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1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je sestavit databázovou aplikaci, která bude 

sloužit pro sběr a analýzu dat při výrobě tepla a teplé užitkové vody. Takto sestavená 

aplikace bude automatizovat procesy v kotelnách, kde se v současné době všechny 

postupy spojené s jejím provozem provádějí manuálně. V tomto případě je realizace 

databáze nezbytná, protože množství dat je obrovské a způsob jejich prezentace je 

tím pádem nadmíru složitý a nepřehledný. 

Tato aplikace je primárně tvořena pro účetní oddělení kotelen, které 

z potřebných dat v databázi bude schopno tvořit měsíční faktury pro odběratele a 

jejich odběrná místa. Je potřeba, aby data, se kterými budou tito zaměstnanci 

pracovat, byla modifikována osobou s náležitým oprávněním a znalostmi.  

Konkrétně jde o údaje odběratelů, jimž budou dané faktury vystavovány a 

následně o odběrná místa, která jsou jednotlivým odběratelům přiřazena. Kromě 

těchto náležitostí je potřeba přiřadit odběrným místům jejich měřicí přístroj, u kterého 

se budou uchovávat data o spotřebě, což je důležité pro výpočet konečné fakturační 

částky k úhradě. 

Zjišťování stavu měřičů je fáze, kdy zaměstnanci obcházejí přístroje a zapisují 

z nich jejich aktuální stavy ručně do opisového archu. Tyto archy budou součástí 

aplikace, které bude možné vždy k příležitosti této události vytisknout. V závěru daná 

osoba zapíše stavy do databázové aplikace, která bude ošetřena kontrolním 

mechanismem, který bude testovat, zda zadaná hodnota není nižší, než poslední 

naměřená (zdali nedošlo při opisování k chybě). 

Kromě všech těchto náležitostí by měla databáze také obsahovat sekci se 

zvolenými přehledy dat. Jedná se například o přehled měsíčních a ročních stavů 

měřících přístrojů nebo rok kalibrace měřičů. 
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2 Teoretická východiska databázové aplikace 

 

V následujících odstavcích a podkapitolách budou podrobněji rozebrány 

jednotlivé, vybrané technologie pro realizaci aplikace pro sběr a vyhodnocování dat 

při výrobě tepla a teplé užitkové vody. 

 

2.1 Zvolené technologie 

 

Tato kapitola se věnuje implementačním nástrojům, technologiím a 

programovacím jazykům, které byly použity k vytvoření informačního systému. 

Základem k vytvoření IS jsou technologie PHP, MySQL, HTML, XHTML, 

Apache, CSS a PhpMyAdmin. 

 

2.1.1 PHP 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) je serverový, skriptovací, programovací jazyk 

určený pro programování dynamických webových stránek. V současné době se 

jedná o jeden z nejpopulárnějších skriptovacích jazyků. Je to dáno především díky 

jeho všestrannému využití. Tento jazyk byl vytvořen kombinací programovacích 

jazyku jako je C, Pascal, Java a Perl, a proto programátorům, kteří některý z těchto 

jazyků používají, nedělá problém přejít právě na skriptovací jazyk PHP, což je další 

důvod jeho popularity.  

Programovací jazyk PHP je možné zapisovat přímo do struktury jazyka HTML 

pomocí speciálních značek, aby bylo zřejmé, kde kód PHP začíná a kde končí. A díky 

této skutečnosti lze vytvářet program v jakémkoli textovém editoru. Tímto způsobem 

zápisu se navíc kód stává mnohem přehlednějším. 

Další výhodou je nezávislost na platformě. Tou nejoblíbenější variantou 

platformy je platforma pro systému Linux. Pravdou ale je, že už se docílilo i značné 

popularity vývoje programů i pro operační systém Windows. [1] 

PHP má řadu alternativních technologií, z nichž nejznámější je ASP (Active 

Server Pages) společnosti Microsoft. Pro jazyk ASP není přesně určen skriptovací 
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jazyk, avšak nejpoužívanějšími jsou Visual Basic Script. Obsah kódu scriptu se 

vkládá také do HTML za použití speciálních značek. Nevýhodou ASP je ta, že je 

podporován pouze pro platformu Windows a není zdarma. [3] 

 

 
Obrázek 2-1 Logo PHP 

 

2.1.2 MySQL 

 

MySQL je databázový server, který umožňuje aplikaci PHP a Apache, aby 

svou spoluprací mohly přistupovat k datům a předávat je v čitelném formátu 

internetovému prohlížeči. Jedná se o server SQL (Structured Query Languge, což 

v překladu znamená – strukturovaný dotazovací jazyk), který byl navržen pro velkou 

zátěž a pro zpracování komplexních dotazů.  

Jako každá ze součástí sady AMP (Apache, MySQL, PHP) je i MySQL 

navržen pro používání na mnoha platformách.  

Jakožto relační databázový systém nabízí databáze MySQL spojování tabulek 

se zajištěním maximální efektivity a rychlosti. [1] 

 

 

Obrázek 2-2 Logo MySQL 

 

2.1.2.1 Tabulky databáze 
 

O návrhu databáze píše Vrána (2005): 

„Při vytváření webové aplikace, která načítá nebo ukládá nějaká data, je 

jedním z nejdůležitějších prvních kroků správný návrh datových struktur, ve kterých 
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budou tato data uchována. V první řadě musím doporučit pro ukládání dat zásadně 

používat databáze. K webovým aplikacím totiž může přistupovat více uživatelů 

najednou. Kromě toho databáze nabízí nesrovnatelně větší komfort při jakékoliv 

manipulaci s daty.“ [10] 

 

Při návrhu databáze je také zapotřebí dodržovat několik zásad: 

 Hodnoty jednotlivých sloupců tabulky by měly být vnitřně nedělitelné. 

Jako výstižný příklad lze uvést uložení křestního jména a příjmení, kdy 

se do databázové tabulky nevkládají tyto hodnoty do společného 

sloupce, ale vytvoří se sloupec pro každou hodnotu zvlášť. 

 Data by měla být ukládána do sloupců správných datových typů.  

 Jednotlivé řádky by měly být označovány jednoznačným identifikátorem, 

který není závislý na uložených datech, což je důležité proto, aby se 

jakákoliv data mohla změnit. Dalším důvodem použití je i skutečnost, že 

takovýto jednoznačný identifikátor je velmi problematické nalézt mezi 

skutečnými daty. Tento identifikátor se používá při aktualizace nebo 

mazání údajů, při odkazování na záznam z jiné tabulky a podobně. 

 Veškerá data kromě primárních klíčů by měla být v databázi uložena 

právě jednou. Pokud dojde k tomu, že se data opakují, má to za 

následek neefektivní činnost paměti i výkonu. Kromě toho se zhoršuje i 

možnost úpravy dat a možného rozšíření databáze. 

 Návrh databáze by měl být pevný a webová aplikace by neměla mít 

právo jakkoli zasahovat do struktury existujících tabulek nebo vytvářet 

tabulky nové. V takovém případě může dojít k zamoření databáze, kdy 

je jakákoliv změna ve struktuře nebo datech tabulky mnohem 

náročnější. [10] 

 

2.1.2.2 Datové typy 
 

V následujících odrážkách jsou uvedeny často používané datové typy, které 

specifikují hodnoty v jednotlivých sloupcích databázové tabulky: 
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 Celá čísla 

 TINYINT – rozsah hodnot od -128 do +127, bez znaménka 

(UNSIGNED) 0 až 255 (zabere 1 byte) 

 SMALLINT - rozsah hodnot od -32 768 do 32 767, bez znaménka 0 

až 65 535 (zabere 2 byty) 

 INT nebo INTEGER - rozsah hodnot od -2 147 483 648 do +2 147 

483 647, bez znaménka 0 až 4 294 967 295 (zabere 4 byty) 

 BIGINT - rozsah hodnot od -9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 

372 036 854 775 807, bez znaménka (UNSIGNED) tedy 0 až 18 446 

744 073 709 551 615 (zabere 8 bytů) 

 

 Čísla s pohyblivou desetinnou čárkou 

 FLOAT - rozsah hodnot od -3.402823466E+38 do 3.402823466E+38 

 DOUBLE - rozsah hodnot od -1.7976931348623157E+308 do 

1.7976931348623157E+308 

 

 Datum a čas 

 DATE - datum ve formátu "rok-měsíc-den" respektive "RRRR-MM-

DD" a v rozsahu 1000-01-01 až 9999-12-31 

 TIME - časový rozsah je od "-838:59:59" do "838:59:59" a formát 

datového typu "HH:MM:SS" 

 YEAR - při YEAR(4) bude rozsah 1901 až 2155, formát je "RRRR", 

při YEAR(2) bude rozsah 1970-2069 

 

 Řetězce 

 CHAR (m) - délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255, pokud je 

vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky jsou 
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automaticky doplněny mezerami (má tedy "pevnou" velikost), CHAR 

(tedy bez "m") je považováno za CHAR(1) 

 VARCHAR (m) - délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255, pokud 

je vložený řetězec kratší než nastavíme, chybějící znaky se 

nedoplňují (má tedy "plovoucí" velikost), ale navíc se ukládá 

informace o jeho délce 

 TEXT - délka řetězce je maximálně 65 535 znaků [11] 

 

2.1.2.3 Modifikátory 

 

Kromě datových typů dochází v tabulkách často ke specifikaci chování 

jednotlivých polí tabulky, což je řešeno pomocí speciálních znaků zvaných 

modifikátory. 

 

 Modifikátory 

 AUTO_INCREMENT - systém si sám ve sloupci generuje unikátní 

(jedinečné) číselné hodnoty, modifikátor lze použít pouze na 

celočíselný datový typ, (za deklarací nové tabulky můžeme ještě 

navíc určit výchozí hodnotu:  AUTO_INCREMENT=50) 

 DEFAULT - pokud bude buňka prázdná, systém do ní automaticky 

přiřadí hodnotu "vychozi_hodnota" 

 INDEX - sloupec/sloupce označené jako INDEX, umožní rychlejší 

přístup k datům, která obsahují 

 NOT NULL - pokud použijeme tento modifikátor, označený typ bude 

muset v každé buňce obsahovat nějakou hodnotu 

 NULL - opak NOT NULL, buňka může být prázdná 

 PRIMARY KEY - označený typ bude sloužit jako primární klíč - při 

jeho použití musíme zároveň použít UNIQUE - sloupec nám tedy 

jedinečným způsobem identifikuje záznamy v tabulce 
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 UNIQUE - v daném sloupci nesmějí být v buňkách stejné hodnoty, 

tedy co kus to unikát [11] 

 

2.1.3 Apache 

 

Webový server Apache má za úkol naslouchat jakýmkoli příchozím 

požadavkům protokolu HTTP a na tomto základě vracet příslušnou odpověď. Jedná 

se o výkonný server, který zvládne téměř jakýkoliv úkol, který správce webu může 

zadat. 

Apache je možné charakterizovat jako službu, která čeká na webové 

požadavky, které zpracovává na pozadí. Prostřednictvím konfiguračního souboru 

nastavujeme jeho možnosti. [1] 

 

 

Obrázek 2-3 Logo Apache HTTP serveru 
 

 

2.1.4 HTML, XHTML 

 

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, pomocí kterého se 

zapisují www stánky. Pomocí tohoto jazyka definujeme logickou strukturu internetové 

stránky. Oproti programovacím jazykům nemusí být psán naprosto korektně a 

požadovaná stránka se nám i přesto zobrazí. 

HTML stránka je textový soubor, který je v původním tvaru zobrazován na 

webu, a tudíž nemusí být binárně kompilován.  

Pro tvorbu HTML není potřeba mít nainstalovaný žádný speciální program, ale 

postačí i kterýkoliv textový editor, který je pak uložen do formátu s příponou .htm 

nebo .html.  

Příkazy jazyka HTML (tagy) říkají internetovému prohlížeči jak má danou 

stránku zobrazovat. Veškerý text, který je obsažen mezi tagy je příkazem je příkaz 
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jazyka HTML a to, co příkazem není, to definujeme jako obsah (text) webové stránky. 

[4] 

HTML je v současné době stále jedním z nejoblíbenějších jazyků pro vytváření 

jednoduchých www stránek. Postupně se ale začíná nahrazovat jazyky XHTML a 

XML. [5] 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) jazyk přinesl do 

značkovacího jazyka různá omezení. Přesto však zachovává většinu tagů i vlastností 

jazyka HTML. [6] 

O vývoj internetových standardů se stará mezinárodní konsorcium W3C 

(World Wide Web Consortium), které se skládá z několika stovek komerčních 

společností a akademických organizací. O tom, zda jsou internetové stránky validní 

(tedy splňující standard) je možné se přesvědčit například na internetové stránce 

validator.w3.org. [7] 

 

2.1.5 CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets), neboli kaskádové styly, umožňují oddělit 

designovou část webu od té obsahové. Samotný obsah je definovaný v kódu HTML, 

XHTML nebo XML. Styly, nadefinované na samostatných stránkách se pak různými 

způsoby vkládají do kódu. 

Podle názvu lze odvodit, že styly se aplikují formou kaskády. To znamená, od 

nejobecnějších k nejspecifičtějším stylům. Při každém dalším kroku specifičnosti 

přepisujeme dříve definované vlastnosti, ale vlastnosti, pro které nemáme uvedenou 

specifičtější hodnotu, zůstávají zachovány. [8] 

 

 

Obrázek 2-4 Logo CSS 
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2.1.6 phpMyAdmin 

 

Programový systém phpMyAdmin je nástroj, který je napsán v jazyce PHP. 

Umožňuje jednoduchou správu obsahu databáze MySQL prostřednictvím webového 

rozhraní. V současné době umožňuje vytvářet nebo mazat databáze, vytvářet, 

upravovat nebo rušit tabulky, provádět SQL příkazy a spravovat klíče. Jedná se o 

jeden z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších nástrojů pro správu databáze. Navíc 

je nabízen zdarma v 57 jazycích. [2] 

 

 

Obrázek 2-5 Logo phpMyAdmin 
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3 Analýza současného stavu 

 

3.1 Popis subjektu 

 

Společnosti byla založena v roce 1995. Hlavní činnost společnosti, kterou je 

výroba a rozvod tepelné energie, byla zahájena rok poté. Během několika let však 

rozšířila své působení i v dalších odvětvích a dnes je předmětem činnosti společnosti 

kromě výroby a rozvodu tepelné energie i poskytování tělovýchovných služeb, 

masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování solárií, hostinská činnost a 

další. 

 

3.2 Současné řešení 

 

Záznam všech potřebných a odborných dat se v současné době provádí 

pomocí programu MS Excel. Výběr této aplikace spočíval v její jednoduchosti a 

relativně snadné dostupnosti, jelikož je tato aplikace součástí kancelářského balíčku 

MS Office, který je instalován ve většině operačních systémů Windows.  

Toto řešení s sebou bohužel přináší spoustu nevýhod. Jednou z nich je 

například značná nepřehlednost v případě, kdy soubor obsahuje velké množství dat, 

což je právě situace, která ve firmě před nějakým časem nastala. Kromě toho je potíž 

v tom, že tato data jsou vedena pouze jedním uživatelem. Díky tomuto stavu je téměř 

nemyslitelné, aby se v těchto údajích vyznala jakákoli další osoba. 

MS Excel rozhodně není vhodný pro zpracování obrovského množství dat a 

nesystematického vedení těchto dat, jak tomu v aktuálním případě u dané 

společnosti je. Díky tomuto handicapu postrádá smysl tvořit pomocí této aplikace 

jakékoliv další funkce a propojování dat. Je velmi vhodným a doporučeným řešením, 

aby tato data byla zpracovávána pomocí jiného systému i aplikace. 
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Obrázek 3-1 Ukázka současného řešení 
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4 Návrh databázové aplikace a její realizace 

 

4.1 Posouzení reálnosti zadání 

 

K tomu, aby bylo možné docílit reálných výsledků aplikace, vede výhradně 

reálné zadání. Optimální množství informací poskytuje aplikace tehdy, když existuje 

dostatek celkových informací a informací, které jsou potřeba k rozhodování. Dále pak 

nesmí dojít k situaci, kdy dojde k přesycení informací. Kromě informační stránky 

zadání je třeba nahlížet i na hledisko reálnosti podmínek, které zahrnuje disponibilní 

zdroje. Tyto zdroje sestávají ze tří částí: 

 

 technické zdroje, 

 lidské zdroje, 

 a finanční zdroje. [8] 

 

4.1.1 Zabezpečení informační potřeby uživatelů 

 

Databázová aplikace umožní práci více uživatelům najednou. Uložená data na 

serveru budou aktuální, což je potřebnou vlastností informačního systému. Díky 

tomuto řešení dojde ke zrychlení práce, což má za následek ušetření spousty času, 

který by tak musel být vynaložen na přeposílání dokumentů. Během přeposílání 

navíc hrozí riziko, že při přenosu souboru může nastat chyba. Vzhledem 

k zabezpečení není ani vhodné, aby byly takové dokumenty přeposílány 

prostřednictvím e-mailu nebo předávány na paměťových zařízeních, které navíc 

mohou do počítače spolu se souborem nahrát i počítačový vir.  

 

4.1.2 Disponibilní zdroje 

 

Firma má pro využití této aplikace potřebné technické vybavení i schopné 

pracovníky, kteří jsou v oblasti IT na dostatečné úrovní a budou schopni danou 

aplikaci bez problémů obsluhovat. Finanční zdroje jsou v současné chvíli druhořadé, 
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protože firma zatím předpokládá další rozvoj aplikace a z toho důvodu jsou náklady 

na provoz aplikace zatím nejasné.  

Po posouzení disponibilních zdrojů je však možno předpokládat, že realizace 

projektu by měla proběhnout bez problémů. 

 

4.1.3 Informační vazby databázové aplikace 

 

Příjem a vkládání dat do informačního systému probíhá za působení několika 

faktorů. Takovýmito činiteli jsou: 

 Vznik nového odběratele, kdy je zapotřebí vyplnit v IS všechny 

potřebné údaje, aby mohl být následně použit k přiřazení pro jeho 

odběrná místa. 

 Vznik nového odběrného místa, které kromě základních, identifikačních 

dat obsahuje také výběr měřicího přístroje pro dané místo, výběr 

odběratele a cenového tarifu. 

 Zavedení nového měřicího přístroje, který bude v IS definován 

náležitými daty o jeho parametrech. 

 Uvedení nového cenového tarifu. 

 Měsíční navádění dat z opisových archů. 

 

4.2 Definice úloh budoucího informačního systému 

 

Celý informační systém by měl postupem času obsahovat všechna doposud 

vedená data, která se zaznamenávala v tabulkovém editoru MS Excel. Vzhledem 

k rozsahu těchto dat je však prakticky nemyslitelné, aby se o vytvoření tak 

rozsáhlého informačního systému postaral pouze jeden člověk, který je v daném 

tématu ne až tak dobře znalý.  

Problematika celého řešení zařízení kotelen a její souvislosti je velice 

komplikovaná a z tohoto důvodu je velmi vhodné, aby takovýto složitý systém 

sestavili odborníci, kteří se v dané sféře pohybují. Proto je informační systém této 
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bakalářské práce poněkud zjednodušený a zastupující pouze zlomek toho, co by 

v budoucnu tento informační systém měl obsahovat a definovat. 

 

V této chvíli jsou požadavky následující: 

 Sestavit databázi obsahující informace o odběratelích a jejich 

odběrných místech, které budou mít přiřazen jedinečný měřicí přístroj a 

daný platový tarif. 

 Z takto sestavené databáze bude dále možné tvořit další specifikace 

v podobě opisových archů, měsíčních faktur a přehledů dat. 

 Zpřístupnit databázi pomocí dvojího přihlášení s nastavením 

příslušných práv, kdy administrátor aplikace bude oprávněn vytvářet 

nové měřicí přístroje, nové odběratele, odběrná místa, cenové tarify, atd. 

a samozřejmě zde nebude chybět přístup k přehledům dat. Druhý 

přístup bude uživatele opravňovat pouze k částečným úkonům, které 

databáze nabízí a to se týká především části učené pro účetnictví 

(fakturace) nebo práce s daty (opisové archy). 

 Nadefinovat opisový arch, který bude tvořen nejlépe tabulkou 

sestávající z přehledu všech zaznamenaných měřících přístrojů, ke 

kterým budou v průběhu roku připisovány stavy za jednotlivé měsíce. 

Tento arch je jakýmsi přehledem stavů jednotlivých měřících přístrojů, 

který daný zaměstnanec využije na konci každého měsíce, aby mohl 

obejít všechny měřiče a opsat jejich aktuální stav počítadla. 

 Opisování dat probíhá každý měsíc a kromě toho, že se tato činnost 

bude provádět ručním zapisováním do opisových archů, je potřeba, aby 

byla data navedena také přímo do databáze. 

 Při navádění stavů do konkrétní tabulky v databázi je nutné, aby zde 

existoval určitý kontrolní mechanismus, který zabrání tomu, aby 

vložená hodnota za aktuální měsíc byla nižší, než v měsíci předchozím. 
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 U fakturace je zapotřebí užívat data z databáze, aby byla práce co 

nejjednodušší a jednotlivé údaje se tak vkládaly do předem 

nastaveného vzoru faktury. 

 Další sekce aplikace by měla obsahovat přehledy dat. Tato část bude 

zahrnovat celkovou spotřebu měřících přístrojů za měsíc a za rok. Dále 

se jedná o přehled odběratelů a jejich odběrných míst. Kromě toho si 

zde bude moct uživatel zobrazit kalibrace jednotlivých měřících přístrojů 

za vybraný rok, která je závislá na roku a délce kalibrace. 

 

4.3 Zvolená varianta řešení 

 

V následující kapitole bude blíže rozebrána zvolená varianta řešení pro tvorbu 

databázové aplikace.  

 

MySQL a PHP 

 

Řešení pomocí databáze MySQL a programovacího jazkyka PHP je 

v současné době nejrozšířenější a nejpopulárnější variantou při tvorbě návrhu 

databázových aplikací.  

Velkou výhodu tvoří nízká cena, stabilita a zabezpečení. Kromě toho i přístup 

k aplikaci pomocí webového rozhraní, což umožňuje uživatelům přístup odkudkoli, 

kde mají připojení k internetu. 

 

4.4 Návrh databázové aplikace 

 

Při navrhování jakékoli aplikace je třeba mít celou dobu na paměti jednu 

zásadní věc. A tou je, aby byl její celkový dojem takzvaně „user friendly“ (v 

doslovném překladu do češtiny toto spojení znamená „uživatelsky přátelský“).  

Dalo by se říct, že tato vlastnost pomáhá uživateli, aby se v celé aplikaci dobře 

orientoval a v podstatě i skutečnost, že program z velké části uvažuje místo něj. 

Nemělo by tak docházet například ke stavům, kdy uživatel neví, v jaké části se 
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v aplikaci nachází, co po něm daná stránka požaduje nebo jaké hodnoty má zadat, 

aby vykonal to, co v danou chvíli potřebuje. 

Zásluhu na tomto faktu však nemá samotná aplikace, ale její programátor. 

Tento člověk by měl celou strukturu daného programu promyslet ještě předtím, než 

se vrhne do fáze realizace. 

Je potřeba myslet i na skutečnost, že uživatel může být jen málo nebo 

průměrně znalý v oblasti informatiky a nemá tudíž srovnatelné intuitivní reagování 

jako odborník. Dalo by se říct, že tato fáze zasahuje až do oblasti psychologie, kdy je 

třeba dobře odhadnout reakce jednotlivých uživatelů a tomu odpovídající chování 

programu. 

S ohledem na výše uvedené probíhal i návrh databázové aplikace této 

bakalářské práce. Velký důraz byl kladen na přehlednost dat a jejich množství na 

stránce, které mělo být co nejmenší. Celá úvodní strana je proto tvořena pouze 

textovými poli, která vyžadují vyplnění jména a hesla. Po této fázi je uživatel odkázán 

na hlavní stránku aplikace, na níž nalezne přehledně sestavené menu. Po kliknutí na 

jednotlivé položky v menu je uživateli zobrazen potřebný formulář pro zadávání dat 

nebo zvolený přehled. 

 

4.4.1 Aplikace z pohledu uživatele 

 

Z uživatelského pohledu by aplikace měla fungovat nejlépe tak, jak byl 

s danými daty doposud zvyklý pracovat, popřípadě logicky a jednoduše vylepšit 

dosavadní způsob této práce. Aplikaci samozřejmě bude moci používat i člověk, který 

takovouto zkušenost nemá a v minulosti se s podobnými daty nezaobíral. V obou 

případech je nutné přizpůsobit vzhled aplikace uživatelům tak, aby jim nezabralo 

mnoho času se zde zorientovat a nalézt to, co potřebují, za minimální možnou dobu. 

 

4.4.2 Aplikace z pohledu programátora 

 

Náhled na aplikaci z programátorovy strany by měl oproti uživatelskému 

diametrálně odlišný. Programátor by měl myslet nejen na funkčnost programu, ale 

částečně také myslet za jeho uživatele. Měl by počítat se všemi stavy, které v aplikaci 
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mohou nastat a zabránit těm, které by mohly způsobit nežádoucí vlivy. 

K nejtypičtějšímu takovému přikladu patří situace, kdy uživatel zadá do pole, 

vyžadujícího číslo, textovou hodnotu. 

Tato problematika bude nadále rozvedena v následujících kapitolách o 

realizaci databázové aplikace. 

 

4.5 Popis a struktura tabulek 

 

V této podkapitole jsou podrobně rozebrány všechny tabulky, se kterými 

databázová aplikace pracuje. Jedná se konkrétně o následujících šest tabulek: 

 

 users 

 odberatele 

 odberna_mista 

 merice 

 ceny 

 stavy_pocitadla 

 

4.5.1 Tabulka users 

 

Tabulka s názvem users obsahuje přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů, 

kteří budou využívat databázovou aplikaci. Každý řádek této tabulky obsahuje čtyři 

údaje, které definují dané přihlášení.  

V prvním poli se nachází ID uživatele, které je v celé tabulce jedinečné a má 

číselnou hodnotu. Tato hodnota se zapisuje automaticky vždy, když tvoříme nového 

uživatele a navýší se o jedno celé číslo. 

Druhé pole zaznamenává uživatelské přihlašovací jméno, které se nachází 

v poli s názvem USERID. Zde se zadává libovolný počet znaků v rozmezí jedna až 

sto. 
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Heslo, což je prvek v následujícím poli s názvem PW, je pro větší bezpečnost 

převedeno z původní podoby převedeno pomocí 128-bitového hashovacího 

algoritmu MD5 (Message Digest 5) do zašifrované podoby. 

Poslední hodnota v tabulce určuje uživatelské oprávnění ve smyslu přístupu 

k jednotlivým položkám v databázové aplikaci. Hodnota je pouze jednočíselná a to 

buďto 0 nebo 1. Pro úplné oprávnění je potřeba vlastnit hodnotu 1 a pro omezené je 

zde jako zástupný znak použita hodnota 0. 

 

 

Obrázek 4-1 Tabulka users 

 

 

4.5.2 Tabulka odberatele 

 

Tato tabulka je vytvořena pro uchovávání veškerých, identifikačních údajů o 

odběratelích. Je zde pole s názvem ID, které zabezpečuje jedinečnost všech řádků 

v tabulce. Jeho hodnota je celé číslo, které se vždy s další zadaným řádkem zvyšuje 

o jedničku. Ostatní pole v tabulce jsou textová nebo číselná s omezením daným 

v závorce za datovým typem. Hodnoty, které mají být do jednotlivých polí vkládány, 

jsou evidentní podle názvu sloupce. 
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Obrázek 4-2 Tabulka odběratelů 

 

4.5.3 Tabulka odberna_mista 

 

Na rozdíl od předchozích tabulek jsou v této, kromě údajů o identifikaci 

odběrného místa, použity také hodnoty z tabulek ostatních, čímž dochází k jejich 

vzájemnému spojení.  

Pole s názvem ID obsahuje vždy hodnotu, která je v tomto sloupci jedinečná a 

je nastavena tak, aby se vkládala automaticky zvyšováním o jedno celé číslo.  

V polích, kde se definuje název, ulice, číslo popisné a město jsou použity 

datové typy pro text a číslo (omezení znaků je dáno v závorce). 

U pole POZNAMKA je zvolen také datový typ pro text, avšak výrazně větší 

velikosti. 

Následující pole jsou propojena a vyplňována pomocí ostatních tabulek 

databáze. Jedná se o ODBMERIC, cože je pole, do kterého se ukládá měřicí přístroj, 

který je v tabulce merice. Dále je zde využita tabulka odberatele, která za pomocí 

pole ODBODBER přiřadí odběrnému místu jeho odběratele (zde platí, že každý 

odběratel může mít několik odběrných míst, ale odběrné místo může mít vždy jen 

jednoho odběratele). A poslední pole ODBTARIF obsahuje ve své buňce údaj o typu 

cenového tarifu z tabulky ceny. 
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Obrázek 4-3 Tabulka odběrných míst 

 

 

 

4.5.4 Tabulka merice 

 

Tabulka měřících přístrojů je velmi rozsáhlá, protože každý měřič tepelné 

energie je složen ze tří částí a každá tato část náležitostí. Obsahuje několik 

náležitostí. Kromě propojení s tabulkou odberna_mista slouží pouze pro uchování 

vlastních dat.  

Datové typy jednotlivých polí jsou nastaveny na číselné nebo textové hodnoty, 

které mají svá omezení udána v závorkách. Kromě užití celých čísel a automatického 

číslování sloupce s názvem ID je v poli NASOBICI-FAKTOR použit typ, který pracuje 

i s desetinnými čísly. V polích ROK_KALIBRACE_KJ, ROK_KALIBRACE_P a 

ROK_KALIBRACE_T se pracuje s datovým typem pracujícím s kalendářním rokem a 

jeho délka je čtyřmístná. 
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Obrázek 4-4 Tabulka měřících přístrojů 

 

 

 

4.5.5 Tabulka ceny 

 

Tato tabulka je důležitou součástí při tvorbě faktur. Je propojena s tabulkou 

odberna_mista a přiděluje jednotlivým odběrným místům jejich cenový tarif, čímž 

mezi tabulkami vzniká spojení.  

První pole, jako u všech tabulek, obsahuje automaticky vkládanou hodnotu 

celého čísla, která začíná jedničkou a postupně se o jedničku zvyšuje v závislosti na 

počtu řádků v tabulce.  

Pole s názvem TARIF znázorňuje textový popis daného cenového tarifu, který 

je následně vyjádřen číselnou hodnotou pole CENA.  

Pole PLATNOST udává datum, do kterého je daný cenový tarif účinný, ale je 

zde ponechán datový typ s možností vkládání textu i pro případ, že jeho daná 

specifikace bude potřebná vyjádřit pomocí slov. 
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Obrázek 4-5 Tabulka cenových tarifů 

 

4.5.6 Tabulka stavy_pocitadla 

 

Důležitá tabulka pro tvorbu opisových archů, které slouží k měsíčnímu 

zapisování stavů měřících přístrojů, které jsou pak navedeny do databáze a 

v přehledně sestavené tabulce (v aplikaci) je zobrazen přehled těchto stavů. 

Jednotlivé řádky tabulky mají vždy sloupec se svou jedinečnou hodnotou, 

jehož název je ID. Hodnoty jsou zde vkládány automaticky od čísla a navyšují se o 

jedničku. 

V poli ID_MERICE vzniká spojení s tabulkou merice, aby bylo zřejmé, 

k jakému měřicímu přístroji se naměřený stav zapisuje.  

V poli MESIC a ROK uživatel vyplňuje údaje o období, ve kterém byly stavy 

naměřeny, a sloupec s názvem STAV zobrazuje samotnou naměřenou hodnotu. 

 

 

Obrázek 4-6 Tabulka stavů počítadla 

 

 

4.6 Funkcionalita databázové aplikace 

 

Následující kapitoly pojednávají o databázové aplikaci z hlediska její 

funkčnosti. První kapitola se věnuje uživatelskému přihlášení a jejímu provedení. 

Další kapitoly jsou rozděleny v závislosti na sestaveném menu aplikace. 
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4.6.1 Přihlášení 

 

Tato stránka obsahuje formulář s textovými poli pro zadání uživatelského 

jména a hesla. Do těchto polí je uživatel povinen, před vstupem do databázové 

aplikace, vyplnit předem stanovené jméno a heslo. Tyto údaje jsou uloženy 

v databázové tabulce a slouží jako ověřovací mechanismus a zároveň přidělují 

uživateli jeho práva. V případě této aplikace jsou nastaveny dva typy práv, úplné 

nebo omezené. 

Při potvrzení přihlášení tlačítkem Login dojde ke kontrole údajů. Mohou nastat 

následující situace: 

 Uživatel do textových polí nic nezadal 

 Uživatel nevyplnil heslo nebo uživatelské jméno korektně 

 

V takovýchto případech je uživatel upozorněn náležitým hlášením v podobě 

textu v červeném poli, které se zobrazí nad míněným formulářem. 

Pokud kontrola jména a hesla proběhne v pořádku, je uživateli umožněn 

přístup na úvodní stránku aplikace, kde v pravém horním rohu vidí, pod jakým 

jménem je přihlášen. Zde je také tlačítko Odhlásit, které uživateli ukončí jeho 

působení v aplikaci a odešle ho zpět na stránku s přihlášením. 

 

4.6.2 Hlavní stránka 

 

Po boku hlavní (úvodní) stránky je k nalezení menu celé aplikace. Toto menu 

je tvořeno za pomocí kaskádových stylů. Jeho položky odkazují uživatele na 

jednotlivé stránky aplikace. Některé položky v menu jsou vysouvací, což nutí 

uživatele nejprve kliknout na jeho položku, kde se mu poté zobrazí nabídka 

jednotlivých, dílčích akcí, které je možno provést. 

Pomocí kaskádových stylů je zde řešena i horní, tmavá lišta, tlačítko pro 

odhlášení a písmo. 
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Tato struktura stránky a její položky zůstávají zachovány při odkazu na 

jakoukoli další stránku kromě vytváření faktury, o čemž bude zmínka v dalších 

odstavcích. 

 

4.6.3 Práce s daty 

 

Položka Práce s daty sama neodkazuje na jinou stránku, ale má ve svém těle 

další dvě dílčí položky, který tuto akci provádějí. Jedná se o Vlozeni mes. stavu a 

Opisovy arch.  

 

4.6.3.1 Vložení měsíčních stavů 
 

Formulář pro vložení měsíčních stavů je sestaven ze tří výsuvných polí a 

jednoho textového pole.  

V prvním výsuvném poli jsou k nalezení názvy měřících přístrojů, které jsou 

čerpány z databázové tabulky obsahující údaje o měřičích.  

Další hodnoty ve formuláři jsou závislé na vybraném měřiči, takže hodnoty u 

výběru měsíce, roku a výše naměřeného stavu budou přiděleny právě vybranému 

měřiči. 

V textovém poli, kde se vkládá číselná hodnota je vyroben kontrolní 

mechanismus, který ověřuje, zda zadaný stav pro daný měřič je vyšší, než v měsíci 

předcházejícím (měřicí přístroje svůj stav pouze navyšují, proto je nemožné, aby se 

stavy nevyvíjely s vzestupnou tendencí). V případě, že tomu tak není, nejsou data 

uložena a uživatel je na toto upozorněn příslušnou zprávou. V opačné situaci jsou 

data uložena do příslušné tabulky databáze. 

 

4.6.3.2 Opisový arch 

 

Na této stránce je zobrazena tabulka uvádějící hodnoty naměřených stavů 

měřících přístrojů, které uživatel vložil na stránce, kde se měsíční stavy navádějí.  
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Tyto hodnoty jsou automaticky vyplňovány z příslušné tabulky a vypisují jak 

názvy měřících přístrojů, tak jejich stavy k danému měsíci a roku. 

Ve výsuvném poli nad tabulkou je možnost výběru roku, pro který se má daná 

tabulka zobrazit. Potvrzením tlačítka Vybrat se tabulka upraví a zobrazí data pouze 

data, která zadaný rok obsahují. 

 

4.6.4 Fakturace 

 

Položka v menu s názvem Fakturace uživatele sama převede na stránku 

s výsuvným polem, které obsahuje veškeré názvy odběratelů. Tyto hodnoty jsou 

navedeny z příslušné tabulky databáze.  

Po kliknutí na tlačítko Vytvorit fakturu se zobrazí stránka s vyplněnou fakturou, 

kterou je možno vytisknout. 

Samotná faktura má téměř rozměry formátu A4 a je tvořena jak statickými 

údaji, tak dynamickými. Data jsou rozvržena na stránce pomocí tabulek a za použití 

kaskádových stylů. Údaje o dodavateli a bankovním účtu jsou data, která jsou fixně 

nastavena. Údaje o odběrateli a odběrných místech ztvárňují položky databázové 

tabulky a jsou zobrazena v závislosti na odběrateli, kterého vybere uživatel. Datum o 

vystavení faktury je vyplněno vždy aktuálním datem pomocí speciální funkce. Datum 

o splatnosti přičítá aktuálnímu datu jeden měsíc. Položky, které zobrazují zboží, jsou 

vyplněny všemi odběrnými místy daného odběratele. Množství udává měsíční stav 

naměřený na měřících přístrojích každého odběrného místa. Toto číslo je vypočteno 

rozdílem aktuálního stavu a stavu za předešlý měsíc. V peněžním vyjádření je toto 

číslo násobeno daným cenovým tarifem. Peněžní částka u odběrných míst se v této 

fázi neukládá do žádné tabulky, a proto bylo zapotřebí vytvořit pole, které nakonec 

spočítá výslednou, konečnou sumu fakturovanou odběrateli. 
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4.6.5 Přehledy 

 

4.6.5.1 Součet stavu měřičů 
 

Jedná se o přehled, který umožňuje zjištění součtu stavů měřících přístrojů 

k určitému roku nebo měsíci v roce.  

Dvě výsuvná pole slouží k výběru roku nebo měsíce zjišťovaných stavů. Po 

odeslání těchto hodnot pomocí tlačítka Zobraz data je za pomocí dat v tabulce 

proveden součet hodnot, jejichž výsledek je poté zobrazen pod míněným formulářem. 

 

4.6.5.2 Přehled odběratelů 
 

Ze dvou tabulek ve spojení je zde proveden výpis dat, která zobrazují 

odběratele a k nim přiřazená odběrná místa společně s jejich měřicími přístroji. 

 

4.6.5.3 Kalibrace měřičů 
 

Tento výpis dat slouží ke zjišťování roku kalibrace měřičů. Jelikož je v databázi 

veden tepelný měřič energie, který je složen ze tří částí, které se kalibrují, je výpis 

rozdělen do třech kategorií. Tyto kategorie pak obsahují měřicí přístroje, u kterých je 

potřeba v daném roce provést kalibraci. Výpočet probíhá zjištěním roku a délky 

kalibrace dané části měřiče. U těchto hodnot je proveden součet a výsledek je pak 

roven roku, kdy by měla kalibrace proběhnout. 

 

4.6.6 Definice dat 

 

Tato sekce je zaměřena především na vkládání hodnot do tabulek databáze. 

Bližší popis je obsažen v následujících kapitolách. 

 

4.6.6.1 Měřiče 
 

Na stránce určené pro definování měřících přístrojů je nejprve zobrazeno 

pouze výsuvné pole a tři tlačítka. 
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Ve výsuvném poli jsou všechny doposud vytvořené měřiče a tato data jsou tak 

čerpána z příslušné tabulky. 

Zvolením tlačítka Novy je na stránce odkryt formulář, který uživateli umožní 

vyplnit o měřičích všechny potřebné údaje. Všechna pole je zde nutné vyplnit a 

v případě, že se tak nestane je zavolána funkce, která, po kliknutí na tlačítko Ulozit, 

zobrazí uživateli upozornění o tom, že nevyplnil všechny položky formuláře. 

V takovém případě se data do tabulky ještě neuloží, to probíhá ve fázi, kdy je vše 

v pořádku vyplněno. Tehdy je volán databázový dotaz, který umožní vložit data do 

tabulky. 

Podobně je řešen i postup při úpravě měřicího přístroje. Uživatel si z nabídky 

vybere měřicí přístroj, ve které chce upravit doposud vedená data a klikne na tlačítko 

Upravit. V této chvíli je zobrazen vyplněný formulář s jeho údaji. Tato data je možné 

jakkoli změnit a poté potvrdit tlačítkem Ulozit. Zde probíhá dotaz, který způsobí 

úpravu dat. 

Jako poslední je zde funkce smazání měřicího přístroje, což probíhá po 

stisknutí tlačítka Smazat. Dojde k vymazání řádku v tabulce databáze, kde byly údaje 

o zvoleném měřicím přístroji. 

 

4.6.6.2 Odběrná místa 
 

Funkcionalita stránky, kde se definují odběrná místa, je velmi podobná definici 

měřících přístrojů. Principálně plní stejné funkce, ovšem za použití jiných tabulek. 

V úvodním výsuvném poli jsou všechna odběrná místa doposud zaznamenaná 

v databázi.  

Údaje o odběrných místech je možno vkládat, upravovat nebo mazat. Navíc 

jsou ve formuláři kromě textových polí požity i pole výsuvná, která jsou opět tvořena 

daty konkrétních tabulek. 
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4.6.6.3 Odběratelé a tarify 
 

Poslední dvě položky ukryté v nabídce definicí dat jsou odběratelé a tarify. 

Opět jsou zde použity funkce jak pro vkládání, úpravu i mazání dat, avšak za použití 

údajů z jiných tabulek, než bylo zmíněno v předchozích případech.  

 

4.7 Uživatelská příručka 

 

Uživatelská příručka slouží uživateli databázové aplikace jako její 

zjednodušený návod k použití. V jednotlivých krocích jsou zde popsány postupy pro 

přihlášení do databáze, pro vytvoření, editaci a smazání dat. Dále jsou v příručce 

podány informace o práci s fakturou, přehledy nebo opisovými archy. 

 

4.7.1 Přihlášení do informačního systému 

 

Nejprve je uživateli zobrazen úvodní formulář pro vyplnění přihlašovacího 

jména a hesla. 

 

 

Obrázek 4-7 Formulář pro přihlášení do databáze 

 

Po korektním vyplnění přihlašovacích údajů a kliknutí na tlačítko Přihlášení je 

uživatel přesměrován na úvodní stránku databázové aplikace. 
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Obrázek 4-8 Vyplněný, přihlašovací formulář 
 
 

Při neúspěšném přihlášení je uživateli zakázán přístup do aplikace a zůstává 

na stránce s přihlášením do té doby, než správně zadá požadované údaje. Tato 

situace je ošetřena potřebnými hlášeními, která upozorní uživatele v případě, že 

zadal špatně uživatelské jméno nebo heslo. 

 

 

Obrázek 4-9 Přihlašovací formulář s chybou 
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Úvodní stránka aplikace vypadá takto: 

 

Obrázek 4-10 Úvodní strana databázové aplikace 

 

V horním rohu úvodní stránky (toto tlačítko je kromě této i na všech ostatních 

stránkách aplikace) je možnost odhlášení, kdy je uživatel, po kliknutí na tlačítko 

Odhlásit odkázán vždy znovu na přihlašovací stránku, kde je nutné vyplnit jméno a 

heslo pro opětovný přístup do aplikace. 

 

4.7.2 Práce s daty 

 

Menu na úvodní stránce je složeno ze čtyř hlavních částí databázové aplikace. 

První položka má název Práce s daty: 
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Obrázek 4-11 Menu – Práce s daty 
 
 

Tento oddíl je složen ze dvou podpoložek, které tvoří Vlozeni mes. stavu a 

Opisovy arch. 

 

4.7.2.1 Vložení měsíčních stavů 

 

Uživatel se po kliknutí na Vlozeni mes. stavu dostává do formuláře pro zadání 

měsíčních stavů měřících přístrojů. Nejprve je zapotřebí vybrat z nabídky konkrétní 

měřicí přístroj. Dále se vybere měsíc a rok, pro který se bude stav zadávat. Do 

posledního pole už se vkládá samotná hodnota naměřeného stavu.  
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Obrázek 4-12 Formulář pro zadání měsíčních stavů 
 
 

V případě, že zadaný stav bude menší, než stav uvedený pro minulý měsíc, 

bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn náležitým hlášením, které kromě toho 

zabrání uložení právě vkládaných dat. 

Pokud uživatel vyplní všechna pole korektně, jsou data uložena a následně 

k vidění v opisovém archu, který je v menu zastoupen hned následující položkou s 

názvem Opisový arch. 
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4.7.2.2 Opisový arch 
 

 

Obrázek 4-13 Opisový arch 

 

Stránka, která se zobrazí, po kliknutí na položku menu Opisovy arch, obsahuje 

tabulku naměřených stavů měřících přístrojů za jednotlivé měsíce v daném roce. 

Tento rok si uživatel zvolí pomocí vysouvacího pole, které je umístěno vlevo nahoře a 

po kliknutí na tlačítko Vybrat.  

 

4.7.3 Fakturace 

 

Další položku v hlavním menu tvoří Fakturace. 

 

 

Obrázek 4-14 Menu - Fakturace 
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Zde se tvoří automatická faktura pro odběratele (viz příloha).  

K vytvoření je zapotřebí, aby uživatel zvolil z vysouvacího pole odběratele, 

kterému je faktura určena. Poté, co uživatel vyvolá akci kliknutím na tlačítko Vytvořit 

fakturu, je faktura zobrazena na samostatné stránce a připravena k tisku. 

 

 

Obrázek 4-15 Vytvoření faktruy 

 

4.7.4 Přehledy 

 

Tento oddíl je tvořen z přehledů dat zaznamenaných v tabulkách databáze. 

 

 

Obrázek 4-16 Menu - Přehledy 
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4.7.4.1 Spotřeba energie 
 

Z údajů, které jsou obsaženy v opisových arších, které zaznamenávají stavy 

měřících přístrojů, je možné zjistit spotřebu energie všech měřících přístrojů za daný 

měsíc či rok. Pomocí výsuvných polí si uživatel vybere měsíc nebo rok a potvrdí akci 

tlačítkem Vyhledat. 

 

 

Obrázek 4-17 Součet stavů měřičů 

 

 

 

4.7.4.2 Kalibrace měřičů 
 

V určitém roce je nutné provést kalibraci některých měřících přístrojů, což je 

vypočteno z roku kalibrace měřičů a doby jejich kalibrace. Tento přehled slouží 

k tomu, aby uživatel zjistil, které měřiče je v daném roce potřeba kalibrovat. 
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Obrázek 4-18 Kalibrace měřičů 

 
 

4.7.4.3 Odběrná místa  
 

Tento přehled automaticky vytvoří seznam odběratelů a jejich odběrných míst. 

Je vzestupně seřazen podle názvu odběratelů a odběrných míst. 

 

 

Obrázek 4-19 Přehled odběrných míst 
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4.7.5 Definice dat 

 

Poslední položka v menu má název Definice dat. Její jednotlivé položky 

obsahují formuláře, které slouží k nadefinování potřebných dat v databázi. 

 

 

Obrázek 4-20 Menu – Definice dat 

 

4.7.5.1 Měřiče 
 

Na této stránce má uživatel možnost jednotlivé měřicí přístroje přidat do 

databáze, upravit je nebo smazat. 
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Obrázek 4-21 Formulář pro práci s měřicími přístroji 

 

Po kliknutí na tlačítko Editovat je podle měřicího přístroje, který byl vybrán 

pomocí výsuvného pole, zobrazen vyplněný formulář s daty, které již daný měřič 

obsahuje. Uživatel je může libovolně přepsat a takto upravený měřič znovu uložit. 
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Obrázek 4-22 Ukázka editace měřicího přístroje 

 

Podobné zobrazení stránky nastane v případě, kdy je zvoleno tlačítko Novy, 

kdy je na stránce opět zobrazen formulář, tentokrát ale s nevyplněnými údaji. Po 

vyplnění všech položek formuláře je nutné akci potvrdit tlačítkem dole na stránce 

s názvem Ulozit. Poté jsou data uložena a s takto vytvořeným měřicím přístrojem je 

možné v budoucnosti provádět úpravy vysvětlené v předchozím odstavci. 

Poslední možné tlačítko umožňuje smazání měřicího přístroje z databáze. Je 

nutné nejprve vybrat z výsuvného pole měřič určený pro smazání a poté zahájit 

smazání pomocí tlačítka Smazat. 
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4.7.5.2 Odběrná místa 
 

Význam tlačítek je zde naprosto stejný, jako bylo popsáno v předchozí kapitole 

o měřících přístrojích. Při vyplňování formulářových položek je zde kromě hodnoty 

zadané z klávesnice třeba vyplnit i položky výsuvných polí, kde je zapotřebí vybrat 

z nabídky měřicí přístroj, tarif a odběratele. 

 

 

Obrázek 4-23 Formulář pro práci s odběrnými místy 

 

4.7.5.3 Odběratelé 
 

Tlačítka v této sekci plní stejný význam jako u předchozích položek definice 

dat. To znamená, že nejdůležitější je, aby uživatel správně vybral z výsuvného pole 

odběratele, kterého hodlá upravit nebo smazat a následně tyto akce potvrdil tlačítky 

Smazat nebo Upravit.  

V případě, že dojde k tvorbě nového odběratele, je nutné pouze kliknout na 

tlačítko Novy. 
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Obrázek 4-24 Formulář pro odběratele 

 

Akci, kdy se provádí úprava nebo vkládání nového uživatele, je žádoucí tyto 

akce po provedení potvrdit tlačítkem Ulozit.  

 

4.7.5.4 Tarify 
 

Funkcionalita tlačítek použitých pro tvorbu nového cenového tarifu je obdobná, 

jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. 
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Obrázek 4-25 Formulář cenového tarifu 
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

 

Navrhované řešení bylo vytvořeno dle požadavků zadavatele a splňuje tak 

veškeré náležitosti, které byly pro tuto databázovou aplikaci důležité.  

Struktura databázových tabulek je provedena podle typických zásad pro tvorbu 

databáze. Jednotlivé tabulky obsahují svůj jedinečný identifikátor, údaje v tabulkách 

jsou dále nedělitelné, není možné vytvářet nové tabulky v rámci databázové aplikace 

nebo vkládat hodnoty s jiným datovým typem, než je primárně nastaveno. Kromě 

toho jsou zde také vytvořena spojení, která umožňují práci s více tabulkami najednou. 

Jelikož je v této aplikaci použito několik velmi rozsáhlých formulářů a výpisů 

dat, bylo grafické řešení aplikace navrženo ve snaze zajistit co nejpřehlednější 

strukturu stránek, což je, pro uživatele této aplikace, určitým přínosem.  

Hlavním prvkem aplikace je jednoznačně postranní menu, které obsahuje 

jednotlivé stránky aplikace. Zde je použito logické uspořádání hlavních názvů stránek 

a jejich dílčích položek. Struktura menu je rozdělena do čtyř hlavních oblastí, které 

jsou vytvořeny v souladu s požadavky zadavatele. 

 



 

47 

 

6 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit databázovou aplikaci, která bude 

sloužit pro sběr a vyhodnocování dat při výrobě tepla a teplé užitkové vody. Kromě 

této podmínky měla být také zpřístupněna více uživatelům, než dosud, kdy se o 

veškeré záznamy stará pouze jediná osoba a přístup pro ostatní uživatele je velmi 

problematický. 

  Vytyčené cíle a požadavky na databázovou aplikaci byly splněny v plném 

rozsahu. Aplikace tak umožňuje definování dat s ohledem na práva uživatele, 

jednoduchou práci s daty, vytváření faktur za pomocí její částečné automatizace a 

také přístup k vybraným přehledům, které jsou tvořeny z údajů v databázových 

tabulkách. 

Aplikace je navržena tak, aby byla pro uživatele co nejpřehlednější a její 

ovládání bylo co nejjednodušší, což je z určité části podpořeno i grafický designem 

stránek. 

Tato databázová aplikace je v současné době ve vývoji a její rozvoj bude 

nadále pokračovat přidáváním dalších dat a funkcí, které jsou potřeba pro kompletní 

vedení databázové aplikace určené pro kotelny. Vzhledem k záměrům a rozsahu 

konečných požadavků na tuto aplikaci bude ještě nějaký čas trvat, než bude 

kompletní. 
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Seznam zkratek 

 

 

ASP    Active Server Pages  

CSS   Cascading Style Sheets 

HTML  HyperText Markup Language 

IS   Informační systém 

IT   Informační technologie 

MD5   Message Digest 5 

MS   Microsoft 

PHP   Hepertext Preprocessor 

WWW  World Wide Web 

W3C   World Wide Web Consortium 

XHTML   Extensible HyperText Markup Language 

XML   Extensible Markup Language 
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