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Abstrakt 

Principem této bakalářské práce je vytvořit návrh efektivní databáze pro motocyklový servis a 

servis ATV, který je součástí malé obchodní společnosti MTT s.r.o. podnikajícím 

v motocyklovém odvětví. Měla by zjednodušit a zefektivnit příjem a evidenci servisovaných 

strojů. V první části jsou sepsána teoretická východiska, základy problematiky. V části 

následující je uveden obraz současného stavu a analýza problematiky s ním spojené. Návrh 

řešení a návrh databáze je uveden v závěru této bakalářské práce.  

 

Klíčová slova 

Databáze, normalizace, relační datový model, informační systém, data, servis, proces 

 

Abstract 

The principle of this thesis is to design an efficient database services for the 

motorcycleand ATV service, which is part of a small company MTT Ltd. business in 

the motorcycleindustry. It would simplify and streamline the receipt and registration of 

machines serviced.The first part is written theoretical background,basic issues. In the next pict

ure is given of the current situation and analysis of the issues associated with 

it. Design solutions anddatabase design is given at the end of this thesis. 
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Úvod 

Podívá-li se člověk kolem sebe, výpočetní technika je součástí již naprosto všech odvětví 

podnikání a činností člověka. Najdou se přece jen subjekty, které počítače využívají jen ve 

zlomku jejich možností, jako jsou servisy například motocyklů a čtyřkolek. Takový průměrný 

mechanik používá výpočetní techniku především jako zdroj informací, při potřebách zjištění a 

diagnostiky chyby vykázané palubním počítačem daného stroje, tímto převážně jejich práce 

s takovou výpočetní technikou končí. Problematika propojení této činnosti s výpočetní 

technikou nesouvisí jen s finanční náročností na její zavedení a velice malý výběr 

z nabízených aplikací na trhu, ale také nepochopení potřeby zavedení takové aplikace do 

běžné denní rutiny.  

Valné většině menších firem provozujících servis strojů naprosto stačí tužka a papír k příjmu 

stroje do opravy a neuvědomují si zcela, že po zpětném předání stroje ztrácí jakýkoliv kontakt 

s majitelem takového stroje, veškeré informace o tom, co bylo na daném motocyklu či 

čtyřkolce děláno, jaký to byl stroj a jaké byly například použity náhradní díly, jednalo-li se o 

běžnou opravu nebo o opravu v záruční době stroje, nebo byla-li to jen garanční kontrola. 

Spoléhají se na to, že vše má přeci majitel napsáno v servisní knížce. Ale napadne je snad, že 

každý majitel je jen člověk a je zde tím pádem spojena možnost ztráty či odcizení takové 

servisní knihy? Věřte mi, či nikoliv, že například tyto možnosti je nenapadají, a když už se 

něco takového stane, vždy se to „nějak“ vyřeší.  

Proto musíme brát v potaz, že takový malý průměrný mechanik umí pracovat manuálně a jen 

se základní potřebou využívat výpočetní techniku ke své každodenní činnosti.  

Na základě těchto základní principů se zaměřuji ve své bakalářské práci na návrh databáze, 

která by měla být jednoduchá, přehledná a měla by splňovat veškeré potřebné údaje pro 

současný i budoucí chod takového servisu motocyklů a čtyřkolek a obsahovat veškeré 

požadované funkce. Vymezení přímých problémů a určení prioritních cílů, které mají být 

dosaženy, je obsahem první základní části této práce.  

Následující části se zaměřují na teoretická řešení problematiky účelného zavedení systému, 

stručný přehled o možnostech databáze a programovacím jazyce. Dále následuje rozbor 

současného stavu a problémů, kde je rozveden doposud fungující systém servisu motocyklů a 

čtyřkolek v dané firmě. Logicky bychom se měli postupně dopracovat pomocí výše uvedené 

analýzy a návrhu řešení ke konkrétnímu vlastnímu návrhu na řešení. 
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1      Vymezení problémů a cíle práce 

1.1 Vymezení problému 

Předmětem podnikání obchodní firmy MTT s.r.o.  jsou opravy silničních vozidel, dále výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. V praxi se společnost 

zaměřuje na podnikání v oboru prodeje ojetých i nových motocyklů a oficiálním zastoupením 

několika značek dovozců čtyřkolek. S tím souvisí maloobchodní a velkoobchodní prodej 

motocyklového vybavení a náhradních dílů. Nedílnou součástí společnosti je i provoz servisu 

motorových vozidel, ať již oprav běžných, tak garančních kontrol strojů prodaných jako nové. 

Kde zákon hovoří o minimální záruční lhůtě 24 měsíců od data prodeje koncovému 

zákazníkovi, po tuto dobu by měla být vedena i servisní a garanční evidence takovýchto 

strojů. Proto je tato bakalářská práce zaměřena na vytvoření databázového systému 

aplikovatelného na potřeby zajištění provozu servisu motocyklů a čtyřkolek všech typů a 

značek. 

Společností MTT s.r.o. byla zadána poptávka na vytvoření informačního systému, jehož 

základním principem je umožnit uživatelům a mechanikům zefektivnění servisní činnosti 

v uvedené společnosti. Měla by plnit funkci evidence o příjmu, typu a názvu stroje, jeho 

výrobního čísla a dalších informací jako například: druhu opravy, výčtu použitých náhradních 

dílů a v určitém slova smyslu i archivaci informací o strojích přijímaných a servisovaných 

v dané opravně. Měla by také nahradit současný velmi neefektivní papírový systém 

zapisování do klasických bloků, podmínkou je, aby byla jednoduchá, pochopitelná  a 

propojila jednotlivé části databáze.  

1.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout databázi k zefektivnění servisních činností  

motocyklů a čtyřkolek. Databáze bude evidovat jednotlivé stroje, u kterých bude možné 

dopisovat a ukládat záznamy o servisních a garančních opravách, nebo pouze garančních 

kontrolách, včetně údajů o použitém materiálu a času stráveném na jednotlivé opravě. Dále 

bude obsahovat základní údaje o majitelích strojů. S jeho schválením mu bude průběžně 

poskytována informace například o cenových akcích na servisní práce. Z veškerých takto 

uložených dat bude možné vytvářet reporty, které budou sloužit jako vstupní podklad do 

ekonomického software používaného ve společnosti. 
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2  Teoretická východiska práce 

Předtím než přistoupíme k samotnému návrhu databáze, definujeme si některé pojmy a 

teoretická východiska, na jejichž základě budeme tuto bakalářskou práci stavět. Tyto nám 

poslouží jako podklad pro další analýzu a pomohou při následném řešení problematiky.  

2.1 Základní pojmy a definice    

Tato část blíže specifikuje databázi a její nedílné jednotky a fáze. Jedná se o stručný přehled 

pojmů, teorie z oblasti vytváření databází, které jsou podstatné pro následnou tvorbu.  

2.2 Databáze 

Databáze je soubor logicky uspořádaných dat. Základním kamenem tohoto principu je, aby se 

do ní data lehce vkládala, zajišťovala jednoduchý přehled a tato data neboli informace se z ní 

lehce daly jednoduše získat. Ve zjednodušené formě lze i říct, že pod pojmem databáze se 

mnohdy skrývá celý databázový systém skládající se z více částí 

.   

„Databáze je jediné, případně veliké, úložiště dat, která mohou být používána současně 

mnoha odděleními a uživateli. Všechna data, která tito uživatelé požadují, jsou integrována 

s minimálním množstvím duplikací. Důležité je, že databázi obvykle nevlastní žádné oddělení 

nebo uživatel, nýbrž je sdíleným zdrojem společnosti.“
1
 

2.3 Základní pojmy v databázovém systému 

Kromě toho, že se databáze dělí na určité části databázového systému, jsou zde definovány 

určité pojmy, které jsou důležité pro pochopení definice databáze. 

 

„Kromě toho, že databáze obsahuje provozní data organizace, obsahuje také popis těchto dat. 

Z tohoto důvodu je databáze definována jako sebe popisující kolekce integrovaných 

záznamů. Popis těchto dat, tj. metadata – „data o datech“ – se označuje jako systémový 

katalog nebo slovník dat.  Sebe popisující charakter databáze poskytuje tzv. nezávislost dat. 

To znamená, že když jsou do existující databáze přidány nové struktury nebo jsou existující 

                                                 
1 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 37    
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struktury v databázi upraveny, aplikace užívající databázi zůstávají nedotčeny, pokud přímo 

nezávisí na tom, co bylo změněno“.
2
 

„Poslední termín v definici databáze, je logicky související. Když analyzujeme informační 

potřeby organizace, snažíme se identifikovat důležité objekty, které je třeba reprezentovat 

v databázi a logické vztahy mezi těmito objekty“.
3
 

2.3.1 Pojem data 

Data jsou prozatím nezpracované údaje, které jsou podstatným zdrojem informací pro potřeby 

dané organizace nebo jednotlivce. 

 

„Záznamem informace na vhodné médium (hovoříme o procesu kódování 

informace, tedy přesně definovaném postupu jak informaci zaznamenat) se informace 

stávají data, která opět přečtením (dekódováním) přejdou zpět na informaci pro daného 

příjemce.“
4
 

2.3.2 Pojem informace 

Informace jsou již vlastně zpracovaná data, které již dostala konkrétní strukturu. 

 

„Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři požadavky. Prvním je 

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

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

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

relevance. Zpráva musí mít pro přijímací subjekty nějaký význam.“
5
 

2.3.3 Systém řízení báze dat 

Řízení databáze zajišťuje určitý softwarový systém DBMS ( z anglického Database 

Management Systém), který umožňuje uživatelům vkládat, aktualizovat, mazat a vyvolávat 

data z databáze. Existuje-li centrální skladiště všech dat  a popis těchto dat, pak je možno se 

                                                 
2 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009.. s. 37.    

3 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. 38.    

4 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 4. 

5 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s. 4. 
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pomocí dotazovacího jazyka z DBMS na tyto data dotazovat. Dotazovacím jazykem je 

například jazyk SQL (Structured Query Language), který je hlavním dotazovacím jazykem 

pro relační DBMS. 

2.4 Databázové aplikace  

Aplikace je soubor počítačových programů, které jsou určeny k řešení problémů. 

 

„Uživatelé pracují s databází prostřednictvím většího počtu databázových aplikací, které se 

používají k vytváření a správě databáze a generování informací. Tyto programy mohou být 

obvyklými dávkovými aplikacemi, nebo což je v poslední době typičtější, on-line aplikacemi.“
6
  

2.4.1 Třívrstvá architektura ANSI/SPARC 

Model ANSI/SPARC identifikuje tři odlišné úrovně, na kterých lze popisovat datové položky, 

extérní úroveň, konceptuální úroveň a interní úroveň. Způsob jak k datům přistupuje DBMS a 

operační systém, se nazývá interní úroveň, kde jsou data fyzicky skutečně uložena. 

Konceptuální úroveň poskytuje jednak mapování a také nezávislost mezi extérní a interní 

úrovní. Cílem této architektury je oddělit pohled uživatelů na databázi od způsobu, jak je 

databáze skutečně fyzicky reprezentována. [2.] 

2.4.1.1 Externí úroveň 

„Uživatelský pohled na databázi. Tato úroveň popisuje tu část databáze, která je podstatná 

pro každého uživatele.“
7
 

2.4.1.2 Konceptuální úroveň 

„Obecný pohled na databázi. Tato úroveň popisuje, jaká jsou data uložena v databázi, a 

relace mezi daty.“
8
 

                                                 
6 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 39.    

7 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 51.    

8 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 51.    
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2.4.1.3 Interní úroveň 

„Fyzická reprezentace databáze na počítači. Tato úroveň popisuje, jak jsou data uložena 

v databázi.“
9
  

2.5 Vrstvy datové abstrakce 

Databáze se dělí na určité vrstvy abstrakce, díky nimž jsou umožněno vytvářet určité 

uživatelské pohledy.   

2.5.1 Fyzická vrstva abstrakce 

Fyzická vrstva obsahuje datové soubory, do kterých se ukládají veškerá data příslušné 

databáze. Podle konkrétního databázového systému může být přitom jedna databáze uložena 

v několika datových souborech rozmístěných často na různých fyzických diskových 

jednotkách. Při tomto uspořádání mohou všechny diskové jednotky pracovat souběžně a 

databáze tak dosáhne vyššího výkonu. [1.] 

2.5.2 Logická vrstva abstrakce 

Logická vrstva představuje první ze dvou vrstev abstrakce v databázi, protože fyzická vrstva 

skutečně existuje a je realizována v konkrétních souborech operačního systému, zatímco 

logická vrstva je pouze součástí abstraktních datových struktur, které se dle potřeby skládají 

z objektů fyzické vrstvy. Tato vrstva se někdy označuje jako schéma, jež označuje kolekci 

všech datových položek uložených v příslušné databázi. Do přímého styku s fyzickou a 

logickou vrstvou v ideálním případě vstupuje jen databázový administrátor.[1.] 

2.5.3 Extérní vrstva abstrakce 

Extérní vrstva, která je mnohdy označována i jako extérní model, je druhou z vrstev abstrakce 

v databázi. Tato vrstva je tvořena uživatelskými pohledy, kterým se souhrnně říká subschéma. 

V této vrstvě se v databázi připojují uživatelé a aplikační programy, které s ní dále pracují a 

zadávají v ní příkazy. Protože se uživatelské pohledy vytvářejí právě v této externí vrstvě, 

mohou být předem definovány a uloženy do databáze, kde je kdokoliv může znovu využít, 

                                                 
9 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 51.    
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nebo mohou být vytvořeny jen jako dočasné položky, ve kterých si databázový systém ukládá 

výsledky jednorázového dotazu a které se po použití odstraní. [1.]  

2.6 Datová nezávislost 

Datová nezávislost je hlavním cílem třívrstvé architektury, její význam spočívá v tom, že nižší 

úroveň nemůže ovlivňovat případnými změnami úrovně vyšší. 

2.6.1 Logická datová nezávislost 

Nezávislost dat na logické vrstvě označujeme jako logickou datovou nezávislost, což 

znamená možnost provádění změn v logické vrstvě bez narušení činností stávajících uživatelů 

a procesů. Za logickou datovou nezávislostí stojí transformace mezi logickou a externí 

vrstvou. [1.] 

 

„Logická nezávislost dat označuje odolnost vnějších schémat při změnách konceptuálního 

schématu.“
10

 

2.6.2 Fyzická datová nezávislost 

U fyzické datové nezávislosti existují i různé stupně logické datové nezávislosti, z tohoto 

faktu vyplývá, že každá logická změna s sebou přináší i změnu fyzickou. Znamená to, že do 

databáze nemůžeme přidat nový databázový objekt, aniž by se jeho data někam ukládala, tato 

změna se projeví právě na vrstvě fyzické. [1.] 

 

 „Fyzická nezávislost dat označuje odolnost konceptuálního schématu při změnách vnitřního 

schématu.“
11

  

2.7 Datové modely 

Ve zjednodušené formě můžeme říct, že datový model určuje datovou strukturu a způsoby 

přístupu k těmto datům. Jeho hlavním účelem je také data reprezentovat a převádět do 

srozumitelné řeči.  

                                                 
10 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 53.    

11 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 53.    
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„Model dat je integrovaná kolekce konceptů pro popis dat, relací mezi daty a omezení dat, 

používaných organizací.“
12

 

 

Z historického pohledu se datové modely začaly vytvářet jako hierarchické, byly to první 

navržené databáze zhruba v polovině 60.let. a byl vyvinut z původních souborových systémů. 

Dalším okamžitým nástupcem byl síťový model, který se od předešlého liší doplněním vztahů 

neboli relacemi, které jsou zde pojmenovány. V současné době je používán Relační datový 

model, který je využíván v současnosti. 

2.7.1 Relační model dat 

V roce 1970 zveřejnil E.F.Cood první relační model dat, který reagoval na slabiny systémů 

první generace. Jeho velmi silnou stránkou je jednoduchá a přitom velmi silná struktura, která 

je založena na relacích a tabulkách. Tento systém je založen na myšlence, že mít v datové 

struktuře jen jednu předem definovanou cestu je příliš omezující řešení, zejména ve světle 

neustále rostoucích požadavků na podporu nahodilých či jednorázových požadavků 

informací. V relačním modelu je možnost svázat záznamy jen takzvaně dle potřeby, nikoliv 

dle vazeb definovaných předem při prvotním ukládání záznamů do databáze. Je navíc 

postaven takovým způsobem, že dotazy pracují vždy s určitou množinou dat a ne 

s jednotlivými záznamy, jako tomu bylo u síťového a hierarchického modelu.  

V relačním modelu jsou data reprezentována pomocí dvourozměrných tabulek, velmi 

podobně jako list tabulkového procesoru.  

  

„Relační model dat je založen na matematickém konceptu relace, která je fyzicky 

reprezentována tabulkou.“
13

 

 

                                                 
12 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 62.    

13 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 63.    
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Obrázek 1  Struktura relačního modelu.  Zdroj: vlastní.   

 

2.7.2 Součásti relační databáze 

Relační model dat se dělí na pět hlavních složek. K uložení informací, které chceme  

v databázi reprezentovat, nazýváme relace. Tuto relaci reprezentujeme jako tabulku, v které 

řádky odpovídají jednotlivým takzvaným datovým n-ticím a sloupce tabulky odpovídají právě 

atributům. Atributy se mohou objevovat v libovolném pořadí a stále půjde o stejnou relaci  se 

stejným významem. Domény jsou další velmi důležitou vlastností relačního modelu, protože 

každý atribut v relační databázi je spojen s jednotlivou doménou. Doména může být jiná pro 

každý atribut nebo může být více domén spojeno se stejným atributem. Stavba relační 

databáze se skládá z relačních tabulek, které jsou propojovány takzvanými klíči a jsou 

odpovídajícím způsobem strukturovány. [2.] 

 

 

 

Zákazník 

Typ 

Rozpis prací 

Činnost 

Zakázka 
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Obrázek 2  Součásti relační databáze.  Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.7.2.1 Entita 

Pod pojmem entita si můžeme představit objekt reálného světa převedený do podoby vhodné 

pro počítačové zpracování, např. osoba, místo, věc, událost nebo myšlenka, o které 

shromažďujeme určitá data. Vlastně je možné si pod tímto pojmem představit téměř cokoliv, 

co můžeme pojmenovat podstatným jménem. V praxi omezujeme množinu entit na takové, 

s nimiž uživatelé databáze pracují. Každá entita znázorněná v konceptuálním modelu 

reprezentuje celou třídu entit. [1.] 

 

„Množina objektů se shodnými vlastnostmi, které uživatel nebo organizace identifikuje jako 

nezávislé existující objekty.“ 
14

  

                                                 
14 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 156.    
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2.7.2.2 Atributy 

Atribut je jednotka faktů, která entitu určitým způsobem charakterizuje nebo popisuje. Tvoří 

jednoznačný neboli jedinečný identifikátor entity, který pro každý výskyt entity obsahuje 

specifickou hodnotu a může být složen i z několika atributů. Každý atribut by měl být 

atomický, tedy takový, aby jeho hodnotu nebylo možné dále rozdělovat do několika dalších 

menších jednotek. Což znamená, že atribut jako takový by měla být nejmenší možná 

pojmenovatelná jednotka dat definovaná v databázovém systému a musí vždy popisovat nebo 

charakterizovat danou entitu. [1.] 

2.7.2.3 Relace 

Mezi entitami musí existovat určité vzájemné vztahy, které se znázorňují v relačním datovém 

modelu. Tyto vazby znamenají propojení dat, které spolu nějakým daným způsobem souvisí. 

Toto propojení rozlišujeme dle počtu výskytů jednotlivých n-tic relace.  

 

„Relace je množina smysluplných propojení mezi entitami.“ 
15

  

2.7.2.4 Klíče relace 

Na základě faktu, každý záznam v tabulce musí být jedinečný vyplývá schopnost určení 

sloupce nebo kombinace sloupců, toto zajišťují klíče relace. 

2.7.2.4.1 Kandidátní klíč 

Je to klíč relace, který obsahuje jen minimální počet sloupců nutných k identifikaci záznamů. 

Pro danou tabulku má dvě důležité vlastnosti a to zajišťuje jedinečnost a neredukovatelnost. 

Což znamená, že v každém záznamu určuje hodnota kandidátního klíče výlučně daný záznam 

a že žádná vlastní podmnožina kandidátního klíče nezajišťuje jedinečné určení záznamu. [2.] 

 

„Superklíč, který obsahuje jen minimální počet atributů nezbytných k jedinečné identifikaci 

každého výstupu entity.“
16

 

                                                 
15 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 157.    

16 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 158. 



   

22 

 

2.7.2.4.2 Primární klíč 

Je atribut entity, který jednoznačně identifikuje záznamy v tabulce. Primární klíče můžeme 

rozdělit na několik typů, a to jednoduchý, složený a umělý.  

 

„Kandidátní klíč, který zvolíme pro jedinečnou identifikaci příslušné identity“
17

   

2.7.2.4.3 Cizí klíč 

Cizí klíč je atribut, který je tvořen kopií primárního klíče z rodičovské tabulky do tabulky 

dceřiné. Díky tomu pak můžeme vytvořit relační vztah mezi oběma tabulkami.  

 

„Sloupec nebo skupina sloupců v jedné tabulce, která odpovídá kandidátnímu klíči některé 

tabulky.“
18

   

2.7.3 Normalizace  

E.F.Cood v roce 1972 vytvořil techniku takzvané normalizace, které slouží pro podporu 

návrhu databází založených na relačním modelu a to tak aby se co nejvíce minimalizovala 

nadbytečnost dat.  

 

„Technika používaná pro vytvoření sady tabulek s minimální redudancí, která podporuje 

datové požadavky organizace“
19

 

2.7.3.1 1.normání forma 

Základní podmínkou této normální formy je definice, že každá buňka tabulky obsahuje právě 

jednu hodnotu. Tato hodnota nesmí být složena ani nesmí být takzvaně vícehodnotová. Vyjma 

možnosti využít složenou hodnotu a to v případě, nepotřebujeme-li jednotlivé části zadané 

informace, jako je například adresa, v tomto případě zůstává 1.normální forma splněna. [1.] 

                                                 
17 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 161.    

18 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 67. 

19 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 72.    
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2.7.3.2 2.normální forma 

„Tabulka, která je v první normální formě a ve které jsou hodnoty každého sloupce, který není 

součástí primárního klíče, determinovány všemi hodnotami sloupců, které tvoří primární klíč. 

Druhá normální forma se týká jen tabulek se složenými primárními klíči, tedy tabulek, jejichž 

primární klíč tvoří dva nebo více sloupců.“
20

 

2.7.3.3 3.normální forma 

Je-li relace v 1. a současně i v 2. normální formě za předpokladu, že její atributy nejsou na 

sobě nikterak vzájemně závislé, vyjma primárního klíče. Určitou variací této propojenosti je 

Boyce-Coddova normální forma,  jež se zabývá určitým částečným překrýváním kandidátních 

klíčů. [3.] 

2.7.3.4 4.normální forma 

„Relace je ve čtvrté normální formě, pokud je Boyce-Coddově normální formě, a navíc 

všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z kandidátních klíčů – 

v jedné závislosti se nesmí spojovat nezávislé opakované skupiny.“
21

 

2.7.3.5 5.normální forma 

„Týká se případu spojené závislosti, která vyjadřuje cyklické omezení, pokud je relace 1 

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

všechny tři entiry musí být součástí stejného vektoru hodnot.“
22

 

2.7.4 Entito – relační modelování 

E-R model je určen pro komunikaci a definuje ve srozumitelné a jednoduché formě data není 

technický a neobsahuje víceznačnosti. [1.] 

 

„Entitně-relační modelování návrhu databáze odpovídá přístupu k návrhu metodou shora 

dolů. ER modelování začíná určením důležitých dat (nazývaných entity) a relací mezi daty, 

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

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

22 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2004. s.64. 
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které je potřeba v modelu reprezentovat. Pak se postupuje k podrobnostem jako například 

informacím, které je třeba o entitách a vztazích uchovávat (nazývaných atributy) a omezení 

platným pro entity, vztahy a atributy.“
23

 

2.8 Životní cyklus databáze 

Veškeré události, které nastanou od okamžiku, myšlenky na vznik databáze, přes její vývoj do 

finálového spuštění do provozu, definujeme pojmem životní cyklus databáze. Jsou to 

jednotlivé fáze tohoto životního cyklu, které ovšem nemusejí vždy striktně následovat po 

sobě, ale mnohdy zahrnují také opakování předcházejících fází na základě potřeb a zpětných 

vazeb. A to z důvodů snahy o co největší možnou eliminaci případných chyb, které by se 

postupně mohly objevovat při spuštění databáze, popřípadě jejím provozu. [1.] 

 

                                                 
23 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s.155. 



   

25 

 

 

 

Obrázek 3   Fáze životního cyklu vývoje databázových systémů.  Zdroj: [2] s.110 

 

 

2.8.1 Plánování databáze 

Ve fázi plánování je prvořadým smyslem zajistit hladký a efektivní průběh dalších fází a 

rozebrání plánované databáze. Součástí je stanovení celkového poslání, kde se prvořadě 

definuje hlavní cíl vytvářeného databázového systému a úkoly které musí splňovat. Obsahuje 

i odhad rozsahu potřebné práce, zdrojů a celkových finančních prostředků. Plánování nám i 
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sděluje způsoby, kterými bude dosaženo stanovení cílů s ohledem na specifické požadavky a 

možnosti zadavatele. [1.] 

2.8.2 Uživatelské pohledy  

Prezentaci dat uživatelům vytváříme formou pohledů. Tyto pohledy je třeba identifikovat, 

jelikož pomáhají zajistit, aby žádný významný uživatel nebyl opomenut při konkrétním 

návrhu a požadavků při vývoji databázového systému. Definují taktéž, co se vlastně od 

databázového systému požaduje i z hlediska uchovávaných dat a prováděných prací 

s daty.[1.] 

 

„Definuje, co se od databázového systému očekává z hlediska konkrétního pracovního 

postavení nebo provozní oblasti.“
24

 

2.8.3 Sběr a analýza požadavků 

Tato fáze představuje proces sbírání a analýzy informací o dané organizaci nebo jen části 

organizace, pro kterou je databázový systém určen a slouží k určení požadavků na tento 

systém. Pro sbírání těchto informací je evidováno mnoho technik, jejich kombinace se 

využívá obvykle během vytváření jediného databázového projektu. Dále se analyzují nalezené 

informace, aby se určily přesné požadavky, které se musí zahrnout do plánovaného 

databázového systému. [1.] 

2.8.4 Návrh databáze 

Tento krok je tvořen třemi hlavními fázemi, které nazýváme konceptuální, logický a fyzický 

návrh. Je to proces, jenž je založen na vytvoření návrhu, který má za úkol podporovat celkové 

poslání a dílčí cíle požadované na celkovém databázovém systému pro danou organizaci nebo 

využití. [1.] 

                                                 
24 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 111.    
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2.8.4.1 Konceptuální návrh databáze 

Úkolem této fáze je především vytvořit návrh externího, jinak řečeno vnějšího prostředí cílové 

aplikace nebo databáze. Během této etapy se navrhuje případné rozložení sestav, obrazovek, 

formulářů, webových stránek a dalších nástrojů pro příjem a prezentaci získaných dat.  

 

„Proces vytvoření modelu dat používaných v organizaci bez jakýchkoliv úvah o fyzické 

implementaci.“ 
25

  

 

V tomto kroku vytváříme ER model, což je konceptuální model vyšší úrovně, který 

představuje celkovou a přesnou reprezentaci datových požadavků, kterou má databáze 

podporovat. Důležitým aspektem je, aby při minimální redudanci byly splněny veškeré 

požadavky na podporu požadovaných transakcí.  

2.8.4.2 Logický návrh databáze 

Tato fáze je především určena k pracím na technickém návrhu aplikace a databáze. Tato část 

se rozděluje do určitých segmentů, které přesněji specifikujeme pro další kroky. Je to také 

hlavní zdroj informací pro další etapu vytváření databáze, které jsou určeny pro již konkrétní 

práci na dané databázi.  

 

„Proces vytvoření modelu dat používaných organizací, který je založen na specifickém 

modelu dat, ale nezávislý na konkrétním DBMS a jiných úvahách o fyzické implementaci.“
26

 

 

Pomocí normalizace se zde provádějí kontroly pro zajištění minimalizace redudancí, definují 

se požadovaná integritní omezení databáze.  

2.8.4.3 Fyzický návrh databáze 

Ve zjednodušené formě lze říci, že je to převod logického návrhu do praktické stránky 

vytváření databáze.  

 

                                                 
25 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 206.    

26 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 206.    
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„Proces vytvoření popisu implementace databáze ve vnější paměti; popisuje podkladové 

tabulky, organizaci souborů, indexy používané pro dosažení efektivního přístupu k datům, 

všechna související integritní omezení a bezpečnostní omezení.“
27

 

2.8.4.4 Ověřovací provoz 

Doposud vytvořený systém se v této fázi kontroluje z praktického pohledu před zavedením do 

reálného ostrého provozu. Dá se říci, že se jedná o testovací verzi, na které se zjišťují 

případné chyby systému, v případě zjištění takovéto vady v provozu by bylo mnohem 

složitější a nákladnější takovéto problémy opravit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 CONNOLY, T., Mistrovství – databáze: Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 2009. s. 207.    
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3 Analýza problému a současná situace 

Úkolem této části je postavit základní pilíře, které mají sloužit k vytvoření využitelného 

návrhu na řešení dané problematiky praktického využití získaných dat ze servisu motocyklů a 

čtyřkolek.  

3.1 Společnost a její historie  

Společnost vznikla v roce 2004 s myšlenkou a vizí vytvořit na jižní Moravě moto-centrum 

s kompletní nabídkou vybavení a služeb pro motocyklisty, majitele skutrů a v neposlední řadě 

čtyřkolek. Součástí takového centra měl být kompletní servis a pneuservis zaměřen na 

zákazníky, kteří směřují k adrenalinovým sportům, jako jsou právě motocykly a čtyřkolky. 

Tato část společnosti zajišťuje i případné formality spojené s provozem motorových vozidel, 

jako jsou zákonem stanované kontroly stanice technické kontroly, povinné ručení nebo 

přepisy v rámci magistrátu města Brna. Společnost se zabývá prodejem jak bazarových 

motocyklů všech japonských a amerických značek, tak prodejem nových čtyřkolek značek 

Journeyman, SMC a amerického Polaris. Další příjmy společnosti plynou z prodeje oblečení, 

helem, chráničů a kompletního vybavení pro motocyklový sport jak maloobchodně, tak 

velkoobchodně, kdy firma dodává vybavení do stále vytvářené a rozšiřující se sítě dalších 

prodejců. V současné době je organizace ve fázi takového svého vývoje, že jednotlivé 

jednotky, nebo chcete-li části společnosti, fungují samostatně, přičemž se ve výsledném 

efektu chod slučuje pod jednu hlavičku a tou je MTT s.r.o.   

3.1.1 Vize a představy dalšího vývoje společnosti z hlediska databázového systému 

Jako společnost, která si uvědomuje, že je stále potřeba expandovat a nabízet nová řešení, byl 

zadán požadavek na efektivní využívání dat získaných ze sekce „servis“. Tato získaná data, 

která obsahují nejen údaje o strojích přijímaných, tak samozřejmě i důležitá fakta o majitelích, 

které lze efektivně využívat jako podklady pro informace zákazníkům o připravovaných 

akcích, slevách a výhodách, které pro zákazníky společnost stále připravuje. Z praktického 

pohledu servisního mechanika by měla být tato databáze podstatná jako evidence použitých 

dílů na určité stroje a průměrného času stráveného na jednotlivých činnostech a údržbách. Na 

základě těchto údajů se zjednoduší i následné vystavování faktur za servisní práce.  
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3.1.2 Příjem stroje na servisní práce 

Na základě dotazů podaných dané firmě a času tráveného pozorováním současného stavu byla 

zjištěna následné fakta. Při příjezdu zákazníka se strojem na servis nebo jeho dovozem na 

přání zákazníka je tento stroj přijímán pomocí příjmového protokolu, který je vyplňován 

pouze ručně. Tento „dokument“ obsahuje jméno zákazníka, datum narození, bydliště a 

telefonní kontakt. Tyto údaje jsou ověřeny na základě velkého technického průkazu 

motorového vozidla, dále jsou zde evidovány údaje o stroji, tovární značka, typ, rok výroby, 

rok uvedení do provozu, VIN číslo, které je vlastně rodným číslem každého stroje a stav 

kilometrů, který je opsán z tachometru a slouží jako podklad proti případnému napadení ze 

strany majitele nebo jako zápis do servisní knihy daného stroje. V neposlední řadě jsou zde 

uvedeny údaje časové, tedy předpokládaný termín dokončení oprav a současná odhadní 

hodnota stroje, které slouží pro případ rizika loupeže daného stroje z pojištěných prostor 

společnosti.   
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Obrázek 4   Příjímací protokol.   Zdroj: MTT s.r.o.. 
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3.1.3 Předání stroje na servis a přístup servisních techniků 

Poté je takto zaevidované vozidlo předáno technikům na servis, současně s klíčky a 

příjmovým protokolem. Součást práce mechanika je řádné pročtení přijímacího protokolu, 

zjištění, zda-li jsou na skladě všechny potřebné náhradní díly, náplně a případné jejich 

doobjednání ať už se jedná o běžně využívané, jako jsou olejové filtry, náplně nebo o 

specifické součástky, pneumatiky pro dané modely. Jedná-li se o nově prodané čtyřkolky je 

servis odpovědný za provedení garančních kontrol, záručních oprav, objednání náhradních 

dílů a s tím související vyplnění objednacích protokolů v rámci těchto oprav určené pro 

dokumentaci, kterou požaduje autorizovaný a výhradní dovozce daných strojů. Po opravách, 

kontrolách nebo výměně pneumatik je stroj vrácen opět na fakturaci, k dokumentu o přijetí je 

připsán tužkou, rukou mechanika, použitý materiál, jeho množství a čas fyzicky strávený na 

dané zadané a sepsané požadované činnosti.  

3.1.4 Výdej stroje a fakturace za servisní práce 

Stroj je po vykonaných opravách předán zpět na prodejnu, kde je kontaktován majitel a 

současně je informován o stavu stroje a koncové výši účtované částky. Je zde potvrzována 

servisní kniha určitého stroje, do které se zapisují garanční kontroly, nebo případné záruční 

opravy se taktéž zapisují do této knížky, která je součástí každého nového stroje v záruční 

době. Na základě těchto údajů je vystavována faktura zákazníkovi a motorové vozidlo je 

současně s kopií dokumentace, faktury a příjmového dokladu předán majiteli, jehož totožnost 

je ověřena na základě občanského průkazu, nebo jiného dokumentu ověřující totožnost 

fyzické nebo právnické osoby.  

3.1.5 Současný stav evidence takto získaných dat  

Po předání je stroj vyřazen a příjmový protokol zařazen do kartotéky s názvem Vykonané 

práce servisu, která eviduje servisní činnost v průběhu každého měsíce. Potom se tato data 

zpětně velmi obtížně dohledávají, a proto je tento způsob z pohledu praktického využití 

získaných informací  a podkladů velmi neefektivní. 
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3.1.6 Shrnutí současného stavu 

Současný stav lze definovat jako velmi jednoduchý systém, ve kterém v od počátku ke konci 

nefigurují žádné evidující se údaje. 

Obrázek 5  Vývojový diagram současného stavu  
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3.1.7 EASY Service / FULL Service  

Na základě provedené analýzy na trhu software byly vytipovány dva software, které by  

mohly být využity pro požadované úkoly. Tyto jsou níže rozebrány z hlediska jejich 

použitelnosti na základě požadavků společnosti. 

    

Tento software byl vytvořen společností Carsys s.r.o., dělí se na dvě varianty modulu pro 

auto-servisy (moto-servisy) a to na základní verzi EASY Service a komplexní řešení FULL 

Service.  

 EASY: Tento software je určen pro jednoduchou evidenci a fakturaci servisních 

zakázek s velmi jednoduchou obsluhou. Je především určen pro menší servisy a skládá 

se ze čtyř základních modulů (adresář, autoservis, vozidla a sklad).[12.] 

- zjednodušená verze FULL Service 

- nabízí nejzákladnější funkce pro evidenci a fakturaci servisních zakázek 

- možnost vedení katalogu prací s ceníkem 

- vedení zákazníků a vozidel 

- evidence uskladnění pneumatik 

- postupné rozšiřování funkcí podle růstu firmy 

- profesionální vzhled tiskových výstupů s možností individuálních úprav 
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Obrázek 6   EASY SERVICE – ukázka softwaru.   Zdroj: [12.] 

 

 FULL: Komplexní řešení provozu servisu, od evidence servisních zakázek, výbav a 

poškození vozidel až po evidenci faktur a jejich úhrad pomocí pokladních dokladů 

nebo bankovních transakcí. Tento modul je navržen tak, aby v sobě spojoval 

jednoduchost a integraci co nejvíce funkcí. Je složen z více modulů než předchozí 

verze (adresář, autoservis, vozidla, sklad a vydané doklady). Součástí je i automatické 

hrazení faktur, které jsou v hotovosti přes modul pokladna. [12.] 

      -    vedení databáze vozidel, zákazníků a servisní zakázek 

- evidence výkonu mechaniků 

- skladové hospodářství přímo z modulu Autoservis 

- možnost evidence poškození vozidel 

- kompletní řešení všech faktur a plateb 

- nástroje při fakturaci pojišťovnám a garanční opravy v rámci jedné zakázky 
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Obrázek 7   FULL SERVICE – ukázka softwaru.  Zdroj: [12.] 

 

3.1.7.1 Nevhodnost systému FULL SERVIS 

Verze FULL Service by se dala využít pro všechny potřeby společnosti, pokud by se 

odstranila účetní část tohoto softwaru. Vzhledem ke skutečnosti, že účetní systém je již ve 

společnosti založen a eviduje účetnictví společnosti od založení, tudíž je zcela zbytečným.  

3.1.8 AutoServis 

Další software, který byl na základě analýzy zjištěn je systém AutoServis. 

 

Opět jej mateřská firma, kterou je TEAS s.r.o., rozdělila na dvě verze AutoServis – Caris 

MINI a AutoServis. Liší se zejména rozsahem, verze MINI je logicky určena pro menší 

provozovny, naopak plná verze je určena již pro větší provozy servisů. Z praktického 
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vyzkoušení tohoto softwaru se jedná o zbytečně složité vyhotovení, které nenabízí 

jednoduchý přehled, ale propojování různých kroků. [13.] 

 AutoServis – Caris MINI: obsahuje evidenci vozů a zákazníků, příjem zakázek, 

možnost pohodlného přebírání údajů o vozidle z databáze Cebia včetně jeho prověření 

v evidenci kradených vozidel a identifikace vozu dle VIN a přebírání údajů o 

zákazníkovi z obchodního rejstříku. Dělení zakázek na servisní, garanční, interní, 

tvorba dalších typů zakázek, hodinové sazby. Zápis operací na zakázku, volný výdej 

materiálu přímo do servisní zakázky bez nutnosti vést skladovou agendu. Mnoho 

dalších doplňků a propojení pro celkovou práci autoservisu.  

 

 

 

 

Obrázek 8  AutoServis – Caris MINI.  Zdroj: [13.] 

 

 AutoServis: Stejně jako jeho „menší bratr“ umožňuje dělení oprav na běžné, garanční, 

reklamační, režijní apod., toto dělení je uživatelsky nastavitelné. Při pořizování nové 
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zakázky je možné v případě potřeby kdykoliv později vytvářet další moduly typů 

zakázek a to i včetně přesunu materiálu a pracovních úkonů. Jakmile je pořízen 

zakázkový list, automatizuje se další oběh dokladů v závislosti na začlenění opravy do 

vybrané zakázkové řady, kdy při zpracování zakázky systém automaticky přiděluje 

hodinové sazby, preferované ceny ND, velikosti slev, servisní prohlídky, příslušnou 

daňovou sazbu atd. Z evidence vozů a zákazníků lze zpětně sestavit historii návštěv 

zákazníka či vozu. U jednotlivých návštěv je možné zpětně dohledávat technické a 

ekonomické údaje opravy strojů.  

Výkony mechaniků jsou definovány výkaznictvím pracovních úkonů z časových 

norem. Pro přesnou evidenci času práce mechaniků je možno využít program pro 

automatické sledování skutečně odpracovaného času mechaniků identifikace a 

docházky. Další částí programu je plánovač kapacity, který má za úkol řešit plánování 

využití kapacit přijímacích techniků a servisního střediska. Pro zvýšení efektivity 

vedení agendy rezervovaných objednávek slouží možnost propojení „plánovače 

kapacity servisu“, který je schopen přijímat objednávky elektronicky v reálném čase. 

V rámci skladového hospodářství nabízí program uživateli možnost rozdělení skladu 

náhradních dílů na účty, případně práci ve víceskladovém systému. Položky lze 

barevně dělit dle limitních množství. Součástí programu je i systém rezervací a 

objednávek náhradních dílů. Tento systém zabezpečuje možnost adresné rezervace 

dílů nebo naopak celkově kontrolovat rezervace. Podrobné informace o chodu servisu 

program nabízí na výstupech, z pořízených dat je možné sestavovat vyhodnocení 

zahrnující realizované výkony na zakázkách, prodeji náhradních dílů, mzdy 

mechaniků, rozpracovanost a mnohé další.  
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Obrázek 9  AutoServis – TEAS.    Zdroj: [13.] 

 

3.1.8.1.1 Nevhodnost systému AutoServis 

Tento systém sice nabízí vše, co lze od databáze očekávat, ale v tak složitém prostředí, že je 

pro potřeby jednoduchosti nevyužitelný. Obsahuje zcela zbytečné kroky a údaje, které 

způsobují nepřehlednost informací o motorovém vozidle, které jsou součástí automobilu 

nikoliv však motocyklu nebo čtyřkolky. A je propracovaný pro využití ve větším servisu 

zaměřeného na automobily.  
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4 Vlastní návrh řešení, přínos návrhu řešení 

Tato část vychází z doposud zjištěných údajů, analýzy problému a popisu současné situace, 

jedná se vlastně o postup dle životního cyklu databáze a jedná se vlastně již o praktickou část 

vytváření vlastního návrhu databáze. 

4.1 Analýza problému 

Po prozkoumání současné situace můžeme začít navrhovat databázi, kterou začneme tvořit 

právě na základě získaných informací od počátku myšlenky do tohoto bodu vývoje. Zde se již 

pozastavíme nad konkrétními nedostatky, a jakým způsobem je možno je omezit či je zcela 

odstranit pomocí relační databáze, případně na přání zadavatele doplnit dosavadní údaje do 

vytvořené elektronické „kartotéky“. 

4.1.1 Propojení zákazníka, servisu a prodejny 

Ke každému stroji, ať už se jedná o motocykl, čtyřkolku nebo jiný stroj přijímaný servisem 

společnosti, se vyplní formulář, který bude obsahovat údaje o majiteli a vozidle. Podstatné 

také je, aby se osobní údaje nebo data o vozidle daly jednoduše upravovat nebo doplňovat, 

bez jakýchkoliv složitostí. Součástí takovéto elektronické karty budou veškeré úkony 

vykonané na motocyklu nebo čtyřkolce, použitých dílů a jejich množství, přesný čas strávený, 

přiděleným mechanikem, na daném stroji. Současně by tato databáze měla obsahovat veškerá 

data o prodaných ATV/UTV, datu prodeje, nově nabytých majitelích, stavech kilometrů, 

garančních kontrolách, které mají absolvovat, což jsou současně podmínky pro případy 

reklamací a jejich oprav, to vše má být praktickou částí databáze. 

U jednotlivých strojů bude vedena kompletní evidence oprav, dle VIN kódu bude umožněno 

zpětně dohledávat stavy a úkony na nich prováděných. Po otevření karty pracovník bude moci 

doplňovat další příjmy určitého stroje tak, aby nebylo třeba znovu vyplňovat kolonky.   

Budoucí fungování servis-prodejna, jelikož servis je částí společnosti a není samostatnou 

jednotkou, nerozhoduje o cenách za vykonané práce, toto zajišťuje prodejna, včetně 

vystavování faktur, odpovídá na dotazy o stavu oprav. Po vytvoření propojení, se zjednoduší 

veškeré úkony, od příjmu, plánování po samotnou fakturaci.  

Elektronickou podobou se také zjednoduší samotné objednání zákazníka na servis, díky 

vytvářenému přehledu. Dále by se do budoucna měli propojit webové stránky společnosti 
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s databází, kde se budou evidovat termíny a zaplněnost servisu. Elektronicky nebo telefonicky 

bude umožněn dotaz zákazníka na možnost rezervace v určitém termínu a doplnit údaje o 

jakou opravu se jedná. V případě, že proběhne závazná rezervace, budou se moci předem 

objednat i díly na daný typ stroje. Což umožní zajistit větší plynulost a minimalizovat prostoje 

servisu vzniklých právě tím, že není potřebný materiál v danou chvíli již na skladě obchodu a 

musí se doobjednávat od dodavatelů.    

4.1.2 Propojení obchod a účetní systém 

Jakmile se vykonaný úkon zapíše do databáze, nebude poté žádný problém zajistit tisk sestav 

a sestav použitých materiálů. Výstupy z navržené databáze pak budou exportovány do 

účetního systému používaného pro zajištění účetního chodu společnosti a ne jejich základě se 

budou vystavovat faktury k zaplacení koncovým zákazníkem.  

4.2 Plánování databáze 

4.2.1 Stanovení celkového poslání 

Vzhledem k prostředí, ve kterém má databáze skutečně fungovat jsou základními 

požadovanými kritérii: praktičnost – jednoduchost – rychlost.  

 Praktičnost – databáze musí obsahovat jen podstatné fakta a údaje 

 Jednoduchost – s databází budou pracovat zaměstnanci, kteří mají jen minimální 

uživatelskou znalost práce na PC 

 Rychlost – databáze má za úkol urychlit procesy u jednotlivých strojů: příjmu – práce 

– výdeji stroje 

4.2.2 Stanovení dílčích cílů 

Ve zjednodušené formě lze říci, že vytvářený projekt má za úkol nejen archivaci a zpětnou 

vazbu na získaná data, ale samozřejmě i zvýšit konkurenci schopnost v daném 

podnikatelském prostředí, což by mělo být zajištěno díky profesionálnímu přístupu již při 

příjmu stroje na servisní práce, tento pohled je pro koncového či potencionálního zákazníka 

velmi podstatný a i toto je základním principem vytváření databáze. V neposlední řadě 

efektivnější využívání zaměstnanců, díky eliminaci negativních prostojů a zaplnění servisních 

prostor stroji čekajícími na náhradní díly, nebo běžně vyměňované součástky. 
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                                                  získání dat 

 Data:                                         ukládání dat 

                                                  využití dat 

 

                                                                                                            mzdy 

                                                   efektivní využití zaměstnanců         odměny 

 Ekonomické úspory:                  

                                                               finanční úspory            běžný materiál(papíry, tonery..) 

                                                                                                    sklad                          

 

                                                                     profesionální přístup 

 Konkurence-schopnost:                                  

                                                         evidence               motorových vozidel 

                                                                                       zákazníků 

 

 

Budeme-li vycházet z analýzy, zjistíme, že vytvářená databáze má splňovat podmínky a 

kritéria pro tři části na sebe navazujících vztahů: zákazník-provozovna; zákazník-servis; 

servis-provozovna. Nejedná se o samostatné procesy, ale o propojení z kterého vychází 

požadavky na zpracovávanou databázi.  

Rozhodnutí o praktickém přímém propojení s účetním systémem, používaným již řadu let, je 

na vedení společnosti. Bude záležet na finanční náročnosti takového kroku a možnostech jeho 

uskutečnění. 

4.2.3 Předpokládané zavedení databáze a rozsah práce 

V současné době, období největší vytíženosti servisu, není možné zavedení a plynulé zapojení 

databázového systému do chodu servisu. Předpokládaný útlum provozu je mezi koncem letní 

sezóny motocyklů a počátkem zimní sezóny čtyřkolek a užitných vozíků, zhruba tedy říjen 

2011. V této době bude zaveden do běžného provozu zpracovaný databázový systém.  
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Z časového pohledu nejvíce práce zabral sběr, analýza požadavků a logické poskládání potřeb 

na databázi. Vzhledem k současné ekonomické krizi je velmi náročné sjednat schůzku vedení 

společnosti pro doplňování podkladů, která se v současné době zabývá inovacemi a rozvoji 

firmy. Další části a fáze návrhu byly již praktickým skládáním zjištěných podkladů a 

informací.  

4.3 Sběr a analýza požadavků 

Při sběru požadavků byly užity metody prozkoumání dokumentace, rozhovory, pozorování 

organizace za provozu a sekundární výzkum. Tyto podklady byly následně plně využívány 

k dalšímu vytváření databáze. 

4.3.1 Prozkoumání dokumentace 

Tento způsob byl méně efektivní než bylo předpokládáno, veškeré doposud získané informace 

byly archivovány pomocí šanonů v zadní místnosti společnosti. Dle stáří byly šanony děleny 

v krabicích s popisem roku, ve kterém stroje prošly provozovnou, bez dělení jestli se jednalo 

o motorové vozidlo přijaté na komisní prodej nebo servis. Jediným přínosem v tomto kroku 

byl dokument „dohoda o servisních pracích“, který napomohl utvořit podklady pro další 

vytváření dotazů.  

4.3.2 Rozhovory 

Tento typ sběru požadavků probíhal po sjednání termínu v provozovně společnosti, byl 

směřován  na celek  od zákazníka, přes servisní mechaniky po vedení společnost. Velký 

přínos měly právě rozhovory s namátkově vybranými zákazníky, kteří přivezli svůj stroj na 

servisní prohlídku nebo opravu. Zde byly získány připomínky k současnému stavu a mnoho 

námětů pro zlepšení a inovace. Základní problematikou, na kterou zákazníci upozorňovali, 

jsou právě termíny, nízká informovanost provozovny o volných termínech servisní části a 

dlouhé čekací lhůty na již přijaté stroje. Dále by valná část respondentů uvítala informace o 

rozvoji, například loňské rozšíření provozu o pneu-servis pro dvoustopá vozidla, ATV’s a 

UTV, nebo aktuálně pořádané servisní akce, jako je kompletní předsezonní prohlídka. 

Komunikace se servisními mechaniky nepředstavovali významný přínos, servisním 

pracovníkům vyhovuje současný chaotický stav a manuální zápisy v papírové podobě, z jejich 

pohledu není databáze přínos, ale naopak přidání zbytečných komplikací v rámci zaměstnání. 
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Tento názor mne nikterak nepřekvapil a byl očekáván. Představy o vytvářené databázi vedení 

společnosti lze shrnout jako jednoduchost, efektivnost, snížení nákladů a kontrolovatelnost 

zdrojů. Je evidentní, že management si uvědomuje nevyužité možnosti, které má databáze pro 

chod části společnosti „servis“ zajišťovat. Hlavními argumenty proti současnému stavu je 

právě i nízká kontrolovatelnost stavů zásob, jejich užití a v neposlední řadě i výkony 

zaměstnanců servisu.  

4.3.3 Pozorování organizace za provozu 

Tato fáze probíhala současně s rozhovory. Jako nezaujatý pozorovatel jsem skutečně zjistila, 

že propojení jednotlivých dílčích části společnosti v praxi a současné době naprosto 

nefunguje. Jediný dokument v papírové formě, který je sepnut do tvrdých desek se neustále 

někde hledá, zaměstnanci pro jeden přijatý motocykl stále „běhají“ mezi prodejnou a 

provozovnou v jedné části nemovitosti do servisu, který je umístěn přes dvůr v protější 

nemovitosti. Změny v organizační struktuře jsou skutečně velice potřebné pro zlepšení 

fungování provozu a chodu nejen servisní, ale i provozní a prodejní části firmy.  

4.3.4 Sekundární výzkum 

Několik profesionální servisů již podobné IS využívá, ale problémem bylo se k těmto 

systémům propracovat. Jedná se o klasický konkurenční boj v daném odvětví, tudíž nebyly 

získány téměř žádné informace a podklady z praktického pohledu provozu opravny, která se 

nespecializuje jen na jednu značku motocyklů či čtyřkolek. Oficiální dealeři, jako jsou Honda, 

Yamaha, Aprilia, Ducati a další, používají profesionální databáze draze zakoupené na základě 

smlouvy od zastoupení pro Českou republiku, které nejsou dostupné pro běžné servisy. 

Hledáním a dotazy na internetu byly nalezeny určité programy a demoverze, které jsou ovšem 

určeny pro servisy automobilů a neposkytují námi požadované funkce a úkony. Součástí 

těchto systémů je účetní část, která je již součásti vytvořeného systému, což je pro naše 

využití nepodstatné, jelikož ve společnosti je již zaveden od počátku založení účetní systém 

MoneyS3. 

4.4 Uživatelské pohledy 

Vytvářený systém bude provozován jen v rámci společnosti, není plánováno propojení na 

veřejně přístupný internet, z tohoto hlediska jsou nižší potřeby na zabezpečení proti 
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nevyžádaným útokům. Databázi budou využívat plně proškolení zaměstnanci provozovny a 

mechanici servisu v omezeném množství. Výstupy pro koncového zákazníka a pro vedení 

společnosti budou dostávat v podobě výstupů tiskových sestav.  

Vycházíme tedy pouze ze dvou uživatelských pohledů na data. A to z hlediska evidence, kde 

jsou podstatná motorová vozidla, jejich stav, zda-li se jedná o stroje přijaté, servisované nebo 

již vyfakturované a opravené, vazby na majitele a kontakty na ně. Přehled o běžně 

využívaných náhradních dílech a jejich množství na skladu provozovny. Dalším z faktorů je 

pohled managementu, který potřebuje mít přehled o vykonané práci a efektivitě zaměstnanců. 

Současně je to i rozdělování, přidělování práce a vytváření  hierarchie servisních mechaniků.  

 

  Moto/A
TV 

Značka/
Typ 

Majitel Druh 
opravy 

Požadavky 
zákazníka 

Náhradní 
díly 

Čas 
servisní 
činnosti 

Fakturace 

Vedení společnosti x x x x x x x x 

Servisní technik x x   x x x x   

Zaměstnanec prodeje       x   x x x 

Zákazník       x   x x x 

 

Obrázek 10   Tabulka uživatelských pohledů a jejich překrývání    zdroj: vlastní 

4.5 Vývojové diagramy databáze 

Pro grafické znázornění jednotlivých dalších kroků ve vývoji databáze jsou využity vývojové 

diagramy, které jsou rozděleny na více částí. Jedná se o jednoduchou formu vysvětlení 

myšlenky, kroků a požadavků na databázi. Tyto části zachycují jednotlivé na sebe navazující 

postupy a procesy požadované pro vytvářenou databázi.  

4.5.1 Příjem motocyklu v rámci provozovny 

Jedná se o základní část celkového provozu části podniku, čili provozu servisu a jeho 

souvislost s příjmem stroje v prodejně (provozovny). Tento proces má umožňovat 

zaměstnancům registraci motorového vozidla, údajů, požadavků na servis a jeho koncové 

objednání. 
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Obrázek 11   Vývojový diagram – Základní schéma.  Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.2 Proces registrace stroje – zákazníka 

Jedná se o ověřující suproces, ve kterém jsou kontrolovány přesné stavy přijímaných strojů, 

konkrétně jsou to údaje.  

- Je-li motorové vozidlo již registrováno v databázi 

- Jsou-li změny oproti již vedeným údajům 

- Jedná-li se o výrobce motorového vozidla přijímaného daným servisem 

Tyto data je nezbytné ověřit pro zajištění plynulosti chodu bez zbytečně vykonané činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12  Vývojový diagram – registrace stroje.   Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.5.2.1 Proces konkrétního objednání stroje na servis 

Tento proces je téměř totožný se současným stavem, změny jsou hlavně v následném využití 

pro vytvoření přehledného plánu, který umožní sledovat potencionálními zákazníky volné 

termíny a obsazenost servisu na internetových stránkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13   Obrázek vývojového diagramu – Objednání stroje.   Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.6 Konceptuální návrh databáze 

Základním účelem této fáze je vytvoření ER modelu takovým způsobem, aby se zajistily 

minimální redundance při splnění veškerých požadavků na databázi. Při vytváření modelu 

postupujeme od stanovení a identifikace entit, relací, atributů, určení základních primárních a 

alternativních klíčů až po kontrolu celého návrhu. 

4.6.1 Stanovení entit 

 

Entita Popis Aliasy Výskyt 

Stroj stroj přijímaný na servisní práce   100000 typů 

Zákazník 

majitel stroje přitjímaného na 

servis Majitel 500000 zákazníků 

Servis servisní činnost na přijatém stroji     

Zaměstnanec 

zaměstnanec pracující na 

provozovně  Servisní technik 20 zaměstnanců 

Výrobce Výrobce dané značky stroje   30 značek 

Typ stroje 

Jednotlivé typy strojů od daných 

značek výrobců   50000 typů 

Pozice Pozice zaměstnance v podniku   5 typů 

Materiál 

Základní typy používaných 

běžných dílů a materiálů pro 

základní opravy nebo výměny   10000 druhů dílů 

Dodavatel Dodavatelé náhradních dílů    50 dodavatelů 

Sazby 

Sazby jednotlivých činností 

prováděných na stroji   

10 druhů sazeb za 

činnost 

 

 

Obrázek 14   Tabulka návrhu entit.  Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.2 Relační dotazy databáze a atributy 

Jsou vytvořené entity, dalším krokem je tedy identifikace relací existující mezi entitami. 

K relacím jsou přiřazeny smysluplné dotazy, které jsou srozumitelné všem uživatelům.  

 

 

 

 

Obrázek 15  Diagram – relace mezi entitami.  Zdroj: vlastní zpracování 
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Datový slovník relačních vazeb 

 

Entita Relace Entita 

Zákazník vlastní Stroj 

      

Stroj vyžaduje Servis 

Stroj vyrábí Výrobce 

Stroj má  Typů stroje 

   Servis potřebuje Materiál 

Servis  hodnocen Sazby 

Servis zpracovává Zaměstnanec 

   Materiál dodává Dodavatel 

   Zaměstnanec je veden Pozice 

   PSC má Zaměstnanec 

PSC má Zákazník 

PSC má Dodavatel 

 

Obrázek 16   Tabulková forma .    Zdroj: vlastní zpracování. 

 

K atributům přistupujeme stejným způsobem, tedy každý název atributu musí být 

srozumitelný a smysluplný pro každého uživatele.  

4.7 Logický návrh databáze 

Část životního cyklu databáze, kterou je logický návrh, je definována vnitřní struktura 

databáze a jsou zde definovány konkrétní požadavky získané předešlou analýzou. 

 

4.7.1 Dokumentace tabulek a klíčů 

V této části logického návrhu databáze provedeme dokumentaci složení tabulek vytvořených 

z ER modelu. Vzhledem k tomu, že v této fázi má každá tabulka všechny sloupce, nyní 

identifikujeme všechny primární a cizí klíče.  
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Stroj 
(VIN_stroje;ID_ Vyrobce;ID_typ stroje;rok; stav 
km; STK) 

Vyrobce                                                              
(ID_vyrobce; vyrobce) 

Primární klíč: VINstroje Primární klíč: ID_vyrobce 

Cizí klíč: ID_vyrobce 
 Cizí klíč: ID_typ_stroje   

Typ_stroje                                                          
(ID_typ_stroje; nazev_typu) 

Servis                                                                     
(ID_servis; VIN_stroje; cas_opravy; 
datum_prijeti, datum_predani; popis) 

Primární klíč: ID_typ_stroje Primární klíč: ID_servis 

  Cizí klíč: VIN_stroje 

  
 Zakaznik                                                                 

(ID_rodne_cislo; jmeno; prijmeni; titul; ulice; 
cislo_popisne; PSC; telefon; email) 

Dodavatel                                               
(ID_dodavatel; nazev; telefon; kontaktni_osoba; 
ulice; cislo_popisne; PSC) 

Primární klíč: ID_rodne_cislo Primární klíč: ID_dodavatel 

Cizí klíč: PSC Cizí klíč: PSC 

    

PSC                                                                                
(PSC; Okres; Obec; Posta) 

Zamestnanec                                     
(ID_zamestnanec; jmeno; prijmeni; ulice; 
cislo_popisne; PSC; telefon; email; ID_pozice) 

Primární klíč: PSC Primární klíč: ID_zamestnanec 

  Cizí klíč: ID_pozice 

  Cizí klíč: PSC 

Pozice                                                                       
(ID_pozice; typ_pozice) 

Material                                                                         
(ID_material; popis) 

Primární klíč: ID_pozice Primární klíč: ID_material 

  
     

Sazby                                                                         
(ID_sazby; popis;cCena) 

Zakaznik_stroj                                                                        
(ID_rodne_cislo; VIN_stroje) 

Primární klíč: ID_sazby Primární klíč: ID_rodne_cislo 

  Alternativní klíč: VIN_stroje 

    

Servis_material                                                              
(ID_servis; ID_material) 

Servis_sazby                                                                        
(ID_servis; ID_sazby) 

   

Primární klíč: ID_servis Primární klíč: ID_servis 

Alternativní klíč: ID_material Alternativní klíč: ID_sazby 

    

Servis_zamestnanec                                                                        
(ID_servis; ID_zamestnanec) 

Material_dodavatel                                                                        
(ID_material; ID_dodavatel) 

    

Primární klíč: ID_servis Primární klíč: ID_material 

Alternativní klíč: ID_zamestnanec Alternativní klíč: ID_dodavatel 

    

Poznámka: Datový slovník uveden v příloze č.1 

Obrázek 17   Tabulky pro databázi.      Zdroj: vlastní zpracování. 
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Logický návrh databáze se vizuálně ztvárňuje pomocí tabulek a jejich propojení. Součástí 

takového modelu jsou veškeré entity, atributy a relace mezi tabulkami. 

 

 

 

Obrázek 18   Logický návrh databáze – ER diagram.  Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.7.1.1 Zákazník, stroj a objednání servisních prací 

Je tvořena základními tabulkami, které jsou „Stroj“, „Zákazník“ a „Servis“. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19  Objednání stroje na servis.  Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tabulka stroj, je určena primárním klíčem tvořeným pomocí výrobního čísla vozidla, 

VIN_stroje. Obsahuje údaje o motorovém vozidle a pomocí ní se vytváří karta stroje. 

ID_vyrobce musí být vyplněn a je možné jej vybral z tabulky Výrobce, tato tabulka 

obsahuje veškeré servisované tovární značky. Typ_stroje je specifičtějším rozdělením 

přijímaných vozidel dle dělení daného výrobce, který vyrábí několik typů a druhů 

strojů v jednom roce. Tento údaj lze vybrat z tabulky Typ_stroje. Rok je 

identifikátorem, uvádějící rok uvedení do provozu přijímaného stroje, tento údaj je 

blíže specifikován ve výrobním čísle vozidla. A je nezbytným pro objednávání 
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náhradních dílů pro potřeby servisu. Stav_km je informativní položkou, pro vytváření 

přehledu o servisovaném stroji. Položka STK uvádí datum platnosti známky udělované 

stanicí technické kontroly, při blížícím se termínu vypršení platnosti může být majitel 

vozu na tuto skutečnost zavčas upozorněn. 

 Tabulka Servis je určena primárním klíčem ID_servis a ukazuje, který stroj byl přijat 

na servisní činnost. Položka datum_prijeti a datu_predani, což je odhadovaná doba 

potřebná k objednané opravě, může generovat termíny vhodné k přijetí dalších strojů 

na servisní práce. Položka ID_zamestnanec eviduje, který ze zaměstnanců na daném 

stroji opravu prováděl. 

 Karta Zakaznik jejím primárním klíčem je rodne_cislo a obsahuje základní údaje o 

majiteli přijímaného motorového vozidla. V případě, že bude vyplněno pole email, 

může být zákazník upozorňován touto cestou například na vypršení platnosti STK, 

nebo na případné akce na servisní činnosti jako jsou slevy na předsezónní servis a 

podobně.  

 Tabulky Zakaznik a Stroj jsou propojeny pomocí tabulky Zakaznik_stroj, která 

obsahuje primární klíče obou tabulek. 
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4.7.1.2 Servis, materiály a sazby 

Tuto část tvoří hlavní tabulky „Servis“, „Material“, „Dodavatel“ a „Sazby“.  

 

 

Obrázek 20  Servisní činnost.  Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka Material má automaticky generovaný primární klíč, kterým je položka 

ID_material. Obsahuje i bližší specifikaci potřebného dílu, jeho popis. ID_dodavatel 

určuje, který dodavatel dodává potřebný díl.  

 Tabulka Dodavatel jejím primárním klíčem je ID_dodavatel. Tato tabulka obsahuje 

veškeré potřebné údaje o dodavatelích náhradních dílů. 

 Tabulka Sazby je určena primárním klíčem, kterým je ID_sazby, dále obsahuje popis 

jednotlivých sazeb a cena určuje jednotlivé fakturované částky. 

 Všechny výše uvedené tabulky jsou spojovány pomocí tabulek, které obsahují jejich 

primární klíče.   

 Zde tabulka Servis eviduje přímí čas opravy, který mechanik na dané opravě strávil a 

popis servisních prací.  
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4.7.1.3 Zaměstnanec 

Je již závěrečným krokem procesu databáze a skládá se z „Zamestnanec“ a „Pozice“. 

 

 

 

 

Obrázek 21  Zaměstnanec.   Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tabulka Zamestnanec je určena primárním klíčem ID_zamestnance a obsahuje 

veškeré data o zaměstnanci. Cizím klíčem v této tabulce je ID_pozice, který je napojen 

na tabulku Pozice. 

 Tabulka Pozice, jejím primárním klíčem je ID_pozice. Určuje zaměstnancovu 

pracovní zařazení ve firmě.  

 Propojení s ostatním tabulkami databáze zajišťuje tabulka Servis_zamestnanec, která 

obsahuje primární klíče Servis a Zamestnanec. 
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4.8 Fyzický návrh databáze 

V této třetí  fázi metodologie návrhu databáze převádíme logický návrh databáze na fyzický. 

Vzhledem k faktu, že v této práci databázi pouze navrhujeme, je zdrojový kód pro vytvoření 

tabulek zpracován jako skript v jazyce T-SQL a ověřen na MS SQL Server 2008. Výstupem 

tohoto skriptu je kompletní databázové schéma uvedené na v příloze 2. 

4.8.1 Zdrojový kód  

create table Vyrobce 

( 

ID_vyrobce int primary key NOT NULL, 

vyrobce varchar(20) NOT NULL 

) 

go 

create table Typ_stroje 

( 

ID_typ_stroje Int primary key NOT NULL, 

nazev_typu varchar(25) NOT NULL 

) 

go 

create table Pozice 

( 

ID_pozice smallint primary key NOT NULL, 

typ_pozice varchar(15) NOT NULL 

) 

go 

create table PSC 

( 

PSC varchar(5)primary key NOT NULL, 

obec varchar(30) NOT NULL, 

okres varchar(20) NOT NULL, 

posta varchar(15) NOT NULL 

) 

go 

create table Sazby 

( 

ID_sazby int primary key NOT NULL, 

popis varchar(15) NOT NULL, 
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cena numeric(10) NOT NULL 

) 

go 

create table Zakaznik 

( 

ID_rodne_cislo varchar(10)primary key NOT NULL, 

jmeno varchar(20) NOT NULL, 

prijmeni varchar(30) NOT NULL, 

titul varchar(10) NOT NULL, 

ulice varchar(30) NOT NULL, 

cislo_popisne smallint NOT NULL, 

telefon varchar(12) NOT NULL, 

email varchar(60), 

PSC varchar(5) foreign key references PSC(PSC) 

) 

go 

create table Dodavatel 

( 

ID_dodavatel int primary key NOT NULL, 

nazev varchar(15) NOT NULL, 

telefon varchar(12) NOT NULL, 

kontaktni_osoba varchar(40) NOT NULL, 

ulice varchar(30) NOT NULL, 

cislo_popisne smallint NOT NULL, 

PSC varchar(5) foreign key references PSC(PSC) 

) 

go 

create table Material 

( 

ID_material int primary key NOT NULL, 

popis varchar(50) NOT NULL 

) 

go 

create table Stroj 

( 

VIN_stroje varchar(40) primary key NOT NULL, 

rok int NOT NULL, 

stav_km int NOT NULL, 

STK date NOT NULL, 
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ID_vyrobce int foreign key references Vyrobce(ID_vyrobce), 

ID_typ_stroje int foreign key references Typ_stroje(ID_typ_stroje) 

) 

go 

create table Zamestnanec 

( 

ID_zamestnanec int primary key NOT NULL, 

jmeno varchar(20) NOT NULL, 

prijmeni varchar(30) NOT NULL, 

ulice varchar(30) NOT NULL, 

cislo_popisne smallint NOT NULL, 

telefon varchar(12) NOT NULL, 

email varchar(60) NOT NULL, 

PSC varchar(5) foreign key references PSC(PSC), 

ID_pozice smallint foreign key references Pozice(ID_pozice) 

) 

go 

create table Servis 

( 

ID_servis int primary key NOT NULL, 

datum_prijeti smalldatetime NOT NULL, 

datum_predani smalldatetime NOT NULL, 

cas_opravy smallint NOT NULL, 

popis varchar(70) NOT NULL, 

VIN_stroje varchar(40) foreign key references Stroj(VIN_stroje) 

) 

go 

create table Zakaznik_stroj 

( 

ID_rodne_cislo varchar(10) foreign key references Zakaznik(ID_rodne_cislo), 

VIN_stroje varchar(40) foreign key references Stroj(VIN_stroje) 

) 

go 

create table Servis_material 

( 

ID_servis Int foreign key references Servis(ID_servis), 

ID_material Int foreign key references Material(ID_material) 

) 

go 
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create table Servis_sazby 

( 

ID_servis Int foreign key references Servis(ID_servis), 

ID_sazby Int foreign key references Sazby(ID_sazby) 

) 

go 

create table Servis_zamestnanec 

( 

ID_servis Int foreign key references Servis(ID_servis), 

ID_zamestnanec Int foreign key references Zamestnanec(ID_zamestnanec) 

) 

go 

create table Material_dodavatel 

( 

ID_material Int foreign key references Material(ID_material), 

ID_dodavatel Int foreign key references Dodavatel(ID_dodavatel) 

) 

 

4.9 Shrnutí návrhu databáze 

Tato kapitola shrnuje ve zjednodušené formě celkový postup tvorby této databáze dle 

vlastního návrhu na řešení.  

 Krok 1.: Plánování databáze - v tomto kroku byly stanoveny obecné požadavky na 

databázi včetně časového harmonogramu zavedení systému do provozu.  

 Krok 2.: Uživatelské pohledy – systém může být rozdělen na dva uživatelské pohledy a to 

provoz a management. 

 Krok 3.: Sběr a analýza požadavků – Objektivní zjištění současných nedostatků a 

budoucích potřeb. Tento krok byl velmi potřebný pro zajištění podstatných informací 

dalšího postupu ve vývoji databáze. 

 Krok 4.: Vývojové diagramy – nám vytvořili přesnější náhled na databázi ve formě 

vývojových digramů, které nastínily obraz postupu dat v systému. 

 Krok 5.: Konceptuální návrh databáze – v tomto kroku byly stanoveny potřebné entity a 

relační dotazy a atributy. 

 Krok 6.: Logický návrh databáze – podrobněji popsal entity a jejich klíče v rámci databáze 

a jeho hlavním výstupem byl entito-relační diagram navrhovaného databázového systému. 
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 Krok 7.: Fyzický návrh databáze – zde již byl vytvořen zdrojový kód pro vytvoření 

tabulek v databázi. 

4.10 Předpokládané přínosy pro servis 

Přínosy databáze jsou pouze předpokládané, jelikož se jedná pouze o návrh databáze, nikoliv 

o vytvoření kompletního systému. Lze tedy předvídat, že po vytvoření celkového systému se 

velmi zjednoduší a zefektivní práce jak servisu, tak i součástí s ním spojené, jako jsou kroky 

fakturace.  

Výčet předpokládaných přínosů:  

 Zefektivnění a lepší časové využití zaměstnanců 

 Přehlednost přijímaných strojů 

 Možnost efektivního a rychlého dohledání informací o již servisovaných strojích 

 Jednoduché provádění již zapsaných změn u jednotlivých strojů 

 Kontroly a seznamy běžně používaných dílů 

 Rychlejší příjem  

 Uchování dat strojů a majitelů 

 Možnost informovat zákazníka pomocí e-mailů 

 Kontrola výkonosti a efektivnosti servisu 

 možnost získávání kompletních informací z databáze 

 Tisk sestav 

 

Výše uvedený výčet zcela jistě není úplně kompletní, jelikož co se nyní od vytvářeného 

návrhu na databázi očekává, může ve výsledném efektu celý informační systém překroči. 
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5 Závěr  

Tato bakalářská práce měla za prioritní úkol vypracovat návrh databáze, která se vytvářela na 

základě  požadavků zadavatele, kterým je společnost MTT s.r.o.. Firma zabývající se mimo 

jiné i servisní činností motocyklů, čtyřkolek a dalších vozidel spadající do podobných 

kategorií. Vytvořená databáze by měla zajistit jak evidenci motorových vozidel, které prošli či 

prochází servisem, tak seznamy majitelů pro další efektivní využití archivovaných dat. 

Především jednotlivé provedení servisních činností na již evidovaných strojích s možností 

upozornit majitele stroje. Například na končící platnost STK, nebo na předpokládaný termín 

servisního intervalu a mnohé další efektivní využití databází zaznamenaných seznamů a 

informací.   

Současný stav provozu servisu naprosto nesplňuje výše uvedené požadavky, proto byla 

navrhnuta touto bakalářskou prací databáze splňující požadavky stanovené zadavatelem a 

zjištěných na základě podkladů z analýzy současné situace. Vznikl tedy návrh databáze, který 

splňuje cíl mojí práce, tedy nejen zjednodušení, ale především efektivní zpracovávání 

získaných informací.  

Vzhledem k mému postavení ve firmě MTT s.r.o., což je pozice obchodního ředitele, si zcela 

jasně uvědomuji potřebu vytvoření fungujícího systému, který by byl přínosem pro další chod 

nejen servisu, ale i celé společnosti.  

Dalším důležitým krokem tedy bude navržení uživatelského prostředí a aplikace pracující nad 

vytvořenou databází. V neposlední řadě plánované propojení s již existujícími  a fungujícími 

webovými stránkami umožňující náhled do volných termínů servisu.  
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8 Seznam použitých zkratek 

SQL – Structured Query Language 

MS Access – Microsoft Access 

ER diagram – Entito-relační diagram 

ANSI/SPARC – American National Standart Institute / Standart Planning And Requirements 

Committe 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

VIN – výrobní číslo motorového vozidla 

 

 



   

66 

 

9 Seznam příloh 

 

PŘÍLOHA 1  TABULKY, PŘEHLED ENTIT V DATABÁZI A JEJICH ATRIBUTY ............................................................... 67 

PŘÍLOHA 2   SKRIPT V SYNTAXI MS SQL ................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

67 

 

 

Příloha 1  Tabulky, přehled entit v databázi a jejich atributy 

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Zakaznik 

ID_rodne_cislo Text [VARCHAR] 10 x   

jmeno Text [VARCHAR] 20     

prijmeni Text [VARCHAR] 30     

titul Text [VARCHAR] 10     

ulice Text [VARCHAR] 30     

cislo_popisne [SMALLINT]       

PSC Text [VARCHAR] 5   x 

telefon Text [VARCHAR] 12     

email Text [VARCHAR] 60     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Stroj 

VIN_stroje Text [VARCHAR] 40 x   

ID_vyrobce Int [INTEGER]     x 

ID_typ_stroje Int [INTEGER]     x 

rok Int [INTEGER]       

stav_km Int [INTEGER]       

STK Date [DATE]       

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Vyrobce 
ID_vyrobce Int [INTEGER]   x   

vyrobce Text [VARCHAR] 20     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Typ_stroje 
ID_typ_ stroje Int [INTEGER]   x   

nazev_typu Text [VARCHAR] 25     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Servis 

ID_servis Int [INTEGER]   x   

VIN_stroje Text [VARCHAR] 40   x 

datum_prijeti Date [SMALLDATETIME]       

datum_predani Date [SMALLDATETIME]       

cas_opravy Time [SMALLINT]        

popis Text [VARCHAR] 70     

 
          

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Zamestnanec 

ID_zamestnance Int [INTEGER]   x   

jmeno Text [VARCHAR] 20     

prijmeni Text [VARCHAR] 30     

ulice Text [VARCHAR] 30     

cislo_popisne [SMALLINT]       

PSC Text [VARCHAR] 5   x 

telefon Text [VARCHAR] 12     

email Text [VARCHAR] 60     

ID_pozice Small Int [SMALLINT]     x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Pozice 
ID_pozice Small Int [SMALLINT]   x   

typ_pozice Text [VARCHAR] 15     
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Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Material 
ID_material Int [INTEGER]   x   

popis Text [VARCHAR] 50     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Dodavatel 

ID_dodavatel Int [INTEGER]   x   

nazev Text [VARCHAR] 15     

telefon Text [VARCHAR] 12     

kontaktni_osoba Text [VARCHAR] 40     

ulice Text [VARCHAR] 30     

cislo_popisne [SMALLINT]       

PSC Text [VARCHAR] 5   x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

PSC 

PSC Text [VARCHAR] 5 x   

obec Text [VARCHAR] 30     

okres Text [VARCHAR] 20     

posta Text [VARCHAR] 15     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Sazby 

ID_sazby Int [INTEGER]   x   

popis Text [VARCHAR] 15     

cena Number [NUMERIC] 10     

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Zakaznik_stroj 
ID_rodne_cislo Text [VARCHAR] 10 x x 

VIN_stroje Text [VARCHAR] 40 x x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Servis_material 
ID_servis Int [INTEGER]   x x 

ID_material Int [INTEGER]   x x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Servis_sazby 
ID_servis Int [INTEGER]   x x 

ID_sazby Int [INTEGER]   x x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Servis_zamestnanec 
ID_servis Int [INTEGER]   x x 

ID_zamestnanec Int [INTEGER]   x x 

    
  

Tabulka Atribut Datový typ Délka PK CK 

Material_dodavatel 
ID_material Int [INTEGER]   x x 

ID_dodavatel Int [INTEGER]   x x 
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Příloha 2   Skript v syntaxi MS SQL 

 


