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Abstrakt 

 

Moja bakalárska práca sa zameriava na prípravu návrhov, ktoré budú môcť byť využité 

pre návrh kvalitných webových stránok pre projekt výstavby rodinných domov v 

stredoslovenskom meste Martin. Riešenie bude obsahovať diagramy funkčného 

modelovania a náčrt obsahu stránok. 

 

Abstract 

 

My bachelor thesis focuses on the preparation of proposals, which would be used for 

design of quality web pages for the project of building houses in Martin, town in the 

central Slovakia. Solution will include diagrams of functional modeling and content 

predesign of web pages. 
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Úvod 

Internet predstavuje v súčasnej dobe obrovský zdroj informácií, čo pre 

poskytovateľov bývania znamená množstvo potenciálnych zákazníkov. Záujemcovia 

o bývanie si môžu vybrať zo širokej palety pozemkov, na ktorých by si mohli postaviť 

dom. To znamená vysoké nároky na kvalitu webovej prezentácie. Keď už má zákazník 

záujem, mali by sme mu ponúknuť produkt získať. Ceny v oblasti bývania sa pohybujú 

v príliš vysokých číslach, takže nie je vhodné uvažovať o elektronickom obchode. 

Existuje však možnosť ako sa tomu priblížiť a tou je rezervačný systém, v ktorom by si 

klient dokázal pozemok vybrať konkrétny pozemok a osobne by sa riešil jeho predaj. 

Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. Prvá stručne vymedzuje problém 

a definuje ciele, ktoré majú byť dosiahnuté. Druhá kapitola sumarizuje teoretické 

poznatky, ktoré sú potrebné pre spracovanie práce. Najviac sa zameriava na technológie 

používané pri tvorbe webových stránok a v krátkosti predstavuje diagramy funkčného 

modelovania. Tretia kapitola analyzuje stav, v ktorom sa projekt pred vytvorením 

bakalárskej práce nachádzal. Situácia projektu analyzovaná metódou SWOT.  

Štvrtá najrozsiahlejšia kapitola obsahuje moje riešenia. Na začiatku je 

špecifikovaná architektúra webu aj s použitím jazykov HTML a PHP. Následne 

postupne navrhnem obsah stránok, databázu a rezervačný systém za využitia diagramov 

funkčného modelovania. V závere projekt vyhodnocujem z ekonomického hľadiska.   
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1.  Vymedzenie problému a cieľ práce 

1.1 Vymedzenie problému 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným Trixpa s pôsobením v okresnom meste 

Martin sa rozhodla vybudovať na okraji mesta novú obytnú časť s názvom Parkville. 

Obytná zóna ponúkne zákazníkom pozemky určené na výstavbu rodinných domov. 

 Predaj prvých pozemkov začína v lete 2012. Reklamy pre projekt budú 

umiestnené na billboardoch a v lokálnych časopisoch. Dôležitým médiom pre získanie 

záujmu zákazníkov by však mala nová webová stránka. Jedná sa o nový projekt, takže 

stránka zatiaľ neexistuje. 

 Web bude slúžiť ako úložisko informácií. Záujemca tu nájde informácie 

o projekte, lokalite, výstavbe, cenách, možností financovania, atď. Na stránke budú tiež 

zobrazené jednotlivé pozemky s informáciami o ich stave. Rezervačný systém umožní 

zákazníkom rezervovať si vybraný pozemok. Následný predaj sa bude riešiť osobne 

a nie je predmetom tejto práce. 

1.2 Cieľ práce 

 Teoretická časť má za úlohu popísať technológie, ktoré sa využívajú pri tvorbe 

webových stránok. Ďalej budú popísané základné princípy normalizácie, funkčného 

modelovania a optimalizácie pre internetové vyhľadávače. 

 Výstupom z praktickej časti bude návrh webových stránok, ktorý bude slúžiť 

ako podkladový materiál pre firmu, ktorá stránky vytvorí vo svojom CMS. Návrh 

webovej stránky bude obsahovať aj návrh jednoduchého rezervačného systému.  
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2. Teoretické východiská práce 

V úvodnej kapitole budú uvedené teoretické poznatky, z ktorých budem ďalej 

čerpať. Hlavnými oblasťami, ktoré rozoberiem, budú technológie tvorby internetových 

stránok a funkčné modelovanie. 

2.1 Internet 

V súčasnosti si nevieme vôbec predstaviť fungovanie modernej spoločnosti bez 

pojmu internet. Využívame ho v škole, v práci i pri oddychu. Nie je to však tak dávno, 

keď sa podarilo prvýkrát prepojiť počítače medzi sebou, a tak vytvorili sieť. 

Základom pre dnešný internet sa stala sieť ARPAnet, ktorá vznikla v roku 1969 

a spojovala 4 univerzity v USA („University of California at Los Angeles, SRI (in 

Stanford), University of California at Santa Barbara, and University of Utah“(19)). 

Zaslúžili sa o ňu špecialisti, ktorí pracovali na projekte ministerstva obrany Spojených 

Štátov Amerických. Ich úlohou bolo vyvinúť sústavu komunikačných protokolov. Tri 

roky od vzniku ARPAnetu nastala ďalšia zaujímavá udalosť – odoslanie prvého emailu. 

Hneď na to uzrel svetlo sveta protokol TCP/IP – základný kameň komunikácie 

v počítačovej sieti, cez ktorý si počítače vymieňajú dáta (12). 

V roku 1990 odštartoval projekt „World Wide Web“, dnes známy pod skratkou 

www. Jeho výstupom sa stal prvý webový prehliadač na svete, ktorý niesol rovnaký 

názov ako projekt, a teda WorldWideWeb (12). 

 

Obrázok č.1: Webový prehliadať WorldWideWeb z roku 1991 

Zdroj: (12) 
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Ako je možno vidieť z obrázku č.1, prvý prehliadač dokázal informáciu iba 

zobraziť. Neobsahoval žiadne odkazy, ktorými by sa potenciálny užívateľ mohol dostať 

na inú stránku. Bol to však prvý nevyhnutný krok vo vývoji prehliadačov. Tým ďalším 

sa stal Mosaic (na obrázku č.2 je zachytená jeho podoba z roku 1993), pôvodne 

navrhnutý pre UNIXové systémy, časom však použiteľný aj v prostredí Windows 

a Macintosh (12). 

Rozmach internetu pokračoval a po celom svete vznikali nové a nové servery, 

ktoré sa do siete pripojili. Tento vývoj bolo potrebné riadiť a tak v roku 1994 Tim 

Berners-Lee založil World Wide Web Consortium (W3C). W3C v dnešnej dobe vydáva 

štandardy, ktoré by mali webové strány dodržovať (12). 

 

Obrázok č.2: Webový prehliadať Mosaic z roku 1993 

Zdroj: (12) 

2.2 HTTP 

V predchádzajúcej stati sa hovorí o tom, že prenos dát medzi klientom 

a webovým serverom je v prostredí Internetu realizovaný protokolom TCP/IP. Existuje 

však protokol, ktorý pracuje nad ním. Tým je protokol http (Hypertext Transfer 

Protocol). Jeho úlohou je umožniť komunikáciu medzi webovým prehliadačom 
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a webovým serverom. Prenos iniciuje klient, ktorý odošle požiadavku na server. Server 

požiadavku spracuje a vráti výsledok (5, s.1). 

História pamätá niekoľko verzií protokolu http. Tou aktuálnou je verzia 1.1, 

ktorá priniesla zásadnú vec – spojenie medzi komunikujúcimi subjektmi sa nezruší, ale 

čaká na ďalšie požiadavky. Prenos prebieha dovtedy, kým nie je zrušený či už zo strany 

klienta, alebo serveru. HTTP protokol je bezstavový. Každý prenos začína od začiatku 

(5, s.1), (11). Protokol http sa pripája na porte číslo 80 (13). 

2.2.1 HTTPs 

Pri prehliadaní internetových stránok sa čoraz častejšie môžeme stretnúť aj 

s protokolom https. Pridané písmeno „s“ vyjadruje anglické prídavné meno „secured“, 

v preklade zabezpečené.  HTTPs (secured hypertext transfer protocol)  používa protokol 

http a SSL. „SSL(Secure Sockets Layer) je protokol, ktorý zabezpečuje šifrovanie 

prenášaných dát a autentizáciu servera pomocou digitálnych certifikátov(11).“ 

Prenášané dáta sú na rozdiel od http šifrované. To znamená že ak dáta pri prenose 

niekto zachytí, nebude ich vedieť prečítať. Vďaka použitiu asymetrického šifrovania si 

správu prečíta len oprávnený príjemca (9),(13). Protokol https sa pripája na porte číslo 

443 (13). 

Stránku používajúcu https je možné určiť viacerými spôsobmi. Každý 

internetový prehliadač môže poskytovať svoje riešenie a preto sa líšia. Spoločným 

prvkom prehliadačov je tvar URL adresy. Tá vždy na začiatku obsahuje „https“. Ďalším 

znakom zabezpečenej stránky je ikonka kľúča, ktorú používa napríklad Internet 

Explorer. 

 

Obrázok č.3: Internet Explorer a HTTPS 

Zdroj: (9) 
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Internetový prehliadač Mozilla Firefox namiesto ikonky kľúča používa špeciálnu 

ikonu s názvom stránky. Po jej kliknutí na ikonu sa zobrazia informácie o overení 

stránky. 

  

Obrázok č.4: Mozilla Firefox a HTTPS  

Zdroj: Vlastný 

2.3 Technológie tvorby internetových stránok 

2.3.1 XML 

XML (eXtensible Markul Language) je značkovací jazyk určený pre 

značkovanie textov vytvorený konzorciom W3C. Vychádza zo systému SGML, je však 

jednoduchší. Kladie dôraz na dodržiavanie syntaxe. Konkrétne ide o dodržiavanie 

zanorovania, presného zápisu atribútov a najmä sa musia v dokumentoch XML 

používať len párové značky. Takéto XML dokumenty sú následne spracovávané 

ďalšími nástrojmi, ktoré využívajú označkované texty. K spomenutým činnostiam patrí 

napríklad čítanie, transformácia či vyhľadávanie (6, s. 11),(21). XML dokument je text, 

ktorý vždy používa štandard Unicode. (2, s.75) 

 

2.3.2 DTD 

DTD (Document Type Definition) definuje elementy, ktoré môžu byť použité 

v dokumentoch SGML alebo XML. DTD formálne špecifikuje syntax, nie však význam 
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jednotlivých značiek (sémantiku). Typ dokumentu v značkovacom jazyku je uvedený 

vždy na začiatku dokumentu pomocou značky „!DOCTYPE“ (21). 

 

Obrázok č.5: Definícia typu dokumentu 

Zdroj: (22) 

Ak dokument zodpovedá príslušnému DTD, znamená to, že je syntakticky 

správny – validný. Konzorcium W3C vydáva online validátory, ktoré dokumenty 

kontrolujú.  

 

Obrázok č.6: Značkovacie jazyky 

Zdroj: (21) 

2.3.3 HTML 

Prvá definícia jazyku HTML je datovaná k roku 1991 a zaslúžil sa o ňu 

Tim Bernes-Lee, pričom umožňovala text členiť do logických úrovní, použiť 

zvýraznenie textu a vkladať odkazy a obrázky (3, s.20). 

HTML (Hypertext Markup Language) je značkový jazyk, ktorý sa 

používa na vytváranie webových stránok. (3, s.21) Definuje štruktúru a obsah 

dokumentu a to tak, že dokument HTML je primárnym zdrojom každej webovej 

stránky (19). HTML dokument je označený príponou „.html“ alebo „.htm“ (11). 

2.3.4 CSS 

Rýchly vývoj HTML mal za následok vznik CSS1 v roku 1996. Jeho 

hlavným účelom bolo oddeliť formu od obsahu. V súčasnosti sa pracuje na novej 

verzii CSS3 (19),(20). 
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CSS (Cascading Style Sheets) sa využíva na formátovanie obsahu 

dokumentov HTML, XML a XHTML, kde definuje vzhľad dokumentu a to 

nezávisle na jeho obsahu. Kaskádové štýly prinášajú hlavne dve výhody 

(19),(20): 

 Vzhľad je ľahko modifikovateľný 

 Jednotný spôsob definovania štýlov pre všetky elementy 

Každý jeden dokument je popisovaný predpismi štýlov, ktoré vychádzajú z troch 

zdrojov: 

1. Štýl od tvorcu stránok 

2. Užívateľský štýl 

3. Štýl prehliadača 

Všetky tri štýly sa zoradia do kaskády (odtiaľ pochádza názov kaskádové) 

a nadefinujú  ako bude stránka vypadať (20). 

2.3.5 Javascript 

Javascript je objektovo orientovaný, interpretovaný jazyk. Jeho 

interpretáciu vykonávajú internetové prehliadače, čím môžu vzniknúť problémy, 

pretože nie všetky prehliadače sú s javascriptom kompletne kompatibilné. 

Javascript dokáže zabezpečiť dynamický obsah – využíva sa na generovanie 

obsahu dokumentu. Používa sa aj na interaktívnu prácu s dokumentom (reakcia 

na rôzne udalosti) a prehliadačom (ovládanie histórie a pod.) (20). 

2.3.6 PHP 

Za založením jazyka PHP stojí jeden človek – Rasmus Lerdorf, ktorý 

v roku 1994 vytváral systém ku svojim stránkam najprv v 

programovacom jazyku PERL, neskôr v jazyku C. Jeho riešenie návštevníkov 

oslovilo a začali prichádzať s rôznymi požiadavkami na vylepšenie systému. 

A tak vznikol systém PHP – Personal Home Page Tools, ktorý sa neskôr 

premenoval na Personal Home Page Construction Kit (4, s.22). 

PHP je serverový skriptovací jazyk, ktorý beží na strane serveru. Server 

generuje HTML (alebo iný) kód, ktorý sa užívateľovi zobrazí na webovej 
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stránke. PHP je Open Source, nie je závislý na žiadnej platforme ani 

na konkrétnom servery (15). 

  

2.3.7 SQL 

História tohto jazyka sa začala písať v polovici 70. rokov, keď firma IBM 

vytvorila sadu príkazov, ktoré umožnili pracovať nad relačnou databázou. Táto 

verzia dostala názov Sequel. S pribúdajúcimi rokmi sa jazyk vyvíjal, svoju ruku 

k dielu pridala napr. známa firma Oracle. Dôležitý míľnik nastal v roku 1986, 

kedy došlo ku štandardizácii jazyka SQL, pričom sa vychádzalo z produktu od 

IBM (16). 

Jazyk SQL je nástroj pre organizovanie, správu a získavanie dát 

uložených v počítačovej databáze. Skratka SQL v originály znamená structured 

querry language, v preklade štruktúrovaný dotazovací jazyk. Tento názov sa 

však môže javiť ako nedostatočný, keďže SQL poskytuje okrem dotazovania aj 

ďalšie funkcie (1, s.28):  

 Definícia dát 

 Získavanie dát 

 Manipulácia s dátami 

 Riadenie prístupu 

 Zdieľanie dát 

 Integrita dát  

2.4 Normalizácia 

„Normalizácia je postupná dekompozícia relácií (tabuliek) do vhodnejšieho 

tvaru(2, s.56).“ 

Normalizácia je činnosť, pri ktorej upravujeme návrhy dátových štruktúr, pričom 

musia splňovať normalizačné formy. Jednotlivé normalizačné pravidlá vyplývajú 

z požiadaviek pre efektívne ukladanie dát a ich minimálnu redundanciu. Integrita 

a konzistencia dát musia ostať zachované (2, s.55). 
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Existuje 6 normalizačných úrovní : 1. normálna forma(NF), 2.NF, 3.NF, Boyce-

Coddova NF, 4.NF a 5.NF. Dátový model by mal spĺňať všetky normálne formy. Keď 

chceme databázu normalizovať na vyššiu úroveň, tak musí spĺňať všetky 

predchádzajúce normalizačné úrovne. Ak niektorú z nich porušuje, tak nie je navrhnutý 

optimálne. Dodržať všetky normálne formy môže byť veľmi nákladné. Dátový model sa 

považuje za dostačujúci vtedy, keď spĺňa aspoň prvé tri stupne normalizácie. Pri tvorbe 

modelu si analytici potom musia spočítať, či sa im oplatí obetovať zdroje na to, aby 

normalizovali model aj podľa ďalších foriem (2. s.55-64). 

2.4.1 Prvá normálna forma - multizávislosť 

„Relácia je v prvej normálnej forme, ak sú všetky jej atribúty definované nad 

skalárnymi obormi hodnôt (doménami) (2, s.56).“ 

2.4.2 Druhá normálna forma - funkčná závislosť 

 „Relácia je v druhej normálnej forme, ak je v prvej normálnej forme a navyše jej 

atribúty sú závislé na celom kandidátnom (primárnom) kľúči (2, s.58).“ 

2.4.3 Tretia normálna forma – tranzitívna závislosť 

 „Relácia je v tretej normálnej forme, ak je v druhej normálnej forme a navyše 

všetky jej nekľúčové atribúty sú vzájomne nezávislé (2, s.60).“ 

2.4.4 Boyce-Coddova normálna forma 

 „Relácia je v Boyce-Coddovej normálnej forme, ak medzi kandidátnymi kľúčmi 

nie je žiadna funkčná závislosť(2, s.61).“ 

Relácia musí spĺňať nasledujúce tri podmienky (2, s.61): 

 Relácia má dva alebo viac kandidátnych kľúčov 

 Aspoň dva kandidátne kľúče sú zložené 

 Kandidátne kľúče sa v niektorých atribútoch musia prekrývať 

 Táto normálna forma je špeciálnou variantov tretej normálnej formy. Platí, že ak 

je relácia v Boyce-Coddovej NF, tak je aj v 3. NF. Opačne však situácia neplatí (2, 

s.61). 
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2.4.5 Štvrtá normálna forma 

 „Relácia je v štvrtej normálnej forme, ak je v Boyce-Coddovej normálnej forme 

a navyše všetky viachodnotové závislosti sú zároveň funkčnými z 2 kandidátnych kľúčov 

(v jednej relácii sa nesmú spájať nezávislé opakované skupiny (2, s.63).“ 

2.4.6 Piata normálna forma 

 „Posledná NF sa týka spojenej závislosti, ktorá vyjadruje cyklické obmedzenie: 

ak je relácia1 spojená s reláciou2, relácia2 je spojená s reláciou3 a relácia3 je spätne 

spojená s reláciou1, tak všetky tri entity musia byť súčasťou rovnakého vektoru hodnôt 

(2, s.64).“  

2.5 Funkčné modelovanie 

„Funkčné modelovanie sa zaoberá skúmaním a algoritmizáciou činností 

a procesov, ktoré prebiehajú v informačnom systéme (2, s.78).“ 

Na popis činností a procesov prebiehajúce v informačnom systéme sa používajú 

rôzne diagramy. Každý z nich má svoje špecifiká a je vhodný pre zachytenie iných 

udalostí. 

2.5.1 Procesný diagram 

Procesný diagram rozlišuje tri základné pojmy(2, s.86):  

 udalosti 

 činnosti 

Udalosti kreslíme na ľavú stranu udalosti, ktoré ovplyvňujú proces. Pravá strana 

náleží činnostiam. Diagram sa kreslí na rôznych stupňoch podrobností. Spravidla sa 

začína na najvyššom stupni zovšeobecnenia a následne diagram zachytáva čiastkové 

riešenia jednotlivých činností (2, s.86). 
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Obrázok č.7: Procesný diagram 

Zdroj: (2, s.85) 

2.5.2 Stavový diagram 

Základom tvorby stavového diagramu je zachytenie všetkých stavov, 

ktoré môže nadobudnúť jedna konkrétna entita (objekt). Stavový diagram 

kreslíme pomocou dvoch základných tvarov (2, s.86): 

 Elipsa  - zachytáva stavy entity 

 Šípka  - určuje podmienky, za ktorých entita prechádza z jedného stavu 

do druhého 

- Obsahuje podmienku prechodu medzi stavmi  

 

 

Obrázok č.8: Stavový diagram  

Zdroj: (2, s.87) 
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2.5.3 Diagram toku dát (DFD)  

Diagram toku dát (Data Flow Diagram) je jednou z najpoužívanejších metód 

funkčného modelovania, pretože prehľadne zachytáva s akými dátovými súbormi sa v  

procese pracuje. Umožňuje zobraziť systém ako sieť procesov, ktoré plnia určité úlohy 

a vymieňajú si medzi sebou dáta. Okrem toku dát dokáže zachytiť aj toky fyzických 

predmetov v systéme. Nevýhodou však je, že DFD nedokáže zachytiť rozhodovacie 

procesy (2, s.87),(7, s.11). 

DFD obsahujú tak ako ostatné diagramy niekoľko komponent, s ktorými 

v návrhu pracujeme (2, s.87-88),(7, s.11-13): 

 Terminátor  – reprezentuje externú entitu, s ktorou systém komunikuje. 

Je zdrojom všetkých informácií, ktoré vstupujú/vystupujú do/z systému. 

 Proces  – činnosť, ktorá transformuje vstupy na výstupy. Každý 

proces musí byť označený jednoznačným identifikátorom a pomenovaný 

výstižným, spravidla jednoslovným, názvom. 

 Dátový tok – znázorňujú presun dát z jednej časti systému do druhej. 

Jeden dátový typ nesie práve jeden typ paketu informácií. 

 Pamäť  – je pasívny objekt, ktorý slúži na uloženie dát. Spravidla 

sa jedná o dátový súbor, doklad alebo zostavu. 

 

 

Obrázok č.9: Prvky DFD v notácii Yourdon – DeMarco 

Zdroj: (7, s.12) 

Notácia Yourdon – DeMarco nie je ani zďaleka jediná, ktorá sa používa na popis 

DFD. Ďalšími sú napríklad SSDAM, Gane and Sarson, DeMarco a Yourdon and Coad 

(2, s.88),(7, s.13). 
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Pri kreslení DFD sa musí dodržiavať niekoľko pravidiel (2, s.89),(7, s.13): 

 Maximálne 10 procesov 

 Každý proces musí mať vstup aj výstup 

 Medzi dvomi terminátormi, dvomi pamäťami a medzi terminátorom 

a pamäťou musí byť aspoň jeden proces 

2.5.4 Kontextový diagram 

Kontextový diagram, je špeciálnym prípadom DFD. Hlavným účelom je vytýčiť 

hranice medzi systémom a okolitým svetom, preto ho reprezentuje jediný proces, 

ktorým je samotný systém. Dátové toky zobrazujú informácie prúdiace do systému a zo 

systému. 

 

Obrázok č.10: Kontextový diagram  

Zdroj: (7) 

2.5.5 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je ďalším z najpoužívanejších diagramov funkčného 

modelovania. Jeho najväčšou devízou je, na rozdiel od DFD, schopnosť zachytiť 

rozhodovacie procesy. Dokáže prehľadne zobraziť vetvenie podľa toho, či sú splnené 

rôzne podmienky. Vývojový diagram je tiež výborným nástrojom pre zachytenie 

cyklických udalostí (2, s.93). 

Pri tvorbe vývojových diagramov sa používa množstvo rôznych značiek. 

Hlavnou zásadou tvorby je dodržovať prirodzený smer „zhora dolu“ a „zľava doprava“. 
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Pri kreslení v tomto smere nie je potrebné kresliť na spojovacích vetvách smerové 

šípky. Pri rozsiahlejších vývojových diagramoch sa kresleniu proti doporučenému 

smeru nevyhneme, vtedy je nevyhnutné na spojovacích vetvách smerové šípky 

zaznamenávať. Ďalším odporučením je, tak ako pri ostatných diagramoch, nekrížiť 

vetvy medzi sebou. Vývojový diagram má pre túto situáciu vyhradenú značku „spojka“ 

(2, s.93-94). 

 

Obrázok č.11: Vývojový diagram  

Zdroj: vlastný 

2.5.6 Entitno relačný diagram 

„Entitno relačný diagram (ERD) znázorňuje dátový model systému, ktorý 

ukazuje nemenné atribúty a štruktúru dát a vyjadruje vzťahy, ktoré nie sú vyjadrené 

v procesných modeloch (7, s.27).“ 

Ako už napovedá samotný názov diagramu, v hlavnej úlohe vystupujú entity, 

respektíve entitné množiny. Každý prvok entitnej množiny musí byť jednoznačne 

identifikovateľný. V diagrame sú zakreslené obdĺžnikom, pričom názov entity je v jeho 

strede. Entity sú spojené reláciami, ktoré predstavujú vzťahy medzi entitami. V ERD sú 

relácie znázornené spojovacou čiarou, ktorá navyše nesie názov relácie a informáciu 

o kardinalite relácie (7, s.27).  
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„Kardinalita vyjadruje počet n-tíc relácie“(20). Existujú 3 základné typy: 1:1, 

1:N, M:N. Najlepšou variantov je 1:N. 

Niektoré ERD obsahujú aj atribúty. Atribúty popisujú typy hodnôt uchovávané 

v entitách. Diagramy, ktoré atribúty zobrazujú, sa nazývajú ERA diagramy. V prípade, 

že atribúty nie sú súčasťou diagramu, sú zachytené v dátovom slovníku (7, s.27). 

 

Obrázok č.12: Ukážka dátového slovníka 

Zdroj: vlastný 

Tak ako pri DFD, aj ER diagramy majú niekoľko notácií. Patria tu napríklad 

štýly: Chenov, Bachmanov, Martinov, Inžiniersky a zjednodušený (2, s.50-52). 

 

Obrázok č.13: ERD internetového obchodu 

Zdroj: (7, s.31) 

 

2.6 SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače 

SEO (search engine optimalization) je sada techník, ktoré sprístupňujú webové 

stránky pre internetové vyhľadávače a optimalizujú ich spôsobom, ktorý im umožní 

umiestniť sa v čo najvyšších pozíciách výsledkov vyhľadávania bez použitia platenej 

reklamy. Z dlhodobého hľadiska je to najefektívnejší spôsob propagácie webovej 

stránky (8, s.40). 

Metódy SEO rozdeľujeme na dve hlavné oblasti (8, s.40).:  

 Off-page faktory 

 On-page faktory 
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2.6.1 Off-page faktory 

K off-page faktorom patria všetky prvky nenachádzajúce sa priamo na stránke, 

ktorú chceme optimalizovať. Jedná sa najmä o odkazy, ktoré na stránku smerujú, 

pričom sa nejedná len o odkazy z externých stránok, ale aj z vlastného webu (14). 

2.6.2 On-page faktory 

Medzi on page faktory zaraďujeme čokoľvek, čo sa nachádza na jednej 

unikátnej stránke. Patria tu hlavičky, nadpisy, interné a externé odkazy, samotný text 

stránky, atď. Zaraďujú sa tu aj rôzne tagy: Title, meta, H1, H2,...H6, atď. Dôležitá je 

hustota slov a miesto výskytu (vzdialenosť od začiatku stránky) (14).  

Absolútnym základom je, že sa každá jedna stránka webu musí byť jedinečná, 

pretože vyhľadávače hodnotia každú stránku zvlášť (14).   
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3. Analýza súčasného stavu 

Táto kapitola popisuje projekt Parkville a informácie, z ktorých bakalárska práca 

čerpá. 

3.1 Parkville 

Na úvod je treba špecifikovať, čo si pod pojmom Parkville má človek predstaviť. 

Parkville je oblasť na okraji slovenského mesta Martin, na ktorej území sa plánujú 

vybudovať nové obytné priestory. Plán počíta s výstavbou rodinných domov, pričom sa 

bude jednať najmä o domy jednopodlažné. 

Momentálne sa projekt nachádza v úvodnej fáze, kedy prebieha výstavba 

inžinierskych sietí. Začiatok prác je plánovaný na 15.7.2012. Dokončené by mali byť 

v decembri 2012. Súčasne s výstavbou bude prebiehať predaj pozemkov zákazníkom. 

Predaj prvých 19 parciel začne 1.6.2012.  

Finančným partnerom projektu je Tatra banka, člen skupiny RZB group. 

Developerom projektu je spoločnosť Trixpa s.r.o. O webové stránky sa bude starať 

firma WebCreators.sk. 

Projekt sa bude snažiť získať zákazníkov najmä prostredníctvom webovej 

stránky a reklamných plôch. Z reklamných plôch sa jedná o lokálne časopisy Život 

Turca a Martinsko. Využijú sa aj reklamné priestory na cestných komunikáciách – 

billboardy. Konkrétne sa bude jednať o bilboardy v Martine, Turčianskych Tepliciach 

a Žiline. 

3.1.1 SWOT 

SWOT analýza predstavuje analýzu firmy alebo projektu so zameraním na jej 

silné (Strong) a slabé (Weak) stránky. Snaží sa tiež predikovať 

príležitosti(Oportunities), ktoré môže projekt využiť a eviduje tiež hrozby (Threats), 

ktoré môžu v budúcnosti nastať. 

Projekt začne v lete roku 2012 ponúkať zákazníkom prvé pozemky, je preto 

dôležité pripraviť webovú prezentáciu čim skôr. V spojení s webovými stránkami sa 

ponúka možnosť implementácie rezervačného systému, ktorý poskytne zákazníkom 

možnosť pozemok rezervovať. 
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Tabuľka č.1: SWOT analýza 

Zdroj: vlastný 

Silné stránky Slabé stránky 

- skúsenosti s riadením projektov - úzka ponuka     

- dobrá lokalita     - chýba webová stránka   

- silný finančný partner   
- poškodené meno po článku v 
novinách 

- dobrá finančná situácia developera         

- unikátnosť projektu           

- reklama v regióne             

Príležitosti Hrozby 

- rozšírenie lokality     - konkurencia Nový Martin   

- rozšírenie portfólia služieb   - príchod novej konkurencie   

- online rezervačný systém     - problémy s pozemkami   

- webová stránka     - nedostatočný záujem o pozemky 

- finančné pôžičky zákazníkom   - malá kúpyschopnosť obyvateľstva 

- blog       - nezamestnanosť v regióne   

- spolupráca s veľkými priemyselnými 
závodmi v okolí 

- prírodná katastrofa   

- oneskorenie výstavby inžinierskych 
sietí - reklama na sociálnych sieťach 

 

3.1.2 Trixpa s.r.o. 

História spoločnosti siaha do roku 1993, kedy rodinná firma Finncolor Slovakia 

s.r.o. pôsobila v Martine a venovala sa stavebnej a obchodnej činnosti. V roku 2008 

došlo ku jej odpredaju. Následne vznikla spoločnosť Trixpa s.r.o., ktorej hlavnou 

podnikateľskou náplňou je stavebná a developerská činnosť. Na developerský trh 

spoločnosť vstúpila v roku 2011. Momentálne zastrešuje niekoľko projektov v Martine. 

Sídlo spoločnosti: Priekopská 3706/104, 036 01, Martin 

 Štatutárny orgán: konatelia 

 Počet konateľov: 4 

3.1.3 WebCreators.sk 

Webcreators je spoločnosť založená na Slovensku v roku 2001. Predmetom 

činnosti je tvorba webových stránok a internetových aplikácií. Svojim zákazníkom 
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ponúka 4 balíky služieb: Basic, Optimal, Maxi a kompletný balík. Jednotlivé varianty sa 

od seba odlišujú rozsahom, použitými technológiami a celkovou náročnosťou riešenia. 

Cena sa pohybuje v stovkách eur. Balíky Maxi a kompletný balík navyše obsahujú 

riešenie cez redakčný systém. Firma používa svoj vlastný redakčný systém – CMS 

Webcreators. 

Webcreators v minulosti vytvorila webové stránky pre Finncolor. Aj na základe 

tejto skúsenosti sa developer projektu Parkville rozhodol opäť s firmou spolupracovať. 

3.2 Lokalita 

Martin je okresné mesto žilinského kraja, centrum regiónu Turiec. Údaj z roku 

2011 hovorí o počte obyvateľov cca 60 000. Plocha Parkville je situovaná na 

severozápadnom okraji mesta. Obklopuje ju z juhu mestská časť 

Podháj – považovaná za najkrajšiu časť mesta Martin. Hranicou 

medzi Podhájom a Parkvillom je Bažinový potok, ktorý sa následne 

vlieva do rieky Turiec. Smerom na sever sa nachádza mestská časť 

Záturčie. 

Lokalita je obkolesená množstvom zelene, ešte nedávno sa na 

ploche rozprestieral lesový porast. V tesnej blízkosti sa nachádza 

hlavná cesta, ktorá poskytuje rýchle spojenie s krajským mestom 

Žilina a centrom mesta Martin. Najväčšie martinské nákupné stredisko Obchodné 

centrum Tulip je vzdialené cca jeden kilometer, o niekoľko desiatok metrov na juh sa 

nachádza aj hypermarket Tesco. 

Obrázok č.14: Erb 

mesta Martin 

Zdroj: (21) 
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Obrázok č.15: Mapa Parkville 

Zdroj: Trixpa s.r.o. 

 

3.3 Konkurencia 

O predaj pozemkov v mestách sa často starajú realitné agentúry. Inak tomu nie 

je ani v Martine. Stačí zadať do internetového vyhľadávača Google heslo „Martin 

ponuka pozemkov“ a dostaneme státisíce výsledkov. Na úvodnej stránke sa nachádza 

niekoľko subjektov, ktoré predstavujú pre projekt Parkville konkurenciu. Väčšinou sa 

jedná o realitné agentúry, ako napríklad: Reality Alphia (http://www.reality-martin.sk), 

X-reality (http://www.x-reality.sk/) alebo stránka nehnuteľnosti.sk 

(http://www.nehnutelnosti.sk/martin/pozemky). Webové stránky realít majú spoločnú 

jednu vlastnosť – obsahujú priveľa textu pokope. Užívateľ má potom problém nájsť čo 

potrebuje.  
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Vo výsledkoch sa však nachádza aj hlavný konkurent projektu Parkville – 

projekt s názvom Nový Martin. 

3.3.1 Nový Martin 

Celý názov tohto projektu znie Obytná zóna Nový Martin a vzniká ako nová 

rezidenčná časť v lokalite Podháj – Riečiny. Nachádza sa teda v bezprostrednej 

blízkosti lokality Parkville. Nový Martin je v porovnaní s Parkvillom starší, výstavba 

začala  už v lete roku 2008, kedy odštartovali prvé výkopové práce. Projekt ponúka 57 

bytov, pričom sa jedná o byty jedno až štvorizbové. V ponuke sa nachádzajú taktiež 

parcely, ktoré počítajú s výstavbou domov. 

3.3.2 Web novymartin.sk 

Stránky projektu Nový Martin sú k dispozícií na adrese 

http://www.novymartin.sk/. Dôležité však je, aby sa na stránky dostal užívateľ 

(záujemca o kúpu bytu alebo pozemku), ktorý adresu nepozná. Zadával som preto rôzne 

heslá do vyhľadávača Google, aby som zistil, ako dobre sú stránky optimalizované pre 

vyhľadávače. Výsledky sú zapísané v tabuľke č.1. V ľavom stĺpci sú uvedené výrazy 

zadávané do vyhľadávača s diakritikou, v pravom stĺpci. Každý výraz obsahuje ešte 

slovo Martin. Čísla vyjadrujú pozíciu vo vyhľadávači Google (ak sú menšie ako 20).  

Tabuľka č.2: Nový Martin - Pozície vo vyhľadávači  

Zdroj: vlastný 

Bez diakritiky   S diakritikou   

byvanie  1 Bývanie 1 

volne pozemky  5 voľné pozemky 1 

volny pozemok  1 voľný pozemok 2 

pozemok  18 
 

  

pozemky  
  

  

volny byt  
 

voľný byt 
 volne byty  3 voľné byty 5 

byt  
  

  

byt podhaj 
 

byt podháj 5 

byty  6 
 

  

byty podhaj  15 byty podháj 5 

volne byty podhaj 1 voľné byty podháj 1 

novostavba 1   

novostavby 1   
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Dáta z tabuľky č.1 ukazujú celkom uspokojivé výsledky. Treba si totiž uvedomiť 

množstvo rôznych realitných agentúr, ktoré by mali byť v niektorých výrazoch v lepšej 

pozícii. Za veľký nedostatok možno považovať slabé výsledky vo vyhľadávačoch pri 

použití jednotného čísla (byt, pozemok). Na stránkach Nového Martina sa o ponuke píše 

len v množnom čísle. To je chyba, ktorú pri vytváraní textov pre Parkville možno 

odstrániť použitím výrazov v jednotnom i množnom čísle.  

Ďalšou dôležitým faktorom je používanie diakritiky. Mnoho slovenských 

užívateľov píše na internete bez diakritiky a aj tomuto by mala byť stránka 

prispôsobená. Text bez diakritiky použitý v texte by nevypadal profesionálne. Dá sa 

však zahrnúť do hlavičky dokumentu v meta časti. 

Webové stránky to nie sú len výsledky vo vyhľadávačoch, v krátkosti sa preto 

pozriem aj na samotný web. Stránky sa riadia pravidlom „v jednoduchosti je krása“. 

Web je rozdelený do niekoľkých častí, ktoré majú svoje podsekcie. Hlavné navigačné 

menu je v poriadku, submenu však nepôsobí príliš profesionálne. Podsekcie v časti „o 

projekte“ majú zlú, alebo dokonca žiadnu navigáciu. Niektoré sekcie sú zbytočne 

nahustené a mohli byť radšej rozdelené. Napr. v kontaktoch sú uvedené kontakty na 

developera, no pod ním sú ešte natlačené dáta o finančnom partnerovi a referencie. 

Hlavička stránky by mala odkazovať na úvodnú stránku webu, no v tomto prípade sa po 

kliknutí na hlavičku otvorí obrázok. 

Dizajnu niet príliš čo vytýkať. Lokalita projektu je zasadená v prostredí prírody, 

preto je voľba svetlozelenej vhodná. Rušivo však pôsobí obrázok vedľa loga, ktorý 

neladí farebne. Navyše je v zmenšenej forme nečitateľný.  

3.4 Požiadavky na web Parkville 

Stránky pre projekt Parkville zatiaľ neexistujú, mojou úlohou je preto vytvoriť 

návrh pre novú webovú prezentáciu, pričom musím vychádzať z požiadaviek od 

zadávateľa – developera projektu.  

V prvom rade dôležitá informácia – webové stránky budú hlavným zdrojom 

informácií a zákazníkov. Web musí byť preto dostatočne kvalitný. Kód bude validný, 

prejde validátorom od konzorcia W3C na HTML aj CSS. Dizajn má byť jednoduchý, 

ladený do zelena. Logo bude vychádzať z názvu projektu – Parkville, pričom písmeno 
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i bude zobrazené ako strom. Stránka by mala spĺňať základné pravidlá prístupnosti 

stránok.  

Menu bude obsahovať 9 položiek: úvod, o projekte, lokalita, ponuka pozemkov, 

financovanie, fotogaléria, aktuality, kontakt a faq (frequently asked questions – často 

kladené otázky). Web umožní zákazníkom rezerváciu pozemku. Taktiež bude prístupná 

mapa celej lokality rozparcelovaná na jednotlivé parcely(pozemky), kde je nutné 

zachytiť jej stav (voľná, obsadená). Developer dostane prístup do administrátorského 

režimu, kde bude môcť aktualizovať obsah a stav obsadenosti jednotlivých parciel.   
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4. Vlastné návrhy riešení 

Tretia kapitola prináša moje návrhy riešení problému. 

4.1 Architektúra webu 

Ešte predtým, ako sa môžu začať programovať stránky, je nutné vedieť ako 

približne budú vo výsledku vlastne vypadať. Architektúra je základným stavebným 

kameňom webových stránok. Vhodný návrh zlepšuje aj SEO stránok.  

 

Obrázok č.16: Architektúra webu 

Zdroj: vlastný 

Na najvrchnejšej časti stránky sa nachádza hlavička, ktorá zahrňuje logo 

projektu s odkazom na úvodnú stránku. Navigáciu po webových stránkach bude 

zabezpečovať horizontálne menu umiestnené priamo pod hlavičkou. Jadro stránky – 

obsah – je rozdelený na dve časti. Mnoho stránok síce používa až 3 časti, v rámci 

zlepšenia prehľadnosti však navrhujem len časti dve. Ľavý stĺpec bude obsahovať menej 

dôležité informácie, prípadne obrázky. Druhý stĺpec predstavuje najdôležitejšiu oblasť, 

bude preto najrozmernejšia. Najspodnejšia oblasť stránok bude patriť pätičke 

s niekoľkými odkazmi.  



36 

 

Základná architektúra je navrhnutá, preto môžem navrhnúť kostru html, z ktorej 

budú stránky vychádzať. Kód, ktorý nás teraz zaujíma, je v časti medzi párovými 

značkami <body>. Obsah rozdelím do blokových elementov <div>. Každý div má svoj 

identifikátor (ID). ID musí byť jedinečné, pretože sa naň budeme odkazovať pri tvorbe 

kaskádových štýlov. Architektúra je zložená z piatich hlavných častí. Každá jedna časť 

má priradený svoj vlastný div. 

 Hlavička = „hlavicka“ 

 Menu  = „menu“ 

 Panel   = „left“ 

 Telo   = „content“ 

 Patička = „paticka“ 

 

Obrázok č.17 - HTML kostra  

Zdroj: vlastný 

Pre písanie zdrojových kódov využívam voľne šíriteľný PSPad (verzia 4.5.7), 

ktorý podporuje niekoľko desiatok programovacích jazykov. Ja použijem html, css, 

javascript, php a sql. PSPad všetky tieto jazyky obsahuje. 

4.2 Návrh obsahu 

Je na čase detailnejšie popísať, čo sa v jednotlivých sektoroch bude nachádzať. 

Hlavička, menu a patička budú totožné pre celý web. Sektory panel a telo sa budú 
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meniť s každou stránkou. Základnú HTML kostru z obrázku č.17 preto môžem rozšíriť 

o php skripty. PHP bude mať za úlohu vložiť obsah zo stránok hlavička, menu 

a patička. Tento variant výrazne zjednoduší prípadné úpravy spoločných častí webu 

a sprehľadní zdrojový kód. 

 

Obrázok č.18: Kostra HTML + PHP 

Zdroj: vlastný 

4.2.1 Hlavička 

Miesto, ktoré si užívateľ všimne ako prvé bude vyplnené logom projektu 

a doplnené obrázkom, ktorý sa vzťahuje ku lokalite Parkville. 

4.2.2 Menu 

Hlavné horizontálne menu slúži ako hlavný navigačný panel. Skladá sa z 9 

položiek: úvodná stránka, o projekte, lokalita, ponuka pozemkov, financovanie, 

fotogaléria, aktuality, kontakt a FAQ.. 

4.2.3 Panel 

Ľavú časť stránky bude často vyplňovať obrázok, V niektorých stránkach sa 

však môže objaviť doplnkový text. 

4.2.4 Telo 

Najdôležitejšia časť webu. V tomto sektore budú prezentované všetky 

informácie, ktoré chce firma zákazníkovi poskytnúť. 



38 

 

4.2.5 Patička 

Najspodnejšia časť stránok bude patriť spodnej lište, alebo inak povedané 

patičke. Bude obsahovať niekoľko odkazov, medzi nimi nebude chýbať odkaz na 

úvodnú stránku, mapu stránok a kontakt. 

4.2.6 Obsah stránok 

Obsah je rozdelený do 9 tematických častí, ktoré som už spomenul v stati 3.2.2, 

pretože každá jedna časť tvorí jednu položku hlavného menu. 

Úvodná stránka 

Úvodná stránka sa zobrazí užívateľovi ako prvá, preto musí prezentovať len tie 

najdôležitejšie informácie. Bude obsahovať informáciu o finančnom partnerovi projektu 

prostredníctvom zobrazenia jeho loga. Ďalšími údajmi budú informácie o developerovi 

projektu: adresa, sídlo spoločnosti a odkaz na webové stránky. Viditeľne bude uvedené 

telefónne číslo, na ktorom bude riešiť rezerváciu pozemku. 

O projekte 

Na začiatku bude krátky popis, ktorý má za úlohu prilákať zákazníka. Ďalší 

odstavec už bude konkrétnejší, uvedené budú informácie o celkovej rozlohe, počte 

pozemkov pre rodinné domy a hraničné údaje o rozlohe pozemkov (najmenší –

najväčší). 

Lokalita 

Pod výstižným označením lokalita budú poskytnuté podrobnosti o prostredí, 

v ktorom sa projekt realizuje. V krátkosti budú predstavené okolité mestské časti. Ďalej 

budú uvedené informácie o doprave a službách, ktoré sú v tesnej blízkosti.  

Súčasťou bude odkaz na interaktívnu mapu, kde budú vyznačené miesta 

užitočné pre nových obyvateľov ako lekáreň, banka, obchod a pod. 
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Ponuka pozemkov 

Pravdepodobne najdôležitejšia časť webu obsahuje Parkville zakreslený 

v prehľadnej mapke, ktorá celú plochu rozparceluje na jednotlivé pozemky  Každý 

pozemok môže nadobúdať štyri stavy: voľný, rezervovaný, zľavnený a predaný. 

 Počiatočným stavom je stav voľný. Znamená to, že pozemok je pripravený na 

predaj. Užívateľ si môže konkrétny pozemok označiť a rezervovať. Rezerváciu musí 

najprv potvrdiť developer. Keď sa tak stane, pozemok prejde do stavu „rezervovaný“. 

Zákazník a developer následne jednajú o predaji. V momente, keď sa dohodnú na 

odkúpení pozemku zákazníkom a vyriešia finančnú stránku, pozemok prejde do stavu 

„predaný“. Predaný pozemok je konečný stav. Zákazník časom môže pozemok 

odpredať, riešenie takého prípadu už však nie je predmetom tohto projektu. Okrem 

troch spomínaných stavov môže nastať ešte jeden špecifický – zľavnený. Developer sa 

pod vplyvom rôznych faktorov´(napríklad snaha nalákať zákazníkov) môže rozhodnúť 

poskytnúť klientom zľavu na cene pozemku a dočasne zníži cenu. Zľavnený pozemok si 

klient rezervuje obdobným spôsobom ako voľný pozemok. V prípade, že sa strany na 

predaji nedohodnú, rezervácia sa zruší. Po zrušení rezervácie pozemok prejde naspäť do 

stavu „voľný“ alebo „zľavnený“ v závislosti na voľbe developera. 

Pre zachytenie stavov entity je ideálny stavový diagram, do ktorého som 

zakreslil stavy, ktoré pozemok môže nadobúdať. Stavy sú zakreslené do elipsy. 

Prechody sú zakreslené jednosmernými šípkami. 
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Obrázok č.19: Stavový diagram - pozemok  

Zdroj: vlastný 

Mapa s pozemkami sa kvôli prehľadnosti nebude rovnať reálnej mape. Tvary 

budú pravidelné a najdlhšia hrana celého obrázku bude vyrovnaná vodorovne. 

V blízkosti mapy bude preto uvedená aj ikona kompasu s vyznačeným severom, ktorý 

ma za úlohu pomôcť zorientovať sa pri predstave o tom, kde sa pozemok v skutočnosti 

nachádza. Na stránke bude uvedený aj odkaz na cenník. Cenník bude vlastne tabuľka 

s informáciami o jednotlivých parcelách. Návrh je uvedený v tabuľke č.2. 

Tabuľka č.3: Cenník pozemkov 

Zdroj: vlastný 

Pozemok Rozloha Cena v eurách Cena v SKK Stav 

 

Financovanie 

Obsah tejto stránky informuje klientov, ktorí nemajú dostatok financií, aby si 

bývanie sponzorovali sami o možnostiach, ktoré im poskytujú bankové subjekty. 

V spodnej časti budú uvedené odkazy na konkrétne banky spolu s ich logami. 
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Fotogaléria 

Fotky z rôznych častí projektu budú na stránke fotogaléria. Bude rozdelená do 

štyroch tematických oblastí:  

 Výstavba – obsahuje fotky z jednotlivých častí výstavby (výstavba 

komunikácie, inžinierskych sietí a pod.) 

 Pozemky – fotky jednotlivých pozemkov 

 Panoráma – panoramatické fotky (panoráma pozostáva z viacerých 

fotiek, ktoré sú v grafickom editore, napríklad Gimp alebo Photoshop, 

spojené do jednej, zväčšia širokej, fotky) 

 Okolie – fotky z prostredia nenachádzajúceho sa priamo na ploche 

projektu 

Každá zo štyroch častí bude vlastne podstránkou fotogalérie, na ktorú sa 

užívateľ dostane cez odkaz uvedený na stránke fotogaléria.  

Aktuality 

Všetky udalosti týkajúce sa projektu budú vkladané na stránku aktuality. Bude 

sa jednať o informácie z výstavby, o finančných partneroch, nových pozemkoch 

prístupných k odpredaju atď. Aktuality budú radené chronologicky, pričom najnovšie 

správy budú navrchu. 

Kontakt 

V ľavom panely bude logo developera, pod ktorým budú uvedené jeho údaje 

(adresa, kontaktná osoba, telefónne číslo). V tele bude krátke predstavenie spoločnosti 

a kontaktný formulár. Formulár obsahuje položky meno, priezvisko, telefónne číslo 

a pozemok, o ktorý má zákazník záujem.  

Faq 

Na záver budú vypísané najčastejšie sa vyskytujúce otázky a odpovede na tieto 

otázky. 
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4.3 Návrh databázy 

Web bude dynamický, preto je nevyhnutné počítať s využitím databáze. 

Zachytávať bude dáta o dvoch základných entitách: zákazník a pozemok, ku ktorým sa 

pridá tretia entita – rezervácia. Pri databáze o troch entitách nemožno hovoriť 

o zložitom návrhu. Aj pri jednoduchom návrhu si však treba dávať pozor na základné 

pravidlá a návrh preskúmať normalizačnými pravidlami a postrážiť si integritu. Pri 

návrhu počítam s použitím databázového serveru MySQL, ktorú firma Webcreators 

používa. Návrh je však koncipovaný tak, aby bol vhodný aj pre iné servery. Jediný 

rozdiel by potom nastal v definovaní niektorých dátových typov atribútov. Databázový 

návrh bude zobrazený v ER diagrame. Pri ERD existuje niekoľko notácií, ja použijem 

zjednodušený štýl.  

Integrita 

V prvom kroku sú teda definované entity, čím vznikla kostra ER diagramu. 

V ďalšom kroku sa určí integrita medzi entitami. Pre jej správne určenie musíme 

pokladať správne otázky z obidvoch strán.  

V prípade entít zákazník a pozemok to bude: „Koľko pozemkov môže mať jeden 

zákazník?“ Odpoveď je 0 až n. Analogicky potom: „Jeden pozemok môže mať koľko 

záujemcov?“ Odpoveď je opäť 0 až n. Výsledkom je vzťah N:M. 

Entity zákazník a rezervácia: „Koľko rezervácií môže mať jeden zákazník?“ 

Odpoveď je 0 až n. Z druhej strany: Koľko zákazníkov sa viaže na jednu rezerváciu? 

Odpoveď je práve 1. Výsledkom je klasický vzťah 1:N. 

Entity pozemok a rezervácia: „Koľko rezervácií sa môže viazať na jeden 

pozemok?“ Odpoveď je n. Opačne potom: „Koľko pozemkov patrí ku jednej rezervácii? 

Odpoveď je práve 1, a tak dostaneme opäť výsledný vzťah 1:N. Pri tejto relácii sa však 

treba zastaviť. Pozemok môže byť v reálnom čase rezervovaný iba jedným zákazníkom 

súčasne, z čoho vyplýva vzťah 1:1. Databáza však uchováva aj historické dáta, napr. 

zrušené rezervácie a teda môže nastať situácia, kedy sa na pozemok viaže niekoľko 

rezervácií.  
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Obrázok č.20: ERD 1 

Zdroj: vlastný 

Vzťah N:M nemá v dobrej databáze svoje miesto. Najjednoduchším riešením 

bude vytvoriť štvrtú entitu „Zákazníkove pozemky“. Vzťah N:M sa tým pádom rozdelí 

na dva vzťahy 1:N. Nová entita bude obsahovať dva atribúty – primárne kľúče 

z tabuliek zákazník a pozemok. V tabuľke zákazníkove pozemky budú tvoriť nový 

zložený primárny kľúč. Vďaka tomu bude možné jednotlivé pozemky priradiť ku 

konkrétnym zákazníkom. Inak povedané, užívateľ bude mať možnosť vyfiltrovať si 

určité pozemky, o ktoré bude mať záujem, čo napomôže ku prehľadnosti. Tretí atribút 

bude popis, ktorý bude slúžiť developerovi projektu. Atribút popis bude obmedzený na 

200 znakov. Developer si do neho bude môcť zaznačiť napr. bližšie informácie 

o klientovi, alebo mieru jeho záujmu o konkrétny pozemok. Popis nebude prístupný 

bežným užívateľom, ale iba developerovi. 

 

Obrázok č.21: ERD 2 

Zdroj: Vlastný 

Po prepojení entít je na čase definovať jednotlivé atribúty. Pri zákazníkovi sa 

bude evidovať meno, priezvisko, e-mail a  telefón. Po aplikovaní pravidiel normalizácie 

je treba bližšie sa pozrieť na položky email a telefón. V súčasnosti má totiž čoraz viacej 

ľudí niekoľko telefónov aj emailových adries. Takáto situácia môže viesť ku porušeniu 

prvej normálnej formy. Pre potreby projektu však bude postačovať uchovávať údaje 

o jednom kontaktnom telefóne a o jednej kontaktnej emailovej adrese. Takéto riešenie 

neodporuje prvej normalizácií. Tabuľka zákazník bude obsahovať ešte atribút 

id_zakaznik, ktorý bude slúžiť na jednoznačnú identifikáciu zákazníka v systéme – bude 
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to primárny kľúč. ID bude ako jediné v tejto tabuľke číselného typu integer. ID bude na 

začiatku rovné 1 a bude sa s každým novým registrovaným užívateľom inkrementovať 

o jednotku nahor. Ostatné atribúty budú dátového typu varchar. Telefón by mohol byť 

aj číselného typu. Varchar sa však lepšie ohraničí a zaberie menej pamäte. S telefónnym 

číslom sa žiadne výpočty robiť nebudú. Preto sa použije varchar. 

Tabuľka pozemok bude obsahovať atribúty cena, rozloha, stav, zľava a tak, ako 

pri zákazníkovi, aj id. Slovenská Republika prešla na euro len pred pár rokmi a nie 

všetci si na novú menu už stihli zvyknúť. Cena bude preto zobrazená v eurách aj 

slovenských korunách. Údaj o cene by sa nemusel uchovávať v tabuľke dvakrát, 

hodnota v slovenských korunách by sa mohla dopočítavať z hodnoty v eurách. 

Porovnaním prípadného použitého úsilia na prepočítavanie alebo ukladanie dvoch 

cenových hodnôt považujem za vhodnejšiu variantu s použitím dvoch atribútov: 

cena_eur, cena_skk. Tieto dva atribúty budú číselného typu integer. Developer môže na 

pozemok poskytnúť zľavu. Jej výška bude uložená v atribúte zľava. ID spoločne 

s rozlohou budú číselného typu integer. Číselný typ pri atribúte rozloha sa využije na 

filtrovanie pozemkov podľa určitej rozlohy pozemku. Posledným atribútom je stav. 

Pozemok môže nadobudnúť presne 4 definované stavy. Najlepšou možnosťou je preto 

vytvoriť číselník, na ktorý sa bude tabuľka pozemok odkazovať. V diagrame teda 

vznikne tabuľka „ciselnik_pozemok“. Obsahovať bude iba dva atribúty: 

id_stav_pozemok a stav_pozemok. ID bude dátového typu integer a stav bude varchar. 

V tabuľke pozemok bude namiesto atribútu stav atribút id_stav_pozemok, ktorý bude 

plniť funkciu cudzieho kľúča. 

Tretia zo základných entít, rezervácia, bude obsahovať najviac atribútov – 8. 

Primárnym kľúčom bude identifikátor id_rezervacia. S tabuľkami zákazník a pozemok 

bude prepojená cudzími kľúčmi id_pozemok a id_zakaznik. Ďalej bude obsahovať 

položku dátumového typu dátum, ktorá bude predstavovať dátum vzniku rezervácie. 

Atribúty p_cena_eur, p_cena_skk a p_cena_zlava predstavujú údaje o cenách v čase 

podania žiadosti o rezerváciu. Rezervácia bude nadobúdať tri stavy, ktoré vytvoria 

číselník stav_rezervacia, na ktorý sa bude odkazovať cudzí kľúč id_stav_rezervacia. 

Keď užívateľ zadá dotaz o rezerváciu, vznikne nová rezervácia so stavom „čakajúca na 

spracovanie“. Developer ju môže schváliť, čím prejde do stavu aktívna, alebo 
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neschváliť a rezervácia bude v stave neaktívna. Stav neaktívna je konečným stavom, do 

ktorého sa dostanú aj rezervácie po tom, ako pozemok prejde do stavu predaný 

a rezervácie tým pádom stratí svoju platnosť. 

 

Obrázok č.22: Stavový diagram – Rezervácia 

Zdroj: vlastný 

4.3.1 ER diagram 

Finálny návrh ERD v zjednodušenom štýle je zobrazený na obrázku č.23. Pre 

zakreslenie prvých dvoch ER diagramov som použil voľne šíriteľný program Dia 

(verzia diaw.exe 0.97.2). Finálny návrh som vytvoril v programe CASE Studio 2 (verzia 

2.22). 

Návrh obsahuje len tradičné 0:N a 1:N väzby a spĺňa pravidlá normalizácie. 

Návrh som skontroloval validátorom programu CASE Studio 2, ktorý nenašiel žiadnu 

chybu ani varovanie. Dátové typy atribútov som kvôli prehľadnosti do diagramu 

nezahrnul, sú obsiahnuté v dátovom slovníku. 

 

Obrázok č.23: Finálny ERD 

Zdroj: vlastný 
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4.3.2 Dátový slovník 

Jednotlivé atribúty sú definované v dátovom slovníku. Slovník obsahuje šesť 

stĺpcov. V prvom sú pod hlavičkou „tabuľka“ uvedené entity. V druhom stĺpci sú ku 

každej entite vypísané jej atribúty. Každý atribút má definovaný dátový typ. Spomedzi 

všetkých dátových typov sa použijú tri. Celočíselný integer obsadí 4 Byty (B), datetime 

pre ukladanie dátumu potrebuje 8B a nakoniec textový varchar obsadí vždy o jeden 

Byte pamäti viac, ako je počet znakov. Meno Denis teda obsadí 6B. Maximálne dĺžky 

povolených stringov sú vo štvrtom stĺpci. Slovenské telefónne číslo má 10 znakov, 

české 9. Bude vhodné ho definovať na 13 znakov, aby položka obsiahla aj predvoľbu. 

Identifikátory použité ako primárne kľúče majú v stĺpci dĺžka uvedený termín 

„auto_increment“. Znamená to, že sa pri založení nového záznamu budú inkrementovať 

o 1, pričom prvou hodnotou id bude 1. Takáto inkrementácia je defaultne nastavená. 

Výnimku bude tvoriť atribút id_pozemok, ktorý nebude mať auto_increment nastavené. 

Developer si bude jednotlivé pozemky číslovať podľa svojho uváženia (napr. môže 

použiť budúce popisné číslo). Nasledujúci stĺpec vyznačuje primárne (PK – primary 

key) a cudzie (FK – foreign key) kľúče. V poradí posledný stĺpec popisuje rôzne 

obmedzenia, ktoré môže byť definované. V tomto návrhu sa bude jednať len o formulku 

„NOT NULL“, ktorý hovorí o tom, že pri vytváraní záznamu do tabuľky musí byť 

atribút s obmedzením NOT NULL vyplnený. V opačnom prípade systém zahlási chybu 

a záznam neuloží. Primárne kľúče NOT NULL uvedené nemajú, pretože sú vždy 

povinné. 
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Tabuľka č.4: Dátový slovník  

Zdroj: vlastný 

Tabuľka Položka Typ Dĺžka PK, FK 
Ďalšie 

obmedzenia 

Zakaznik 

id_zakaznik integer Auto_increment PK   

meno varchar 20   NOT NULL 

priezvisko varchar 25   NOT NULL 

kontaktny_telefon varchar 13   NOT NULL 

kontaktny_email varchar 25     

Pozemok 

id_pozemok integer Auto_increment PK   

id_stav integer   FK NOT NULL 

rozloha integer       

cena_eur money       

cena_skk money       

zlava integer       

Rezervacia 

id_rezervacia integer Auto_increment PK   

id_zakaznik integer   FK NOT NULL 

id_pozemok integer   FK NOT NULL 

id_stav_rezervacie integer   FK NOT NULL 

datum datetime       

p_cena_skk money       

p_cena_eur money       

p_zlava integer       

Zakaznikov 
pozemok 

id_zakaznik integer   PK, FK   

id_pozemok integer   PK, FK   

  popis varchar 200     

Ciselnik_pozemok 
id_stav integer Auto_increment PK   

stav_pozemok varchar 11   NOT NULL 

Ciselnik_rezervacia 
id_stav_rezervacie integer Auto_increment PK   

stav_rezervacie varchar 19   NOT NULL 
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4.3.3 Vytvorenie tabuliek 

Vytvorenie databázy som rozdelil na dva kroky. Prvý obsahuje vytvorenie 

tabuliek s definovaním atribútov, dátových typov, primárnych kľúčov a obmedzení. 

V druhom kroku sa potom určia cudzie kľúče, ktorými sa tabuľky prepoja. Pri takomto 

scenáry nie je potrebné ošetrovať pri vytváraní tabuliek poradie, v ktorom budú tabuľky 

vytvorené.  

 

Obrázok č.24: Skript na vytvorenie tabuliek 

Zdroj: vlastný 

4.3.4 Prepojenie tabuliek 

Druhý krok zmení vytvorené tabuľky pomocou príkazu alter table. Zmena sa 

postará o definovanie cudzích kľúčov. Takisto ako v prvom prípade, ani teraz nezáleží 

na poradí, v ktorom sú cudzie kľúče definované. Bola možnosť vytvoriť tabuľky aj 

s cudzími kľúčmi. V tom prípade by však bolo potrebné strážiť si správne poradie pri 

vytvorení tabuliek. V prvom kroku by museli ísť tabuľky bez cudzích kľúčov (zakaznik 

a číselníky), pretože ich primárne kľúče sa nachádzajú v ostatných tabuľkách ako 

cudzie kľúče. Použil som však variantu rozdelenia na dva kroky, a tým predišiel 

možným problémom.  

Skripty na vytvorenie aj prepojenie tabuliek som otestoval v databáze MySQL 

(verzia mysqlnd 5.0.8-dev) a prebehli bez chyby či varovaní. 
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Obrázok č.25: Skript na prepojenie tabuliek 

Zdroj: vlastný 

4.4 Rezervačný systém 

Návrh rezervačného systému bude vytvorený pomocou diagramov funkčného 

modelovania (stavový, usecase, vývojový, dfd, kontextový). Systém poskytne možnosť 

zákazníkom rezervovať si pozemok, na ktorom si neskôr môže postaviť dom. Keď je 

pozemok rezervovaný, zákazník jedná s developerom o jeho predaji osobne. Systém 

nezabezpečuje predaj pozemku. 

4.4.1 Očakávaný prínos 

Možnosť rezervovať si pozemok prinesie zákazníkom čas napríklad 

nadobudnutie potrebných financií (napr. prostredníctvom úveru). Rezervácia zvýši 

šancu na predaj konkrétneho pozemku – nerozhodnutý zákazník si ho rezervuje a to ho 

bude motivovať situáciu riešiť až do kúpy pozemku. Taktiež to môže zvýšiť záujem 

o ostatné pozemky – bude vidieť záujem o pozemky. 

4.4.2 Základné užívateľské úlohy 

 Zákazník 

 Developer (administrátor) 

 Verejnosť 

4.4.3 Popis užívateľských úloh 

Zákazník bude vkladať iba určité dáta. Konkrétne to budú údaje do tabuľky 

zákazník, na ktoré bude mať k dispozícii formulár. Druhou tabuľkou, do ktorej bude 

zákazník zasahovať, je tabuľka zakaznikove_pozemky. Táto situácia môže nastať, keď 

si pozemok pridá do svojho zoznamu sledovaných pozemkov, alebo keď správne vyplní 
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id pozemku pri rezervácii. Do tabuľky sa zapíše identifikátor príslušného zákazníka 

a pozemku. Developer ku nemu neskôr použitím príkazu update môže pridať popis.  

Developer účinkuje ako správca (administrátor) stránok a bude mať prístup do 

všetkých oblastí. Na začiatku bude musieť naplniť číselníky požadovanými stavmi 

objektov. Spolu s prípravou pozemkov bude pridávať pozemky nové a bude 

aktualizovať informácie k nim prislúchajúce. Bude prijímať rezervácie od klientov 

a následne meniť stav rezervácie a pozemkov. Klientov môže nájsť nie len 

prostredníctvom internetu. Na takúto situáciu bude mať developer možnosť pridať 

zákazníka do systému ručne. 

Verejnosť (neprihlásený užívateľ) si môže zobrazovať informácie 

o pozemkoch. 

4.4.4 Use Case diagram 

 

Obrázok č.26: Use case diagram 

Zdroj: vlastný 

Diagram prípadov použitia (Use Case) zobrazuje operácie, ktoré budú užívatelia 

rezervačného systému používať. Systém je vyznačený šedým obdĺžnikom. Diagram 

som vytvoril v programe Dia. 
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4.4.5 DFD 

V tejto podkapitole uvediem diagramy dátových tokov. Najprv to bude diagram 

kontextový, potom systémový a nakoniec dfd 1.úrovne. DFD som vytvoril v programe 

Case studio 2. DFD budú v notácii Yourdon – DeMarco. 

4.4.5.1 Kontextový diagram 

Kontextový diagram definuje toky v rezervačnom systéme. Jediným procesom v 

diagrame je samotný systém. 

 

Obrázok č.27: Kontextový diagram 

Zdroj: vlastný 
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4.4.5.2 Systémový diagram 

Systémový diagram zobrazuje hlavné procesy v systéme. 

1.1.Evidencia zákazníkov – eviduje údaje o registrovaných zákazníkov. Prijíma 

registrácie nových. 

1.2.Rezervácia pozemkov –  je popísaná DFD 1.úrovne 

1.3.Uverejnenie – eviduje dáta o pozemkoch v systéme, o ktoré sa stará 

developer a užívatelia si ich zobrazujú 

 

Obrázok č.28: Systémový diagram 

Zdroj: vlastný 

4.4.5.3 DFD 1.úrovne 

DFD popisuje proces 1.2 rezervácia pozemkov zo systémového diagramu. 

1.2.1 Zarezervovanie pozemku – zákazník podáva žiadosť o rezerváciu. Developer ju 

môže potvrdiť alebo zamietnuť. 
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1.2.2 Uvoľnenie pozemku – Rezervácia môže byť zrušená na prosbu zákazníka i 

developera. Pozemok následne prejde do stavu voľný alebo zľavnený. 

1.2.3 Zobrazenie pozemkov – Zákazník si zobrazuje informácie o pozemkoch. 

 

Obrázok č.29: DFD 1.úrovne 

Zdroj: vlastný 

4.4.6 Vývojové diagramy 

Vývojové diagramy používajú niekoľko značiek, ktorý význam sa môže 

v závislosti na zdroji mierne odlišovať. Ja použijem dokopy 9 rôznych komponent, 

ktorých význam je uvedený na nasledujúco obrázku. Pri kreslení diagramov budem 

dodržovať smer zhora nadol a zľava doprava. Spojovacie čiary bez smerovacej šípky 

budú tento smer dodržovať. V prípade použitia odlišného smeru pri niektorej z čiar 

budú spojovacie čiary obsahovať aj šípku. Špecifická značka „rozhodovací proces“, 

ktorej vychádzajú dve vetvy bude riešená podľa nasledujúceho obrázku. Spodná vetva 

bude pre výsledok „áno“, pravá pre výsledok „nie“. 
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Obrázok č.30: Vývojový diagram – značky 

Zdroj: vlastný 

4.4.6.1 Rezervácia 

 

Obrázok č.31: Vývojový diagram – Rezervácia 

Zdroj: vlastný 
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Pozemok si môže rezervovať užívateľ aj keď nie je na stránke prihlásený. 

Systém overí, či sa jedná o prihláseného užívateľa. Ak nie, tak musí užívateľ zadať do 

formulára svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a email. Systém skontroluje validitu 

dát, ak sú chybné, užívateľ má možnosť si ich opraviť alebo skončiť proces. Ak sú 

správne, tak systém skontroluje, či sa nejedná o existujúceho zákazníka, ak nie, tak je 

vytvorený nový záznam v tabuľke zakaznik a stane sa prihláseným. Ak sa jedná 

o existujúceho zákazníka, tak sa musí prihlásiť. 

Od tohto momentu je proces rezervácie spoločný pre pôvodne prihláseného aj 

neprihláseného užívateľa. Užívateľ zadá pozemok, ktorý si chce rezervovať. Systém 

overí, či sa daný pozemok nenachádza v tabuľke zakaznikove_pozemky spolu 

s aktuálnym zákazníkom. Ak nie, tak je vytvorený nový záznam. Následne systém 

overí, či je pozemok v stave, z ktorého môže prejsť (viď obrázok č.18-stavový diagram 

pozemok). Ak je teda pozemok v stave voľný alebo zľavnený, proces pokračuje na ďalší 

krok. Systém overí v tabuľke rezervacia, či zákazník už nepodal žiadosť o rezerváciu 

daného pozemku. Ak pozemok nie je v požadovanom stave alebo sa jedná o opakovanú 

žiadosť zákazníka o konkrétny pozemok, dostane zákazník možnosť vybrať si iný 

pozemok, alebo ukončiť rezerváciu. V prípade, že rezervácia prejde všetkými 

kontrolami, je vytvorený nový záznam v tabuľke rezervacia s počiatočným stavom 

„čaká na spracovanie“. Pri rezervácii bude uvedené okrem zákazníka a pozemku aj 

dátum vzniku rezervácie a cena v čase vzniku rezervácie. Následná zmena ceny 

pozemku tým pádom nemá vplyv na cenu zobrazenú v rezervácii. Proces pokračuje 

v podprocese „prijatie rezervácie“, ktoré obsluhuje developer. 

4.4.6.2 Prijatie rezervácie 

Proces prijatie rezervácie vykonáva developer. Rezerváciu v stave „čaká na 

spracovanie“ môže potvrdiť alebo zamietnuť. Na základe tohto rozhodnutia sa program 

rozvetví na dve časti. 

Potvrdenie rezervácie 

Po potvrdení rezervácie prejde rezervácia do stavu „aktívna“ a súčasne pozemok 

nadobudne stav „rezervovaný“. Vygeneruje sa súbor o potvrdení rezervácie, ktorý sa 

odošle na emailovú adresu zákazníka. Od tohto momentu sa pozemok nedá opäť 
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rezervovať. Môže sa tak stať len v prípade, kedy sa zákazník s developerom nedohodnú 

na predaji. Developer nastaví stav rezervácie na neaktívna a pozemok prejde do stavu 

voľný alebo zľavnený. Rezervácia sa do konečného stavu neaktívna dostane aj 

v prípade, že pozemok prejde do svojho konečného stavu predaný. 

Zamietnutie rezervácie 

Po zamietnutí rezervácie prejde rezervácia do stavu neaktívny a následne sa 

vygeneruje súbor o zamietnutí rezervácie, ktorý sa odošle na emailovú adresu 

zákazníka. Developer má ešte možnosť ponúknuť zákazníkovi iný pozemok. Tento 

proces je riešený v podprocese „zmena rezervácie“. V prípade, že zákazníkovi 

neodporučí žiadny pozemok, proces rezervácie končí. 

 

Obrázok č.32: Vývojový diagram – Prijatie rezervácia 

Zdroj: vlastný 

4.4.6.3 Zmena rezervácie 

Tento proces popisuje situáciu, keď rezerváciu vykonáva namiesto zákazníka 

developer. Najprv musí zadať id pozemku a zákazníka. Ak zákazník nie je registrovaný, 

tak ho musí najprv ručne zaregistrovať, aby mohol použiť jeho id. Systém následne 
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postupuje analogicky spôsobu, kedy by rezerváciu vykonával zákazník. Po zadaní 

identifikátorov skontroluje, či je pozemok v požadovanom stave a či sa zákazník 

nesnaží pozemok rezervovať sám. Ak kontrola neprejde, nevygeneruje sa žiadny 

dokument o zamietnutí rezervácie ako v prípade rezervácie zákazníka. Developer môže 

vybrať iný pozemok, alebo ukončiť proces. Ak kontrola prejde, uloží sa nový záznam 

do tabuľky rezervácia so stavom aktívna a pozemok prejde do stavu rezervovaný. 

Vygeneruje sa súbor, ktorý je odoslaný na email zákazníka. 

 

Obrázok č.33: Vývojový diagram – zmena rezervácie 

Zdroj: vlastný 

4.5 Ekonomické zhodnotenie 

Pripravený návrh poslúži firme Webcreators na vytvorenie webových stránok. 

Firma ponúka štyri produkty, ktoré som uviedol v analytickej časti. Pre projekt 

Parkville sa developer rozhodol zakúpiť balík Maxi, ktorého minimálna cena je 1000 €. 

Cena v sebe zahŕňa grafický návrh, SEO, návrh obsahu a najmä použitie CMS. 

Webcreators už má za sebou spoluprácu so spoločnosťou Trixpa a preto poskytla pre 
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projekt Parkville zľavu, ktorá sa vyšplhala až na 40%. Finálna suma, ktorú developer 

projektu zaplatí, je teda 600€. Táto suma v sebe obsahuje aj náklady spojené 

s poplatkami za hosting. Vďaka CMS si bude stránku spravovať developer, čím sa zbaví 

nákladov za správu webu. 

Investícia do webovej stránky developera stojí 600€. Na to, aby sa vytvorenie 

webových stránok vyplatilo je nutné, aby jej prínos minimálne vyrovnal uvedenú sumu. 

Hodnoty pozemkov sa pohybujú v desiatkach tisíc eur. To znamená, že ak sa vďaka 

webovej stránke aspoň jeden zákazník rozhodne pozemok kúpiť, príjem z jeho kúpy 

niekoľkonásobne prevýši náklady na vytvorenie celého webu. Táto webová stránka 

bude preto pre developera dobrou investíciou. 
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Záver 

V úvodnej časti som sumarizoval teoretické poznatky, kde som uviedol najmä 

technológie používané pri tvorbe webových stránok a metódy funkčného modelovania 

používané pri tvorbe návrhov rôznych systémov. 

V analytickej časti som rozobral aktuálny stav projektu Parkville s použitím 

metódy SWOT a analýzy konkurencie. Taktiež boli zhrnuté požiadavky developera na 

podobu webových stránok. 

Najdôležitejšia časť priniesla návrhy mojich riešení. Definoval som základnú 

štruktúru webu zobrazenú v grafickej podobne a taktiež naprogramovanú v html i php. 

Druhá kapitola vlastných riešení popisuje návrh obsahu s definovaním položiek 

hlavného menu. Z obsahu som sa najviac venoval najdôležitejšej položke, ktorou je 

ponuka pozemkov. Pozemky som popísal stavovým diagramom. Pre stránky som 

navrhol databázu optimalizovanú pre MySQL. ER diagram prešiel procesom 

normalizácie. 

Torzo práce sa venuje návrhu rezervačného systému. Systém stojí na databáze 

popísanej ERD. Entity, procesy a dátové toky prebiehajúce v systéme som postupne 

opísal pomocou niekoľkých diagramov: stavový, usecase, vývojový, kontextový a DFD. 

Na záver prinášam ekonomické zhodnotenie projektu, v ktorom uvádzam svoje 

kladné predpovede na prínos webových stránok projektu. 

Vypracovaný návrh slúži ako zdroj, z ktorého firma pri vytváraní webových 

stránok pre projekt môže čerpať.  
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