovat 

aktuální potřeby vedoucích činovníků oddílu a být nápomocen při rozhodovacích 

procesech. Na začátku této kapitoly  budou analyzovány požadavky uživatelů na 

navrhovaný systém a na jejich základě bude dále v kapitole navržena datová struktura 

systému. 

3.1 Analýza požadavků uživatelů 

Důkladnou analýzou požadavků jsem získal informace potřebné pro další vývoj 

navrhovaného systému. Níže uvádím požadavky tak, jak je odsouhlasil vedoucí oddílu po 

dohodě s ostatními členy pověřenými vedením oddílu [3].  

Požadavek č. 1:   

o vytvoření systému pro vedení evidence členů s definovanými vlastnostmi a s tím 

související evidenci registračních plateb členů, zařazení do skupin a vzdělání členů 

 ověřitelnost požadavku - požadavek je ověřitelný monitorováním činnosti uživatelů 

ve stávajícím nejednotném systému evidencí o členech oddílu 

 akceptační kriterium požadavku - systém musí spravovat data s definovanými 

atributy, vazbami na další evidence, disponovat požadovanými reporty a analýzami 

činnosti jednotlivých členů 

Požadavek č. 2:   

o vytvoření systému pro vedení evidence akcí a účasti na nich s definovanými 

vlastnostmi 

 ověřitelnost požadavku - požadavek je ověřitelný monitorováním činnosti uživatelů 

ve stávajících systémech evidence akcí a účasti na nich 

 akceptační kriterium požadavku - systém musí spravovat data s definovanými 

atributy, vazbami na další evidence, disponovat požadovanými reporty a analýzami 

pro vyhodnocování aktivit členů 
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Požadavek č. 3:   

o vytvoření systému pro vedení evidence příjmů a výdajů s definovanými vlastnostmi 

 ověřitelnost požadavku - požadavek je ověřitelný monitorováním činnosti uživatelů 

ve stávajících systémech evidence příjmů a výdajů 

 akceptační kriterium požadavku - systém musí spravovat data s definovanými 

atributy, vazbami na další evidence, disponovat požadovanými reporty pro 

středisko 

Požadavek č. 4:   

o vytvoření systému pro vedení evidence majetku s definovanými vlastnostmi 

 ověřitelnost požadavku - požadavek je ověřitelný monitorováním činnosti uživatelů 

ve stávajícím systému evidence majetku 

 akceptační kriterium požadavku - systém musí spravovat data s definovanými 

atributy, disponovat požadovanými reporty pro oddíl a středisko 

Požadavek č. 5: 

o povolit vstup do systému pouze delegovaným uživatelům, při vstupu do systému je 

rozlišit a nastavit jim příslušná oprávnění, evidovat u provedených změn v údajích 

jejich autora (uživatele) 

 ověřitelnost požadavku - požadavek je ověřitelný monitorováním činnosti 

uživatelů, zejména při dohadech vedoucích a jejich zástupců o tom, kdo který údaj 

zadal či změnil 

 Akceptační kriterium požadavku - všechny navrhované systémy musí být schopny 

rozlišit jednotlivé uživatele, podle nastavených práv nastavit rozsah povolených 

akcí a identifikovat jimi provedené operace (alespoň kdo záznam zadal či kým 

v něm byla provedena změna) 

Požadavek č. 6:  

o možnost exportu vybraných dat do prostředí tabulkového procesoru MS Excel 
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 Ověřitelnost požadavku - požadavek je opět ověřitelný monitorováním činnosti 

uživatelů, kteří jsou v případech náhlé potřeby schopni vytvořit v již naučeném 

prostředí MS Excel jakýkoliv formulář či tabulku ze zadaných dat 

 Akceptační kriterium požadavku - všechny navrhované části systému musí mít 

možnost exportu vybrané tabulky (sestavy, výsledku dotazu) do prostředí aplikace 

MS Excel 

Vedoucí oddílu předpokládá, že budou do systému pro potřeby analýz zadána i 

historická data o členech oddílu a konaných důležitých akcích. Vzhledem k počtu záznamů 

(členů) uvažuje s jejich ručním pořízením do nového systému, při kterém alespoň dojde ke 

korekcím stávajících mnohdy neúplných záznamů, zejména týkající se členské základny. 

Úplná agenda o akcích je navíc vedena v ruční podobě – kronice. Není proto mezi 

požadavky návrh na automatizovanou konverzi stávajících dat o členech oddílu. Konverze 

byla dohodnuta u dalších evidencí - finančních pohybů a majetku. 

3.2 Specifikace databázového systému 

Z předchozích úvah vyplývá, že je zapotřebí navrhnout zcela nový systém, který 

bude pokrývat níže uvedené oblasti: 

- evidence členů oddílu – komplexní správa všech údajů, které budou na základě 

požadavků ke každému členu vedeny, výstupy do požadovaných sestav, 

analýzy pro vyhodnocování aktivit jednotlivých členů 

- evidence oddílových akcí – přehled akcí navštívených či pořádaných členy 

oddílu, k akcím bude možno vést seznam účastníků z řad členů oddílu, výstupy 

do požadovaných sestav 

- evidence příjmů, výdajů - správa všech finančních operací, výstupy do 

požadovaných sestav 

- evidence oddílového majetku – správa oddílového majetku, výstupy do 

požadovaných sestav 

- evidence uživatelů systému – seznam všech uživatelů budoucího systému 

včetně jejich oprávnění 

Kromě výše zmíněných oblastí je zapotřebí vzít v úvahu budoucí možnost rozšíření 

systému o komunikaci s webovým serverem, na kterém jsou umístěny oddílové stránky. 

Toho by mělo být dosaženo transparentní a konzistentní datovou strukturou. 
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Řešení tedy představuje analýzu a návrh nové databázové architektury a návrh 

uživatelské aplikace. 

Z hlediska běžného provozu se nejedná o systém s nepřetržitou potřebou provozu. 

Bude navržen jako desktopová aplikace pro provoz na jediném počítači [6].  

Po hardwarové stránce systému postačí současný průměrně vybavený osobní počítač, 

na kterém poběží operační systém Windows ve verzi minimálně XP, tedy procesor od 

1_GHz s operační pamětí alespoň 512 MB a odpovídajícím volným diskovým prostorem. 

3.2.1 Uživatelé systému 

Systém bude využíván výhradně oddílovým vedoucím a jeho zástupci. Uživatel se 

musí nejprve do systému přihlásit, tím je zajištěno zabránění vstupu neoprávněným 

osobám do systému. Po přihlášení uživatele, které bude vyžadovat zvolené uživatelské 

jméno a heslo, dojde k jeho ověření a nastavení příslušných oprávnění. 

Uživatele systému lze charakterizovat takto: 

 nahlížející uživatel – má oprávnění do systému pouze nahlížet bez možnosti 

provádění změn 

 spravující uživatel – do systému nahlíží a provádí změny 

 administrátor – má přístup ke všem funkcím systému včetně správy uživatelů 

3.2.2 Vstupy a výstupy 

Vstupem systému budou zejména data zadaná uživatelem z klávesnice. Do 

patřičných polí bude také možné vložit připravená obrazová data například fotografii člena, 

logo skupiny apod. V rámci aplikace bude také možné provádět import uložených dat.  

Výstupem systému budou zejména definované sestavy určené pro náhled, tisk a 

export do prostředí MS Excel. Soubory obsahující pořízená data bude možné zálohovat 

prostřednictvím souborového manažeru jako standardní soubory.   

Systém nebude zpracovávat zvuková data ani video data. Z hlediska datových toků 

se nejedná o systém s velkou datovou náročností. Předpokládá se roční objem uložených 

dat o velikosti do 20 MB.  
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3.2.3 Legislativní omezení, ochrana dat 

Z hlediska platné legislativy [12] je každá organizace i jednotlivec povinen zajistit 

náležitou ochranu osobních údajů před zneužitím ve smyslu shora uvedeného zákona. 

Získané osobní údaje nebudou dále nikomu poskytovány. V našem případě budou data 

chráněna: 

 fyzicky – umístěním počítače s předmětným systémem uvnitř rodinného 

domu 

 přihlášením do OS 

 přihlášením - ověřením uživatele v systému 

 nainstalovanými prostředky antivirové ochrany proti virům, firewallem proti 

vniknutím (útokům) ze sítě internet 

3.3 Analýza datové struktury 

Z analýzy stávajícího systému provedené ve druhé kapitole a z požadavků na systém 

v této kapitole se bude dále odvíjet návrh datové struktury. Aby bylo možné mezi 

uvažovanými entitami navrhnout potřebné vztahy, je dalším z důležitých bodů vyhledat 

datové toky systému [3]. Níže je uveden seznam událostí, na které musí systém reagovat a 

které jsou iniciátorem datových toků systému: 

 vstup nového člena – je zapotřebí zadat do systému údaje o nově příchozím 

členovi do oddílu 

 zařazení člena – zaevidovaný člen je přiřazen k vybrané skupině s konkrétní 

funkcí 

 příjem registračního poplatku – nový člen se po zkušební době rozhodl 

setrvat v oddílu a zaplatí registrační poplatek 

 účast člena na akci – zaevidovaný člen se účastnil konkrétní akce, vede k 

zaevidování akce, přiřazení účasti člena na akci a v případě výdajů spojených 

s akcí i k zaevidování na straně výdajů 

 vzdělání člena – zaevidovaný člen získal jedno z mnoha skautských vzdělání  
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 ukončení činnosti člena – zadání data ukončení činnosti, ukončení činnosti 

ve skupině 

 dokončení registrací - po zaplacení příspěvků všech členů oddílu systém 

celkovou přijatou částku zaeviduje na stranu příjmů, vyprodukuje sestavu 

s celkovými údaji o registracích, která je podkladem pro zapracování do 

systému střediskového účetnictví 

 příjem finanční částky – příjem dotace, sponzorského daru a podobně vede 

k zaevidování na straně příjmů 

 výdej finanční částky – nákup materiálu, výjezd na akci nebo jiné výdaje 

vede k zaevidování na straně výdajů 

 příjem majetku – zaevidování majetku případně zaevidování na straně 

výdajů 

 poškození materiálu – odepsání v evidenci majetku 

 roční vyúčtování – termínem dané uzavření všech příjmových i výdajových 

dokladů a majetku a vyprodukování formalizovaných sestav pro středisko 

Každá z oblasti evidencí bude představovat vznik příslušných entit a z analýz dílčích 

evidencí a požadavků vycházejí návrhy jednotlivých atributů navrhovaných entit [2]. 

V níže uvedeném přehledu je uveden návrh základních entit podle požadovaných oblastí 

evidencí: 

 Člen – základní entita pro evidenci údajů k osobě člena, zahrnuje atributy 

registrační číslo, titul, celé jméno včetně rodného příjmení, přezdívka, datum 

narození, koncovka rodného čísla, adresa, kontakty, e-mail, data vstupu, 

přihlášení a ukončení činnosti, zaměstnání, fotografie, poznámka, zdravotní 

pojišťovna 

 Skupiny – evidence údajů o oddílových skupinách, zahrnuje atributy název, 

motto, logo 

 každý vztah mezi entitou Člen a Skupiny je doplněn o atributy data, od kdy je 

ve skupině člen zařazen, datum do kdy a role ve skupině 
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 Registrace – evidence registračních plateb jednotlivých členů, zahrnuje 

atributy číslo dokladu, registrace na období, datum platby, částka, způsob 

platby 

 Vzdělání – evidence získaných skautských vzdělání, dovedností a slibů, 

zahrnuje atributy název vzdělání;  

 každý vztah mezi entitou Člen a Vzdělání je doplněn o atributy poznámky 

k upřesnění záznamu, datum získání dekretu, místo získání, udílející, číslo 

dekretu a datum jeho skutečného předání členovi 

 Akce – evidence navštívených či konaných akcí, zahrnuje atributy datum od, 

datum do, název, popis 

 každý vztah mezi entitou Člen a Akce je doplněn o atribut poznámky k účasti 

člena na akci 

 Finance – evidence příjmu a výdaje finančních částek, zahrnuje atributy 

datum, číslo dokladu, popis finančního pohybu, druh pohybu (příjem vs. 

výdaj), zdroj finančního pohybu, částka a atribut akce, který slouží k rozlišení 

akce v případě finančního pohybu spojeného s akcí 

 Majetek – evidence oddílového majetku, zahrnuje  atributy evidenční číslo, 

datum pořízení, druh, zdroj financí pro jeho nákup, popis, cena, datum 

vyřazení z evidence, poznámku k vyřazení 

 Uživatel – evidence uživatelů systému, zahrnuje atributy jméno uživatele, 

heslo, oprávnění 

Na základě dosud poznaných údajů lze navrhnout základní vztahy mezi navrženými 

entitami. Na obrázku č. 13 je vyobrazen entitně-relační diagram navrhovaného systému. 
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Obr. 13 E-R diagram 
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3.3.1 Normalizace datové struktury 

Normalizací databáze rozumíme proces, při kterém upravíme strukturu dat do takové 

podoby, které bude vykazovat jen nezbytné minimum redundantních dat. Správně 

normalizovaná databáze se bude snadno udržovat a provádění dotazování bude daleko 

efektivnější [7]. 

Základní entitou pro evidenci členů je entita Člen. V této se mimo jiné vyskytují 

položky s telefonickými kontakty na člena. Počet kontaktů by neměl být omezen, neboť 

dopředu vždy není jasné, jaké kontakty na například ještě školou povinného člena jeho 

rodiče případně opatrovníci udají. Musí zde být možnost udat jakýkoliv počet kontaktů 

včetně označení osoby, na kterou kontakt je. Dále zdravotní pojišťovnu zadanou jejím 

kódem musí být možno ověřit zobrazením jejího názvu.  

Je také nutné dodržet základní normální formy úpravy struktury dat. Toho je 

dosaženo přidání dalších entit Kontakt a Pojišťovna a doplněním vztahů mezi těmito 

entitami. V entitě Člen byl vytvořen jako hlavní klíč atribut člen ID, neboť se v této žádný 

vhodný kandidát na klíč nenachází (shodné registrační číslo se může vyskytnout vícekrát, 

jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole). Rodné číslo (respektive kombinace data 

narození a koncovky rodného čísla) také není vhodným kandidátem na klíč, neboť zejména 

u dříve zadaných členů se rodné číslo vůbec neevidovalo a i tato neúplná historická data 

budou v databázi přetrvávat. V entitě Kontakt byl vytvořen jako hlavní klíč atribut kontakt 

ID. V entitě Pojišťovna byl hlavním klíčem navržen atribut pojišťovna ID, který je zároveň 

kódem zdravotní pojišťovny.  

Entita Člen a Kontakt je doplněna atributy datum aktualizace a uživatel ID o možnost 

identifikace původce vytvoření nebo změny v záznamu. Entita Uživatel, která je 

v diagramu navržené struktury na obr. 14 zobrazena pouze s klíčovým atributem, bude 

popsána dále v kapitole. V dalších schématech již bude entita Člen vyobrazena pouze 

s hlavním klíčovým atributem.  
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Obr. 14 E-R diagram entit s hlavními údaji o členovi 

V oblasti evidence příslušnosti člena ke skupině je zapotřebí zachytit údaje nejenom 

k vlastnímu popisu dostupných oddílových skupin a k jaké z nich je člen příslušen a 

v jakém období, ale zároveň i jakou funkci v této skupině vykonává. Z analyzovaných 

podkladů vyplývá, že jeden člen může být příslušný současně ve více skupinách s různými 

funkcemi. Například člen Novák je rádcem družiny Jestřábů a zároveň členem kmene 

Orbis. Takovou evidenci zajistí entita Skupiny členů, která bude propojovat entity Člen a 

Skupina s doplněním příslušných atributů. Těmi budou kromě dat období příslušnosti ke 

skupině i vykonávaná funkce (role) ve skupině.  

Role jsou typové a jsou vyjmenovány v entitě Role. Entita je doplněna o atribut 

priorita role pro potřeby seřazení členů ve výstupních sestavách podle funkcí ve skupině. 
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Například rádce družiny bude ve výstupní sestavě na předním místě, za ním bude podrádce 

a poté budou následovat členové družiny.  

Protože se v oddíle nachází typové skupiny, do kterých se členové zařazují, je celé 

schéma doplněno o entitu Typ skupiny.  V této entitě se opět nachází atribut priorita pro 

potřeby řazení skupin v tiskových sestavách. 

Ve všech entitách jsou opět atributy o datu aktualizace záznamu a uživateli, který 

změny provedl. Na obrázku č. 15 je graficky znázorněn vztah mezi předmětnými entitami.  

V entitě Skupina byl uměle vytvořen jako hlavní klíč atribut skupina ID, v entitě Typ 

skupiny byl uměle vytvořen atribut typ skupiny ID a v entitě Role byl uměle vytvořen 

atribut role ID. V entitě Skupiny členů jsou zastoupeny cizí klíče člen ID a skupina_ID pro 

vytvoření potřebných vazeb a pro jednoznačnou identifikaci záznamu byl uměle vytvořen 

jako hlavní klíč atribut skupina členů ID.  

 

Obr. 15 E-R diagram entit zajišťujících evidenci zařazení člena 
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Zachycení registrace člena je zajištěno entitou Registrace s příslušným vztahem 

k entitě Člen. Člen zvoleným způsobem zaplatí registrační poplatek v dohodnuté výši a tím 

se stává registrovaným členem na dané období (rok). V případě hotovostní platby obdrží 

doklad o zaplacení s pořadovým číslem, v případě platby účtem bude uživatelem číslo 

dokladu přiděleno. Člen se registruje jednou ročně. Z uvedeného vyplývá, že registrace 

probíhá opakovaně a člen může být registrován tolikrát, kolik období (roků) v oddíle 

strávil. Entita opět obsahuje atributy o datu aktualizace záznamu a uživateli, který změny 

provedl. Na obrázku č. 16 je graficky znázorněn vztah mezi předmětnými entitami 

s vyznačením všech atributů u entity Registrace.  

V entitě Registrace byl jako hlavní klíč uměle vytvořen atribut registrace ID, neboť 

se žádný jiný vhodný kandidát v entitě nenachází. Atributem člen ID, který je v této entitě 

cizím klíčem, je zajištěna vazba s entitou Člen. 

 

Obr. 16 E-R diagram entit zajišťujících evidenci registrace 
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Vzdělání člena je potom vytvořen vztah mezi uvedenými entitami a navíc jsou jí doplněny 

atributy upřesňující získání typového vzdělání. Protože jsou některé dekrety zasílány 
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oddílu ke kontrole, zda již zaslaný dekret členovi předal či nikoliv. Počet zde uvedených 

vzdělání tedy může člen oddílu získat neomezeně dle své aktivity. Ve všech entitách jsou 

opět atributy o datu aktualizace záznamu a uživateli, který změny provedl.  

Jako hlavní klíč byl v entitě Vzdělání uměle vytvořen atribut vzdělání ID. V entitě 

Vzdělání člena jsou zastoupeny cizí klíče člen ID a vzdělání ID pro vytvoření potřebných 

vazeb a pro jednoznačnou identifikaci záznamu byl uměle vytvořen jako hlavní klíč atribut 

vzdělání členů ID. Na obrázku č. 17 je graficky znázorněn vztah mezi předmětnými 

entitami.  

 

Obr. 17 E-R diagram entit zajišťujících evidenci o vzdělání člena 
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Jako hlavní klíč byl v entitě Akce uměle vytvořen atribut akce ID. V entitě Akce 
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jednoznačnou identifikaci záznamu byl uměle vytvořen jako hlavní klíč atribut 

akce_členů_ID. Uvedené entity jsou opět doplněny atributy o datu aktualizace záznamu a 

uživateli, který aktualizaci provedl. Na obrázku č. 19 je graficky znázorněn vztah mezi 

předmětnými entitami.  

 

Obr. 18 E-R diagram entit zajišťujících evidenci akcí a účasti člena na nich 

K evidenci příjmů a výdajů slouží entita Finance. Atribut příjem nebo výdaj slouží k 

určení, zda se jedná o příjem nebo o výdaj. Protože oddíl potřebuje také rozlišit, z jaké 

oblasti finanční částky pochází, je diagram doplněn o entitu Zdroj, která obsahuje seznam 

typových oblastí finančních zdrojů. Atributem akce ID, který je zde cizím klíčem, je 

zajištěno, že v případě souvislosti finančního pohybu s konkrétní akcí je záznam doplněn 

identifikačním číslem akce. Pomocí tohoto atributu lze při ročním vyúčtování snadno 

vygenerovat náklady spojené s evidovanými akcemi tak, jak je to vyžadováno střediskem. 

Entity jsou opět doplněny atributy pro identifikaci uživatele provádějícího aktualizaci 

záznamu a data změny. Na obrázku č. 19 je graficky znázorněn vztah mezi předmětnými 

entitami.  
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Jako hlavní klíč byl v entitě Finance vytvořen atribut pohyb ID, neboť číslo dokladu 

je oddílem vedeno ve zkrácené formě a je jednoznačným pouze v období jednoho roku. 

Entita Zdroj má jako hlavní klíč uměle vytvořen atribut zdroj ID. 

 

Obr. 19 E-R diagram entit zajišťujících evidenci příjmů a výdajů 

K zajištění evidence majetku slouží entita Majetek. Majetek je rozdělen do typových 

skupin (sportovní, táborový, oddílový). Seznam typů je uveden v entitě Druh majetku. 

Každá položka oddílového majetku je označena jedinečným evidenčním číslem, jehož 

první číslice se odvíjí od zvoleného druhu. Právě atribut číslo druhu v entitě Druh majetku 

slouží k uchování této číslice. U nabytého majetku dochází také k jeho opotřebení a 

následnému zničení. Požadavkem je evidovat pouze jeho vyřazení z evidence v důsledku 

zničení, k čemuž slouží atributy datum vyřazení s možností zapsání poznámky k vyřazení. 
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Pro rozlišení, z jakého zdroje finančního příjmu byl majetek pořízen, je entita doplněna 

atributem zdroj ID, který je zde cizím klíčem.  

Jako hlavní klíč byl v entitě Majetek uměle vytvořen atribut majetek ID. V entitě 

Druh majetku je uměle vytvořený klíčový atribut druh ID. Uvedené entity jsou opět 

doplněny atributy o datu aktualizace záznamu a uživateli, který aktualizaci provedl. 

Byť pořizování majetku znamená na jedné straně vznik výdajů, není mezi entitami 

Majetek a Finance žádný vztah. Výdaj totiž není vždy jednoznačně spojen s jednou 

konkrétní věcí a také ne vždy se zakoupený majetek ryze spotřebního charakteru eviduje 

v Revizním listu. Na obrázku č. 20 je graficky znázorněn vztah mezi předmětnými 

entitami. 

 

Obr. 20 E-R diagram entit zajišťujících evidenci majetku 

K evidenci uživatelů systému slouží entita Uživatel. Pomocí této entity bude 

ověřována totožnost uživatelů systému majících k systému přístup a nastavován rozsah 

funkcí systému. Rozsah funkcí je uveden v entitě Právo, ve které se nacházejí typové role 

uživatele systému. Například uživatel Marek smí do systému data zadávat a editovat, 

uživatel Klára pak smí informace pouze čerpat (číst).  
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V entitě Uživatel byla jako hlavní klíč uměle vytvořený atribut uživatel ID. Cizím 

klíčem v této entitě je atribut právo ID, který slouží k vytvoření vztahu s entitou Právo, ve 

které se kromě tohoto atributu nachází dále atribut s popisem práva. Hlavním klíčem 

v entitě Právo byl uměle vytvořen atribut právo ID. Skladba předmětných entit a vazeb 

mezi nimi je patrná z obr. 21. 

 

Obr. 21 E-R diagram entit zajišťujících evidenci uživatele 

Normalizací datové struktury a navržením primárních klíčů jsme zahájili logický 

návrh databáze. Na obrázku č. 22 je konečná podoba struktury navrhované databáze. Jsou 

z ní patrné podoby všech tabulek a navržené vztahy mezi nimi. Názvy polí jsou oproti 

názvům v předchozích E-R diagramech z důvodu zvýšení kompatibility se širokou škálou 

databází SQL upraveny  - neobsahují mezery a diakritiku. 

Dalším krokem je zjištění vhodných datových typů pro jednotlivé sloupce tabulek a 

přidání ověřovacích pravidel u vybraných sloupců, čímž vytvoříme omezení pro uložení 

nesprávných dat [8]. Datové typy jednotlivých sloupců byly zvoleny na základě analýzy 

stávajících hodnot a jsou uvedeny v příloze č. 6 až 21. U vybraných sloupců bylo 

aplikováno integritní omezení typu povinná hodnota a rozsah hodnot. Pro omezení 

možnosti vložení duplicitních záznamů byly tabulky doplněny o indexy s více poli se 

zakázanou duplicitou. 
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Obr. 22 Konečná podoba datové struktury databáze 
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4 IMPLEMENTACE NAVRŽENÉ DATABÁZE 

Do této fáze jsem se zabýval pouze konceptuálním a logickým návrhem databáze bez 

ohledu na její fyzickou implementaci. V této kapitole budu pokračovat návrhem 

konkrétního prostředí, ve kterém bude databáze implementována a popíši navržené 

formuláře a sestavy. 

Při volbě systému pro správu dat jsem vycházel z požadavku vedoucího oddílu, aby 

evidence oddílových agend byly opět jednoduchou desktopovou aplikací. Dále bylo 

vhodné, aby se jednalo o systém, který může produkovat exporty ve formátu vhodném pro 

import do MS Excel, se kterým má již většina budoucích uživatelů zkušenosti. Navrhl jsem 

proto nový systém vybudovat v databázovém prostředí aplikace MS Access ve verzi 2007. 

Tento sofistikovaný databázový nástroj umožňuje také výsledný produkt distribuovat 

pomocí tzv. runtime modulu, který je poskytován společností Microsoft zcela zdarma a 

není tedy vázán nutností mít nainstalovanou aplikaci MS Access [10]. Systém bude 

instalován na osobním počítači, na kterém je nainstalován operační systém MS Windows 7 

a kancelářský balík aplikací MS Office 2007. Kompatibilita příslušných aplikací byla 

ověřena. 

4.1 Návrh formulářů a výstupních sestav 

Uživatelské rozhranní klientské aplikace MS Access tvoří formuláře a sestavy. 

Prostřednictvím formulářů jsou nad daty prováděny potřebné operace, sestavy jsou určené 

k náhledu, tisku a exportu vybraných dat. V následující části jsou popisovány navržené 

formuláře a sestavy a tyto jsou vyobrazeny v návrhovém režimu. 

4.1.1 Návrh formulářů 

Při tvorbě formulářů byla aplikována další pravidla pro zvýšení stupně integrity dat 

na úrovni jednotlivých polí. Za pomoci vstupních masek je u požadovaných polí (např. 

pole PSČ, telefonní spojení apod.) vyžadován předepsaný počet číslic nebo jsou vynuceny 

pouze povolené znaky a před vlastním uložením dat jsou ještě povinná pole kontrolována 

příslušným kódem formuláře. Přehled všech kódů obsažených ve formulářích je uveden 

v příloze č. 82. 

Formulář frmPrihlaseni vyobrazený v příloze č. 22 slouží k přihlášení uživatele do 

systému. Jeho úkolem je zajistit, aby k evidenčnímu systému měli přístup pouze předem 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  35 

 

určení uživatelé. Je spouštěn výchozím formulářem aplikace frmStart vyobrazeným 

v příloze č. 64, který provádí kontrolu fyzické přítomnosti souboru s tabulkami. 

K formuláři frmPrihlaseni se váže tabulka Uzivatele. Datový prvek rozevíracího seznamu u 

přihlašovacího jména je naplněn jmenným seznamem uživatelů z tabulky. Výběr je 

omezen pouze na již evidované uživatele zadané v tabulce. Po jeho výběru se automaticky 

aktualizuje logo uživatele (Uzivatel_foto) a dostaneme se k textovému poli Heslo, kam 

uživatel zadává své přidělené heslo. K tlačítku „Vstoupit“ je přidružen kód, který 

zkontroluje zadané heslo a v kladném výsledku spustí formulář s hlavní nabídkou aplikace, 

v opačném případě vyzve k opakovanému zadání hesla. Tlačítkem „Ukončit“ je spuštěno 

makro k ukončení aplikace – opuštění systému. 

Na obr. 23 je formulář frmHlavniNabidka s hlavní nabídkou systému. Představuje 

zejména rozcestník mezi jednotlivými dílčími evidencemi. Jednotlivá tlačítka odkazují na: 

 „Členové“ – spuštění formuláře frmClenoveHLavni 

 „Akce“ - spuštění formuláře frmAkceHlavni 

 „Majetek“ – spuštění formuláře frmRevizniList 

 „Pokladní kniha“ – spuštění formuláře frmPokladniKniha 

 „Sestavy“ – spuštění formuláře frmPrehledy (příloha č. 30) 

 „Číselníky“ – spuštění formuláře frmCiselniky (příloha č. 48) 

 „Uživatelé“ – spuštění formuláře frmUzivatele 

  „Změna hesla“ – spuštění formuláře frmZmenaHesla 

V dolní části formuláře je vložen objekt typu seznam, který je prostřednictvím kódu 

formuláře naplněn jmény aktivních členů mající v aktuálním měsíci narozeniny. Seznam je 

tvořen třemi poli; v prvém je uveden den v měsíci, ve kterém člen dosahuje narozenin, 

další sloupec obsahuje sloučené jméno a příjmení a třetí sloupec uvádí dosažený věk. 
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Obr. 23 Formulář hlavní nabídky 

Evidence členů 

Hlavním formulářem evidence členů je formulář frmClenoveHlavni zobrazený na 

obr. 24. Je koncipován tak, že zobrazuje všechny informace vztahující se k jednomu 

členovi. Základní informace o vybraném členu jsou zobrazeny v levé horní části formuláře. 

Jsou to pole registracni_cislo, prezdivka, jméno, adresa a fotografie. Pole jméno a adresa 

jsou pole složená pomocí SQL výrazu z dílčích polí. K formuláři se váží tabulky Clenove a 

Registrace. Ostatní informace jsou dostupné v podformulářích v dolní části formuláře, 

mezi kterými se lze přepínat pomocí založených karet. Tyto podformuláře mají své vlastní 

zdroje dat, ovšem svázané pomocí pole clen_ID k vybranému členu v hlavním formuláři, 

čímž je zajištěno zobrazení vždy příslušných dat k právě zobrazenému členu. Každá karta 

má také svá vlastní tlačítka pro databázové operace (Přidej, Oprav, Odstraň) pro příslušnou 

skupinu evidovaných dat vyjma karty osobní údaje. Změnu osobních údajů, stejně jako 

přidání či odstranění člena lze provést prostřednictvím hlavních tlačítek v horní části 

formuláře. 
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Obr. 24 Formulář evidence členů 

Tlačítka a další ovládací prvky obsažené ve formuláři spouští: 

 „Přidat záznam“ – formulář frmClen s nastavením nového záznamu 

 „Opravit záznam“ - formulář frmClen se zobrazením vybraného záznamu 

 „Odstranit záznam“ – kód s potvrzením volby 

 „Seznam členů“ – formulář frmSeznamClenu 

 „Vyhledat člena“ – formulář frmVyhledaniClen 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmHlavniNabidka 

 tlačítka označená grafickými symboly šipek – pohyb mezi záznamy 

 zaškrtávací pole „Zobrazit pouze registrované pro tento rok“ - volbu mezi 

zobrazením všech záznamů nebo pouze záznamů členů registrovaných pro 

aktuální období 
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 volba „Řadit podle“ – volbu způsobu řazení záznamů – podle příjmení či 

podle registračního čísla 

Tlačítko „Seznam členů“ spustí v dialogovém okně formulář frmSeznamClenu, 

který nabízí přehledný jmenný seznam všech členů včetně některých základních atributů. 

Formulář je zobrazen v příloze č. 28. Neváže se k němu žádný zdroj dat. Nevázaný objekt 

typu seznam je naplněn za pomoci kódu formuláře, který respektuje nastavení filtru a 

třídění zvolené v hlavním formuláři evidence členů, o čemž je uživatel informován 

popiskem v horní části formuláře. V seznamu lze zvolit konkrétní osobu a po opuštění 

formuláře tlačítkem „Návrat“ je vybraná osoba nastavena v hlavním formuláři. 

Tlačítko „Vyhledej člena“ spustí v dialogovém okně formulář frmVyhledaniClen 

určený k vyhledávání členů podle různých kritérií. Formulář je zobrazen v příloze č. 29. 

Neváže se k němu žádný zdroj dat. Ve formuláři lze zadávat kriteria do libovolných 

dostupných polí a za pomoci kódu uloženým pod tlačítkem „Vyhledat“ je vyhledán 

požadovaný záznam či skupina záznamů. Vyhledávací výrazy je možné buď vybírat 

z připravených rozevíracích seznamů, nebo částečným vyplněním polí. Výsledek hledání je 

zobrazen v nevázaném objektu typu seznam a je aktualizován popisek udávající počet 

nalezených záznamů. Ze seznamu lze opět zvolit konkrétní osobu a po opuštění formuláře 

tlačítkem „Návrat“ je vybraná osoba nastavena v hlavním formuláři. Stiskem tlačítka 

„Tisk“ lze seznam nalezených osob také zobrazit v sestavě. 

Jak již bylo uvedeno výše, v jednotlivých kartách se nacházejí, vloženy jako objekty 

podformuláře, další formuláře vztahující se k dílčím evidencím o členu: 

 karta „Osobní údaje“ – zde se nachází zbylé osobní údaje o členu, které 

nejsou uvedeny v horní části formuláře. Karta je zobrazena na obr. 24. Tvoří 

ji formulář frmSubClenove. Zdrojem dat jsou tabulky Clenove a Pojistovny. 

 karta „Kontakty“ - přehled všech telefonních kontaktů na vybraného člena 

v rozsahu jméno kontaktu a telefonní číslo. Je zobrazena v příloze č. 31. 

Tvoří ji formulář frmSubKontakty. V rodičovském formuláři je tento 

formulář zobrazen v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka 

Kontakty. Tlačítka „Přidej kontakt“ a „Oprav kontakt“ spouštějí formulář 

frmKontakt, tlačítko „Odstraň kontakt“ spustí kód k odstranění záznamu, 

tlačítko sestavy spustí v náhledovém režimu sestavu rptTelefonniSeznam. 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  39 

 

 karta „Zařazení“  - zobrazuje přehled o tom, ve kterých oddílových 

skupinách je nebo byl člen zařazen a jaké funkce v nich vykonával. Je 

vyobrazena v příloze č. 32 a tvoří ji formulář frmSubZarazeni. 

V rodičovském formuláři je tento formulář zobrazen v režimu datového listu 

a zobrazené záznamy jsou řazeny podle data zařazení. Zdrojem dat formuláře 

je tabulka Skupiny_Clenu, Skupiny, Typy_skupin, Role. Tlačítka „Přidej 

zařazení“ a „Oprav zařazení“ spouštějí formulář frmZarazeni, tlačítko 

„Odstraň zařazení“ spustí kód k odstranění záznamu, tlačítko sestavy spustí 

v náhledovém režimu sestavu rptZarazeni. Tlačítko „Autom. ukončení“ spustí 

kód, který po potvrzení akce ukončí všechna neukončená zařazení u členů, 

kteří pro aktuální období nejsou registrováni, tím, že vyplní pole Datum_do 

tabulky Skupiny_clenu posledním dnem v roce jejich poslední registrace a 

stejným datem doplní též Datum_ukonceni tabulky Clenove. 

 karta „Vzdělání člena“ - zobrazuje přehled všech dosažených skautských 

vzdělání člena. Je tvořena formulářem frmSubVzdelani a je vyobrazena v 

příloze č. 33. V rodičovském formuláři je tento formulář zobrazen v režimu 

datového listu a zobrazené záznamy jsou řazeny podle data získání vzdělání. 

Zdrojem dat formuláře je tabulka Vzdelani_Clenu a Vzdelani. Tlačítka „Přidej 

vzdělání“ a „Oprav vzdělání“ spouštějí formulář frmVzdelani, tlačítko 

„Odstraň vzdelani“ spustí kód k odstranění záznamu, tlačítko sestavy spustí 

v náhledovém režimu sestavu rptVzdelani. Tlačítko „Vyhledej vzdělání“ 

spustí formulář frmVyhledejVzdelani zobrazený v příloze č. 36 sloužící 

k detailnímu vyhledávání podle zadaných kriterií o vzdělání. Vyhledávací 

formulář je koncipován stejně jako formulář pro vyhledávání členů 

frmVyhledejClena. 

 karta „Akce člena“ - zobrazuje přehled účasti člena na zadaných akcích. 

V přehledu je kromě data a názvu akce zobrazena i poznámka vztahující se 

k účasti člena na akci. Karta je tvořena formulářem frmSubAkce a je 

vyobrazena v příloze č. 34. V rodičovském formuláři je tento formulář 

zobrazen v režimu datového listu a zobrazené záznamy jsou řazeny podle 

data akcí. Zdrojem dat formuláře je tabulka Akce_Clenu a Akce. Tlačítko 
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„Přidej účast“ spouští formulář frmClenPridejAkci, tlačítko „Odstraň účast“ 

spustí kód k odstranění záznamu, tlačítko „Oprav poznámku“ spustí formulář 

frmAkceClenPoznamka, tlačítko sestavy spustí v náhledovém režimu sestavu 

rptAkceClena. 

 karta „Registrace“ -  zobrazuje přehled registrací člena. Z přehledu jsou 

patrné data registrování, zaplacené částky, čísla dokladů, způsob úhrady a 

registrované období.  Karta je tvořena formulářem frmSubRegistrace a je 

vyobrazena v příloze č. 35. V rodičovském formuláři je tento formulář 

zobrazen v režimu datového listu a zobrazené záznamy jsou řazeny podle 

data registrace. Zdrojem dat formuláře je tabulka Registrace. Tlačítka „Přidej 

registraci“ a „Oprav registraci“ spouštějí formulář frmRegistrace, tlačítko 

„Odstraň registraci“ spustí kód k odstranění záznamu, tlačítko sestavy spustí 

v náhledovém režimu sestavu rptRegistrace. 

Nyní blížeji k formulářům spouštěným z formuláře frmClenoveHlavni za účelem 

úpravy dat. 

Formulář frmClen vyobrazený v příloze č. 23 slouží k zadání a opravě osobních 

údajů o členovi. K formuláři se váží tabulky Clenove, Pojistovny, Uzivatele. Tabulka 

Clenove je hlavním zdrojem dat formuláře pro většinu polí. Pole prijmeni_rodne je skryto 

a je viditelné, pokud je zvolena volba pohlaví žena. Tabulka Pojistovny je zdrojem názvů 

pojišťoven pro rozevírací seznam k výběru zdravotní pojišťovny.  Spodní část formuláře 

nad tlačítky zobrazuje za pomoci tabulky Uzivatele jméno uživatele a datum aktualizace 

záznamu. V případě pořizování nového záznamu je zde zobrazen uživatel přihlášený do 

systému a jeho logo. V případě opravy (náhledu) záznamu je zde zobrazeno jméno 

uživatele, který jej pořídil či změnil a datum pořízení či poslední změny. Protože je tato 

spodní část formuláře shodná u všech formulářů sloužících k zadávání a modifikaci dat, 

nebude již dále popisována. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který provede 

postupně několik funkcí. Nejprve provede kontrolu nad jednotlivými zadanými poli, 

zejména zda jsou vyplněná povinná pole. V případě nevyplnění registračního čísla vyhledá 

a nabídne první volné registrační číslo, které před uložením ještě zkontroluje na duplicitu 

pro případ, že bylo uživatelem změněno. Dále v případě zadávání nového záznamu 

provede kontrolu, zda se již záznam shodného jména, příjmení a data narození v tabulce 
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Clenove nenachází. V případě vyplnění pole data ukončení činnosti provede též ukončení i 

zařazení ve skupinách. Proběhnou-li kontroly v pořádku, záznam se uloží. Tlačítko „Zpět 

bez uložení“ opustí formulář bez provedení změn v datech. 

Formulář frmKontakt vyobrazený v příloze č. 24 slouží k zadání a opravě 

telefonního spojení na člena. K formuláři se váží tabulky Kontakty a Uzivatele. Tabulka 

Kontakty je hlavním zdrojem dat formuláře – pole osoba a telefon. Pod tlačítkem „Uložit 

záznam“ se nachází kód, který zkontroluje, zda se v obou povinných polích nachází nějaké 

údaje a v kladném případě provede uložení záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí 

makro k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmZarazeni zobrazený v příloze č. 25 slouží k zadání a opravě zařazení 

člena. K formuláři se váží tabulky Skupiny_clenu, Skupiny, Typy_skupin, Role a Uzivatele. 

Tabulka Skupiny_clenu je hlavni tabulkou pro pole ve formuláři. Pole se seznamem 

nazvané Zařazení je naplněno daty z tabulky Skupiny a poskytuje seznam všech 

oddílových skupin seřazených na základě tabulky Typy_skupin. Pole se seznamem nazvané 

Role je naplněno daty z tabulky Role a poskytuje seznam všech dostupných rolí. Pod 

tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který zkontroluje, zda se v povinných polích 

nachází údaje, provede jednoduchou kontrolu přípustnosti datumů a v kladném případě 

provede uložení záznamu. Pokud se uživatel pokusí uložit duplicitní záznam, je při uložení 

záznamu upozorněn a uložení záznamu se neprovede. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí 

makro k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmVzdelani zobrazený v příloze č. 26 slouží k zadání a opravě vzdělání 

člena. K formuláři se váží tabulky Vzdelani, Vzdelani_clenu a Uzivatele. Tabulka 

Vzdelani_clenu je hlavni tabulkou pro formulář. Pole se seznamem nazvané Kategorie je 

naplněno daty z tabulky Vzdelani a poskytuje seznam všech typových vzdělání. Pod 

tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který zkontroluje, zda se v povinných polích 

nachází nějaké údaje a v kladném případě provede uložení záznamu. Pokud se uživatel 

pokusí uložit duplicitní záznam, je při uložení záznamu upozorněn a uložení záznamu se 

neprovede. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro k zavření formuláře bez provedení 

změn v datech. 

Formulář frmRegistrace zobrazený v příloze č. 27 slouží k zadání a opravě 

registrace člena. K formuláři se váží tabulky Registrace a Uzivatele. Tabulka Registrace je 
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zdrojem dat pro všechna pole tabulky. Pole se seznamem nazvané způsob platby nabízí 

výběr mezi hodnotami „hotově“ a „převodem“. Pole registrace_na_obdobi a 

registrace_doklad nejsou při otevření formuláře v režimu opravy záznamu přístupné 

z důvodu zajištění konzistence záznamů. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, 

který zkontroluje, zda se v povinných polích nachází nějaké údaje. Poté provede kontrolu 

jedinečnosti čísla dokladu v daném období a také kontrolu, zda již není člen na dané 

období registrován. V kladném případě pokračuje uložením záznamu. Tlačítko „Zpět bez 

uložení“ spustí makro k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Evidence akcí 

Hlavním formulářem pro evidenci akcí je formulář frmAkceHlavni zobrazený na 

obr. 25. Je rozdělen na dvě části; horní část poskytuje ovládací nabídku a název vybrané 

akce a ve spodní části je v zobrazení datového listu přehled evidovaných akcí řazených 

podle data konání akce od nejnovějších po nejstarší. K formuláři se váží tabulky Akce a 

Akce_clenu. Pole počet účastníků je souhrnem počtu záznamů tabulky Akce_clenu k jedné 

akci. Ostatní pole čerpají z tabulky Akce. 

 

Obr. 25 Formulář evidence akcí 

Tlačítka obsažená ve formuláři spouští: 

 „Přidat záznam“ – formulář frmAkce s nastavením nového záznamu 

 „Opravit záznam“ - formulář frmAkce se zobrazením vybraného záznamu 
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 „Odstranit záznam“ – kód s potvrzením volby 

 „Účastníci akce“ – formulář frmAkceClenove 

 „Vyhledat“ – formulář frmVyhledaniAkce 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmHlavniNabidka 

 „Přehled akcí“ – sestava rptAkce 

Formulář frmAkce zobrazený v příloze č. 37 slouží k zadání a opravě akce. 

K formuláři se váží tabulky Akce a Uzivatele. Tabulka Akce je zdrojem dat pro všechna 

pole tabulky. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který zkontroluje, zda se 

v povinných polích nachází nějaké údaje. V kladném případě pokračuje uložením 

záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro k zavření formuláře bez provedení 

změn v datech.  

Formulář frmAkceClenove zobrazený v příloze č. 38 nabízí přehled účastníků akce 

s možností editace účasti. K formuláři se váží tabulky Akce, Akce_clenu a Clenove.  

Formulář je rozdělen na dvě části; v horní se nachází tlačítka pro databázové operace nad 

vybraným záznamem, v dolní části je v zobrazení datového listu přehled účastníků akce. 

Pomocí kódem naplněného pole s textovým popiskem „Přehled účastníků akce:“ je 

uživatel informován o názvu akce, které se úpravy účastníků týkají. Tlačítka obsažená ve 

formuláři spouští: 

 „Přidat účastníky“ – formulář frmAkcePridejClena 

 „Odstranit účastníka“ – kód s potvrzením volby 

 „Opravit poznámku“ – formulář frmAkceClenPoznamka 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmAkceHlavni 

Formulář frmAkcePridejClena zobrazený v příloze č. 39 je určen k přidání účasti 

na akci jednoho nebo více členů současně. K formuláři se váží tabulky Akce a Clenove. 

V záhlaví je zobrazen text s informací o počtu zobrazených členů níže v seznamu. Pomocí 

zaškrtávacího políčka nad seznamem je možné zvolit mezi zobrazením seznamu pouze 

registrovaných členů pro aktivní období (výchozí volba) nebo všech členů, což je vhodné 

pro zadávání historických dat. Nevázaný prvek seznamu je naplněn seznamem členů 

z tabulky Clenove podle výše uvedené volby a umožňuje vícenásobný výběr položek. Pod 
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seznamem členů se nachází nevázané pole pro zápis poznámky k účasti vybraných členů 

na akci. Pod tlačítkem „Přidej vybrané“ se nachází kód, který uloží zvolené členy do 

tabulky Akce_clenu s případnou poznámkou. Tlačítko „Zpět“ spustí makro k zavření 

formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmAkceClenPoznamka zobrazený v příloze č. 40 slouží k zadání a 

opravě poznámky vztahující se k účasti člena na konkrétní akci. K formuláři se váží 

tabulky Akce_clenu a Uzivatele. Tabulka Akce_clenu je zdrojem dat pro pole poznámky. 

Pole uzivatel_ID je ve formuláři vloženo z důvodu identifikace záznamu, není za běhu 

formuláře viditelné a je využíváno kódem formuláře. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se 

nachází kód, který zajistí uložení záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro 

k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmVyhledaniAkce slouží k vyhledávání akce podle různých kritérií. 

Formulář je zobrazen v příloze č. 41. Neváže se k němu žádný zdroj dat. Ve formuláři lze 

zadávat kriteria do libovolných dostupných polí a za pomoci kódu uloženým pod tlačítkem 

„Vyhledat“ je vyhledán požadovaný záznam či skupina záznamů. Výsledek hledání je 

zobrazen v nevázaném objektu seznam a je aktualizován popisek udávající počet 

nalezených záznamů. Ze seznamu lze zvolit konkrétní položku a po opuštění formuláře 

tlačítkem „Návrat“ je vybraná položka nastavena v hlavním formuláři pro evidenci akcí. 

Stiskem tlačítka „Tisk“ lze seznam nalezených položek také zobrazit v sestavě. 

Evidence majetku 

Formulář frmRevizniList na obr. 26 je hlavním formulářem pro evidenci majetku. Je 

rozdělen na dvě části; horní část poskytuje ovládací nabídku a název vybrané položky a ve 

spodní části je v zobrazení datového listu přehled evidovaného majetku řazeného podle 

data pořízení majetku od nejnovějšího po nejstarší. K formuláři se váží tabulky Majetek, 

Druhy_majetku a Zdroje. 
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Obr. 26 Hlavní formulář evidence majetku 

Tlačítka obsažená ve formuláři spouští: 

 „Přidat záznam“ – formulář frmMajetek s nastavením nového záznamu 

 „Opravit záznam“ - formulář frmMajetek se zobrazením vybraného záznamu 

 „Odstranit záznam“ – kód s potvrzením volby 

 „Vyhledat“ – formulář frmVyhledaniMajetek 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmHlavniNabidka 

 „Přehled majetku“ – sestava rptMajetekPrehled 

 „Odpisy“ – sestava rptMajetekOdpisy 

 „Stav“ – sestava rptMajetekStav 

Formulář frmMajetek zobrazený v příloze č. 42 slouží ke zadání a opravě 

oddílového majetku. K formuláři se váží tabulky Majetek, Druhy_majetku, Zdroje a 

Uzivatele. Tabulka Majetek je hlavním zdrojem dat formuláře. Pole se seznamem Druh 

majetku je naplněno daty z tabulky Druhy_majetku a poskytuje tak seznam druhů majetku. 

Po aktualizaci výběru druhu majetku je spuštěn kód, který automaticky vyplní pole 

evidenční číslo majetku novým pořadovým číslem majetku. Obě výše uvedená pole jsou 

z důvodu zajištění konzistence dat přístupná pouze při zadávání nového záznamu. Další 

pole se seznamem nazvané zdroj je naplněno daty z tabulky Zdroje a poskytuje tak seznam 
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finančních zdrojů. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který zkontroluje 

vyplnění povinných položek, překontroluje jedinečnost evidenčního čísla pro případ, že by 

jej uživatel sám změnil a zajistí uložení záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro 

k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmVyhledaniMajetek slouží k vyhledávání majetku podle různých 

kritérií. Formulář je zobrazen v příloze č. 43. Neváže se k němu žádný zdroj dat. Ve 

formuláři lze zadávat kriteria do libovolných dostupných polí a za pomoci kódu uloženým 

pod tlačítkem „Vyhledat“ je vyhledán požadovaný záznam či skupina záznamů. Výsledek 

hledání je zobrazen v nevázaném objektu seznam a je aktualizován popisek udávající počet 

nalezených záznamů. Ze seznamu lze zvolit konkrétní položku a po opuštění formuláře 

tlačítkem „Návrat“ je vybraná položka nastavena v hlavním formuláři pro evidenci 

majetku. Stiskem tlačítka „Tisk“ lze seznam nalezených položek také zobrazit v sestavě. 

Evidence finančních pohybů 

Formulář frmPokladniKniha na obr. 27 je hlavním formulářem pro evidenci 

finančních pohybů. Je rozdělen na dvě části; horní část poskytuje ovládací nabídku a název 

vybrané položky a ve spodní části je v zobrazení datového listu přehled evidovaných 

finančních pohybů řazeného podle data pohybu od nejnovějšího po nejstarší. K formuláři 

se váží tabulky Finance, Akce_clenu a Zdroje. Pole Počet účastníků je souhrnem počtu 

záznamů tabulky akce_clenu k jedné akci v případě, že je finanční pohyb spjat s akcí. 

Ostatní pole čerpají z tabulky Finance. Pro lepší přehlednost je v datovém listu využito 

podmíněného formátování položek – příjmy jsou zobrazeny červenou barvou písma, 

výdaje barvou modrou. V případě, že je s finančním pohybem spjata nějaká akce, lze 

poklepáním na položku počet účastníků v datovém listu zobrazit jmenný přehled účastníků 

akce. Tento přehled je zobrazen pomocí formuláře frmPokladniKnihaUcastnici 

vyobrazeného v příloze č. 45. 
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Obr. 27 Hlavní formulář evidence finančních pohybů 

Tlačítka obsažená ve formuláři spouští: 

 „Přidat záznam“ – formulář frmPohyb s nastavením nového záznamu 

 „Opravit záznam“ - formulář frmPohyb se zobrazením vybraného záznamu 

 „Odstranit záznam“ – kód s potvrzením volby 

 „Vyhledat“ – formulář frmVyhledaniFinance 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmHlavniNabidka 

 „Přehled pohybů“ – sestava rptPokladniKniha 

 „Souhrny“ – sestava rptPokladnaSouhrny 

 „Kniha účastníků“ – sestava rptKnihaUcastniku 

Formulář frmPohyb vybrazený v příloze č. 44 slouží k zadání a opravě finančních 

pohybů. K formuláři se váží tabulky Finance, Zdroje a Uzivatele. Tabulka Finance je 

hlavním zdrojem dat formuláře. V horní části formuláře se nachází skupina voleb Druh 

pohybu pro zvolení druhu finančního pohybu. Pole číslo dokladu je při zadání nového 

záznamu předvyplněno novým číslem dokladu. Pro pole se seznamem nazvané zdroj je 

zdrojem dat tabulka Zdroje a poskytuje tak seznam finančních zdrojů. Zaškrtávací pole 

souvislost s akcí určuje, zda je zpřístupněno další pole se seznamem akce_ID, které je 

naplněno daty z tabulky Akce a poskytuje tak přehled evidovaných akcí. Pole volba druhu 
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finančního pohybu (příjem/výdaj) a číslo dokladu jsou z důvodu zajištění konzistence dat 

přístupná pouze při zadávání nového záznamu. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází 

kód, který zkontroluje vyplnění povinných položek, překontroluje jedinečnost čísla 

dokladu a zajistí uložení záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro k zavření 

formuláře bez provedení změn v datech. 

Formulář frmVyhledaniFinance slouží k vyhledávání finančního pohybu podle 

různých kritérií. Formulář je zobrazen v příloze č. 46. Neváže se k němu žádný zdroj dat. 

Ve formuláři lze zadávat kriteria do libovolných dostupných polí a za pomoci kódu 

uloženým pod tlačítkem „Vyhledat“ je vyhledán požadovaný záznam či skupina záznamů. 

Výsledek hledání je zobrazen v nevázaném objektu seznam a je aktualizován popisek 

udávající počet nalezených záznamů. Ze seznamu lze zvolit konkrétní položku a po 

opuštění formuláře tlačítkem „Návrat“ je vybraná položka nastavena v hlavním formuláři 

pro evidenci finančních pohybů. Stiskem tlačítka „Tisk“ lze seznam nalezených položek 

také zobrazit v sestavě. 

Evidence uživatelů 

Formulář frmUzivatele na obr. 28 je hlavním formulářem pro evidenci uživatelů 

systému. Je rozdělen na dvě části; horní část poskytuje ovládací nabídku a název vybrané 

položky a ve spodní části je v zobrazení datového listu přehled evidovaných uživatelů 

řazených podle přihlašovacího jména. K formuláři se váží tabulky Uzivatele a Prava. 

 

Obr. 28 Formulář evidence uživatelů 
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Tlačítka obsažená ve formuláři spouští: 

 „Přidat záznam“ – formulář frmUzivatel s nastavením nového záznamu 

 „Opravit záznam“ - formulář frmUzivatel se zobrazením vybraného záznamu 

 „Odstranit záznam“ – kód s potvrzením volby 

 „Návrat“ – návrat do formuláře frmHlavniNabidka 

Formulář frmUzivatel vyobrazený v příloze č. 47 slouží k zadání a opravě uživatele. 

Zdrojem dat pro formulář je tabulka Uzivatele a Prava. Tabulka Uzivatele je hlavním 

zdrojem dat pro všechna pole. Pro pole se seznamem pravo_ID je zdrojem dat tabulka 

Prava a poskytuje tak seznam možných oprávnění uživatele. Upozornění v horní části 

formuláře je zobrazeno pouze v případě otevření formuláře pro opravu stávajícího 

záznamu. Pod tlačítkem „Uložit záznam“ se nachází kód, který zkontroluje vyplnění 

povinných položek a zajistí uložení záznamu. Tlačítko „Zpět bez uložení“ spustí makro 

k zavření formuláře bez provedení změn v datech. 

Přehledy 

Formulář frmPrehledy vyobrazený v příloze č. 30 slouží ke spuštění vybraných 

sestav. Tlačítka pro jejich spuštění jsou přehledně seskupena podle okruhů evidencí a 

jejich význam je patrný z uvedené přílohy. 

Číselníky 

Formulář frmCiselniky vyobrazený v příloze č. 48 je určen pro k evidenci všech 

validačních tabulek v celé databázi. Každý číselník má svou samostatnou kartu, kde se 

nachází přehled jeho položek ve formě datového listu a tlačítka pro databázové operace: 

 karta „Vzdělání“ – přehled typových vzdělání. Tvoří ji formulář 

frmSubVzdelaniCiselnik – je vyobrazen v příloze č. 48 společně 

s rodičovským formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za 

běhu zobrazen v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka 

Vzdelani. Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalVzdelani 

vyobrazený v příloze č. 49. 

 karta „Skupiny“ – přehled oddílových skupin. Tvoří ji formulář 

frmSubSkupiny – je vyobrazen v příloze č. 50 společně s rodičovským 
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formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za běhu zobrazen 

v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře jsou tabulky Skupiny a 

Typy_skupin. Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalSkupina 

vyobrazený v příloze č. 51. 

 karta „Typy skupin“ – přehled typů oddílových skupin. Tvoří ji formulář 

frmSubTypySkupin – je vyobrazen v příloze č. 52 společně s rodičovským 

formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za běhu zobrazen 

v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka Typy_skupin. 

Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalTypSkupiny 

vyobrazený v příloze č. 53. 

 karta „Role“ – přehled možných rolí člena oddílu. Tvoří ji formulář 

frmSubRole – je vyobrazen v příloze č. 54 společně s rodičovským 

formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za běhu zobrazen 

v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka Role. Tlačítka 

„Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalRole vyobrazený v příloze č. 55. 

 karta „Seznam pojišťoven“ – přehled zdravotních pojišťoven. Tvoří ji 

formulář frmSubPojistovny – je vyobrazen v příloze č. 56 společně 

s rodičovským formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za 

běhu zobrazen v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka 

Pojistovny. Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalPojistovna 

vyobrazený v příloze č. 57. 

 karta „Druhy majetku“ – přehled druhů oddílového majetku. Tvoří ji 

formulář frmSubDruhyMajetku – je vyobrazen v příloze č. 58 společně 

s rodičovským formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za 

běhu zobrazen v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka 

Druhy_majetku. Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář 

frmvalDruhMajetku vyobrazený v příloze č. 59. 

 karta „Finance – zdroje“ – přehled dostupných zdrojů majetku a financí pro 

oddíl. Tvoří ji formulář frmSubZdroje – je vyobrazen v příloze č. 60 společně 

s rodičovským formulářem. V rodičovském formuláři je tento formulář za 
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běhu zobrazen v režimu datového listu. Zdrojem dat formuláře je tabulka 

Zdroje. Tlačítka „Přidej“ a „Oprav“ spouštějí formulář frmvalZdroj 

vyobrazený v příloze č. 61. 

Tlačítko „Odstraň“ nacházející se u všech karet spustí kód, který vždy nejprve 

provede kontrolu, zda je předmětná položka využitá v rámci databáze. Pokud ne, nabídne 

volbu s potvrzením žádosti. 

Formuláře spouštěné pomocí tlačítek „Přidej“ a „Oprav“ u příslušných karet 

formuláře pro úpravu číselníků slouží k editaci dat číselníků. Mají kromě zdrojů dat 

uvedených výše u popisu jednotlivých karet navíc jako zdroj dat tabulku Uzivatele. Tato 

tabulka je opět přítomna z důvodu identifikace původce pořízení či změny záznamu. 

Obsahují rovněž tlačítko „Ulož“, které spustí kód za účelem kontroly vyplnění povinných 

položek a tlačítko „Zpět“ pro návrat beze změny dat. 

Změna hesla 

Formulář frmZmenaHesla vyobrazený v příloze č. 62 je určen ke změně hesla 

přihlášeného uživatele. K formuláři se neváží žádné datové zdroje. Tlačítko „Potvrdit 

změnu“ spustí kód, který zkontroluje vyplnění všech položek, zkontroluje souhlasnost polí 

s novým heslem a v kladném případě provede změnu v tabulce Uzivatele. Tlačítkem „Zpět 

bez uložení“ se formulář uzavře bez provedení změn v datech. 

4.1.2 Návrh výstupních sestav 

Sestavy jsou určeny zejména pro náhled a tisk vybraných dat. Pomocí nich lze však 

zobrazená data i exportovat do souborů nejen formátu MS Excel. Slouží tedy i jako 

exportní rozhranní, čímž je naplněn požadavek zadavatele systému. Dále budou popsány 

pouze základní sestavy systému, neboť jejich počet se bude postupně rozrůstat s požadavky 

na konkrétní výstupy uživatelů. 

Sestava rptRegistrace vyobrazená v příloze č. 65 slouží k přehledu registrovaných 

členů v zadaném období. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove a Registrace. 

V zápatí sestavy jsou uvedeny souhrny, které jsou patrné z obrázku. Před vlastním 

spuštěním sestavy je nejprve dialogovým formulářem (vyobrazen v příloze č. 63) proveden 

dotaz na období, za které chce uživatel registrace sestavit. Poté je sestava spuštěna 
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s příslušným parametrem omezujícím data na vybrané období a v případě nevyplnění 

období zobrazí data za všechna období. Položky jsou seřazeny podle registračního čísla. 

Sestava rptSkupiny vyobrazená v příloze č. 66 slouží k přehledu oddílových skupin 

a jejich členů. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove, Skupiny, Skupiny_clenu, 

Typy_skupin a Role. Sestava je rozdělena do skupin udržovaných pohromadě podle 

kategorií skupin a v rámci kategorií jsou vypisovány jednotlivé skupiny v abecedním 

pořadí. Pořadí kategorií skupin je řízeno polem priorita v tabulce Skupiny_clenu. Název 

kategorie skupiny či skupiny je v závorce doplněn o počet členů konkrétní skupiny. 

Sestava rptVzdelani vyobrazena v příloze č. 67 slouží k přehledu vzdělání člena. 

Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove, Vzdelani a Vzdelani_clenu. Sestava je 

spouštěna vždy s filtrem pro vybraného člena, jehož jméno je uvedeno v záhlaví sestavy. 

Položky jsou seřazeny podle data dosažení vzdělání. 

Sestava rptVzdelaniPrehledObdobi vyobrazena v příloze č. 68 slouží na rozdíl od 

předchozí sestavy k přehledu dosažených vzdělání všech členů v zadaném období. Zdroji 

dat pro sestavu jsou opět tabulky Clenove, Vzdelani a Vzdelani_clenu. V sestavě jsou 

záznamy řazeny do skupin ke jménu člena (záznamy řazeny abecedně) V rámci skupiny 

jsou již záznamy řazeny chronologicky podle data získání vzdělání. Nadpis sestavy 

informuje o vybraném období. Sestava je také určena pro zobrazení výsledků 

vyhledávacího formuláře frmVyhledaniVzdelani.  

Sestava rptVzdelaniPrehled vyobrazena v příloze č. 69 slouží k letmému přehledu 

počtu zadaných záznamů vzdělání k jednotlivým členům. Zdroji dat pro sestavu jsou 

tabulky Clenove a Vzdelani_clenu. Záznamy jsou abecedně řazeny a u každého člena 

najdeme číslo udávající počet zadaných záznamů. V sestavě jsou zobrazeny záznamy 

pouze těch členů, kteří nemají vyplněné datum ukončení činnosti.  

Sestava rptTelefonniSeznam vyobrazena v příloze č. 70 slouží k přehledu kontaktů 

na jednotlivé členy oddílu. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove a Kontakty. Sestava 

je spouštěna vždy s filtrem zobrazujícím pouze záznamy členů, kteří nemají vyplněné pole 

datum ukončení činnosti v oddílu. Položky jsou seřazeny podle příjmení a jména. 

Sestava rptAkceClena vyobrazena v příloze č. 71 slouží k přehledu účasti člena na 

akcích. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove, Akce a Akce_clenu. Sestava je 
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spouštěna vždy s filtrem pro vybraného člena, jehož jméno je uvedeno v záhlaví sestavy. 

Sestava může být spuštěna s parametrem omezujícím data na vybrané období, v tom 

případě se vybrané období zobrazí v názvu sestavy. Položky jsou seřazeny podle data akcí. 

Sestava rptSluzebniLetaAktualni vyobrazena v příloze č. 72 slouží přehledu let 

strávených v oddílu u právě aktivních členů. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Clenove, 

Registrace, Skupiny_clenu, Skupiny a Role. Počet služebních let je dán počtem registrací 

v oddíle. Za pomoci seskupování dotazů je pro zobrazení dat v sestavě vybrána ta skupina, 

kde má člen roli s vyšší prioritou. Pole Předání je prázdné a slouží jako poznámkové pole 

pro ruční zapsání poznámky na vytištěné podobě. Záznamy jsou seřazeny podle 

registračního čísla. 

Sestava rptAkce vyobrazena v příloze č. 73 slouží k přehledu akcí. Zdroji dat pro 

sestavu jsou tabulky Akce a Akce_clenu. Z tabulky Akce_clenu jsou čerpány údaje o počtu 

účastníků na jednotlivé akce. Sestava může být spuštěna s parametrem omezujícím data na 

vybrané období, v tom případě se vybrané období zobrazí v názvu sestavy. V zápatí je 

uveden počet všech záznamů sestavy. Sestavy je také využíváno pro náhled výsledků 

vyhledávacího formuláře. 

Sestava rptAkceUcast vyobrazená v příloze č. 74 slouží k rychlému přehledu počtu 

účastí jednotlivých členů na akcích. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Akce, Clenove a 

Akce_clenu. Záznamy jsou řazeny podle počtu účasti a dále podle jména. Sestava může být 

spuštěna s parametrem omezujícím data na vybrané období. 

Sestava rptMajetekPrehled vyobrazena v příloze č. 75 slouží k přehledu majetku. 

Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Majetek, Druhy_majetku a Zdroje. Sestava může být 

spuštěna s parametrem omezujícím data na vybrané období, v tom případě se vybrané 

období zobrazí v názvu sestavy. Řazení záznamů je zvoleno podle položky evidenčního 

čísla majetku.  V_zápatí sestavy je uveden počet všech záznamů sestavy a součet ceny 

zobrazeného majetku. Sestavy je také využíváno pro náhled výsledků vyhledávacího 

formuláře. 

Sestava rptMajetekOdpisy vyobrazena v příloze č. 76 slouží k přehledu odepsaného 

majetku. Zdroji dat pro sestavu jsou opět tabulky Majetek, Druhy_majetku a Zdroje. 

Sestava může být spuštěna s parametrem omezujícím data na vybrané období, v tom 

případě se vybrané období zobrazí v názvu sestavy. Řazení záznamů je zvoleno podle 
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položky evidenčního čísla majetku.  V_zápatí sestavy je uveden počet všech záznamů 

sestavy a součet ceny zobrazeného majetku. 

Sestava rptMajetekStav vyobrazena v příloze č. 77 slouží k jednoduchému přehledu 

celkových hodnot majetku rozděleného podle evidovaných druhů. Zdroji dat pro sestavu 

jsou tabulky Majetek a Druhy_majetku.  Ze sestavy jsou patrné počty evidovaných 

záznamů za jednotlivé druhy včetně celkové hodnoty. V zápatí sestavy je uvedena celková 

hodnota majetku, do které již nejsou zahrnuty odepsané položky majetku. 

Sestava rptPokladniKniha vyobrazena v příloze č. 78 slouží k přehledu finančních 

pohybů. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky Pokladni_kniha a Zdroje. Před spuštěním 

sestavy je nutné zadat období, pro které chceme pokladní knihu zobrazit. Poté je nejprve 

kódem formuláře pokladní knihy frmPokladniKniha za pomoci tabulky Finance naplněna 

dočasná tabulka Pokladni_kniha, kde je pole s částkou rozloženo do dvou polí: příjem a 

výdaj. Pole Zůstatek je průběžným součtem uvedených položek. Zvolené období se zobrazí 

v názvu sestavy. Sestava je řazena podle data pohybu. V zápatí sestavy jsou uvedeny 

souhrné součty zobrazených pohybů. 

Sestava rptPokladnaSouhrny vyobrazena v příloze č. 79 slouží k souhrnému 

přehledu finančních pohybů za jednotlivé zdroje. Zdroji dat pro sestavu jsou tabulky 

Finance a Zdroje. Před spuštěním sestavy je nutné zadat období, pro které chceme souhrny 

zobrazit.  Zvolené období se také zobrazí v názvu sestavy. Výčet položek sestavy je 

rozdělen do skupin na skupinu příjmů a skupinu výdajů. V každé skupině jsou zobrazeny 

souhrné záznamy za jednotlivé zdroje. Na konci obou skupin je uveden celkový součet 

uvedených záznamů ve skupině. 

Sestava rptSeznamPohybu vyobrazena v příloze č. 80 slouží k přehledu finančních 

pohybů vybraných za pomoci formuláře frmVyhledaniFinance. Zdroji dat pro sestavu jsou 

opět tabulky Finance a Zdroje. Výčet položek sestavy je rozdělen do skupin na skupinu 

příjmů a skupinu výdajů s uvedením celkového součtu za skupinu. V rámci skupiny jsou 

záznamy řazeny podle data pohybu. 

Sestava rptKnihaUcastniku vyobrazena v příloze č. 81 slouží ke jmennému 

přehledu členů účastnících se akcí, se kterými jsou spojené účtované výdaje. Zdroji dat pro 

sestavu jsou tabulky Clenove, Akce, Akce_clenu a Finance. Sestava je vždy spuštěna za 

vybrané období, které ja následně zobrazeno v nadpisu sestavy. Záznamy jsou rozděleny 
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do skupin podle akcí, přičemž skupiny jsou řazeny chronologicky podle data akce. V rámci 

skupiny jsou záznamy o účastnících řazeny podle příjmení a jména. 

4.2 Ověření funkčnosti systému, konverze dat 

Navržením uživatelského rozhraní klientské aplikace může začít proces ověření 

funkčnosti všech částí systému. Tedy jak navržené datové struktury, tak i formulářů a 

sestav.  

Nejprve byl napevno v příslušné tabulce vytvořen účet administrátora, pomocí 

kterého byla pořizována zkušební data. 

Následné testování proběhlo v níže uvedených fázích: 

 vytvoření účtu běžného uživatele a ověření funkčnosti jeho přihlášení 

 pořízení dat do číselníků 

 pořízení zkušebních záznamů -  testovací záznamy byly vybrané vzorky dat 

ze všech oblastí současných evidencí 

 opravy a odstraňování záznamů 

 vyhledávání záznamů podle zadaných kritérií 

 zobrazení výstupů - výsledků sestav 

 ověření činnosti exportu do prostředí MS Excel prostřednictvím sestav 

 vyhodnocení chování systému 

Po úspěšném vyhodnocení chování systému na vzorcích dat bylo přistoupeno ke 

konverzi dat ze stávajících elektronických evidencí. Jednalo se o data z oblasti evidence 

majetku a finančních pohybů, které byly doposud evidovány v tabulkách MS Excel. Data 

z evidence o členech nebyla po dohodě s vedoucím oddílu do nového systému 

konvertována, protože budou nově pořízena. Tím dojde k zajištění jejich aktuálnosti 

(adresa, zaměstnání, předzívka, změny v příjmení), doplnění nových údajů (kontakty, 

rodné příjmení) a také k vyhnutí se opravám všech v prostředí Windows nesprávně 

zobrazovaných národních znaků s diakritikou ve stávajících záznamech.  

Konverze tabulek MS Excel mohla proběhnout pouze v plnohodnotném prostředí 

MS Access, které umožňuje do vybrané tabulky importovat soubory MS Excel. Tyto 

zdrojové soubory byly před importem ještě upraveny tak, aby jejich obsah korespondoval 

se strukturou tabulek, do kterých byly importovány. Úprava tabulek zahrnovala: 
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 vypuštění textů v řádcích nad a pod vlastními daty – hlavička střediska, různé 

informační texty 

 vložení prvního řádku s názvy sloupců odpovídající názvům polí cílové tabulky 

 doplnění sloupců s datem o letopočet (u tabulek vedených samostatně za jednotlivá 

období) 

 spojení některých sloupců (např. příjmy a výdaje) 

 doplnění chybějících hodnot – zejména v pokladní knize nebyly řádně uváděny 

všechny zdroje 

 záměna hodnot ve sloupci obsahujícím číselníkové údaje za číselné identifikátory 

odkazující se na tyto hodnoty 

Konverzí stávajících dat byl systém naplněn dohodnutými daty a mohlo dojít k 

přesunu klientské části aplikace na počítač vedoucího oddílu, kde bude taktéž spouštěn pod 

plnohodnotnou instalací aplikace MS Access 2007.  

Vedoucímu oddílu a dalším uživatelům byla hotová aplikace předvedena. Uživatelé 

měli možnost vyzkoušet systém nejen při zadávání údajů o členech, které musely být 

kompletně nově pořízeny, jak bylo výše uvedeno. Vedoucí poté odsouhlasil funkčnost 

navženého systému ve všech bodech. Předáním systému budoucím uživatelům teprve 

začíná dlouhodobý proces případného dolaďování systému, protože až dlouhodobá práce 

se systémem může ukázat některé nedostatky, které nejsou patrné při krátkodobém použití. 
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5 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A VÝHLED DO 
BUDOUCNA 

Smyslem diplomové práce bylo vyprojektovat databázový systém pro vedení 

oddílových agend skautské organizace v Děčíně.  

Po úvodním vhledu do problematiky jsem analyzoval jakými způsoby je vedena 

evidence oddílových údajů. Z podrobně provedené analýzy vyplynulo, že dílčí evidence 

nejsou jednotné a nemají mezi sebou potřebné vazby, které by opakované zadávání údajů 

ulehčily. Navíc formy, jakými byly evidence vedeny, neumožňovaly provádění hlubších 

analýz a nebyly tak výrazným pomocníkem při dílčích rozhodnutích vedení oddílu. 

V další fázi práce jsem se věnoval formulování základních požadavků na budoucí 

databázový systém, které vyplynuly ze zjištěných problémových oblastí v předchozím 

kroku. Podkladem byly uživatelské požadavky na systém, jako výsledek rozhovorů 

s budoucími uživateli systému a dále dosud používaný informační systém. 

V dalším kroku bylo třeba vzít v potaz legislativní omezení a ochranu dat a vymezit 

přístupová práva jednotlivým uživatelům.  

Poté následovala vyčerpávající analýza datových potřeb uživatelů, jejímž vyústěním 

byl logický koncept datové struktury nového databázového systému, jehož jednotlivé části 

jsem navrhl tak, aby zároveň respektovaly požadavky na moderní databázi. 

V rámci implementace jsem vytvořil všechny subsystémy evidencí v databázovém 

prostředí aplikace MS Access 2007. Pro potřeby uživatele jsem vytvořil celkem 50 

formulářů a 17 základních výstupních sestav, které ulehčují jeho operace s daty. Struktura 

formulářů a sestav je patrná z návrhového zobrazení, jsou vzhledem k jejich velkému počtu 

předmětem příloh. 

Zvláštní pozornost jsem musel věnovat konverzi dat ze stávajícího systému do 

nových logických struktur. Stávající tabulky MS Excel bylo nutné nejprve upravit. Doplnit 

je o chybějící údaje, nahradit hodnoty používané v číselnících, sjednotit názvy polí a 

provést další činnosti vedoucí k úspěšné konverzi. 

Systém jsem průběžně testoval i ve spolupráci s budoucími uživateli, kdy po 

odsouhlasení jeho funkčnosti byl předán vedoucímu oddílu. 
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Dle mého názoru může v budoucnu dojít k rozšíření databáze o další případné 

oblasti, u kterých vyvstane potřeba a vedení oddílu se rozhodne vést k nim evidenci. Dojde 

také k vytvoření příručky pro uživatele systému. V práci je zmíněno i využití části 

pořízených dat k zpřístupnění na internetových stránkách oddílu. Není ani vyloučeno 

budoucí zprovoznění systému jako webové aplikace s přístupem odkudkoliv. 

Transparentnost datové struktury by měla být nápomocna využití v jakémkoliv 

databázovém systému.  



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  59 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] DOHNALOVÁ Z. 2008. Databáze chytrých praktik. Proces tvorby a výsledky, 1. 

vyd. Zlín: CEED Zlín, 2008. 149 s., ISBN 978-80-903433-6-8. 

[2] HERNANDEZ, J. M. 2006. Návrh Databází. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 

2006. 408 s., ISBN 80-247-0900-7. 

[3] KAJZAR, D. A POLÁŠEK, I. 2003. Tvorba informačních systémů I, 1. vyd. Opava: 

Slezská univerzita v Opavě, 2003. 220 s., ISBN 80-7248-214-9. 

[4] KAJZAR, D. 2005. Tvorba informačních systémů II, 1. vyd. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, 2005. 222 s., ISBN 80-7248-288-2. 

[5] KAJZAR, D. 2006. Tvorba informačních systémů III, 1. vyd. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, 2006. 274 s., ISBN 80-7248-351-X. 

[6] LACKO, L. 2007. SQL Hotová řešení, dotisk 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 

2007. 296 s., ISBN 80-7226-975-5. 

[7] OTTE, L. 2008. Podpůrné materiály k přednáškám z předmětu databázové systémy 

[online]. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut 

ekonomiky a systémů řízení, 2008 [cit. 2010-02-03]. Dostupné na WWW: 

<http://homel.vsb.cz/~ott007/Predmety/databaze/Doprovodny_text_DB.doc>. 

[8] SOLID QUALITY LEARNING. 2007. Microsoft SQL Server 2005: Základy 

databází Krok za krokem, 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 320 s., ISBN 

978-80-251-1524-4. 

[9] STEJSKAL. 2004. Praha. Účetnictví pro organizační jednotky Junáka, 1. vyd. Praha: 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2004. 104 s., ISBN 

80-86825-05-1 

[10] VIESCAS, J. A CONRAD, J. 2008. Mistrovství v Microsoft Office Access 2007, 1. 

vyd. Brno: Computer Press, 2008. 1222 s., ISBN 978-80-251-2162-7. 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  60 

 

[11] VONDRÁK, I. 2002. Úvod do softwarového inženýrství [online]. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky 2002 [cit. 

2009-07-20]. Dostupné na WWW: < http://vondrak.cs.vsb.cz/download/ 

Uvod_do_softwaroveho_inzenyrstvi.pdf > 

[12] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. 

http://vondrak.cs.vsb.cz/download/


Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  61 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1 Nabídka programu Osoby .......................................................................................... 4 

Obr. 2 Náhled obrazovky evidence Osoby ............................................................................. 4 

Obr. 3 Náhled obrazovky evidence Oddílové údaje .............................................................. 5 

Obr. 4 Náhled obrazovky evidence Vybavení ........................................................................ 5 

Obr. 5 Náhled obrazovky evidence Účasti na táborech ........................................................ 6 

Obr. 6 Náhled obrazovky evidence Poznámky k osobě ......................................................... 6 

Obr. 7 Náhled obrazovky Registrace oddílu .......................................................................... 8 

Obr. 8 Náhled obrazovky evidence Příjem materiálu ............................................................ 9 

Obr. 9 Náhled obrazovky Revizní list .................................................................................. 10 

Obr. 10 Náhled obrazovky Pokladní knihy .......................................................................... 11 

Obr. 11 Náhled zápisu v Kronice ......................................................................................... 12 

Obr. 12 Náhled obrazovky Knihy účastníků ........................................................................ 13 

Obr. 13 Entitní diagram ....................................................................................................... 23 

Obr. 14 E-R diagram entit s hlavními údaji o členovi ......................................................... 25 

Obr. 15 E-R diagram entit zajišťujících evidenci zařazení člena ........................................ 26 

Obr. 16 E-R diagram entit zajišťujících evidenci registrace ............................................... 27 

Obr. 17 E-R diagram entit zajišťujících evidenci o vzdělání člena ..................................... 28 

Obr. 18 E-R diagram entit zajišťujících evidenci akcí a účasti člena na nich .................... 29 

Obr. 19 E-R diagram entit zajišťujících evidenci příjmů a výdajů ...................................... 30 

Obr. 20 E-R diagram entit zajišťujících evidenci majetku .................................................. 31 

Obr. 21 E-R diagram entit zajišťujících evidenci uživatele ................................................. 32 

Obr. 22 Konečná podoba datové struktury databáze .......................................................... 33 

Obr. 23 Formulář hlavní nabídky ........................................................................................ 36 

Obr. 24 Formulář evidence členů ........................................................................................ 37 

Obr. 25 Formulář evidence akcí .......................................................................................... 42 

Obr. 26 Hlavní formulář evidence majetku ......................................................................... 45 

Obr. 27 Hlavní formulář evidence finančních pohybů ........................................................ 47 

Obr. 28 Formulář evidence uživatelů .................................................................................. 48 

 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  62 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Výstupní sestava evidence „Osoby“ 

Příloha č. 2 Výstupní sestava evidence „oddílové údaje“ 

Příloha č. 3 Výstupní sestava evidence „Vybavení“ 

Příloha č. 4 Výstupní sestava – přehled účasti na táborech 

Příloha č. 5 Výstupní sestava evidence „Příjem materiálu“ 

Příloha č. 6 Struktura tabulky „Clenove“ 

Příloha č. 7 Struktura tabulky „Kontakty“ 

Příloha č. 8 Struktura tabulky „Pojistovny“ 

Příloha č. 9 Struktura tabulky „Skupiny“ 

Příloha č. 10 Struktura tabulky „Typy_skupin“ 

Příloha č. 11 Struktura tabulky „Skupiny_clenu“ 

Příloha č. 12 Struktura tabulky „Role“ 

Příloha č. 13 Struktura tabulky „Registrace“ 

Příloha č. 14 Struktura tabulky „Vzdelani“ 

Příloha č. 15 Struktura tabulky „Vzdelani_clenu“ 

Příloha č. 16 Struktura tabulky „Akce“ 

Příloha č. 17 Struktura tabulky „Akce_clenu“ 

Příloha č. 18 Struktura tabulky „Finance“ 

Příloha č. 19 Struktura tabulky „Zdroje“ 

Příloha č. 20 Struktura tabulky „Majetek“ 

Příloha č. 21 Struktura tabulky „Druhy_majetku“ 

Příloha č. 22 Formulář frmPrihlaseni – přihlášení uživatele do systému 

Příloha č. 23 Formulář frmClen 

Příloha č. 24 Formulář frmKontakt 

Příloha č. 25 Formulář frmZarazeni 

Příloha č. 26 Formulář frmVzdelani 

Příloha č. 27 Formulář frmRegistrace 

Příloha č. 28 Formulář frmSeznamClenu 

Příloha č. 29 Formulář frmVyhledaniClen 

Příloha č. 30 Formulář frmPrehledy 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  63 

 

Příloha č. 31 Karta „Kontakty“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem 

frmSubKontakty 

Příloha č. 32  Karta „Zařazení“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem frmSubZarazeni 

Příloha č. 33 Karta „Vzdělání člena“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem 

frmSubVzdelani 

Příloha č. 34 Karta „Akce“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem frmSubAkce 

Příloha č. 35 Karta „Registrace“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem 

frmSubRegistrace 

Příloha č. 36 Formulář frmVyhledaniVzdelani 

Příloha č. 37 Formulář frmAkce 

Příloha č. 38 Formulář frmAkceClenove 

Příloha č. 39 Formulář frmAkcePridejClena 

Příloha č. 40 Formulář frmAkceClenPoznamka 

Příloha č. 41 Formulář frmVyhledaniAkce 

Příloha č. 42 Formulář frmMajetek 

Příloha č. 43 Formulář frmVyhledaniMajetek 

Příloha č. 44 Formulář frmPohyb 

Příloha č. 45 Formulář frmPokladniKnihaUcastnici 

Příloha č. 46 Formulář frmVyhledaniFinance 

Příloha č. 47 Formulář frmUzivatel 

Příloha č. 48 Karta „Vzdělání“ formulář frmCiselniky s formulářem 

frmSubVzdelaniCiselnik 

Příloha č. 49 Formulář frmvalVzdelani 

Příloha č. 50 Karta „Skupiny“ formuláře frmCiselniky s formulářem frmSubSkupiny 

Příloha č. 51 Formulář frmvalSkupina 

Příloha č. 52 Karta „Typy Skupin“ formuláře frmCiselniky s formulářem 

frmSubTypySkupin 

Příloha č. 53 Formulář frmvalTypSkupiny 

Příloha č. 54 Karta „Role“ formuláře frmCiselniky s formulářem frmSubRole 

Příloha č. 55 Formulář frmvalRole 

Příloha č. 56 Karta „Seznam Pojišťoven“ formuláře frmCiselniky s formulářem 

frmSubPojistovny 



Hynek Rejthar: Projektování systému pro vedení oddílových agend skautské organizace 

2011  64 

 

Příloha č. 57 Formulář frmvalPojistovna 

Příloha č. 58 Karta „Druhy majetku“ formuláře frmCiselniky s formulářem 

frmSubDruhyMajetku 

Příloha č. 59 Formulář frmvalDruhMajetku 

Příloha č. 60 Karta „Finance - zdroje“ formuláře frmCiselniky s formulářem frmSubZdroje 

Příloha č. 61 Formulář frmvalZdroj 

Příloha č. 62 Formulář frmZmenaHesla 

Příloha č. 63 Formulář frmObdobi 

Příloha č. 64 Formulář frmStart 

Příloha č. 65 Sestava rptRegistrace 

Příloha č. 66 Sestava rptSkupiny 

Příloha č. 67 Sestava rptVzdelani 

Příloha č. 68 Sestava rptVzdelaniPrehledObdobi 

Příloha č. 69 Sestava rptVzdelaniPrehled 

Příloha č. 70 Sestava rptTelefonniSeznam 

Příloha č. 71 Sestava rptAkceClena 

Příloha č. 72 Sestava rptSluzebniLetaAktualni 

Příloha č. 73 Sestava rptAkce 

Příloha č. 74 Sestava rptAkceUcast 

Příloha č. 75 Sestava rptMajetekPrehled 

Příloha č. 76 Sestava rptMajetekOdpisy 

Příloha č. 77 Sestava rptMajetekStav 

Příloha č. 78 Sestava rptPokladniKniha 

Příloha č. 79 Sestava rptPokladnaSouhrny 

Příloha č. 80 Sestava rptSeznamPohybu 

Příloha č. 81 Sestava rptKnihaUcastniku 

Příloha č. 82 CD-ROM s vytvořenou databází 



 

 

Příloha č. 1 Výstupní sestava evidence „Osoby“ 

 

Příloha č. 2 Výstupní sestava evidence „oddílové údaje“ 

 



 

 

Příloha č. 3 Výstupní sestava evidence „Vybavení“ 

 

Příloha č. 4 Výstupní sestava – přehled účasti na táborech 

 



 

 

Příloha č. 5 Výstupní sestava evidence „Příjem materiálu“ 

 

  



 

 

Příloha č. 6 Struktura tabulky „Clenove“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

Clen_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

registracni_cislo registrační číslo člena číslo  

titul titul text 10 

jmeno jméno text 50 

prijmeni příjmení text 50 

prijmeni_rodne rodné příjmení text 50 

prezdivka skautská přezdívka text 50 

pohlavi pohlaví žena/muž Ano/Ne 1 

datum_narozeni datum narození datum a čas  

koncovka_rc koncovka rodného čísla číslo  

ulice ulice text 50 

cislo_popisne číslo popisné domu text 10 

mesto město text 50 

psc poštovní směrovací číslo číslo  

zamestnani zaměstnání/škola text 100 

datum_vstupu datum vstupu člena do oddílu datum a čas  

datum_prihlaseni datum podání přihlášky datum a čas  

pojistovna_kod kód zdravotní pojišťovny, cizí klíč 
z tabulky Pojistovny 

číslo  

email adresa elektronické pošty hypertextový 
odkaz 

 

fotografie fotografie člena příloha  

poznamka poznámka text 255 

datum_ukonceni datum ukončení činnosti  datum a čas  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 7 Struktura tabulky „Kontakty“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

kontakt_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

clen_ID cizí klíč z tabulky Členové číslo  

telefon telefonní číslo text 13 

osoba jméno kontaktní osoby text 50 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  



 

 

Příloha č. 8 Struktura tabulky „Pojistovny“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

pojistovna_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

pojišťovna_nazev název zdravotní pojišťovny text 100 

Příloha č. 9 Struktura tabulky „Skupiny“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

skupina_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

typ_skupiny_ID cizí klíč z tabulky Typy_skupin číslo  

skupina_nazev název skupiny text 50 

skupina_motto motto skupiny – pokřik text 255 

skupina_logo skupinové logo příloha  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 10 Struktura tabulky „Typy_skupin“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

typ_skupiny_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

typ_skupiny_nazev název typu skupiny text 100 

typ_skupiny_popis bližší popis typu skupiny text 255 

priorita ohodnocení typu skupiny (slouží 

k uspořádání typů skupin při tisku) 

číslo  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 11 Struktura tabulky „Skupiny_clenu“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

skupiny_clenu_ID primární klíč číslo  

skupina_ID cizí klíč z tabulky Skupiny číslo  

clen_ID cizí klíč z tabulky Členové číslo  

datum_od datum zařazení člena do skupiny datum a čas  

datum_do datum vyřazení člena ze skupiny datum a čas  

role_ID cizí klíč z tabulky Role číslo  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

 



 

 

Příloha č. 12 Struktura tabulky „Role“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

role_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

role_nazev název role člena ve skupině text 50 

priorita ohodnocení role (slouží k uspořádání 

členů podle rolí při tisku) 

číslo  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 13 Struktura tabulky „Registrace“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

registrace_ID primární klíč tabulky automatické 

číslo 

 

clen_ID cizí klíč z tabulky Členové číslo  

registrace_doklad číslo dokladu číslo  

registrace_datum_platby datum přijetí registrační platby datum a a čas  

registrace_zpusob_platby způsob platby („hotově“ nebo 

„převodem“) 

text 10 

registrace_na_obdobi registrační období dané rokem text 4 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace 
záznamu 

datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 14 Struktura tabulky „Vzdelani“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

vzdelani_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

vzdelani_nazev typový název vzdělání, odbornosti, 

kvalifikace atp. 

text 150 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

 

  



 

 

Příloha č. 15 Struktura tabulky „Vzdelani_clenu“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

vzdelani_clenu_ID primární klíč číslo  

vzdelani_ID cizí klíč z tabulky Vzdelani číslo  

clen_ID cizí klíč z tabulky Členové číslo  

vzdelani_datum datum získání datum a čas  

vzdelani_poznamka upřesnění typové položky vzdělání text 150 

vzdelani_misto místo získání text 100 

vzdelani_udelil Název organizace, která „vzdělání“ 

udělila 

text 100 

cislo_dekretu číslo uděleného dekretu text 50 

datum_predani_dekretu datum fyzického předání dekretu 

členovi 

datum a čas  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace 
záznamu 

datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 16 Struktura tabulky „Akce“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

akce_ID primární klíč tabulky automatické 

číslo 

 

akce_datum datum (počátku) akce datum a čas  

akce_datum_ukonceni datum ukončení akce datum a čas  

akce_nazev název akce text 255 

akce_popis bližší popis akce text 255 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 17 Struktura tabulky „Akce_clenu“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

akce_clenu_ID primární klíč číslo  

akce_ID cizí klíč z tabulky Akce číslo  

clen_ID cizí klíč z tabulky Členové číslo  

poznamka_k_ucasti poznámka k účasti konkrétního člena text 255 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  



 

 

Příloha č. 18 Struktura tabulky „Finance“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

pohyb_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

cislo_dokladu číslo dokladu číslo  

prijem_vydaj rozlišení druhu pohybu (příjem/výdaj) ANO/NE  

zdroj_ID cizí klíč z tabulky Zdroj číslo  

datum_pohybu datum zaúčtování finančního pohybu datum a čas  

popis_pohybu popis finančního pohybu text 150 

uctovana_castka částka v Kč číslo  

akce_ID cizí klíč z tabulky Akce číslo  

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 19 Struktura tabulky „Zdroje“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

zdroj_ID primární klíč tabulky automatické číslo  

zdroj_popis popis zdroje finančních pohybů text 50 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

Příloha č. 20 Struktura tabulky „Majetek“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

majetek_ID primární klíč tabulky automatické 

číslo 

 

evidencni_cislo evidenční číslo majetku číslo  

majetek_druh_ID cizí klíč z tabulky Druhy_majetku číslo  

majetek_popis popis majetku text 255 

majetek_cena cena majetku v Kč číslo  

zdroj_ID cizí klíč z tabulky Zdroj číslo  

majetek_datum_vyrazeni datum vyřazení majetku datum a čas  

poznamka_k_vyrazeni poznámka k vyřazení majetku text 150 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace 
záznamu 

datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

 

  



 

 

Příloha č. 21 Struktura tabulky „Druhy_majetku“ 

Název Popis Datový typ Počet znaků 

majetek_druh_ID primární klíč tabulky automatické 

číslo 

 

druh_majetku_cislo číselné označení druhu majetku číslo  

druh_majetku_popis popis druhu majetku text 255 

datum_aktualizace datum pořízení/aktualizace záznamu datum a čas  

uzivatel_ID cizí klíč z tabulky Uživatelé číslo  

 



 

 

Příloha č. 22 Formulář frmPrihlaseni – přihlášení uživatele do systému 

 

Příloha č. 23 Formulář frmClen 

 



 

 

Příloha č. 24 Formulář frmKontakt 

 

Příloha č. 25 Formulář frmZarazeni 

 



 

 

Příloha č. 26 Formulář frmVzdelani 

 

Příloha č. 27 Formulář frmRegistrace 

 



 

 

Příloha č. 28 Formulář frmSeznamClenu 

 

Příloha č. 29 Formulář frmVyhledaniClen 

 



 

 

Příloha č. 30 Formulář frmPrehledy 

 

Příloha č. 31 Karta „Kontakty“ formuláře frmClenoveHlavni 

s formulářem frmSubKontakty 

 



 

 

Příloha č. 32 Karta „Zařazení“ formuláře frmClenoveHlavni 

s formulářem frmSubZarazeni 

 

Příloha č. 33 Karta „Vzdělání člena“ formuláře frmClenoveHlavni 

s formulářem frmSubVzdelani 

 



 

 

Příloha č. 34 Karta „Akce“ formuláře frmClenoveHlavni s formulářem 

frmSubAkce 

 

Příloha č. 35 Karta „Registrace“ formuláře frmClenoveHlavni 

s formulářem frmSubRegistrace 

 



 

 

Příloha č. 36 Formulář frmVyhledaniVzdelani 

 



 

 

Příloha č. 37 Formulář frmAkce 

 

Příloha č. 38 Formulář frmAkceClenove 

 



 

 

Příloha č. 39 Formulář frmAkcePridejClena 

 

Příloha č. 40 Formulář frmAkceClenPoznamka 

 



 

 

Příloha č. 41 Formulář frmVyhledaniAkce 

 

Příloha č. 42 Formulář frmMajetek 

 



 

 

Příloha č. 43 Formulář frmVyhledaniMajetek 

 

Příloha č. 44 Formulář frmPohyb 

 



 

 

Příloha č. 45 Formulář frmPokladniKnihaUcastnici 

 

Příloha č. 46 Formulář frmVyhledaniFinance 

 



 

 

Příloha č. 47 Formulář frmUzivatel 

 

Příloha č. 48 Karta „Vzdělání“ formulář frmCiselniky s formulářem 

frmSubVzdelaniCiselnik 

 



 

 

Příloha č. 49 Formulář frmvalVzdelani 

 

Příloha č. 50 Karta „Skupiny“ formuláře frmCiselniky s formulářem 

frmSubSkupiny 

 



 

 

Příloha č. 51 Formulář frmvalSkupina 

 

Příloha č. 52 Karta „Typy Skupin“ formuláře frmCiselniky 

s formulářem frmSubTypySkupin 

 



 

 

Příloha č. 53 Formulář frmvalTypSkupiny 

 

Příloha č. 54 Karta „Role“ formuláře frmCiselniky s formulářem 

frmSubRole 

 



 

 

Příloha č. 55 Formulář frmvalRole 

 

Příloha č. 56 Karta „Seznam Pojišťoven“ formuláře frmCiselniky 

s formulářem frmSubPojistovny 

 



 

 

Příloha č. 57 Formulář frmvalPojistovna 

 

Příloha č. 58 Karta „Druhy majetku“ formuláře frmCiselniky 

s formulářem frmSubDruhyMajetku 

 



 

 

Příloha č. 59 Formulář frmvalDruhMajetku 

 

Příloha č. 60 Karta „Finance - zdroje“ formuláře frmCiselniky 

s formulářem frmSubZdroje 

 



 

 

Příloha č. 61 Formulář frmvalZdroj 

 

Příloha č. 62 Formulář frmZmenaHesla 

 



 

 

Příloha č. 63 Formulář frmObdobi 

 

Příloha č. 64 Formulář frmStart 

 

Příloha č. 65 Sestava rptRegistrace 

 



 

 

Příloha č. 66 Sestava rptSkupiny 

 

Příloha č. 67 Sestava rptVzdelani 

 



 

 

Příloha č. 68 Sestava rptVzdelaniPrehledObdobi 

 

Příloha č. 69 Sestava rptVzdelaniPrehled 

 



 

 

Příloha č. 70 Sestava rptTelefonniSeznam 

 

Příloha č. 71 Sestava rptAkceClena 

 



 

 

Příloha č. 72 Sestava rptSluzebniLetaAktualni 

 

Příloha č. 73 Sestava rptAkce 

 



 

 

Příloha č. 74 Sestava rptAkceUcast 

 

Příloha č. 75 Sestava rptMajetekPrehled 

 



 

 

Příloha č. 76 Sestava rptMajetekOdpisy 

 

Příloha č. 77 Sestava rptMajetekStav 

 



 

 

Příloha č. 78 Sestava rptPokladniKniha 

 

Příloha č. 79 Sestava rptPokladnaSouhrny 

 



 

 

Příloha č. 80 Sestava rptSeznamPohybu 

 

Příloha č. 81 Sestava rptKnihaUcastniku 

 



 

 

Příloha č. 82 CD-ROM s vytvořenou databází 

Na CD-ROM jsou přiloženy soubory „StopaDC.accdb“ (vlastní klientská aplikace) a 

„StopaDCtabulky.accdb“ (datový soubor obsahující pouze tabulky naplněné vzorkem 

smyšlených dat).  


