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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá docházkovými systémy používanými v podnicích, 

popisem databázových systémů a seznámení s softwarovým prostředím minipočítače 

Raspberry Pi. V praktické části je vytvořen návrh docházkového systému pro tuto 

platformu. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with attendance systems used in enterprises, describes 

database systems and acquaints with programming environment of minicomputer 

Raspberry Pi. The practical part of thesis describes proposing attendance system for this 

platform. 
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1 Úvod 

Docházkové systémy ve spojení se zabezpečovacími systémy jsou nedílnou 

součástí každodenního života. Jsou součástmi jak malých firem, tak podniků světových 

měřítek. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu 

zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové 

agendy, u automatizovaných systémů pak také k otevírání turniketů, bran, dveří a závor 

dle přístupových práv apod. 

V minulosti se využívalo zejména manuálních systémů. Takové systémy 

spoléhají na vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří zdlouhavě sčítají časy příchodů 

a odchodů na kartách jednotlivých zaměstnanců. V dnešní době se rozrůstají 

docházkové systémy automatizované, které budou v práci popsány. 

Dále se bude práce věnovat databázovým systémům a programovacímu prostředí 

Raspberry Pi. Zde bude ukázána různorodost operačních systémů a programovacích 

jazyků, dále pak zaměření na programovací prostředí Qt Creator, ve kterém bude 

vytvářen návrh docházkového systému pro Raspberry Pi. 

Toto téma bylo vybráno pro jeho zajímavost a získání nových zkušeností jak 

z pohledu minipočítačů, tak z pohledu naučení nového programovacího jazyka. 
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2 Docházkové systémy v podnicích 

 Vzhledem k principu funkce se docházkové systémy rozdělují na dva typy: 

 Manuální systémy 

 Automatizované systémy 

Srovnání hlavních vlastností obou systémů je vidět v tab. 2.1. 

Tab. 2.1  Srovnání vlastností manuálního a automatizovaného docházkového systému  

 

Typ systému 

Vlastnost Manuální Automatizovaný 

Identifikace zaměstnanců Možnost falšování Jednoznačná 

Rychlost identifikace Pomalá Rychlá 

Kombinace s přístupovým systémem NE ANO 

Finanční náročnost - počáteční Malá Velká 

Finanční náročnost - za provozu Velká Malá 

Výpočet odpracovaných hodin Ručně, zdlouhavě Automaticky 

Pravděpodobnost špatného výpočtu Velká Malá 

2.1 Automatizované systémy  

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, 

sledování pohybu zaměstnanců v pracovní době, k přípravě podkladů 

pro zpracování mezd nebo k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových 

práv apod. Používáním docházkového systému se dosáhne mnoha výhod, zejména 

omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby, 

vyloučení neoprávněných přesčasových hodin apod. Dále se dosahuje časových a tím 

i finančních úspor při zpracovávání informací o docházce a přípravě podkladů 

pro zpracování mezd. Díky možnosti rozdílných přístupových práv jednotlivých 

zaměstnanců lze omezit jejich pohyb pouze do míst, která spadají pod jejich pracovní 

pozici. 

Automatizovaný systém se skládá ze tří částí: 

 Identifikační terminál 

 Identifikátor 

 Docházkový program 
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2.1.1 Identifikační terminál 

Tato část automatizovaného systému má za úkol rozpoznat, 

o jakého zaměstnance se jedná. Konstrukce terminálu je závislá na požadavcích 

zaměstnavatele, potřebné úrovně zabezpečení či finančních možnostech. 

Nejjednodušším terminálem může být na první pohled jen krabička s diodou, ke které se 

přikládá identifikátor. Po přiložení blikne dioda a data jsou odeslána do programu 

pro pozdější zpracování. Naopak nejsložitější terminály mohou být například vybaveny 

dotykovými displeji s klávesnicemi, které v rámci bezpečnosti kontrolují otisky prstů. 

Mohou obsahovat snímače sítnice oka, vzorku duhovky, geometrie tváře apod.  

Na obr. 2.1 je vyobrazen jednoduchý a složitější terminál. 

 

Obr. 2.1  Jednoduchý RFID terminál a složitější terminál s více čtečkami  [1]  

Základními prvky terminálu jsou: 

Displej - byl v minulosti jen obyčejný dvoubarevný, zobrazovaly 

se na něm jednoduché příkazy a informace, např. pouze jméno a příjmení zaměstnance 

a čas. U levnějších systémů se s těmito displeji můžeme stále setkat. S rychlým 

rozvojem dotykových displejů se tyto displeje začaly využívat i v identifikačních 

terminálech. Hlavní výhodou je přehlednost a možná eliminace samostatné klávesnice.  

Klávesnice - může být pouze číselná popř. může obsahovat speciální tlačítka pro 

určitý terminál, např. tlačítka ovládající zámky dveří, brány apod. Mohou být použity 

klasické či modifikované počítačové klávesnice. Jak bylo zmíněno, 

je možné eliminovat klávesnici jako hardwarový prvek a nahradit ji klávesnicí 

na dotykovém displeji. 

Čtečka - snímá data z identifikátoru, s kterým je v přímé interakci. Převádí tato 

data do formy srozumitelné pro docházkový program. Data z čtečky se po přečtení 
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porovnávají s daty v databázi uživatelů. Při shodě dochází k povolení práce s daty, 

resp. k vytvoření záznamů o uživateli. 

V podstatě není nutné, aby terminál obsahoval všechny tyto prvky. 

U jednoduchých terminálů je existujícím prvkem pouze čtečka, která převádí data 

do programu, ten zajišťuje další funkci systému. 

2.1.1.1 RFID čtečka 

V dnešní době jsou terminály nejčastěji vybaveny čtečkami RFID karet a čipů. 

Čtecí vzdálenost a úspěšnost čtení je dána vzájemnou interakcí transpondéru (karty, 

čipu) a čtečky. U technologie LF/HF převažuje indukční složka, u UHF 

elektromagnetické vlnění. Princip činnosti pasivního RFID je znázorněn na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2  Princip činnosti pasivního RFID[2]  

2.1.1.2 Biometrické čtečky 

Dalšími čtečkami, které se velkou rychlostí rozšiřují, jsou biometrické čtečky. 

Biometrika využívá unikátních tělesných znaků pro identifikaci osoby. Výhodou tohoto 

typu autentizace je, že není nutné pamatovat si mnohdy složitá hesla nebo s sebou 

neustále nosit token (přihlašovací karta, čip), který se dá lehce odcizit nebo ztratit. 

Biometrická autentizace je rychlou, pohodlnou a hlavně velice přesnou metodou, 

která je navíc levným řešením, vzhledem ke svým neexistujícím pozdějším nákladům. 

Její hlavní výhodou je skutečnost, že biometrické charakteristické znaky zůstávají 

během života stejné a nelze je ukrást či zapomenout. Podstatou všech biometrických 

systémů je automatizované snímání biometrických charakteristik a jejich následné 

porovnávání s údaji předem sejmutými. [3] 
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Na obr. 2.3 je zobrazen postup získání Iris kódu z duhovky lidského oka pomocí 

biometrické identifikace. 

 

Obr. 2.3  Získání Iris kódu biometrickou identifikací  [4]  

Nejlépe prozkoumané a nejvíce rozšířené biometrické vlastnosti používané 

pro identifikační účely jsou: 

 otisk prstu (struktura papilárních linií a jejich detailů) 

 dynamika podpisu (rozdíly v tlaku a rychlosti psaní) 

 geometrie tváře (vzdálenosti specifických částí – oči, nos, ústa…) 

 duhovka oka (obrazový vzorec duhovky) 

 sítnice oka (struktura žil na očním pozadí) 

 geometrie ruky (rozměry dlaně a prstů) 

 struktura žil na zápěstí 

 tvar ucha 

 hlas (tón a zabarvení hlasu) 

 DNA 

Srovnání výhod a nevýhod biometrických znaků je vyobrazeno v tab. 2.2. 

Tab. 2.2  Výhody a nevýhody jednotlivých biometrických  znaků[3]  

Vlastnost Komfort Přesnost Dostupnost Cena 

Otisk prstu                                                                                 

Podpis                                                                                 

Geometrie tváře                                                                                 

Vzorek duhovky                                                                                 

Sítnice oka                                                                                 

Geometrie ruky                                                                                 

Tvar ucha                                                                                 

Hlas                                                                                 

DNA                                                                                 

Heslo                                                                                 
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2.1.2 Identifikátor 

Identifikátor je zjednodušeně vstup identifikačního terminálu, tedy něco, 

co slouží k jednoznačné identifikaci uživatele, který momentálně pracuje s terminálem.  

Identifikátorů je velké množství, podle typu interakce s terminálem je můžeme dělit na: 

 bezkontaktní média 

 kontaktní čipy 

 biometrická identifikace 

2.1.2.1 Bezkontaktní média 

Mezi bezkontaktní média patří RFID karty, čipy a štítky (obr. 2.4). Zkratka 

RFID pochází z anglického Radio Frequency Identification, v překladu identifikace 

na rádiové frekvenci. Představuje jeden z nejrozšířenějších principů identifikace, 

který je založen na bezdrátovém přenosu identifikačního čísla nebo dat pomocí 

rádiových elektromagnetických vln. Čip pracuje bez napájecí baterie, má proto 

neomezenou životnost. RFID čipy obsahují 96bitové unikátní číslo, tzv. EPC, 

které může být přiděleno každému jednotlivému kusu zboží. EPC se přiděluje centrálně 

výrobcům v jednotlivých řadách. EPC o délce 96 bitů nabízí dostatečný prostor 

268 milionům výrobců produkujícím každý 16 milionů druhů výrobků (tříd), 

 v každé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel. Zatím není ani teoretický výhled 

na upotřebení takového množství čísel EPC, proto se mohou čipy EPC používat o délce 

64 bitů, což sníží jejich cenu. [5] 

 

Obr. 2.4  RFID štítek[6] 
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2.1.2.2 Kontaktní čipy 

Kontaktní čipy (obr. 2.5) jsou použitelné u kontaktních terminálů. Čip obsahuje 

64 - bitový kód, což zaručuje unikátnost každého média. Výhodou kontaktních čipů 

je kvalitnější zpracování, resp. jsou odolnější než bezkontaktní média vůči 

mechanickému opotřebení, vlhkosti, mrazu nebo mastnotě. Stávají se tak nejvhodnějším 

řešením např. při kontrole pochůzek u zaměstnanců ostrah objektů ve venkovním 

prostředí. 

 

Obr. 2.5  Kontaktní čip[7] 

2.1.2.3 Biometrická identifikace 

Identifikátorem pro biometrickou identifikaci je člověk, resp. části jeho těla. 

Podle výše zmíněných biometrických čteček se dá vyvodit identifikátor. Může se jednat 

o prst, dlaň, tvář, oko apod. Tato oblast identifikace je stále v rozvoji, existují však již 

ověřené a často používané metody. Nejčastěji jimi jsou otisky prstů, jakožto levný, 

komfortní a dostatečně přesný způsob identifikace, nebo vzorky duhovky či sítnice oka, 

které jsou sice cenově nákladnější, o to jsou ale dostupnější a mírně přesnější. 

2.1.3 Docházkový program 

Existuje celá škála docházkových programů určených pro konkrétní docházkové 

systémy. Programy jsou různorodé, mohou pracovat pod různými již existujícími 

operačními systémy (Windows, Linux) nebo mít systém vlastní. Software může být 

různě složitý a detailní. Všechny programy však obsahují několik hlavních částí 

a funkcí. V základu musí program obsahovat porovnávací algoritmus, který zajišťuje 

identifikaci uživatelů, a to porovnáváním údajů ze čtečky s údaji v databázi. Další 

nutnou součástí jsou databáze, nejjednodušší program obsahuje dvě, a to databázi 

uživatelů, která obsahuje osobní údaje o každém uživateli, a databázi akcí, 

kam se zapisuje aktivita terminálu. 
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Na základě těchto dvou databází se dá program modifikovat. Podle časového 

údaje použití terminálu se dá rozdílem časů odchodu a příchodu jednoduše zjistit délka 

pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, přesčasy či případné dřívější odchody. Z této 

pracovní doby pak automaticky určit výši mzdy. Zároveň lze hlídat dodržování 

zákonných přestávek. Záznamy z obou databází se mohou ukládat na souborové či SQL 

servery, lze je exportovat do jiných kompatibilních programů či vytisknout v různých 

podobách. 

3 Databázové systémy 

S rostoucím objemem dat začaly vznikat databáze, v historii nazývané také jako 

datové sklady, báze dat nebo datové základny. Databázi lze definovat jako 

organizovaný a uložený soubor dat. Rozsáhlejší systémy pro zpracování dat se nazývají 

informační systémy. Historie databází začíná u klasických kartoték a přes revoluční 

objev elektromechanického zpracování dat pokračuje až k dnešním databázím MySQL, 

SQLite, Oracle atd. 

3.1 Správa dat 

Existují dva hlavní způsoby, jakými je možné nahlížet na správu dat: 

 Souborový přístup - data jsou uložena do jednoho nebo více datových souborů. 

Aplikace je v tomto případě úzce vázána na strukturalizaci dat. 

 Databázový přístup - databázové modely jsou odděleny od aplikace. Vzniká 

komplikovanější struktura, která je řízena systémem řízení báze dat. 

3.2 Základní pojmy 

 Báze dat (databáze - DB) - množina souborů a jejich popisu, které jsou 

vzájemně v logickém vztahu. 

 Systém řízení báze dat (SŘBD) - systém umožňující definování struktury, 

ukládání, výběr a ochranu dat. Umožňují vytvoření databáze a práci s ní. 

 Jazyk pro definici dat (DLL) - prostředky pro popis dat, slouží k vytvoření všech 

definic uživatelských dat potřebných v aplikaci. 

 Jazyk pro manipulaci s daty (DML) - prostředky pro popis algoritmu, 

používají se k aktualizaci a výběru dat. 

 Databázový systém (DBS) - organizační forma systému zpracování dat. 

Obsahuje bázi dat a systém řízení báze dat. 
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 Parcialita - povinnost či nepovinnost existence role příslušné entity ve vztahu. 

 Entita - abstrakce jakýchkoliv existujících věcí 

 Atribut - vlastnost entity. Přiřazuje každé entitě z množiny entit hodnotu z nějaké 

neprázdné množiny. 

 Klíčový atribut - jeden z atribut či množina atributů, jejichž hodnoty 

jednoznačně určují každou entitu v množině entit. 

Příklad aplikace entit, výskytů entit, atributů a klíčového atributu je možné vidět 

na obr. 3.1. 

Zaměstnanec 
 

entita 
 

Osobní číslo Jméno Příjmení Datum narození Funkce 
 

atributy 
 

PAV0023 David Pavelka 15.2.1963 Manažér 
 

výskyty entity 

NOV0321 Lukáš Novák 2.11.1970 Lakýrník    
JAN0020 Lada Jandová 10.10.1982 Sekretářka    

… … … … … 
   

        
klíčový atribut 

       
Obr. 3.1  Příklad entity, atributů a klíčového atributu  

3.3 Relace 

Relace je určitá vazba mezi entitami. Je to vztah, ve kterém mohou být dvě 

a více entit. Rozdělují se čtyři typy tzv. kardinality vztahu: 

1) mezi daty není žádná spojitost, pak neexistuje žádný vztah. 

2) 1:1 - jednomu záznamu odpovídá právě jeden záznam v jiné databázi 

a naopak. 

3) 1:N - přiřazuje jednomu záznamu více záznamů z jiné tabulky. Jedná 

se o nejpoužívanější typ relace, jelikož odpovídá mnoha situacím v reálném 

životě.  

4) M:N - Umožňuje několika záznamům z jedné tabulky přiřadit několik záznamů 

z tabulky druhé. V databázové praxi bývá tento vztah z praktických důvodů 

nejčastěji realizován kombinací dvou vztahů 1:N a 1:M, které ukazují 

do pomocné tabulky složené z kombinace obou použitých klíčů (třetí, 

tzv. vazební tabulka). 
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3.4 Architektura databázových systémů 

Při tvorbě databáze je potřeba zvolit typ architektury, který bude odpovídat 

předem požadovanému účelu. Zároveň je třeba zohlednit finanční a technologické 

možnosti zadavatele, typ databáze, počet uživatelů, kteří budou databázi používat, 

či typy informací, se kterými bude databáze a systém pracovat. 

3.4.1 Jednovrstvá (centralizovaná) architektura 

Jde o starší model architektury databázových systémů s použitím centrálního 

počítače. Báze dat (DB) i příslušný systém řízení báze dat (SŘBD) jsou společně 

na centrálním počítači. Komunikaci s uživatelem zprostředkovává pouze terminál, 

který je umístěn na pracovišti uživatele. Vstupní data a požadavky se přenášejí 

z terminálu po síti do centrálního počítače, zde dochází ke zpracování a zpětnému 

odeslání na terminál uživatele. Vlivem centrálního zpracování dat a víceuživatelského 

přístupu k datům může docházet ke zpracovávání více úloh najednou, avšak doba 

odezvy na zpracování daných požadavků se může prodlužovat. Schéma centralizované 

architektury je znázorněno na obr. 3.2. 

Obr. 3.2  Centralizovaná architektura databázového systému  

 

 

 

 

Aplikace 

Aplikace 

  SŘBD 

DB 

Minipočítač 

Datový tok 

Terminál Terminál Terminál 
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3.4.2 Dvouvrstvá architektura 

3.4.2.1 Architektura File - Server 

Tato metoda souvisí hlavně s rozšířením osobních počítačů a sítí LAN. SŘBD 

a databázové aplikace jsou provozovány na jednotlivých počítačích, data jsou umístěna 

na file - serveru a mohou být sdílena. Aby nedocházelo ke kolizím při přístupu více 

uživatelů k jedněm datům, musí SŘBD používat vhodný systém zamykání (položek 

nebo celých tabulek). Architektura je zobrazena na obr. 3.3. [9] 

Komunikace uživatele se systémem probíhá následujícím způsobem: 

 uživatel zadá dotaz 

 SŘBD přijme dotaz, zasílá požadavky na DB 

 file - server posílá bloky dat na lokální počítač, kde jsou data zpracovávána 

podle zadaného dotazu 

 výsledek dotazu se zobrazí na obrazovce PC 

Obr. 3.3  Dvouvrstvá architektura File - Server 

3.4.2.2 Architektura Klient - Server 

U této architektury (obr. 3.4) jsou na počítačích spuštěny aplikace, 

které předávají dotazy a požadavky na datový server, který je zpracovává . Výsledky 

posílá zpět na počítač uživatele. Server je v tomto případě nejvíce zatíženým počítačem, 

protože na něm běží SŘBD, který vše zpracovává. 
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Průběh prováděných akcí je pak následující:  

 aplikace na počítači vyvolá dotaz nebo požadavek na data pomocí 

strukturovaného jazyka (většinou v podobě SQL dotazu) a odešle jej na server 

 server zpracuje dotaz 

 výsledek dotazu server odešle do počítače, kde jej aplikace převede 

do výstupní podoby 

 

Obr. 3.4  Dvouvrstvá architektura Klient –  Server 

 

3.4.3 Vícevrstvá architektura 

Vícevrstvá architektura je podobná modelu Klient - Server, rozdíl je v tom, 

že výkony aplikačních služeb jsou soustředěny na serveru. Uživatel pracuje pouze 

s uživatelským rozhraním. Datové a aplikační služby jsou od sebe odděleny 

do samostatných logických celků, které mohou být umístěny na stejném serveru nebo 

na více různých. Architektura umožňuje vyšší stabilitu, provozní zátěž totiž může být 

rozložena na dva nebo více serverů. Vícevrstvá architektura je znázorněna na obr. 3.5. 
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Obr. 3.5  Vícevrstvá architektura  

3.4.4 Architektura distribuovaných databázových systémů 

U této architektury (obr. 3.6) jsou data rozložena v několika počítačích, databáze 

je tedy rozdělena do několika částí. Navenek však působí jako jedna celistvá databáze. 

Obr. 3.6  Architektura distribuovaných databázových systémů  

Distribuované databázové systémy se vyznačují třemi základními vlastnostmi:  

 Transparentnost - z pohledu uživatele se zdá, že všechna data jsou zpracovávána 
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na jednom serveru v lokální databázi. Uživatel používá syntakticky shodné 

příkazy pro lokální i vzdálená data, nespecifikuje místo uložení dat, o to se stará 

distribuovaný SŘBD. 

 Autonomnost - s každou lokální databází, která je zapojen do distribuované 

databáze, je možné pracovat nezávisle na ostatních databázích. Lokální databáze 

je funkčně samostatná, propojení do jiné části distribuované databáze 

se v případě potřeby zřizují dynamicky. V distribuované databázi neexistuje 

žádný centrální uzel nebo proces odpovědný za vrcholové řízení funkcí celého 

systému, což výrazně zvyšuje odolnost systému proti výpadkům jeho částí. 

 Nezávislost na typu sítě - architektura podporuje různé typy sítí, lokální 

i globální (LAN, WAN), a jejich vzájemné propojení. V jedné distribuované 

databázi tedy mohou být zapojeny počítače i počítačové sítě různých architektur. 

Pro komunikaci se nejčastěji používá strukturovaný dotazovací jazyk SQL.  

Při použití této architektury je nutné, aby byl na každé stanici umístěn lokální 

SŘBD společně s distribuovaným SŘBD, které je kopií globálního SŘBD. 

Distribuovaný, potažmo globální, SŘBD eviduje umístění dat, zajišťuje převod 

požadavků, referenční integritu a řízení přístupu k datům. Lokální SŘBD pracuje s daty 

umístěnými v konkrétní části databáze a vytváří exportní schéma, které definuje data 

sdílená s jinými uživateli.  

Tento způsob řešení má jednu nevýhodu, a to obtížnější kontrolu referenční 

integrity dat. Na druhou stranu má mnoho výhod jako spolehlivost, snazší růst systému, 

snazší implementace dalších lokálních databází, menší nároky a náklady na komunikaci 

nebo rychlejší odezvy. [8] 

 

4 Programovací prostředí Raspberry Pi 

4.1 Operační systémy Raspberry Pi 

Operačních systémů, které lze nainstalovat a využívat na platformě 

Raspberry Pi, existuje hned několik. Z oficiálních stránek jsou volně k dispozici buď 

instalační balíky s konkrétním systémem, nebo tzv. NOOBS software (New Out Of the 

Box Software). Jedná se o univerzální balíček se všemi systémy, z kterých si uživatel 

později zvolí ten, který mu vyhovuje. 
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Hlavní operační systémy pro Raspberry Pi: 

 Raspbian - operační systém na bázi Debianu (Linuxové jádro), optimalizovaný 

pro hardware Raspberry Pi. Obsahuje sadu základních programů a utilit, 

které výrazně zjednodušují práci s platformou. Poskytuje uživateli více než 

35 000 balíků pro lepší výkon a získání více funkcí, které jsou předem 

zkompilovány do optimálního formátu, díky čemuž je instalace velmi 

jednoduchá. [11] 

 Pidora - vychází z operačního systému Fedora, což je jedna z mnoha distribucí 

Linuxu. Jedná se o tzv. Fedora Remix, tj. kombinace softwaru Fedory s nebo bez 

rozšiřujících prvků, které jsou vytvářeny komunitou uživatelů k vytvoření 

zajímavých a užitečných produktů. 

 OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center) - Linuxová 

distribuce, která má za účel vytvořit z počítače (popř. jiných platforem 

jako Raspberry Pi) mediální centrum. Systém je navržen tak, aby byl jednoduchý 

na instalaci, správu a používání. 

4.2 Programovací jazyky Raspberry Pi 

Programovacích jazyků, se kterými lze na Raspberry Pi pracovat, je několik. 

Jelikož je většina operačních systémů této platformy jen upravená verze Linuxu, 

je možné pracovat se všemi jazyky, které jsou podporovány právě Linuxem. Primárními 

jazyky Raspberry Pi jsou Python, Wolfram a Scratch. Není však problém programovat 

například v klasickém C pomocí dostupných kompilátorů. 

Hlavní programovací jazyky: 

 Python - dynamický, objektově orientovaný skriptovací jazyk, vyvíjen jako 

open - source projekt. To znamená, že při dodržení určitých podmínek (různých 

licencí) můžou uživatelé zdrojový kód využívat, prohlížet a upravovat. 

Pro většinu distribucí systému Linux je Python součástí základní instalace. 

Python byl navržen tak, aby umožňoval tvorbu rozsáhlých, plnohodnotných 

aplikací včetně grafického uživatelského rozhraní. Jedná se o hybridní jazyk, 

to znamená, že umožňuje při psaní programů používat nejen objektově 

orientované paradigma, ale i procedurální a v omezené míře i funkcionální, 

podle toho, komu co vyhovuje nebo co se pro danou úlohu hodí nejlépe. [10] 
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 Wolfram - multi - paradigmatický programovací jazyk, který slouží jako hlavní 

rozhraní jazyka pro projekt Mathematica a cloudové Wolfram aplikace. 

Je navržen tak, aby byl co nejobecnější, s důrazem na symbolické výpočty 

a funkcionální programování. Jazyk je velmi obsáhlý a zasahuje do mnoha 

oblastí, např. dokáže vytvářet grafiku a audio, analyzovat 3D modely nebo řešit 

diferenciální rovnice. 

 Scratch - programovací jazyk založen na klíčových programátorských 

principech, které zpřístupňuje všem zájemcům. Místo psaní dlouhých řetězců 

se využívá jednoduché prostředí, v němž lze skládat stavební kameny 

přetažením myší. Přesto však rozvíjí programátorské myšlení a uvádí základní 

koncepce, které se používají ve všech programovacích jazycích. [12] 

4.3 Programovací prostředí Qt Creator 

Qt Creator běží nejen na unixových operačních systémech (Linux, BSD), 

Windows nebo Mac OS X, ale i na nejrůznějších mobilních zařízeních. Alespoň 

co se týče Linuxu, spustit lze na všech možných platformách, včetně x86, x86-64, IA64, 

SPARC, MIPS, Alpha, HPPA a PPC. 

Qt Creator je multiplatformní vývojové prostředí (IDE - Integrated Development 

Environment), které umožňuje vývojářům vytvářet desktopové a mobilní aplikace. 

Je k dispozici jako samostatný balíček nebo v kombinaci s knihovnami Qt a vývojovými 

nástroji jako kompletní SDK (Software Development Kit). [13] 

4.3.1 Nástroje prostředí Qt Creator 

Qt Creator obsahuje: 

 editor kódu pro C++ a JavaScript 

 prostředí pro návrh UI (User Interface - uživatelské rozhraní) 

 GDB a CDB debuggery (nástroje, které se používají pro hledání chyb 

v navrhovaném softwaru ve fázi ladění) 

 podporu pro správu verzí 

 simulátor pro uživatelská rozhraní mobilních aplikací 

Velkou předností Qt Creatoru je precizně zpracovaná dokumentace včetně 

ukázek aplikací i se zdrojovými kódy. 
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4.3.2 Tvorba projektu 

Při zakládání projektu uživatel projde jednoduchým průvodcem, kde si vybere, 

jaký typ projektu chce vytvářet, zvolí debugger, vzhled grafických prvků v UI a zadá 

název projektu. Po potvrzení se vytvoří 5 různých souborů: 

 jméno_projektu.pro - spouští aplikaci, vytvoří a zobrazí hlavní widget (základní 

element pro interakci programu s uživatelem, v tomto případě soubor .ui) 

 main.cpp - v tomto souboru se vytváří instance tříd, deklarace apod. 

 mainwindow.cpp - soubor pro vlastní programování kódu a propojení s UI 

 mainwindow.h - klasický hlavičkový soubor projektu 

 mainwindow.ui - soubor obsahující XML kód, který v sobě nese informace 

o grafickém návrhu aplikace, jeho vlastnostech a propojení signálu se sloty, 

ty vytváří komunikaci mezi objekty 

4.3.3 Editor kódu 

Editor kódu Qt Creatoru je vybaven sémantickým zvýrazňováním, kontrolou 

syntaxe, doplňováním kódu (viz obr. 4.1), nápovědou a indikátorem chyb. Všechny tyto 

funkce jsou aktivní přímo při psaní kódu, takže je uživatel ihned upozorněn 

na napsání chybné syntaxe apod. 

 

Obr. 4.1  Ukázka doplňování kódu v programu Qt  Creator 4 

4.3.4 Prostředí pro návrh UI 

Qt Creator nabízí dva integrované editory na vytváření UI: 

 Rychlá Qt aplikace 

 Aplikace na principu widgetu 
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U rychlé Qt aplikace má uživatel možnost vytvářet projekty od začátku 

nebo importovat již existující. K tvoření aplikace využívá jak editor kódu, tak vizuální 

editor. U aplikace na principu widgetu jsou formuláře vytvořené ve vizuálním editoru 

integrovány s naprogramovaným kódem pomocí Qt signálů a slotů, které umožní 

snadno přiřadit chování ke grafickým prvkům. Všechny vlastnosti nastavené 

ve vizuálním editoru je možné dynamicky měnit v kódu. Qt Creator také umí 

optimalizovat aplikace pro mobilní zařízení, například upravením rozlišení pro mobilní 

telefony atp. Prostředí pro grafický návrh aplikace s popisem je zobrazen na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2  Prostředí pro návrh UI v programu Qt Creator s popisem  

5 Návrh docházkového systému 

5.1 Hardwarová část 

Docházkový systém je spouštěn na minipočítači Raspberry Pi typu B. Jedná 

se o hlavní hardwarový prvek, ke kterému jsou připojovány vstupní a výstupní periferie 

(obr. 5.1).  

 Jako vstupní periferie jsou zde RFID čtečka, klávesnice, myš a Wi-Fi přijímač, 

tzv. Wi-Pi. Připojení k internetu je důležité zejména proto, že Raspberry Pi typu B nemá 

vlastní hodiny reálného času. Jsou dva hlavní způsoby, jak dosáhnout reálného času. 

Jednou z možností je hardwarově přes vývojový kit s touto funkcí, další pak právě 
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internetovým připojením, kde si systém čas sám automaticky nastaví. Všechny tyto 

vstupní periferie jsou připojeny skrz USB porty. Jelikož jsou na Raspberry Pi modelu B 

pouze dva USB porty, je potřeba připojit USB rozbočovač, a to nejlépe s vlastním 

napájením pro bezproblémovou funkci všech připojených periferií. 

Výstupní periferie jsou monitor, na kterém se zobrazuje docházkový program, 

a elektrický zámek, jehož spínání je řízeno programem. Vzhledem k tomu, 

že na pinech Raspberry Pi  je možné dostat maximální výstupní napětí 5V a elektrický 

zámek podle typu spíná minimálním napětím 6V, 10V, 12V, 24V atp., je potřeba zapojit 

před zámek předřadný obvod, díky kterému se na zámek přivede požadované napětí. 

 

Obr. 5.1  Přehled zapojených vstupních a výstupních prvků Raspberry Pi  

5.2 Návrh databáze 

Databázi je nutno správně navrhnout, aby nebyla zbytečně složitá při vytváření 

nebo při pozdější editaci, aby byla přehledná, neobsahovala zbytečně duplicitní data 

apod. 

5.2.1 Hlavní chyby při návrhu databáze a jejich oprava 

Existuje řada faktorů, které mohou vést ke špatně navržené databázi - příčinou 

může být zejména nedostatek zkušeností a dovedností, napjatý harmonogram 

či nedostatečné zdroje. Dodržováním několika jednoduchých zásad pro datové 

modelování lze významně omezit většinu, ne - li všechna hlavní rizika, kterými jsou: 

1. Absence domén a jmenných konvencí 

Domény umožňují definovat opakovaně použitelné atributy, takže se při jejich 

opětovném použití na různých místech nebudou jejich vlastnosti lišit. Je velmi důležité 
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mít sadu základních prvků, které může používat každý napříč všemi modely. Jmenné 

konvence umožňují takové prvky jednoznačně identifikovat. 

2. Nízká nebo žádná normalizace 

Jsou okamžiky, kdy se struktury databáze denormalizují pro dosažení 

optimálního výkonu, je to ale vždy na úkor pružnosti. Navzdory odvěkému přesvědčení 

vývojářů není použití jediné tabulky pro ukládání všeho vždy tím nejlepším řešením. 

Metoda „jedné tabulky“ může zjednodušit přístup k datům, ale pravidelně se zde bude 

objevovat mnoho prázdných či nedefinovaných hodnot ve sloupcích, které jsou 

pro daný záznam nepoužitelné. Toto je následně nezbytné ošetřit v kódu aplikace. 

Dalším častým omylem je ukládání opakujících se hodnot. Jednoduchá databáze 

docházkového systému bez normalizace je vyobrazena na obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2  Databáze jednoduchého docházkového systému bez normalizace  

Aplikace alespoň základní úrovně normalizace zvýší pružnost návrhu a redukuje 

nadbytečná data. Ve většině případů je dostačující použití prvních třech úrovní 

normalizace: 

 Odstranění duplicitních sloupců a opakujících se hodnot ve sloupcích 

 Odstranění dat používaných ve více sloupcích 

 Každý sloupec tabulky by měl být závislý na primárním klíči 

Po normalizování předchozí databáze se databáze změní do podoby vyobrazené 

na obr. 5.3. 



21 

 

 

Obr. 5.3  Databáze jednoduchého docházkového systému po aplikaci normalizace  

3. Nevhodné uložení referenčních dat 

V oblasti referenčních dat existují dva hlavní problémy. Data jsou buď uložena 

na řadě míst, nebo jsou přímo v kódu aplikace. Téměř nikdy tato data nejsou zachycena 

v datovém modelu nebo v jiné dokumentaci. To způsobuje velké problémy, 

když vznikne potřeba data měnit. Nejvhodnějším způsobem pro komunikaci 

s referenčními hodnotami je prostřednictvím modelu. Nemusí být praktické uložit 

referenční data do modelu, pokud se jedná o velké objemy dat. Musí být však aspoň 

modelem odkazována. Klíčové je mít data na jediném místě popsána a následně 

je na dalších místech používat. 

4. Absence cizích klíčů, kontrol a omezení 

U starších databází se objevují nedostatečně definované referenční integrity 

a kontroly, což vede k problémům při zpětné práci a editaci. V minulosti 

se předpokládalo, že referenční integrita zpomaluje práci databáze a že spolu s dalšími 

kontrolami mají být prováděny přímo v aplikaci. V dnešní době se validují data 

výhradně na straně databáze, čímž se dramaticky zjednoduší ošetření chyb a zvýší 

kvalita dat. 

5. Chybná volba primárních klíčů 

Jednoduchým pravidlem, jak správně vybrat primární klíč, je tzv. SUM. 

Klíč musí být statický, unikátní a minimální. [14] 
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5.2.2 Návrh databáze pro docházkový systém 

Jelikož se jedná o databázi pro desítky, maximálně stovky uživatelů, není 

potřeba databázi dělit do mnoha tabulek, nýbrž budou stačit dvě hlavní tabulky - tabulka 

pro seznam uživatelů a tabulka pro zápis docházky, a jedna zálohovací tabulka 

uživatelů. 

Vytvoření databáze se provádí v různých programech. Pro tuto databázi bylo 

využito programu Sqlite Browser 3, kde se vytváří databáze typu SQLite. Jak vypadá 

vytvořená databáze v programu, je možné vidět na obr. 5.4.  

 

Obr. 5.4  Návrh databáze pro docházkový systém v programu Sqlite Browser 3  

Tabulka table_users, čili tabulka databáze uživatelů, obsahuje ID uživatele, 

jméno, příjmení, rodné číslo, heslo, kontrolní otázku, odpověď na kontrolní otázku, 

RFID kód, fotografii a pracovní pozici. 

Tabulka table_attendance, čili tabulka databáze docházky, obsahuje 

ID uživatele, čas příchodu / odchodu, typ přihlášení příchodu / odchodu (heslem, RFID) 

a důvod příchodu / odchodu. 

Zálohovací tabulka table_users_backup obsahuje pouze ID uživatele, jméno, 

příjmení a rodné číslo. 
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5.3 Návrh zdrojového kódu 

Zdrojový kód je vytvářen v programu Qt Creator 4, který je plně podporován 

platformou Raspberry Pi. 

Základní struktura aplikace je složena z několika částí (každá obsahuje 

hlavičkový soubor, zdrojový kód a grafické rozhraní): 

 mainwindow - hlavní část, která se načte hned po spuštění aplikace. Obsahuje 

načtení databáze a tabulek do grafického rozhraní. Ukládá pozici označeného 

uživatele pro funkci editace či smazání uživatele. Skládá se ze dvou záložek, 

první je pro zobrazení seznamu uživatelů s možností přihlášení, druhá zobrazuje 

okno s docházkou. V nástrojové liště se nachází menu s funkcemi vypnout 

aplikaci a přidat, editovat či smazat uživatele. 

 add_user_window - funkce pro přidání uživatele. Po vyplnění kolonek 

a potvrzení se přidá záznam o uživateli do databáze, resp. do tabulky table_users 

a zároveň do table_users_backup. Tabulka se zálohou je důležitá jak 

pro archivaci, tak pro výpočet ID uživatele, tedy osobního čísla, které musí být 

unikátní. 

 edit_user_window - funkce pro upravení uživatele. Zobrazí se víceméně stejné 

okno, jako při přidávání uživatele, s tím rozdílem, že kolonky jsou předem 

vyplněny dostupnými informacemi. Po přepsání a potvrzení se údaje přepíšou 

v databázi v tabulce table_users. 

 delete_user_window - funkce pro odstranění uživatele. Po potvrzení 

se smaže uživatel z tabulky table_users, v tabulce se zálohou uživatel zůstává 

uložen.  

 login - po vyplnění typu operace a jejího důvodu a následném potvrzení akce 

se přidá nebo upraví záznam v tabulce table_attendance, čili v tabulce 

s docházkou. 

 password_window - vyzývá k zapsání hesla nebo přiložení RFID karty. 
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5.4 Ukázka funkce přihlášení uživatele 

5.4.1 Vývojový diagram 

Vývojový diagram funkce přihlášení je zobrazen na obr. 5.6.  

 

Obr. 5.6  Diagram funkce programu přihlášení uživatele  
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5.4.2 Ukázka funkce vývojového diagramu 

Na obr. 5.7 je znázorněna funkce vývojového diagramu na části diagramu 

pro přihlášení uživatele, a to ve chvíli, kdy je uživatel vyzván k zapsání hesla 

nebo přiložení RFID karty. Oranžovou barvou je zobrazena cesta diagramem, 

kdy uživatel zadal operaci přihlásit a přiložil správnou RFID kartu. 

 

Obr. 5.7  Ukázka funkce vývojového diagramu  
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5.4.3 Funkce přihlášení uživatele v aplikaci 

Série obrázků zobrazuje postup aplikace při přihlašování uživatele. Na obr 5.8 

je hlavní okno programu. Je rozděleno do dvou částí - první slouží pro přihlašování 

a odhlašování (záložka Login), ve druhé se nachází výpis docházky (záložka 

Attendance). 

 

Obr. 5.8  Hlavní okno programu  

Po stisku tlačítka Login / logout se zobrazí okno pro práci s označeným 

uživatelem (obr. 5.9). 

 

Obr. 5.9  Přihlašovací okno docházkového programu  
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Po vybrání typu operace (přihlášení, odhlášení) a jejího důvodu (začátek / konec 

pracovní doby, nemoc, služební cesta...) se objeví dialog, který vyzývá k zadání hesla 

či přiložení RFID karty pro identifikaci uživatele (obr. 5.10). 

 

Obr. 5.10  Dialog pro identifikaci uživatele  

V případě zadání špatného hesla se objeví dialog s ohlášením této chyby 

(obr. 5.11a) a program dále vyčkává na zadání správného hesla nebo přiložení karty. 

Po přiložení správné RFID karty (obr. 5.11b) je uživatel přihlášen. 

                                  

Obr. 5.11a  Dialog špatné heslo             Obr. 5.11 b  Dialog RFID přijata  

V tabulce s docházkou se vytvoří záznam u daného uživatele s časem a datem, 

typem a důvodem přihlášení, který lze číst v hlavním okně (obr. 5.12). 

 

Obr. 5.12  Čtení docházky v záložce Attendance  
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5.5 Realizace docházkového systému 

Na obr. 5.13 je vyfocen návrh docházkového systému v reálné podobě. Skládá 

se z těchto prvků: 

1) Monitor 

2) HDMI kabel 

3) Raspberry Pi 

4) Napájecí kabel Micro USB 

5) LAN kabel 

6) USB rozbočovač 

7) USB RFID čtečka 

8) RFID karta 

9) Myš 

10) Klávesnice 

 

Obr. 5.13  Realizace návrhu docházkového systému  

Při realizaci kompletního docházkového systému by byl ještě na piny 

Raspberry Pi připojen předřadný obvod, na který by byl napojen zámek. 
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6 Závěr 

Práce byla zaměřena na popis docházkových systémů, jejich rozdělení, funkci 

a využití. Důraz byl kladen na automatizované docházkové systémy, jelikož jsou 

v dnešní době mnohonásobně rozšířenější než systémy manuální díky svým mnoha 

výhodám. Dále se práce věnovala databázovým systémům se zaměřením 

na základní pojmy, popis relací a architektur. 

Teoretické znalosti docházkových a databázových systémů byly následně 

využity při praktické části práce, ve které byl navrhnut a naprogramován 

automatizovaný docházkový systém. Tento systém je spustitelný a plně funkční 

na platformě Raspberry Pi a jiných platformách, na kterých lze spustit programovací 

prostředí Qt Creator. 

Systém dokáže vytvářet nové uživatele, ukládat a editovat jejich osobní údaje, 

fotografie, pracovní pozice a skrz RFID čtečku jim přiřazovat RFID kódy. Zároveň 

zaznamenává jejich aktivitu s terminálem, resp. Raspberry Pi. Pro správnou funkci 

je nutné internetové připojení. Nedostatkem sytému je vynucený restart aplikace 

pokaždé, když dojde k vytvoření nebo editaci záznamu v databázi, jelikož programovací 

prostředí nepodporuje tento typ aktualizace objektů. Restart se provádí automaticky.  

Vzhledem k výpočetnímu výkonu Raspberry Pi typu B byl systém vytvářen 

na PC a až následně překopírován do platformy, kde byla jeho funkčnost ověřena. Bylo 

tak učiněno, protože na Raspberry Pi trvala kompilace řádově jednotky až desítky 

minut. Po kompilaci je spouštění programu normální, tedy v řádech vteřin. Pro správný 

chod RFID čtečky je zapotřebí mít kvalitní zdroj napětí, popř. využít USB rozbočovač 

s přídavným napájením. 

Systém by se dal rozšířit o jiné identifikační metody, např. biometrické čtečky, 

o funkci pro tisk záznamů docházky nebo o automatický výpočet mzdy. Zároveň 

by se mohl propojit s bezpečnostním systémem. 

Ve výsledku práce ukazuje, že lze vytvořit docházkový systém, který je funkční 

na minipočítači s cenou kolem jednoho tisíce korun. Do budoucna je využití levných 

minipočítačů velice perspektivní. 
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