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Abstrakt 

V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na vytvorenie nových funkcionalít v už 

existujúcej databáze. Konkrétne o monitorovanie skúšok, vzoriek a úloh. Vytvorenie 

WEB rozhrania. Na WEB rozhraní navrhnúť a vypracovať reporty. Cieľom mojej 

bakalárskej práce je navrhnúť riešenie ako by som jednotlivé požadované funkcionality 

od zákazníka. 

Abstract 

In my bachelor thesis we focus on creating new functionalities in an existing database. 

Specifically, on the control of tests, samples and tasks. Creating a WEB interface. Design 

and prepare reports for the WEB interface. The aim of my bachelor thesis is to design a 

solution how I would like to perform a certain functionality from the customer solved. 

 

Kľúčové slova 
databáza, databázový systém, relácie, normalizácia, ER diagram, SQL, SQL funkcie, Power 

query, ASP NET 

 

Key words 
database, database system, relationships, normalization, ER diagram, SQL, SQL functions, Power 

query, ASP NET 
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ÚVOD 
Tému SQL server a databáza na bakalársku prácu som si vybrala z toho dôvodu, že už 

dlhšie praxujem vo firme, ktorá spolupracuje s Laboratóriom mechaniky zemín 

spoločnosti INGEO – ENVILAB, s. r. o Žilina. Zaujala ma požiadavka vedenia 

laboratória  na pridanie rôznych funkcionalít do programového vybavenia GeoLab-X, 

ktoré sa v laboratóriu používa viac ako 10 rokov. Riešenie, ktoré som navrhla a 

vypracovala sa aj implementovalo a  zamestnanci tohto laboratória ho využívajú.  

Predložená práca je rozdelená do 3 kapitol. Prvá kapitola je určená na objasnenie 

uvedenej problematiky po stránke teoretickej. V druhej kapitole je stručne popísané 

programové vybavenie laboratória. Ďalej som tu uviedla schematický príklad pracoviska 

(laboratória mechaniky zemín) a základné princípy jeho činnosti z pohľadu realizácie 

geotechnických skúšok. Jadro mojej práce tvorí posledná kapitola, ktorá  obsahuje návrh 

samotného riešenia jednotlivých požiadaviek zákazníka vyplývajúcich zo zadania.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom práce je tvorba novej funkcionality v existujúcej databáze pre monitorovanie 

zmien stavu, skúšok, vzoriek a úloh. Súčasťou práce je aj rozžírenie pre sledovanie 

aktivity užívateľov a archivácia dát. 

Nová funkcionalita spočíva: 

1) V monitorovaní zmien stavov skúšok, vzoriek a úloh s cieľom získať štatistické 

údaje o počte vykonaných a vyhodnotených skúšok za zvolené obdobie. Tieto 

informácie sú veľmi dôležité pre manažérov laboratória, nakoľko nesú v sebe 

nasledujúce dôležité informácie: 

• stanovenie počtu realizovaných skúšok pre každý konkrétny typ geotechnickej 

skúšky, ktorý sa v laboratóriu realizuje; 

• doba trvania skúšky  t,j, čas od predpísania skúšky až po jej vyhodnotenie; 

• sledovanie rozpracovanosti skúšok v rámci úlohy; 

• kapacitné možnosti laboratória a to predovšetkým so zreteľom na mechanické 

skúšky, ktoré sa realizujú na špeciálnych skúšobných zariadeniach. 

Všetky vyššie uvedené informácie pomáhajú manažérom laboratória zlepšiť 

plánovanie skúšok, priebežne sledovať realizáciu skúšok v rámci kontrahovaných 

úloh (zákaziek) ako aj iné výkonnostné ukazovatele.  To všetko by malo prispieť 

optimalizácii práce laboratóriu. 

2) Súčasťou môjho riešenia je aj návrh a doplnenie existujúcej WEB aplikácie GeoLab-

X o WEB rozhranie prezentujúce monitorované údaje vrátane reportov. Interpretácia 

monitorovacích údajov bude interpretovať rôzne štatistické ukazovatele spojené 

s realizáciou geotechnických skúšok a to na základe rôznych kritérií zvolených 

používateľom (zobrazenie údajov za časové obdobie,  výber údajov podľa úloh, 

vzoriek a typov skúšok ).  Vytváranie reportov bude na platforme Microsoft Excel, 

ktorý sa v laboratóriu intenzívne používa a pracovníci ho dobre ovládajú. Pre import 

údajov z databázy SQL servera do účelovo mnou navrhnutých zošitov MS Excel 

použijem technológiu Power Query.  
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3) Súčasťou monitorovacieho systému má byť aj sledovanie aktivity používateľov.  Po 

upresnení zadania s pracovníkmi laboratória som zistila skutočnosť, že predmetom 

monitorovania má byť vlastne monitorovanie činnosti pracovných staníc 

inštalovaných na jednotlivých pracoviskách v laboratóriu. Prevádzkovateľ 

laboratória zaujíma výkonnosť týchto pracovísk v nadväznosti na realizáciu skúšok. 

Pre sledovanie výkonnosti jednotlivých pracovníkov by bolo nevyhnutné  doplniť do 

všetkých používateľských rozhraní (WEB rozhranie, aplikácie v MS Excel, aplikácie 

pre riadenie skúšobných strojov) autorizáciu pracovníkov, čo prevádzkovateľ 

v súčasnosti nepripúšťa. 

4) Posledným bodom zadania je návrh a realizácia spôsobu archivácie údajov 

obsiahnutých v databáze systému GeoLab-X. Existujúci systém je vybavený 

funkciou zálohovania databázy, ale zálohovanie v súčasnosti nie je automatizované. 

To znamená, že sa vykonáva sa výlučne na povel administrátora systému.  

Požiadavka je navrhnúť a zrealizovať automatické zálohovanie na dátové úložiská 

v laboratóriu. Automatické zálohovanie sa bude realizovať každý deň. Vykonané 

zálohy by mali byť dostupné minimálne za ostatných 14 dní.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V tejto kapitole som sa zamerala na objasnenie základných pojmov, ktoré sa týkajú SQL 

serveru a WEB rozhrania pre lepšie pochopenie problematiky. Taktiež by som chcela 

vysvetliť pojem databáza a jej jednotlivé modely, ktoré poznáme. 

S využívaním databázy sa stretávame neustále. Pri evidencii obyvateľov, evidencii 

motorových vozidiel atď. Pojem databáza alebo inak aj ako Data Base (dátová základňa), 

je to miesto kde sa ukladajú štruktúrované a organizované dáta alebo informácie. Prístup 

k týmto údajom, ktoré sú uložené v databáze zaisťuje databázový systém. Slúži na 

ukladanie, triedenie, modifikovanie alebo opätovné vyhľadávanie informácií.  

Základné pojmy, ktoré súvisia s databázou sú: dáta, dátové entity, atribút, primárny kľúč 

a cudzí kľúč. 

1.1 Dáta 

Dáta sú údaje , najčastejšie iba vo forme nejakého čísla, znaku alebo symbolu, ktoré nám 

samé o sebe nedávajú žiadny význam a nemajú žiadny vonkajší kontext. Ale ak tieto dáta 

vložíme do nejakého kontextu, v tej chvíli už nadobúdajú zmysel a stávajú sa 

informáciou, ktorú už vieme ďalej využiť. „Záznamem informace na vhodné médium 

(hovoříme o procesu kódování informace, tedy přesně definovaném postupu jak informaci 

zaznamenat) se informace stávají data, která opět přečtením (dekódováním) přejdou zpět 

na informaci pro daného příjemce.“1  

1.2 Informácie 

Odpovedajú na otázky kto, kde a kedy.  

Informácie majú viacero významom podľa hľadiska jednotlivých oborov, v ktorých ich 

používame. Je niekoľko definícií pojmu informácia. Jedna z nich hovorí, že informácie 

sú správy alebo nejaké údaje, ktoré nám pomáhajú znižovať neistoty. 

 

 

 
1KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 5.  
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„Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři požadavky. Prvním je 

syntaktická relevance. Subjekt, který zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a 

rozumět jí. Druhým požadavkem je sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva 

znamená, co vypovídá o něm a jeho okolí. Třetím požadavkem je pragmatická relevance. 

Zpráva musí mít pro přijímací subjekty nějaký význam.“2 

Informácie, dáta a znalosti sú navzájom prepojené a súvisia spolu.  

1.3 Znalosť 

Znalosť je informácia o tom ako ďalej môžeme využívať nadobudnuté informácie a dáta 

v rôznych situáciách. [3] 

 
Obrázok 1. Vzťah informácií a dát.  

(Zdroj: Upravené podľa: [3] s.5) 

1.4 Databázový systém  

Databázový systém sa skladá zo 4 základných komponentov: 

1. Program, ktorý udržuje a organizuje informácie- Systém riadenia databázy 

2. Program, ktorý nám slúži na vyhľadávanie, modifikovanie informácií- 

Databázová aplikácia 

3. Uložené dáta- Databáza 

4. Užívatelia 

Databáza je súhrn tabuliek. [6]  

 

2 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 4.  
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Obrázok 2. Komponenty databázového systému.  

(Zdroj: Upravené podľa: [6] s.30) 

1.4.1 Dátové entity 

Každý dátový objekt musí byť reprezentovaný v dátovom modelu pomocou dátových 

objektov – entitou. Je to reálny prvok ( auto, človek), ktorý je popísaný vlastnosťami. 

Každá entita môže tvoriť aj samostatnú tabuľku. Môžeme si pod tým predstaviť jednotlivé 

riadky v tabuľke. [11] 

1.4.2 Atribúty 

Každý dátový objekt musí byť definovaný : entitou, atribútom a položkou. 

Charakteristika jednotlivých entít sa nazýva atribút (meno, priezvisko, atď.). 

Pod pojmom atribút si môžeme predstaviť jednotlivé stĺpce v tabuľke. Každý atribút musí 

mať inú hodnotu. Každý atribút by mal byť atomický. Napríklad atribút Adresa, môžeme 

rozdeliť do viacerých: Ulica, Číslo domu atď. [11] 

1.4.3 Primárný kľúč (Primary key)  

Je jedinečný a nezameniteľný.  

Je to množina atribútov, ktorá má tieto vlastnosti: 

1. Jednoznačná. V relácii neexistuje taká istá n-tica, ktorá by mala také isté hodnoty 

pre túto množinu. 

2. Minimálna. Nemôže sa vynechať bez toho aby sa neporušilo pravidlo 1. 

Každý primárny kľúč musí mať svoju hodnotu. Vhodné na použitie primárneho kľúča sú 

napríklad rodné čísla. [3] 

1.4.4 Náhradný kľúč (Candidate key) 

Jedná sa o unikátny identifikátor, ktorý má rovnaké vlastnosti ako primárny kľúč, ale 

nebol vybratý ako primárny.  
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Mal by byť vytvorený pomocou číselného dátového typu, tak aby sme zabezpečili, že 

nepríde k nulovej hodnote. V reláciách je možné aby bolo viacero náhradných kľúčov ale 

iba jeden bol zvolený za primárny kľúč a ostatné kľúče sa nazývajú  alternatívne. [6] 

1.4.5 Cudzí kľúč (Foreign key) 

Je to atribút, ktorý splňuje tieto nezávislé vlastnosti: 

1. Hodnota môže byť plne zadaná alebo plne nezadaná 

2. Existuje taká relácia s takým primárnym kľúčom, že každá zadaná hodnota je 

rovnaká s hodnotou primárneho kľúča nejakej n-tice tejto relácie 

Slúži na vytváranie relácií medzi tabuľkami. [3] 

1.4.6 Relácie  

Je to vzťah alebo logický pojem v ktorom dochádza k zrovnaniu dvoch alebo viacej 

predmetov, pojmov. Do databázy vkladáme dáta, ktoré sú poprepájané. A tieto prepojenia 

zaisťujú relácie. Je to teda znázornenie vzťahov medzi entitami. Vďaka nim komunikujú 

tabuľky medzi sebou. Poznáme 3 základné typy relácií. 

1.  Relácie typu jedna k jednej. 1:1 

To znamená že jednej n-tice odpovedá jedna n-tica inej relácie.  Znamená to, že sa 

jedná o reláciu, v ktorej jeden záznam prvej tabuľky  odpovedá práve jednému 

záznamu z druhej tabuľky a naopak. [10] 
 

Napríklad: 

 
Obrázok 3. Relácia typu 1:1. 

(Zdroj: Upravené podľa: [3] s.32) 
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2. Relácia typu viacej k viacej. M:N 

To znamená, že vždy jednej n-tice odpovedá viacero n-tíc. To znamená, že jeden 

záznam z prvej tabuľky odpovedá jednému alebo viacerým záznamov z tabuľky 

druhej. V praxi sa využíva tento typ relácií najčastejšie. [10] 

Napríklad: 

 

 

 

 

Obrázok 4. Relácia typu 1:N. 
(Zdroj: Upravené podľa: [3] s.32) 

3.  Relácia typu viacej k viacej. M:N 

To znamená, že vždy niekoľkým n-ticiam odpovedá niekoľko n-tíc inej relácie. [10] 

Napríklad:  

 

 

 

 
 

 
Obrázok 5. Relácia typu N:M.  

(Zdroj: Upravené podľa: [3] s.33) 
 

1.4.7 Normalizácia  

Je to postupná dekompozícia relácií alebo tabuliek. Jedná sa o upravovanie dátových 

štruktúr tak aby spĺňali určité úrovne. Slúži to na efektívne ukladanie dát a minimalizáciu  

redundancie pri zálohovaní dát. Ten dátový model, ktorý nespĺňa tieto normalizačné 

normy, tak sa nepovažuje za optimálny. Musí byť zachovaná bezstratovosť pri spätnom 

spojení, bola zachovaná závislosť a nedochádzalo k opakovaní informácií. [3] 
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Poznáme 5 foriem: 

1. Normálna forma- atomickosť 

Každý atribút musí obsahovať iba atomické hodnoty. Relácie sa považujú v 1NF iba 

vtedy, keď sú všetky jej atribúty zadefinované skalárnymi hodnotami. Všetky entity 

musia byť jednoduché. 

2. Normálna forma- funkčná závislosť 

Relácia sa nachádza v tejto druhej normálnej forme iba vtedy, keď sa nachádza aj 

v prvej normálnej forme a všetky jej atribúty musia byť závislé na celom náhradnom 

kľúči. 

3. Normálna forma- tranzitívna závislosť 

Sú to relácie, ktoré sú v druhej normálnej forme a musia byť všetky jej nezávislé 

atribúty sú na seba vzájomne nezávislé.  

Boyce – Coddova normálna forma 

Je to typ tretej normálnej formy. Tabuľky v tejto forme normalizácie sú vtedy, keď 

je v tretej normálnej forme a zároveň medzi náhradnými kľúčmi nie je žiadna 

funkčná závislosť. 

4. Normálna forma- multizávislosť 

„Relace je čtvrté normální formě, pokud je v Boyce – Coddově normální formě, a 

navíc všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z 

kandidátních klíčů (v jedné relaci se nesmí spojovat nezávislé opakované skupiny).“3 

5. Normálna forma- cykličnosť 

„Týká se případu spojené závislosti, která vyjadřuje cyklické omezení, pokud je 

relace 1 spojena s relací 2, relace 2 je spojena s relací 3 a relace 3 je spojena zpětně 

s relací 1, pak všechny tři entity musí být součástí stejného vektoru hodnot.“4 [3] 

 
3 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 63. 

4 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 64.  
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1.5 Databázové modely  

Slúžia nám na určovanie spôsobu ako sa budú jednotlivé dáta ukladať. Môžeme povedať, 

že sa jedná o architektúru. Podľa nej sa potom následne dáta ukladajú do databázy. 

Poznáme niekoľko druhou modelov databázy. [11] 

1.5.1 Hierarchický model 

Dáta sú ukladané do stromovitého tvaru. Záznamy sú prepojené medzi sebou tak, aby 

bolo možné definovať nadriadenosť a podriadenosť. [12] Medzi jednotlivými záznamami 

vzniká pomocou ukazovateľov vzťah potomok-rodič. Pri tomto dátovom modely musíme 

zadefinovať väzby, ktoré sú medzi jednotlivými tabuľkami. Jedna rodičovská tabuľka 

môže mať viacero potomkov. Z toho vyplýva, že musí mať striktne definovanú štruktúru 

databázy. [10] V opačnom prípade to neplatí. Jedna tabuľka potomkov nemôže mať 

viacero tabuliek rodičov. Väzby na segmenty sú zabezpečované pomocou pointerov. 

Výhodou tohto modelu je, že dáta sa získavajú rýchlo, pretože medzi jednotlivými 

tabuľkami je priame prepojenie. Nevýhodou je dlhšia doba, ktorá slúži na reorganizáciu 

dát pri modifikovaní údajov. [3] 

 
Obrázok 6. Hierarchický model.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

1.5.2 Sieťový model 

Môžeme to chápať aj ako zovšeobecnený hierarchický model. Ale v tomto prípade 

dátového modelu sa nerozlišujú tabuľky rodičov a potomkov. Môžeme pristupovať 

k jednotlivým záznamom priamo bez dodatočného vyhľadávania. Výhodou je rýchlejšie 

vyhľadávanie medzi tabuľkami, pretože tu je ľubovoľné prepojenie tabuliek.  

VEDENIE

ODDELENIE

ZAMESTNANEC

ZAMESTNANEC

ODDELENIE ZAMESTNANEC
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Nevýhodou tohto modelu je, že nie je pružný a tiež je ťažká zmena jej štruktúry. [3] 

 
Obrázok 7. Sieťový model.  

(Zdroj: [3] s.22) 

1.5.3 Relačný dátový model 

Táto model, ktorý je jeden z najmladších a najviac požívaných. Je to spojenie niekoľkých 

lineárnych modelov. Tieto modely sa navzájom spájajú pomocou položiek- relačných 

kľúčov. Toto spojenie nie je trvalé. Vytvára sa iba vtedy, keď potrebujeme dáta zo 

všetkých spojených tabuliek a keď prácu s modelom ukončíme sa toto spojenie ukončí. 

Tieto dáta sú v dvojrozmerných tabuliek. [3] 

 

 
Obrázok 8. Relačný dátový model.  

(Zdroj: [3] s.22) 

1.5.4 Objektový dátový model 

Je to najmladší dátový model. Základom tohto modelu je objekt (odpovedá výrazu veta). 

Okrem atribútov má definované aj metódy. A tieto metódy určujú ako sa bude objekt 

chovať. [3] 
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Obrázok 9. Objektový dátový model.  

(Zdroj: [3] s.23) 

1.6 SQL 

V spoločnosti IBM Corporation v 70.rokoch 20.storočia vznikol SQL jazyk (Structured 

Query Language) pod názvom SEQUEL. [8] 

Jedná sa o príkazovo orientovaný nástroj relačných databáz, ktorý je podporovaný 

všetkými databázovými systémami. Príkazy tu zadávame pomocou klauzuly, ktoré musia 

obsahovať kľúčové slová. Tieto kľúčové slová sú teda rezervované a nemôžeme ich 

využívať pri pomenovávaní tabuliek alebo stĺpcov. Príkazy tu zadávame v určenom 

poradí a každý tento príkaz sa končí stredníkom. [11]  

„SQL neboli strukturovaný dotazovací jazyk, byl původně navržen jako databázový jazyk 

pro komunikaci se SŘBD založenými na relačním modelu. O SQL bychom správně měli 

mluvit jako o podjazyku, protože neobsahuje žádné prostředky pro manipulaci s 

obrazovkami a pro uživatelský vstup a výstup. Jeho hlavním účelem je poskytovat 

standardní metodu přístupu k databázi nezávisle na jazyku, v němž je napsána zbývající 

část databázové aplikace.“5 

SQL príkazy vieme rozdeliť do niekoľkých báz. 

1. Jazyk pre manipuláciu s dátami.   

Pre túto bázu využívame aj názov Data Manipulation Language (DML). Patria sem 

príkazy prostredníctvom, ktorých realizujeme zmeny v tabuľkách. [12] INSRET, 

SELECT, UPDATE, DELETE. Táto báza pracuje priamo s dátami a komunikuje 

s nimi vnútri dátových kontajnerov. [10] 

 
5 KŘÍŽ, J. Databázové systémy. 2005. s. 15. 
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2. Jazyk pre definíciu dát. 

Skratka DDL pochádza z anglického slova Data Definition Language. Táto časť 

obsahuje príkazy, ktorými môžeme modifikovať, vytvárať alebo definovať štruktúry 

a objekty v relačnej databáze. [12] Napríklad tabuľky a indexy. Zaraďujú sa sem 

príkazy ako CREATE, ALTER, DROP. Zaisťuje správu dátových kontajnerov. [10] 

3. Jazyk pre riadenia dát. 

Táto báza sa nazýva aj Data Control Language (DCL). Nachádzajú sa tu príkazy, 

ktoré využívame pri riadení dát a ktoré upravujú oprávnenie každého užívateľa. 

Hovoríme o príkazoch ako GRANT, čo pridelí prístupové práva a role užívateľovi 

alebo REVOKE, čo odoberie prístupové práva a role užívateľovi. [10] 

4. Jazyk pre riadenie transakcií. 

Táto báza (skupina) sa nazýva Transaction Control Language (TCL). Umožňuje 

zoskupovať príkazy SQL do transakcie. Vo výsledku je možné SQL príkazy v 

transakcii potvrdiť alebo odvolať ako jeden príkaz. Patria sem príkazy BEGIN 

TRANSACTION (začiatok transakcie), COMMIT (potvrdenie transakcie) a 

ROLLBACK (odvolanie transakcie). [12] 

1.6.1 Funkcie SQL  

1. Interaktívny dotazovací jazyk- pomocou jednotlivých príkazov užívatelia 

modifikovať dáta. (ukladať, zobrazovať) 

2. Databázový programovací jazyk-  príkazy môžu byť generované automaticky 

alebo pomocou programátorov a následne sa začleňujú do aplikačných 

programov. Príkazy pre manipuláciu s dátami. 

1. Administratívny databázový jazyk- osoba, ktorá má oprávnenia môže následne 

prideľovať právomoc danej osobe, aby mohla manipulovať s uloženými dátami.  

2. Jazyk aplikácií klient-server- na server sa ukladajú aktuálne zdieľané dáta, ale 

programy ktoré pri tom využívajú sú na osobnom počítači. 

3. Jazyk pre prístup k dátam na Internete- aplikácie na internete využívajú pre 

prístup k spoločným dátam SQL. 

4. Distribuovaný databázový jazyk- prostredníctvom neho sa rozmiestňujú dáta 

medzi distribuované databáze. 

5. Jazyk pre databázové brány- funguje ako prechod medzi databázami. [2] 
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SELECT 

Tento príkaz považujeme za najzakladenejší jazyka T-SQL. Pomocou neho vieme 

získavať (vyfiltrovať) dáta z databáze SQL Serveru. Jeho syntax je nasledovná:  

SELECT co_vybrat 
 
FROM zoznam_tabuliek 
Argument co_vybrat je zoznam stĺpcov, ktoré chceme aby nám boli vo výsledných 

dotazoch vrátene. Argument zoznam_tabuliek predstavujú reálne tabuľky alebo pohľady, 

z ktorých sa budú jednotlivé dáta získavať. 

Príkaz SELECT* - symbol * spôsobí, že sa nám vrátia všetky stĺpce( riadky) zo zdroja. 

WHERE 
Táto klauzula slúži na zadefinovanie vyhľadávajúcich podmienok. Tým sa určuje, ktoré 

riadky budú dotazom vrátené. Využívajú sa pri tom predikáty. Vyhodnocujú sa TRUE, 

FLASE alebo UNKNOWN. UNKNOWN sa vyskytuje v tom prípade, keď sa vo 

vyhľadávajúcich podmienkach nachádzajú hodnoty NULL. NULL znamená, že hodnota 

nie je známa.  

ORDER BY 

Zoraďuje výsledné záznamy dotazu podľa zadaného poľa. 
SELECT  Meno, Priezvisko, Datum_Narodenia 
FROM Ludia 
WHERE Datum_Narodenia >= '1999-11-03' AND Datum_Narodenia <= '1999-11-04' 
ORDER BY Datum_Narozeni DESC 

INSERT 

Slúži nám na vkladanie jedného alebo viacerých riadkov do tabuľky. 

UPDATE 

Týmto príkazom môžeme modifikovať jeden riadok (všetky riadky) alebo stĺpec (všetky 

stĺpce). 

DELETE 

Klauzula delete slúži na vymazanie jedného alebo všetkých riadkov z tabuľky. [13] 

Dátové typy 

Dátový typ stĺpca definuje, akú hodnotu môže stĺpec obsahovať: celé číslo, znak, peniaze, 

dátum a čas, binárne údaje atď. 

Každý stĺpec v databázovej tabuľke musí mať názov a dátový typ.  
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Vývojár SQL musí pri vytváraní tabuľky rozhodnúť, aký typ údajov sa uloží do každého 

stĺpca. Dátový typ predstavuje usmernenie pre SQL, aby pochopil, aký typ údajov sa 

očakáva vo vnútri každého stĺpca, a tiež identifikuje, ako bude SQL interagovať s 

uloženými údajmi. 

Dátové typy delíme na:  

1. Znakové dátové typy - varchar, text, char, nchar, nvarchar, ntext  

2. Binárne dátové typy - bit, binary, varbinary, image  

3. Dátové typy pre uloženie čísiel - integer (int), smallint, decimal, smallmoney, 

money, numeric, float, real  

4. Dátové typy pre uloženie dátumu a času - datetime, smalldatetime, date 

5. Ďalšie dátové typy - xml [15] 

1.6.2 Pohľady  

Virtuálna tabuľka založená na výsledku z SQL dopytu. Pracuje sa s ňou skoro identicky 

ako s klasickou tabuľkou a však pohľady neobsahujú dáta.  Vytvárame ich príkazom  

CREATE VIEW.  Slúžia nám na zoskupenie dát predtým ako ich budeme prezentovať 

koncovým užívateľom. Na pomáhajú aj pri implementácii bezpečnosti, pretože koncový 

užívatelia majú autorizovaný prístup iba k určitému pohľadu a nie k reálnym 

podkladovým tabuľkám. Pohľad vytvárame príkazom CREATE VIEW. Nad pohľadmi 

môžeme využívať príkazy ako sú SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE a DROP. [13] 

1.6.3 Trigger- uložená procedúra   

Procedúra, ktorá poskytuje automatické reakcie, ktoré sú vyvolané pri určitej potrebnej 

operácii (modifikácia, vymazanie záznamu).  Nazývaná aj inak ako spúšť. Je aktivovaný 

Vo chvíli, keď nastane nejaká vopred zadefinovaná udalosť (vymazanie alebo vkladanie 

dát). Táto operácia sa uskutočňuje nad tabuľkou. Syntex Triggeru rieši, kedy sa činnosť 

uskutoční a čo sa v rámci nej stane. Poznáme dva spôsoby, ako môže prebehnúť 

procedúra:  

1. BEFORE- pred úpravou (mazanie, vkladanie apod.) záznamu v tabuľke. 

2. AFTER- po nej. [8] 
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1.7 Power query  

Power Query je doplnok aplikácie Microsoft Excel a umožňuje vyhľadávanie zdrojov 

údajov, vytváranie pripojení a následné tvarovanie týchto údajov (napríklad odstránenie 

stĺpca, zmenu typu údajov alebo zlúčenie tabuliek) podľa vlastných požiadaviek. Po 

tvarovaní údajov môžete svoje zistenia zdieľať alebo svoje dotazy použiť na vytváranie 

zostáv. [14] 

1.8 Platforma ASP.net  

Technológia ASP.NET patrí medzi jeden z najviac dynamických sa rozvíjajúcich sa 

technológií pre vývoj webových aplikácií. Ich predchodcom boli stránky ASP. Skratka 

ASP znamená Active Server Pages.  ASP.NET sú súbory, ktoré rešpektujú syntax HTML. 

Kód stránok ASP sa mieša s kódom HTML.  

Základom tejto technológie sú dynamické stránky, ktorých kód sa pred prvým spustením 

kompiluje.  

Tým pádom sa odstraňuje nutnosť analýzy a interpretácii jednotlivých riadkov pri 

každom prístupe klienta. Tento kompilovaný kód je preto oveľa rýchlejší. ASP.NET 

stránky využívajú podobnú technológiu okien, dialógov a formulárov ako bežné aplikácie 

Windows. Technológia ASP.NET je veľmi úzko naviazaná na technologickú platformu 

Microsoft .NET Framework, ktorý poskytuje aplikačné rozhranie pre vývojárov. 

Pre stránky ASP.NET je vyčlenená súborová prípona ASPX. Tieto stránky zapuzdrujú 

vizuálne elementy pre komunikáciu s užívateľmi, ktoré generujú rôzne udalosti, 

napríklad reakciu na kliknutie na tlačidlo.          

ASP.NET je objektovo-orientovaný prístup k programovaniu webových aplikácií 

a dynamických webových stránok. S každým elementom ASP.NET môžeme 

manipulovať ako s objektom, ktorý disponuje svojimi vlastnosťami a metódami. Ide 

o súbor vývojárskych nástrojov určených pre tvorbu webu z dielne firmy Microsoft. [9] 

1.9 Excel 

Jedná sa o tabuľkový procesor od firmy Microsoft navrhnutý pre operačný systém 

Microsoft Windows.  
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Vyžíva sa pri spracovávaní veľkého množstva vzájomne prepojených číselných údajov, 

s ktorými je potrebné realizovať rôzne výpočty a ďalej potom údaje spracovávať alebo 

filtrovať a triediť podľa rozličných podmienok.  

Prostredníctvom Excelu môžeme vytvárať a upravovať tabuľky, ktoré obsahujú nie len 

texty, ale aj čísla, rôzne vzorce alebo iné údaje. Ak príde k zmene hodnoty na niektorom 

mieste, automaticky sa zmenia aj hodnoty na všetkých miestach, kde sú vzorce 

odkazujúce na túto hodnotu. Excel svojimi funkciami slúži tiež aj na spracovanie databáz. 

[4]  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
Spoločnosť MicroStep-Energo, s r.o. vyvinula v rokoch 2008 až 2010 programové 

vybavenie GeoLab-X, ktoré je určené pre použitie v laboratóriách mechaniky zemín 

(LMZ). GeoLab-X tvorí súbor účelovo navrhnutých programových a technických 

prostriedkov pre realizáciu fyzikálnych a mechanických skúšok zemín v LMZ. 

Výsledkom každej skúšky je v konečnom dôsledku jeden resp. aj viacero konkrétnych 

ukazovateľov. V prípade niektorých skúšok (zvyčajne mechanických) súčasťou 

výsledkov skúšky je aj zaznamená závislosť meraných (resp. výpočtom odvodených) 

veličín počas skúšky. 

Vzhľadom k tomu, že v komerčných podmienkach sa v LMZ vykonávajú denne desiatky 

skúšok a navyše rôznych typov, je dôležitá organizácia údajov o skúškach. Systém 

GeoLab-X je koncepčne navrhnutý pre prácu v počítačovej sieti. Na centrálnom počítači 

je umiestnená databáza t.j. počítač plní funkciu databázového servera na báze Microsoft 

SQL Server 2014. Centrálny počítač laboratória – server je zapojený podnikovej sieti 

LAN rovnako ako ostatné počítače. Tie majú prostredníctvom štandardného WEB-ového 

rozhrania prístup k údajom databázového servera. Toto WEB-ové rozhranie systému 

GeoLab-X je realizované na báze technológie ASP.NET a je základom celého systému 

a plní nasledovné základné funkcie:  

1. Manažér úloh a vzoriek; 

2. Systémová konfigurácia; 

3. Spracovanie zaznamenaných úloh; 

4. Grafické priebehy zaznamenaných údajov; 

5. Vyhodnotenie vykonaných mechanických skúšok.  
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Nasledujúci obrázok schematicky znázorňuje príklad pracoviska LMZ: 

Obrázok 10. Schéma pracoviska v LMZ.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

2.1 Štruktúra databázy 

Celú databázu systému GeoLab-X možno zjednodušene vnímať ako sústavu účelovo 

navrhnutých tabuliek, ktoré obsahujú konkrétne údaje. Pri jej návrhu sa vychádzalo zo 

spôsobu práce a zaužívaných postupov pri realizácii geotechnických skúšok v 

laboratóriách. Typy skúšok a aj spôsob ich realizácie, postup pri meraní, spracovaní 

výsledkov meraní definujú príslušné normy (ČSN, STN). 
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Celú databázu možno zjednodušene vnímať ako sústavu účelovo navrhnutých tabuliek, 

ktoré obsahujú konkrétne údaje. Nasledujúci obrázok schematicky veľmi zjednodušene 

znázorňuje základnú údajovú štruktúru databázy: 

 
Obrázok 11.Základná štruktúra databázy. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Základnou tabuľkou údajov je Tabuľka úloh, ktorá obsahuje základné informácie 

o úlohách. Každá úloha je jednoznačne charakterizovaná číslom úlohy a názvom úlohy. 

Geológ-projektant vypracuje  návrh prieskumu, ktorý špecifikuje počet, miesta vrtov, 

počet vzoriek a ich hĺbku. Teda vypracuje plán, ktorý presne špecifikuje aké vzorky zemín 

sa majú pripraviť ku geotechnickým skúškam v LMZ. Vzorky  sa  prinesú  (pri  väčšom  

počte  vzoriek zvyčajne na niekoľko etáp) do LMZ.  

 

Tabuľka úloh 

Tabuľky vzoriek 

Tabuľky skúšok 

Tabuľka parametrov skúšky 
Parameter  Hodnota 
Param 1 Hodnota 1 
Param 2 Hodnota 2 
... ... 
Param N Hodnota N 

 

Tabuľka  výsledkov skúšky 
Parameter  Hodnota 
Param 1 Hodnota 1 
Param 2 Hodnota 2 
... ... 
Param N Hodnota N 

 

Tabuľka  nameraných údajov 
Čas Vel1 Vel2 .... Veln 
t1 xx xx ..... xx 
t2 xx xx ..... xx 
... ... ... ... ... 
tn xx xx ... xx 

 

Tabuľka odberateľov 
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Tu sa  vzorky  prípadne označia (ak  ešte nie  sú označené) a pridelí sa im jedinečné číslo 

vzorky. Následne sa zaevidujú  do databázy v Tabuľke vzoriek (jedna tabuľka pre všetky 

vzorky, pričom príslušnosť vzorky k úlohe jednoznačne definuje identifikačné číslo 

úlohy v zázname vzorky). Geológ-projektant vypracuje Plán skúšok,  ktorý obsahuje 

časový harmonogram vykonávania skúšok, typ resp. typy skúšok vykonávaných  s 

jednotlivými vzorkami. Vychádzajúc z tohto plánu pracovník laboratória predpíše pre 

príslušnú vzorku zoznam skúšok, ktoré sa majú pre vzorku zrealizovať. Informácie 

o skúškach sa uložené v tabuľke skúšok (jedna tabuľka pre všetky skúšky, pričom 

príslušnosť skúšky k vzorke jednoznačne definuje identifikačné číslo vzorky v zázname 

skúšky). 

2.1.1 Tabuľka úloh – „Ulohy“ (polia)    

1. Identifikačné číslo úlohy (systémová položka), 

2. číslo úlohy (číselné označenie úlohy), 

3. názov úlohy (textový popis úlohy), 

4. poznámka (textová poznámka k úlohe), 

5. identifikačné číslo odoberateľa (firmy) (index do tabuľky odoberateľov), 

6. skrytá – logická premenná („Pravda“/“Nepravda“). Používa sa na označenie 

aktívnych úloh. Jej nastavením na hodnotu „Pravda“ sa docieli, že úloha, ako aj 

všetky vzorky, skúšky s ňou súvisiace, je v systéme GeoLab-X „neviditeľná“. 

V databáze za roky používania môže byť aj niekoľko tisíc úloh, ale 

rozpracovaných (aktívnych) je len niekoľko desiatok. 

2.1.2 Tabuľka vzoriek – „Vzorky“ (polia) 

1. Identifikačné číslo vzorky (systémová položka), 

2. identifikačné číslo úlohy (systémová položka), 

3. číslo vzorky, 

4. číslo sondy, 

5. hĺbka odberu OD (reálne číslo), 

6. hĺbka odberu DO (reálne číslo), 

7. miesto odberu, 

8. obal, 

9. poznámka. 
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2.1.3 Tabuľka skúšok „Skusky“ (polia) 

1. Identifikačné číslo skúšky  (systémová položka), 

2. číslo skúšky, 

3. typ skúšky, 

4. stav skúšky (číselný kód do tabuľky C_StavySkusky), 

5. poznámka, 

6. identifikačné číslo vzorky (systémová položka). 

2.1.4 Tabuľka C_StavySkusky definuje hodnoty stav skúšky 

Tabuľka 1. Stav skúšky. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

  

Okrem vyššie uvedených tabuliek sú v databáze ešte ďalšie tabuľky, ale z pohľadu môjho 

zadania nie sú významné. 

ID Názov Význam 
101 Predpísaná Skúška, ktorá má sa so vzorkou vykonať.  
102 Prebieha Skúška, ktorá sa aktuálne vykonáva. 
103 Prerušená Skúška, ktorá bola z určitých dôvodov prerušená. 
104 Vykonaná Skúška bola vykonaná, ale ešte nie je vyhodnotená. 
105 Ukončená Laborant označil vykonanú skúšku za ukončenú. 
106 Spracovaná Skúška bola vykonaná a ukončená. Laborant zadal 

všetky doplňujúce údaje ku skúške tak, aby sa mohlo 
zrealizovať jej vyhodnotenie. 

107 Vyhodnotená Laborant vykonal vyhodnotenie skúšky. Toto je finálny 
stav skúšky.   

108 Exportovaná Tento stav sa v súčasnosti nevyužíva. 
109 Vyhodnotená 

(neplatná) 
Pri vyhodnotení skúšky sa vyhodnotili výsledné údaje 
ako neplatné t.j. nie sú naplnené všetky kritériá 
v zmysle príslušných noriem. 



33 

 
Obrázok 12. Databázový diagram tabuliek vzoriek a skúšok.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
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2.2 Realizácia skúšok v laboratóriu mechaniky zemín 

V  laboratórium mechaniky zemín sa vykonávajú so vzorkami rôzne skúšky, ktoré delíme 

na dve skupiny: 

1. Fyzikálne skúšky 

2. Mechanické skúšky 

Fyzikálne skúšky - stanovenie fyzikálnych vlastností zemín za použitia (obvykle) 

štandardných laboratórnych prístrojov (meranie hmotnosti, teploty, hustoty...) 

Systém podporuje spracovanie nasledovných fyzikálnych skúšok realizovaných 

v laboratóriu mechaniky zemín: 

• vlhkosť, 

• objemová hmotnosť, 

• zdanlivá hustota, 

• konzistenčné medze, 

• zhutniteľnosť, 

• zrnitosť, 

• obsah CaCO3. 

Mechanické skúšky .... vykonávajú sa na účelovo vyvinutých prístrojoch a zariadeniach 

(napr. triaxiálna šmyková skúška, krabicová šmyková skúška, priepustnosť, a iné). 

Výsledkom každej skúšky je v konečnom dôsledku jeden resp. aj viacero konkrétnych 

ukazovateľov. V prípade niektorých skúšok (zvyčajne mechanických) súčasťou 

výsledkov skúšky je aj zaznamená závislosť meraných (resp. výpočtom odvodených) 

veličín počas skúšky. 

Systém podporuje spracovanie nasledovných mechanických skúšok realizovaných 

v laboratóriu mechaniky zemín: 

• skúška priepustnosti, 

• krabicová šmyková skúška, 

• triaxiálna šmyková skúška, 

• stlačiteľosť, 

• CBR. 
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2.3 Programové vybavenie GeoLab-X 

Programové vybavenie GeoLab-X je účelovo navrhnuté a vytvorené programové 

vybavenie pre realizáciu skúšok v LMZ nainštalované na počítačoch v laboratóriu.  

• Pri jeho návrhu sa vychádzalo z nasledovných základných princípov:  

1. Podpora práce v počítačovej sieti 

2. Použitie SQL servera pre správu databázy celej údajovej štruktúry 

3. Podpora prístupových práv užívateľov 

4. Riadenie skúšobného stroja je možné len z miestne inštalovaného počítača 

5. Výsledky skúšok sa prezentujú prednostne vo formulároch typu Microsoft Excel 

• Z hľadiska použitej programovej techniky akou boli jednotlivé softvérové 

moduly zrealizované ich delíme na nasledovné základné skupiny:  

1. WEB-ové rozhranie 

2. Aplikačné programy 

3. EXCEL aplikácie 

2.3.1 WEB-ové rozhranie 

Základom práce v systéme GeoLab-X sú účelovo navrhnuté WEB-ové stránky 

zobrazované v štandardnom internetovom prehliadači Microsoft Internet Explorer. 

Stránky sú umiestnené na centrálnom počítači, kde je nainštalovaný aj SQL server. 

Zobrazenie stránok zabezpečuje WEB server, ktorý je nakonfigurovaný dodávateľom 

prostredníctvom IIS  (Microsoft Internet Information verzia 5.1 a vyššia).  

Výhodou tohto riešenia je, že v rámci podnikovej siete, nie je potrebná inštalácia softvéru 

na jednotlivých pracovných staniciach. 

2.3.2 Aplikačné programy 

V laboratóriu je inštalovaných niekoľko špecializovaných skúšobných zariadení, na 

ktorých sa realizujú mechanické skúšky. Skúšobné zariadenia sú vybavené autonómnym 

riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje riadenie priebehu skúšky podľa zadaných 

parametrov skúšky a súčasne zaznamenáva hodnoty meraných veličín.  
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Pre každé zariadenie je k dispozícii účelovo navrhnutý program, ktorý plní funkciu 

používateľského rozhrania skúšobného zariadenia a súčasne zabezpečuje aj záznam 

hodnôt nameraných počas skúšky do databázy SQL servera systému GeoLab-X. Tieto 

obslužné programy sú nainštalované na pracovných staniciach v laboratóriu. Dátová 

komunikácia medzi obslužným program  a skúšobným zariadením je realizovaná cez 

sériovú komunikačnú linku. 

2.3.3 EXCEL aplikácie 

Jedná sa o účelovo navrhnuté dokumenty – pracovné zošity vo formáte Microsoft Excel 

2003, ktoré plnia funkciu aplikácie pre spracovanie nameraných údajov a vyhodnotenie 

predovšetkým fyzikálnych skúšok, ale aj mechanických skúšok. Prístup k databáze 

údajov je zabezpečený prostredníctvom komunikácie s SQL serverom. 

2.4 Zhrnutie súčasného stavu 

Na základe vypracovanej analýzy súčasného stavu databázového systému som zistila 

niekoľko nedostatkov.  

• Doposiaľ nemali v laboratóriu automatizovanú archiváciu údajov databázy 

systému GeoLab-X systému na dátové úložisko. Bez automatickej archivácie je 

reálne nebezpečenstvo straty údajov, ak pracovník nevykonáva archiváciu  

pravidelne. 

• Vedúci pracovník laboratória musel každý týždeň vypracovávať hlásenie 

o vykonaných skúškach. A to na základne ručnej evidencie vykonaných skúšok 

počas týždňa.  

• Navyše si myslím, že je vhodné doplniť rôzne reporty v exceli, ktoré budú mať 

výpovednú hodnotu hlavne pre manažérov laboratória, aby mali predstavu koľko 

skúšok bolo za určitých deň naplánovaných, rozpracovaných, vyhodnotených 

a pod.  

• V poslednom bode si myslím, že nová požadovaná funkcionalita o sledovaní 

užívateľa (pracovnej stanice) je veľmi vítaná. A to z toho dôvodu, že hlavný 

vedúci budú mať predstavu, z ktorého počítača a kedy bolo s konkrétnou skúškou 

pracované.  
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA  
Samotnú realizáciu zadania možno rozdeliť do nasledovných etáp: 

1) Doplnenie existujúcej databázy systému GeoLab-X o programové prostriedky 

umožňujúce priebežné monitorovanie zmien stavu skúšok. 

2) Vypracovanie a doplnenie pohľadov do databázy, ktoré budú použité pri 

prezentácii údajov prostredníctvom WEB formulárov a v zošitoch Microsoft 

Excel. 

3) Návrh WEB formulárov do existujúcej WEB aplikácie GeoLab-X pre základnú 

vizualizáciu monitorovania zmien stavu skúšok. 

4)  Vypracovanie zošita vo formáte Microsoft Excel, ktorý za použitia technológie 

Power Query pristupuje k údajov v databáze  systému GeoLab-X a prezentuje ich 

používateľovi na niekoľkých samostatných hárkoch zošita s možnosťou filtrácie 

a triedenia zobrazených údajov podľa rôznych kritérií. 

5) Osobitnú časť predstavuje zadanie pre automatickú archiváciu údajov.  

Obrázok 13. Schéma koncepcie návrhu riešenia. 
 (Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
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Základná koncepcia spočíva v doplnení exitujúcej databázy GeoLab-X o tabuľku zmien 

stavov skúšok. Jej napĺňanie je riešené cez objekt trigger naviazaný na tabuľku skúšok. 

Ďalej som databázu doplnila o niekoľko pohľadov (View). Pri ich návrhu som vychádzala 

z požiadaviek súvisiacich so zobrazením monitorovacích a štatistických údajov realizácie 

skúšok.  

Používateľské rozhranie pozostáva z 2 nezávislých častí a to: 

• webových formulárov, ktoré som doplnila do existujúcej webovej aplikácie 

GeoLab-X  

• zošit vo formáte Microsoft Excel, ktorý plní funkciu interaktívnych reportov.  

3.1 Monitorovanie zmien stavov skúšok 

Pre monitorovanie zmien stavov skúšok, vzoriek, úloh sa javí ako určujúce monitorovanie  

zmeny stavu skúšky v tabuľke skúšok.  Vždy pri zmene stavu skúšky je potrebné 

poznačiť časovú značku zmeny, nový stav skúšky, jedinečný identifikátor skúšky (GUID) 

a názov pracovnej stanice, z ktorej bola zmena iniciovaná. Za týmto účelom som do 

databázy systému GeoLab-X navrhla a pridala novú tabuľku s názvom 

„Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“6.  Tabuľka  má nasledovné polia: 

 
Tabuľka 2. Polia tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky. 
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
Názov poľa Dátový typ Popis 
ID int systémová položka – Identity increment 
CasovaZnacka datetime časová značka zmeny stavu skúšky 

 
Skuska_Guid uniqueidentifier jedinečný identifikátor do tabuľky skúšok 
Stav_ID int nový stav skúšky (číselný kód odpovedajúci 

novému stavu skúšky – index do tabuľky 
C_StavySkusky 

Stanica nvarchar(100) Názov pracovanej stanice, z ktorej bola 
iniciovaná zmena stavu skúšky. 

 

 
6 Syntax názvu tabuľky a použitá konvencia vychádza zo zavedených postupov pri pomenovaní objektov 
v existujúcej databáze. 
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Obrázok 14. Diagram tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Pre sledovanie zmien stavu skúšok v tabuľke skúšok som využila automaticky spúšťanú 

procedúru – trigger. Pre účely monitorovania zmien stavu skúšok so databázy doplnila  

trigger v tabuľke skúšok, ktorého obslužný kód (procedúra v jazyku T-SQL) sa 

automaticky aktivuje, vždy keď nastane zmena stavu skúšky v tabuľke skúšok: 
CREATE TRIGGER [dbo].[TRG_ZmenyStavuSkusky] 
ON [dbo].[Skusky] 
AFTER INSERT,UPDATE 
AS 
BEGIN 
    SET NOCOUNT ON; 
    IF UPDATE([Stav_ID])  
   BEGIN 

INSERT INTO [dbo].[Zaznamy_ZmenyStavuSkusky]( 
[Skuska_Guid],[CasovaZnacka],[Stav_ID],[Stanica]) 

  SELECT i.Guid, GETDATE (), i.[Stav_ID], HOST_NAME() 
  FROM inserted AS i; 
   END; 
END 
 
GO 
 

Trigger  a je naviazaný na ošetrenie nasledovných udalostí INSERT (pridanie novej 

skúšky do evidencie) a UPDATE (zmena záznamu skúšky). Záznam do monitorovacej 

tabuľky „Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“ sa pridá len v prípade, že sa zmenil stav skúšky 

t.j. zmenila sa hodnota v poli Stav_ID. 
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3.2 Pohľady  

Pre interpretáciu údajov som navrhla a pridala do databázy niekoľko nových pohľadov. 

Pri ich návrhu som vychádzala z požiadaviek na výslednú prezentáciu údajov súvisiacich 

s monitorovaním zmien stavu skúšok prostredníctvom WEB formulárov a v reportoch - 

zošitoch Microsoft Excel. 

V súvislosti s interpretáciou záznamov v tabuľke „Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“ som 

doplnila do databázy nasledovné pohľady: 

• Stat_ZmenyStavuSkusok 

• Stat_ZmenyStavuSkusokDatum 

• Stat_ZmenyStavuUlohDatum 

• Stat_PracStaniceSkuskyDatum 

Osobitný pohľad „Stat_PlnenieUloh“ som navrhla pre štatistiku plnenia skúšok v rámci 

úloh, ktorý na rozdiel od vyššie uvedených pohľadov nesúvisí so zmenami stavu skúšok 

v tabuľke „Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“. 

3.2.1 Pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusok“ 

Určenie: Základná interpretácia záznamov tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky. 

Podstatné je doplnenie záznamu o základné identifikačné údaje skúšky a to číslo vzorky, 

názov úlohy, do ktorej vzorka patrí a typ skúšky.  

Skript pre vytvorenie pohľadu: 
CREATE VIEW [dbo].[Stat_ZmenyStavuSkusok] 
AS 
SELECT ZS.CasovaZnacka, dbo.C_StavySkusky.Nazov AS Stav_Skusky, ZS.Stanica, 
V.Cislo AS Cislo_Vzorky, U.Nazov AS Nazov_Uloha, ZS.Stav_ID AS Stav_Skusky_ID, 
U.Guid AS Guid_Uloha, V.Guid AS Guid_Vzorka, S.Typ_ID AS Typ_Skusky_ID,  
                dbo.C_TypySkusok.Nazov AS Typ_Skusky 
FROM      dbo.Zaznamy_ZmenyStavuSkusky AS ZS INNER JOIN 
                dbo.Skusky AS S ON ZS.Skuska_Guid = S.Guid INNER JOIN 
                dbo.Vzorky AS V ON S.Vzorka_Guid = V.Guid INNER JOIN 
                dbo.ZoznamUloh AS U ON V.Uloha_Guid = U.Guid INNER JOIN 
                dbo.C_StavySkusky ON ZS.Stav_ID = dbo.C_StavySkusky.ID AND 
S.Stav_ID = dbo.C_StavySkusky.ID INNER JOIN 
                dbo.C_TypySkusok ON S.Typ_ID = dbo.C_TypySkusok.ID 
 
GO 
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Pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusok“ obsahuje nasledovné polia: 

Tabuľka 3. Polia pohľadu „Stat_ZmenyStavuSkusok“.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

Názov poľa Dátový typ Popis 
CasovaZnacka datetime časová značka zmeny stavu skúšky 
Stav_Skusky nvarchar(255) Textový popis názvu stavu skúšky 
Stav_Skusky_ID * int stav skúšky (číselný kód odpovedajúci stavu 

skúšky – index do tabuľky C_StavySkusky.  
Typ_Skusky nvarchar(255) Textový popis typu skúšky 
Typ_Skusky_ID* int typ skúšky (číselný kód odpovedajúci typu 

skúšky – index do tabuľky C_TypySkusok. 
Guid_Uloha * uniqueidentifier jedinečný identifikátor do tabuľky úloh  
Gudi_Vzorka* uniqueidentifier jedinečný identifikátor do tabuľky vzoriek 
Nazov_Uloha nvarchar(255) Textový názov úlohy 
Cislo_Vzorky varchar(50) Evidenčné číslo vzorky (text) 
Stanica nvarchar(100) nvarchar(100) 

Poznámka: * ....   Položka je v pohľade pre účely prípadného filtrovania podľa stavu 

skúšky a prípadne pre prístup k doplňujúcich údajom o úlohe, vzorke. 

 
Obrázok 15.Diagram pre pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusok“.   

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

3.2.2 Pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusokDatum“ 

Určenie: Základná interpretácia tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky s časovou 

značkou upravenou na deň. Táto úprava sa ukázala nutná po nasadení do reálneho 

systému, nakoľko zhruba 10% skúšok sa z rôznych príčin vyhodnocuje opakovane  

a naviac prevádzkovateľa systému vo všeobecnosti zaujíma len dátum zmeny skúšky.  
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Použitie kľúčového slova DISTINCT súčasne s prevodom časovej značky na dátum 

zabezpečí, že ak skúška v rámci dňa viackrát vyhodnotená, tak sa o tom zobrazí len jeden 

záznam. 

Skript pre vytvorenie pohľadu: 

CREATE VIEW [dbo].[Stat_ZmenyStavuSkusokDatum] 
AS 
SELECT DISTINCT  
                CAST(CAST(ZS.CasovaZnacka AS int) AS datetime) AS Den, 
dbo.C_StavySkusky.Nazov AS Stav_Skusky, ZS.Stanica, V.Cislo AS Cislo_Vzorky, 
U.Nazov AS Nazov_Uloha, ZS.Stav_ID AS Stav_Skusky_ID, U.Guid AS Guid_Uloha,  
                V.Guid AS Guid_Vzorka, S.Typ_ID AS Typ_Skusky_ID, 
dbo.C_TypySkusok.Nazov AS Typ_Skusky 
FROM      dbo.Zaznamy_ZmenyStavuSkusky AS ZS INNER JOIN 
                dbo.Skusky AS S ON ZS.Skuska_Guid = S.Guid INNER JOIN 
                dbo.Vzorky AS V ON S.Vzorka_Guid = V.Guid INNER JOIN 
                dbo.ZoznamUloh AS U ON V.Uloha_Guid = U.Guid INNER JOIN 
                dbo.C_StavySkusky ON ZS.Stav_ID = dbo.C_StavySkusky.ID AND 
S.Stav_ID = dbo.C_StavySkusky.ID INNER JOIN 
                dbo.C_TypySkusok ON S.Typ_ID = dbo.C_TypySkusok.ID 
 
GO 
 

Pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusokDatum“ obsahuje nasledovné polia: 
Tabuľka 4. Polia pohľadu „Stat_ZmenyStavuSkusokDatum“.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

Názov poľa Dátový typ Popis 
Den datetime dátum zmeny stavu skúšky 
Stav_Skusky nvarchar(255) Textový popis názvu stavu skúšky 
Stav_Skusky_ID * int stav skúšky (číselný kód odpovedajúci stavu 

skúšky – index do tabuľky C_StavySkusky.  
Typ_Skusky nvarchar(255) Textový popis typu skúšky 
Typ_Skusky_ID* int typ skúšky (číselný kód odpovedajúci typu 

skúšky – index do tabuľky C_TypySkusok. 
Guid_Uloha * uniqueidentifier jedinečný identifikátor do tabuľky úloh  
Gudi_Vzorka* uniqueidentifier jedinečný identifikátor do tabuľky vzoriek 
Nazov_Uloha nvarchar(255) Textový názov úlohy 
Cislo_Vzorky varchar(50) Evidenčné číslo vzorky (text) 
Stanica nvarchar(100) nvarchar(100) 

 
Poznámka: * ....   Položka je v pohľade pre účely prípadného filtrovania podľa stavu 

skúšky a prípadne pre prístup k doplňujúcich údajom o úlohe, vzorke. 
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3.2.3 Pohľad „Stat_ZmenyStavuUlohDatum“ 

Určenie: Interpretácia záznamov tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky z pohľadu 

jednotlivých úloh s časovou značkou upravenou na deň. Pohľad poskytuje pre každú 

úlohu počet skúšok za deň rozdelených do jednotlivých kategórií podľa stavu skúšky 

nasledovne: 

Kategória Význam 
Celkový počet skúšok Celkový počet zmien stavu skúšok úlohy za kalendárny 

deň.  
Počet rozpracovaných 
skúšok 

Počet skúšok, ktorých stav zmenil na „Prebieha“, 
„Prerušená“ alebo „Vyhodnotená (neplatná)“ 

Počet vykonaných skúšok Počet skúšok, ktorých stav zmenil na „Vykonaná“, 
„Ukončená“ alebo „Spracovaná“ 

Počet vyhodnotených 
skúšok 

Počet skúšok, ktorých stav zmenil na „Vyhodnotená“, 
alebo „Exportovaná“. 

 

Rozdelenie stavov skúšok do vyššie uvedených kategórií bolo špecifikované pracovníkmi 

laboratória, ktoré majú zaužívané takéto členenie skúšok podľa ich stavu. 

Skript pre vytvorenie pohľadu: 
CREATE VIEW [dbo].[Stat_ZmenyStavuUlohDatum] 
AS 
SELECT   Den, Nazov_Uloha, COUNT(Stav_Skusky_ID) AS PocetCelkom, 
COUNT(CASE WHEN S.Stav_Skusky_ID = 101 THEN 1 END) AS PocetPredpis, 
COUNT(CASE WHEN S.Stav_Skusky_ID = 102 OR 
                S.Stav_Skusky_ID = 103 OR 
                S.Stav_Skusky_ID = 109 THEN Stav_Skusky_ID END) AS 
PocetRozprac, COUNT(CASE WHEN 104 <= S.Stav_Skusky_ID AND 
S.Stav_Skusky_ID <= 106 THEN Stav_Skusky_ID END) AS PocetVykon,  
                COUNT(CASE WHEN S.Stav_Skusky_ID = 107 OR 
                S.Stav_Skusky_ID = 108 THEN Stav_Skusky_ID ELSE NULL 
END) AS PocetVyhodn 
FROM      dbo.Stat_ZmenyStavuSkusokDatum AS S 
GROUP BY Den, Nazov_Uloha 
 
GO 
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Pohľad „Stat_ZmenyStavuUlohDatum“ obsahuje nasledovné polia: 

Tabuľka 5. Polia pohľadu „Stat_ZmenyStavuUlohDatum“.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

Názov poľa Dátový typ Popis 
Den datetime dátum  
Nazov_Uloha nvarchar(255) Textový názov úlohy 
PocetCelkom int Celkový počet zmenených skúšok úlohy za 

deň. 
PocetCelkom int Celkový počet predpísaných skúšok úlohy za 

deň. 
PocetRozprac int Celkový počet rozpracovaných skúšok úlohy 

za deň. 
PocetVykon int Celkový počet vykonaných skúšok úlohy za 

deň. 
PocetVyhodn int Celkový počet vyhodnotených skúšok úlohy 

za deň. 
 

3.2.4 Pohľad „Stat_PracStaniceSkuskyDatum“ 

Určenie: Interpretácia záznamov tabuľky Zaznamy_ZmenyStavuSkusky, ktorá  dáva 

informáciu o type a počte vyhodnotených skúšok na jednotlivých pracovných 

staniciach v jednotlivých dňoch. 

Skript pre vytvorenie pohľadu: 
CREATE VIEW [dbo].[Stat_PracStaniceSkuskyDatum] 
AS 
SELECT   CAST(CAST(ZS.CasovaZnacka AS int) AS datetime) AS Den, 
ZS.Stanica, dbo.C_TypySkusok.Nazov AS TypSkusky, COUNT(ZS.Stanica) AS 
Pocet 
FROM      dbo.Zaznamy_ZmenyStavuSkusky AS ZS  
INNER JOIN dbo.C_StavySkusky ON ZS.Stav_ID = dbo.C_StavySkusky.ID  
INNER JOIN dbo.Skusky AS S ON ZS.Skuska_Guid = S.Guid  
INNER JOIN dbo.C_TypySkusok ON S.Typ_ID = dbo.C_TypySkusok.ID 
WHERE   (ZS.Stanica IS NOT NULL) AND (ZS.Stav_ID = 107) 
GROUP BY CAST(CAST(ZS.CasovaZnacka AS int) AS datetime), ZS.Stanica, 
dbo.C_TypySkusok.Nazov 
GO 
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Pohľad „Stat_PracStaniceSkuskyDatum“ obsahuje nasledovné polia: 

Tabuľka 6. Polia pohľadu „Stat_PracStaniceSkuskyDatum“. 

( Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

Názov poľa Dátový typ Popis 
Den datetime dátum  
Stanica nvarchar(255) Textový názov pracovnej stanice 
Typ_Skusky nvarchar(255) Textový popis typu skúšky 
Pocet int Počet vyhodnotených skúšok príslušného typu za 

deň. 
 

 

3.2.5 Pohľad „Stat_PlnenieUloh“ 

Pod pojmom okamžité plnenie úloh rozumieme stanovenie počtu predpísaných, 

rozpracovaných a vyhodnotených skúšok v rámci úlohy. 

Pre získanie informácií o okamžitom plnení úloh vychádzam z aktuálnych údajov 

v databáze s tým, že som navrhla osobitný pohľady Stat_PlnenieUloh: 

Skript pre vytvorenie pohľadu: 
CREATE VIEW [dbo].[Stat_PlnenieUloh] 
AS 
SELECT   ZU.Nazov, ZU.FirmaNazov, U.PocetCelkom, U.PocetPredpis, 
U.PocetRozprac, U.PocetVykon, U.PocetVyhodn,  
ROUND(100 * (CASE WHEN U.PocetCelkom = 0 THEN 0 ELSE U.PocetVyhodn / 
U.PocetCelkom END), 0) AS Plnenie 
FROM  
  (SELECT   dbo.ZoznamUloh.Guid,  
COUNT(S.Guid) AS PocetCelkom,  
COUNT(CASE WHEN S.Stav_ID = 101 THEN 1 END) AS PocetPredpis,  
COUNT(CASE WHEN S.Stav_ID = 102 OR S.Stav_ID = 103 OR S.Stav_ID = 109 
THEN S.Guid END) AS PocetRozprac,  
COUNT(CASE WHEN 104 <= S.Stav_ID AND S.Stav_ID <= 106 THEN S.Guid END) 
AS PocetVykon,  
COUNT(CASE WHEN S.Stav_ID = 107 OR S.Stav_ID = 108 THEN S.Guid ELSE 
NULL END) AS PocetVyhodn 
FROM dbo.Skusky AS S  
INNER JOIN dbo.Vzorky ON S.Vzorka_Guid = dbo.Vzorky.Guid  
RIGHT OUTER JOIN dbo.ZoznamUloh ON dbo.Vzorky.Uloha_Guid = 
dbo.ZoznamUloh.Guid 
GROUP BY dbo.ZoznamUloh.Guid) AS U  
INNER JOIN dbo.ZoznamUloh AS ZU ON ZU.Guid = U.Guid 
 
GO 
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Pohľad je naviazaný na pohľad ZoznamUloh, ktorý obsahuje len rozpracované úlohy 

v laboratóriu v danom okamihu. Tzn. staršie úlohy, ktoré sú označené ako neaktívne, sa 

vôbec nezobrazujú.  

Pohľad „Stat_PlnenieUloh“, ktorý obsahuje nasledovné polia: 
Tabuľka 7. Polia pohľadu „Stat_PlnenieUloh“. 
( Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

Názov poľa Dátový typ Popis 
Nazov nvarchar(255) Textový popis názvu úlohy 
FirmaNazov nvarchar(255) Textový popis názvu firmy, ktorá úlohu 

objednala 
PocetCelkom int Celkový počet skúšok v rámci úlohy 
PocetPredpis int Počet predpísaných skúšok úlohy 
PocetRozprac int Počet rozpracovaných skúšok úlohy 
PocetVykon int Počet vykonaných skúšok úlohy 
PocetVyhodn int Počet vyhodnotených skúšok úlohy 
Plnenie int Plnenie skúšok úlohy v % t.j. percentuálny 

podiel vyhodnotených skúšok úlohy 
z celkového počtu skúšok úlohy.  

3.3 Vizualizácia monitorovanie zmien stavov skúšok a plnenia úloh 

Údaje súvisiace s monitorovaním zmien stavov skúšok a plnením úloh sú prístupné 

používateľovi prostredníctvom WEB aplikácie systému GeoLab-X, ktorej hlavné menu  

  
bude doplnené o položku Štatistika, po kliknutí na ňu sa zobrazí nasledovné menu: 

• Plnenie úloh ..................................... zobrazenie okna plnenia úloh 

• Monitorovanie skúšok  .................... zobrazenie okna monitorovania skúšok 

3.3.1 Okno plnenia úloh 

Okno obsahuje informácie určené predovšetkým pre vedúcich pracovníkov spoločnosti, 

ktorí odpovedajú za kontrahovanie nových úloh a ich realizáciu voči odberateľom 

(zákazníkom). Zobrazené údaje vypovedajú o rozpracovanosti skúšok pre jednotlivé 

úlohy. Údaje sa vzťahujú len na aktívne t.j. rozpracované úlohy (str. 31). 

Údaje z databázy sa načítavajú prostredníctvom pohľadu „Stat_PlnenieUloh“ (str. 45) 

a zobrazené sú za použitia ovládacieho prvku GridView nasledovne: 
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Obrázok 16. Štatistika plnenia úloh.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Význam jednotlivých stĺpcov tabuľky je nasledovný: 

Názov stĺpca Význam 
Úloha Názov úlohy 
Odberateľ Názov odberateľa, s ktorým je úloha kontrahovaná. 
Celkový počet  Celkový počet skúšok evidovaných v systéme pre úlohu. 
Predpísané Počet predpísaných skúšok pre úlohu t.j. skúšky, ktoré treba 

zrealizovať. 
Rozpracované Počet prebiehajúcich skúšok úlohy. 
Vykonané Počet vykonaných skúšok úlohy. 
Vyhodnotené Počet vyhodnotených skúšok pre úlohu. 
Plnenie Pomer počtu vyhodnotených skúšok úlohy a celkového počtu 

skúšok úlohy vyjadrený v percentách.  
 

Kliknutím na názov stĺpca v hlavičku tabuľky sa zobrazia údaje zotriedené podľa hodnôt 

stĺpca. Keďže počet rozpracovaných úloh v laboratóriu je obvykle v rozmedzí 20-50, tak 

sa v okne zobrazuje celá tabuľka s využitím scrollbaru t.j. bez použitia stránkovania 

ovládacieho prvku GridView. 
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3.3.2 Okno monitorovania skúšok 

Údaje zaznamenané v monitorovacej tabuľke „Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“ sú 

prístupné  pre WEB aplikáciu prostredníctvom pohľadu „Stat_ZmenyStavuSkusok“ a je 

potrebné ich prezentovať v zrozumiteľnej forme a to s ohľadom na nasledovné 

predpokladané požiadavky používateľa: 

1) Zobrazenie zoznamu úloh, pre ktorých skúšky nastali zmeny,  

2) Zobrazenie zoznamu čísiel vzoriek 

3) Zobrazenie stavu a  typu skúšok 

V súvislosti s návrhom vizualizácie mám na zreteli, že pri prezentácii všetkých vyššie 

uvedených pohľadov je potrebné zabezpečiť možnosť filtrácie rozsahu zobrazených 

údajov a to nasledovne: 

- výber údajov za používateľom zvolený kalendárny deň 

- výber údajov za používateľom zvolený týždeň 

- výber údajov za používateľom zvolený kalendárny mesiac 

Vychádzajúc z vyššie uvedených požiadaviek sú v okne za použitia ovládacieho prvku 

GridView zobrazené aktuálne údaje o počte vykonaných skúšok v rámci rozpracovaných 

úloh: 

 
Obrázok 17. Aktuálne vykonané skúšky. 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Pre výber časového obdobia je v ľavej časti okna použitý ovládací prvok  Calendar, ktorý 

je nakonfigurovaný tak, aby umožnil výber dňa, týždňa a aj mesiaca, za ktorý majú byť 

údaje v GridView zobrazené. 
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Význam jednotlivých stĺpcov v tabuľke je nasledovný: 

Názov stĺpca Význam 
Časová značka Dátum a čas zmeny stavu skúšky 
Stav skúšky Nový stav skúšky (str. 32). 
Typ skúšky Názov typu skúšky (str. 34) 
Úloha  Názov úlohy, v rámci ktorej sa skúška realizuje. 
Číslo vzorky Evidenčné číslo vzorky. 
Stanica Názov pracovnej stanice, z ktorej bola zmena stavu skúšky 

iniciovaná. 
 

Podrobnejšie spracovanie s viacerými možnosťami selekcie zobrazených údajov bude 

v tlačových zostavách realizovaných na platforme PowerQuery v MS Excel. 

3.4 Reporty pre monitorovanie zmien stavov skúšok a plnenia úloh 

Údaje súvisiace s monitorovaním zmien stavov skúšok a plnením úloh sú prístupné 

používateľovi prostredníctvom WEB aplikácie, ale túto formu zobrazenia považujeme 

len za základnú prehľadovú fromu. Vzhľadom na skutočnosť, že manažéri laboratória sú 

zruční pri práci s MS Excel, tak pre reporty som navrhla samostatný zošit „Monitorovanie 

skúšok.xlsx“.  

Toto riešenie umožňuje používateľovi lepší prístup a formu prezentácie monitorovacích 

údajov skúšok realizovaných v laboratóriu s možnosťou následného spracovania, exportu 

údajov, tlače zostáv. Pre prístup k databáze na SQL serveri v laboratóriu v rámci intranetu 

som použila technológie prístupu a spracovanie dát v doplnku Power Query. 

Zošit „Monitorovanie skúšok.xlsx“ obsahuje nasledovné hárky: 

• Plnenie úloh; 

• Monitor skúšok; 

• Monitor úloh; 

• Pracovné stanice; 

• Vykonané skúšky. 

3.4.1 Plnenie úloh 

Tento hárok má rovnaké určenie ako okno „Plnenie úloh“ (str. 46) doplnené do WEB 

aplikácie. Na rozdiel od WEB aplikácie však hárok poskytuje možnosti filtrácie údajov, 

tlače údajov.  
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Zobrazené údaje vypovedajú o rozpracovanosti skúšok pre jednotlivé úlohy a sú určené 

predovšetkým pre riadiacich pracovníkov laboratória. Údaje sa vzťahujú len na aktívne 

t.j. rozpracované úlohy (str. 31), ktorých počet je obvykle v rozsahu 50 až 100.  Pre 

načítanie údajov z databázy SQL servera som použila nasledujúci dotaz: 
let 
    Zdroj = Sql.Databases("JANISXP\SQLEXPRESS"), 
    geolab_ig = Zdroj{[Name="geolab_ig"]}[Data], 
    dbo_Stat_PlnenieUloh = geolab_ig{[Schema="dbo",Item="Stat_PlnenieUloh"]}[Data], 
    #"Premenované stĺpce" = Table.RenameColumns(dbo_Stat_PlnenieUloh,{{"Nazov", 
"Úloha"}, {"FirmaNazov", "Odberateľ"}}), 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím" = Table.ReorderColumns(#"Premenované 
stĺpce",{"Úloha", "Odberateľ", "Plnenie", "PocetCelkom", "PocetPredpis", 
"PocetRozprac", "PocetVykon", "PocetVyhodn"}), 
    #"Zmenený typ" = Table.TransformColumnTypes(#"Stĺpce so zmeneným 
poradím",{{"Plnenie", Percentage.Type}}), 
    #"Vydelený stĺpec" = Table.TransformColumns(#"Zmenený typ", {{"Plnenie", each _ / 
100, Percentage.Type}}), 
    #"Premenované stĺpce1" = Table.RenameColumns(#"Vydelený stĺpec",{{"PocetCelkom", 
"Celkový počet"}, {"PocetPredpis", "Predpísané skúšky"}, {"PocetRozprac", 
"Rozpracované skúšky"}, {"PocetVykon", "Vykonané skúšky"}, {"PocetVyhodn", 
"Vyhodnotené skúšky"}}) 
in 
    #"Premenované stĺpce1" 

 
Obrázok 18. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Plnenie úloh“.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

 

Údaje z databázy sa načítavajú prostredníctvom pohľadu „Stat_PlnenieUloh“ (str. 45) do 

tabuľky, ktorá obsahuje nasledujúce stĺpce: 

Názov stĺpca Význam 
Úloha Názov úlohy 
Odberateľ Názov odberateľa, s ktorým je úloha kontrahovaná. 
Plnenie Pomer počtu vyhodnotených skúšok úlohy a celkového počtu 

skúšok úlohy vyjadrený v percentách.  
Pre údaje v tomto stĺpci je použité podmienené formátovanie 
typu „údajový pruh“, nakoľko táto informácia je považovaná 
za kľúčovú. 

Celkový počet  Celkový počet skúšok evidovaných v systéme pre úlohu. 
Predpísané Počet predpísaných skúšok pre úlohu t.j. skúšky, ktoré treba 

zrealizovať. 
Rozpracované Počet prebiehajúcich skúšok úlohy. 
Vykonané Počet vykonaných skúšok úlohy. 
Vyhodnotené Počet vyhodnotených skúšok pre úlohu. 
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Nad tabuľkou sú zobrazené sumárne počty zobrazených skúšok a to za použitia vstavanej 

funkcie MS Excel SUBTOTAL s číslom funkcie 109 (funkcia SUM) resp. 101 (funkcia 

AVERAGE). Jej použitie zabezpečí, že vo výslednej sume sa zohľadnia, len viditeľné 

riadky v tabuľke.   

 

 
Obrázok 19. Plnenie úloh.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

3.4.2 Monitor skúšok 

Podobne, ako predošlý, aj tento hárok obdobou okna  „Monitorovanie skúšok“ (str. 48) 

doplneného do WEB aplikácie. Na rozdiel od WEB aplikácie, však hárok poskytuje 

možnosti filtrácie údajov, tlače údajov. Zobrazené údaje vypovedajú o zmenách stavu 

skúšok v jednotlivých dňoch a umožňujú používateľovi sledovať zmeny stavu skúšok pre 

úlohy, typy skúšok a pracovné stanice, ktoré zmenu stavu skúšky iniciovali. 
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Dotaz na načítanie údajov z databázy SQL servera: 
let 
    Zdroj = Sql.Database("JANISXP\SQLEXPRESS", "geolab_ig", [Query="SELECT TOP 10000 
*  FROM [dbo].[Stat_ZmenyStavuSkusokDatum] ORDER BY Den DESC"]), 
    #"Odstránené stĺpce" = Table.RemoveColumns(Zdroj,{"Guid_Uloha", 
"Stav_Skusky_ID"}), 
    #"Premenované stĺpce" = Table.RenameColumns(#"Odstránené stĺpce",{{"Nazov_Uloha", 
"Úloha"}}), 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím" = Table.ReorderColumns(#"Premenované 
stĺpce",{"Den", "Stav_Skusky", "Typ_Skusky", "Cislo_Vzorky", "Úloha", "Guid_Vzorka", 
"Stanica", "Typ_Skusky_ID"}), 
    #"Odstránené stĺpce1" = Table.RemoveColumns(#"Stĺpce so zmeneným 
poradím",{"Guid_Vzorka", "Typ_Skusky_ID"}), 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím1" = Table.ReorderColumns(#"Odstránené 
stĺpce1",{"Den", "Stav_Skusky", "Typ_Skusky", "Úloha", "Cislo_Vzorky", "Stanica"}), 
    #"Premenované stĺpce1" = Table.RenameColumns(#"Stĺpce so zmeneným 
poradím1",{{"Den", "Deň"}, {"Stav_Skusky", "Stav Skúšky"}, {"Typ_Skusky", "Typ 
Skúšky"}, {"Cislo_Vzorky", "Číslo vzorky"}}), 
    #"Zmenený typ" = Table.TransformColumnTypes(#"Premenované stĺpce1",{{"Deň", type 
date}}) 
in 
    #"Zmenený typ" 

 
Obrázok 20. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Monitor skúšok“.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Keďže počet záznamov, ktorý vráti pohľad „Stat_ZmenyStavuSkusokDatum“ (str. 41), 

ktorým sa  údaje z databázy načítavajú môže vrátiť aj niekoľko desaťtisíc záznamov, tak 

záznamy sú zoradené podľa dátumu zostupne a len najviac 10000 záznamov, čo by malo 

stačiť zhruba na 1 rok záznamov.  

Načítaná tabuľka obsahuje nasledujúce stĺpce: 

 

Názov stĺpca Význam 
Deň Dátum zmeny stavu skúšky 
Stav skúšky Nový stav skúšky (str. 32). 
Typ skúšky Názov typu skúšky (str. 34) 
Úloha  Názov úlohy, v rámci ktorej sa skúška realizuje. 
Číslo vzorky Evidenčné číslo vzorky. 
Stanica Názov pracovnej stanice, z ktorej bola zmena stavu skúšky 

iniciovaná. 
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Obrázok 21. Monitor skúšok.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V tabuľke v stĺpci „Stav skúšky“ je použité podmienené formátovanie pre stav skúšky 

„Predpísaná“ a to na základe požiadavky prevádzkovateľa systému. 

3.4.3 Monitor úloh 

Zobrazené údaje vypovedajú o zmenách stavu skúšok v rámci úlohy pre jednotlivé 

kalendárne dni a poskytujú tak manažérom laboratória predstavu o realizácii skúšok pre 

jednotlivé úlohy za zvolené obdobie.  

 

Dotaz na načítanie údajov z databázy SQL servera: 
let 
    Zdroj = Sql.Database("JANISXP\SQLEXPRESS", "geolab_ig", [Query="SELECT TOP 1000 *  
FROM [dbo].[Stat_ZmenyStavuUlohDatum] ORDER BY Den DESC"]), 
    #"Zmenený typ" = Table.TransformColumnTypes(Zdroj,{{"Den", type date}}), 
    #"Premenované stĺpce" = Table.RenameColumns(#"Zmenený typ",{{"Den", "Dátum"}, 
{"Nazov_Uloha", "Názov úlohy"}, {"PocetCelkom", "Počet celkovo"}, {"PocetPredpis", 
"Predpísané"}, {"PocetRozprac", "Rozpracované"}, {"PocetVykon", "Vykonané"}, 
{"PocetVyhodn", "Vyhodnotené"}}), 
    #"Zoradené riadky" = Table.Sort(#"Premenované stĺpce",{{"Dátum", 
Order.Descending}, {"Názov úlohy", Order.Ascending}}) 
in 
    #"Zoradené riadky" 

Obrázok 22. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Monitor úloh“.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
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Údaje z databázy sa načítavajú prostredníctvom pohľadu „Stat_ZmenyStavuUlohDatum“ 

(str. 43) do tabuľky, ktorá obsahuje nasledujúce stĺpce: 

Názov stĺpca Význam 
Dátum Dátum zmeny stavu skúšky 
Názov úlohy Názov úlohy 
Počet celkovo Celkový počet skúšok evidovaných v systéme pre úlohu. 
Predpísané Počet predpísaných skúšok pre úlohu t.j. skúšky, ktoré treba 

zrealizovať. 
Rozpracované Počet prebiehajúcich skúšok úlohy. 
Vykonané Počet vykonaných skúšok úlohy. 
Vyhodnotené Počet vyhodnotených skúšok pre úlohu. 

 

Nad tabuľkou sú zobrazené sumárne počty zobrazených skúšok a to za použitia vstavanej 

funkcie MS Excel SUBTOTAL s číslom funkcie 109 (funkcia SUM). Jej použitie 

zabezpečí, že vo výslednej sume sa zohľadnia, len viditeľné riadky v tabuľke.   

 
Obrázok 23. Monitor úloh.  
(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 

3.4.4 Pracovné stanice 

Tabuľka zobrazená v tomto hárku napĺňa požiadavku prevádzkovateľa na sledovanie 

aktivity používateľov-pracovných staníc. Súčasťou tabuľky 

„Zaznamy_ZmenyStavuSkusky“ je pole Stanica, kde je zaznamenané meno pracovanej 

stanice, z ktorej bola zmena stavu skúšky iniciovaná.  Údaje zobrazené v tabuľke 

vypovedajú o type a počte vyhodnotených skúšok na jednotlivých pracovných staniciach 

v jednotlivých dňoch. 
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Dotaz na načítanie údajov z databázy SQL servera: 
let 
    Zdroj = Sql.Database("JANISXP\SQLEXPRESS", "geolab_ig", [Query="SELECT TOP 1000 *  
FROM [dbo].[Stat_PracStaniceSkuskyDatum] ORDER BY Den DESC"]), 
    #"Zmenený typ" = Table.TransformColumnTypes(Zdroj,{{"Den", type date}}), 
    #"Premenované stĺpce" = Table.RenameColumns(#"Zmenený typ",{{"Den", "Dátum"}, 
{"TypSkusky", "Typ skúšky"}, {"Pocet", "Počet"}}) 
in 
    #"Premenované stĺpce" 

 
Obrázok 24. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Pracovné stanice“.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Údaje z databázy sa načítavajú prostredníctvom pohľadu 

„Stat_PracStaniceSkuskyDatum“  (str. 44) do tabuľky, ktorá obsahuje nasledujúce stĺpce: 

Názov stĺpca Význam 
Dátum Dátum zmeny stavu skúšky na pracovnej stanici 
Stanica  Názov úlohy 
Typ skúšky Typ skúšky (str. 34) 
Počet Počet vyhodnotených skúšok príslušného typu počas dňa. 

 

  
Obrázok 25. Pracovné stanice.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

3.4.5 Vykonané skúšky 

Zodpovedný vedúci doposiaľ musel v závere každého týždňa vypracovať zo záznamov 

hlásenie o vykonaných skúškach a to na základe ručnej evidencie vykonaných skúšok 

počas týždňa. Tabuľka zobrazená v tomto hárku zobrazuje počet vyhodnotených skúšok 

jednotlivo pre každý typ skúšky za kalendárny týždeň. 
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Dotaz na načítanie údajov z databázy SQL servera: 
let 
    Zdroj = Sql.Database("DESKTOP-DOMA\SQLEXPRESS", "geolab_ig", [Query="SELECT TOP 
1000 *  FROM [dbo].[Stat_PracStaniceSkuskyDatum] ORDER BY Den DESC"]), 
    #"Zmenený typ" = Table.TransformColumnTypes(Zdroj,{{"Den", type date}}), 
    #"Premenované stĺpce" = Table.RenameColumns(#"Zmenený typ",{{"Den", "Dátum"}, 
{"TypSkusky", "Typ skúšky"}, {"Pocet", "Počet"}}), 
    #"Odstránené stĺpce" = Table.RemoveColumns(#"Premenované stĺpce",{"Stanica"}), 
    #"Zoskupené riadky" = Table.Group(#"Odstránené stĺpce", {"Typ skúšky"}, 
{{"Počet", each List.Sum([Počet]), type nullable number}, {"Dátum", each _, type 
table [Dátum=nullable date, Typ skúšky=text, Počet=nullable number]}}), 
    #"Rozbalené Dátum" = Table.ExpandTableColumn(#"Zoskupené riadky", "Dátum", 
{"Dátum"}, {"Dátum.Dátum"}), 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím" = Table.ReorderColumns(#"Rozbalené 
Dátum",{"Dátum.Dátum", "Typ skúšky", "Počet"}), 
    #"Vložený týždeň v roku" = Table.AddColumn(#"Stĺpce so zmeneným poradím", 
"Týždeň", each Date.WeekOfYear([Dátum.Dátum])), 
    #"Odstránené stĺpce1" = Table.RemoveColumns(#"Vložený týždeň v 
roku",{"Dátum.Dátum"}), 
    #"Odstránené duplikáty" = Table.Distinct(#"Odstránené stĺpce1", {"Typ skúšky"}), 
    #"Kontingenčný stĺpec" = Table.Pivot(#"Odstránené duplikáty", 
List.Distinct(#"Odstránené duplikáty"[#"Typ skúšky"]), "Typ skúšky", "Počet"), 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím1" = Table.ReorderColumns(#"Kontingenčný 
stĺpec",{"Týždeň", "Atterbergerove medze", "Zrnitosť", "Objemová hmotnosť", 
"Vlhkosť", "Zdanlivá hustota pevných častíc", "Zhutniteľnosť", "Obsah CaCO3", 
"Stlačiteľnosť", "Krabicová šmyková skúška", "Triaxiálna šmyková skúška", 
"Stlačiteľnost - čas. priebeh", "Stlačiteľnost s rekons.", "Prostý tlak", "CBR", 
"Priepustnosť"}) 
in 
    #"Stĺpce so zmeneným poradím1" 

 
Obrázok 26. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Vykonané skúšky“.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

Údaje z databázy sa načítavajú prostredníctvom pohľadu 

„Stat_PracStaniceSkuskyDatum“  (str. 44) do tabuľky, ktorá obsahuje nasledujúce stĺpce: 

Názov stĺpca Význam 
Týždeň Číslo kalendárneho týždňa 
Atterbergerove medze Počet vykonaných skúšok typu „Atterbergerove medze“  
Zrnitosť Počet vykonaných skúšok typu „Zrnitosť“ 
.....  
CBR Počet vykonaných skúšok typu „CBR“ 
Priepustnosť Počet vykonaných skúšok typu „Priepustnosť“ 

 

Počet stĺpcov závisí od typu vykonaných skúšok za sledované obdobie. Na rozdiel od 

predošlých dotazov je tento dotaz zložitejší nakoľko pre načítané dáta z databázy bolo 

nutné zoskupiť riadky podľa typu skúšky tak, aby sme získali počet vykonaných skúšok 

príslušného typu za kalendárny týždeň. Potom sme urobili transformáciu typu 

kontingenčný stĺpec podľa stĺpca „Typ skúšky“. 
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Obrázok 27. Vykonané skúšky za kalendárne týždne  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
 

3.5 Archivácia úloh 

Databáza systému GeoLab-X je nainštalovaná na serveri v laboratóriu. Je potrebné 

v zmysle zadania zabezpečiť jej automatické zálohovanie na dátové úložisko, ktoré je 

mapované na serveri ako disk G.  

Pre zabezpečenie automatickej archivácie databázy systému GeoLab-X navrhujem 

využiť „Plánovač úloh“, ktorý je súčasťou operačného systému Windows 10, ktorý je 

nainštalovaný na serveri. Do jeho zoznamu pridáme úlohu s názvom „Zálohovanie 

databáz“. Úloha sa spúšťa pravidelne, každý deň o 18:00 a ako akciu spustí dávkový 

súbor, ktorý zabezpečí realizáciu nasledovného skriptu: 
BACKUP DATABASE [geolab_ig] TO  DISK = N'G:\Zálohy\GeoLab-X.bak' WITH  
RETAINDAYS = 14, NOFORMAT, NOINIT,  MEDIANAME = N'AutoBackup',  NAME = 
N'Automatická záloha databázy', NOSKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10, 
CHECKSUM, CONTINUE_AFTER_ERROR 
GO 
declare @backupSetId as int 
select @backupSetId = position from msdb..backupset where 
database_name=N'geolab_ig' and backup_set_id=(select max(backup_set_id) from 
msdb..backupset where database_name=N'geolab_ig' ) 
if @backupSetId is null begin raiserror(N'Verify failed. Backup information 
for database ''geolab_ig'' not found.', 16, 1) end 
RESTORE VERIFYONLY FROM  DISK = N'G:\Zálohy\GeoLab-X.bak' WITH  FILE = 
@backupSetId,  NOUNLOAD,  NOREWIND 
GO 

 
Obrázok 28. Skript využívaný pri automatickej archivácii databázy.  

(Zdroj: Vlastné spracovanie.) 
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Zobrazený skript som najprv vytvorila v programe Microsoft SQL Server Mangement 

Studio (generovanie skriptu) a je uložený v textovom súbore „AutoBackUp.sql“ na 

serveri. Jeho vykonanie je realizované použitím konzolového programu SQLCMD.EXE 

nasledovne: "SQLCMD.EXE -S .\sqlexpress -i "C:\AutoBackUp.sql". 

3.6 Zhodnotenie návrhu 

Relatívne jednoduchým zásahom do databázy, za použitia  spúšťača (trigger), som 

zrealizovala evidenciu zmien stavu skúšok, ktorá sa ukázala ako kľúčová pri 

monitorovaní realizácie skúšok. Pre interpretáciou zaznamenaných údajov  som doplnila 

do databázy niekoľko pohľadov. Tie som využila pri návrhu používateľského rozhrania. 

Nad očakávanie príjemne ma prekvapila veľmi pozitívna odozva pracovníkov laboratória 

na prezentáciu monitorovacích údajov v prostredí Microsoft Excel. Okrem nových 

informácií, ktoré majú teraz k dispozícii, ocenili najmä možnosť úprav a prípadného 

dopĺňania funkcionality vo vlastnej réžii. 

Predovšetkým riadiaci pracovníci laboratória získali nový pohľad na realizáciu skúšok 

resp. odpadla im ručná evidencia skúšok za účelom tvorby týždenných, prípadne 

mesačných hlásení.  

Mnou zrealizované doplnenie programového vybavenia GeoLab-X umožňuje nielen 

pribežné sledovanie realizácie konkrétnych skúšok v rámci kontrahovaných úloh, ale 

malo by aj prispieť k zefektívneniu práce laboratória. 

Doplnená pravidelná denná automatická archivácia – zálohovanie databázy sa ukázala 

počas niekoľkých týždňov jej prevádzky ako funkčná a spoľahlivá.  
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ZÁVER 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo pridať viacero funkcionalít do existujúcej databázy 

systému GeoLab-X, ktorý sa už viac ako 10 rokov používa predovšetkým v komerčných 

geotechnických laboratóriách. Konkrétne sa jednalo sa o monitorovanie zmien stavov 

skúšok, aktivity na pracovných staniciach v laboratóriu, plnenie realizácie úloh 

a následnú prezentáciu týchto údajov prostredníctvom WEB rozhrania a aj v zošitoch 

Microsoft Excel. V súvislosti s prezentáciou údajov ma príjemne prekvapila skutočnosť 

reálneho využitia spracovania údajov na platforme  Microsoft Excel. Pracovníci 

v laboratóriu sú erudovaní v tomto smere a využitie tejto formy prezentácie údajov sa 

ukázalo pre nich veľkým prínosom. 

V poslednom bode som sa venovala doplneniu funkcionality pre archiváciu úloh. 

Navrhnuté riešenia boli implementované v 04/2021v systéme GeoLab-X v Laboratóriu 

mechaniky zemín spoločnosti INGEO – ENVILAB, s. r. o Žilina. Osobitne ma teší 

skutočnosť, že mnou zrealizované programové moduly sú reálne využívané a sú 

prínosom pre prácu v laboratóriu.  

Domnievam sa, že predložená práca spĺňa požiadavky zadania. 
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[8] LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 LMZ- laboratórium mechaniky zemín INGEO – ENVILAB, s. r. o., Žilina. 
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Obrázok 18. Dotaz na načítanie údajov pre hárok „Plnenie úloh“. ................................ 50 

Obrázok 19. Plnenie úloh................................................................................................ 51 
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