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1 Úvod 

Bez výpočetní techniky si dnešní svět nedokážeme představit. Informační technologie 

usnadňují a urychlují uživatelům práci s různými informacemi. I chovatelské kluby různých 

plemen psů, aby mohli dobře provádět svou práci, aby funkcionáři klubu a následně i jejich 

členové, chovatelé, měli přehled o potřebných faktech jednotlivých psů, zdravotních 

výsledcích, plemenných linií a celkovém plemeni, musí mít k dispozici účinnou a zároveň 

jednoduše ovladatelnou databázovou aplikaci. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma vytvoření databázové aplikace všech 

šesti plemen (golden, labradorských, flat coated, chesapeaeke bay, nova scotia duck tolling, 

curly coated) retrieverů pro Retriever klub CZ. Aplikace bude sloužit funkcionářům klubu, 

zejména poradcům chovu jednotlivých plemen. Mým hlavním cílem je vytvoření databáze, 

do které budou uživatelé jednoduše vkládat data, která budou v přehledné formě k dispozici 

pro činnost poradců chovu jednotlivých plemen. Například vydávání doporučení při výběrů 

krycích psů ke konkrétním chovným fenám, k analyzování chovatelských dat, k interpretaci 

výsledků členům klubu a následným opatřením v chovu. 

V kapitole Teoretická východiska práce pro tvorbu databázových aplikací budu 

popisovat teorii vztahující se k problematice databází. Dále zde bude uvedena problematika 

týkající se objektů Microsoft Access. 

Kapitola Analýza současného stavu se bude zabývat aktuální situací uchovávání dat 

v Retriever klubu CZ. Informace budu získávat konzultací s vedením klubu. 

Stěžejní části práce je kapitola Návrh databázové aplikace a její zhodnocení, ve které 

se budu zabývat praktickým návrhem databázové aplikace retrieverů s průkazem původu 

v České republice. Samotná aplikace bude vytvořena v programu Microsoft Access 

a pro vytvoření jednotlivých událostních procedur v aplikaci využiji jazyk Visual Basic 

for Application. 

V poslední kapitole se zaměřím na celkové shrnutí bakalářské práce. Budu posuzovat, 

zdali jsem splnil stanovené cíle, a pokud ne, co je tomu důvodem. 
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2 Teoretická východiska práce pro tvorbu databázových 

aplikací 

2.1 Databáze 

Databázi chápeme jako uspořádanou množinu navzájem souvisejících dat, které 

ukládáme do úložiště bez zbytečné redundance dat, tak aby nedocházelo k výskytu stejných 

dat. Úprava, aktualizace a odstranění již uložených dat a přidávání nových dat je řízeno 

databázi centrálně. Uložená data může využívat uživatel, nebo několik uživatelů současně 

formou různých přístupových metod. [4] 

U různých výrobců databází a jejich jednotlivými produkty existují odlišné varianty 

řešení. Například u Microsoft Access se data ukládají do jednoho souboru a Oracle 

Corporation určuje databázi jako několik fyzických souborů, jejichž správu zajišťuje instance 

databázového softwarového produktu, která běží v paměti počítače. [1] 

2.2 Databázová aplikace 

Databázová aplikace je program vytvořený buď systémem pro správu databáze, nebo 

je napsán pomocí nějakého programovacího jazyka. Tento program slouží pro výběr, 

prezentaci, zpracování, zpřístupnění, náhled a tisk dat z databáze. [4] 

2.3 Systém řízení báze dat 

Systém řízení báze dat, neboli RDBMS (Relations Databese Managment System) je 

sada softwarových programů zajišťující bezporuchové využívání databáze i několika uživateli 

současně a zajišťuje taky spojení mezi uloženými daty a aplikacemi. Využíváme je pro 

vytvoření, udržení, modifikování a správě relačních databází. Jejich funkce, vlastnosti 

a kvalita se liší podle druhu výrobce.  Slouží pro práci s databází a udržuje jí v chodu. Každý 

takovýto systém musí umět pracovat s velkým objemem dat. 

Je založen na třech základních funkcích: 

 Definice dat: umožňuje určovat jaká data ukládat do databáze, typ dat a vztahy 

mezi jednotlivými daty.  

 Manipulace s daty: práce s daty umožňuje využívat různé způsoby jejich 

zpracování. Můžeme si vybírat, která datová pole vyžadujeme, provádět 
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filtraci dat a jejich následnou sumarizaci a seřadit je podle různých kritérií. 

Data můžeme do tabulek vkládat, odstranit je z tabulek a případně provádět 

jejich aktualizaci nebo modifikaci. 

 Řízení dat: pomocí této funkce stanovujeme, kdo data může číst, aktualizovat 

nebo vkládat. Určuje tak přístupová práva jednotlivým uživatelům 

pro vykonávání jejich činností v databázi. Další důležitou vlastností, kterou 

tato funkce nabízí je, jak budou data sdílená a aktualizována. [3] 

2.4 Databázové modely 

Databázový model je architektura, která definuje, na jakém principu databáze funguje, 

jak jednotlivé objekty v databázi ukládá a jaké vztahy mezi objekty existují. [1, 4] 

Můžeme je rozdělit podle způsobu uložení a vztahů mezi daty na: 

 Hierarchický databázový model 

 Síťový databázový model 

 Objektově orientovaný model 

 Objektově relační model 

 Relační databázový model 

2.4.1 Hierarchický databázový model 

Data v hierarchickém modelu jsou strukturována na základě stromové struktury, kde 

základní tabulku tvoří tzv. kořen obráceného stromu. Z tohoto kořene dále vystupují větve, 

které označují další tabulky. 

 Záznamy z tabulek jsou zde propojeny pomocí ukazatelů neboli šipek, které určují, 

kde se spojené záznamy fyzicky nachází. Vztah je reprezentován pomocí relace rodič 

a potomek, který nám právě určuje zmíněný ukazatel. Rodičovská tabulka může tedy být 

přičleněna k jedné, nebo více tabulkám potomků. Každý potomek tak má pouze jednoho 

rodiče. Koncový uživatel přistupuje k datům postupně, od kořenové tabulky přes stromovou 

strukturu až po nalezení hledaného záznamu. [1, 2] 

2.4.2 Síťový databázový model 

Síťový model popisuje databáze, kde existuje vícenásobné rodičovství. Její struktura je 

definována pomocí uzlů a množinových struktur. Uzel je dán souborem záznamů, které 
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propojujeme množinovou strukturou v relaci jedna k více. Množinová struktura tak zřizuje 

relaci v databázi. Mezi dvěma uzly tak může existovat více spojení. V tomto modelu koncový 

uživatel může přistupovat k požadovaným záznamům v tabulce z jakéhokoliv uzlu 

a procházet libovolné množinové struktury. [2] 

2.4.3 Objektově orientovaný model 

Aplikace z oblasti designu, multimédií, složitých výkresů a dalších oblastí využívající 

složité datové typy potřebují takový model, který přináší lepší vztah mezi složitými daty 

a jejich reprezentací v databázi. Tímto modelem je právě objektově orientovaný model. 

Objekt chápeme jako logickou skupinu příbuzných dat a programovou logiku, které 

dohromady popisují nějakou věc, nebo osobu z reálného světa. Dále zde musíme zařadit 

proměnné uložené u každého objektu, které jsou dány datovými položkami. Pokud chce 

uživatel přistupovat k proměnným, musí využívat metody, které určují složky objektu 

a operace prováděné nad objektem. [1] 

2.4.4 Objektově relační model 

Využívá se pro práci s jednorázovými dotazy. Hlavní rysy tohoto modelu doplňují 

stávající relační koncepce. Mezi tyto rysy patří volitelné primární klíče, ponechání jazyka 

SQL, existence pohledů, mechanizmus tvorby relací a zajištění komptability s existujícími 

relačními databázemi. [8] 

2.4.5 Relační databázový model 

Relační databázový model je založen na základě relačního modelu dat a relační 

algebře, která je vyjádřena teorií množin a predikátové logice prvního řádu. Model nám 

přesně určuje, jakou mají mít data strukturu, jak zajistit jejich integritu, způsob ukládání dat 

a jaké operace s daty můžeme provádět. [5] 

Relační databáze je založena na databázové relaci obsahující data uložená v tabulkách. 

Relaci chápeme jako tabulku dat, která má určitý počet záznamů neboli n-tic a atributů neboli 

polí. Každý záznam je definován polem, které musí obsahovat nějakou unikátní hodnotu. Tuto 

jednoznačnou identifikaci hodnoty zajišťuje primární klíč. V relačním modelu existují vztahy 

M:N, 1:N a 1:1. [9] 
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Mezi výhody relační databáze zahrnujeme víceúrovňovou integritu dat. Integrita 

zajistí, že data nebudou v databázi duplicitní a dokáže odhalit chybějící hodnoty primárních 

klíčů. Další výhodou je logický a fyzický stav nezávislosti dat na databázové aplikaci. Pomocí 

vynutitelnosti různých možností úrovní integrity data odpovídají realitě a jsou zcela 

konzistentní. Data získáváme z jedné, nebo několika tabulek, které mají mezi sebou nějaký 

vztah. To přináší výhodu jejich snadného získávání. [2] 

Coddova pravidla pro relační modely: 

 Informační pravidlo: všechny informace v relační databázi jsou vyjádřeny 

explicitně na logické úrovni jediným způsobem a to hodnotami v tabulkách. 

 Pravidlo jistoty: všechny data v relační databázi jsou přístupná kombinací 

jména tabulky s hodnotami primárního klíče a jménem sloupce. 

 Systematické zpracování nulových hodnot: nulové hodnoty jsou plně 

podporovány relačním RDBMS pro prezentaci informace, která není 

definována a to nezávisle na datovém typu. 

 Dynamický on-line katalog založený na relačním modelu: popis databáze je 

vyjádřen na logické úrovni stejným způsobem jako zákaznická data, takže 

autorizovaný uživatel může aplikovat stejný relační jazyk ke svému dotazu 

jako uživatel při práci s daty. 

 Obsáhlý datový podjazyk: relační systém může podporovat několik jazyků 

a různých módů použitých při provozu terminálu. Nicméně musí být nejméně 

jeden příkazový jazyk s dobře definovanou syntaxí, který obsáhle podporuje 

definici dat, definici pohledů, manipulaci s daty jak interaktivně, tak 

programem, integritní omezení, autorizovaný přístup k databázi a transakční 

příkazy. 

 Pravidlo vytvoření pohledů: Všechny pohledy, které jsou teoreticky možné, 

jsou také systémem stvořitelné. 

 Schopnost vládání, vytvoření a mazání: schopnost zachování relačních 

pravidel u základních i odvezených relací je zachována nejen při pohledu 

na data, ale i při operacích průniku, přidání a mazání dat. 

 Fyzická datová nezávislost: aplikační programy jsou nezávislé na fyzické 

datové struktuře. 

 Logická datová nezávislost: aplikační programy jsou nezávislé na změnách 

v logické struktuře databázového souboru. 
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 Interní nezávislost: integritní omezení se musí dát definovat prostředky relační 

databáze nebo jejím jazykem a musí být schopna uložení v katalogu a nikoliv 

v aplikačním programu. 

 Nezávislost databáze: relační RDBMS musí být schopny implementace 

na jiných počítačových architekturách. 

 Pravidlo přístupu do databáze: jestliže má relační systém jazyk nízké úrovně, 

pak tato úroveň nemůže být použita k vytváření integritních omezení a jen 

nutno vyjádřit se v jazyce vyšší úrovně. [4] 

2.5 Datový model 

Vyjadřuje myšlenkový popis struktury dat, které jsou uloženy v databázi. Patří zde 

entity, omezení těchto entit, jejich atributy, domény a popis vztahů mezi entitami. [5] 

2.6 ERD diagram 

ERD diagram je metodou datového modelování. Hlavním cílem je vytvořit pomocí 

symbolů, prvků a diagramů základní srozumitelné databázové schéma, které bude 

srozumitelné i pro neodborné pracovníky. Všechny druhy ERD diagramů mají stejné tyto 

prvky: 

 entity jsou vyjádřeny pomocí obdélníků. 

 každá relace je znázorněna čárou. 

 kardinalita vztahu se uvádí na čáry. 

 v diagramu můžeme vyznačit i atributy. [2] 

2.7 Entita 

Za entitu označujeme vše, o čem potřebujeme v systému uchovat nějaké údaje. Místa, 

myšlenky, osoby a události – prvky reálného světa, o kterých zjišťujeme informace 

a vkládáme je do databáze, považujeme za entity. Ale při jejich tvorbě se zaměřujeme pouze 

na tu skupinu entit, se kterou bude pracovat koncový uživatel. Rozdělujeme je na konkrétní 

entity, které modelují objekty, nebo události ve fyzickém světě jako například výrobky, 

zákazníci, prodejci atd. Entity, které modelují myšlenky, označujeme za abstraktní entity. 

Většinou se jedná o vztah mezi jinými entitami. [1, 5] 
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2.8 Atribut 

Všechny skutečnosti a vlastnosti, které se o entitě zaznamenávají a ukládají 

do databáze, nazýváme atribut. Definujeme ho jako jednotku faktů, která entitu upřesňuje 

a charakterizuje. Každá entita musí zahrnovat jeden atribut, který je jedinečným 

identifikátorem dané entity. Tento jednoznačný identifikátor zaručuje pro entitu jedinečnou 

hodnotu a může být složen z několika atributů. Atribut je považován za nejmenší jednotku dat 

v databázi. [1] 

2.9 Doména 

Za doménu považujeme obor hodnot, ze kterého se každý atribut skládá. Obor hodnot 

je tvořen množinou přípustných hodnot, kterých atribut nabývá. [5] 

2.10 Vztahy 

Ukládané entity do databáze mohou spolu nějakým způsobem souviset, proto je 

nezbytnou nutností u nich určovat vztahy definované mezi entitami. Spojují tabulky, které 

mají mezi sebou logickou souvislost. Poskytují nástroj pro zobrazování dat z několika tabulek 

a minimalizují redundanci dat. Pokud jsou vztahy mezi tabulkami správně nadefinovány, tak 

zajišťují integritu jejich dat. [2] 

Pokud mezi dvěma entitami je definován vztah, tak musíme provést jeho samotné 

namodelování. Modelování se provádí vložením atributu z primárního vztahu do cizího neboli 

nevlastního vztahu. Při volbě atributu je kladen důraz na jeho správný výběr, vybírán je 

takový atribut, který jedinečně identifikuje primární entitu. Tento identifikátor nazýváme 

kandidátní klíč. Nově uložený atribut v cizím vztahu označujeme jako cizí klíč. [5] 

2.10.1 Vztah typu jedna k jedné 

Vztah 1:1 vzniká v případě spojování tabulek, kdy jeden záznam z první tabulky je 

spojen pouze s jedním záznamem druhé tabulky a současně jeden záznam z druhé tabulky je 

spojen pouze s jedním záznamem první tabulky. Primární klíče jsou v tabulkách stejné. 

2.10.2 Vztah typu jedna k více 
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Vztah 1:N vzniká v případě spojování tabulek, kdy jeden záznam z první tabulky je 

spojen s jedním, nebo více záznamy v druhé tabulce a současně každý záznam z druhé 

tabulky může být spojen pouze s jedním záznamem z první tabulky. Tabulky jsou spojeny 

primární klíčem v první tabulce a cizím klíčem v druhé tabulce. V databázích se objevuje 

nejčastěji. 

2.10.3 Vztah typu více k více 

Vztah M:N vzniká v případě spojování tabulek, kdy jeden záznam z první tabulky je 

spojen s jedním, nebo více záznamy v druhé tabulce a současně jeden záznam z druhé tabulky 

může být spojen s jedním, nebo více záznamy z první tabulky. Pokud chceme vztah M:N 

vytvořit, musíme vytvořit třetí tabulku, která se nazývá spojovaná tabulka a ta rozděluje relaci 

M:N na dvě relace 1:N. 

2.11 Klíč 

Klíč je logická struktura využívána v tabulce k identifikaci jejich záznamů. V databázi 

za klíč považujeme jeden, nebo kombinaci atributů identifikujících jedinečným způsobem 

jednotlivý výskyt určité entity. Při tvorbě databáze využíváme pět druhů klíčů a to kandidátní, 

primární, cizí, alternativní klíče a neklíče. 

2.11.1 Kandidátní klíč 

Kandidátní klíč je pole, nebo soustava polí jednoznačně identifikující jednotlivé 

instance dané entity tabulky. V každé tabulce je obsažen minimálně jeden kandidátní klíč. 

Ze stanovených kandidátních klíčů v tabulce vybíráme jeden a označujeme ho za primární 

klíč tabulky. Klíče, které jsou stanoveny jako kandidátní a nevybereme je jako primární, jsou 

označovány jako alternativní klíče. [2] 

Vlastnosti kandidátního klíče: 

 Nesmí být vícesložkovým polem. 

 Musí obsahovat jedinečné hodnoty. 

 Nesmí obsahovat hodnoty null. 

 Jeho hodnota nesmí zapříčinit únik informací, které jsou dány bezpečnostními 

pravidly organizace. 

 Hodnota kandidátního klíče není ani částečně, ani jako celek volitelná. 
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 Skládá se z nejmenšího možného počtu polí, které zajišťují jedinečnost. 

 Jeho hodnota musí být v rámci celé tabulky jedinečná. 

 Hodnota kandidátního klíče musí jednoznačně identifikovat hodnoty všech 

polí daného záznamu.  

 Jeho hodnota se mění jen ve velmi výjimečných případech. [2] 

2.11.2 Primární klíč 

Primární klíč slouží pro jedinečnou identifikaci hodnot všech polí záznamu. Může jim 

být sloupec, nebo skupina sloupců v rámci jedné tabulky. Všechny tyto hodnoty se v databázi 

vyznačují jedinečností a identifikujeme je pomocí primárního klíče daného záznamu jediným 

způsobem. Také jej využíváme pro vytváření vztahů a vazeb mezi tabulkami. [2] 

Základním pravidlem při jejich tvorbě je, že každá tabulka má pouze jeden primární 

klíč. Dvě nebo více tabulek může mít stejný primární klíč jedině v případě, pokud se jedná 

o podmnožinové tabulky. Všechny podmínky, které splňuje kandidátní klíč, musí splňovat 

i primární klíč. [2] 

2.11.3 Cizí klíč 

Vznikne v případě vytváření vztahu 1:1, nebo 1:N mezi dvěma tabulkami. Je tedy 

klíčem jedné tabulky a současně primárním klíčem jiné tabulky. Je založen na existujícím 

primárním klíči. Měl by mít stejný název jako primární klíč, ze kterého se vytvořil a hodnoty 

získává z primárního klíče, se kterým je spojen. [2] 

2.11.4 Alternativní klíč 

Mezi alternativní klíče zahrnujeme všechny ty kandidátní klíče, které neoznačíme jako 

klíče primární. Definují způsob jak jednoznačně identifikovat jednotlivé záznamy uložené 

v tabulkách. Setkáváme se s nimi při implementaci RDBMS. [2] 

2.11.5 Neklíče 

Pole, které není klíčem kandidátním, primárním, cizím a ani alternativním, se stává 

neklíčem. Vlastnosti neklíče je vystižení podstatných znaků entity tabulky. Ve struktuře 

tabulky je neoznačujeme. [2] 
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2.12 Index 

Indexy jsou fyzické struktury používané pro optimalizaci dat za účelem zrychlení 

vyhledávácích a dotazovacích procesů. 

Každá tabulka v databázi by měla mít alespoň jeden index. Všechny databázové stroje 

vytváří indexy při definování primárního klíče automaticky. Zásadou při tvorbě relací mezi 

tabulkami je stanovení indexu na každém poli, nebo kombinace polí, u kterých se provádí tato 

relace. Indexujeme taky všechny pole, u kterých se bude definovat třídění dat. [5] 

2.13 Integrita dat 

Datová integrita zajišťuje platná, konzistentní a přesná data v databázi, která tak budou 

odpovídat zadaným pravidlům. Pravidla zabezpečují, že fyzická data uložená v databázi 

budou věrohodná a odpovídající realitě. Pro vybudování dobře fungujícího databázového 

systému nesmíme vynechat integritu dat, protože je důležitým hlediskem procesu logického 

návrhu databáze. [2, 5] 

2.13.1 Entitní integrita 

Zabezpečuje integritu entit, tím že nepovolí vytvoření duplicitních záznamů. Dále 

zabezpečuje existenci primárního klíče, který jedinečně identifikuje všechny záznamy 

a že pole s primárním klíčem nikdy nebude obsahovat null. Objevuje se v oblasti na úrovni 

tabulek. [2] 

2.13.2 Doménová integrita 

Zabezpečuje, že každá hodnota obsažená v poli má požadovaný datový typ, vyznačuje 

se konzistentností a jsou v rámci pole platné. Dále zahrnuje vlastnost, že všechny pole 

stejného typu jsou v databázi definovány konzistentně. Vzniká na úrovních polí. [2] 

2.13.3 Referenční integrita 

Referenční integrita se definuje pomocí cizího klíče, který vytváří vazby mezi 

relacemi. Tyto vazby jsou zabezpečovány a udržovány omezením referenční integrity, která 

zajišťuje, že atribut, který je cizím klíčem v cizí tabulce, nesmí být v primární tabulce 

bez odpovídající hodnoty. [5] 
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K přerušení vazeb mezi relacemi může dojít při odstranění záznamu z primární 

tabulky, změnou kandidátního klíče v primární tabulce a při vytvoření takového cizího klíče 

v cizí tabulce, který nesouvisí s žádným kandidátním klíčem v primární tabulce. [5] 

2.14 Business pravidla 

Jsou stanoveny na základě, jakým způsobem organizace získává a zpracovává data. 

Jejich zásadní vliv spočívá v ovlivňování některých částí návrhu databáze a při implementaci 

databáze v RDBMS. Může se jednat o jaké typy informací a datové typy ukládáme 

do databáze, jaké požadavky bude nutné vytvořit pro bezpečnost a utajení dat a jak vytváříme 

a zřizujeme relace. [2]  

2.15 Normalizace 

Normalizace je soustava norem sloužící k odstraňování nedostatků tabulek v databázi. 

Proces normalizace spočívá v rozložení větších tabulek na menší, což vede k odstranění 

redundantních dat, k restrikci složitosti relací, k vylučování potíží s vložením, rušením 

a aktualizačními anomáliemi, které vedou ke ztrátě nebo nekonzistenci dat. [2] 

Všechny tabulky porovnáváme při procesu normalizace s normálními formami, které 

ověřují správnost struktur tabulek a jejich relací. Při nesplnění podmínky některé 

z normálních forem, dochází k modifikaci dané tabulky. [2] 

2.15.1 První normální forma – 1NF 

Relace splňuje 1NF v případě dodržení pravidla atomičnosti, což znamená, že všechny 

atributy jsou pak následně nedělitelné. Při rozdělování relací nesmí docházet ke ztrátě 

informací. Dále tabulky neobsahují žádné redundantní záznamy a atributy závisí 

na primárním klíči. 

Pro dodržení 1NF přenášíme množinu atributů společně se opakujících do stejné nové 

relace. Atributy s redundantními hodnotami přenášíme do jiné samostatné relace, protože 

nesmíme kombinovat tyto atributy mezi sebou ve stejné relaci. [1] 
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2.15.2 Druhá normální forma – 2NF 

Relace splňuje 2NF pokud dodržuje kritéria, že relace je v 1NF a každý neklíčový 

atribut je plně závislý na celém primárním klíči. Relace, kde primární klíč je tvořen jedním 

atributem a splňuje podmínku atomičnosti 1NF se automaticky stává 2NF. [1] 

2.15.3 Třetí normální forma – 3NF 

Relace splňuje 3NF pokud dodržuje pravidla 2NF a pokud žádný z jejich atributů 

nemá tranzitivní závislost, což znamená, že všechny neklíčové atributy jsou závislé jen 

na primárním klíči. [1] 

Při převodu 2NF do 3NF přesouváme všechny tranzitivně závislé atributy do jiných 

relací, které jsou závislé jen na primárním klíči. V původní relaci necháváme atribut závislý 

na primárním klíči a na kterém jsou přesunuté atributy závislé, a který bude tvořit cizí klíč 

v nové relaci. [1] 

2.15.4 Boyce Coddova normální forma – BCNF 

Pokud je relace součástí BCNF, tak je zároveň součástí i 3NF. Slouží pro odstraňování 

anomálií vyskytujících se v relacích, kdy atribut tvořící součást primárního klíče je závislý 

na neklíčovém atributu. [1] 

Podmínkou pro splnění BCNF nesmí existovat atribut, který by byl buď primárním 

klíčem, nebo kandidátním klíčem, to znamená, že neklíčový atribut sloužit pro identifikaci 

hodnoty jiného atributu. Proto pro nežádoucí vazby atributů vytváříme nové logické relace. 

[1] 

2.15.5 Čtvrtá normální forma – 4NF 

Relace je ve 4NF pokud se stává součástí BCNF a všechny vícehodnotové závislosti 

relace jsou funkčními závislostmi. Tato vícehodnotová závislost může nastat má-li relace 

alespoň tři klíčové atributy. [6] 

2.15.6 Pátá normální forma – 5NF 

Relace je v 5NF, jestliže je ve 4NF a zároveň nemůžou být její spojení dále 

bezztrátově rozloženo. Relace, která má n klíčových atributů, kde n musí mít alespoň 
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tři klíčové atributy a rozloží se na relaci, která má o jeden klíčový atribut méně, nemůže být 

znovu spojena bez ztráty informace do jedné relace. [6] 

2.16 Denormalizace 

Denormalizace znamená modifikaci normalizovaného návrhu databáze. 

K denormalizaci dat se uchylujeme pouze tehdy, pokud dochází k problémům s výkonem 

systému a nelze problémy vyřešit jinými způsoby. [1] 

Možné postupy při denormalizaci: 

 znovu sloučit relace, které byly rozděleny pro vyřešení pravidel normalizace. 

 uložit do tabulek redundantní data. 

 uložit do tabulek souhrnná data. [1] 

2.17 Objekty Microsoft Access 

2.17.1 Microsoft Access 

Databáze Microsoft Access je plně funkční RDBMS  a kombinuje Microsoft Jet 

Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. Je součástí balíčku Microsoft Office. 

[3] 

Poskytuje funkce sloužící pro definici dat, manipulaci s daty a řízení dat, které 

využíváme pro správu velkých objemů dat. Access můžeme využívat na jedné pracovní 

stanici jako samostatný systém RDBMS, nebo v síti v režimu klient-server. 

V rámci organizaci lze Access využívat jako zdroj dat v Intranetu dané organizace. 

Databázovou aplikaci vytvořenou pomocí Accessu lze spojovat s Microsoft SQL Serverem, 

data na tomto serveru poté lze poskytovat uživatelům na webu, nebo dalším aplikacím. [3] 

Při definování dat, způsobu uložení dat a při definování vzhledu dat pro tisk 

nebo zobrazení je Access plně flexibilní. Povoluje vytvářet ověřovací pravidla, která zajišťují 

existence pouze správných hodnot. Access provádí kontrolu vztahů mezi tabulkami a soubory. 

Při propojení s SQL serverem umožňuje SQL serveru získat všechny tyto vlastnosti. Pomocí 

technologie ActiveX lze rozšířit vlastnosti Accessu o funkci, která začleňuje do databázové 

aplikace uživatelské objekty vytvořené Microsoftem. Tyto funkce usnadňují ovládání 

aplikace. [3] 
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Access poskytuje různé způsoby prací s daty. Ke zpracování dat z tabulek využívá 

Access databázový jazyk Structured Query Language. Nabízí vyhledávání informací 

i z několika spojených tabulek. Dále můžeme pomocí jednoho příkazu aktualizovat jeden 

záznam až spoustu záznamů. [3] 

Access poskytuje sdílení dat mezi uživateli a nastavení práv pro konkrétní uživatele. 

Má blokovací mechanismy, které zajišťují, že dva a více uživatelů nebudou současně 

provádět aktualizace objektů a měnit stejná data. [3] 

2.17.2 Tabulky 

Tabulka je základním prvkem databáze, která slouží pro ukládání dat. Je složena 

ze záznamů neboli  řádků a polí neboli sloupců. Záznamy reprezentují jednotlivé entity a pole 

reprezentují atributy těchto entit. 

V relační databázi považujeme sloupec za nejmenší jednotku dat, na kterou se lze 

odkazovat. Je složen z datového typu a pro lepší orientaci v databázi z jedinečného názvu 

v rámci celé databáze. [1] 

Každé tabulce ve fázi jejich tvorby přiřazujeme jedinečný název. V rámci jedné 

databáze je vhodné stanovit konvenci tvorby názvů tabulek, kterou bychom měli dodržovat 

po celou dobu tvorby této databáze. Jelikož tabulka reprezentuje jednu entitu, tak by jméno 

tabulky mělo zřetelně identifikovat danou entitu. Při pojmenovávání tabulek bychom měli 

volit jedinečná popisná jména, kterým rozumí všichni koncoví uživatelé aplikace. Neměli 

bychom volit slova, která vyjadřují fyzickou charakteristiku. Takovými slovy můžou být 

soubor, záznam či tabulka. Dále bychom neměli využívat zkratky a slova, která omezují data, 

jež se mají do tabulek ukládat. Microsoft Access povoluje až šedesát pět znaků pro název 

tabulky. [1, 2] 

Typ tabulky umožňuje třídit tabulky podle jejich rolí a nabízí způsob identifikace 

tabulek s podobnou funkcí. Tabulky můžeme rozdělit na čtyři typy: 

 Datová tabulka: Určuje entity, které jsou důležité a jsou primárním zdrojem informací 

poskytovaných databází. 

 Vazební tabulka: Ukládá vazby mezi dvěma tabulkami spojenými relací M:N. 

 Podmnožinová tabulka: Začleňuje pole, která se vztahují k datovým tabulkám 

a zároveň popisují entitu příslušné datové tabulky. 
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 Validační tabulka: Začleňuje statická data a je důležitým prvkem integrity dat. [2] 

Při pojmenovávání polí v tabulce bychom měli dodržovat tyto pravidla: 

 Volit jedinečná popisná jména polí, kterým rozumí všichni koncoví uživatelé 

aplikace. 

 Volit jména, která jasně určují charakteristiku pole. 

 Zkratky využívat jen v ojedinělých případech. 

 Pro určení charakteristiky pole používat, co nejmenší počet slov. 

 Nevyužívat slova, která by změnila význam charakteristiky pole. 

 Používat jednotné číslo. [2] 

2.17.3 Dotazy 

Dotaz je virtuální tabulka skládající se ze záznamů jedné, nebo více tabulek a může 

začleňovat i záznamy z jiných dotazů. Poskytuje ucelený pohled na podmnožinu upravených 

dat z konkrétních tabulek, dotazů nebo jejich kombinace. Žádná data fyzicky neukládá, slouží 

pouze k jejich zobrazení. [2] 

Data jsou v dotazu naplňována a obnovována, když RDBMS daný dotaz využívá. 

Dotazy lze jednoduše přizpůsobovat speciálním požadavkům koncovým uživatelům. Dotaz 

zahrnuje mechanismus pomocí, kterého lze pracovat s daty z několika tabulek současně. 

Můžeme vytvořit dotaz, který poskytne zabezpečení dat, tím že do dotazu vybereme pouze 

ty záznamy a pole, které chceme, aby koncový uživatel mohl vidět. Dosáhneme tak skrytí 

záznamů a polí, které nechceme, aby koncový uživatel viděl a mohl s nimi pracovat. [2] 

Dotaz v Microsoft Access můžeme vytvořit pomocí jazyka SQL, nebo pomocí 

grafického prostředku Dotaz v aplikaci Access. 

Jednotlivé typy dotazů: 

 Výběrový dotaz: Cílem tohoto dotazu je výběr dat z tabulek. Umožňuje 

zobrazit jen část dat z tabulky, funguje tak na principu filtru. Využívá se 

jako zdroj dat pro formuláře, sestavy a jiný dotaz. Výběrové dotazy můžeme 

dále rozdělit na dva typy a to podrobné a souhrnné. Podrobné slouží 

k zobrazení všech vybraných polí a k nim zobrazí všechny záznamy. Souhrnné 

zpracovávají mezisoučty, průměry a počty záznamů pro vybranou skupinu dat. 
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 Křížový dotaz: Využívá se k zobrazení souhrnných dat a nejčastěji se používá 

se spojitosti se souhrnným výrazem. V tomto dotazu můžeme pro záhlaví 

sloupců využít hodnoty v samotných sloupcích. Jeho výsledkem je 

kontingenční tabulka. 

 Přidávací dotaz: Slouží k připojení tabulky do jiného dotazu. 

 Aktualizační dotaz: Slouží k modifikaci dat uložených již v tabulce. 

Výsledkem je zobrazení vybrané části tabulky, u které se data upraví. 

 Odstraňovací dotaz: Slouží ke smazání vybraných dat z tabulky. Data, která 

jsou takto smazána, už nelze vrátit zpět. Tímto dotazem nelze smazat celou 

tabulku, ale můžeme smazat všechna data z ní, zůstane tak zachována 

minimálně struktura tabulky. 

 Vytvářecí dotaz: Slouží k vytvoření úplně nové tabulky, ve které budou pole 

a záznamy z dotazu. [7] 

2.17.4 Formuláře 

Pro získávání, prezentaci a zobrazování dat v Microsoft Accessu využíváme 

formuláře, které vytváří přehledné a lehce ovladatelné rozhraní mezi aplikaci a koncovými 

uživateli. Mohou tak komunikovat s uživateli při jejich provádění vstupu a reagovat na něj. 

Pomocí využití maker nebo Visual Basicu můžeme vytvořit hlášení poskytující informace, 

varování a chyby při práci v aplikaci. Informace obsažené ve formulářích jsou k dispozici 

i k tisku. Microsoft Access může být složen ze záhlaví, těla a zápatí formuláře. V těchto 

částech můžeme umisťovat i ovládací prvky, mezi které zahrnujeme pole se seznamem, 

popisek, textové pole, přepínací tlačítko, zaškrtávací pole, seznam, příkazové tlačítko, 

obrázek, příloha, čára, obdélník a další. 

Pokud ve formuláři zobrazujeme velké množství informací z každého záznamu, 

můžeme vytvořit vícestránkový formulář, který poskytne přehlednější informace. 

K modifikování a prohlížení seznamu jednotlivých záznamů, které obsahují pouze několik 

datových polí, vytváříme průběžné formuláře. Tento typ zobrazuje upravené záznamy 

za sebou. Dalším typem formuláře je rozdělený formulář, nabízí možnost využívat současně 

formulářové zobrazení a datový list. Tyto dva prvky jsou propojeny a modifikace v jednom 

z nich se projeví i ve druhém. Pro zobrazení dat z tabulek ve vztahu 1:N je vhodný 

podformulář, který jednomu záznamu v tabulce 1 zobrazí několik záznamů v tabulce na straně 
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N. V rámci Access existuje modální formulář, který požaduje danou odezvu, předtím 

než můžeme provádět další práci v aplikaci. [3] 

2.17.5 Sestavy 

Sestavy jsou nejvhodnějším nástrojem pro vytvoření prezentace informací z databáze 

určených pro tisk. Slouží pro srovnávání dat a vytvoření přehledného seskupení dat. 

V sestavách můžeme provádět souhrnné výpočty a provádět filtraci dat. Nemůžeme v nich 

ale měnit data. Shromažďují data z tabulek a dotazů. [3] 

Mohou se skládat záhlaví, těla, zápatí a skupiny sestavy, do kterých můžeme vkládat 

i různé obrázky, grafy a podsestavy. Tyto podsestavy jsou vhodné pro zobrazení souvisejících 

dat nebo souhrnu záznamů, které jsou pro sestavu zdrojem řádků. [3] 

Vytvořit sestavu lze provést několika způsoby. V rámci Microsoft Access existuje 

příkaz Sestava pomocí, kterého můžeme rychle a snadno vytvořit sestavu a to pouze jedním 

kliknutím na daný příkaz Sestava. Nebo můžeme v Accessu použít Průvodce sestavou, 

ve kterém budeme postupovat podle možností z dialogových oken. 

2.17.6 Makra 

Makra slouží k usnadnění práce koncovým uživatelům aplikace. Pomocí maker 

můžeme ve formulářích a sestavách přecházet mezi jednotlivými záznamy, otevírat tabulky 

a formuláře, otevírat a vykonávat dotazy, tisknout a procházet sestavy, spouštět makra 

a procedury VBA a provádět vyhledávání. 

Makra bychom měli využívat jen v těchto případech: 

 v aplikace je pouze několik formulářů a sestav. 

 v případě jednoduché aplikace, která běží, i když databáze není důvěryhodná. 

 v případě, že vytvořenou aplikaci budou modifikovat a dotvářet uživatelé, 

kteří neumí pracovat s Visual Basicem. 

 při vytváření prototypu aplikace. 

 nepotřebujeme-li zachytávat chyby. 

 nepotřebujeme-li pracovat s množinami záznamů. [3] 

2.17.7 Datové typy pro Access 
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Datové typy volíme při vytváření tabulek. Vybíráme takové datové typy, které 

odpovídají tomu, k čemu budou data z těchto polí sloužit. Microsoft Access zahrnuje 

11 různých datových typů. Každý datový typ se liší účelem použití a velikostí, ze které se 

odvíjí maximální přípustná délka dat. Typy jednotlivých datových polí: 

 Text: využívá se pro ukládání alfanumerických znaků s maximální přípustnou délkou 

255 znaků. 

 Memo: využívá se pro ukládání dlouhých řetězců textu. Může obsahovat i formátovací 

znaky, mezi které patří tabulátory nebo řádky. 

 Číslo: slouží pro zadávání číselných údajů. Typy datového pole Číslo: 

 Bajt: jednobajtové celé číslo zahrnující hodnoty od 0 do 255. 

 Celé číslo: dvoubajtové celé číslo zahrnující hodnoty od -32 768 do 32 767. 

 Dlouhé celé číslo: čtyřbajtové celé číslo zahrnující hodnoty od -2 147 483 648 

do 2 147 483 647. 

 Jednoduchá přesnost: čtyřbajtové číslo s pohyblivou řádovou čárkou zahrnující 

hodnoty od -3,402823E38 do 3,402823E38 s přesností až na 7 desetinných míst. 

 Dvojitá přesnost: osmibajtové číslo s pohyblivou řádovou čárkou zahrnující 

hodnoty od -1,79769313486232E308 do 1,79769313486232E308 s přesností 

až na 15 desetinných míst. 

 Replikační identifikátor: šestnáctibajtový globální jednoznačný identifikátor. 

 Desetinné číslo: dvanáctibajtové  číslo s definovanou desetinnou přesností 

na 28 desetinných míst. 

 Datum/čas: slouží pro ukládání kalendářních nebo časových dat. Dokáže pracovat 

s výpočty v sekundách, minutách, hodinách, dnech měsících a rocích. Access datum 

ukládá jako celou část datového typu Datum/čas a čas ukládá jako zlomek dne měřený 

od půlnoci zaokrouhlený na vteřiny. Velikost je 8 bajtů. 

 Měna: slouží pro ukládání všech peněžních hodnot a číselná pole, která musí 

obsahovat desetinná čísla s přesností až na čtyři desetinná místa. Velikost je 8 bajtů. 

 Automatické číslo: je určeno pro automatické generování hodnot primárních klíčů. 

Vždy je jedinečné a při smazání nelze obnovit. Volíme mezi dvěma možnostmi 

vytvoření automatického čísla. Access buď vytvoří postupné, nebo náhodné dlouhé 

celé číslo. Do tabulky můžeme vložit pouze jedno pole s automatickým číslem, jinak 

v Accessu dojde k chybě. Velikost je 4 bajty a v případě replikačního identifikátoru 

16 bajtů. 
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 Ano/ne: používá se pro ukládání logických hodnot. Obsahuje pouze dvě hodnoty 

a to pravdu nebo nepravdu. Pro nepravdu Access ukládá číselnou hodnotu nula 

a pro pravdu minus jedna. Velikost je 1 bajt. 

 Objekt OLE: slouží pro ukládání souhrnných dat, jako jsou grafy, obrázky, dokumenty 

Microsoft Wordu, tabulky Microsoft Excelu, prezentace z Microsoft PowerPointu, 

zvukové soubory a soubory s videem. Velikost může dosahovat až 2 GB. 

 Hypertextový odkaz: slouží pro uložení odkazů na externí dokumenty nebo soubory 

na disku nebo v síti. Odkazovat se pomocí tohoto datového typu můžeme na soubory 

v jazyce HTML a na soubory, které jsou podporovány aplikacemi OLE nebo ActiveX. 

Odkazy můžou zahrnovat URL adresy, které odkazují na World Wide Web 

nebo na místo v Intranetu organizace a můžou zahrnovat soubor typu UNC umístěný 

na serveru místní sítě nebo discích lokálního počítače. Celkově může obsahovat 

až 8 192 znaků. 

 Příloha: slouží k ukládání složitých dat a má podobnost s datovým typem OLE. 

Výhodou je, že každé jeho pole může obsahovat neomezený počet příloh pro záznam 

až do maximální velikosti, která je až 2 GB. Každý datový typ Příloha Access 

komprimuje, čímž dosahuje úsporu místa v databázi. 

 Průvodce vyhledáváním: pomocí tohoto datového typu můžeme definovat jednoduché 

nebo složité vyhledávací pole. Jednoduché vyhledávací pole ověřuje obsah hodnoty 

v řádku využitím obsahu jiné tabulky nebo seznamu hodnot. Složité vyhledávací pole 

poskytuje možnost uložit více hodnot stejného datového typu do řádků. Velikost 

se odvíjí od datového typu vyhledávacího pole. [3] 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Činnost Retriever klubu CZ 

Občanského sdružení Retriever klub CZ je dobrovolným občanským sdružením osob, 

které sdružuje příznivce všech plemen retrieverů, zejména chovatele, vlastníky, držitele a jiné 

osoby. 

 

Hlavním úkolem klubu je především organizování chovu psů plemen retrieverů 

v souladu s předpisy vydanými organizací FCI. Cílem Sdružení je čistokrevný a zdravý chov 

všech plemen retrieverů při zachování charakteristických vloh a vlastností specifických 

pro konkrétní plemeno retrieverů v souladu se standardem FCI. Sdružení pořádá chovatelské 

přehlídky, svody, výstavy, zkoušky, soutěže, případně jiné chovatelské akce. Pořádané akce 

musí být v souladu s kynologickými řády a pravidly, nesmí být v rozporu se závaznými 

normami FCI a obecně platnými právními předpisy. Akce mohou být otevřené pro zahraniční 

účastníky i pro nečleny. 

 

Klub zabezpečuje chov zaměřený na zušlechťování plemene retrieverů z hlediska 

exteriéru a povahových vlastností a i z hlediska zdraví jedinců s využitím nejnovějších 

poznatků genetiky. Stanovuje podmínky chovu a zápisu čistokrevných jedinců do Plemenné 

knihy ČMKU. Dále zabezpečuje vydávání průkazů původu a vedení chovatelské 

dokumentace. Jednou ročně také vydává zpravodaj, který je zasílán všem členům klubu. 

3.2 Současný stav 

Aby mohl klub provádět svou činnost a mohl podpořit genetickou, exteriérovou, 

zdravotní a povahovou prosperitu, musí mít potřebné podklady pro svou práci. Potřebuje 

shromažďovat údaje o jedincích vyskytujících se v plemeni.  

 

Retriever klub CZ archivuje všechny informace v psané podobě a elektronické, 

pomocí programů Microsoft Word a Excel. Výrazným nedostatkem je absence jedné 

komplexní databáze, která by zahrnovala seznam jedinců všech plemen retrieverů a jejich 

zdravotní výsledky. Toto podstatně stěžuje práci, vzhledem k tomu, jaké jsou dnes možnosti.   
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4 Návrh databázové aplikace a její zhodnocení 

4.1 Tabulky 

Základním krokem při vytváření databázové aplikace je založení tabulek. K vytvoření 

databázové aplikace retrieverů s průkazem původu v České republice postačilo vytvořit čtyři 

tabulky. 

4.1.1 Tabulka tblChovStanice 

První tabulkou je tblChovStanice, která slouží pro ukládání dat o chovatelských 

stanicích chovajících různé druhy retrieverů s průkazem původu. V této tabulce jsou čtyři 

pole. Každá chovatelská stanice založena pod FCI má své jedinečné registrační číslo. Proto je 

primárním klíčem pole RegistracniCislo s nastavenou velikostí pole 10 a vstupní maskou 

ve formátu 00000"/"00, tato vstupní maska zajišťuje, že musí být zadány pouze čísla a udává 

přesný tvar registračního čísla. Další pole je Nazev s velikostí pole 50, což znamená, 

že se může skládat maximálně z 50 znaků, do kterého uživatel zapisuje název chovatelské 

stanice, který je v rámci FCI jedinečný. Z důvodu vyhledávání podle názvu chovatelské 

stanice má pole nastavenou indexaci (bez duplicity). Pole Website je určeno pro případné 

webové stránky chovatelské stanice. Pole má povolenou nulovou délku, takže ho není třeba 

při přidávání nové chovatelské stanice uvádět. Cizím klíčem je pole IDOsob z tabulky 

tblOsob, které slouží pro zadání majitele chovatelské stanice. Jednotlivé datové typy polí jsou 

uvedeny na obrázku č. 1. 

 

Obr. č. 1 – Tabulka chovatelských stanic 

4.1.2 Tabulka tblOsob 

Tabulka tblOsob uchovává údaje o chovatelích a majitelích psů a o majitelích 

chovatelských stanic. Skládá se z 9 polí. Pro primární klíč je vytvořené pole IDOsob 
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s velikostí 6. Jeho vstupní maska LLL000 zajišťuje přesný tvar identifikace osoby a je složena 

ze tří písmen a tří číslic. Pole Jmeno a Prijmeni je určeno pro jméno a příjmení osoby. Tyto 

dvě pole je nutno zadat a jejich velikost je nastavena na maximálně 50 znaků. Prijmeni je 

nastaveno s indexací pro urychlení vyhledávání při práci v aplikaci. Pole Ulice (50), 

CisloPopisne (15), Mesto (50), PSC (6), Telefon (20) a Email (40) udávají kontakt na danou 

osobu. V závorce je uveden maximální počet přípustných znaků. Tyto pole mají povolenou 

nulovou délku, takže je při přidávání nové osoby není nutné zadávat. Pole PSC má vstupní 

masku 000" "00, která zajišťuje přesný tvar PSČ a nuly ve vstupní masce zajišťují, že lze 

vložit pouze čísla. Jednotlivé datové typy polí tabulky jsou uvedeny na obrázku č. 2. 

 

Obr. č. 2 – Tabulka osob 

4.1.3 Tabulka tblPsi 

Nejrozsáhlejší tabulkou je tabulka tblPsi, která uchovává všechny údaje o jednotlivých 

psech a jejich zdravotních vyšetřeních. Každý chovaný pes v České republice pod FCI má své 

vlastní jedinečné označení ČLP. Proto za primární klíč je zvoleno pole CLP. Pole JmenoPsa 

je nastaveno s velikostí 50, je nutno jej zadat a je indexovatelné bez duplicity, protože každý 

pes s průkazem původu má jedinečné jméno.  

Pole Pohlavi je nastaveno jako seznam hodnot, kde je na výběr fena a pes. 

Je indexovatelné s povolenou duplicitou a je nutno jej při vytváření zadat. Pole 

DatumNarozeni je definováno se vstupní maskou 90.90.0000, která zajišťuje správný tvar 

data narození. Zbarvení psů se řeší u plemen Curly coated retriever, kteří mohou mít černé, 

nebo hnědé zbarvení, Flat coated retriver, kteří mohou mít černé, játrově hnědé, nebo žluté 

zbarvení a Labrador retriver, kteří mohou mít černé, čokoládové, nebo žluté zbarvení. 
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Pro zbarvení psů slouží pole Barva, která je definována jako seznam hodnot s výše 

uvedenými barvami. Dvě pole Otec a Matka jsou určeny pro jméno otce a matky daného psa. 

Jsou definovány jako pole se seznamem, zdrojem řádku je tabulka tblPsi a mají velikost pole 

50. Pole Import určuje, zdali je pes importován do České republiky ze zahraničí. Ve formuláři 

je zobrazen pomocí zaškrtávacího políčka a je nastaveno jako indexovatelné s povolenou 

duplicitou. Pole Chovnost určuje, zdali pes splňuje chovné podmínky a je tak chovný. Má 

stejné vlastnosti jako pole Import. Pro zapsání titulů z výstav a pracovních zkoušek jsou 

určeny pole TitulyVystavy a TitulyPrace s definovanou maximální velikostí pole u datového 

typu Text. Pole Vyska je určena pro výšku daného psa. Je definováno se vstupní maskou 00" 

cm", která zajišťuje, že lze zadat pouze číselné hodnoty. Pole Skus určuje, jaký typ skusu pes 

má. Toto pole je nastaveno jako seznam hodnot a velikost pole je bajt. Na výběr je skus 

nůžkový, klešťový, předkus, nebo podkus.  

Mezi cizí klíč patří z tabulky tblChovStanice pole RegistracniCislo, které definuje 

chovatelskou stanici daného psa. Dalším cizím klíčem je pole IDRasy z tabulky tblRasy, které 

definuje jaké plemeno retrievera je daný pes. Posledním cizím klíčem je pole IDOsob 

z tabulky tblOsob, které definuje majitele psa. Chovatel psa je definován pomocí pole 

IDOsob2. Pole je nastaveno jako pole se seznamem se zdrojem řádků z tabulky tblOsob. 

Maximální přípustná velikost pole je 100 znaků. Vstupní maska LLL000 zajišťuje přesný tvar 

identifikace osoby a je složena ze tří písmen a tří číslic. 

Do pole DKK uživatel vkládá výsledky z vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu, 

do pole DLK ukládá výsledky z vyšetření na dysplazii loketního kloubu a do pole LP ukládá 

výsledky z vyšetření na luxaci pately, což je vykloubení čéšky. Tyto tři pole mají stejnou 

vstupní masku 0"/"0 a velikost polí je nastavena na 5 znaků. 

 Oftalmologické vyšetření očí se ukládá do pole Oci. Jedná se o vyšetření na dědičné 

choroby očí. Velikost pole je nastavena na maximální přípustnou hodnotu znaků datového 

typu Text. Do pole Gonioscopy uživatel ukládá výsledky z gonioskopického vyšetření očí 

a víček, kdy dochází k posouzení úhlu mezi vnitřní plochou rohovky a duhovky k zjištění 

glaukomu, což je zelený zákal. Vyšetření se provádí pouze u FCR. Velikost pole je nastavena 

na maximální přípustnou hodnotu znaků datového typu Text. Pro uložení hodnot z vyšetření 

na syndrom výcvikového kolapsu slouží pole EIC. Vyšetření se provádí pouze u CCR, CHBR 

a LR. U CCR se provádí vyšetření na poruchu ukládání glykogenu, pro kterou slouží pole 
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GSDIIIa. Tyto dvě pole jsou nastaveny jako pole se seznamem a jejími hodnotami jsou E/E-

postižen, E/N-přenašeč a N/N-čistý. 

Pro vyšetření degenerativní myelopathie, což je zdravotní vyšetření na zjištění 

progresivní onemocnění míchy, je určeno pole DM. Pole je nastaveno jako pole se seznamem 

a jejími hodnotami jsou N/N-čistý, N/DM-přenašeč a DM/DM-postižen. Vyšetření se provádí 

pouze u CHBR. Pole prcdPRA je určeno pro uložení výsledků z vyšetření na progresivní 

atrofii sítnice. Vyšetření se provádí u CHBR,GR, LR a NSDTR. Pole je definováno jako pole 

se seznam a hodnotami jsou OptiGen A – čistý, OptiGen B – přenašeč a OptiGen C - 

postižený. U GR se provádí ještě speciální vyšetření na zjištění choroby, která způsobuje 

progresivní atrofii sítnice pouze u GR. Pro uložení výsledků z vyšetření je určeno pole 

GRPRA1, které je definováno jako pole se seznamem. Hodnoty pole jsou čistý, přenašeč 

a postižený. Dalším vyšetřením, které se provádí pouze GR je vyšetření na ichtyózu u psů, 

což je vzácné onemocnění kůže. Výsledky se ukládají do pole Ichthyosis, které je definováno 

jako pole se seznamem. Hodnotami pole jsou čistý, přenašeč a postižený. 

Zdravotní vyšetření na zjištění centronukleární myopatie se provádí pouze u LR. Jedná 

se o defekt ve vývoji svalových vláken. Pro uložení výsledků slouží pole CNM, které je 

definováno jako pole se seznamem a hodnotami pole jsou čistý, přenašeč a postižený. 

Zdravotní vyšetření na zjištění anomálie oka u kolií se provádí pouze u NSDTR. Jedná se 

o dědičné oční onemocnění. Pro uložení výsledku slouží pole CEA, které je definováno jako 

pole se seznamem a hodnotami pole jsou čistý, přenašeč a postižený. Rentgenologické 

vyšetření na zjištění osteochondrózy ramene se provádí pouze u GR. Jedná se o onemocnění 

kloubní chrupavky. Pro ukládání výsledku z vyšetření slouží pole OCD, které je definováno 

jako pole seznamem a hodnotami pole jsou nevyšetřen, vyšetřen – negativní a vyšetřen – 

pozitivní. Všechny datové typy polí jsou uvedeny na obrázku č. 3. 
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Obr. č. 3 – Tabulka psů 

4.1.4 Tabulka tblRasy 

Poslední tabulka je tblRasy, ve které jsou uvedeny všechny druhy plemen retrieverů 

a to Curly coated retriever, Chesapeake bay retriever, Golden retriever, Flat coated retriever, 

Labrador retriever a Nova scotia duck tolling retriever. Je složena ze dvou polí. Primárním 

klíčem je pole IDRasy. Pole NazevRasy je určeno pro jednotlivá plemena retrieverů. Jeho 

velikost pole je nastavena na 35 znaků. Datové typy polí jsou uvedeny na obrázku č. 4. Tato 

tabulka již má vyplněny všechny záznamy a nebude v ní docházet k žádným změnám. 

Uživatel nebude mít k této tabulce přístup. 

 

Obr. č. 4 – Tabulka ras 

 

 



30 
 
 

4.2 Relace 

Všechny relace mezi jednotlivými tabulkami jsou znázorněny na obrázku č. 5. Každá 

relace je nastavena se zajištěním referenční integrity a kaskádovou aktualizací souvisejících 

polí. Dochází tak k vyloučení duplicitních dat a k automatické aktualizaci při úpravě 

a vkládání nových dat. Všechny relace jsou typu 1:N. 

 

Obr. č. 5 – Relace 

4.3 Dotazy 

V databázi jsem celkově použil 5 dotazů, které jsou využívány pro pole se seznamem 

a formuláře. Dotazy jsou vytvořeny pomocí SQL a návrhu dotazu. 

Dotaz dotCeleJmeno je vytvořen z tabulky tblOsoby. Skládá se z pole IDOsob 

a dotazem vytvořeného pole CeleJmeno, které je tvořeno jménem a příjmením osoby. Je 

využíván pro pole se seznamem. 

Dotaz dotChovStaniceHlavni je vytvořen z tabulky tblChovStanice a tabulky tblOsob. 

Skládá se z pole Nazev, podle kterého je dotaz vzestupně řazen, RegistracniCislo, Website 
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a novým polem CeleJmeno, které je tvořeno jménem a příjmením osoby. Dotaz je využíván 

formulářem frmChovStanice. 

Dotazy dotMatkaPsa a dotOtecPsa jsou téměř totožné. Skládají se z pole JmenoPsa, 

CLP a Pohlavi. Liší se pouze podle toho, zda se jedná o fenu nebo psa v poli Pohlavi. Jsou 

využívány pro pole se seznamem ve formuláři frmPsi a jeho podformuláři ve formuláři 

frmChovStanice. 

Posledním dotazem je dotaz dotSeznamPsi, který se skládá z pole Jmenopsa, podle 

kterého je dotaz vzestupně řazen, NazevRasy a CLP. Je využíván pro formulář frmPsiSeznam. 

4.4 Formuláře 

Pro práci v databázi jsem vytvořil 10 formulářů. Názvy formulářů se skládají z části 

frm, což v rámci této databázové aplikace znamená, že se jedná o formulář a z části tvořící 

význam daného formuláře. Všechny formuláře jsou vytvořeny pomocí návrhového zobrazení. 

4.4.1 Formulář frmHlavni 

 

Obr. č. 6 – Formulář frmOsobySeznam 

Navigační menu, které je tvořeno formulářem frmHlavni je hlavním ovládacím 

prvkem databázové aplikace. 
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Tlačítka Správa psů, Správa chovatelských stanic a Správa osob slouží pro přístup 

k jednotlivým formulářům, které slouží jako navigační menu. Tlačítko Sestava je určeno 

pro přístup k sestavě. Posledním prvkem je tlačítko Zavřít, které zavře uživatelské rozhraní 

databázové aplikace.   

4.4.2 Formulář frmOsobySeznam 

 

Obr. č. 7 – Formulář frmOsobySeznam 

Formulář slouží k zobrazení všech osob uložených v databázi a slouží také jako 

navigace pro přidávání, editování a správu osob. Obsahuje tlačítko Editovat vše, které slouží 

k otevření formuláře frmOsoba, kde může uživatel provádět modifikace u všech osob. Dále 

tlačítko Nová, které slouží k otevření formuláře frmOsobaNova určeného pro přidávání 

nových osob do databáze. Pro zavření formuláře je určeno tlačítko Zavřít. Uprostřed 

formuláře je seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny osoby včetně jejich ID a celých jmen. 

Zdrojem řádku pro seznam je dotaz dotCeleJmeno. Při kliknutí na záznam v seznamu 

se otevře formulář frmOsoba, který bude filtrován pouze na osobu, která byla vybraná 

ze seznamu. Filtrování je provedeno na základě ID osoby. Formulář má nastavenou vlastnost 

překryvné okno. 
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4.4.3 Formulář frmOsobaNova 

 

Obr. č. 8 – Formulář frmOsobaNova 

Formulář slouží pro přidání nové osoby a její následné uložení do tabulky tblOsob. 

Formulář zahrnuje jak pole povinné (ID osoby, Jméno a Příjmení), tak i pole nepovinné 

(Město, Ulice, Číslo popisné, PSČ, Telefon a Email). Pro uložení nové osoby slouží tlačítko 

Přidat a pro zavření formuláře slouží tlačítko Zavřít. Pokud uživatel nevyplní některé 

z povinných polí, tak se zobrazí hlášení o nevyplnění povinného pole. Hlášení jsou uvedena 

na obrázku č. 9. Po úspěšném přidání nové osoby se zobrazí hlášení o tom, že byla přidána 

nová osoba. Hlášení je uvedeno na obrázku č. 10. Formulář má nastavenou vlastnost 

překryvné okno. 

     

Obr. č. 9 – Hlášení při nevyplnění povinných údajů 
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Obr. č. 10 – Hlášení při přidání nové osoby a úpravě osoby 

 

Obr. č. 11 – Hlášení při duplicitě ID osoby 

4.4.4 Formulář frmOsoba 

 

Obr. č. 12 – Formulář frmOsoba 

Primárním cílem formuláře je úprava a odstraňování osob uložených v databázi. 

Zahrnuje povinná i nepovinná pole stejně jako tomu bylo u frmOsobaNova. Zdrojem záznámů 

je tabulka tblOsob. Pokud by uživatel při úpravě osoby smazal povinné pole a chtěl úpravy 

uložit, tak by aplikace zobrazila hlášení uvedena na obrázku č. 9. Pro uložení provedených 

změn slouží tlačítko Upravit. Po kliknutí na toto tlačítko se změny uloží v tabulce tblOsob, 
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provede se aktualizace, která změny hned zobrazí ve formuláři a zobrazí se hlášení uvedené 

na obrázku č. 12. K odstranění osoby z databáze slouží tlačítko Odstranit. Před tím, než osoba 

bude odstraněna z databáze, se v aplikaci zobrazí hlášení uvedené na obrázku č. 13. Tlačítko 

Zavřít slouží k zavření formuláře. 

Formulář také zahrnuje navigační systém, který umožňuje přejít na první záznam, 

předešlý záznam, následující záznam a na poslední záznam. Součástí formuláře je i část 

sloužící pro vyhledávání osoby, které se provádí na základě příjmení. Obsahuje tlačítko 

Vyhledat, které po zmačknutí vyhledá osobu podle textového řetězce uvedeného v poli 

vyhledávání. Pokud žádná osoba nevyhovuje, zobrazí se hlášení uvedené na obrázku č. 14. 

Tlačítko Zobrazit vše umožňuje zrušit filtrování osob a formulář zobrazí v původním 

zobrazení všechny záznamy. Formulář má nastavenou vlastnost překryvné okno. 

 

Obr. č. 13 – Hlášení při odstranění osoby 

 

Obr. č. 14 – Hlášení při vyhledávání osoby a chovatelské stanice 
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4.4.5 Formulář frmChovStaniceSeznam 

 

Obr. č. 15 – Formulář frmChovStaniceSeznam 

Formulář zobrazuje všechny chovatelské stanice uložené v databázi a slouží také jako 

navigace pro přidávání, editování a správu chovatelských stanic. Uprostřed formuláře je 

umístěn seznam, který zobrazuje všechny chovatelské stanice v databázi. V seznamu je 

uveden pouze její název. Zdrojem řádku pro seznam je dotaz dotChovStanice. Při kliknutí 

na záznam v seznamu se otevře formulář frmChovStanice, který bude filtrován pouze 

na chovatelskou stanici vybranou ze seznamu. Filtrování je provedeno na základě 

registračního čísla chovatelské stanice. Formulář obsahuje tlačítko Editovat vše sloužící 

k otevření formuláře frmChovStanice, ve kterém může provádět uživatel modifikace u všech 

chovatelských stanic. Dále tlačítko Nová, které slouží k otevření formuláře 

frmChovStaniceNova určeného pro přidávání nových chovatelských stanic. Pro zavření 

formuláře slouží tlačítko Zavřít. Formulář má nastavenou vlastnost překryvné okno. 
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4.4.6 Formulář frmChovStaniceNova 

 

Obr. č. 16 – Formulář frmChovStaniceNova 

Formulář je určen pro přidávání nových chovatelských stanic do databáze. Zahrnuje 

jak pole povinné (Název, Registrační číslo a Majitel), tak i pole nepovinné (Webové stránky). 

Zdrojem řádku pro pole Majitel je dotaz dotCeleJmeno. Pro uložení nové chovatelské stanice 

slouží tlačítko Přidat a pro zavření formuláře slouží tlačítko Zavřít. Pokud uživatel nevyplní 

některé z povinných polí, tak se zobrazí hlášení o nevyplnění povinného pole. Hlášení jsou 

uvedena na obrázku č. 17. Pokud uživatel zadá název nebo registrační číslo, které je již 

v tabulce tblChovStanice uloženo, zobrazí se hlášení uvedené na obrázku č. 18. Po úspěšném 

přidání nové chovatelské stanice se zobrazí hlášení o tom, že byla přidána nová chovatelská 

stanice. Viz. obrázek č. 19. Formulář má nastavenou vlastnost překryvné okno. 

  

 

Obr. č. 17 – Hlášení při nevyplnění povinných údajů 
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Obr. č. 18 – Hlášení při duplicitních záznamech 

    

 

Obr. č. 19 – Hlášení při přidání, odstranění a úpravě chovatelské stanice 

4.4.7 Formulář frmChovStanice 

 

Obr. č. 20 – Formulář frmChovStanice 
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Formulář slouží k editování chovatelských stanic uložených v tabulce tblChovStanice 

a k editování psů uložených v tabulce tblPsi. Nedílnou součástí tohoto formuláře je 

podformulář frmPsi, jehož charakteristika je popsána viz 4.4.9 formulář frmPsi. Formulář také 

zobrazuje pomocí karty v podformuláři všechny psy, kteří jsou přiřazeni ke konkrétní 

chovatelské stanici. Uživatel aplikace má tak přehled o všech psech konkrétní chovatelské 

stanice. Formulář zahrnuje jak pole povinné (Název, Registrační číslo a Majitel), tak i pole 

nepovinné (Webové stránky). 

Zdrojem záznamů ve formuláři je dotaz dotChovStaniceHlavni. Součástí formuláře je 

tlačítko Upravit, které slouží k uložení provedených změn u chovatelské stanice. Pokud 

uživatel provede změny a potvrdí je tlačítkem Upravit, tak se zobrazí hlášení na obrázku 

č. 19. Tlačítko Odstranit je určeno k smazání chovatelské stanice z databáze. Pokud uživatel 

na něj klikne, zobrazí se hlášení na obrázku č. 19. Dalším tlačítkem je tlačítko Zpět, které 

zavře formulář a otevře formulář frmChovStaniceSeznam. 

Formulář také zahrnuje navigační systém, který umožňuje přejít na první záznam, 

předešlý záznam, následující záznam a na poslední záznam. Důležitou součásti je i část 

vyhledávaní, která slouží k vyhledání chovatelské stanice na základě názvu chovatelské 

stanice. Obsahuje tlačítko Vyhledat, které po zmačknutí vyhledá chovatelskou stanici podle 

textové řetězce uvedeného v poli vyhledávání. Pokud žádná chovatelská stanice nevyhovuje, 

zobrazí se hlášení uvedené na obrázku č. 14. Tlačítko Zobrazit vše umožňuje zrušit filtrování 

chovatelských stanic a formulář se zobrazí v původním zobrazení se všemi záznamy. 
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4.4.8 Formulář frmPsiSeznam 

 

Obr. č. 21 – Formulář frmPsiSeznam 

Formulář zobrazuje všechny psy uložené v databázi a slouží také jako navigace 

pro přidávání, editování a správu psů. Obsahuje tlačítko Editovat všechny, které slouží 

k otevření formuláře frmPsi a v tomto formuláři může uživatel provádět modifikace u všech 

psů. Dále tlačítko Přidat nového psa sloužící k otevření frmPsiPridat určeného pro přidávání 

nových psů do databáze. Pro zavření formuláře slouží tlačítko Zavřít. Uprostřed formuláře je 

seznam, ve kterém jsou uvedeni všichni psi. Je zde zobrazeno Jméno psa, Rasa a ČLP. 

Seznam je nejprve seřazen vzestupně podle rasy, a poté podle jména psa. Zdrojem řádku pro 

seznam je dotaz dotSeznamPsi. Při kliknutí na záznam v seznamu se otevře formulář frmPsi, 

který bude filtrován pouze na psa, který byl vybrán ze seznamu. Filtrování je provedeno na 

základě jména psa. Formulář má nastavenou vlastnost překryvné okno. 
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4.4.9 Formulář frmPsiPridat 

 

Obr. č. 22 – Formulář frmPsiPridat 

Formulář slouží k přidávání nových psů do databáze. Hlavním prvkem formuláře je 

karta, která se skládá ze záložky Hlavní a Zdravotní. V první záložce je uveden základní popis 

daného psa. Záložka zahrnuje jak pole povinná (Jméno psa, ČLP, Rasa, Pohlaví, Majitel 

a Chovatel), tak i pole nepovinné (Datum narození, Barva, Skus, Výška, Chovný/á, Import, 

Otec, Matka, Chovatelská stanice, Tituly výstavy a Tituly práce). Ve druhé záložce jsou 

uvedeny různé zdravotní vyšetření u psů. Záložka zahrnuje povinné pole (Jméno psa) a zbytek 

polí je nepovinných (DKK, DLK, LP, Oftalmologické vyšetření očí, Gonioskopické vyšetření, 

EIC, DM, GSD III a, prcdPRA, GRPRA1, Ichthyosis, CNM, CEA a OCD). Obsahuje také 

tlačítko Přidat, které slouží k uložení nového psa do tabulky tblPsi a tlačítko Zavřít, které je 

určeno pro zavření formuláře. Pokud uživatel nevyplní povinné údaje, tak se zobrazí hlášení 

uvedené na obrázku č. 23. Po úspěšném přidání nového psa se zobrazí hlášení na obrázku 

č. 24. Formulář má nastavenou vlastnost překryvné okno. 
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Obr. č. 23 – Hlášení při nevyplnění povinných údajů 

   

 

Obr. č. 24 – Hlášení při přidání, odstranění a úpravě psa 

4.4.10 Formulář frmPsi 

 

Obr. č. 25 – Formulář frmPsi 

Formulář je určen pro úpravu a odstraňování psů uložených v databázi. Hlavním 

prvkem formuláře je karta, která se skládá ze záložky Hlavní a Zdravotní. Formulář zahrnuje 

povinná i nepovinná pole stejně jako u formuláře frmPsiPridat. Zdrojem záznamů je tabulka 

tblPsi.  
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Pokud by uživatel při úpravě psa smazal povinné pole a chtěl úpravy uložit, 

tak by aplikace zobrazila hlášení uvedena na obrázku č. 23. Pro uložení provedených změn 

slouží tlačítko Upravit. Po kliknutí na toto tlačítko se změny uloží v tabulce tblPsi, provede 

se aktualizace, která změny hned zobrazí ve formuláři a zobrazí se hlášení uvedené 

na obrázku č. 24. K odstranění psa z databáze slouží tlačítko Odstranit. Před tím, než bude 

pes odstraněn z databáze, se v aplikaci zobrazí hlášení uvedené na obrázku č. 24. Tlačítko 

Zavřít slouží k zavření formuláře. Formulář také zahrnuje navigační systém, který umožňuje 

přejít na první záznam, předešlý záznam, následující záznam a na poslední záznam. Formulář 

má nastavenou vlastnost překryvné okno. 

4.5 Sestava 

 

Obr. č. 26 – Sestava rptPsiPodleRas 

Sestava podává přehled o všech psech a jejich základních informacích. Uživatel 

ze sestavy získává také celkový přehled o počtu psů v jednotlivých rasách. Jednotliví psi jsou 

rozděleni do skupin podle rasy. Sestava má nastaveno seskupování podle pole IDRasy 

a řazení podle pole JmenoPsa. 
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5 Závěr 

Databázová aplikace retrieverů s průkazem původu v České republice, kterou jsem 

si dal za cíl, byla vytvořena do stavu připraveného k aplikaci v praxi. Inspiroval jsem 

se obsahy výstupů švédské a polské databáze, ale protože jsem ji tvořil pro potřeby konkrétní 

instituce, Retriever klubu CZ, její specifika jsem upravoval podle požadavků členů klubu, 

kteří mají ukládání dat na starosti. Databázová aplikace byla vytvořena vzhledem 

k specifičnosti dat vztahujících se k plemenům, která klub zastřešuje. 

Databázová aplikace byla navržena tak, aby vkládání nových dat bylo realizovatelné 

jednoduchým způsobem a usnadnila práci jejím koncovým uživatelům. Uživatelské rozhraní 

je vytvořeno pomocí formulářů a jejich ovládacích prvků. Obsluha a přechod mezi 

jednotlivými formuláři je zajištěn pomocí tlačítek a navigačních menu. V aplikaci jsou také 

vytvořeny prvky sloužící pro vyhledávání. 

Všechna plemena se postupem času vyvíjí. Přibývají a pojmenovávají se nemoci, 

ale zároveň vznikají nové zdravotní testy, mění se chovné podmínky. Tedy rozšiřuje se obsah 

informací potřebných k uchování. V případě potřeby je databáze jednoduše upravitelná 

a rozšiřitelná. 

Cíle, které jsem si v úvodu stanovil, byly splněny. Práce mě obohatila ve zkušenosti 

v oblasti databází i v oblasti komunikování se zadavateli. Čas strávený nad svou bakalářskou 

prací hodnotím jako velmi přínosný.   
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Seznam zkratek 

1NF   První normální forma 

2NF   Druhá normální forma 

3NF   Třetí normální forma 

4NF  Čtvrtá normální forma 

5NF   Pátá normální forma 

BCNF   Boyce Coddova normální forma 

ČMKU   Českomoravská kynologická unie 

ERD   Entity Relationship Diagram 

FCI   Fédération Cynologique Internationale 

GB   Gigabyte 

HTML   HyperText Markup Language 

PSČ   Poštovní směrovací číslo 

RDBMS   Relations Databese Managment Systém 

SQL   Structured Query Language 

VBA   Visual Basic for Application 

URL   Uniform Resource Locator 
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