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 Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou zjednodušeného dotazovacího nástroje, sloužícího 

k sestavení dotazu, který je potřebný k získání dat z relačního databázového systému (RDBMS) 

společnosti Oracle. K sestavení dotazu není nutná uživatelova znalost dotazovacího jazyka SQL. Práce 

se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je program navrhnut a popsán, v praktické 

části je již přímo implementován v programovacím jazyce Java. V práci jsou zahrnuty praktické 

ukázky sestavení dotazu do RDBMS. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

SEQUEL - Structured English Query Language 
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 Abstrakt 

 

Bachelor thesis is dealing with Genaral Desing of Simplified Query Tool.  This  tool is determined to 

build a query, which is needed for reatrieving data from relational database system RDBMS Oracle. 

The user of this query does not need to have a knowledge of query language SQL. Thesis contains 

theroretical and practical part. Design of the program si decribed in the theoretical part, and in the 

practical part is the program implementation in the programming language JAVA. There are practical 

examples of building a query for RDBMS. 
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1 Úvod 
 

 

V současné době jsou pro uložení libovolných dat hodně využívány relační databáze. K práci 

s daty uložených v databázi je využit dotazovací jazyk SQL. Pokud je potřeba z databáze získat 

konkrétní data, musí uživatel zadat SQL příkaz tohoto dotazovacího jazyka. Naučit se pracovat 

s tímto jazykem není příliš jednoduché, proto se v této práci zabývám vytvořením programu, který 

uživateli pomůže s tvorbou SQL příkazu a následnému získání dat z databáze pro vytvořený dotaz. 

K tvorbě dotazu je využito grafické rozhraní napsané v programovacím jazyku Java. 

 

V teoretické části je porovnán vytvořený program s podobnými nástroji, zabývajícími se 

získáváním dat z databáze, které jsou dostupné v současné době na trhu. V dalších kapitole jsou 

popsány objekty sloužící k uložení dat. Ve čtvrté kapitole je uvedeny důvody pro vznik programu 

a rozdělení procesu tvorby dotazu na více částí. Je zde i popsána struktura programu. V páté 

kapitole je vysvětlen proces tvorby dotazu i s patřičnými ukázky z programu.  

 

Praktickou části této práce je již zmíněný program pro tvorbu dotazu. Program je rozdělen na dvě 

části. První se jmenuje Administrátorská, sloužící k definování objektů, využívaných pro tvorbu 

dotazu a druhá část se jmenuje Uživatelská, ve které se již dotaz přímo z objektů vytvořených 

v administrátorské části sestavuje a následně zobrazuje.  
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2 Produkty v současné době 
 

Významný podíl na trhu relačních databázových systémů (RDBMS) zaujímá firma Oracle. Pro 

usnadnění výběru dat pro koncového uživatele bez nutnosti znalosti jazyka SQL vyvinula firma Oracle 

nástoj Oracle Discoverer.  

Podobný nástroj vyvinula firma Microsoft, nástroj se jmenuje Microsoft Query. 

Další produkt vytvořila společnost Cardett Associates Ltd. Produkt se jmenuje: Advanced Query Tool. 

Zmíněné produkty jsou popsány ve třech následujících podkapitolách. 

 

2.1 Oracle Discoverer 

 

Pomocí tohoto nástroje se vytváří SQL dotazy, sloužící k získání dat z databáze. Nástroj využívá 

grafické rozhraní, které je rozděleno na část administrátorskou a část uživatelskou. Administrátorská 

část programu slouží k definici objektů využívaných pro tvorbu dotazu. Uživatelská část slouží již 

k sestavení výsledného dotazu s využitím objektů definovaných v administrátorské části. Program je 

součásti sady balíčků nástrojů jménem Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus.  

Dále nástroj umožňuje analyzovat data uložená v databázi, bez znalosti SQL příkazů. 

Program využívá grafického průvodce, pomocí kterého lze krok po kroku definovat činnosti 

prováděné s daty. Uživatel tedy nemusí znát fyzickou strukturu databáze a ani nemusí znát místo, kde 

jsou data uložena. 

Základní funkce programu [3]: 

 Získání dat z databáze 

 Analýza dat 

 Sdílení všech dat  

Další funkce programu [3]:  

 Prezentovat data pomocí 3D grafů 

 Matematické operace s daty 

 Exportovat vrácená data z SQL dotazu do různých jiných formátů, jako příklad uložení do 

HTML či Excel souboru a spousty dalších. 

 Formátování výstupu dat v grafickém rozhraní nástroje, což je například změna stylu 

písma, barva písma a spousta dalších úprav 

 Umožňuje tisknout výsledky dat z dotazu 
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Administrátorská část programu Oracle Discoverer 

V administrátorské části, viz obrázek číslo 1. se vytváří schémata, do kterých jsou přidávány entity. 

Každé schéma může obsahovat libovolné entity a mít libovolné téma.   

Tyto schémata tvoří administrátor. Entitu lze vytvořit z tabulky či pohledů uložených v databázi nebo 

z SQL příkazu.  

Entity jsou u Oracle Discoverer reprezentovány pomocí uzlů ve stromě. Atributy těchto uzlů entit jsou 

načítány tak, že se odešle dotaz databázi s požadavkem zjistit informace ze systémového katalogu o 

této entitě.  

 
    Obrázek 1 - Administrátorská část 

 programu Oracle Discoverer 

Nástroj umožňuje navíc analýzu dat. Uživatel si pomocí grafického rozhraní vybírá, která data chce 

analyzovat. Lze analyzovat celé sekce nebo pouze jednotlivé části sekcí, což je entita. Jako příklad lze 

uvést analýzu entity studenti, kde nástroj umožňuje analyzovat například, kteří studenti byli přihlášení 

v čtvrtém týdnu měsíce února. Výsledky lze zobrazovat pomocí grafů.  

Oracle Discoverer umožňuje přidat atribut do entity, které můžou provádět matematické výpočty 

s daty.  

Uživatelská část programu Oracle Discoverer 

V této části se sestavuje výsledný SQL dotaz, jehož výsledek bude zobrazen pomocí grafického 

rozhrání programu. Výběr entit a atributů, které budou získána z databáze, je zobrazen na obrázku 

číslo 2. 

Oracle Discoverer umožňuje řazení výsledných dat podle argumentů, které uživatel zadá. Data lze 

seskupovat podle hodnot v atributech entity.   
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Program umožňuje duplikovat entity. Použití duplikované entity může nastat v případě, že je potřeba 

zjistit hodnoty stavu účtu pracovníků firmy po snížení platů o 10%. Vytvoří se tedy duplicitní entita, 

ve které jsou data z originální entity snížena a uložena pouze v duplicitní tabulce. V originální tabulce 

se změny neprovedou.  

 
 Obrázek 2 – Uživatelské rozhraní 

    programu Oracle Discoverer 

 

2.2 Microsoft Query  

 

Aplikace slouží pro načítání dat z externích zdrojů, lze získat určitá data bez nutnosti procházet obsah 

celé databáze. Tato aplikace je součástí balíku Microsoft Office. [2] 

Umožňuje načítání dat z programů:     

 Microsoft Office Access 

 Microsoft Office Excel  

 Microsoft FoxPro       

 Oracle 

 a ostatní 

K získání dat z ostatních zdrojů slouží ovladače ODBC nebo ovladače napsané pro potřebnou 

databázi. Definovaný zdroj dat lze uložit v aplikaci a při dalším zapnutí programu toto nastavení načíst 

a použít. 

Proces pro získání dat z databáze pomocí tohoto programu je zakreslen na obrázku číslo 3.  Celý 

postup začíná propojením programu s databází, ze které se budou číst informace. Tento zdroj 

informací lze pro opětovné použití uložit ve zdroji informací pro data.  
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       Obrázek 3 - Proces propojení programu s databází,  

definování výstupních dat a jejich následné zobrazení [2] 

 

Při přidání nové tabulky do výběru tabulek, které budou v novém SQL příkazu, musí být definována 

vazba mezi novou a některou dříve přidanou tabulkou. Vazba mezi tabulkami musí být definována, 

jinak nelze tabulka či pohled přidat. 

Po definování vazeb mezi tabulkami muže uživatel definovat jednoduché filtrování výsledků pro 

vrácená data. Pro každý atribut výsledného výběru lze definovat filtr. 

Posledním krokem je upřesnění, jak mají být data seřazena. Uživatel může definovat pro každý atribut 

výsledného výběru, zda budou hodnoty tohoto atributu seřazeny sestupně či vzestupně, a to podle 

abecedy.  

Výsledná data vrácená z  programů lze exportovat do Excel souboru nebo je lze přímo v této aplikaci 

zobrazit. V programu je možno uložit výsledek z aktuálně provedeného dotazu 

2.3 Advanced Query Tool v9 

 

Je to komerční dotazovací nástroj sloužící k získání dat z databáze. Podporuje připojení k velkému 

počtu databázi.  

Základní funkce programu:    

 tvořit dotaz pomocí grafického průvodce 

 spouštění SQL skriptů 

 zobrazovat data 

 modifikovat data v databázi 

 načítat data jak z databází, tak i z ostatních zdrojů. Například ze 

souboru Excel 

 porovnávat data 

 zobrazení informací o objektech databáze, což jsou tabulky, pohledy, 

funkce, tablespacesy, triggery, 
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Tvorba dotazu pomocí grafického průvodce 

Program po připojení ke konkrétní databázi načte do připraveného stromu všechny tabulky, pohledy, 

indexy, triggerry, tablespacesy, uživatele, role, funkce, procedury, balíčky, sekvence, sloupce a 

snapshot  pro právě přihlášeného uživatele. 

K tvorbě dotazu jsou ovšem potřebné pouze načtené tabulky a pohledy. Uživatel může po otevření 

uzlu s tabulkami vybrat tabulku, kterou chce zahrnout do nového tvořeného SQL dotazu.   

V dalším kroku uživatel programu vybírá tabulky a pohledy, které budou použity při vytvoření nového 

dotazu. Takto vybrané tabulky program postupně prochází a hledá u nich primární klíče, pokud 

nalezne primární klíč u právě procházené tabulky, začne kontrolovat všechny ostatní tabulky výběru a 

hledat tabulku, která obsahuje atribut se stejným názvem, jako má primární klíč procházené tabulky. 

Pokud je jméno atributu druhé tabulky shodné se jménem primárního klíče procházené tabulky, pak se 

mezi nimi vytvoří vazba pro jejich spojení. Tato možnost spojení se nazývá: Vnitřní spojení 

tabulek.[7] 

V případě, že název primárního klíče není nalezen ani v jedné z tabulek výběru, pak musí uživatel 

vazbu mezi tabulkami definovat. Pokud je tabulek ve výběru více, musí uživatel definovat vazby i 

mezi dalšími tabulkami. Viz obrázek číslo 4. 

Po přidání těchto vazeb následuje výběr atributů, které budou ve výsledném dotazu zahrnuty. Výběr 

probíhá u všech tabulek a pohledů v novém SQL příkazu.  

Posledním krokem při tvorbě nového příkazu je tvorba omezujících podmínek, tedy filtrů. Filtr lze 

tvořit pro každý atribut. Jsou zde předpřipraveny operátory. Například <, > , =, < > a další.  

Po spuštění dotazu se ihned zobrazí výsledek, který je vrácen z databáze na položený dotaz. Dotaz se 

součastně vypíše i do konzole programu. Odtud je možné jej uložit pro další použití.  

 
 Obrázek 4 Tvorba dotazu v programu  

  Advanced Query Tool v9 
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3 Objekty 
 

V této kapitole je popsán dotazovací jazyk SQL, který se používá ke komunikaci s databází ve 

vytvořené aplikaci. Dále jsou zde popsány objekty, které jsou využity v programu v administrátorské 

části při tvorbě dotazu. Prvním objektem je tabulka relační databáze. Dalším objektem je pohled 

relační databáze. V poslední podkapitole je popsán objekt Join a druhy vazeb mezi tabulkami či 

entitami. 

3.1 SQL 

 

SQL jazyk vytvořen v 70. 20. Století společností IBM. Využívají jej relační databáze při manipulaci 

s daty. 

Původní název jazyka byl SEQUEL. Jazyk byl založen na podobnosti s lidským jazykem, později byl 

přejmenován na dnešní, již zmíněný název SQL [6].   

Tento jazyk prošel dalším vývojem.  

SQL je dotazovací jazyk sloužící pro komunikaci s databází. Uživatel vytvoří dotaz, který předá 

databázovému serveru, ten mu vrátí obvykle množinu dat odpovídající položenému dotazu.  

Nejnovější verze SQL jazyka podporuje tyto druhy příkazů [4]:  

 Příkazy pro manipulaci s daty – pomocí příkazů lze manipulovat s daty v databázi.  Do této 

části patří následující operace: - výběr dat, vkládaní nových hodnot, mazaní hodnot, úprava 

hodnot a další 

 Příkazy pro definici dat – slouží k definici struktury databáze. Pomocí příkazů v této skupině 

lze přidávat nové tabulky dané databáze, přidávat pohledy, sekvence, triggery a objekty, které 

konkrétní databáze podporuje. 

 Příkazy pro řízení dat – slouží ke správě dat. Pomocí příkazů obsažených v této části se 

definují práva pro manipulaci daty v databázi.  Dále slouží k definování transakcí. Definuje se 

začátek a konec transakce, její potvrzovací bod a bod návratu do původního stavu před 

začátkem dané transakce. 

 Ostatní příkazy – Do této skupiny patří příkazy, které nepatří ani do jedné ze tří zmíněných 

skupin 

3.2 Tabulka  

 

Prvek relační databáze, sloužící k uložení dat. Skládá se z libovolného počtu sloupců, nazývané 

atributy. Každému sloupci je určen jeho název a datový typ. Řádek tabulky představuje kombinaci 

hodnot sloupců, měl by být identifikován pomocí primárního klíče. Primární klíč je sloupec či skupina 

sloupců sloužící pro jednoznačnou identifikaci každého řádku v tabulce [1]. 
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V případě tabulky jménem Škola, kde je potřeba evidovat její identifikační číslo, jméno školy, adresu 

a psč, budou v tabulce 4 sloupce, tedy budou se evidovat 4 atributy pro tuto tabulku. První atribut je 

id_skola, druhý je jmeno_skoly, třetí adresa_skoly a posledním atributem je psc_skoly. Jsou 

zaznamenány potřebné informace k rychlé identifikaci školy. Pomocí dotazu SQL lze z tabulky 

vybrat. Ukázka popsané tabulky viz Tabulka 1.  

Id jmeno adresa psc 

1 Zakladní škola Újezd 301 273 89 

2 Střední škola  Zlín 83 43299 

3 Vysoká škola Ostrava 73 59347 

Tabulka 1 – Jméno tabulky: Škola            

    

U každé tabulky musí být známy tyto prvky [5]:  

 Název jednotlivých atributů, jejich velikost a datový typ 

 Zdali tabulka obsahuje primární klíč, případně jeho název 

 Zdali tabulka obsahuje cizí klíč, případně jeho název 

 Integritní omezení atributů 

Každý atribut musí mít datový typ. Cizí klíč je sloupec či skupina sloupců, které jsou propojeny na 

primární klíč v jiné tabulce [1]. 

Názvy datových typů se liší s použitím konkrétní databáze.  Datový typ atributu určuje, jaké hodnoty 

do něj můžou být vkládány. Pokud má atribut definován datový typ jako číslo, pak do něj nelze 

v žádném případě vložit textovou hodnotu.  

3.3 Pohled 

Pohled neobsahuje žádná data. Je možné jej definovat jako předpis pro získání podmnožiny dat z jedné 

čí více databázových tabulek [1]. Skládá se z názvu a z příkazu, pomocí kterého lze dostat data 

z ostatních tabulek či pohledů.  

Pohled data nemodifikuje, umožňuje ale v závislosti na konkrétní implementaci RDBMS modifikaci 

podkladové tabulky. Výjimkou jsou materializované pohledy, které si zkopírují data z podkladových 

tabulek a následně je mohou modifikovat bez ovlivnění dat z podkladových tabulek. 

Příklad pro pochopení pohledu. Databáze obsahuje tabulku s názvem bankovní_klienti. Tato tabulka 

se skládá z atributů id_klienta, jméno_klienta, příjmení_klienta, stav_účtu. Tyto informace by neměly 

být přístupné úplně každému.  Administrátor databáze může tedy vytvořit pohled na tuto tabulku, 

který se bude skládat pouze z části atributu tabulky bankovní_klienti, tedy z  id_klienta, 

jméno_klienta, příjmení_klienta. Neobsahuje informaci o stavu účtu. Uživatelé, kteří čtou data z tohoto 

pohledu, tedy nezjistí, jaký je stav konta u žádného uživatele.  
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Pohled je možné vytvořit z informací uložených ve více tabulkách. Takový pohled se jmenuje 

Komplexní pohled.  

Protože pohledy neobsahují žádná data, nezabírají v databázi téměř žádné místo, na rozdíl od tabulky, 

ve které jsou data uložena.   

Mezi pohledem a tabulkou či dalším pohledem lze provést spojení. Ovšem díky tomu, že data nejsou 

v pohledu uložena, může trvat delší dobu načtení a následné spojení těchto objektů. 

3.4  Join 

Slouží ke spojení tabulek či pohledů. Pokud jsou informace uloženy ve více tabulkách, pak lze tyto 

tabulky spojit přes atribut, kterému se říká vazební, jelikož vytváří vazbu mezi dvěma spojovanými 

objekty.  

V programu jsou řešeny dva typy spojení tabulek: 

 vnitřní spojení tabulek či pohledů 

 vnější spojení tabulek či pohledů  

 

3.4.1 Vnitřní spojení tabulek či pohledů 

 

Nejobvyklejší způsob spojení tabulek či pohledů. Toto spojení vrací výsledné hodnoty, které splňují 

přesně podmínku spojení. Nevrací žádné nenulové hodnoty, jak je tomu u vnějšího spojení.  

Ukázka spojení: 

Student           Předmět                                                                              

id_studenta jmeno prijmeni rocnik 

 

id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 

 

1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 

 

2 Matematika 2 

3 Lucie  Vaculínová 4 

 

3 Bakalářský seminář 3 

           Tabulka 2 – jméno tabulky: Student                                   Tabulka 3 – jméno tabulky: Předmět 

 

Položený dotaz ke vnitřnímu spojení těchto dvou tabulek přes vazební atributy rocnik 

SELECT * FROM Student JOIN Predmet on STUDENT.rocnik = PREDMET.rocnik 

Výsledek pro položený SQL dotaz je uveden v tabulce 4. 
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id_studenta jmeno prijmeni rocnik id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 2 Matematika 2 

    Tabulka  4 – výsledek pro join spojení tabulek číslo 3 a 4. 

3.4.2 Vnější spojení tabulek či pohledů 

 

Informace z položeného dotazu zahrnují data, která splňují podmínku vazebních atributů, ovšem navíc 

jsou do výsledku zahrnuty i hodnoty, které tuto podmínku nesplňují. Které nesplňující data budou do 

výsledku zahrnuty z pravé nebo levé tabulky či pohledu rozhoduje slovo left či right v příkazu. Pokud 

je v příkazu slovo left, pak jsou do výsledku spojení zahrnuty všechny hodnoty z levé tabulky, tedy i 

ty, které nemají v pravé tabulce hodnotu splňující podmínku spojení. Jestliže je v příkazu pro spojení 

místo left  slovo right, pak jsou do výsledku zahrnuty všechny položky pravé tabulky. Do výsledku 

jsou zahrnuty i ty hodnoty, které nemají v levé tabulce hodnotu splňující podmínku spojení.  

Ukázka vnějšího  LEFT spojení tabulek: 

 Opět stejné tabulky jako u vnitřního spojení:  

Student                         Předmět 

id_studenta jmeno prijmeni rocnik 

 

id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 

 

1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 

 

2 Matematika 2 

3 Lucie  Vaculínová 4 

 

3 Bakalářský seminář 3 

           Tabulka  5 – jméno tabulky Student                           Tabulka  6 – jméno tabulky Předmět 

Dotaz pro vnější levé spojení těchto tabulek: 

SELECT * FROM Student s LEFT JOIN Predmet on STUDENT.rocnik = PREDMENT.rocnik 

Výsledek pro položený SQL dotaz je uveden v tabulce 7. 

id_studenta jmeno prijmeni rocnik id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 2 Matematika 2 

3 Lucie  Vaculínová 4       

   Tabulka  7 - výsledek pro LEFT join spojení tabulek číslo 5 a 6. 
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Ukázka pro RIGHT spojení tabulek: 

Student            Předmět 

id_studenta jmeno prijmeni rocnik 

 

id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 

 

1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 

 

2 Matematika 2 

3 Lucie  Vaculínová 4 

 

3 Bakalářský seminář 3 

             Tabulka 8 – jméno tabulky Student                     Tabulka 9 – jméno tabulky Předmět 

Dotaz pro vnější pravé spojení těchto tabulek: 

SELECT * FROM Student s RIGHTJOIN Predmet on STUDENT.rocnik = PREDMENT.rocnik 

Výsledek pro položený SQL dotaz je uveden v tabulce 10. 

id_studenta jmeno prijmeni rocnik id_predmetu povinny_predmet rocnik 

1 Jaroslav Vrba 1 1 Bezpečnost práce 1 

2 Karel  Novotný 2 2 Matematika 2 

        3 Bakalářský seminář 3 

      Tabulka  10 - výsledek pro RIGHT join spojení tabulek číslo 8 a 9. 
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4 Struktura programu 

 

4.1  Důvody pro vznik nového programu 

 

Získávání dat z databáze je složitý proces. Uživatel musí umět pracovat s dotazovacím jazykem SQL a 

musí vědět, jak se připojit k databázi.  

Pro usnadnění procesu získání dat z databáze vzniká tento program, který uživateli usnadní proces 

tvorby dotazů pomocí grafického průvodce. 

Na trhu již existují programy, pomocí kterých lze získat data z databáze, jak je popsáno ve 2 kapitole. 

Nekomerční programy jsou velmi jednoduché a lze s nimi vytvořit dotaz velmi rychle, avšak většina 

těchto programů zdarma neumožňuje znovu použití entit a vazeb mezi entitami. Při každé spuštěním 

programu musí uživatel tyto entity a vazby mezi nimi opětovně definovat. Ale tento problém může být 

i u komerčních programů.  

Motivace tedy byla vytvořit program, který bude uchovávat objekty definované uživatelem. Program 

bude rozdělen na administrátorskou a uživatelskou část. Program musí být volně dostupný. 

Hlavní důvody motivace rozdělit program na dvě části: 

 nepotřebná znalost struktury uložení dat v databázi 

 bezpečnost 

 znovu použitelnost objektů administrátorské části 

 zrychlení tvorby dotazu 

4.1.1 Znovu použitelnost objektů administrátorské části 

 

Administrátorská část slouží k vytvoření objektů, které lze uložit pomocí XML souborů. Objekty jsou 

využity při sestavování dotazu v uživatelské části.  Při dalším spuštění programu jsou načteny 

vytvořené objekty a vazby mezi těmito objekty z XML souboru. Administrátor tedy nemusí neustále 

definovat tyto objekty. V řadě nekomerčních produktů se tato možnost nenachází. 

Uživatel může při každém načtení používat objekty, které již definoval administrátor 

v administrátorské části.  

4.1.2 Bezpečnost 

 

Uživatel se dostane po přihlášení do uživatelské části jen k objektům, které mu administrátor 

definoval. Nemůže tedy sestavovat dotaz z tabulek, které mu administrátor nepřiřadil.  Tím nevzniká 

v programu riziko, že se uživatel dostane i k citlivým informacím v ostatních tabulkách.  
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4.1.3 Zrychlení tvorby dotazu 

 

Uživatel v uživatelské části vybírá pouze z objektů, definovaných v administrátorské části. Nemusí 

vyhledávat tabulky v databázi, čímž se mu proces získání dat výrazně zrychlí. 

4.1.4 Nepotřebná znalost struktury uložení dat v databázi 

 

V administrátorské části jsou při tvorbě nové entity načteny všechny tabulky a pohledy aktuálně 

přihlášeného uživatele do stromu, takže administrátor nemusí složitě procházet celou databázi a hledat, 

kde a jak jsou tabulky uložené. 

V uživatelské části je to taky výhoda, protože uživatel pouze pracuje s předdefinovanými tabulkami 

administrátorem.  

4.2 Administrátorská část 

 

V této části se definují objekty, které jsou využívány při tvorbě dotazu v uživatelské části. 

Definují se zde následující objekty:  

 Schéma 

 Entita 

 Atribut 

 Join           

Entita -  je to objekt v programu, který je v databázi definován jako tabulka či pohled. Entitu lze 

v programu vytvořit i z položeného SQL dotazu.  

Schéma – slučuje jednu čí více entit. Většinou se do schématu přidávají entity mající mezi sebou 

souvislost.  

Atribut – v databázi se atribut vyskytuje u tabulek či pohledů. Atribut je jedna konkrétní informace 

dané tabulky. Tabulka, která má v jednom řádku informace o názvu školy a počet žáků školy obsahuje 

2 konkrétní informace, tedy má 2 atributy. 

Join – slouží k propojení dvou entit. 

Hlavní schémata – slučuje všechny schémata právě přihlášeného uživatele. Uživatel smí mít pouze 

jedno toto hlavní schéma. 

V administrátorské jsou dostupné tyto operace: 

Přesná implementace těchto operaci v programovacím jazyku Java je řešena v kapitole 5.1 
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a) Tvorba nového schématu - Přihlášený uživatel může přidat nové schémata, do kterých lze 

následně přidávat nové entity. 

 

b) Přidání nové entity - do schématu lze přidat novou entitu . Entita je buďto tabulka, nebo 

pohled. Při přidání nové entity se načtou i její atributy.  

 

c) Přidání nového atributu - načítá atributy, které tabulka či pohled vlastní, ale nejsou v 

programu načteny. Pokud má daná tabulka celkem pět atributů, ale v programu jsou načteny 

pouze tři její atributy, pak při přidání nového atributu je nabídnuta možnost k přídání těchto 

dvou chybějícíh atributů. Nelze přidat atribut z jiné tabulky či pohledu.  

 

d) Vytvoření nového joinu mezi entitami - Join se vytváří mezi dvěma libovolnými entitami 

kteréhokoliv schématu. 

Na obrázku číslo 5 je uvedeno konceptuální schéma programu.  

Data o schématech, entitách, joinech a atributech se v programu ukládají v třídách jazyka Java. 

Konkrétní implementace je popsána v kapitole 5.1 

 

 

Obrázek 5  - Konceptuální schéma pro třídy využívané 

                                  k uložení dat 
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4.3 Uživatelská část 

 

Uživatelská část slouží k sestavení výsledného dotazu. Uživatel je odstíněn od SQL dotazu, který se 

tvoří v pozadí z akcí, provedených uživatelem v programu. Vytvořený dotaz je možné uložit pro 

případné další použití nebo zobrazil data, která vrátila databáze po položení vytvořeného dotazu. 

V této podkapitole je dále vysvětlen proces sestavování SQL na pozadí programu po určité akci 

provedené uživatel. 

Dotaz začíná klíčovým slovem SELECT, český význam tohoto slova je vyber.  

Struktura vytvářeného dotazu je následující: 

 Specifikace dat, které chceme z databáze získat 

 Určit entity, ve kterých se požadovaná data nacházejí 

 Specifikovat omezení vrácených hodnot 

 Specifikovat spojení daných entit 

 

Specifikace dat, které chceme z databáze získat 

 

V této části lze přímo vybrat atributy dané entity. Všechny atributy se v pozadí zapisují do nového 

příkazu za klíčové slovo SELECT. 

Vybrané atributy nesou již z administrátorské definice objektů informace o svém datovém typu. Tuto 

informaci lze využít ve výsledném dotazu k manipulaci s daty, například k formátování.  

Takže lze vybrat atributy s agregační funkcí. Jako příklad agregační funkce lze uvést tabulku bankovní 

klienti, která obsahuje atributy jméno_klienta a stav_uctu. Pokud by na atribut stav_uctu byla použita 

agregační podmínka pro získání minimální hodnoty stavu účtu, pak by dotaz z dané tabulky vrátil 

jméno klienta, který má na svém kontě nejméně peněz. 

Možnost agregace nebudeme implementovat, nicmeně tato volba je možným rozšířením implementace 

tohoto programu. 

Všechny názvy atributů se zapisují za klíčové slovo SELECT nově vytvářeného příkazu 

Určit entity, ve kterých se požadovaná data nacházejí 

Po dokončení specifikace, jaká data chce uživatel z databáze získat, následuje upřesnění místa uložení 

těchto informací v databázi.  

Data můžou být uložena v těchto objektech:  

- V tabulce,  viz kapitola 3.2 
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- V pohledu, viz kapitola 3.3 

- V tabulkách či pohledech, které jsou propojeny a pracuje se s nimi jako s entitou 

Po specifikaci dat, které mají být z databáze získány, následuje klíčové slovo FROM, jenž znamená 

česky „z“.  Jak je tedy patrné, budou ihned za tímto slovem následovat názvy entit, ze kterých jsou 

data získávána. Musí se uvést ovšem všechny entity, ve kterých jsou data uložena.  

Specifikovat omezení vrácených hodnot 

Za specifikací zdrojových entit následuje slovo WHERE, které znamená česky ,,kde‟‟. Po tomto slovu 

následuje přidání filtrů na vrácené atributy.  

Lze například z tabulky Škola, která obsahuje atributy nazev_skoly a pocet_studentu vyfiltrovat pouze 

ty školy, které mají více než 200, ale méně jak 500 studentů. 

V program lze ještě v této části dotazu přidat podmínky řazení výsledných vracených dat. Pro každý 

atribut výsledku lze definovat, zda jeho hodnoty jsou seřazeny sestupně či vzestupně podle abecedy. 

Specifikovat spojení daných entit 

Pokud je mezi entitami vytvořeno více spojení, je uživatel nucen jedno z nich vybrat. Tím se dvě 

entity propojí.  

Spojení atributů bez JOIN vazby 

Pokud se pro spojení dvou entit nepoužívá JOIN, pak se vazební atributy i s operátorem mezi nimi 

zapisuje ihned za slovo WHERE, případně za oddělovač operací ,,and„„. 

Jestliže je mezi vybranými entitami vnější spojení, pak se celý proces sestavování dotazu mění.  Toto 

je případ mého programu. Mezi entitami může být pouze vnější spojení, tudíž bude detailně popsáno. 

Spojení atributů s JOIN vazbou 

První část dotazu zůstává stejná jako u dotazu k spojení entit bez Join vazby. Tedy dotaz začíná 

slovem SELECT, které je následováno atributy, jež budou po položení dotazu vráceny. 

Po výčtu všech atributů následuje slovo FROM. Zde ovšem nenásleduje výčet všech zdrojů, ze kterých 

jsou tyto atributy, ale jsou vypsány vždy dvě entity, které jsou mezi sebou spojeny. Tyto spojované 

entity tvoří řetězec. Příklad 

V databázi jsou 3 tabulky. V administrátorské části byly entity propojeny způsobem, který je 

znázorněn na obrázku číslo 6. 
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  Obrázek 6 – Propojení tří tabulek pomocí LEFT a RIGHT joinu 

  

Pro zobrazení veškerých dat z těchto tří tabulek propojených joiny je potřeba zadat dotaz: 

SELECT * FROM PRVNI LEFT JOIN DRUHA ON PRVNI.ID = DRUHA.ID RIGHT JOIN TRETI 

ON DRUHA.ID  = TRETI.ID 

Jestliže ale bude propojení tabulek nadefinované v administrátorské části změněno následovně, viz 

obrázek číslo 7, pak se původní dotaz pro zobrazení všech dat z těchto tří tabulek pozmění tímto 

způsobem:  

SELECT * FROM PRVNI LEFT JOIN DRUHA ON PRVNI.ID = DRUHA.ID LEFT JOIN TRETI 

ON DRUHA.ID  = TRETI.ID 

 
       Obrázek 7 - Propojení tří tabulek pomocí LEFT a RIGHT joinu 

První a druhá tabulka se spojí pomocí vazby LEFT JOIN, připojí se k nim ale třetí tabulka 

s prohozenou vazbou, tedy vazbou LEFT, protože v definici tohoto příkladu si třetí tabulka k sobě 

připojuje zprava druhou tabulku. Jelikož ve změněném postupu byla potřeba spojit druhou tabulku se 

třetí, pak tedy musel být typ vazby změněn na LEFT.  

Při použití postupu, který byl využit u prvního příkladu pro spojení entit, by se spojila první a druhá 

tabulka vazbou LEFT JOIN, následně by k nim byla připojena druhá tabulka. To by vyvolalo výjimku 

a databáze by na tento dotaz nevrátila žádný výsledek. 
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5 Implementace programu 

 

V následující kapitole je popsána struktura uložení dat v programu pomocí tříd, naprogramovaných 

v jazyce Java. Na obrázku číslo 8 je zobrazena struktura těchto tříd. 

V další podkapitole je popsán proces tvorby nového schématu, způsob načtení entit, které budou do 

tohoto nového schématu přidány, a taky je zde uvedeno, jak se nové schéma i s přidanými entitami 

uloží do tříd, sloužících k uchovávání těchto dat. 

Dále je popsán proces tvorby nového joinu mezi spojovanými entitami. 

V poslední podkapitole je popsán postup tvorby nového dotazu, tedy výběr požadovaných dat, 

vytvoření filtrů na získávaná data a možnost vytvořit řazení na výstupní data. 

 

5.1 Třídy programu pro uložení dat 

 

Schéma propojení tříd, které se využívají pro uložení informací o schématech, entitách, atributech a 

joinech je zakresleno na obrázku číslo 8. K uložení dat využívá speciálně vytvořené třídy pro daný 

prvek.  Informace o vytvořeném schématu se uloží do třídy Schema, informace o entitě se uloží ve 

třídě Entita, dále informace o atributech schématu se uloží ve třídě Atribut a informace o joinu se uloží 

ve třídě Join. Instance nově vytvořené třídy Schema je uložena ve třídě Schemata, konkrétně 

v HashMapě jménem hashMapSchemata.  

Obrázek 8 – Třídy k uložení objektů vytvořených v  

administrátorské části tohoto programu 
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5.1.1 Třída DesktopApplication2View 

 

DesktopApplication2View je hlavní třídou celého programu. Odkaz instance je předáván 

v konstruktorech každé nově vytvářené třídě v programu. Z toho plyne, že proměnné definované v této 

třídě jsou dostupné v rámci celého programu.  

DesktopApplication2View obsahuje instanci jménem schémata na další podtřídu jménem Schémata, 

která ukládá proměnnou hashMapSchemata. Do této hashMapSchemata se budou následně ukládat 

instance tříd Schéma. Informace o třídách Schémata a Schéma jsou podrobně rozebrány v následující 

kapitole. 

S informacemi v proměnných této třídy je potřeba pracovat v rámci celého programu. Bylo by 

neefektivní předávat všechny proměnné pomocí konstruktoru dalším třídám, proto se předává, jak již 

bylo zmíněno na začátku kapitoly pouze odkaz instance této třídy.  

5.1.2 Třída Schémata 

 

Slouží k uložení informací o nových schématech a joinech vytvořených v administrátorské části 

programu.  

K tomuto uložení využívá tři kolekce:  

a) HashMap jménem hashMap_Schemata  

b) ArrayList jménem arrayList_joiny 

c) ArrayList jménem arrayList_RozsireneJoiny 

HashMap   hashMap_Schemata –  Zde se ukládají instance nově vytvořené třídy Schéma. Pokud 

tedy administrátor vytvoří novou třídu Schéma, pak se její instance společně s názvem schématu uloží 

do hashMapSchemata. Název schématu musí být v kolekci jedinečný. V programu je jedinečnost 

jména ošetřena tak, že při vkládání nových hodnot je zkontrolováno, zda se již toto jméno schématu 

v kolekci nevyskytuje, jestliže by se již vyskytovalo, instance s tímto názvem by se do kolekce 

neuložila. 

ArrayList   arrayList_joiny  - do této kolekce se ukládají instance vytvořené třídy Join. Pokud 

administrátor vytvoří nový join a chce jej uložit do kolekce, proběhne kontrola, zda se již tento join, 

spojující dané dvě entity přes stejné vazební atributy nevyskytuje. V případě, že tato vazba již 

v kolekci existuje, pak se nový join neuloží, v opačném případě ano. 

ArrayList  arrayList_RozsireneJoiny – Ukládají se do něj ArrayListy, které obsahují instance tříd 

Join.  Uložení rozšířeného joinu s dvěmi vazebními atributy je popsáno na následujícím příkladě. 

V následujícím příkladě jsou dvě tabulky, které se spojují přes vazební atributy tabulek 11. a 12. 
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id jmeno rocnik 

 

login Jmeno predmety rocnik 

1 Logicke obvody 1 

 

1 Jaroslav Logicke obvody 1 

2 Matematika 2 

 

2 Karel Matematika 2 

3 Automatizace 2 

 

3 Nataša Angličtina 3 

Tabulka 11 – jméno tabulka Předměty                                Tabulka 12 – jméno tabulky Student 

 

Dotaz pro rozšířený join k spojení tabulek Předmět (viz. tabulka 11) a Student (viz. tabulka 12) 

uvedených na  obrázku číslo 9 vypadá následovně: 

 
Obrázek 9 – Rozšířený join pro spojení tabulek číslo 11 a 12. 

         

Rozšířený join se v tomto případě skládá ze dvou joinů. Spojované entity jsou u všech joinů stejné, 

pouze se u každého mění vazební atributy. U prvního joinu jsou entity spojeny přes vazební atributy 

jmeno tabulky Předmět a predmety tabulky Student. U druhého joinu jsou opět stejné entity, jako u 

prvního joinu spojeny přes vazební atributy rocnik tabulky Předmět a rocnik tabulky Student. 

Pro každé dva vazební atributy je vytvořena třída Join.  Do ní se ukládají jména spojovaných entit a 

jména vazebních atributů. Instance třídy Join obsahující vložené informace o spojení se uloží do 

ArrayListu jménem ar_joiny.  

Kolekce arJoiny pro tento příklad obsahuje dvě instance třídy Join. Nakonec se tato kolekce uloží do 

kolekce arrayList_RozsireneJoiny.  

5.1.3 Třída Schema 

 

Třída slouží k uložení informací o konkrétním schématu a taky k uložení instancí na tvořenou třídu 

Entita.  

Tyto informace se uchovávají v těchto proměnných:  

a) jmenoSchematu – typu String 

b) popisSchematu  - typu String 

c) hashMapEntity – typu HashMap 
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jmenoSchematu – Při tvorbě nového schématu musí být zadáno jeho jméno. Tato informace se 

ukládá do této proměnné. Jméno musí být jedinečné. 

popisSchematu – Do této proměnné jsou vloženy všechny dodatečné informace o daném schématu. 

Administrátor může schéma detailně popsat. Upřesnit, jaký význam má dané schéma v programu a typ 

entit, které se do něj mohou ukládat. 

hashMapEntity – Kolekce je vytvořena pro uložení instancí třídy Entita. Každé schéma může 

obsahovat libovolný počet entit. Po vytvoření nové třídy Entita se přidá do kolekce hashMapEntity 

instance vytvořené třídy společně s klíčem, kterým je jméno Entity, proto musí mít entita jedinečné 

jméno.  

5.1.4 Třída Entita 

 

Je to hlavní část celého programu. Entita lze vytvořit z těchto prvků:  

a) Tabulky 

b) Pohledu 

c) SQL dotazu 

Informace o dané entitě se ukládají v těchto proměnných 

a) jmenoSchematuKamPatri 

b) typEntity 

c) jmenoEntity 

d) jmenoEntityVdatabazi 

e) hashMap_Atributy 

f) jeToZdotazuSql 

g) sqlDotaz 

jmenoSchematuKamPatri – Každá entita musí být přidána do některého z existujících schémat. 

Informace s názvem schématu, do kterého se entita uloží, je evidována v této proměnné. Proměnná 

musí být vždy vyplněna, jinak by se při načítání entit v uživatelské části tohoto programu nenačetla do 

žádného schématu, tudíž by se s ní nedalo pracovat. 

typEntity – Proměnná eviduje, z jakého prvku byla entita vytvořena. Na začátku této části jsou 

vypsány tři prvky, ze kterých je možno entitu vytvořit, jsou to tabulka, pohled či SQL dotaz. Jiných 

hodnot, než které byly vyjmenovány, nemůže proměnná nabývat. Entitu lze tedy vytvořit pouze 

z těchto tří prvků. 

jmenoEntityVdatabazi – Pokud je entita vytvořena z tabulky v databázi, pak se do této proměnné 

ukládá název této tabulky. Proměnná se používá v uživatelské části při sestavování SQL dotazu, 

konkrétně při definování zdrojové tabulky pro získávaná data. Jestli se entita vytvoří z pohledu, pak se 

do proměnné uloží jeho jméno. Opět platí zásada, že proměnná musí být vyplněna. V případě, že entita 

je vytvořena z SQL dotazu, pak se do proměnné ukládá SQL dotaz. 
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jmenoEntity – Ukládá se sem alias nově vytvořené entity. Alias se tvoří ze jména zdroje dat, tedy 

pokud entita vytvářena z tabulky jménem Předmět, pak alias bude Předmět. To samé platí i v případě, 

že entita bude vytvořena z pohledu. Pokud je ovšem entita tvořena z SQL dotazu, pak alias entity musí 

být zadán administrátorem.  

Alias musí být ovšem jedinečný. Proto se při přidávání nové entity musí zkontrolovat všechny 

schémata, zda již neobsahují entitu s tímto aliasem. V případě, že by se tento alias vyskytoval 

v některém ze schématu, pak by k jeho názvu byla přidána číselně hodnota jeho výskytu ve všech 

schématech. Ukázka: 

Je vytvořeno schéma, které obsahuje entity s názvy Předmět a Student. Pokud je v administrátorské 

části tvořena nová entita z tabulky Předmět, program zjistí, že alias Předmět pro novou entitu se již ve 

schématech vyskytuje jedenkrát, proto je vytvořen alias se jménem Predmet1.  

Hodnota aliasu entity je uložena v proměnné jmenoEntity. 

hashMap_Atributy – Tato kolekce je vytvořena pro ukládání instancí třídy Atribut. Každý atribut je 

v programu reprezentován třídou Atribut. Pokud má entita tři atributy, pak budou v kolekci uloženy tři 

instance třídy Atribut, kde v každé instanci budou uloženy informace o konkrétním atributu. Při 

vkládání instance do kolekce k ní musí být uložen ještě klíč, což je jméno daného atributu. 

jeToZdotazuSql –  Tato proměnná určuje, zda entita byla vytvořena z SQL dotazu, či jestli byla 

vytvořena z tabulky či pohledu. Pokud byla vytvořena z SQL dotazu, pak se do proměnné uloží slovo 

true, v opačném případě, tedy když je entita vytvořena z tabulky či pohledu je proměnné uloženo slovo 

false.  Tato proměnná je využita při plnění následují proměnné jménem sqlDotaz. 

sqlDotaz – Proměnná je využita tehdy, pokud hodnota proměnné jeToZdotazuSql má hodnotu true, 

což znamená, že entita je vytvořena z SQL dotazu. Uchovává se v ní SQL dotaz, pomocí kterého byla 

entita vytvořena. 

5.1.5 Třída Atribut 

 

Používá se pro uložení hodnot o atributu entity. Pokud entita, která je například vytvořena z tabulky, 

obsahuje atributy, pak je pro každý atribut vytvořena tato třída, ve které se evidují o atributu 

následující hodnoty: 

a) jmeno 

b) typ 

c) delka 

jmeno – Proměnná slouží k uložení jména konkrétního atributu. To musí být jedinečné.  

typ – v této proměnné je uložen datový typ atributu. Informace o datovém typu atributu jsou přečteny 

ze systémové katalogu dané databáze. Pokud je atribut datové typu varchar2, pak je do proměnné 

uložena hodnota varchar2. Tento postup platí pro každý atribut.   
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delka – Každému atributu v databázi přiřazena kapacita, kterou může v paměti zabírat. Velikost této 

kapacity lze zjistit opět ze systémového katalogu databáze. Hodnota se ukládá v této proměnné. 

5.1.6 Třída Join 

 

Veškeré informace o joinu se ukládají v této třídě. Join se tvoří vždy mezi dvěmi entitami. Ty jsou 

spojeny přes atributy, které se nazývají vazební atributy.  

Informace o použitých entitách, atributech, schématech a operátor k vytvoření  joinu jsou uloženy 

v těchto proměnných: 

a) schemaPrvniEntity 

b) schemaDruheEntity 

c) prvniTabulka 

d) druhaTabulka 

e) atributPrvniTabulky 

f) atributDruheTabulky 

g) jmenoJoinu 

h) popisJoinu 

i) vazbaJoinu 

j) operatorJoinu 

schemaPrvniEntity – Do proměnné se ukládá název schématu, do kterého patří první spojovaná 

entita. 

schemaDruheEntity – Do této proměnné se ukládá název schématu druhé spojované entity 

prvniTabulka – V proměnné je uložen název první spojované entity.  Musí být zachováno pořadí, 

tedy do této proměnné nesmí být uloženo jméno druhé spojované entity, 

druhaTabulka – Zde je uložena hodnota druhé spojované entity.  Opět platí, že musí být zachováno 

pořadí uložení názvů entit, tedy nemůže být v této proměnné uloženo jméno první spojované entity. 

atributPrvniTabulky – první vazební atribut spojovaných entit. 

atributDruheTabulky – druhý vazební atribut spojovaných entit 

jmenoJoinu - každý join musí mít svůj název. Program při tvorbě joinu navrhuje vždy takový název 

joinu, aby z něj bylo ihned jasné, které entity a atributy mezi sebou budou spojeny a taky, jaká mezi 

nimi bude vazba.  Administrátor může ovšem vymyslet svůj vlastní název pro join.  Každý název joinu 

musí být jedinečný. Pokud by tomu tak nebylo, join nebude přidán do kolekce.  Při vkládání je tedy 

ověřena jedinečnost názvu joinu.  
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vazbaJoinu – definuje typ spojení mezi dvěma entitami. V programu jsou k dispozici tyto tři druhy 

vazeb:  

a) Join 

b) Left join 

c) Right join 

Pokud je vazba typu left, pak při následujícím spojení entit: Prvni LEFT JOIN Druha budou do 

výsledku zahrnuty všechny záznamy první entity, tedy i ty, pro které neexistuje žádná odpovídající 

vazba spojení atributů. Výsledky, ke kterým neexistuje vazba z druhé entity, jsou doplněny null.  

U vazby right jsou do výsledku zahrnuty všechny záznamy z druhé entity, tedy i ty, pro které 

neexistuje žádná odpovídající vazba spojení atributů. Tedy vazba LEFT JOIN tedy zahrnuje všechny 

záznamy první entity a vazba RIGHT JOIN všechny záznamy druhé entity. 

operatorJoinu - udává, jaký bude operátor mezi dvěmi vazebními atributy. Můžou to být vazby:  

  

a) vazba   =  jsou vybrány záznamy, kde se spojované atributy rovnají 

b) vazba   <>    jsou vybrány záznamy, u kterých se spojované atributy 

nerovnají 

c) vazba   >=   jsou vybrány záznamy, u kterých se spojované atributy 

rovnají, nebo jsou hodnoty atributu první spojované entity větší než 

hodnoty atributu druhé spojované entity. 

d) vazba  <=    jsou vybrány záznamy, u kterých se spojované atributy 

rovnají, nebo jsou hodnoty atributu druhé spojované entity větší než 

hodnoty atributu první spojované entity. 

e) vazba   >      jsou vybrány záznamy, u kterých je hodnota atributu první 

entity větší než hodnota atributu u druhé entity 

f) vazba   <     jsou vybrány záznamy, u kterých je hodnota atributu druhé 

aentity větší než hodnota atributu u první entity. 

popisJoinu – zde je možno uložit veškeré informace o joinu.  

 

5.2 Tvorba prvků 

 

V této podkapitole je popsán proces nového schématu. Tento popis je doplněn i obrázkem 

z vytvořeného programu. 

Dále je detailně popsán proces tvorby nového joinu, popis je opět doplněn obrázkem z vytvořeného 

programu. 
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5.2.1 Tvorba schématu 

 

Proces tvorby schématu je následující. Okno pro tvorbu nového schématu obsahuje dva stromy, ve 

kterých jsou uloženy entity. První strom, označován “Entity k přidání ” (na obrázku číslo 10 je tento 

strom vlevo) obsahuje entity, které mohou být přidány do právě vytvářeného schématu. 

Ve druhém stromě, označovaném jako “Vybrané entity” (na obrázku číslo 10 je tento strom vpravo) 

obsahuje entity, které již byly vybrány administrátorem. 

Strom Entity k přidání obsahuje dva uzly. První se jmenuje Tabulky a druhý Pohledy. Nejprve jsou ze 

systémového katalogu databáze Oracle přečteny všechny tabulky pro právě přihlášeného uživatele. 

Všechna jména těchto tabulek přečtených z katalogu se přidávají uzlu Tabulky. 

Dále se načtou ze systémového katalogu databáze Oracle všechny pohledy aktuálně přihlášeného 

uživatele. Ty se uloží do stromu do uzlu Pohledy.  

 

 
 Obrázek 10 - Tvorba schématu v administrátorské části 

Do stromu Entity k přidání se načítají pouze názvy entit, nikoliv jejich atributy. Bylo by totiž 

neefektivní načítat atributy ke všem entitám.   

Administrátor může přidávat entity ze stromu Entity k přidání do stromu Vybrané entity.  Pokud chce 

administrátor přidat entitu, musí ji označit a kliknutím myší na volbu přidej tuto entitu vložit do 

stromu. Proběhne kontrolu, zda se již tato entita ve stromu Vybrané entity nevyskytuje, pokud se 

nevyskytuje, pak se přidá, v opačném případě ne. Entity lze taky ze stromu Vybrané entity mazat.  
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Po skončení přidávání entit do stromu Vybrané entity může administrátor buďto vytvořit nové schéma 

s těmito entitami, nebo proces zrušit. Pokud se rozhodne schéma vytvořit, musí zadat jednoslovný a 

jedinečný název schématu.  

Po zadání jména schématu je vytvořena instance třídy Schema, viz kapitola 5.1.3. V instance je do 

proměnné jmenoSchematu uloženo jméno schématu zadané uživatelem. 

Pro každou entitu uloženou ve stromu Vybrané entity je vytvořena instance třídy Entita, viz. kapitola 

5.1.4. Každá instance obsahuje proměnné, které jsou postupně plněny. V prvním kroku se naplní 

proměnná jmenoSchematuKamPatri hodnotou jména tohoto nově vytvářeného schématu, které zadal 

administrátor. Do proměnné typEntity se vloží jedna ze tří možností, tedy buďto tabulka, pohled či 

SQL dotaz. Proměnná jmenoEntityVdatabazi je naplněna hodnotou názvu entity, pod kterým je 

zastoupena ve stromě Vybrané entity. Proměnná jmenoEntity je vytvořena opět z názvu entity, pod 

kterým je entita zastoupena ve stromě Vybrané entity. Pokud ovšem v libovolném schématu již entita 

se shodnou hodnotou v proměnné jmenoEntity existuje, bude k hodnotě řetězce s názvem entity 

přidávaná hodnota počtu, kolikrát byla tato hodnota se jménem entity nalezena v některém z dříve 

uložených schémat. Tento problém je rozebrán v kapitole 5.1.4. 

U každé entity se načítají informace o její atributech ze systémového katalogu. Toto se ovšem týká 

případu, je-li entita vytvořena z tabulky či pohledu. Pokud je entita vytvořena z SQL dotazu, tak se 

informace o atributech načtou pomocí javovské třídy PreparedStatement a metod k ní přistupujících. 

Pro každý atribut je vytvořena třída Atribut, viz. kapitova 5.1.5. Do instance se ukládají informace 

načtené ze systémového katalogu, konkrétně se do proměnné jmeno uloží jméno atributu, do 

proměnné typ se uloží datový typ atributu a do proměnné delka se uloží hodnota, kterou má 

rezervován atribut v paměti databáze. Instance třídy atribut je uložena do hashAtributy, který se 

nachází v instanci třídy Entita.  

Instance třídy entita, která je již naplněna hodnotami, je uložena do hashMapEntity, která je uložena 

v instanci třídy Schéma.   

5.2.2 Tvorba joinu 

 

Join se tvoří pomocí grafického průvodce.  

V novém okně se vytvoří nabídky pro výběr schémat, ve kterých jsou umístěny spojované entity. Dále 

nabídky pro výběr spojovaných entit, jejich vazební atributy, typ joinu a operátor mezi vazebními 

atributy. Popsané okno pro tvorbu joinu je zobrazeno na obrázku číslo 11. 
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          Obrázek 11 – Tvorba joinu 

       v uživatelské části programu 

Proces tvorby joinu začíná výběrem prvního a druhého schématu, ve kterých jsou umístěny spojované 

entity, tato volba se provede v nabídkách Schema 1 a Schema 2. 

Nabídky Entita 1 se plní pouze entitami, patřící schématu, které bylo vybráno v nabídce Schema 1. 

Nenačítají se tedy do nabídky jiné entity z ostatních schémat.  Nabídka Entita 2 se plní stejným 

způsobem jako nabídka Entita 1, plní se však entitami, patřící schématu, které bylo vybráno v nabídce 

Schema 2. 

Nabídka Atribut entity 1 se naplní atributy patřící entitě vybrané v nabídce Entita 1. Nabídka Atribut 

entity 2 se naplní atributy patřící entitě vybrané v druhé nabídce, tedy Entita 2. 

Administrátor musí dále vyplnit typ joinu v nabídce Typ joinu, operátor mezi vazebními atributy 

v nabídce Operator a v poslední řadě může vyplnit jméno nově vytvářené joinu v nabídce Jmeno 

joinu. 

Dále je vytvořena instance třídy Join, viz. kapitola 5.1.6. Proměnným této instance jsou přiřazeny 

hodnoty vybrané administrátorem v nabídkách v tomto okně. Výsledná naplněná instance hodnotami 

vybranými administrátorem v okně se uloží do ArrayListu jménem arrayList_joiny ve třídě schémata, 

viz kapitola 5.1.2. 

 

5.3 Sestavení dotazu  

 

V této podkapitole je popsán proces tvorby nového SQL dotazu. Nejprve se specifikují data, která mají 

být z databáze vrácena. Dále se definuje filtr a řazení na vracená data. Vytvořený dotaz je předán 

databázi, která pro odpovídající dotaz předá programu data, jež jsou následně zobrazeny v tabulce. 
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5.3.1 Výběr výsledných dat 

 

Nový dotaz se tvoří v uživatelské části programu. K tvorbě nového dotazu je využívá grafické 

rozhraní.  

Prvním krokem při tvorbě dotazu je výběr entit a atributů, které budou v dotazu obsaženy. Ty lze 

vybrat ve výběru Entity k přidání znázorněného na obrázku číslo 12. Pokud je výběr Vybrané entity, 

zobrazen na obrázku číslo 12. prázdný, lze do něj přidat libovolnou entitu či atribut z výběru Entity 

k přidání. Jestliže ale výběr Vybrané entity obsahuje alespoň jednu entitu, pak lze z výběru Entity 

k přidání vybrat pouze tu entitu, ke které existuje join s některou z entit nacházejících se ve výběru 

Vybrané entity.  

Entity ve výběru Entity k přidání, které lze přidat do výběru Vybrané entity, jsou vyznačeny zeleně, 

ostatní entity, tedy ty, mezi kterými neexistuje žádná vazba s libovolnou entitou ve výběru Vybrané 

entity jsou vyznačeny šedě, ty nepůjdou přidat. 

 

 Obrázek 12 – Výběr požadovaných entit 

   

Entity a atributy umístěné ve výběru Entity k přidání byly načteny z kolekcí v třídách, které ukládají 

tato data. Tyto třídy jsou popsány v kapitole 1.1, kde je podrobně popsáno, jak jsou data v těchto 

třídách uložena.  

Pokud k aktuálně přidávané entitě z výběru Entita k přidání existuje více join spojení s entitami ve 

výběru Vybrané entity, pak je uživateli nabídnuta volba výběru joinu, který bude použit pro join 

spojení s entitou umístěnou ve výběru Vybrané entit. 

5.3.2 Tvorba filtru dat 

 

Filtr se vytváří pro entity a atributy, které uživatel vybral v předchozím kroku, viz. kapitola 5.3.1. 

K tvorbě filtrů je využito okno grafické rozhraní programu, viz. obrázek číslo 13. V tomto okně vybírá 
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uživatel entitu, jenž obsahuje atribut, pro který se tvoří tento filtr. V nabídce Atribut je vybrán 

zmíněný atribut. Dále musí uživatel vybrat operátor, který bude použit mezi vybraným atributem a 

hodnotou zadanou uživatelem do textového pole Hodnota.  

Podmínka z příkladu znázorněného na obrázku 13 by vypadala následovně: WHERE 

PRVNÍ.ID_PRVNI > 5. Pokud uživatel vytvoří omezující podmínku pro další atribut, pak se tyto 

podmínky oddělují slovem “and”. Výsledná podmínka WHERE pro dva atributy tabulky jménem 

Prvni by vypadala takto:  

WHERE PRVNI.ID_PRVNI > 5 AND PRVNI.JMENO = ‘JAROSLAV’   

 
  Obrázek 13 – Tvorba podmínky WHERE dotazu   

5.3.3 Tvorba řazení výstupních dat 

 

Řazení dat se opět týká opět pouze entit a atributu, které uživatel vybral v kroku popsaném v kapitole 

číslo 5.3.1. Pro každý atribut vybraných entit lze vytvořit podmínku, zda jeho hodnoty budou seřazeny 

sestupně či vzestupně podle abecedy. Příklad pro třídění dat v tabulce Osoby je na obrázku číslo 14. 

Podmínka ORDER BY se skládá z názvu entity a názvu atributu odděleny tečkou, které v případě, že 

hodnoty v daném atributu mají být seřazeny sestupně podle abecedy následuje slovo DESC. Pokud je 

vybráno více atributů k seřazení, pak se jednotlivé vygenerované podmínky oddělují čárkou. Tento 

případ je zobrazen na prostřední tabulce obrázku číslo 14. 

 
 Obrázek 14 – ukázky řazení dat ve 3 stejných tabulkách pro odlišné podmínky řazení 
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5.3.4 Sestavení a zobrazení dotazu 

 

V posledním kroku se již dotaz vytvoří.  

Dotaz se ukládá do řetězce, začíná slovem SELECT, které následuje výčet atributů, jenž uživatel 

vybral ve výběru Výběr výsledných dat, popsaném v kapitole číslo 5.3.1. 

Dále následuje slovo FROM, po kterém následují vždy dvě entity i s typem vazby joinu a operátorem 

mezi vazebními atributy.  Musí zde být uvedeny všechny joiny použité pro spojení výsledných entit. 

Pokud uživatel vytvořil omezující filtr na data v kroku, který je popsán v kapitole 5.3.3, pak se tento 

filtr přidá na konec vytvářeného řetězce za slovo WHERE. 

V případě, že uživatel vytvořil na výsledná data řazení, které je popsáno v kapitole 5.3.4, pak se toto 

řazení přidá za podmínku WHERE řetězce. Pokud ovšem do řetězce s novou podmínkou nebyla 

přidána podmínka WHERE, pak se řazení přidá ihned za část definování zdroje dat, tedy za FROM. 

Tím je dokončena tvorba dotazu. Výsledná data z tohoto dotazu, jenž vrátila databáze, jsou zobrazena 

v tabulce.  

 

     Obrázek 15 – Zobrazení dat získaných  

     z databáze pro vytvořený dotaz 
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6 Srovnání vytvořeného programu s ostatními produkty 

 

V této kapitole bude porovnán vytvořený program s produkty popsanými v 2. kapitole této práce. U 

každého produktu budou uvedeny odlišnosti oproti mému programu. 

Microsoft Query  

 

Program Microsoft Query není na rozdíl od mého programu rozdělen na administrátorskou a 

uživatelskou část a nelze v něm definovat objekty, které by bylo možné využít znovu po jeho vypnutí.  

 

V mém programu definované objekty, což jsou například entity vytvořené z tabulek či pohledů, 

ukládám do XML souborů, odkud jsou po zapnutí programu znovu načteny do proměnných v třídách, 

sloužícím k uložení těchto objektů. S objekty lze následně opět pracovat. 

Po zapnutí Microsoft Query jsou do programu načteny všechny tabulky a pohledy přihlášeného 

uživatele. Pokud uživatel chce získat data z více tabulek, pak musí pokaždé definovat vazby mezi 

tabulkami, protože program je neukládá, na rozdíl od mého programu. 

 

V mém programu jsou uživateli v uživatelské části nabídnuty pouze entity i s příslušnými vazby mezi 

nimi, které byly vytvořeny v administrátorské části program. 

 

Program je součástí balíčku Microsoft Query. 

Microsoft Query nabízí oproti mému produktu tyto funkce, o které lze v budoucnu můj program dále 

rozšiřovat. 

 

 Získaná data z databáze lze exportovat do Excel souboru či uložit data do HTML souboru. 

 Může pracovat s daty, které jsou uloženy například v Excel souboru nebo v aplikaci 

Access od společnosti Microsoft. 

 Výsledná data lze uložit do souboru i s vytvořeným dotazem potřebným k získání dat. Při 

následovném spuštění tohoto souboru se data automaticky aktualizují. Dotaz se ukládá do 

souboru s příponou  DQY. 

Advanced Query Tool v9 

Program není stejně jako Microsoft Query rozdělen na administrátorskou část. To přináší opět stejné 

nevýhody, jako jsou popsány u produktu Microsoft Query.  

Advanced Query Tool v9 nabízí oproti mému produktu tyto funkce, o které lze v budoucnu můj 

program dále rozšiřovat. 

 Program vždy při přidání nové tabulky k zobrazení automaticky vygeneruje možnou 

vazbu pro spojení nově přidané tabulky s některou z již přidaných tabulek. Tento problém 

je popsán v kapitole 2.3. 

 Přihlašovací údaje se ukládají do souboru. 
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Oracle Discoverer 

Program je rozdělen na dva samostatné programy. První slouží pouze administrátorům programu. 

Slouží k definici objektů, využívaných při tvorbě nového dotazu, tímto způsobem pracuje i můj 

program, kde se taky v  administrátorské části definují objekty, využívané při sestavovaní dotazu.  

V mém programu jsou uživateli při tvorbě nových entit nabídnuty pouze tabulky či pohledy právě 

přihlášeného uživatele k databázi, na rozdíl od Oracle Discoverer, který při přidávání nové entity 

nabízí uživateli všechny tabulky a pohledy všech uživatelů v databázi. To může mít za následek 

zneužití informací v tabulkách neoprávněnými uživateli. 

Uživatelská část tohoto programu slouží stejně jako u mého programu k tvorbě SQL dotazů.  

Oracle Discoverer nabízí oproti mému produktu tyto funkce, o které lze v budoucnu můj program dále 

rozšiřovat: 

 program umožňuje analyzovat data uložená v databázi. Pojem analýza dat je vysvětlen 

v kapitole 2.1. 

 Na atributy mohou být aplikovány agregační funkce 

 Data získaná z databáze či z analýzy lze sdílet s ostatními uživateli 

 Lze naplánovat tvorbu nového schématu i s entitami, které se do něj mají načíst  

 Řazení výsledných dat je rozšířeno o seskupování výsledných dat podle hodnot atributů. 
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7 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit program, sloužící k tvorbě SQL příkazů, 

používaných k získání dat z databáze a jejich následné zobrazení.  

Program jsem rozdělil administrátorskou a uživatelskou část. Administrátorská část nabízí uživateli 

vytvoření entit z tabulek, pohledů či SQL dotazu. Entity lze umístit do vytvářených schémat. Objekty 

vytvořené v administrátorské části se ukládají do proměnných ve třídách, napsaných v programovacím 

jazyce Java. 

V uživatelské části jsou k sestavení výsledného dotazu využity entity vytvořené v administrátorské 

části. Ty jsou načteny z proměnných ve třídách jazyka Java, případně ze souboru XML. K získání dat 

z tabulky či pohledu není nutné psát SQL příkaz, ale stačí pouze vybrat entitu, pro kterou mají být 

načtena její data z databáze. 

Vypracovaní této bakalářské práce bylo pro mě přínosné tím, že jsem naučil pracovat s databází 

Oracle a zdokonalil své znalosti v programovacím jazyce Java. 

 

V práci jsem čerpal z doporučené literatury, dále z odborných knih a článků na internetu. 
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