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1. Úvod 

Co si můţe člověk představit pod pojmem databáze? Databází 

rozumíme něčemu jako knihovně, která shromaţďuje data za účelem ke 

zpracování. Není důleţité, zda jsou těmito daty informace o zákaznících 

v prodejně, přehled výpůjček v knihovně nebo seznam věcí, které nám 

zůstal po rozvodovém řízení.  

Důleţité je, ţe jakmile máme tato data pečlivě zaznamenána 

v databázi, můţeme je začít zpracovávat a vyhodnocovat. Na základě 

těchto výsledků se pak můţeme lépe rozhodovat, jestli je například daný 

zákazník solidním zájemcem o náš produkt, zda jsme si knihu, kterou 

jsme si právě půjčili, nezakoupili uţ před lety, nebo jestli uţ nedošlo na to, 

abychom si uvědomili, zda má manţelství z ekonomické podstaty smysl. 

Databáze nám celkově usnadňuje a dělá lépe přehlednou veškerou 

evidenci dat, s kterými hodláme pracovat. Pokročilý uţivatel počítače se 

dnes neobejde bez kvalitní databáze, která mu poslouţí jako celkový zdroj 

a úschovna dat. Stejně tak se neobejde firma, která zaměstnává větší 

počet lidí, pouţívá materiál a nářadí, dále je vybavena nábytkem, který 

zaměstnancům slouţí a dalšími věcmi, které musí vést v evidenci.  

Má bakalářská práce se zabývá vytvořením databáze pro firmu 

THERMES spol. s r.o., která je firmou rodinného typu, moţno nazvat také 

firmou malého podnikání, která zatím pojem databáze nezná, i kdyţ s ní 

moţná uţ pracuje a tento pojem viděla tak trochu z větší dálky.  

Cílem je vytvořit databázi v prostředí programu MS Office Access 2010, 

která bude přehledná, uţivatelsky jednoduchá na ovládání a hlavně aby 

plnila účel, pro který jsem měl tuto databázi vytvořit, to je evidování 

veškerých stavových zásob materiálu na skladě firmy, s kterým firma 

nakládá a vyuţívá ho pro svou činnost fungování společnosti. Jednou z 

dalších funkcí by měla být evidence zaměstnanců, kteří potřebují mít 
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k této databázi přístup a budou ji vyuţívat. Databáze nesmí způsobit 

výrazné zpomalení chodu firmy na úkor učení se ovládání této databáze. 

Primárním cílem je zrychlení a zkvalitnění pracovního procesu ve firmě 

díky této databázi. Ačkoliv ve firmě nikdy předtím ţádná podobná 

databáze neexistovala, nevidím problém z hlediska času v zaučování 

zaměstnanců firmy, to znamená případných uţivatelů databáze, z důvodu 

zmíněné jednoduchosti ovládání. Databáze umoţňuje přidávat, editovat a 

vymazávat poloţky skladu firmy, zaměstnance firmy a také umoţňuje tyto 

přehledy vytisknout. Pro vstup do databáze bude nastaveno heslo, které 

bude zaměstnancům neboli uţivatelům databáze sděleno po předvedení 

její vlastností a funkcí. Ţádné další zabezpečení nebude potřeba, jelikoţ 

databázi bude primárně uţívaná a upravována vybranými zaměstnanci 

firmy, dalším zaměstnancům bude přístupná k nahlédnutí za přítomnosti 

oprávněné osoby, která bude znát heslo. Vylučuje se riziko zneuţití dat 

nebo neoprávněné uţití ve prospěch jiné osoby neţ oprávněné pouţívání 

zaměstnancem firmy, jelikoţ databáze nebude dostupná online, ale pouze 

prostřednictvím firemní sítě.   
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2. Metodická východiska tvorby databázových aplikací 

2.1. Letmý skok do historie 

Jaké to bylo kdysi dávno, kdyţ ještě počítače vůbec neexistovaly. Dle 

mého názoru určitě sloţitější, i kdyţ názory skrz různé generace se můţou 

lišit. Touto formou pohledu se ale zabývat nebudu, jelikoţ není přímo 

záměrem mé práce, a proto moţné odpovědi na tuto otázku přenechám 

osobě povolanější. Je jisté, ţe data se musela nějakým způsobem 

zpracovávat i tehdy, tedy v dobách, kdy ještě ţádné počítače 

neexistovaly. V minulosti se musela všechna data uchovávat například na 

papírových lístečcích nebo kartičkách, které byly uloţeny v klasických 

kartotékách.  

Dříve, pokud jsme potřebovali najít nějaké informace, nezbývalo nic 

jiného, neţ ručně vyhledat příslušnou kartičku a údaje z ní opsat. Bylo 

nutné prohledat postupně tisíce záznamů pouze proto, aby se zjistilo, zda 

poţadovaný údaj se třeba v kartotéce vůbec nevyskytuje. Dnes bychom je 

nazvaly databázemi, ovšem data by nebyla samozřejmě uloţena 

v papírové podobě.  

Jedním z největších zájemců o databáze byly státní úřady USA. Pokud 

přeskočím konec 19. a počátky 20. století, nutnost vedení informací o 

milionech zaměstnancích byla v USA uzákoněna v roce 1935. Tehdy uţ 

existující firma IBM vytvořila pro zpracování podobných úloh nové 

zařízení. Byl to první digitální počítač pro komerční vyuţití, tzv. UNIVAC, 

který pracoval na principu děrného štítku. Po roce 1960 byl představen 

první integrovaný datový sklad s prvním náznakem databázového 

managementu. Tento návrh byl zaloţen na nezávislosti dat na pouţitém 

hardware a na způsobu jejich fyzického uloţení. Osmdesátá léta lze 

povaţovat za počátek zlatého věku relačních databází. První SQL databází 

na trhu byl v roce 1980 Oracle pro počítače VAX. Firmu Oracle zaloţil 

Larry Ellison a jeho počáteční inspirace byla v System-R od IBM. Tento 

projekt byl původně testován s 8MB dat. Dnes se nám můţe zdát být tato 
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hodnota úsměvná, protoţe jak šel vývoj, v současné době se provozují 

databáze s terabyty dat. 

2.2. Co je databáze 

Pod termínem slova databáze se většině z nás vybaví především 

databázový systém MySQL a jeho komunikační jazyk SQL, systém od 

společnosti Oracle nebo MS SQL od společnosti Microsoft. Je vhodné 

neopomenout také prostředí programu Access z balíku Office od 

redmondského počítačového giganta Microsoftu. Z výše uvedených 

databázových systémů je dnes pro databáze menší a střední velikosti 

nejvhodnější produkt Access, o kterém se zmiňuji v textu dále. 

Pokud jste se setkali jiţ s databází, je docela pravděpodobné, ţe budete 

znát volně dostupnou obdobu Accessu a tou je nástroj Base od 

OpenOffice. Pomocí něj lze v komponentách OpenOffice přistupovat 

k údajům uloţených v databázích a také tyto databáze vytvářet. Je moţné 

se také připojit k MySQL, která je hodně rozšířená díky tomu, protoţe je 

zadarmo, ale také se lze připojit k Oracle. Oba dva spolu s Microsoft SQL 

jsou dalšími typy databázových prostředí a zlomkem z celé oblasti věnující 

se těmto databázovým systémům. 

Databáze je počítačová kartotéka. Je to také utříděný souhrn 

souvisejících informací (Univerzita Princeton) nebo soubor dat 

hromadného charakteru. Databázi bych ale přesněji definoval jako nástroj 

pro shromáţdění a uspořádání informací. Do databází lze ukládat 

informace o osobách, produktech nebo objednávkách. Jedna databáze 

můţe obsahovat více neţ jednu tabulku, ale i jiné objekty, jako jsou 

dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly. Tabulkám v Accessu se říká 

objekty databáze. Databáze vytvořené ve verzi aplikace 2007 a 2010 mají 

příponu souboru ACCDB, databáze vytvořené v předchozích formátech 

aplikace Access mají odlišnou příponu souboru typu MDB. Pomocí aplikace 

Access 2007 a 2010 lze vytvářet soubory ve starších formátech (například 
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ve formátu aplikace Access 2000, 2002 a 2003), pokud nenastane 

problém s kompatibilitou objektů v databázi. 

Typická databáze aplikace Access se skládá z několika součástí: 

- Tabulky 

Databázová tabulka se podobá svým vzhledem běţné tabulce, a to tím, 

ţe se skládá z jednotlivých sloupců a řádků, ve kterých jsou data uloţena. 

Díky tomu je obvykle poměrně snadné importovat tabulku do databázové 

tabulky. Hlavní rozdíl mezi uloţením dat v tabulce a jejich uloţením v 

databázi je způsob jejich uspořádání. Hodlám-li maximálně vyuţít 

funkčnost databáze, je nezbytné uspořádat data tak, aby nedocházelo 

k nadbytkům. Budu-li v mém případě například uchovávat informace o 

zaměstnancích, měl by být kaţdý zaměstnanec zadán jen jednou, a to 

právě v té tabulce, která je pro uloţení dat o zaměstnancích nastavena. 

Data o produktech budou uloţena ve vlastní tabulce a data o pobočkách v 

další tabulce. Tento proces se nazývá normalizace. Kaţdý řádek v tabulce 

se nazývá záznam. V záznamech jsou uloţeny jednotlivé informace. Kaţdý 

záznam se skládá z jednoho nebo více polí a pole odpovídají sloupcům v 

tabulce.  

- Formuláře 

Formuláře usnadňují zadávání a prohlíţení dat v databázi. Data není 

nutné zadávat přímo do tabulek, ale vyuţijí se k tomu formuláře. Označují 

se také někdy jako obrazovky pro zadávání dat. Databázi lze vytvořit bez 

pouţití formulářů jednoduše tak, ţe se upraví data v tabulkách. Většina 

uţivatelů databází však dává při zadávání, zobrazování a úpravách dat 

v tabulkách přednost formulářům a já nebudu volit jinak. Díky formulářům 

můţeme data zpřehlednit tím, ţe se budou data z více tabulek sbírat 

v jediném formuláři, a uţivatel tak nezapomene vyplnit vše potřebné. A 

navíc můţe formulář nabídnout další funkcionalitu jako kontrolu 
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zadávaných údajů, automatické přepočty nebo předvyplnění zadávaných 

údajů. 

- Sestavy 

Sestavy jsou určeny k tvorbě výstupů z databáze a pomocí nich se data 

v tabulkách sumarizují a prezentují. Data jsou většinou graficky upravena, 

přepočítána nebo shrnuta a je z nich vytvořena sestava. Sestavy jsou 

většinou formátovány k vytištění, obsahují informace o velikosti papíru, na 

který se bude tisknout a další informace tisku se týkající. Ale je moţné je 

také prohlíţet na obrazovce, exportovat do jiné aplikace nebo odeslat jako 

e-mailovou zprávu.  

- Dotazy 

Jejich nejobvyklejší funkcí je načítání a zpracování specifických dat 

z tabulek, ale mohou také tabulky vytvářet, modifikovat nebo do nich data 

přidávat. Potřebujeme například vybrat jen některé záznamy, získat data 

z více tabulek zároveň nebo provést v tabulkách výpočty. Dotazy často 

slouţí jako zdroj záznamů pro formuláře a sestavy. Dotazy existují ve 

dvou základních variantách: výběrové dotazy a akční dotazy. Výběrový 

dotaz jednoduše načítá data a zpřístupňuje je pro pouţití. Výsledky dotazu 

můţeme zobrazit na obrazovce, vytisknout nebo zkopírovat do schránky. 

Akční dotaz, uţ od jeho názvu, provádí s daty nějakou úlohu. Lze 

například pouţít k vytváření nových tabulek, přidání dat do existujících 

tabulek, aktualizaci dat nebo jejich odstranění. 

- Makra 

Makra slouţí k usnadnění a automatizaci často se opakujících úkolů. 

V aplikaci Access si je lze představit jako zjednodušený programovací 

jazyk, který lze pouţít k přidání funkcí do databáze. Makra obsahují akce 

provádějící úlohy, například otevření sestavy, spuštění dotazu nebo 

uzavření databáze. Pomocí maker lze automatizovat většinu ručně 
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prováděných operací v databázi, coţ můţe přinést významnou úsporu 

času. 

- Moduly 

Moduly představují objekty, které lze stejně jako makra pouţít 

k přidání funkcí do databáze. Zatímco makra vytváříme v aplikaci Access 

výběrem ze seznamu akcí, moduly se vytvářejí v programovacím jazyce 

Visual Basic for Applications. Modul je kolekce deklarací, příkazů a 

procedur a můţe jim být buď modul třídy, nebo standardní modul. 

2.3. Využití databázové aplikace 

Je na místě otázka, zda databázi opravdu potřebujeme? Data 

v databázi ukládáme do tabulek, stejně tak jako v tabulkovém procesoru 

Excel. Proto si můţeme myslet, ţe databázi bude moţné vytvořit i 

v Excelu a bude to stačit. Částečně ano ale převáţně ne. V prostředí 

Excelu dokáţeme vytvořit tabulky, které budou na vysoké úrovni, ovšem 

setkáváme se zde s problémem, pokud hodláme do tabulky zanést 

sloţitější data a také pokud jich bude více. V případě rozsáhlé tabulky o 

několika set záznamech bude náročné s daty pracovat a můţe to být i 

nebezpečné, jelikoţ se snadno můţeme chyby dopustit. Odborným 

termínem se tomu říká narušení integrity databáze. Abychom se těmto 

problémům v budoucnu vyvarovali, musíme sáhnout po databázovém 

procesoru Accessu.    

Vyuţití databázových aplikací se fantazii meze nekladou. Jejich 

pouţívání je vhodné ve všech oblastech pracovišť, kde vyuţívají data, 

pracují s nimi a jsou nezbytnou součástí jejich pracovního procesu. Na 

příklad bývají databáze vyuţívány především pro evidenci dat, tímto 

způsobem nahradily dřívější kartotéky. Ať uţ ve školách, na úřadech, na 

pracovištích anebo v nemocnicích, tak také jsou v databázích uloţené naše 

peníze, studijní výsledky, naše genetické informace DNA anebo pouhé 

fotografie na internetové síti. V dnešní době jsou data velmi cenná a 
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kaţdá organizace, která s daty manipuluje, shromaţďuje je a různě s nimi 

nakládá, se zajímá rovněţ o to, jakým způsobem data shromaţďovat a co 

jak nejlevněji. Pokud pominu online úloţiště nebo vzdálené centrální 

datové struktury a datové sklady, tím nezbytným a nejdůleţitějším jsou 

databázové aplikace. Databáze jsou celkově vyuţívány a tvořeny několika 

typy: 

- Relační databáze 

Základem kaţdé relační databáze je tabulka. To znamená, ţe zde patří 

prostředí databázové aplikace Microsoft Access, o kterém jsem se uţ 

zmínil dříve. Relační databáze se vyznačují především tím, ţe jsou 

relativně jednoduché, snadno pochopitelné a díky tomu rozšířené a 

oblíbené mezi vývojáři informačních systémů a programátory.  

- Objektově orientované databáze 

Základem této databáze není tabulka, ale třída. Kaţdá ze tříd má své 

atributy a metody, které nějakým způsobem pracují s hodnotami 

vlastností. Jednotlivé „záznamy“ jsou instancemi třídy s konkrétními 

hodnotami, v relační databázi je to 1 řádek. Je moţné zde vyuţít všechny 

výhody dědičnosti, zapouzdřenosti a polymorfismu. Díky tomu všemu 

objektově orientované databáze výrazně rozšiřují moţnosti tvorby 

databázových aplikací.  

- Deduktivní databáze 

Objektové databáze byly zaloţeny na principech objektového 

programování, deduktivní databáze jsou oproti tomu zaloţeny na principu 

logického programování. Jejich stavebním kamenem jsou relace a 

deduktivní pravidla. Deduktivní databáze jsou typy aplikací, se kterými se 

běţný uţivatel uţ vůbec nesetká. Tyto databáze jsou nasazovány 

například pro vědecké účely. Příkladem databáze tohoto typu je Datalog, 

který vychází z jazyka Prolog.   
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- Temporální databáze 

Jsou vyuţívány ve firmách a podnicích, kde je nezbytné zpracovávat 

stará a zároveň nová data. Týkají se především burz, pojišťoven, bank. Je 

v nich zaveden systém časových razítek. Díky tomu se stávají databázemi 

temporálními, neboli časově závislými. Všechny předchozí databáze, které 

jsem zmínil, nebyly časově závislými, tedy netemporálními. Abych byl co 

jak nejpřesnější, temporální databáze jsou rozšíření předchozích databází 

o zpracování dat s ohledem na jejich stáří. 

2.4. Výhody relační databáze 

Je vhodné se rovněţ zmínit, na čem je databázový relační model 

zaloţen. Jsou to model dat a relační algebra. Jazykem pro ovládání 

databáze je v současné době Structured Query Language, zkratkou 

nazýván SQL. V současné době je relační databázový model 

nejrozšířenějším typem. Relační databáze, kterou vytvářím, ukládá data v 

tabulkách neboli relacích. Kaţdá tabulka je uspořádána ze záznamů a 

atributů neboli polí. Pořadí záznamů v tabulce je nepodstatné a kaţdý 

záznam je identifikován polem, které obsahuje jedinečnou hodnotu, viz 

Obr. 2.1. Tato hodnota se označuje jako primární klíč. 

 

Obr. 2.1: Relace 
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Důvody, proč nám databáze přinášejí uţitek, jsem uţ přece jen zmínil 

dříve, ovšem rád bych neopomenul fakt, ţe databáze nám poskytuje 

skutečnou kontrolu nad daty. Můţeme ji prohledávat, uspořádat, 

analyzovat, vytvářet souhrnné dotazy a to vše během krátké chvíle. 

Databáze můţe obsahovat data z různých souborů, proto není nezbytné 

data zadávat opakovaně. A díky těmto funkcím, kterými Access disponuje, 

se vyhneme sloţitému zpracování velkého počtu seznamů. 

Například výhodou databázových procedur je skutečnost, ţe jednotlivé 

vrstvy zajišťují pouze to, k čemu jsou určeny: vrstva aplikační logiky a 

datová vrstva práci s daty na databázi. V rámci jednoho volání z aplikační 

vrstvy tak máme možnost s daty provést všechny potřebné operace, viz 

Obr. 2.2 

 

Obr. 2.2: Volání SQL dotazů 3 vrstvé aplikace  
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3. Analýza výzkumu podpory malého a středního 

podnikání 

3.1. Místo řešení – popis a fungování firmy 

Dnes uţ téměř kterákoliv firma, která chce uspět v moderním světě 21. 

století po všech stránkách, hlavně po té ekonomické, nemůţe existovat 

bez kvalitního hardwarového vybavení a kvalitních softwarových aplikací. 

V dnešní době uţ nejsme schopni hardware specifikovat pouze jako 

nějakou věc, na kterou si můţeme šáhnout. S touto definicí si 

nevystačíme. Hardware a software představuje, v digitálním světě, tzv. 

světě bitů, celou škálu prostředků a nástrojů, které slouţí člověku ke 

komunikaci a dorozumívání se s okolním světem, k usnadnění práce, jako 

zdroj vzdělávání se. 

U firmy se jedná především o zdroj obţivy, zdroj prezentace firmy, 

sdílení dat, zdroj výnosů a zisků, díky kterým můţe firma prosperovat. 

Dále slouţí také jako zdroj komunikace se zákazníky společnosti, 

zajišťování businessu a spolupráce s obchodními partnery. Všechny 

zmíněné funkce hardwaru by ovšem nemohly fungovat a platit, pokud by 

všechen hardware nebyl vybaven potřebnými aplikacemi, zajišťujícími 

správnou činnost technického vybavení firmy. 

Aplikace jsou tedy software, dodávající HW jeho funkčnost a vyuţití, 

jsou prostředníkem mezi HW a lidskou sloţkou a v případě menší firmy se 

můţe jednat ve většině případů o draţší část na pořízení z dvojice HW a 

SW, ovšem nemohu toto tvrzení stanovit pravidlem. Historie samotných 

počítačů jako HW je docela velká v porovnání s historií ostatních vynálezů 

20. století, zahrnuje historii vzniku Abakusu, logaritmických tabulek a 

dalších předchůdců počítačů. 

Je na místě zmínit se o důleţitém milníku v historii HW, o roku 1971. 

Rok 1971 byl dalším velkým krokem v počítačové historii, kdy byl 

představen mikroprocesor, jádro a mozek všech budoucích počítačů. V 
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roce 1974 vznikl Internet, oddělením části sítě, dostupné i pro 

nevojenskou veřejnost. Jeho koncept se ukázal jako nejvyspělejší a 

definitivní vítězství mu zajistily protokoly ze sady TCP/IP, které se staly v 

roce 1983 uznávaným standardem. Dalším zlomovým rokem byl rok 1981. 

Do světa malých počítačů vstoupil kolos v podobě IBM a začal éra PC. IBM 

mělo s počítači určenými pro firmy bohaté zkušenosti, od šedesátých let 

bylo ostatně bezkonkurenčně největším výrobcem počítačů vůbec. 

Místnosti, které kdysi byly zaplněny jedním obrovským počítačem, dneska 

nahrazují servery, například servery sociální sítě Facebook, dle 

prozatímních informací čítají 30 000 serverů, ovšem toto číslo uţ 

nemůţeme brát za aktuální. Historie aplikací je neméně zajímavá. 

Důleţitým rokem je rok 1965, rok E-mailu, v roce 1969 přichází UNIX od 

společnosti AT&T, roku 1972 vznik protokolu FTP, v roce 1975 zaloţení 

Microsoftu a o deset let později vznik první verze systému Microsoft 

Windows 1.0. Kaţdá firma, ať uţ malá anebo velká, musí disponovat HW 

vybavením a aplikacemi, které jsou nezbytné pro fungování celkového 

informačního systému firmy. A u konkrétně zmiňované firmy THERMES 

spol. s r.o. tomu není jinak.  

HW vybavení spolu s aplikacemi většinou zajišťuje a obstarává 

informační manaţer, ovšem v případě menší firmy můţe být tato funkce 

přidělena jednomu ze zaměstnanců firmy, nazývanému také správce. Ve 

firmě THERMES spol. s r.o. vykonával funkci správce počítačového zázemí 

a firemní sítě zaměstnanec. Mělo to své výhody, zejména po stránce 

finanční. S postupem času a s rostoucími nároky na administrativu 

firemního IT vybavení, musela firma povolat externí pracovníky, kteří 

převzali většinu úkonů po zaměstnanci firmy, který se do té doby o vše 

důleţité staral. Seznam HW zahrnuje veškeré pracovní stanice počítačů, 

monitory, počítačové myši, klávesnice, sdílené tiskárny a server pro 

úschovu, sdílení a zálohu dat. Připojení k internetové síti je samozřejmostí 

a pro firmu je internet otázkou fungování a existence.  
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Počítače by měli splňovat rostoucí poţadavky od zaměstnanců. 

V případě nutnosti pevné disky s dostatečně velkou kapacitou úloţného 

prostoru, rychlé dvou, čtyř nebo více jádrové procesory. Zaměstnanci ve 

firmě THERMES spol. s r.o. pracují na počítačích s architekturou procesorů 

postavenou na dvou jádrech, o průměrné taktovací frekvenci 2.5GHz. 

Počítačové stanice musí v dnešní době obsahovat dostačující velikosti 

pamětí RAM, 4, 8 a více gigabyte RAM, většina počítačů ve firmě 

THERMES spol. s r.o. jiţ alespoň s pamětí 4GB RAM operuje. S pamětí 

RAM úzce souvisí zvolení bitové verze neboli architektury operačního 

systému, který bude na počítači provozován. V dnešní době je na výběr ze 

dvou moţností, 32 bitového nebo 64 bitového systému. O 128 bitovém 

systému se spekuluje s budoucí vyvíjenou edicí Windows verze 8, ale na 

to si ještě počkáme. Firma THERMES spol. s r.o. bohuţel stále pracuje v 

prostředí 32 bitových systémů, ovšem z důvodu stálého vyuţívání jiţ dnes 

mírně zastaralého operačního systému Windows XP je tento důvod docela 

opodstatněný. Převáţná většina systému Windows XP byla provozována 

v 32 bitových edicích, 64 bitové se vyskytovaly méně často. Obrat o téměř 

180 stupňů přišel s nejnovějším současným systémem Windows 7, zde jiţ 

téměř polovina všech počítačů, na kterých je Windows 7 nainstalován, je 

v 64 bitové verzi. Firma THERMES spol. s r.o. pracuje s pokročilými 

grafickými, technickými, designovými a návrhovými programy, proto 

jejich počítače také potřebují dostatečně výkonné grafické karty. Nemám 

zde na mysli nejnovější a nejvýkonnější poslední modely grafických karet, 

které jsou hlavně určené a vyuţívají je hráči nejnovějších počítačových 

her.  

Seznam aplikací by měl zahrnovat jak software systémový, tak 

software aplikační. Je přímo na konkrétní firmě, jaký dostupný operační 

systém pro počítače zvolí. Firma musí počítat s poţadavky zaměstnanců 

na práci s počítačem v příjemném uţivatelském prostředí, proto by měla 

zvolit operační systém Windows od Microsoftu, anebo pokud se firma 

zabývá vývojem IT a zaměstnává zkušené odborníky, přikloní se 
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k systému Linux a některé z jeho distribucí, případně ještě k jiným 

variantám operačního systému. Firma Thermes spol. s r.o. pracuje stále 

na většině počítačů v prostředí operačního systému Microsoft Windows XP 

Professional. 

Aplikační software je většinou největší investice firmy z hlediska 

nákupu software a proto nemůţe postrádat: 

1) Kancelářský software 

Nejrozšířenější je verze kancelářského balíku Microsoft Office, který 

firma pouţívá. Existuje i bezplatná varianta OpenOffice, případně varianta 

jednoduchých dokumentů od společnosti Google, ovšem pro komerční 

účely firmy jsou dle mého názoru tyto zmíněné varianty zcela 

nedostačující. Od verze 2007 většina aplikací kancelářského balíku Office, 

kromě Accessu, prošla zásadní inovací především ve vzhledu 

uţivatelského prostředí aplikace, Access získal rovněţ stejný vzhled aţ od 

verze 2007. Tato inovace je známá pod názvem Ribbon, coţ je označení 

také pro pás karet. 

Co je samotný Ribbon? Je to Microsoftem patentovaný ovládací prvek 

uţivatelského rozhraní jeho operačního systému Windows. Má podobu 

řady přepínacích kartiček s oušky, přičemţ kaţdá kartička v sobě sdruţuje 

skupinu ikonek vzájemně souvisejících, příbuzných funkcí – např. 

formátování, tabulky, úpravy, zobrazit apod. Tyto kartičky se zpravidla 

rozprostírají horizontálně v horní části okna příslušné aplikace. Je 

pochopitelné, ţe tato inovace můţe v samotných firmách způsobovat 

rozhořčení, jelikoţ tým zaměstnanců je zvyklý na určité uţivatelské 

prostředí a většinou nikdo nemá v oblibě změny jiţ uţ navyklých 

pracovních postupů v samotném pracovním postupu. Ve firmě THERMES 

spol. s r.o. se zaměstnanci zatím s tímto prvkem nesetkali, protoţe k práci 

vyuţívají starší verzi, která Ribbon zatím neměla, a to Office 2003.  
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Pro někoho naštěstí, pro někoho bohuţel, byl Ribbon implementován 

kromě Office také do jiných aplikací, jako je například technický rýsovací 

program AutoCAD, jiţ od své verze 2008. 

2) Grafický software  

Patří zde produkty společnosti Adobe, z jeho řady je nejznámější Adobe 

Photoshop, nyní v současné verzi CS5, dále CAD systémy, které firma 

THERMES spol. s r.o. často vyuţívá a patří zde jiţ zmiňovaný AutoCAD, 

DesignCad a například SketchUp od společnosti Google. Je nutností, aby 

technicky zaměřená firma těmito aplikacemi disponovala. CAD znamená 

Computer Aided Design, v češtině tedy počítačová podpora konstruování. 

Je jednou z oblastí pro široké nasazení výpočetní techniky v praxi. Tyto 

programy umoţňují podstatně rozšířit moţnosti konstruktéra nejen o 

produktivní tvorbu výkresové dokumentace, ale konstruktér získává 

moţnost vytvoření geometrie objektů přibliţujících se skutečnosti. Na 

AutoCAD lze hledět jako na CAD program anebo také jako na platformu 

pro vývoj uţivatelských CAD aplikací. Od samotného počátku je AutoCAD 

otevřen pro vývoj rozšiřujících nadstaveb, například v 

programovacích jazycích C, objektových C++, VBA a nyní v jakýchkoliv 

jazycích platformy. NET. 

Aplikaci AutoCAD lze omezeně vyzkoušet ve zkušební verzi, placená 

verze pak přesahuje cenovou hladinu 100 000Kč. 

3) Programy pro účetnictví a skladové zásoby 

Firma THERMES spol. s r.o. vyuţívá pro vyřizování zakázek, tj. ve fázi 

objednávky, vedení zakázky, skladové zásoby a pohyby materiálu ve 

skladě, programové vybavení Pohoda od společnosti Stormware, z kterého 

jsem i čerpal. Tento program rovněţ zajišťuje vedení objednávek, 

fakturace a kompletní účetnictví. Umoţňuje evidenci finančního toku, 
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stavu bankovních účtů, provádění plateb přes internet banking a vyplácení 

mezd zaměstnanců.  

4) Technické programy 

Firma THERMES spol. s r.o. vyuţívá software od společnosti PROTECH. 

Protech je producent software pro oblast hodnocení energetické náročnosti 

budov a technické zařízení budov. Nabídku tvoří rozsáhlý soubor vzájemně 

propojených programů a modulů. Výpočty jsou podporovány jednou z 

největších databází technických a výpočtových parametrů výrobků, z 

velké části podporované a doplňované ve spolupráci s jednotlivými výrobci 

a dodavateli. 

PROTECH patří v České republice k nejrozšířenějšímu software pro 

uvedenou oblast. O tom svědčí 4500 licencí v ČR, 600 licencí na Slovensku 

a asi 1500 uţivatelů firemních verzí programů PROTECH. Programy jsou 

průběţně doplňovány a rozšiřovány v návaznosti na legislativu a vývoj 

nových výpočtových norem. 

5) Bezpečnostní programy 

Zde patří dvě hlavní skupiny těchto produktů, antiviry komerční a volně 

dostupné, neboli freeware. Společností, které vyvíjejí antivirové produkty, 

je celá řada, firma THERMES spol. s r.o. vyuţívá program AVG ve verzi 9. 

Nyní se ale firmě naskýtá moţnost ušetřit i v tomto ohledu a 

porozhlédnout se po volně dostupném kvalitním antiviru Microsoft Security 

Essentials. 

Antivir od Microsoftu nyní i malé firmy, tzn. s maximálně deseti 

počítači, mohou pouţívat Microsoft Security Essentials zdarma. Software 

je bezplatně dostupný pro všechny domácí uţivatele s legálním systémem 

Windows, od října 2010. Microsoft tak chce tyto malé podniky podpořit a 

ušetřit jim náklady a další problémy při budování IT infrastruktury, kterou 
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malé organizace většinou nijak zásadně neřeší. Microsoft Security 

Essentials totiţ stačí nainstalovat a není třeba nic sloţitě konfigurovat. 

Kaţdá firma řeší otázky nákupu, upgradu nových programů, OS, správu 

zabezpečení sítě, serveru a jiných důleţitých prvků ve firmě. Nákup 

programu pro firmu znamená náklad, a proto vţdycky uvaţuje, zda si 

určitý program pořídit, anebo zůstat u stávající verze a po novější verzi 

programu neboli upgradu, se neohlíţet. Většina softwarových firem 

nabízejí své produkty jako shareware, tím umoţňují menším podnikům 

nákup jejich produktů za výhodnější cenu, v případě nákupu SW 

pouţitelného pro více pracovních stanic se jedná o multilicence.  

Počítačová firemní síť je jedním z nejdůleţitějších prvků týkajících se 

bezpečnosti. Měl by ji zabezpečovat odborník i IT oblasti, informační 

manaţer, v případě menší firmy zvolený zaměstnanec jako tomu bylo u 

firmy THERMES spol. s r.o. Rizika a výhody spojené s uţíváním aplikací ve 

firmě jsou docela vyváţené, především v oblasti operačních systémů, 

kancelářských balíků a jiných aplikací. Zaběhlý kolektiv zaměstnanců 

pouţívající na svých pracovních stanicích dnes jiţ zastaralou verzi 

operačního systému Windows XP bude velmi nerad měnit prostředí, na 

které je kaţdodenně tak zvyklý. Navíc nový systém představuje další 

výrazný náklad v měřítku malé firmy. 

Operační systém Windows XP je na ústupu. Internetový prohlíţeč od 

Microsoftu, Internet Explorer verze 9 a vyšší, jiţ Windows XP nepodporují. 

Sice během dlouhých let vývoje systému Windows Vista si Windows XP 

získal rozsáhlou uţivatelskou základnu a oblibu mnoha uţivatelů, vše však 

změnilo vydání nové verze systému Windows 7, jehoţ podíl roste 

nejrychleji v historii všech operačních systémů Windows, zatímco podpora 

u Windows XP klesá. V některých firmách tento trend jiţ funguje a je 

aktuálním. Stará aplikace představuje větší riziko ohroţení funkčnosti 

aplikace, roste šance napadení případnými počítačovými piráty, 

v nejhorším případě ztrátou dat a nekompatibilitou s novějšími verzemi 
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aplikací. Z hlediska výhody se jedná mezi zaměstnanci o zaběhlý systém, 

který kaţdý umí pouţívat. A také odpadá výdej financí na nový systém. 

 Nový systém tedy představuje nevýhodu z hlediska financí, nutnosti 

učit se něco nového, naopak ale představuje lepší zabezpečení, technickou 

podporu softwaru a budoucí kompatibilitu s ostatními aplikacemi. I kdyţ 

ani ve firmě není jednoduché se rozhodnout, jakou alternativu zvolit, já 

sám jsem samozřejmě zastánce veškerých nových systémů, aplikací a 

software, případně jeho beta verzí, verzí kandidáta na vydání a 

aktualizací. 

 Samotná firma, která je předmětem mé práce, vyuţívá a pracuje 

s informačními technologiemi, které ji v byznyse pomáhají a uţ by si 

nedokázala, stejně tak jako ostatní firmy, představit bezproblémové 

fungování bez těchto funkcionalit, jinak řečeno, vymoţeností moderní 

doby. Kaţdý den je ve styku a spolupracuje s ostatními firmami, které od 

ní vyţadují rychlý a přímý přístup, bezproblémové jednání na profesionální 

úrovni.  

 Firma THERMES spol. s r.o. je technicky zaměřená firma, která se 

zabývá navrhováním, projektováním a realizací technických zařízení budov 

v mnoha oborech, zejména ve vzduchotechnice, vytápění, plynoinstalace, 

klimatizaci a elektroinstalaci, včetně provádění elektro poţární signalizace, 

kde provádí veškeré sluţby týkající se větrání, klimatizace, systémů 

ústředního vytápění, měření a regulace pro navrhované a realizované 

projekty. Topenářské práce zahrnují ústřední vytápění, podlahové 

vytápění, kotelny, výměníkové stanice, ale také sluneční kolektory a 

tepelná čerpadla. Součástí činnosti firmy je rovněţ kvalifikovaný servis pro 

realizované zakázky, jakoţ i na akcích prováděných jinými firmami. 

 Součástí činnosti firmy je projekční činnost. Společnost disponuje 

projektanty s dlouholetou praxí a s autorizací v oboru projektování 
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technických zařízení budov. Související činností je také činnost poradenská 

a revizní. 

Firma zaměstnává celkově 15 lidí, kteří se průběţně kvalifikují a 

zdokonalují svou odbornost na nejvyšší úroveň. V jejím čele stojí 5 

společníků, z nichţ 2 jsou jednatelé firmy. Vybavení stavebních strojů je 

na odpovídající úrovni. Vozový park je dostatečný pro zajištění přepravy 

pracovníků na stavby a obchodní zakázky. Realizace a servis je zajišťován 

vlastními zaměstnanci firmy. Obchodní obrat firmy se v uplynulých 5 

letech pohyboval kolem 15 mil. Kč.  

 

Obr. 3.1: Logo firmy 

Veškeré základní materiály a suroviny pouţívané při realizaci mohou 

být dle charakteru zakázky, resp. poţadavků investora tuzemské nebo 

zahraniční výroby, jsou dodávány s atesty nebo prohlášením o shodě. 

Projekční sloţka firmy sídlí v 1. patře provozní budovy. Disponuje 

kvalifikovanými a zkušenými projektanty ve všech profesích technických 

zařízení budov. Vedoucí projektanti jsou členové profesních odborných 

cechů nebo komor. Firma jako celek je členem Českého sdruţení pro 

technická zařízení (ČSTZ). Projekce je vybavena projekčním software pro 

aplikace technických výpočtů a grafických programů umoţňujících 

projektování v systému CAD. Projekce je vedena autorizovanými inţenýry 

s dlouholetými zkušenostmi v projekci, inţenýrské činnosti a při vedení 

staveb. V oboru profese ústředního vytápění a zdravotechniky pracuje 5 

zaměstnanců firmy. V oboru elektroinstalace pracují 2 zaměstnanci firmy. 

V oboru vzduchotechniky pracují 4 zaměstnanci firmy. Firma zaměstnává 

4 projektanty. Firma spolupracuje s mnoha obchodními partnery ze 
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stejného, ale i odlišného oboru. Vzájemně si pomáhají, doporučují 

potenciální zákazníky a zakázky a vyţadují od svých obchodních partnerů 

loajalitu, přímé vystupování, serióznost a přehlednost. V rámci kvalitní 

spolupráce je nejdůleţitější především seznam obchodních partnerů, s 

kterými jiţ firma úspěšně obchodovala a spolupracovala, a od nichţ čeká 

opětovné solidní jednání a naopak nepředpokládá výskyt podrazu a 

podvodu. 

3.2. Podmínky řešení 

Poţadavkem firmy je vytvoření solidně fungující databáze pro účely 

lepší administrace a evidování zakázek, stavu materiálu na skladě, zboţí a 

případných dalších poloţek, které firma vyuţívá pro svůj byznys. 

Samozřejmostí je zkvalitnění prováděných sluţeb, lepší přehled o stavu 

zásob na skladě, o aktuálním vozovém parku, uskutečněných pracovních 

hovorů prostřednictvím mobilních telefonů a samozřejmě zaměstnancích 

firmy, jejich úkolech a splněných povinnostech.  

Protoţe firma zpracovává mnoho obchodních zakázek a prostřednictvím 

jejího vedení projde firmou mnoho materiálu, hlavními poţadavky jsou 

přehlednost, stabilita, archivace a bezpečnost vytvořených dat, které 

zahrnují veškeré informace o pouţitých materiálech, prodaném a pouţitém 

zboţí, materiálu, který zůstal na skladě a případném materiálu, který je 

vadný a není moţné ho pouţít. Dále by měla taková databáze zahrnovat 

seznam provedených odborných posudků a prací, seznam pracovníků 

podílejících se na konkrétní provedené zakázce firmy a hlavně přehled cen 

materiálu a celkových cen jednotlivých zakázek. Databáze, díky ní bude 

mít firma přehled, kde, jak a kdy koho kontaktovat, aby z toho měla co 

jak největší zisk. Zisk nejen po stránce finanční, ale také z hlediska 

časového a pracovně úsporného. 

Mým cílem bude tedy splnit poţadavky firmy a vytvořit databázi, která 

bude daná kritéria splňovat, bude přehledná, funkční a k případnému 
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vyuţití ve firmě, která si o databázi ţádá. Databáze by měla být uţitečná a 

jednoduchá na vyuţívání, uţivatel by se v ní neměl ztrácet, databáze by 

uţivateli měla naopak čas ušetřit a pomoct zjistit případné nedostatky a 

nesrovnalosti, buď ve své osobní evidenci anebo evidenci ostatních osob. 

Uţivatel by v databázi měl rychle najít všechna potřebná data a v případě 

nesrovnalostí je upravit. V případě potřeby uţivatele je důleţitou funkcí 

tisk jednotlivých záznamů.     
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4. Návrh databázové aplikace a její zhodnocení 

4.1. Aplikace metodiky 

Aplikace Access, v které je databáze vytvořena, je programem, který 

se pouţívá k vytvoření, udrţování, modifikování a správě relační databáze. 

Mnoho jich také obsahuje nástroje pro vytváření aplikací pro koncového 

uţivatele. Je to tedy softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází. 

Při vytváření databáze je důleţité identifikovat tabulky a jejich atributy. 

Atributem databáze bude o kaţdé entitě uchovávat určité skutečnosti. 

Těmto skutečnostem se říká atributy. Např. u entity Zaměstnanec nás 

budou zajímat tyto skutečnosti: Jméno, Příjmení, Datum narození. 

Atributy jsou vlastně vlastnosti entity, které chceme uchovávat. Entitou je 

cokoliv, o čem v systému potřebujeme uchovávat informace. Entita je 

získaná rozhovorem se zákazníkem, v mém případě firmou, při analýze 

poţadavků, z dostupných dokumentů. Při vytváření tabulek musíme 

definovat primární klíče a pole tabulek. Pole by měla obsahovat pokud 

moţno elementární údaje.  

Tak například jméno zaměstnance je vhodné zadávat do dvou polí 

Jméno a Příjmení. Dále není vhodné všechny potřebné údaje ukládat 

v jedné tabulce. Kaţdá tabulka by měla shromaţďovat údaje popisující 

pouze určitou stránku nějakého objektu. V tabulce Zaměstnanci budou 

pouze osobní údaje našich zaměstnanců. V případě, ţe zaměstnanec 

přijme objednávku, zapisujeme informace o objednávce do tabulky 

Objednávky. Aby bylo zřejmé, který zaměstnanec objednávku přijal, bude 

v tabulce Objednávky pouţito identifikační číslo zaměstnance. Ukládání 

údajů do více tabulek zamezí mnohým duplicitám. Například k objednávce 

zaměstnance můţeme zapsat pouze jeho identifikační číslo. V případě 

potřeby podrobných informací o zaměstnanci, který přijal určitou 

objednávku, databáze nám umoţňuje pruţně vybírat informace z více 

tabulek najednou.   
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4.2. Vytvoření struktury a prvků databázové aplikace 

Při vytvoření databáze Thermes byla automaticky zaloţena nová 

tabulka s jedním polem ID. Pole je datového typu automatické číslo. To 

znamená, ţe do něj budou automaticky vkládána pořadová čísla záznamů. 

Zaškrtnutím hodnoty Jedinečné ve skupině Ověření pole, viz Obr. 4.1, se 

zajistí, aby se hodnoty v poli nesměly opakovat. Jinak řečeno se nastaví 

omezení primárním klíčem.  

 

Obr. 4.1: Nastavení jedinečné hodnoty 

Do prázdného pole pod Název materiálu napíši pro začátek název 

Klimatizační jednotka Toshiba split. V poli Ověření pole je důleţité 

zaškrtnu Jedinečné, viz Obr. 4.1, a Povinné. Do vedlejších polí obor, typ, 

pocet, vyplním poţadované hodnoty, a Cena za kus napíši 21 500. Do 

dalšího pole Datum zařazení napíši datum 14. 3. 2011. Pokud jiţ zadám 

v prvním záznamu do nějakého pole číslo, bude pro toto pole nastaven 

datový typ číslo. V poli Cena za kus změním datový typ na měnu a v poli 

Datum zařazení změním datový typ na Datum a čas. Tabulku uloţím pod 

názvem Materiál. V návrhovém zobrazení vypadá tabulka, viz Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Tabulka Materiál v návrhovém zobrazení 
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V návrhovém zobrazení přiřadím poli ID_material titulek Číslo poloţky. 

V poli Cena nastavím ověřovací pravidlo „<100000“, které mi zajistí 

ověření zadávaných vstupních hodnot. Tím můţeme značně sníţit počet 

chybných údajů, které bude uţivatel zadávat. Do řádku Ověřovací text 

napíši text, Hodnota musí být menší neţ 100000Kč, viz Obr. 4.3, protoţe 

nepředpokládáme cenu jediného materiálu vyšší neţ 100000Kč. Pole bude 

mít nastaven titulek Cena za kus. 

 

Obr. 4.3: Nastavení ověřovacího pravidla 

V poli datumZarazeni v okně vlastností klepnu do řádku Formát a 

z rozbalovací nabídky vyberu Datum (krátké), viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Nastavení formátu data 

Poli přiřadím titulek Datum zařazení. Prozatím tabulku Material zavřu a 

vytvořím novou tabulku, která se bude jmenovat Zaměstnanci. V této 

tabulce nastavím u pojmenovaného pole ID_zamestnanec primární klíč. 
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Datový typ bude automatické číslo, u všech ostatních polí bude datovým 

typem text. Jedná se o pole Jméno, Příjmení, Mobil a Funkce. Vzhled 

tabulky Zaměstnanci v návrhovém zobrazení viz Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5: Tabulka Zaměstnanci v návrhovém zobrazení 

Další tabulkou v pořadí, kterou vytvářím, bude tabulka Auta. Tabulka 

bude obsahovat pole ID_auta, znacka, spz a datumServis. Poli znacka 

nastavím titulek Značka a poli datumServis nastavím titulek Datum 

posledního servisu, jelikoţ si firma přeje evidovat datum, kdy bylo auto 

naposled servisováno. Primární klíč bude nastaven pro pole ID_auta. Pole 

datumServis bude opět ve formátu Datum (krátké) a na kartě Vlastnosti 

bude v poli Je nutno zadat nastaveno Ano, viz Obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6: Tabulka Auta v návrhovém zobrazení 

 Poslední tabulkou bude tabulka Zakázky. Bude obsahovat pole 

ID_zamestnanec, ID_material a mnozstvi. Tabulka bude znázorňovat, 

který zaměstnanec zaevidoval kterou poloţku na skladě a v jakém 

mnoţství, viz Obr. 4.7.  
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Obr. 4.7: Tabulka Zakázky v návrhovém zobrazení 

Následujícím vhodným krokem je nastavení relačních vazeb mezi 

tabulkami neboli vztahů. Relační databáze obvykle obsahuje více tabulek 

spojených vazbami. Tyto vazby ve skutečnosti představují reálné vztahy, 

které existují mezi popisovanými objekty neboli entitami. Vztah se 

definuje mezi souvisejícími poli v daných tabulkách. Důleţitým pojmem 

pro definování vazby je kardinalita. Kardinalita představuje vzájemnou 

četnost mezi popisovanými objekty. Existují tři typy kardinality, ovšem má 

databáze bude pouţívat pouze typ 1 : N. Kardinalita 1 : N představuje, ţe 

k 1 záznamu v první tabulce, existuje N záznamů v druhé tabulce. V mém 

případě jeden zaměstnanec můţe evidovat více druhů materiálu. Je moţné 

také, aby zároveň jeden druh materiálu byl evidován více zaměstnanci. 

Tento stav je nutno vyřešit pomocí nové tabulky, kde vzniknou dva vztahy 

1 : N. Zde vidíme důvod, proč jsem vytvářel třetí tabulku.  

 Definice relačních vazeb se v Accessu 2010 provádí na pásu karet 

Tabulka kliknutím na tlačítko Relace. V nově zobrazeném pásu karet po 

kliknutí na tlačítko Zobrazit tabulku, se otevře nové okno s totoţným 

názvem. Výběrem všech tří tabulek a přidáním tabulek do okna Relace, je 

moţné definovat relační vazby. Pro úpravu relace stačí intuitivně kliknout 

na tlačítko Upravit relace, viz Obr. 4.8. 
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Obr. 4.8: Definice relačních vazeb mezi tabulkami 

 Nejdříve je důleţité si zkontrolovat, zda jsme pouţili správné 

tabulky. V okně Upravit relace je nezbytné zaškrtnout políčko Zajistit 

referenční integritu, protože referenční integrita je systém pravidel, které 

pouţívá Access pro ověření platnosti vztahu mezi záznamy v souvisejících 

tabulkách. Také je důleţité zaškrtnout Kaskádová aktualizace souvisejících 

polí, viz Obr. 4.9. 

 

Obr. 4.9: Úprava relačních vazeb 

 Tato funkce dohlíţí na to, ţe pokud se změní údaj v souvisejícím poli v 

tabulce na straně 1, změní se i všechny související údaje v tabulce na 
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straně N na novou hodnotu. Výsledná relační vazba vypadá jako na 

obrázku, viz Obr. 4.10. 

 

Obr. 4.10: Relační vazby 

Tabulky a vazby jsou vytvořené, takţe nastává příleţitost pustit se do 

dotazů. Dotazy jsou v databázových aplikacích jedny z nejpouţívanějších 

objektů. Pouţívají se vţdy tam, kde je nezbytné mít data seřazena jinak, 

neţ je tomu v tabulce nebo pokud chceme zobrazit více polí z více 

tabulek. V tabulce Zakázky se nastaví parametry jednotlivých polí ve 

Vlastnostech pole na kartě Vyhledávání. Zobrazení ovládacího prvku 

změníme z Textového pole na Pole se seznamem, kde se nám naskytnou 

další moţnosti nastavení. Typ zdroje řádků zůstane tabulka či dotaz, 

ovšem Zdroj řádků jiţ musíme nadefinovat pomocí dotazu, který mi 

vybere určitá data z tabulky. Po kliknutí na tři tečky … se objeví nové okno 

Tvůrce dotazů, kde se jiţ můţeme přepnout do zobrazení SQL a dotaz 

vytvořit pomocí příkazů SQL. Další nastavení se týká počtu sloupců, 

jejichţ počet nastavím na dva. Šířku prvního sloupce na 0cm, šířku 

druhého sloupce na 6cm. Počet řádků seznamu nastavím na hodnotu 8 a 

šířka seznamu 8cm, aby se dlouhé názvy bez problémů zobrazily. 

 Jedním z dalších kroků bude tvorba formulářů. Formuláře slouţí jako 

grafická nástavba nad tabulkami nebo dotazy, obsahuje pouze to, co se 

vyskytuje v tabulce nebo dotazu, se kterým je formulář propojen, coţ 

znamená, ţe v samotném objektu formuláře data uchovávat nelze. Důvod, 
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proč formulář vyuţívat, je jednoduchý. Uţivateli se bude lépe pracovat 

v prostředí, které je graficky pestré a práci mu bude usnadňovat mnoho 

tlačítek. Formulář vytvářím v návrhovém zobrazení bez průvodce, abych 

mohl co jak nejlépe dosáhnout poţadovaného výsledku. Formulář lze 

ovšem, stejně tak jako ostatní objekty databází, vytvářet pomocí 

průvodce.  

První formulář, který vytvářím, nazvu frmUvod. Zde bude zobrazeno 

logo firmy, titulek databáze a 4 tlačítka, první pro otevření formuláře se 

zaměstnanci, druhé pro otevření formuláře s přehledem materiálů, třetí 

pro otevření formuláře s přehledem vozového parku a poslední tlačítko pro 

zavření celé databáze. Pod tlačítky Zaměstnanci, Materiál a Vozový park 

bude na výběr z 3 moţností volby tisku a samotné tlačítko pro tisk 

sestavy. Úplně vespod se bude nacházet odkaz na internetovou stránku 

firmy a vpravo vedle něj tlačítko pro zavření databáze, viz Obr. 4.11. 

 

Obr. 4.11: Formulář Evidence v návrhovém zobrazení 
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 Tlačítko Tisk bude vytvářet akci při kliknutí na toto tlačítko a tuto akci 

nadefinuji pomocí Obslužné procedury událostí v Microsoft Visual Basic for 

Applications. Akcí bude otevření příslušné zvolené sestavy, kterou 

vytvořím později, tudíţ prozatím formulář Evidence zavřu. Vytvořím nový 

formulář, který se bude chovat jako úvodní obrazovka při spuštění 

databáze. Nazvu ho například jako frmStart a bude obsahovat pouze 

název databáze a jméno tvůrce, viz Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.12: Formulář v návrhovém zobrazení 

V parametrech vlastností nastavíme dobu zobrazení na 3.5 sekundy a 

opět pomocí příkazů ve Visual Basicu nadefinuji Obslužnou proceduru 

události. Tento formulář je hotov a uţ ho nebude potřeba dále upravovat. 

Vytvořím další formulář s názvem frmZamestnanci, který bude 

zobrazovat přehled zaměstnanců, moţnost přidání, editace a smazání 

zaměstnance a pod formulář frmDetail s přehledem zaevidovaného zboţí 

jednotlivého zaměstnance, viz Obr. 4.13.  

 

Obr. 4.13: Formulář Detail v návrhovém zobrazení 
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Ke kaţdému zaměstnanci bude moţné materiály přidat a také odstranit 

veškeré uloţené materiály u všech zaměstnanců a to pomocí tlačítka 

Odstranit materiály. Formulář frmZamestnanci bude obsahovat kromě 

jména, příjmení, funkce a mobilu zaměstnance, také pole vyhledávání. 

Mezi záznamy se bude uţivatel pohybovat pomocí dostupných čtyř 

tlačítek, která budou fungovat na principu vloţeného makra. První tlačítko 

bude pro zobrazení prvního záznamu ve formuláři, druhé pro poslední 

záznam, pod nimi třetí tlačítko pro předcházející a poslední pro následující 

záznam formuláře, viz Obr. 4.14. 

 

Obr. 4.14: Formulář Zaměstnanci v návrhovém zobrazení 

Stejně tak se bude procházet záznamy pomocí těchto tlačítek i 

v dalších formulářích. Pro tlačítko Přidat zaměstnance vytvořím událostní 

proceduru, která mi bude otvírat nový formulář. Formulář vytvořím pod 

názvem frmPridat. Formulář bude obsahovat pole pro jméno, příjmení, 

funkci a mobil zaměstnance, viz Obr. 4.15. 



 

32 
 

 

Obr. 4.15: Formulář Přidání zaměstnance v návrhovém zobrazení 

Pro potvrzení přidání nového zaměstnance bude slouţit tlačítko OK a 

pro zavření formuláře tlačítko Storno. Tento formulář bude slouţit pouze 

pro přidání nového zaměstnance, pro úpravu bude slouţit nový formulář 

pod názvem frmUpravit, který bude kopií formuláře frmPridat, viz Obr. 

4.16. 

 

Obr. 4.16: Formulář úpravy zaměstnance v návrhovém zobrazení 
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Aby se hodnoty obsaţené v tabulce Zamestnanci načetly do nově 

otevřeného formuláře frmUpravit, musím vytvořit obsluţnou proceduru 

události při otevření formuláře a zároveň upravit obsluţnou proceduru při 

kliknutí na tlačítko OK. Posledním krokem ve formuláři frmZamestnanci je 

vytvoření událostní procedury pro odstranění zaměstnance. Při kliknutí na 

tlačítko Odstranit zaměstnance vyskočí okno s dotazem, zda chceme 

zaměstnance vymazat. Pokud nejsme zatím rozhodnuti, můţeme kliknout 

na tlačítko Storno a akci vymazání zaměstnance zrušit.  

Dalším formulářem, který vytvářím, je formulář frmMaterialy. Tento 

formulář zobrazuje přehled materiálu a moţnost přidání, editace a 

smazání materiálu. V tomto formuláři rovněţ bude fungovat vyhledávání, 

v případě materiálů v názvu a oboru materiálu, viz Obr. 4.17. 

 

Obr. 4.17: Formulář Přehled materiálů v návrhovém zobrazení 

Tlačítko Přidat materiál bude otevírat nový formulář pod názvem 

frmPridatMaterial. V tomto formuláři bude moţné vepsat název, obor, typ, 

počet, cenu a datum zařazení nového materiálu, viz Obr. 4.18. 
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Obr. 4.18: Formulář Přidání materiálu v návrhovém zobrazení 

 Formulář pro úpravu materiálu vypadá úplně stejně jako pro přidání 

materiálu, liší se ale v názvu formuláře, viz Obr. 4.19. 

 

Obr. 4.19: Formulář úpravy materiálu v návrhovém zobrazení 

 Tlačítko Odstranění materiálu zde funguje rovněţ jako v případě 

zaměstnanců. Posledním hlavním formulářem je formulář frmAuta. Tento 

formulář bude zobrazovat aktuální přehled vozového parku firmy. Nebude 

se moc lišit od předešlých formulářů frmZamestnanci a frmMaterialy, 

protoţe také bude obsahovat tlačítka pro přidávání, editování a mazání 

aktuálně zobrazeného auta. Vyhledávání bude ve značce a spz auta. 

Pohyb mezi daty formuláře je pomocí tlačítek v pravé části formuláře, 

stejně tak jak tomu bylo u předchozích formulářů, viz Obr. 4.20. 
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Obr. 4.20: Formulář Přehled vozového parku v návrhovém zobrazení 

Tlačítko Přidat auto bude otevírat nový formulář pod názvem 

frmPridatAuto. V tomto formuláři bude moţné vepsat značku, spz a datum 

posledního servisu auta, viz Obr. 4.21. 

 

Obr. 4.21: Formulář Přidat auto v návrhovém zobrazení 

 Formulář pro úpravu auta je opět stejný jako u předcházejících 

formulářů, liší se pouze v tom, ţe lze upravovat značku, SPZ a datum 

posledního servisu auta, viz Obr. 4.22. 
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Obr. 4.22: Formulář Úprava auta v návrhovém zobrazení 

 Tlačítko pro odstranění auta pracuje na stejném principu jako tlačítka 

pro odstranění u předešlých formulářů, proto nebude potřeba jim dále 

věnovat pozornost. 

Nyní jsou všechny formuláře hotové, zbývá jediná věc a to vytvoření 

sestav přehledů zaměstnanců, materiálů a aut. Sestavy slouţí k prezentaci 

a tisku dat. První sestavu, kterou vytvářím, pojmenuji názvem 

rptSeznamySeznamyEvidence. Začnu tím, ţe si vytvořím zdroj záznamů 

sestavy. Jelikoţ sestava obsahuje data z několika tabulek, musí být 

zdrojem sestavy dotaz. Dotaz nazvu qrySeznamyEvidence. Nejdříve 

sestavu propojím s nově vytvořeným dotazem, takţe ve vlastnostech 

sestavy na kartě Datové, nastavím tento dotaz u vlastnosti Zdroj 

záznamů. Nyní mohu ze seznamu polí vybrat ty, které potřebuji. Ze 

seznamu polí vyberu ID_material, mnozstvi, nazev, obor, typ, pocet, cena 

a datumZarazeni. V nástrojích návrhů sestavy na kartě Uspořádání 

vybraná označená pole převedu do tabulkové podoby kliknutím na tlačítko 

Tabulkové, viz Obr. 4.23. 
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Obr. 4.23: Převedení polí do tabulkové podoby 

 Výšku sekce Podrobnosti zmenšíme na minimum velikosti výšky 

textových polí, aby se nevytvářely zbytečné mezery mezi řádky. Vlevo 

necháme 1 cm pro budoucí číslování záznamů. Textovým polím nastavíme 

takovou velikost, aby se v ní údaje zobrazily celé. Dále ze seznamu polí 

vybereme jmeno, prijmeni a funkce. Tyto pole seskupíme podle 

ID_zamestnanec a přesuneme je do záhlaví ID_zamestnanec. Zvětšíme 

velikost písma u těchto polí a nastavíme tučný vzhled. Pro vizuální odlišení 

jednotlivých polí přidáme vodorovnou čáru nad i pod textová pole, přičemţ 

tloušťku horní čáry nastavíme na 2 body, tloušťku spodní čáry na 1 bod. 

Jednotlivé materiály budeme chtít seřadit, proto do řazení přidáme 

seřazení napřed podle názvu materiálu a potom podle oboru. Poloţky 

materiálu budeme chtít mít očíslovány pořadovým číslem. Vedle pole 

nazev vloţíme nové textové pole. Ve vlastnostech textového pole 

Průběţný součet na kartě Datové nastavíme na Přes skupinu. Chceme, 

aby záznamy byly číslované po jedné, proto Zdroj ovládacího prvku bude 

obsahovat výraz =1. Nyní pouze na kartě Formátové musí být formát 

nastaven na 0). Do zápatí stránky vloţíme datum tisku a číslo stránky 

z dostupných ovládacích prvků v nástrojích. Přáli bychom si mít za kaţdým 

zaměstnancem sečteno, kolik záznamů materiálu zaměstnanec celkem má 

a jaká je jejich průměrná cena. Budeme potřebovat sekci zápatí 

ID_zamestnanec. V panelu Seskupit a seřadit zvolíme u tohoto pole 

S částí zápatí. Do nově vytvořené sekce zápatí ID_zamestnanec vloţíme 

dvě nevázaná textová pole. Upravíme je tak, aby zdrojem prvku pro Počet 

kusů materiálu byla funkce =Count([ID_material]) a zdrojem prvku 

Celková cena byla funkce =Sum ([cena]). Tímto je sestava Seznam 

evidence zaměstnanců a materiálů hotova, viz Obr. 4.24.  
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Obr. 4.24: Sestava Seznam zaměstnanců a materiálů v návrhovém zobrazení 

Druhou sestavou, kterou je nutné vytvořit, je sestava 

rptSeznamMaterialu, viz Obr. 4.25. 

 

Obr. 4.25: Sestava Seznam materiálů v návrhovém zobrazení 
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Postup při vytváření je totoţný jako u předchozí sestavy, s tím rozdílem ţe 

zdrojový dotaz je pouze z tabulky Material. Poslední třetí sestavou je 

sestava s název rptSeznamyAut, jejímţ zdrojovým dotazem bude tabulka 

Auta, viz Obr. 4.26. 

 

Obr. 4.26: Sestava Seznam aut v návrhovém zobrazení 

Tato sestava zobrazuje seznam aut vozového parku firmy. Tímto je celá 

relační databáze Thermes Evidence dat hotova, stačí nakonfigurovat 

jednotlivé spouštění formulářů při startu databáze a dostupné poloţky k 

zobrazení. 

 

4.3. Zhodnocení databázové aplikace 

Firma THERMES spol. s r.o. si zaţádala o vytvoření evidenční databáze 

pro svou potřebu, jejím poţadavkům jsem se snaţil vyjít vstříc a pokusil 

se vytvořit databázi, která se bude co jak nejvíce blíţit jejich reálným 

představám a která bude plně uspokojovat jejich očekávání. 

Předpokládám, ţe se mi tento úkol povedl a nyní je uţ na firmě samotné, 
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zda bude chtít tuto databázi pouţívat ve svém běţném provozu nebo zda 

si ji nechá ještě vylepšit o další případné funkce. 

Databáze umí s přehledem zobrazit seznam zaměstnanců, které je 

moţno přidávat, upravovat a odstraňovat, stejně tak ke kaţdému 

zaměstnanci evidovat materiál z dostupného seznamu a u všech 

zaměstnanců materiál smazat. Materiály lze zvlášť přidávat, upravovat 

anebo mazat z databáze, stejně tak i poloţky vozového parku. Vše lze 

vytisknout formou sestavy tak, aby byl daný přehled co jak nejlepší po 

stránce vzhledu i funkčnosti. Předpokládám, ţe tato databáze bude firmě 

THERMES spol. s r.o. pouze přínosem.  
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5. Závěr 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vytvoření jednoduché a 

přehledné databáze v prostředí programu Office Access 2010 pro firmu 

THERMES spol. s r.o. Databáze eviduje stavové zásoby materiálu na 

skladě firmy a zaměstnance, kteří ve firmě pracují a budou případně 

databázi také vyuţívat. Zaměstnanci, kteří by databázi pouţívali nejvíce, 

budou mít moţnost přidání záznamu do databáze, tedy přidání nebo 

odebrání zaměstnance a stejně tak i dostupného materiálu včetně 

přehledu vozového parku firmy. Přehled bude moţné zobrazit v náhledu 

pro tisk a následně ho vytisknout dle potřeby uţivatele databáze. 

Firma THERMES spol. s r.o. mi umoţnila nahlédnout do jejich 

evidenčního účetního systému Pohoda, jejíţ data jsem ve své bakalářské 

práci vyuţil.  

Databáze se skládá ze 4 tabulek a 4 dotazů, 12 formulářů a 3 sestav. 

Tabulka s názvem Auta obsahuje seznam evidovaných aut. Vlastníkem aut 

z přehledu vozového parku je firma THERMES spol. s r.o. a zaměstnanci 

tyto auta vyuţívají ke své pracovní činnosti. Tabulka Material eviduje 

seznam materiálů, které firma potřebuje ke své pracovní činnosti. Tabulka 

kromě názvu jednotlivých poloţek materiálů obsahuje oborové zařazení, 

typ, počet kusů, cena jednoho kusu a datum zařazení do evidence. Datum 

si firma můţe značit jako datum zakoupení materiálu a naskladnění. 

Tabulka Zakazky zobrazuje zaměstnance a k nim přidělený materiál, který 

zaevidovali, včetně počtu kusů. Poslední tabulka Zamestnanci obsahuje 

seznam zaměstnanců firmy včetně jejich osobních údajů, jako jsou jméno, 

příjmení, číslo mobilního telefonu a funkce zaměstnance ve firmě. Všechny 

3 dotazy, které databáze obsahuje, slouţí 3 sestavám, která tyto dotazy 

vyuţívají pro čerpání zdroje dat. Sestavy umoţňují zobrazení seznamu 

zaměstnanců, materiálů a vozového parku firmy, předpřipraveného 

k tisku. Formuláře jsou základní kostrou pro vyuţívání databáze 

uţivatelem. Pomocí grafického zobrazení uţivatel vidí základní formulář, 
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v který mu usnadňuje pohyb v databázi a prohlíţení jednotlivých dat, 

které databáze obsahuje. Formuláře zobrazují přehledy aut, materiálů a 

zaměstnanců, v nichţ pomocí dalších formulářů je uţivatel schopen 

jednotlivé data přidávat, upravovat nebo mazat. 

Hlavní cíl vyuţití této databáze spatřuji především ve zjednodušení 

organizování dat, moţnost poskytnutí těchto informací také ostatním 

zaměstnancům firmy, kteří nemají přístup do centrální evidence dat 

programu Pohoda. Tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč si firma 

THERMES spol. s r.o. zaţádala o vytvoření databázové aplikace, která 

bude jednoduchá, přehledná a nenáročná na pouţívání.  

Cíl formulován v úvodu této bakalářské práce jsem se snaţil splnit tím, 

ţe jsem vytvořil jednoduchou databázi, která je uţivatelsky přívětivá, 

jednoduchá na ovládání a uţivatelům nabízí s přehledem zobrazit seznamy 

zaměstnanců, materiálů a automobilů, které vyuţívají. Tímto pokládám cíl 

této bakalářské práce za splněný.    

Díky zadání vypracování tohoto úkolu od firmy THERMES spol. s r.o., 

pro kterou jsem databázi vytvářel, mi bylo umoţněno pouţít své znalosti 

z oblasti databázových aplikací v praxi. Mnoho dalších důleţitých poznatků 

jsem získal při studování odborné literatury a díky materiálům 

poskytnutým vedením firmy jsem si mohl vytvořit dokonalejší obraz o této 

firmě. Věřím, ţe uţitek z této bakalářské práce nebudu mít pouze já, ale 

také firma, která mi po dobu vytváření databáze byla v mnoha věcech 

oporou. Za mou osobu jim tímto děkuji. 
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