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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního 

systému pro firmu Webwings s.r.o. Firma Webwings s.r.o. dostala za úkol vytvořit pro 

svého klienta – Středisko Řehoře Mendla v Brně – informační systém, který bude 

sloužit pro podporu běžné činnosti skautského střediska. Tato práce je rozdělena na 3 

části: analýzu stávajícího informačního systému, návrh změn v tomto systému a návrh 

nových částí, které ve stávajícím informačním systému chybějí. 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis focuses on analysis and design of part of the information system 

for Webwings Ltd. Webwings Ltd was assigned to create information system for it’s 

client – Středisko Řehoře Mendla v Brně – which would suport it’s regular activities of 

Scout center. This thesis is divided into three parts: analysis of existing information 

system, design of changes in existing system and design of new parts missing in 

existing system. 
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Úvod 

Informace dnes hrají důležitou roli v každém podniku, aniž by záleželo na jeho 

velikosti. Jak malá rodinná firma, tak i velký podnik potřebují správně s těmito 

informacemi nakládat – získávat je, ukládat je a následně je využít pro různé potřeby. 

Z tohoto důvodu roste důležitost informačních systémů, které práci s informacemi 

usnadňují. 

Firma Webwings s.r.o. je malá firma působící v Brně. Zabývá se tvorbou systémů 

pro správu obsahu, internetových stránek či řešení informačních systémů na míru. Když 

jsem přemýšlel o tématu své bakalářské práce, pokládal jsem za vhodné zvolit si jej tak, 

aby odpovídalo reálnému problému a její výstupy byly použity v reálném produkčním 

prostředí této firmy. Firma Webwings s.r.o. mi umožnila, abych se zabýval návrhem 

informačního systému a na toto téma sepsal svoji bakalářskou práci. 

V této bakalářské práci se budu zabývat dvěma hlavními tématy. Prvním z nich 

bude analýza stávajícího řešení informačního systému, který vyvinula firma 

Webwings s.r.o., a který používá jako základ pro rozsáhlejší informační systémy. V této 

části se budu snažit odhalit chyby či nepřesnosti ve stávajícím návrhu. 

Druhým tématem bude návrh chybějících částí tak, aby výsledný informační 

systém odpovídal přáním a požadavkům klienta, pro kterého je informační systém 

vyvíjen. Tím je Středisko Řehoře Mendla v Brně, divize skautské organizace Junák. 
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Cíl a metodika práce 

Cílem této bakalářské práce je analýza stávajícího informačního systému firmy 

Webwings s.r.o. a návrh nových částí (modulů) do tohoto informačního systému tak, 

aby výsledný informační systém splňoval přání a požadavky klienta. 

Společnosti Webwings s.r.o. dlouhodobě vyvíjí informační systém, který upravuje 

či doplňuje podle potřeb jednotlivých klientů. Mým cílem je analýza stávajícího 

datového modelu informačního systému a jeho jednotlivých částí, odhalení chyb ve 

stávajícím modelu a návrh na odstranění případných chyb. Jednotlivých částí – modulů 

– které podrobím analýze, je celkem devět. 

Druhým cílem je databázový návrh pro ty moduly, které v informačním systému 

dosud chybějí, a které jsou důležité pro klienta a pro fungování celého systému. Tyto 

moduly budou čtyři a jedná se o modul souborů, střediskových zápisů, úkolů a 

registračního formuláře. 

V případě analýzy stávajících částí informačního systému budu postupně 

analyzovat návrh jednotlivých tabulek, které jsou v modulech obsaženy. A to z pohledu 

správného databázového návrhu a integritních omezení. U nových modulů postupně 

zanalyzuji požadavky klienta a navrhnu strukturu tabulek pro tyto moduly. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Informační systém 

Existuje mnoho definicí pojmu informační systém a to jak ve formálním vyjádření, tak i 

v neformálním. Chceme-li správně popsat informační systém jako takový, měli bychom 

nejdříve porozumět oběma částem, ze kterých se název informační systém skládá. 

Informační systém má dvě neodlučitelné složky, jejichž absenci nelze suplovat jinými 

zdroji. Jak informace, tak i systém, ač na první pohled rozdílné věci, jsou v 

pojmu informačního systému nezastupitelné. Například Bruckner tvrdí, že „účelem 

informačního systému je zajištění správných informací na správném místě ve správný 

čas“. (1, s. 15) 

1.2 Informace 

Informace dnes zaujímají hlavní střed zájmu většiny lidí i podniků. Schopnost získávat 

informace, pracovat a naložit s nimi v náš prospěch často vytváří neviditelnou hranici a 

dělí lidi, podniky i další subjekty na dvě skupiny: v jedné se nacházejí ti úspěšní z nás, 

kteří dokážou informacemi vládnout, ve druhé pak ostatní, kteří se v toku informací 

v dnešním světě ztratí a nedokážou jich využít pro vlastní užitek (1). 

Z historického hlediska s námi informace vždy byla a bude, v průběhu věků se 

však měnila forma informace i samotný význam tohoto slova. K původnímu významu, 

který pochází z latinského slova informo znamenajícího mimo jiné formovat, utvářet či 

podávat představu něčeho, se díky vývoji společnosti a společenských věd přidaly 

významy další. Dnes může být informace chápána i jako „sdělitelný poznatek či údaj, 

který má smysl a snižuje nejistotu“ (2). 

1.3 Systém 

Původním významem slova „systém“ bylo sjednocení, seskupení či celek. Dnes se dá o 

systému hovořit jako o seskupení prvků doplněné o vazby mezi nimi, dále také o jejich 

uspořádanost, strukturu a hierarchii. Je zřejmé, že systémem mohou být i věci, které 

vznikaly bez přičinění člověka, a to dávno před tím, než vůbec vznikla definice slova 

systém. Pro příklad mohu uvést třeba systém hvězd, systém živočichů a další. Tyto 

systémy lze pojmenovat jako systémy přirozené, neboť, jak již bylo uvedeno, nebyly 
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závislé na činnosti člověka. Na druhé straně však existují systémy umělé. Ty byly 

stvořeny záměrnou činností člověka a právě mezi tyto umělé systémy můžeme zařadit i 

informační systémy. Jak tvrdí Gála, „systém je účelově definovaná neprázdná množina 

prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují 

vlastnosti (chování) celku“ (3, s. 23). 

Jinými slovy lze říci, že systém je množina vzájemně propojených částí, které 

pracují hromadně jako celek pro celý systém a to tak, aby takový systém splnil 

požadavky na něj kladené. Systém nelze označit za funkční, pokud neplní to, co se od 

něj očekává, a to i přes fakt, že jednotlivé jeho podmnožiny či subsystémy pracují 

správně. Informační systém lze tedy chápat jako umělý systém, jehož středem zájmu 

jsou samotné informace. Informační systém musí být schopen systémového zpracování 

dat, což podle Kendalla obsahuje následující množiny operací (4): 

 

 sběr dat – získávání dat od uživatelů 

 uložení a uchování dat – jejich správná kategorizace a způsob uložení 

 zpracování dat – operace nad získanými daty 

 vyhledávání v datech – poskytovat relevantní data 

 vydávání informací o datech – výstup relevantních dat pro uživatele 

1.4 Životní cyklus informačního systému 

Každý informační systém prochází jistým životním cyklem. Podle Brucknera je to 

časový úsek, který začíná úmyslem vytvořit systém a končí, když se systém přestane 

používat (1, s. 107). Elliott se domnívá, že hlavním důvodem vzniku životních cyklů 

vývoje softwaru byla „potřeba věnovat se vývoji informačních systémů promyšleně, 

strukturovaně a metodicky, což vyžaduje, aby každá fáze životního cyklu od původního 

záměru až po doručení finálního systému byla provedena přísně a postupně“. (5, s. 87) 

Ráček (6, s. 8) poukazuje na fakt, že bez ohledu na zvolený typ životního cyklu 

informačního systému prochází většina softwarových produktů postupně etapami 

analýzy, návrhu, implementace, validace a provozu. 

Jak dále popisuje Bruckner, „model životního cyklu je rámec procesů a aktivit 

často organizovaných do fází“ (1, s. 107). První modely životního cyklu postupně 

vznikaly v 70. letech minulého století jako nutná kontrola nad tím, jak se vyvíjejí 

informační systémy a software obecně. Mezi nejvýznamnějším modely, které v průběhu 
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následujících let vznikly, patří vodopádový model, iterativní model a inkrementální 

model. 

1.4.1 Vodopádový model 

Jedná se o sekvenční vývojový proces, kde jednotlivé fáze vývoje informačního 

systému na sebe navazují a je mezi ně zařazen schvalovací proces. Existuje více variant 

vodopádového modelu – Šarmanová (7) uvádí model sedmivrstevný, Bruckner (1) 

naopak zmiňuje model se šesti vrstvami. 

V každém případě počet vrstev neznamená odlišný postup pro vývoj, testování a 

zavádění informačního systému, dochází pouze k redukci či přidání některé z etap ve 

vývojovém cyklu, popřípadě jejich sloučení do jedné vrstvy. V reálném prostředí jde 

dnes již o překonané řešení, jelikož jednotlivé fáze neposkytují dostatečnou zpětnou 

vazbu a vývoj pomocí vodopádového modelu není dynamický. Má však i své výhody, 

které v době svého vzniku umožnily rozdělit vývoj software do jednotlivých etap (8). 

 

Hlavní výhody: 

 Jedná se o lineární model, je tedy poměrně snadné jej implementovat, a to 

i s minimálními zdroji. 

 Výstup následuje po každé fázi, což umožňuje lepší kontrolu nad vývojem 

a dává lidem možnost určit deadline pro každou fázi zvlášť. 

 Dosahuje se lepších výsledků než při nekontrolovaném vývoji. 

 

Hlavní nevýhody: 

 Jakákoliv změna v požadavcích v některé z pozdějších fází může vrátit 

vývoj na začátek, popřípadě jej neúnosně prodloužit. 

 Krok vzad o několik fází opět prodlužuje celkový čas vývoje a je 

nákladný. 

 Malá zpětná vazba od klienta, který finální produkt většinou vidí až 

v okamžiku, kdy se dostane do finální fáze vývoje. Nemůže tak zareagovat 

a předcházet věcem, které vývojář pochopil jinak, než klient zamýšlel. 

 Klient však ani na začátku netuší, co všechno od informačního systému 

čekat, a upřesňuje požadavky v pozdní fázi vývoje, kdy už je pozdě na 

jejich rozumné zapracování. 
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Jak jsem již naznačil, může mít vodopádový model hned několik vrstev podle 

toho, ze kterého navrhnutého modelu vycházíme. Jednotlivé kroky popíši na 

šestivrstevném modelu, který popisuje Bruckner (1). Jednotlivé jeho etapy jsou uvedené 

v obrázku č. 1: 

 

 

Obr. č. 1: Vodopádový model 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.4.1.1 Specifikace požadavků 

Specifikací požadavků začíná celý proces tvorby informačního systému a patří 

k nejdůležitější části celého procesu. Je jasné, že ze špatně zadaného vstupu lze jen 

v omezené míře vytvořit produkt, který bude kvalitní. Ačkoliv se jedná o kritickou fázi 

vývoje, je velmi často také fází nejvíce podceňovanou. Jak píše Zelenka (9), i nepatrná 

změna zadání může vést například ke změně datové struktury aplikace a následnému 

odkladu termínu dokončení projektu. Správnou specifikací požadavků se budu zabývat 

v kapitole 1.5. 
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1.4.1.2 Analýza 

V této fázi dochází k analýze požadavků z předchozího kroku. Součástí analýzy může 

být i doporučení klientovi nerealizovat informační systém dle jeho zadání, a to 

z mnohých důvodů. Jednak pro danou množinu požadavků již může existovat 

odpovídající řešení, a jednak může být tato množina požadavků nerealizovatelná sama o 

sobě (nerealistické požadavky na výkon hardware apod.) (1). 

1.4.1.3 Návrh 

Požadavky klienta se rozčlení do logických modulů. Pro každý z modulů je navrhnuta 

hardwarová a softwarová specifikace a jsou též navrženy interní vztahy mezi moduly. 

V tomto kroku se také zabýváme výkonnostními a bezpečnostními parametry aplikace, 

návrhem datového úložiště pro informační systém a různými omezeními, které bude 

aplikace mít (10). 

1.4.1.4 Implementace 

V této fázi dochází z velké části k programátorským činnostem, kdy pomocí zvoleného 

programovacího jazyka jsou vytvářeny části informačního systému. Shelly se ve své 

knize zmiňuje o fázi implementace jako o takové fázi, kdy dochází hlavně psaní 

programů a dokumentaci těchto části tak, aby veškeré procesy byly zaznamenány pro 

budoucího uživatele systému (11). 

1.4.1.5 Testování 

Výstup z předchozí fáze musí být otestován na požadovanou funkčnost a také pro 

všechny nepředvídatelné vstupy uživatelů. Uživatelé mají tendenci nechápat, co po nich 

informační systém chce (dokud si rutinní činnosti neosvojí), což mnohdy vede 

k nesmyslným vstupům. Ty tedy musí být „ošetřeny“ takovým způsobem, aby uživatel 

nemohl svým neuvědomělým počínáním informační systém zpomalit, omezit ve 

funkčnosti či dokonce poničit. Veškeré nalezené chyby jsou nahlášeny vývojovému 

týmu, který má na starost jejich nápravu (10). 

1.4.1.6 Uvedení do provozu 

Pokud je software otestovaný a zákazník souhlasí s jeho produkčním využití, je 

vyvíjený informační systém připravený a nainstalovaný u klienta, ať už vzdáleně či 

pomocí fyzického média (11) 
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1.4.1.7 Provoz 

Poslední fází končí cyklus vodopádového modelu. Pokud byly během ostrého provozu 

nalezeny chyby, jsou opraveny vývojářem a informační systém poté prochází úpravou 

(10). 

1.5 Specifikace požadavků 

Standardizovanou podobou specifikací požadavků se zabývají např. některé dokumenty 

organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, česky Institut pro 

elektrotechnické a elektronické inženýrství), které přesně říkají, jak by měla správná 

specifikace softwaru vypadat. Konkrétně jde o IEEE 830-1984 (12) a IEEE 1233-1998 

(13), neboli Doporučené praktiky pro specifikaci požadavků na software a Průvodce 

specifikací požadavků při vývoji systému. 

Zatímco IEEE 830 se zabývá požadavky softwaru obecně, IEEE 1233 se 

specializuje pouze na systémy (ne však nutně informační). Oba dokumenty organizace 

IEEE se však jasně shodují v tom, že specifikace požadavků by měla být tvořena podle 

určitých pravidel. V IEEE 1233 se tedy zavádí pojem SyRS (System Requirements 

Specification – specifikace požadavků na systém), což je verze SRS (Sofwtare 

Requirements Specification – specifikace požadavků na software) z IEEE 830 

zohledněná pro systémová řešení. 

SyRS je dokument, který sděluje požadavky zákazníka technické komunitě, jež 

systém navrhne a zhotoví (13, s. 4). Je přitom důležité, aby dokumentu rozuměly obě 

zúčastněné strany, tedy zákazník i technická komunita. 

 

Požadavky kladené na dokumenty typu SyRS jsou pak následující: (11, s. 4) 

 

1. Jednoznačnost. Každý požadavek by měl být jedinečný a mít právě jednu 

interpretaci, aby nedošlo k dvojímu výkladu požadavku. 

2. Normalizace. Požadavky by neměly přesahovat svůj rámec, což znamená, 

že by neměly zasahovat do jiných požadavků. 

3. Souvislost. Mezi požadavky, které jsou funkčně spojeny, by měla být 

definována jednoznačná vazba. 

4. Úplnost. V dokumentu SyRS by měly být zachyceny všechny požadavky 

zákazníka, stejně tak jako požadavky nutné pro definici systému. 
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5. Konzistence. Nemělo by docházet k nekonzistencím či rozporům v úrovni 

detailnosti dokumentu, stylu stanovení požadavků a v prezentaci 

materiálů. 

6. Ohraničení. Měly by být dopředu známy hranice, rámec a kontext pro 

požadavky. 

7. Modifikovatelnost. Struktura a styl dokumentu by měl umožňovat snadné 

úpravy či zanášení změn. 

8. Konfigurovatelnost. V průběhu specifikací by měly vznikat jednotlivé 

verze dokumentu SyRS. 

9. Rozlišitelnost. Měla by být definována úroveň abstrakce systému. 

1.6 Databáze 

Databáze jsou dnes podstatné pro velké množství oborů, ať se jedná o obchod, 

podnikání či informační technologie. Společnosti většinu svých dat ukládají 

v databázích, které se pro ně staly nedílnou součástí. Vývoj databází je součástí 

informačních věd již několik desítek let a software, který vzniká, se obecně nazývá 

systém řízení databáze dat (Database Management System, zkráceně SŘBD či DBMS). 

Pro systém řízení databáze dat společně s daty se zavádí pojem databázový systém. 

Databázové systémy jsou výkonným nástrojem pro tvorbu a správu rozsáhlých dat (14). 

Connolly (15, s. 23) říká, že databáze je soubor souvisejících dat a databázový systém je 

software, který spravuje a řídí přístup do této databáze. 

Garcia-Molina (14, s. 39) nastiňuje, které požadavky by měl databázový systém 

splňovat: 

[1] Dovoluje uživatelům vytvářet nové databáze a zároveň specifikovat jejich 

schéma pomocí jazyka pro definici dat (Data Definition Language). 

[2] Dává uživatelům možnost dotazovat se na data a modifikovat data za pomocí 

dotazovacího jazyka (Query Language). 

[3] Umožňuje ukládat velké množství dat (v řádech terabajtů a více) po dlouhé 

časové úseky. 

[4] Zaručuje trvanlivost dat, schopnost obnovit databázi při výskytu chyb, selhání 

či při úmyslném zneužití. 
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[5] Řídí přístup k datům při jejich využití více uživateli v jednu chvíli. Zabraňuje 

neočekávané interakci mezi uživateli a zabraňuje pouze částečně vykonaným 

akcím nad daty. 

 

Coronel (16, s. 34) dodává, že „databázový systém pomáhá vytvářet prostředí, ve 

kterém má konečný uživatel lepší přístup k více datům, která jsou lépe organizovaná“. 

Ve srovnání s dobou, než se databázové systémy staly standardem, uživatel mnohem 

rychleji dokáže reagovat na vývoj ve svém prostředí. Rychlejší rozhodnutí mohou 

znamenat podstatný rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. 

Podle Coronela (16) se také snižuje šance na nekonzistentní data, pokud je 

databáze správně navržena a nastavena. Lepší data uživateli generují lepší informace, na 

jejichž základě se lze lépe rozhodovat. 

1.6.1 Vývoj databázových systémů 

První komerční databázové systémy se objevily v sedmdesátých letech 20. století. Ještě 

v předchozí dekádě, na začátku šedesátých let, byly poprvé použity vládou Spojených 

států amerických v programu přistání na měsíci - Apollo, který inicioval tehdejší 

prezident Kennedy (15, s. 24). Na první verzi tohoto systému zvaného GUAM 

(Generalized Update Access Method) pracovala firma North American Aviation (nyní 

pod názvem Rockwell International). Později se do vývoje zapojila firma IBM a vznikl 

systém IMS (Information Management System). Za průlom se považuje práce E. F. 

Codda z roku 1970 nazvaná „A Relational Model of Data for Large Shared Data 

Banks“, ve které se zabýval relačními datovými modely a poukazoval na nevýhody 

dosavadních přístupů (15). 

Garcia-Molina (14) poukazuje na to, že se databázové modely vyvinuly ze 

souborových systémů. Ty sice splňují bod [3] z předchozího seznamu požadavků na 

databázový systém, tedy ukládají velké množství dat na dlouhé časové úseky, ovšem 

v ostatních bodech postupem času přestaly vyhovovat aktuálním potřebám. Garcia-

Molina konkrétně poukazuje na omezení, která ze souborového systému plynula: v bodě 

[1] se musela databáze spoléhat na schéma tvořené pouze adresářovou strukturou. 

V bodě [2] neposkytovala dotazovací jazyk pro data v souborech. V bodě [4] docházelo 

k trvalé ztrátě dat, pokud nebyla kopií zálohována. Bod [5] byl zcela nevyhovující – 

pokud jeden soubor editovali dva či více uživatelů, změny se do souboru neuložily. 
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Prvními aplikacemi využívající databázových systému byly ty, jejichž data se 

skládala z velkého množství malých částí a kde bylo zapotřebí velké množství dotazů a 

úprav. Takovými aplikacemi byly například bankovní systémy, které spravovaly velké 

množství účtů a musely zaručit, že případné chyby neskončily zmizením peněz z účtů. 

Dalším příkladem mohou být podnikové záznamy, jako jsou údaje o zaměstnancích či 

daních, zásobách firmy a další (14).  

 

1.6.2 Výhody databázového modelu 

Jak se shodují Garcia-Molina (14), Connolly (15) i Coronel (16), poskytují databázové 

systémy oproti souborovým systémům velké množství výhod.  

 

Kontrola redundance dat 

V souborovém systému se často ukládala stejná či podobná data ve více souborech. 

V databázovém systému je tato redundance snížena a stejná data nejsou ukládána, 

pokud to není záměrem navrhovatele databáze. Redundance není úplně odstraněna, 

protože v některých případech v databázi najde své opodstatnění, např. z důvodu 

vyššího výkonu databáze. S redundancí souvisí i konzistence dat. Pokud máme záznam 

v databázi uložený pouze jednou, projeví se jeho změna všem uživatelům okamžitě. 

V případě, že je záznam uložen vícekrát a máme nad touto redundancí kontrolu, projeví 

se změna jednoho záznamu i v ostatních záznamech (15, s. 26). 

 

Integrita dat 

Databázová integrita zaručuje platnost a konzistentnost dat. Jak uvádí Garcia-Molina 

(14), integrita je většinou zaručena omezeními (constraints), což jsou pravidla, která 

nelze v databázi porušit. 

 

Zabezpečení 

Bezpečností databáze rozumíme její omezený přístup pro neautorizované uživatele. 

Administrátor databáze určuje na bázi uživatelského jména a hesla přístup těm 

uživatelům, kteří mají přístup k databázi (15). 
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1.6.3 Nevýhody databázového modelu 

Jakkoliv byl databázový systém oproti souborovému systému velký krok dopředu, 

přináší i několik nevýhod. 

 

Výkon 

Souborový systém byl většinou vytvořen na míru specifické aplikaci, což mělo za 

následek velmi vysoký výkon. Databázové systémy jsou však obecné a jsou vytvořené 

pro více než jednu konkrétní aplikaci. Některé aplikace tak mohou být pomalejší, než 

tomu bylo dříve (15). 

 

Složitost 

Jelikož databázové systémy jsou obecné a lze je využít téměř pro jakoukoliv aplikaci, 

jsou také úměrně složité. Pro správné použití a využití všech výhod je nutné celý systém 

pochopit, jinak může docházet např. ke špatnému návrhu databáze (16). 

1.7 Datový model 

Datový model je zjednodušeně řečeno popis dat. Connolly (15, s. 43) definuje datový 

model jako „integrovanou kolekci pojmů pro popis a zacházení s daty, vztahy mezi daty 

a omezení dat v určité společnosti“. Garcia-Molina tuto myšlenku rozvíjí, když hovoří o 

třech částech popisu datového modelu: struktura dat, operace nad daty a omezení nad 

daty (14, s. 18). Coronel (16) dodává, že datový model je znázornění objektů a událostí 

reálného světa spolu s jejich vazbami. Datových modelů existuje více druhů, např. 

síťový, hierarchický či relační (14). 

1.7.1 Relační datový model 

Relační datový model je založený na tabulkách se dvěma dimenzemi, které se nazývají 

relace (relations). Každá tabulka je matice sestávající ze sloupců a řádků, které mají 

vlastní název. 

 

Atributy 

Sloupce se nazývají atributy (attributes) a představují jednotlivé vlastnosti objektu 

(např. název, jméno, rok apod.). Na pořadí sloupců v relaci nezáleží – jakékoliv 

uspořádání bude ve výsledku stejnou relací (17, s. 199). Schéma relace odpovídá názvu 
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relace společně se svými atributy. Stupeň relace určuje počet atributů obsažených 

v relaci. 

 

N-tice 

Řádky tabulky se nazývají n-tice (tuples). Počet komponent této n-tice je přímo závislý 

na počtu atributů v relaci. Pokud má relace např. 3 atributy (jméno, příjmení, pohlaví), 

pak budou všechny řádky této relace mít 3 komponenty. Řádek pak může vypadat 

například takto: „Jan“, „Novák“, „Muž“. Kardinalita určuje, kolik se v relaci nachází 

jednotlivých řádků (14, s. 22).  

 

 

Obr. č. 2: Tabulka v relační databázi 
(Zdroj: 14, s. 22) 

 

Datový typ a doména atributu 

Abychom měli kontrolu nad daty, která ukládáme do tabulek, je potřeba pro jednotlivé 

atributy zvolit datový typ. Každý databázový systém poskytuje několik 

předdefinovaných datových typů. Jak píše Gilmore, „každý typ sloupce vynutí, aby byla 

data v souladu s předem stanovenou sadou pravidel, která je neodmyslitelně svázaná 

s daným typem dat“ (18, s. 561). Doména atributu pak určuje předem definovaný 

seznam hodnot, kterých atribut může nabývat. 

1.8 MySQL 

MySQL je databázový systém vyvinutý firmou MySQL AB v roce 1995. Jeho základem 

je relační datový model a v dnešní době se jedná o nejpopulárnější open-source 

databázové řešení na světě. Předností je nezávislost na platformě (je možné jej spustit 

na různých operačních systémech) a dostupnost. Díky dvojímu licencování je MySQL 

dostupné jak zdarma pro běžné uživatele, tak i ve formě placené licence pro větší 

podniky (16). 
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1.8.1 Datové typy 

Jako každý databázový systém, i MySQL poskytuje sadu předdefinovaných datových 

typu. Gilmore (18, s. 561) rozděluje datové typy do tří kategorií: datum a čas, čísla a 

řetězce. Vybírám pouze nejdůležitější datové typy, které se běžně používají. 

 

1.8.1.1 Datové typy pro datum a čas 

Pro datum a čas poskytuje MySQL tyto datové typy (18, s. 562): 

 

DATE 

Zadává se ve formátu YYYY-MM-DD (kde Y je rok, M měsíc a D den v roce). Slouží 

k uložení informace o konkrétním datu, ovšem bez časové známky. Validním vstupem 

je například „2007-08-21“, oddělovačem však může být jakékoliv interpunkční 

znaménko (19). Lze tedy zadat i vstupy „2010:05:05“, MySQL se postará o správnou 

interpretaci a uložení. 

 

DATETIME 

Oproti datovému typu DATE přibyl konkrétní čas. Zadává se ve formátu YYYY-MM-

DD HH:MM:SS (kde H, M, S jsou hodiny, minuty a sekundy). Slouží k uložení 

informace o konkrétním datu společně s časovou známkou. Validní vstup je např. 

„1964-03-22 04:32:00“, ovšem platí stejné pravidlo o oddělovači jakýmkoliv 

interpunkčním znaménkem. 

 

TIME 

Datový typ TIME slouží k uložení časové známky. Formát je HH:MM:SS, validní vstup 

je např. „18:23:47“. 

 

TIMESTAMP 

Datový typ TIMESTAMP slouží, podobně jako DATETIME, pro uložení data i času. 

Speciální vlastností je možnost automatické aktualizace této hodnoty ve chvíli, kdy se 

řádek edituje. 

 

 

 



23 

 

1.8.1.2 Datové typy pro číselné hodnoty 

MySQL poskytuje pro číselné hodnoty velké množství datových typů tak, aby pokryly 

jak nejmenší číselné hodnoty, tak i obrovská čísla. Datové typy pro čísla lze rozdělit do 

dvou podkategorií, a to celočíselné hodnoty a hodnoty s desetinnou čárkou. Většinou se 

liší pouze v rozsahu, který nabízejí. Číselné hodnoty mohou být bezznaménkové (pouze 

kladné hodnoty a nula) nebo se znaménkem, tedy i záporné hodnoty (17): 

 

BIGINT 

Tento datový typ nabízí největší rozsah, a to od -9223372036854775808 do 

922337203685477580, popř. od 0 do 18446744073709551615 při použití bez 

znaménka. 

 

INT 

Tento datový typ nabízí rozsah od -2147483648 do 2147483647, popř. od 0 do 

4294967295 při použití hodnoty bez znaménka. 

 

MEDIUMINT 

Tento datový typ nabízí rozsah od -8388608 do 8388607, popř. od 0 do 16777215 při 

použití hodnoty bez znaménka. 

 

SMALLINT 

Tento datový typ nabízí rozsah od -32768 do 32767, popř. od 0 do 65535 při použití 

hodnoty bez znaménka. 

 

TINYINT 

Tento datový typ nabízí rozsah od -128 do 127, popř. od 0 do 255 při použití hodnoty 

bez znaménka. Speciální použitím je tinyint (1), které je synonymem pro datový typ 

bool a boolean, ve kterém ukládáme hodnotu pravda/nepravda. 

 

FLOAT 

Tento datový typ nabízí rozsah od -128 do 127, popř. od 0 do 255 při použití hodnoty 

bez znaménka. Rozsah pro tento datový typ je od -3,402823466E+38 do 

-1,175494351E-38 a od 1,175494351E-38 do 3,402823466E+38, což jsou teoretické 
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hodnoty dané standardem IEEE. Aktuální velikost atributu se může lišit podle hardware, 

na kterém MySQL operuje (20). 

1.8.1.3 Datové typy pro řetězce 

Pro řetězce poskytuje MySQL následující datové typy (18, s. 564): 

 

CHAR 

Využívá se pro řetězce pevné délky a maximální velikost je 255 znaků. Pokud je řetězec 

kratší než zadaná délka atributu, doplní se přebytečné místo mezerami. Ty jsou 

ignorovány při čtení hodnoty. Např. zadáním datového typu CHAR (30) omezíme délku 

řetězce na 30 znaků (21). 

 

VARCHAR 

Datový typ varchar se používá pro řetězce proměnlivé délky. Do verze MySQL 5.0.3 

byla maximální délka omezena na 255 znaků, od této verze je maximální délka 65 535 

znaků. 

 

LONGTEXT, MEDIUMTEXT, TEXT 

Tyto tři datové typy se liší pouze maximální délkou řetězce, kterou mohou uložit. 

LONGTEXT dovoluje uložit až 4294967295 znaků, MEDIUMTEXT až 16777215 

znaků a text až 65536 znaků. 

1.8.2 Integritní omezení 

Sada integritních omezení v databázovém systému slouží k zajištění konzistence dat, 

které do databáze vkládá uživatel. Integritní omezení také zabraňují poškození či ztrátě 

dat a zabraňují smazání hodnot v tabulce, na které odkazuje jiná tabulka pomocí tzv. 

cizího klíče. Rozlišujeme tři základní typy integrity: entitní, doménovou a referenční 

(15). 

1.8.2.1 Entitní integrita 

Entitní integrita udává, že každá n-tice v relaci musí být jednoznačně identifikovatelná. 

V souvislosti s entitní integritou hovoříme o tzv. primárním klíči, který jednoznačně 

identifikuje řádek v tabulce. Platí, že v každé tabulce může existovat pouze jeden 

primární klíč, který se skládá z jednoho či více atributů. Velmi často (především pokud 
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by primární klíč byl příliš složitý) se v tabulce vytváří tzv. umělý klíč. Ten má ve 

většině případů formu celočíselného automaticky navyšovaného atributu, kdy každý 

nový záznam v tabulce získává primární klíč větší o daný přírůstek (nejčastěji 1) oproti 

předchozímu záznamu (15). 

V souvislosti s primárním klíčem dále hovoříme ještě o tzv. kandidátních klíčích. 

Ty rovněž jednoznačně identifikují jednotlivé n-tice relace, ale vzhledem k tomu, že 

primární klíč může být pouze jeden, nejsou použity (16). 

Dalším entitním integritním omezením mohou být unikátní klíče (unique key). Ty 

zaručí, že daný atribut nebude obsahovat duplicitní hodnoty (15). 

1.8.2.2 Doménová integrita 

Doménovou integritou rozumíme omezení atributů na určitý datový typ, popř. množinu 

povolených hodnot. Složitější pravidla vyžadují užití tzv. triggerů, což jsou procedury, 

které jsou spuštěny při nějaké akci s daty relace (např. vložení či úprava). Databázový 

systém pak sám vynutí dodržování těchto pravidel (14). 

1.8.2.3 Referenční integrita 

Předchozí dvě integritní omezení se týkala jedné tabulky. Referenční integrita však je 

již na úrovni propojení více tabulek. V souvislosti s referenční integritou se zavádí tzv. 

cizí klíče. Správným nastavením cizích klíčů dosáhneme toho, že související tabulky 

budou propojeny odpovídajícími hodnotami. Primární klíč jedné tabulky se stává cizím 

klíčem v tabulce druhé. Oba atributy musí být stejného datového typu. 
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2 Klient a cílová skupina 

Informační systém navrhuji a analyzuji pro firmu Webwings s.r.o., u které jsem byl 

v rámci povinné školní praxe na VUT v Brně zaměstnán v září 2012. V následující 

tabulce jsou základní informace o firmě Webwings s.r.o. 

  

Tab. č.  1: Základní informace o firmě Webwings s.r.o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název společnosti Webwings s.r.o. 

IČO 29309743 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti Brno, Husova 594/6, PSČ 602 00 

 

Firma, jejíž činnost je dle oficiálního výpisu z obchodního rejstříku výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, se zabývá 

širokým spektrem služeb v oblasti internetových technologií, zejména je to: 

 

 Tvorba internetových prezentací na míru 

 Vývoj a tvorba informačních systémů 

 Implementace open-source řešení 

 Správa serverů a webhostingová činnost 

 Internetový marketing 

 Analýza a poradenství 

 

Webwings s.r.o. je na trhu zatím krátkou dobu – byla založena 16. února 2012, 

tedy před více než jedním rokem. I přes poměrně krátkou působnost na trhu dokázala 

firma za uplynulý rok získat několik významných společností do řad svých klientů, se 

kterými pak navázala dlouhodobější obchodní vztah. Firma si zakládá na svém přístupu 

ke klientům a svým snažením by chtěla dosáhnout toho, aby spolupráce s klientem byla 

výhradně dlouhodobá, pokud se tato spolupráce osvědčí. 

 Následuje výčet těch klientů, kteří jsou z mého pohledu pro firmu velmi důležití: 
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Tab. č.  2: Významní klienti firmy Webwings s.r.o 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Elsewhere.fr – klient z Francie, pro kterého 

firma implementuje open-source řešení či 

vyvíjí systémy na míru 

 

Moravská ústředna Brno – brněnská firma 

zabývající se výrobou a prodejem hraček, 

pro kterou Webwings vyvíjí a spravuje 

e-shopové řešení 

 

MAKRO spol. s.r.o. – slovenský klient, pro 

kterého Webwings vyvíjí e-shop a aplikaci 

pro zprostředkování obchodní činnosti 

svými dealery 

2.1 Cílová skupina informačního systému 

Informační systém bude sloužit pro klienta firmy WebWings s.r.o. Konkrétně jde o 

Středisko Řehoře Mendla v Brně, což je divize skautské organizace Junák (svaz 

skautů a skautek ČR). Vzhledem k cílové skupině uživatelů jsme se s panem Dorazilem 

domluvili, že vzniknuvší informační systém nazveme SkautRS – tento název budu 

používat i dále v práci. 

Počet členů skautského střediska se pohybuje kolem 250, z toho informační 

systém aktivně využívají čtyři desítky z nich. Přístup může teoreticky získat každý člen 

této organizace, prakticky je však užitečný pouze pro činovníky. Těch je v organizaci 

osmdesát. Informační systém tedy využívá polovina z možných uživatelů. 

Obsahem a rozsahem lze tedy informační systém přirovnat k informačnímu 

systému pro malý či střední podnik. V systému je dostupných šest rolí, které mají 

přiděleny jednotliví uživatelé. Nejvyšší rolí je administrátor (admin), který má dohled 

nad celým systémem a má nejvyšší oprávnění. Druhou nejvyšší roli mají vedoucí a 

zástupce vedoucího celého střediska, kteří mají dohled nad všemi ostatními členy 

informačního systému. Třetí roli zaujímá správce webových stránek, který má omezený 

pohled na věci týkající se interních záležitostí systému, ale má plný dohled nad částí 

veřejných webových stránek. Další roli má dozorčí rada, která má přístupné vlastní 
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části na webových stránkách, které nejsou přístupné nikomu jinému. Předposlední roli 

jsou registrovaní členové nevykonávající činovnickou činnost. Ti mají přístup do 

informačního systému, ale mají omezený pohled na interní věci v informačním systému. 

Poslední rolí jsou běžní neregistrovaní uživatelé, kteří nemají přístup do informačního 

systému, ale pouze do veřejné části webových stránek. 

Průměrný počet návštěv veřejné části informačního systému je 300 unikátních 

uživatelů měsíčně. 

2.2 Vývoj a instalace informačního systém 

Informační systém byl vyvíjen v kancelářích firmy Webwings s.r.o. od listopadu 2012 a 

vývoj pokračuje do dnešních dní. Informační systém je funkční v omezené podobě 

(nejsou implementovány všechny části) a je přístupný svým uživatelům, nadále však 

dochází k vývoji a zlepšování prvků tohoto systému. 

Informační systém je umístěný na vzdáleném serveru u společnosti WEDOS 

Internet, a.s., kam byl instalován vzdáleně pomocí protokolu FTP. Kompletní správu 

systému má na starosti pan Jiří Dorazil ze společnosti Webwings s.r.o. 
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3 Analýza 

3.1 Analýza požadavků klienta 

Veškeré požadavky na budoucí informační systém jsem konzultoval s panem Jiřím 

Dorazilem z firmy Webwings s.r.o., který je zároveň hlavním koordinátorem, a zároveň 

hlavním implementátorem projektu. Bylo tedy velmi výhodné již při procházení 

požadavků hovořit i o fázi implementace, jelikož jsem mohl celou analýzu i návrh vést 

takovým směrem, která vyhovuje jeho programátorským standardům. 

3.2 Účel informačního systému 

Informační systému bude sloužit k činnosti střediska tak, aby pokryl veškeré potřeby 

skautských vedoucích. Zejména jde o tyto činnosti: 

 Správa členů skautských oddílů, zejména: 

Vytváření, mazání a editace uživatelů; přidělování oprávnění k obsahu či akcím 

těmto uživatelům; možnost uživatelů spravovat svůj profil.  

 Správa obsahu webový prezentací skautských oddílů, zejména: 

Správa multimediálního obsahu, včetně obrázků, videí či jiného audiovizuálního 

obsahu; správa textů a textových částí webové prezentace. 

 Správa souborů a složek v informačním systému, zejména: 

Nahrávání, mazání a editace souborů a složek; nastavování časové platnosti souborů 

a jejich zařazení v jiných částech informačního systému (např. přiřazení k článku); 

verzování souborů a přehled verzí jednotlivých souborů. 

 Správa úkolů, zejména: 

Přidávání, mazání a editace úkolů; přidávání oprávnění uživatelů k úkolům; 

nastavování platnosti, kategorie, priority a zúčastněných uživatelů. 

 Správa zápisů ze schůzí, zejména přidávání, mazání a editace zápisů; odesílání 

zápisů zúčastněným členům; správa oprávnění uživatelů vůči zápisům.  

 Správa akcí či událostí, zejména: 

Přidávání, mazání a editace akcí a událostí; správa přihlášek k jednotlivým akcím či 

událostem; správa poplatků spojených s přihláškami na akce či události; odesílání 

informačních e-mailů účastníkům akce či události. 

 Registrace uživatelů na akce 
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3.3 Analýza současného stavu 

Systém jsem nenavrhoval úplně od začátku, jelikož firma Webwings má ve svém 

portfoliu již základní informační systém, který nazývá WebwingsCore. Tento základní 

informační systém, který firma sama vyvinula, pro své zákazníky upravuje dle potřeb a 

specifikací jednotlivých projektů. Vzhledem k snadné rozšiřitelnosti a modulovatelnosti 

tak zcela zaniká nutnost vyvíjet pro každého klienta informační systém od začátku, a 

tedy i značnou úsporu času a nákladů. 

Stejně tomu je u SkautRS, který pro svůj základ využije právě WebwingsCore. 

Pomocí úpravy stávajících modulů do podoby vhodné ke svému účelu a vytvořením 

zcela nových modulů, které ještě nejsou v informačním systému vhodně 

implementovány, tak z jádra WebwingsCore vytvořím odnož SkautRS. 

3.3.1 WebwingsCore 

Informační systém WebwingsCore, jak jej firma nazvala, je postavený na několika 

běžně dostupných technologiích. 

3.3.1.1 PHP 

Zejména se jedná o PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) (22). Jazyk PHP je dnes 

nejrozšířenějším serverově orientovaným jazykem na světě (23), následovaný dalšími 

jazyky, např. ASP.net nebo Java. 

Prvenství tohoto dynamického jazyka je způsobeno hlavně jeho snadnou 

přístupnosti vývojářům. Díky své otevřeností (jedná se o open-source řešení), početné 

komunitě uživatelů (z čehož vyplývá i velmi obsáhlé zdokumentování podstatných 

částí PHP těmito uživateli) a rychlým vývojem, díky kterému se daří udržovat 

bezpečnost tohoto jazyka na vysoké úrovni (objevené bezpečnostní problémy jsou 

většinou velmi rychle opraveny a vydány jako nový release programu). 

Využití celosvětově nejrozšířenějšího serverového jazyka s sebou přináší velké 

množství výhod, zejména pak obrovské množství poskytovatelů hostingových služeb, 

které jsou s tímto jazykem kompatibilní. Jinými slovy je zaručeno, že informační 

systém bude možné nainstalovat téměř na jakémkoliv serveru u všech běžně dostupných 

poskytovatelů hostingu. 
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3.3.1.2 Nette 

Nette (24) je tzv. framework, který usnadňuje práci s jazykem PHP a přidává velké 

množství vlastností a rozšíření, díky kterým se s tímto jazykem lépe pracuje. Další 

výhodou je český původ této nadstavby a početná komunita, která se věnuje vývoji. Dá 

se říci, že bez frameworku by vývoj informačního systému byl velmi komplikovaný a 

mnohonásobně nákladnější. Programátoři firmy Webwings zvolili tento framework na 

základě vlastních zkušeností s ostatními frameworky jako nejlepší volbu. 

3.3.1.3 Další technologie 

Dalšími technologiemi, které jsou součástí WebwingsCore, jsou MySQL, HTML 

(HyperText Markup Language) a JavaScript. MySQL slouží jako databázová vrstva 

celé aplikace, ve které je uloženo schéma databáze a data. HTML pak slouží ke 

správnému prezentování dat uživatelům ve formě výstupu, nejčastěji pomocí webových 

stránek. Javscript přidává dynamické prvky na tyto webové stránky. 

3.4 Analýza současného datového modelu 

Součástí návrhu informačního systému SkautRS bude upravení datového modelu 

základního WebwingsCore do takové podoby, aby vyhovoval požadavkům na 

funkčnost. Nejdříve se tedy podívám na to, co poskytuje základní verze informačního 

systému a poté navrhnu změny, které bude potřeba zpracovat. 

3.4.1 Modul uživatelů 

Modul uživatelů je centrem celého informačního systému. Právě na uživatele jsou totiž 

navázány veškeré další činnosti, akce a moduly i s oprávněními, která jsou danému 

uživateli přiřazena. 

Tento modul je složen z pěti základních tabulek, kterými jsou cms_user, 

cms_user_group, cms_user_to_group, cms_user_settings a cms_address. Primárním 

klíčem tabulky cms_user je číselný atribut id, který je použit jako cizí klíč ve všech 

ostatních jmenovaných tabulkách. 

Na následujícím obrázku je struktura a schéma modulu uživatele: 
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Obr. č. 3: Struktura tabulek v modulu User 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Základní tabulkou je tabulka cms_user, která v sobě uchovává informace o 

jednotlivých uživatelích. 

Tab. č.  3: Atributy tabulky cms_user 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

email varchar (255) E-mailová adresa uživatele 

login varchar (255) Unikátní přihlašovací jméno uživatele 

passwd varchar (255) Heslo v zahashované podobě 

name varchar (255) Jméno uživatele 

surname varchar (255) Příjmení uživatele 

nick varchar (255) Přezdívka uživatele 

delete tinyint (1) Určuje, zda byl uživatel smazán 

last_login datetime Poslední přihlášení uživatele 

created_at datetime Datum vzniku uživatele 

changed_at datetime Datum poslední změny uživatele 

expiration_date date Datum vypršení platnosti uživatele 

hash varchar (255) Bezpečnostní hash pro generování nového hesla 

hash_expire datetime Datum vypršení platnosti bezpečnostního hashe 
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Při pohledu na položky tabulky je jasné, že by bylo možné některé z nich 

optimalizovat. Především omezení velikosti atributu je v databázi navrženo špatně. 

Úpravou těchto atributů se věnuji v kapitole návrhu. 

Systém WebwingsCore jako databázový systém používá systém MySQL. 

Implementace atributů typu varchar v tomto systému je vyřešena tak, že jednotlivý 

záznam zabírá přesně tolik místa, kolik reálně obsahuje dat. Není mu tedy vyhrazený 

veškerý prostor určený jeho omezující délkou. 

Mohlo by se zdát, že tedy vůbec není nutné omezující podmínky řešit, a 

jednoduše dovolit u sloupců maximální povolený rozsah. Takový návrh databáze jistě 

lze uskutečnit a určitě by i fungoval, není ale vhodné takto k celé problematice 

přistupovat. 

Samotný autor databázového návrhu by měl vědět a být přesvědčený o tom, které 

atributy vyžadují jaký datový typ a jaká omezení pro něj platí. Tato omezení, souhrnně 

nazývána doménovou integritou, zajišťují přehlednost databázového schématu. 

Zároveň minimalizují možnost zanesení nesprávných dat do databáze či úmyslné 

zneužití (např. zaplněním maximálního možného prostoru vyčleněného databázi 

vkládáním náhodných dlouhých dat). Viz kapitola 1.8.2.2. 

 K jednotlivým uživatelům je přidružena jedna či více adres, které jsou uloženy 

v tabulce cms_address: 

Tab. č.  4: Atributy tabulky cms_address 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

user_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user 

name varchar (255) Jméno uživatele přidružené k adrese 

surname varchar (255) Příjmení uživatele přidružené k adrese 

phone varchar (25) Telefonní číslo přidružené k adrese 

street varchar (255) Ulice 

city varchar (255) Město 

zip varchar (10) PSČ 

email varchar (255) E-mailová adresa uživatele přidružená k adrese 

type enum(billing, delivery) Typ adresy (fakturační, doručovací) 

 

Každý uživatel má ještě možnost specifického nastavení systému, které je uloženo 

v tabulce cms_user_setting, kde jsou jednotlivá nastavení uložena na bázi klíč – 



34 

 

hodnota. Jednotliví uživatelé si mohou nastavit např. rozdílné zobrazování informací na 

úvodní stránce informačního systému či jiné věci.  

V každém informačním systému se řeší oprávnění uživatelů k jednotlivým 

modulům, akcím či činnostem. V systému WebwingsCore jsou práva uživatelů 

vyřešena pomocí tzv. skupin oprávnění. Každý uživatel patří do jedné či více skupin 

z množiny předem daných skupin. K těmto skupinám náleží jednotlivá oprávnění, která 

uživatelům dovolují či zakazují vykonávat v informačním systému jednotlivé činnosti či 

operace. 

Tabulka všech skupin oprávnění se jmenuje cms_user_group. Jsou v ní uloženy 

jednotlivé role (např. administrátor, návštěvník, editor apod.) a její struktura je 

následující: 

 

Tab. č.  5: Atributy tabulky cms_user_group 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

name varchar (255) Systémový název skupiny 

description text Delší popis skupiny 

label varchar (255) Název zobrazený uživateli 

parent_id int (11) Klíč rodičovské skupiny, ze které tato dědí – cizí klíč 

editable tinyint (1) Určuje, zda je hodnotu možné upravit 

rank int (11) Určuje posloupnost skupiny a omezuje pohled na jiné skupiny 

 

Spojovacím prvkem mezi tabulkou cms_user a cms_user_group je tabulka 

cms_user_to_group, která má pouze dva atributy. Těmi jsou cizí klíče z tabulky 

cms_user (atribut id) a cms_user_group (taktéž atribut id). Díky spojovací tabulce 

může uživatel náležet do více uživatelských skupin – v případě prostého cizího klíče 

uloženého v tabulce cms_user by mohl náležet pouze do jedné z nich. Je možné dědit 

vlastnosti mezi skupinami, tedy jedna skupina může zdědit všechna oprávnění od jiné a 

dále je modifikovat. 

Tato tabulka sice přiřazuje jednotlivým uživatelům skupiny, ty jsou však v tomto 

stavu pouze jmenovitým označením a nevykonávají svoji funkci omezení či přiřazení. 

To se děje až při napojení na tzv. zdroje, které jsou součástí modulu zdrojů. O tomto 

modulu budu psát v následující kapitole. 
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3.4.2 Modul zdrojů a akcí 

Důležitým modulem jsou tzv. zdroje systému. Zdroje jsou důležité kvůli oprávněním, 

která lze přidělovat uživatelům. Zdrojem systému může být např. jednotlivý modul a 

každá instance tohoto modulu, ale i samotný informační systém je zdrojem systému. 

Jednotlivá oprávnění jsou výsledkem spojení čtyř tabulek, a to cms_action, 

cms_resource, cms_resource_to_action a cms_resource_to_action_to_group. 

Akcemi v rámci systému WebwingsCore rozumíme takové činnosti, které 

provádějí nějaké operace s uloženými daty. V základním nastavení jsou tyto akce čtyři: 

přidání, upravení, smazání a zobrazení. Tyto akce jsou uloženy v tabulce cms_action 

s následující strukturou: 

 

Tab. č.  6: Atributy tabulky cms_action 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

name varchar (255) Systémový název akce 

label varchar (255) Název zobrazený uživateli 

 

Další tabulkou tohoto modulu je cms_resource. V těch jsou uložené jednotlivé 

zdroje: 

Tab. č.  7: Atributy tabulky cms_resource 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

menu_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_menu 

name varchar (255) Název zdroje v systému 

description text Popis zdroje v systému 

label varchar (255) Název zobrazený uživateli systému 

system tinyint (1) Označení systémové položky 

level int (11) Úroveň oprávnění systému 

 

O propojení mezi tabulkami cms_action a cms_resource se stará tabulka 

cms_resource_to_action. Ta se skládá pouze ze dvou atributů, a to cizích klíčů z obou 

zmiňovaných tabulek – resource_id a action_id. K propojení s uživatelskými skupinami 
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pak dochází v tabulce cms_resource_to_action_to_group. V té přibyl jediný atribut, a 

to identifikátor skupiny – group_id – jako cizí klíč z tabulky cms_user_group. 

Celý modul je vidět na následujícím obrázku: 

 

 

Obr. č. 4: Struktura tabulek v modulu zdrojů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4.3 Modul menu 

Tento modul prostupuje celým informačním systémem stejně jako modul uživatelů. 

Hlavním úkolem je vytváření jednoho či více menu. Ta jsou naplněna obsahem ze 

vstupu od uživatele a mohou být prezentována na front-endu běžným návštěvníkům 

nebo zůstat skrytá a zobrazovat se pouze přihlášeným uživatelům na back-endu. 

Celý informační systém pracuje na bázi modulů, tedy ucelených logických částí, 

které lze do systému implementovat nebo i odstranit, pokud nejsou potřebné. Seznam 

všech dostupných modulů je uložený v tabulce cms_module, jejíž struktura je 

v následující tabulce: 
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Tab. č.  8: Atributy tabulky cms_module 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

model_name varchar (255) Název modelu aplikace architektury MVP 

presenter_name varchar (255) Název presenteru aplikace architektury MVP 

cotrol_name varchar (255) Název controlu aplikace architektury MVP 

action_name varchar (255) Název základní akce modulu 

module_name varchar (255) Jméno modulu zobrazené uživateli 

module_description text Popis modulu zobrazený uživateli 

editable tinyint (1) Určuje, zda je možné hodnotu upravit 

params tinyint (1) Doplňující parametry modulu 

have_submenu tinyint (1) Určuje, zda jsou k modulu přidruženy podpoložky 

is_singleton tinyint (1) Možnost vytvořit odkaz na instanci 

rss tinyint (1) Určuje, zda má modul přístupné tzv. RSS 

module_type enum ('external', 'internal', …) Typ modulu 

installed tinyint (1) Určuje, zda je modul nainstalovaný v systému 

 

Modulů je v systému celá řada, např. články, galerie, novinky, kalendář i další. 

Počet modulů se neustále rozšiřuje podle poptávky zákazníků. Některé jsou vytvořeny 

universálně tak, aby mohly být znovu použity v jiných instancích systému. Další 

vznikají zcela na míru pro unikátní potřeby a jejich znovupoužitelnost je omezená – 

někdy je možné s menšími či většími úpravami modul použít i v jiném informačním 

systému WebwingsCore. 

Moduly jsou cizím klíčem v tabulce cms_menu. Ta slouží k uložení informací o 

jednotlivých menu v systému, kterých může být jedno či více. Většina uživatelských 

vstupů se děje právě prostřednictvím menu a jeho modulů. Tabulka menu se skládá 

z následujících parametrů: 
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Tab. č.  9: Atributy tabulky cms_menu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

position int (11) Pozice v podstromě menu 

parent_id int (11) Identifikátor rodičovského menu 

module_id int (11) Identifikátor modulu z tabulky cms_module 

visible tinyint (1) Určuje viditelnost prvku v systému 

show_parent tinyint (1) Určuje viditelnost podstromu 

generate_rss tinyint (1) Určuje, zda bude generováno RSS 

is_component tinyint (1) Určuje, zda je položka tzv. kombinátor 

link_type enum(external,  internal, …) Speciální typ odkazu z menu 

link_path varchar (255) Obsah odkazu 

owner_id int (11) Vlastník položky 

pagination_count int (11) Stránkování v menu 

created_at datetime Časová známka vytvoření položky 

change_at datetime Časová známka poslední změny položky 

 

Poslední tabulkou v modulu menu je cms_menu_content. Ta je spojena 

s tabulkou cms_menu pomocí cizího klíče menu_id. Tato tabulka slouží k uložené 

informací o jazykových verzích obsahu menu. Pro každý jazyk je nutné vytvořit vlastní 

záznam v tabulce. 

Tab. č.  10: Atributy tabulky cms_menu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

menu_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_menu 

name varchar (255) Název položky 

slug varchar (255) Jedinečný URL identifikátor 

lang char (2) Jazyk, ve kterém je položka uložena 

seo_keywords varchar (255) Informace pro vyhledávače – klíčová slova 

seo_description varchar (255) Informace pro vyhledávače – popis stránky 

seo_title varchar (255) Informace pro vyhledávače – titulek stránky 

 

Ačkoliv se zdá, že by šly optimalizovat velikosti atributů datového typu varchar, 

není tomu tak. U všech položek v této tabulce mají maximální velikosti smysl vzhledem 

k faktu, že se předpokládá vyplnění větším množství textu. 
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Obr. č. 5: Schéma modulu menu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na front-endu, který vidí běžný návštěvník, můžeme o jednotlivých záznamech 

v tabulce cms_menu hovořit jako o konkrétních stránkách, či položkách menu, které 

tvoří navigaci webových stránek. Vzhledem k možnosti vytvořit více odlišných menu 

v systému se tohoto modulu využívá nejvíce právě pro tento účel. Pro každou úroveň 

navigace se vytvoří vlastní menu. Pro primární navigaci hlavní menu, pro sekundární 

vedlejší menu atd. 

3.4.4 Modul novinek 

Novinkový modul slouží k zadávání krátkých zpráv s časovým razítkem a možností 

časového omezení platnosti. V systému WebwingsCore se tento modul skládá ze čtyř 

tabulek, a to z: cms_news_component, cms_news_component_translation,  

cms_news_item, a cms_news_item_translation. Struktura tabulek je vidět na 

následujícím obrázku: 

 

Obr. č. 6: Schéma modulu novinek 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hlavičky jednotlivých novinek jsou uloženy v tabulce cms_news_item: 

Tab. č.  11: Atributy tabulky cms_news_item 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor 

news_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_news_component 

position int (11) Pořadí položky v modulu 

owner_id int (11) Identifikátor uživatele - cizí klíč z tabulky 
cms_user 

create_at datetime Časová známka data vytvoření položky 

change_at datetime Časová známka data úpravy položky 

valid_from datetime Časová známka začátku platnosti položky 

valid_to datetime Časová známka konce platnosti položky 

valid_unlimit int (1) Určuje časovou neomezenost 

 

Samostatný text novinek je pak uložen v tabulce cms_news_item_translation: 

Tab. č.  12: Atributy tabulky cms_news_item_translation 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

news_list_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_news_item 

lang char (2) Jazyk novinky 

name varchar (255) Titulek novinky 

slug varchar (255) Jedinečný URL identifikátor 

perex text Uvozující text novinky 

description text Text novinky 

seo_keywords varchar (255) Informace pro vyhledávače – klíčová slova 

seo_description varchar (255) Informace pro vyhledávače – popis stránky 

seo_title varchar (255) Informace pro vyhledávače – titulek stránky 

 

Novinky jsou navázány na instanci modulu. Tyto instance jsou uloženy v tabulce 

cms_news_component. Více instancí novinek je výhodných tehdy, kdy potřebujeme 

logicky oddělit novinky do několika částí – např. rychlé novinky od tiskových zpráv. 

Pro každou takovouto logickou část se vytvoří samostatná instance a novinky jsou 

zařazeny do jedné z těchto instancí. 

Tabulka cms_news_component má pouze 4 atributy, z nichž jeden je unikátním 

identifikátorem (primární klíč id) a další tři jsou pouze specifickým nastavením instance 
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(např. omezení výpisu novinek na jednu stránku). Poslední tabulkou v modulu je  

cms_news_component_translation, která uchovává překlady instancí modulu novinek. 

3.4.5 Modul kalendáře 

Tento modul má podobnou strukturu jako modul novinek. Tvoří jej tabulky 

cms_calendar_component a cms_calendar_component_translation, které mají 

obdobnou strukturu jako tabulky v novinkovém modulu. 

I jednotlivé záznamy vycházejí z modulu novinek – jsou uloženy v tabulce 

cms_calendar_item, o překlad se stará tabulka cms_calendar_item_translation. 

Vzhledem k vysoké podobnosti s novinkovým modulem přikládám pouze obrázek 

celého schématu tohoto modulu: 

 

Obr. č. 7: Schéma modulu kalendář 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.6 Modul galerie 

Modul galerie se skládá ze tří tabulek, cms_gallery_component, cms_gallery_item a 

cms_gallery_item_translation. Instance tohoto modulu jsou opět uloženy v první 

jmenované tabulce. 

Obsah jednotlivých fotogalerií, tedy fotografie či obrázky, jsou uloženy v tabulce 

cms_gallery_item: 
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Tab. č.  13: Atributy tabulky cms_gallery_item 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor 

gallery_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_gallery_component 

name varchar (255) Název položky 

extension varchar (255) Přípona názvu položky 

position int (11) Pořadí položky v modulu 

owner_id int (11) Identifikátor uživatele - cizí klíč z tabulky 
cms_user 

create_at datetime Časová známka data vytvoření položky 

change_at datetime Časová známka data úpravy položky 

 

K jednotlivým položkám lze ještě přidávat další textové informace, které jsou 

uložené v tabulce cms_gallery_item_translation: 

Tab. č.  14: Atributy tabulky cms_gallery_item_translation 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

gallery_list_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_gallery_item 

lang char (2) Jazyková verze 

description text Delší popis položky 

photo_name varchar (255) Název položky 

 

3.4.7 Modul překladů 

Vzhledem ke skutečnosti, že je informační systém navržený jako mnohojazyčný, je 

nutné v databázi uschovávat překlady jednotlivých textových řetězců vyskytujících se 

v celé aplikaci. K tomu slouží modul překladů, který má dvě hlavní funkce: jednak 

umožňuje skenování celé aplikace na takové řetězce, které ještě nemají svůj záznam 

v databázi, a jednak dovoluje nalezené řetězce překládat. Je také vhodné zmínit, že 

databázi s překlady lze exportovat a importovat, takže řetězce přeložené v jedné 

odnoži WebwingsCore se dají načíst do jiné a není tedy potřeba překládat řetězce 

vícekrát. 

Tento modul nemá na starosti překlady uživatelských vstupů (např. článků, 

novinek apod.) – každý modul si tyto překlady řeší samostatně podle potřeby. Na 

následujícím obrázku je vidět schéma modulu Translate: 
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Obr. č. 8: Schéma modulu Translate 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab. č.  15: Atributy tabulky cms_translate 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

message text Textový řetězec vyskytující se v aplikaci 

message_hash varchar (255) Hash textového řetězce 

ignore varchar (255) Určuje, zda položku překládat, či nikoliv 

 

Každý unikátní řetězec vyskytující se v aplikace má vytvořený záznam v tabulce 

cms_translate s primárním klíčem id. Ten slouží jako cizí klíč pro ostatní dvě tabulky, 

cms_translate_occurence a cms_translate_locale, jež mají mezi sebou navázány 

relaci typu 1:N. 

Tab. č.  16: Atributy tabulky cms_translate_occurance 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

translate_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_translate 

destination varchar (255) Určuje modul, ve kterém se překlad vyskytl 

namespace varchar (255) Určuje část systému, kde se překlad vyskytl 

 

Cms_translate_occurance slouží k uložení záznamu o výskytu řetězce v aplikaci 

– konkrétně ve kterém modulu se řetězec vyskytl, zda jde o část, kterou má přístupnou 
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administrátor (tzv. back-end), nebo část, kterou vidí běžný uživatel (tzv. front-end). 

Díky tomu lze překlady lépe filtrovat a je snazší s nimi pracovat. 

Tab. č.  17: Atributy tabulky cms_translate_locale 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

translate_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_translate 

lang char (2) Jazyk, do kterého se překládá 

translate text Překlad řetězce 

form int (3) Určuje, zda se jedná o množné číslo 

 

Cms_translate_locale pak již obstarává uložiště pro samostatný přeložený 

řetězec. Každý řádek této tabulky je tedy složen z cizího klíče směřujícího do tabulky 

cms_translate (sloupec translate_id), jazykové mutace překladu (lang), samotného 

překladu (translate) a určení, zda se jedná o množné číslo (form). 

3.4.8 Modul nastavení 

Nastavení celého informačního systému je uložené v tabulce cms_page_setting, jejíž 

struktura je vidět na následujícím obrázku: 

 

Obr. č. 9: Struktura tabulky cms_page_setting 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Každá n-tice tabulky vyjadřuje některou vlastnost systému na bázi vlastnost – 

hodnota. Vzhledem k tomu, že se jedná o nastavení celého systému jako celku, nejsou 

v této tabulce uloženy hodnoty nastavení specifické pro jednotlivé moduly. Těm jsou 

vyhrazeny speciální tabulky nastavení přidružené ke konkrétním modulům nebo 

konfigurační soubory. Tím se jednak zvyšuje přehlednost, a jednak nejsou tvůrci pro 

složitější nastavení modulů omezeni vztahem vlastnost – hodnota. 



45 

 

Tab. č.  18: Atributy tabulky cms_page_setting 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

name varchar (255) Název hodnoty vhodný pro lidské pochopení 

lang char (2) Identifikátor jazyka – umožňuje specifické nastavení pro různé 
jazykové verze 

variable varchar (255) Vlastnost nastavení 

value varchar (255) Hodnota nastavení 

editable tinyint (1) Určuje, zda je hodnotu možné upravit 

namespace varchar (255) Jmenný prostor pro vlastnost – umožňuje specifické nastavení 
globální vlastnosti pro různé moduly 

system tinyint (1) Omezení na uživatele určitě úrovně 

 

3.4.9 Modul nápovědy 

Nápověda je dostupná ze všech částí informačního systému a je uložena v tabulce 

cms_help: 

 

Obr. č. 10: Struktura tabulky cms_help 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ke každé části systému může být přiřazena nápověda identifikovaná atributem id 

(primárním klíčem). Nápověda je jazykově specifická, což určuje atribut lang – je 

vhodné uložit nápovědu v tolika jazycích, v kolika bude tento informační systém 

používán. Atribut content je pak samotný obsah nápovědy. Atribut keywords slouží 

k lepší kategorizaci a pomáhá k relevantnějšímu vyhledávání v nápovědě. 

3.5 Shrnutí analytické části 

Během analýzy stávajícího stavu informačního systému WebwingsCore jsem prošel 

jednotlivé moduly systému. U tabulek v těchto modulech zkoumal, zda mají správně 
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navrženou datovou strukturu, zda je propojení tabulek vhodné, zda datové typy 

odpovídají svému účelu, popř. jsem se snažil odhalit jiné chyby. 

Téměř ve všech tabulkách jsem objevil chybný návrh datových typů u 

jednotlivých atributů, resp. jejich omezujících podmínek. Tato chyba se vyskytla více 

než u 30 atributů v mnoha tabulkách. Z větší části se chyba objevila u textových 

položek, které byly příliš naddimenzované proti předpokládanému vstupu uživatele. 

Např. atribut name (jméno či název podle použití) byl ve většině tabulek navržen na 

délku 255 znaků, což je hodnota, které lze dosáhnout jen výjimečně. V návrhové části 

tedy upravím omezení těchto atributů na hodnoty obecně doporučované, s dodržením 

minimální tolerance pro delší než obvyklé vstupy. 

Další chybou byl nevhodně zvolený datový typ. Např. u atributu password, ve 

kterém se ukládá „hashovaná“ podoba hesla za pomocí funkce sha-1, bude délka řetězce 

vždy 40 znaků. Není proto vhodné použít datový typ pro proměnnou délku řetězce. 

Navrhl jsem tedy pro tento atribut datový typ char s pevnou délkou 40 znaků. 

Za menší chybu považuji špatné pojmenování atributů. I přesto, že se nejedná o 

prohřešek proti integritním omezením či o špatný návrh databáze, mělo by pojmenování 

být jednoznačné a bez chyb. Jednak můžeme vlivem špatného pojmenování 

v pozdějších dobách tápat, co který atribut znamená, a jednak si nikdy nemůžeme být 

jisti, kdo uvidí náš návrh. Konkrétními chybami byly gramaticky špatně pojmenované 

atributy, např. valid_unlimit by správně měl znít unlimited_validity. 
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4 Návrh řešení 

4.1 Úprava stávajících modulů 

Jelikož jsem při analýze databázového modelu stávajících modulů objevil několik chyb, 

navrhnu jejich zlepšení podle teoretických východisek o integritních omezeních (viz 

kapitola 1.8.2). 

4.1.1 Modul uživatelů 

V tabulce cms_user navrhuji tyto změny: 

 Omezení maximální velikosti atributů login, name, surname a nick (přezdívka) 

na 30 znaků místo 255 znaků. Není pravděpodobné, že by tyto atributy 

vyžadovaly vyšší limit. 

 Omezení maximální velikosti atributu e-mail na 50 znaků místo 255 znaků. 

E-mailová adresa s největší pravděpodobností nepřesáhne limit 50 znaků. 

 Omezení maximální velikosti atributů passwd (heslo) a hash na 40 znaků místo 

255 znaků, jelikož hashovací funkce využitá pro účely zabezpečení hesla (tzv. 

SHA-1) nikdy nebude mít na výstupu více, než 40 znaků. Zároveň bych změnil 

datový typ položek z varchar na lépe se hodící char, a to jednak z důvodu 

nevariabilní délky řetězce, a jednak proto, že databázový systém je výkonnější 

při hledání v řetězcích s pevnou délkou. 

V tabulce cms_address navrhuji tyto změny: 

 Omezení maximální velikosti atributů name, surname, street a city na 30 

znaků místo 255 znaků. 

 Omezení maximální velikosti atributu e-mail na 50 znaků místo 255 znaků. 

 Omezení maximální velikosti atributu phone na 20 znaků místo 25 znaků. 

V tabulce cms_user_group navrhuji tyto změny: 

 Omezení maximální velikosti atributů name a label na 30 místo 255 znaků. 

4.1.2 Modul zdrojů a akcí 

V tomto modulu navrhuji následující změny: 

 V tabulce cms_action lze optimalizovat maximální velikosti atributů name a 

label na 30 znaků místo 255 znaků. 
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 V tabulce cms_resource lze optimalizovat maximální velikosti atributů name 

a label na 30 znaků místo 255 znaků. 

4.1.3 Modul menu 

V tabulce cms_module navrhuji omezení maximální velikosti atributů model_name, 

presenter_name, control_name, action_name a module_name na 30 znaků místo 255 

znaků. 

4.1.4 Modul novinek 

V tabulce cms_news_item nemám výhrady k datovým typům či jejich rozměrům, ale 

spíše ke špatnému pojmenování atributů. Z tohoto hlediska bych přejmenoval tyto 

položky: create_at na created_at, change_at na changed_at a valid_unlimit na 

unlimited_validity. Z pohledu databázového návrhu nejsou položky špatně, ovšem 

z jazykového hlediska jsou položky nesprávně pojmenované. Jazyková správnost není 

hlavním kritériem dobře navržené databáze, i v tomto ohledu by však měl být brán 

zřetel na korektnost. 

U tabulky cms_news_item_translation jsou délky varchar řetězců opodstatněné 

a navrhuji je nechat beze změny. 

 

4.1.5 Modul galerie 

V tabulce cms_gallery_item lze optimalizovat: 

 Maximální velikosti atributů name na 30 znaků místo 255 znaků a extension, 

vzhledem k nejrozšířenějším příponám pro obrázkové soubory (png, jpeg, gif), 

na 5 znaků místo 255 znaků. 

 Špatné pojmenování: create_at na created_at a change_at na changed_at. 

4.2 Návrh nových modulů 

Pro požadované doplňující moduly je nutné vytvořit databázový návrh všech modulů 

tak, aby odpovídal požadavkům klienta. 

4.2.1 Modul souborů 

Modul souborů byl požadován zejména z důvodu možnosti zadávat do systému různé 

soubory a třídit je do adresářové struktury. Jedním z požadavků byla možnost 
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aktualizovat nahraný soubor novější verzí tak, aby se neztratila jeho původní verze. Tím 

lze dosáhnout aktualizace souboru za zachování jeho starších verzí, ke kterým je možné 

se později vrátit. 

Aby bylo možné soubory členit do adresářové struktury, bylo nutné vytvořit 

tabulku cms_folders, ve které budou uloženy všechny záznamy o složkách. Uživatel 

musí mít možnost ke složce zadat: 

 její název, stručný popisek a dlouhý popis 

 viditelnost (veřejná/soukromá) 

 zda je složka systémová (takovou složku nelze smazat) 

U každé složky se dále uloží označení majitele složky (cizí klíč z tabulky 

cms_user) a čas vytvoření složky pro možnost filtrování složek podle data vzniku. 

Výsledkem bude tabulka s celkem osmi atributy, jejíž struktura je vidět v následující 

tabulce: 

Tab. č.  19: Atributy tabulky cms_folders 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

name varchar (40) Systémový název položky 

label varchar (40) Krátký popis položky 

description text Delší popis položky 

public tinyint (1) Viditelnost adresáře 

created_at datetime Datum vytvoření 

system tinyint (1) Označení, zda je položka systémová 

user_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user 

 

Atribut id jsem zvolil datového typu int s vlastností auto_increment, protože se 

jedná o číselnou identifikaci jednotlivých adresářů. Vlastnost auto_increment zajistí 

automatické zvyšování číselné hodnoty o předem definovanou hodnotu (nejčastěji o 1). 

Tato položka je zároveň primárním klíčem. 

Atributy name a label jsou datového typu varchar s délkou omezenou na 40 

znaků, jelikož se dá předpokládat, že tato délka je zcela dostačující. Delší textový 

řetězec je naopak očekáván u položky description, proto jsem pro tento atribut zvolil 

datový typ text. 
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Atributy public a system jsou položky typu boolean, což lze v databázích MySQL 

zapsat také jako datový typ tinyint (1). Atribut user_id je cizím klíčem z tabulky 

cms_user, bylo proto nutné zvolit stejný datový typ jako v rodičovské tabulce. Tím je 

celočíselný int (11). Posledním atributem je created_at, což je datum a čas vytvoření 

položky. Pro tuto položku je plně vyhovující datový typ datetime, který v sobě uchová 

informaci jak o datu, tak i o čase. 

Požadavkem bylo, aby atributy label a name byly vždy unikátní, tedy jedinečné. 

Zvolil jsem pro tyto položky tedy omezení v podobě unikátního klíče (unique key) 

podle teoretických východisek z kapitoly 1.8.2.1 o entitní integritě. 

Samotný kód pro vytvoření této tabulky je následující: 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_folders 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pojmenování cizího klíče jsem zvolil vzhledem ke konvenci nastolené u 

předchozích tabulek, které již v systému existovaly. 

O jednotlivé soubory se budou starat dvě tabulky, a to cms_files a 

cms_files_version. V první jmenované tabulce bude pro každý soubor uložen jeden 

záznam. Ve druhé se poté budou vytvářet záznamy o jednotlivých verzích souborů, 

které vzniknou při jeho aktualizaci. 

Obě tabulky pak budou propojeny pomocí cizího klíče – tabulka 

cms_files_version používá atribut id z tabulky cms_files jako cizí klíč. 

CREATE TABLE `cms_folders` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `label` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `description` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `public` tinyint(1) unsigned zerofill NOT NULL, 
  `created_at` datetime NOT NULL, 
  `system` tinyint(1) unsigned zerofill NOT NULL, 
  `user_id` int(11) unsigned DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `label` (`label`), 
  UNIQUE KEY `name` (`name`), 
  KEY `user_id` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `cms_folders_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `cms_user` (`id`) ON 
DELETE SET NULL 
) 
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Tab. č.  20: Atributy tabulky cms_files 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

name varchar (40) Systémový název položky 

description text Delší popis položky 

public tinyint (1) Viditelnost souboru (veřejný/soukromý) 

last_update datetime Datum poslední aktualizace 

folder_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_folders 

 

Atribut id jsem zvolil jako celočíselný int s vlastností auto_increment, jejíž 

vlastnosti jsem popisoval u atributů tabulky cms_folder. Atribut name je datového typu 

varchar velikosti 40, jelikož delší název by byl zbytečný. Atribut description má 

datový typ text, jelikož předpokládám, že bude sloužit k uložení většího množství textu. 

Atribut public je datového typu tinyint (1) a slouží pouze k uchování informace o 

veřejném či soukromém stavu položky. 

Atribut last_update slouží k zaznamenání poslední změny souboru, tedy například 

i nahrání aktualizované podoby souboru, zvolil jsem proto datový typ datetime, který 

umožňuje uchovat informaci jak o datu, tak i o čase. 

Posledním atributem je folder_id, což je cizí klíč z tabulky cms_folder. Datovým 

typem je int (11). 

Kód pro vytvoření tabulky cms_files: 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_files 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

I poprvé nahraný soubor má vytvořený záznam v tabulce cms_files_version, 

jelikož se jedná o jeho první verzi. Jednotlivé soubory jsou fyzicky přejmenovány na 

tvar <id souboru>.<koncovka souboru> a nejsou ukládány do stromové struktury, která 

CREATE TABLE `cms_files` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `description` text COLLATE utf8_unicode_ci, 
  `public` tinyint(1) unsigned zerofill NOT NULL, 
  `last_update` datetime DEFAULT NULL, 
  `folder_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `folder_id` (`folder_id`), 
  CONSTRAINT `cms_files_ibfk_1` FOREIGN KEY (`folder_id`) REFERENCES `cms_folders` (`id`) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) 
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je vytvořena v systému. Ta slouží pouze pro kategorizaci uvnitř systému, fyzické 

umístění souboru není pro uživatele předmětné. 

Tab. č.  21: Atributy tabulky cms_files_version 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

file_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_files 

created_at datetime Datum vytvoření položky 

version int (11) Číselná verze souboru 

user_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user 

extension varchar (5) Přípona názvu položky 

 

Atribut id je opět celočíselný int s nastavenou vlastností auto_increment, viz 

předchozí odstavce. Atribut file_id je cizí klíč z tabulky cms_files, musí proto mít stejný 

datový typ, kterým je celočíselný int. Cizím klíčem je i atribut user_id, a má i stejný 

datový typ. 

Atribut created_at je časová známka vytvoření položky, zvolil jsem proto datový 

typ datetime, který uchová informaci jak o datu, tak i o čase. K uložení přípony názvu 

souboru slouží atribut extension, jehož datový typ varchar omezený na délku řetězce 

5 znaků plně dostačuje pro přípony všech běžně rozšířených souborů. Posledním 

atributem je celočíselný int version, který uchovává informaci o verzi souboru. 

Kód pro vytvoření tabulky cms_files_version: 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_files_version 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Konečná podoba modulu s jeho tabulkami a vazbami je vidět na následujícím 

obrázku: 

CREATE TABLE `cms_files_version` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `file_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `created_at` datetime NOT NULL, 
  `version` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `user_id` int(11) unsigned DEFAULT NULL, 
  `extension` varchar(5) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `file_id` (`file_id`), 
  KEY `user_id` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `cms_files_version_ibfk_1` FOREIGN KEY (`file_id`) REFERENCES `cms_files` (`id`) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cms_files_version_ibfk_2` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `cms_user` (`id`) 
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 
) 
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Obr. č. 11: Schéma modulu souborů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.2.2 Modul zápisů 

Modul zápisů je určený pro zaznamenávání zápisů ze schůzí, které skautské středisko 

pravidelně koná. Frekvence těchto schůzí (střediskových rad) je měsíční. 

Klient kladl důraz zejména na možnost: 

 

 zaznamenání k jednotlivým zápisům název, datum porady, časový začátek a 

konec porady, místo, kde k poradě došlo a text zápisu 

 vystavení zápisu pro veřejnost nebo jeho skrytí 

 přidávat ke schůzím přílohy (většinou jich bude 5-10 ke každé schůzi) 

 možnost odeslat zápis i s přílohami e-mailem všem zúčastněným lidem  

 

Modul jsem proto rozdělil do dvou samostatných tabulek – cms_protocol a 

cms_protocol_attachment. Společným klíčem bude atribut id z prvně jmenované 

tabulky, který bude sloužit jako cizí klíč v tabulce druhé. 
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Tab. č.  22: Atributy tabulky cms_protocol 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

user_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_users 

created_at datetime Datum vytvoření položky 

last_change datetime Datum poslední změny položky 

name varchar (40) Název porady 

date date Datum porady 

start time Začátek 

end time Konec 

place varchar (60) Místo zápisu 

text text Text položky 

public tinyint (1) Udává, zda je zápis veřejný 

 

Atribut id je celočíselný int s vlastností auto_increment, jejíž vlastnosti jsem 

popisoval v předešlé kapitole. Cizí klíč je v této tabulce pouze jeden, a to user_id, což je 

celočíselný identifikátor uživatele z tabulky cms_user. Má tedy datový typ int. 

Atributy created_at a last_change uchovávají informaci o datu a čase vzniku, 

resp. poslední změny. Zvolil jsem proto pro obě položky datový typ datetime. Dalšími 

časovými atributy v této tabulce jsou date, start a end, které určují datum, časový 

začátek a časový konec schůze, ke které je zápis uložen. Těmto atributům jsem přiřadil 

datové typy date a time podle toho, zda se jedná o datum či čas. 

Pro název schůze či porady je vyhrazen atribut name, který má datový typ 

varchar s délkou omezenou na 40 znaků, což je dostačující délka pro řetězce, které 

budou nejčastěji zadávány ve tvaru „Schůze 01/2013“ – i pro delší položky je vyhrazen 

dostatečný počet znaků. 

Dalším textovým atributem je položka place. V původním návrhu byl modul 

tvořen třemi tabulkami. Jedna z nich se později ukázala být nadbytečnou pro účely 

tohoto systému, a to tabulka cms_places. Ta měla v sobě uchovávat záznamy o místech, 

kde se konají jednotlivé schůze. K místům měly být přiřazeny všechny logicky náležící 

položky (adresa, PSČ). Ukázalo se ovšem, že místa schůzí jsou většinou jen 

přezdívkovým označením různých míst, která ani nemusí mít přidruženou adresu (např. 

klubovna na Kampelíkově). Při jiných příležitostech, kde by se tato místa dala 

identifikovat běžnou adresou, by tato tabulka měla v návrhu své opodstatnění. Po 
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vzájemné dohodě s klientem však pro tento případ vynechána. Místo tedy bude tvořeno 

pouze jedním textovým atributem, konkrétně varchar s délkou omezenou na 60 znaků. 

Posledními atributy jsou text, který má datový typ text, a public, který určuje, zda 

je zápis ze schůze veřejně dostupný. Pro položku public jsem zvolil datový typ 

tinyint (1), který je synonymem pro boolean, a umožňuje uložit hodnoty pravda či 

nepravda. 

 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_protocol 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přílohy k zápisům budou uloženy v tabulce cms_protocol_attachment. Přílohy 

mohou být různého typu a k zápisu jich může být přiřazeno více. 

Tab. č.  23: Atributy tabulky cms_protocol_attachment 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

protocol_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_protocol 

name varchar (40) Název souboru zobrazený uživateli 

extension varchar (5) Přípona názvu souboru 

file_size int (11) Velikost souboru 

owner_id date Cizí klíč z tabulky cms_user 

created_at time Datum vytvoření položky 

 

Atribut id je celočíselný int s vlastností auto_increment, viz předchozí kapitola. 

Cizím klíčem je atribut protocol_id, který ukazuje do tabulky cms_protocol na 

konkrétní protokol. Má stejný datový typ – int. Druhým cizím klíčem je atribut 

CREATE TABLE `cms_protocol` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_id` int(11) unsigned DEFAULT NULL, 
  `created_at` datetime NOT NULL, 
  `last_change` datetime NOT NULL, 
  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `date` date NOT NULL, 
  `start` time DEFAULT NULL, 
  `end` time DEFAULT NULL, 
  `place` varchar(60) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `text` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `public` tinyint(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `user_id` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `cms_protocol_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `cms_user` (`id`) ON 
DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 
) 
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owner_id z tabulky cms_user. Datovým typem je opět int, tedy stejný jako 

v rodičovské tabulce. 

Textovými atributy jsou name a extension. Položka name slouží pro uložení názvu 

souboru, který zadá uživatel, a zvolil jsem pro ni datový typ varchar s délkou 40 znaků. 

Položka extension je přípona názvu souboru a zvolil jsem pro ni datový typ varchar 

s délkou 5 znaků, což je dostačující pro přípony běžně rozšířených souborů. 

Položka file_size obsahuje informaci o velikosti souboru, což se dá využít 

například při odesílání zápisů e-mailem: příliš velké přílohy by mohly způsobit pád e-

mailového klienta a nejsou odeslány. Je datového typu int a budou v něm uloženy 

velikosti souborů v bajtech. 

Soubory jsou opět ukládány podle klíče <id souboru>.<koncovka souboru>. 

 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_protocol_attachment 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. č. 12: Schéma modulu zápisů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

CREATE TABLE `cms_protocol_attachment` ( 
  `item_id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `component_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `extension` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `file_size` int(11) unsigned NULL, 
  `owner_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `create_at` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`item_id`), 
  KEY `component_id` (`component_id`), 
  KEY `owner_id` (`owner_id`), 
  CONSTRAINT `cms_protocol_attachment_ibfk_1` FOREIGN KEY (`owner_id`) REFERENCES `cms_user` 
(`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cms_protocol_attachment_ibfk_2` FOREIGN KEY (`component_id`) REFERENCES 
`cms_protocol` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) 
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4.2.3 Modul úkolů 

Modul úkolů v informačním systému má sloužit pro zadávání úkolů, tedy k 

zaznamenávání různých činností a jejich přidělování dalším osobám (či sobě samému). 

Cílem je vytvoření přehledného úkolovacího systému, který pomůže zorganizovat 

snažení celého skautského střediska. 

Úkolům je možné zadat jejich časovou platnost, která majiteli úkolu slouží jako 

upozornění na nutnost řešit tento úkol v určitém časovém úseku. Zároveň si uživatel 

může úkoly časově řadit, a vidí tak, které úkoly je potřeba vyřešit v nejbližší době. 

Tab. č.  24: Atributy tabulky cms_tasks 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

owner_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user – vlastník úkolu 

name varchar (40) Název úkolu 

description text Delší popis úkolu 

created_at datetime Datum vzniku úkolu 

last_change datetime Poslední změna úkolu 

creator_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user – zadavatel úkolu 

deadline datetime Datum konce platnosti úkolu 

done tinyint (1) Označení dokončeného úkolu 

done_date datetime Datum ukončení úkolu 

status tinyint (3) Procentuální vyjádření stavu úkolu (1-100) 

priority tinyint (1) Priorita úkolu na stupnici 1-9 (hodnota 1 je maximální priorita) 

private tinyint (1) Zobrazeno jen zadavatelem úkolu 

 

Jedním z požadavků byla možnost přidávat komentáře k úkolům, a to nejen jejich 

vlastníkem, ale i dalšími uživateli. Z tohoto důvodu je modul rozdělený na dvě tabulky: 

cms_tasks a cms_tasks_comments. 

V tabulce cms_tasks jsou uloženy jednotlivé úkoly a obsahuje celkem 13 atributů. 

Z uživatelského hlediska jsou nejdůležitější položky name a description, které určují 

textový popis úkolu. Atributu name jsem omezil na maximální délku 40 znaků datového 

typu varchar, což je podle mě dostačující délka pro jméno úkolu. Položka description 

je datového typu text. 
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Atribut deadline, neboli datum konce platnosti úkolu, stejně jako created_at, 

last_change a done_date, mají datový typ datetime, protože je vhodné u nich 

zaznamenat datum i čas. 

Atributy done a private mají datový typ tinyint omezený na velikost 1, což je jen 

synonymum pro datový typ boolean, který uchovává pouze platnou či neplatnou 

hodnotu. Atribut status je datového typu tinyint velikosti 3 a je bez znaménka 

(unsigned), jelikož potřebujeme uchovat hodnotu minimální velikosti 0 a maximální 

velikosti 100. 

 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_protocol_attachment 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Komentáře k úkolům jsou uloženy v tabulce cms_tasks_comments: 

Tab. č.  25: Atributy tabulky cms_tasks_comments 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor – primární klíč 

task_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_tasks – ID úkolu 

comment text Vlastní komentář 

user_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_user 

created_at datetime Datum vzniku komentáře 

last_change datetime Datum poslední změny komentáře 

 

CREATE TABLE `cms_tasks` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `owner_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `description` text COLLATE utf8_unicode_ci, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `last_change` datetime NOT NULL, 
  `creator_id` int(11) unsigned, 
  `deadline` datetime NOT NULL, 
  `done` tinyint(1) unsigned zerofill NOT NULL, 
  `done_date` datetime DEFAULT NULL, 
  `status` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 
  `priority` tinyint(1) unsigned NOT NULL, 
  `private` tinyint(1) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `owner_id` (`owner_id`), 
  KEY `creator_id` (`creator_id`), 
  CONSTRAINT `cms_tasks_ibfk_1` FOREIGN KEY (`owner_id`) REFERENCES `cms_user` (`id`) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cms_tasks_ibfk_2` FOREIGN KEY (`creator_id`) REFERENCES `cms_user` (`id`) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) 



59 

 

Struktura celého modulu je následující: 

Obr. č. 13: Schéma modulu úkolů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.2.4 Modul registračního formuláře 

Modul registračního formuláře má poskytnout možnost uživatelům registrovat se na 

různé akce a události, které Středisko Řehoře Mendla pořádá. Tento modul je tedy 

přístupný veřejnosti. 

Registraci mohou provést jak uživatelé registrovaní v systému, tak i běžní 

uživatelé, kteří do systému nemají přístup. Výhodou je, že již registrovaný účastník do 

systému nemusí vyplňovat základní údaje (jméno, příjmení apod.), zatímco od 

neregistrovaného uživatele jsou tyto informace přímo vyžadovány. 

Jedním z požadavků byla možnost upravovat formulářové prvky tak, aby každý 

formulář mohl být jiný. V praxi to znamená, že registrační formuláře nebudou zcela 

stejné, a nelze tedy u nich implicitně ukládat potřebné informace do jedné tabulky 

s fixním počtem daných atributů. Aby tento požadavek byl splnitelný, bylo nutné modul 

rozdělit do tří tabulek. 

První tabulkou je cms_registration, ve které bude vytvořena položka pro každý 

registrační formulář. Těchto formulářů bude do databáze přibývat v řádu jednotek až 

desítek ročně podle toho, kolik akcí středisko uspořádá. 
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Tab. č.  26: Atributy tabulky cms_registration 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor - primární klíč 

date_from datetime Datum začátku akce 

date_to datetime Datum konce akce 

created_at datetime Datum vytvoření akce 

changed_at datetime Datum poslední změny akce 

name varchar (40) Název akce 

description text Popis akce 

connect_user tinyint (1) Příznak napojení na uživatelskou databázi 

public tinyint (1) Příznak, zda je registrace veřejná 

locked tinyint (1) Příznak, zda je registrace uzamčená 

billable tinyint (1) Příznak, zda se za akci platí 

price int (6) Cena za akci 

bank_account varchar (30) Bankovní konto, na které se platí za registraci 

max smallint (10) Maximální počet účastníků 

max_offset tinyint (10) Maximální počet účastníků nad limit 

 

Primárním klíčem v tabulce cms_registration je položka id, která má nastavenou 

vlastnost auto_increment a je datového typu int. Celkem čtyřem položkám jsem 

přiřadil datový typ datetime: date_from, date_to, created_at a changed_at. Jedná se 

postupně o datum a čas začátku akce, konce akce, vytvoření položky a změny položky. 

Textové položky jsou v tabulce tři. Atribut name je název akce datového typu 

varchar omezený na 40 znaků. Atribut description je popis akce a má datový typ text, 

jelikož se u něj předpokládá ukládání delších textových hodnot. Atribut bank_account 

je bankovní spojení pro platbu registračního poplatku (pokud je vyžadován) a má 

datový typ varchar s omezením na 30 znaků. 

Celkem čtyři atributy jsou typu tinyint (1), která je synonymem pro boolean. 

Atribut connect_user udává, zda je registrace na akce napojena na uživatelskou 

databázi, což umožňuje přihlášeným registrovaným uživatelům systému registraci na 

akci bez nutnosti zadávat již dříve vyplněné údaje. Atribut public udává, zda je 

registrace na akci veřejně přístupná. Atribut locked udává, zda je registrace 

z jakýchkoliv důvodu „uzamčena“, tedy že není možné se registrovat. Atribut billable 

udává, zda je registrace na akci placená, či nikoliv. 
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Atribut price udává cenu registračního poplatku, datovým typem je celočíselný 

int. Poslední dvě položky se týkají počtu účastníků. Atribut max udává maximální počet 

účastníků registrované akce, a jelikož se dá předpokládat, že tato hodnota nepřekročí 

číslo 65535, navrhnul jsem pro ni datový typ smallint. S největší pravděpodobností by 

stačil i typ tinyint, který dokáže uložit maximální hodnotu 255, ovšem po konzultaci 

s klientem jsem zvolil raději vyšší horní hranici. Není vyloučenu, že středisko 

v budoucnu uspořádá akci větších rozměrů, např. tábor, kde by počet registrovaných 

překročil hodnotu 255. Posledním atributem je max_offset, což je maximální dovolený 

počet nadlimitních účastníků. 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_registration 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Druhou tabulkou je cms_registration_form_params. Jak jsem již popsal výše, 

bylo nutné mít možnost u každého registračního formuláře zadat proměnlivé množství 

předem neznámých parametrů. Pokud by byly parametry registračního formuláře vždy 

stejné a předem definované, vystačil bych si s jednou tabulkou. Dané parametry 

formuláře by byly atributy tabulky, jednotlivé registrace by se pak vkládaly jako 

jednotlivé řádky tabulky. 

Jelikož však parametry předem definované nejsou, musí se ručně generovat 

v informačním systému. Konkrétní implementace skládání parametrizovaného 

formuláře není předmětem této práce, důležitá je forma uložení v databázi. Tabulka 

cms_registration_form_params se skládá z 10 parametrů. 

Parametr id je celočíselný int a má vlastnost auto_increment, jejíž vlastnosti jsem 

popsal výše. Tento atribut je zároveň primárním klíčem. Cizím klíčem je parametr 

form_id, který zajišťuje propojení na tabulku cms_registration. Jeho datový typ je int. 

 

CREATE TABLE `cms_registration` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `date_from` datetime NOT NULL, 
  `date_to` datetime NOT NULL, 
  `created_at` datetime NOT NULL, 
  `changed_at` datetime NOT NULL, 
  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `description` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,  
  `connect_user` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `public` tinyint(1) NOT NULL, 
  `locked` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `billable` tinyint(1) NOT NULL, 
  `price` int(6) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `bank_account` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `max ` smallint(10) DEFAULT NULL, 
  `max_offset ` tinyint(10) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `menu_id` (`menu_id`) 
) 
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Tab. č.  27: Atributy tabulky cms_registration_form_params 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

id int (11) Jedinečný identifikátor - primární klíč 

form_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_registration 

name varchar (255) Název parametru 

kind varchar (30) Typ parametru 

values text Přípustné hodnoty parametru 

required tinyint (1) Určuje, zda je parametr vyžadovaný 

required_label varchar (100) Popisek vyžadovaného parametru 

position tinyint (3) Pozice parametru ve formuláři 

locked tinyint (1) Určuje, zda lze položku smazat z formuláře 

overview tinyint (1) Určuje, zda se parametr objeví ve výpisu 

 

Atribut name je datového typu varchar a je omezen na 255 znaků. Jedná se o 

název parametru, který se uživateli zobrazí v registračním formuláři. Atribut kind udává 

typ parametru. Typů může být několik, např. běžný textový vstup, datum, pole pro 

zadání e-mailové adresy nebo výběr z několika daných možností. Datový typ jsem 

zvolil varchar omezený na 30 znaků – typ parametru bude zadán ve formě řetězce 

(např. string, password apod.). 

Atribut values, pokud je vyplněn v informačním systému, obsahuje středníkem 

oddělené hodnoty, které jsou pro daný parametr přípustné. Datovým typem je text, 

jelikož se může zadávat velké množství hodnot. 

 

 

Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_registration_form_params 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Další dva atributy jsou spojeny s možností označit parametr jako povinný. 

Parametr s tímto příznakem bude ve formuláři vždy vyžadovat zadání hodnoty. Atribut 

CREATE TABLE `cms_registration_form_params` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `form_id` int(11) unsigned NOT NULL, 
  `name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `kind` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `values` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `required` tinyint(1) NOT NULL, 
  `required_label` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  `position` tinyint(3) NOT NULL, 
  `locked` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `overview` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `item_id` (`item_id`), 
  CONSTRAINT `cms_registration_form_params_ibfk_1` FOREIGN KEY (`form_id`) REFERENCES 
`cms_registration` (`id`) ON DELETE CASCADE 
) 
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required s datovým typem tinyint (1) udává, zda je parametr povinný, či nikoliv. 

Hodnota atributu required_label s datovým typem varchar (100) pak bude uživateli 

zobrazena při vyplňování registračního formuláře, pokud parametr nevyplní nebo jej 

vyplní neplatnou hodnotou. 

Atribut position určuje pozici parametru ve formuláři. Jednotlivé prvky formuláře 

se tak dají řadit podle potřeby. Datový typ jsem zvolil tinyint, jelikož jeden formulář 

nikdy nebude obsahovat více jak 255 parametrů. 

Posledními dvěma atributy jsou locked a overview a jsou datového typu 

tinyinty (1), který je synonymem pro boolean. Atribut locked zabraňuje odstranění 

položky z formuláře. Atribut overview určuje, zda bude parametr viditelný v přehledu 

registračního formuláře v informačním systému. 

 

Poslední tabulkou v tomto modulu je cms_registration_form_values. V ní jsou 

uloženy konkrétní údaje zadané uživateli do registračního formuláře. 

 

Tab. č.  28: Atributy tabulky cms_registration_form_values 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název atributu Datový typ Vlastnost atributu 

form_id int (11) Zadání registračního formuláře – primární klíč 

param_id int (11) Cizí klíč (a zároveň primární klíč) z tabulky 
cms_registration_form_params 

item_id int (11) Cizí klíč z tabulky cms_registration 

value text Hodnota parametru 

 

Primární klíč je složený ze dvou atributů: form_id a param_id. Atribut form_id 

identifikuje jednotlivé zadání formuláře a má datový typ int. Tento datový typ má i cizí 

klíč param_id, který ukazuje do tabulky s parametry. 

Atribut item_id je cizí klíč s datovým typem int a odkazuje se na tabulku 

cms_registration. Posledním atributem je value s datovým typem text. V tomto poli je 

uložena hodnota parametru, kterou uživatel zadal ve formuláři. 
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Zdrojový kód pro vytvoření tabulky cms_registration_form_params 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

4.3 Shrnutí návrhové části 

Návrhovou část jsem rozdělil do dvou částí. V první části jsem opravoval chyby 

odhalené analýzou v analytické části této práce. Nejčastěji se jednalo o chybný návrh 

datového modelu, konkrétně špatně zvolené doménové omezení pro jednotlivé atributy. 

Těmto atributům jsem navrhnul nová doménová omezení, která podle mě lépe vyhovují 

standardům a ctí odborná doporučení. Atributům, které měly zcela špatný datový typ, 

jsem navrhnul nové datový typy. 

Ve druhé části bylo mým úkolem navrhnout datovou strukturu nových modulů. 

Ty jsou celkem čtyři: modul souborů, zápisů, úkolů a registračního formuláře. Všechny 

moduly jsem navrhoval s ohledem na obecné standardy, přihlédnout jsem však musel i 

k již existujícím modulům. 

Modul souborů slouží k přidávání souborů. Ty je možné kategorizovat do složek, 

souborům i složkám je možné nastavit veřejný či privátní stav. Soubory je možné 

aktualizovat novější verzí tak, aby nedošlo ke ztrátě předchozí verze souboru. Pro tento 

modul jsem navrhnul celkem tři tabulky: cms_folders, ve které jsou uloženy jednotlivé 

adresáře, cms_files, ve které jsou uložený jednotlivé soubory, a cms_files_version, která 

má na starosti aktualizované soubory. 

Modul zápisů slouží k vytváření zápisů ze schůzí či členských rad. K jednotlivým 

zápisům lze přiřadit přílohy (např. různé dokumenty ze schůze). Pro tento modul jsem 

navrhnul dvě tabulky: cms_protocol a cms_protocol_attachment. V tabulce 

cms_protocol jsou uloženy jednotlivé zápisy, v tabulce cms_protocol_attachment jsou 

uloženy přílohy k zápisům. 

Modul úkolů slouží k vytváření úkolů a jejich přiřazování uživatelům. K úkolům 

je možné přidávat komentáře, proto jsem modul rozdělil do dvou tabulek: cms_tasks a 

CREATE TABLE `cms_registration_form_values` ( 
  `form_id` int(11) unsigned NOT NULL COMMENT 'id urcujici celistvy formular', 
  `param_id` int(11) unsigned NOT NULL COMMENT 'polozka', 
  `item_id` int(11) unsigned NOT NULL COMMENT 'id formulare', 
  `value` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT 'hodnota', 
  PRIMARY KEY (`form_id`,`param_id`), 
  KEY `param_id` (`param_id`), 
  KEY `item_id` (`item_id`), 
  CONSTRAINT `cms_registration_form_values_ibfk_1` FOREIGN KEY (`param_id`) REFERENCES 
`cms_registration_form_params` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cms_registration_form_values_ibfk_2` FOREIGN KEY (`item_id`) REFERENCES 
`cms_registration` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) 
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cms_tasks_comments. V tabulce cms_tasks jsou uložené jednotlivé úkoly, v tabulce 

cms_tasks_comments jsou uložené komentáře k těmto úkolům. 

Modul registračního formuláře slouží k registrování členů organizace na různé 

akce či události. Registrace může být otevřena pro veřejnost, pokud administrátor takto 

zvolí. Jedním z požadavků byla možnost každému registračnímu formuláři přiřadit 

vlastní parametry. Formulář se tedy neskládá z předem dané množiny parametrů (osobní 

údaje apod.), ale je sestaven až z těch parametrů, které mu přiřadí oprávněný uživatel. 

Rozdělil jsem proto modul do tří tabulek. Tabulka cms_registration ukládá 

jednotlivé registrační formuláře, kde každý záznam v tabulce představuje jednu akci, na 

kterou se lze zaregistrovat. Tabulka cms_registration_form_params ukládá parametry, 

které uživatel přiřadí k formuláři. V tabulce cms_registration_form_values jsou uloženy 

jednotlivé vstupy registrovaných uživatelů. 

4.4 Ekonomické zhodnocení a přínosy 

U klienta Webwings, s.r.o. jsem byl po dobu řešení této práce zaměstnán na dohodu o 

provedení práce. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na hodinové mzdě 250 Kč. 

Soupis odpracovaných hodin je v následující tabulce: 

Tab. č.  29: Ekonomické zhodnocení 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Počet hodin Výsledná částka (Kč) 

Konzultace v sídle společnosti 10 2500 

Příprava teoretických poznatků 25 5000 

Analytická část 

Analýza informačního systému 5 1250 

Analýza jednotlivých modulů IS 10 2500 

Návrhová část 

Návrh v oblasti stávajících modulů 5 1250 

Návrh v oblasti nových modulů 15 3750 

Konečná cena 17500 

 

Vytvoření informačního systému pro Středisko Řehoře Mendla bude mít pozitivní 

vliv na fungování celé organizace. V jediném systému bude mít k dispozici správu 

svých členů, souborů, úkolů a dalších částí. 
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5 Závěr 

V této práci jsem řešil vývoj informačního systému pro firmu Webwings s.r.o. Práci 

jsem rozdělil na tři samostatné části. V první části jsem analyzoval stávající řešení 

informačního systému tak, jak jej poskytuje firma Webwings s.r.o. Snažil jsem se 

odhalit chyby, které v tomto informačním systému vznikly, a to především v oblasti 

databázového návrhu. Během analýzy jsem objevil různé chyby. Těmto chybám jsem se 

věnoval ve druhé části práce. V té jsem navrhl úpravy a modifikace pro nalezené chyby 

tak, aby byly odstraněny. Většinou se jednalo o chybně zvolený datový typ či nesprávná 

omezení pro atributy v tabulce. 

V poslední části jsem vytvořil databázový návrh pro moduly, které dosud 

v systému chyběly, a které si vyžádal klient firmy Webwings s.r.o., Středisko Řehoře 

Mendla v Brně. Konkrétně se jednalo o modul souborů, modul zápisů, modul úkolů a 

modul registračního formuláře. Bez těchto modulů by informační systém nebyl 

kompletní, a středisko by v budoucnu nemělo k dispozici veškerou funkční základnu, 

kterou požadovalo. 

Dosažené výsledky budou sloužit pro firmu Webwings s.r.o. jako podklad pro 

další postup ve vývoji informačního systému pro svého klienta. Návrh na úpravu 

chybných položek v databázi zapracuje do svého současného informačního systému. 

Podklady pro nové moduly využije při tvorbě těchto modulů. Návrh těchto modulů není 

pouhou záležitostí databázového návrhu, ale i programování a dalších činností 

spojených s vývojem. Výsledky mé práce jsou tak pouhou jednou částí vývoje 

informačního systému, další části jsou již v rukách firmy Webwings s.r.o. 
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