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Abstrakt 

Tato práce má za cíl navrhnout informační systém, který pomůže organizaci TOM 1303 

Maracaibo zajistit bezproblémový každodenní chod. Práce obsahuje popis současných 

podmínek, návrh databáze a relací a také popis jednotlivých funkcionalit budoucího 

informačního systému. Návrh systému bude následně po domluvě s vedoucími 

organizace realizován. 

Abstract 

The main goal of this bachelor’s thesis is to design an information system, which should 

help the TOM 1303 Maracaibo organization with their day-to-day tasks. This thesis 

contains a description of the current situation and needs, design of the main database and 

all relations tied to it, and description of its many functions.  The designed system will be 

implemented after a discussion with the organization’s supervisors. 
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ÚVOD 

Dnes máme díky internetu okamžitý přístup ke většině potřebných informací prakticky 

odkudkoliv na světě. Jsme jimi každý den zahlceni a doslova na nás útočí ze všech stran 

a často se stane, že irelevantní informace svým velkým počtem zahluší ty relevantní, které 

se k nám pak nedostanou včas, a může nastat problém. Ten může nastat i při aktivním 

hledání potřebných dat, kdy se člověk musí probírat různými médii, formáty a tisíci 

záznamy najednou. Není proto divu, že se člověk rozhodl tyto informace nějak rozumně 

roztřídit a poskládat do takové podoby, aby danou věc vždy našel co nejrychleji a 

nejefektivněji. 

Pro účely tvorby této práce jsem se rozhodl najít organizaci, která ještě nepoužívá žádný 

ucelený informační systém, analyzovat jejich situaci a navrhnout jim konkrétní řešení. 

Pro vhodného kandidáta jsem nemusel chodit daleko – v mém rodném městě funguje 

Turistický oddíl mládeže Maracaibo, který pomáhá dětem a dorostencům hodnotně 

naplňovat volný čas. Kvůli dlouholeté historii se v dnešní administraci organizace 

objevují různé formy zápisu a získávání informací, od tužky a papíru, přes tabulkový 

procesor až po účetní program. V případě manipulace s novými daty ještě tato 

nejednolitost není až tak časově náročná. Problém nastává, když vedení oddílu potřebuje 

manipulovat s archivními daty a například je porovnat s aktuálními. Právě proto jsem se 

rozhodl navrhnout celistvý informační systém, díky kterému bude vedení této organizace 

mnohem jednodušší, než tomu bylo doposud. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční a praktický informační systém pro turistický 

oddíl mládeže. Pro splnění všech požadavků bude využitá analýza současného stavu a 

potřeb oddílu, které pomohou navrhnout elegantní řešení minimalizující čas strávený 

administrativou a také dokáží včas odhalit a eliminovat případná rizika.  

Oddíl v současné době pro potřeby administrace využívá nejjednodušší formy 

komunikace a manipulace s informacemi – papírovou formu, osobní komunikaci a 

jednoduché tabulkové procesory a základní účetní program. Využívány jsou také 

internetové stránky oddílu, ale vzhledem k nedostatku jejich funkcí a malé praktičnosti 

členové a vedoucí oddílu raději využívají jiné elektronické komunikační kanály. Vedoucí 

oddílu by tuto skutečnost chtěli změnit, maximálně využít potenciál internetového 

prohlížeče a implementací informačního systému na míru tak získat přístup k informacím 

o chodu oddílu z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu.  

V analytické části proto podrobně rozeberu požadavky a nároky, na kterých jsme se 

společně s vedoucím oddílu během několika schůzek shodli, a také zde odůvodním 

některá svá rozhodnutí. 

Část návrhová pak bude obsahovat návrhy jednotlivých částí informačního systému, 

jejich vzájemné propojení a doporučené technologie. Po nastudování této práce by pak 

měl být realizátor schopen vytvořit takový informační systém, který bude nejvíce 

vyhovovat požadavkům oddílu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části popíšu určité pojmy, technologie a postupy, které budu dále využívat 

v analýze a při návrhu řešení. Nejdříve vysvětlím základní prvky informačního systému, 

definuji samotný pojem, a také nastíním jeho různá provedení. Poté představím pojem 

databáze, její návrh a analýzu SWOT. V neposlední řadě také ve stručnosti popíšu 

programovací jazyky, na kterých bude informační systém postaven.   

1.1 Od dat k informačnímu systému 

1.1.1 Data 

Jsou to vhodně zachycené zprávy, které nějakým způsobem vypovídají o světě, a jsou pro 

příjemce čitelná a rozpoznatelná. Příjemcem zde může být stroj, ale i člověk, který s daty 

dokáže pracovat mnohem více abstraktním způsobem. Data mohou být kvalitní a věrně 

popisovat reálné situace, ale pro jejich přesnou interpretaci jich potřebujeme maximální 

možný počet. Jedna účtenka z obchodu obsahuje zajisté pravdivé a přesné informace o 

zákazníkově košíku. Tyto data ale nabývají na hodnotě až v momentě, kdy jich máme 

k dispozici více. Pak už dokážeme díky této jedné účtence a deseti milionům dalších zjistit 

například stravovací zvyky národa (5). 

1.1.2 Informace 

Jedná se o data, kterým člověk přisuzuje určitý význam, a které uspokojují jeho konkrétní 

potřebu. Je to tedy abstraktní pojem spojený s určitým fyzickým, reálným procesem, a 

tudíž informace jako takové nelze skladovat. Může se jednat o zvuky, tvary, pachy a další 

smyslové vjemy (4), (5), (8). 

1.1.3 Znalosti 

Pro správnou transformaci dat na informace nutně potřebujeme znalosti. Ty jsou nám celý 

život buď předávány externě (např. předmět, ve kterém se studentům vysvětlují různé 

zásady, které mu pomohou napsat strukturálně správnou a hodnotnou bakalářskou práci), 

nebo je sami získáváme interně vlastními zkušenostmi a zážitky (např. intimní znalost 

struktury, funkcí a vztahů v organizaci, pro kterou student bakalářskou práci píše). 

Znalosti získané přeměnou dat na informace se tak postupem času kumulují a pomáhají 

nám získat nové (8). 
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1.1.4 Systém 

Je to pojem, kterým označujeme souhrn částí, které jako celek mají větší vypovídající 

hodnotu, než jako jednotlivé komponenty. Systém má vždy nějaký účel, kvůli kterému 

byl vytvořen, ať už přírodou, nebo lidským přičiněním. Můžeme ho definovat jako 

uzavřený, který nemá žádné vstupy ani výstupy, a tedy nijak nereaguje se svým okolím, 

nebo jako otevřený, který je naopak na svém okolí do určité míry závislý, a musíme tedy 

kromě sledování systému samotného pozorovat také informace, které z okolí přijímá a 

brát je v potaz při zkoumání výstupů takového systému. Ke komplexnosti systému 

přispívá také fakt, že jeho prvky na sebe vzájemně působí, nejsou tedy jen pouhým 

součtem (2). 

1.1.5 Informační systém 

Rozšiřuje obecnou definici systému s přihlédnutím na lidské potřeby. Jedná se o soubor 

lidí, prostředků a programů, které pomáhají zabezpečit přenos, ukládání a zpracování dat 

pro potřebu uživatelů daného systému. Důležité je poskytnou uživateli správné informace 

ve správný čas. Informační systém může být postaven na různých technologiích, případně 

technologie nevyužívat vůbec, ačkoliv dnes již tato možnost není v drtivé většině případů 

přípustná (5). 

1.1.6 Třídy informačních systémů 

 Osobní informační systém – Uchovává a manipuluje s informacemi relevantními 

pro osobní použití, může se jednat např. o diář, fotoalbum, nebo třeba i sbírku 

gramofonových desek (9). 

 Podnikový informační systém – Systém speciálně navržený tak, aby uspokojoval 

potřeby a pomáhal v řízení obchodů, podniků, továren a dalších subjektů v byznys 

sféře. Tato třída se dále dělí na jednotlivé typy, které se specializují na určitá místa 

a úkony a mohou tak některým podnikům lépe pomoci. Pro potřeby této práce 

uvedu jen ty nejpoužívanější: ERP používaný skoro ve všech podnicích 

využívajících nějaký informační systém, SCM vhodný pro velké výrobní podniky 

a CRM užitečný při velkém množství zákazníků (9). 

 Veřejný informační systém – Jak už název naznačuje, může být využíván širokou 

veřejností (např. městská knihovna, městské informační centrum, muzeum), 
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případně omezenou podmnožinou veřejnosti (např. akademické instituce, 

sportovní kluby, spolky). Tyto systémy jsou většinou vyvíjeny na míru a obsahují 

mnoho speciálních funkcí, a z tohoto důvodu jsou také mnohonásobně nákladnější 

a časově náročnější na uvedení do provozu (9). 

1.2 Datové modelování 

1.2.1 Databáze 

Informační systémy pro své fungování potřebují krátkodobě nebo dlouhodobě skladovat 

co největší množství hrubých dat pro pozdější zpracování. Kdysi pro tento účel sloužila 

papírová kartotéka, ta ovšem může postupem času narůst to gigantických rozměrů a stává 

se tak neudržitelnou. Tento a mnoho dalších problémů řeší elektronická databáze, pro 

kterou potřebujeme pouze běžný počítač s programem dle výběru. Teoreticky pro tyto 

účely stačí pouze tabulkový nebo textový editor, pro lepší spolupráci s informačními 

systémy však vznikla řada modelů, včetně (v době psaní této práce) nejpoužívanějšího 

databázového relačního modelu, který také využiji při návrhu informačního systému (3). 

1.2.2 Prvky relační databáze 

Relační databáze obsahuje obecně entity a relace mezi dvěma či více entitami. Entita je 

množina dat znázorňující objekt v reálném světě. Musí být rozlišitelná od ostatních a 

nezávisle na nich existovat. Jako každá věc, se kterou se každý den setkáváme, i entity 

mají své atributy, které je nějakým způsobem definují. Dobrým příkladem entity je kniha, 

která obsahuje např. atributy název, autor, nakladatelství, ale třeba i barva nebo váha. 

Existuje několik metod jak při navrhování databáze entity a jejich atributy graficky 

znázornit, nejčastěji se setkáváme s tabulkovou metodou, kde každý řádek tabulky 

představuje jeden atribut. Aby byla entita rozlišitelná od ostatních, musí obsahovat 

nějakou unikátní vlastnost, podle které pak budeme se záznamy pracovat. Tuto potřebu 

uspokojuje primární klíč (dále jen PK), kterým může být jeden či více entitních atributů, 

a podle kterého při manipulaci s daty zjistíme, o jaký záznam jde. Atribut také může plnit 

funkci cizího klíče (dále jen FK), což je primární klíč entity vystupující jako atribut v jiné 

entitě (3). 

Relace mezi dvěma entitami popisuje jejich vztah, jejich návaznost jedné na druhou. 

Pokračujíce v příkladu s entitou kniha přidáme entitu knihovna. Můžeme pak říci, že 
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kniha leží v knihovně. Zde se ovšem příklad začíná komplikovat, protože v reálném světě 

leží každá kniha v daný moment jediné knihovně, ale knihovna může mít několik kopií 

výtisku. Proto je třeba definovat speciální vlastnost relace, a totiž kardinalitu vztahu (3).  

 1:1 – Tato kardinalita nám říká, že dané dvě entity jsou v unikátním vztahu. Jako 

příklad bych uvedl ISBN knihy, kdy každá jedna kniha má jedno unikátní ISBN, a 

zároveň je každé jedno ISBN přiděleno jediné knize. Vztahy 1:1 se často 

nepoužívají z toho důvodu, že pro přiřazení atributu k entitě není potřeba vytvářet 

další tabulku, ale stačí tento atribut začlenit do stávající množiny atributů v hlavní 

tabulce (3).  

 1:N – Nejčastěji vyskytující se kardinalita, která nám říká, že jedna entita může 

být ve vztahu s více než jednou entitou. Můžeme říct, že jedna knihovna obsahuje 

jednu či více knih, ale každá jedna kniha náleží do jediné knihovny (3). 

 M:N – Kardinalita, která by se ve správně navržené relační databázi neměla 

vyskytovat. Říká nám, že jedna či více entit může být ve vztahu s jednou či více 

entitami. Příkladem bych uvedl autora, který napsal mnoho knih, ale každé jeho 

dílo může mít více autorů. Takový vztah je ve většině případů nežádoucí a při 

procesu normalizace databáze je třeba jej změnit (3). 

1.2.3 Normalizace databáze 

Při navrhování databáze na začátku často disponujeme jen velkým množstvím holých dat 

bez jakéhokoliv kontextu, a může se stát, že některá data se budou vyskytovat víckrát, 

což je problém z hlediska bezpečnosti, velikosti databáze na serveru, rychlosti 

uživatelských dotazů a v neposlední řadě také datové integritě (11). 

Databáze, která ještě neprošla procesem normalizace, většinou není rozdělená na menší, 

logicky navržené tabulky, ale skládá se jen z pár velkých agregátních tabulek, které často 

obsahují stovky sloupců (11). 

Normalizace je tedy rozklad databáze na logické celky, redukce redundance dat a kontrola 

integrity dat, a je to postupný proces skládající se z několika navazujících stupňů, které 

v krátkosti popíšu (11). 
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 1. Normální forma: Aby databáze splňovala tuto formu, musí mít všechny 

neklíčové atributy entit atomické neboli nerozdělitelné hodnoty, a také musí mít 

každá entita unikátní identifikátor - jednoduchý nebo složený (11). 

 2. Normální forma: Databáze splňuje druhou normální formu jen tehdy, pokud 

splňuje první normální formu, a zároveň jsou všechny neklíčové atributy entity 

přímo závislé na celém primárním klíči (11). 

 3. Normální forma: Třetí forma je splněna pouze tehdy, když je splněna druhá 

forma, a zároveň není žádný neklíčový atribut závislý na jiném neklíčovém 

atributu (11). 

1.2.4 Diagramy případu užití 

Grafické znázornění chování systému z pohledu jeho uživatelů. Toto chování znázorňují 

tři grafické prvky: aktéři (většinou znázorněni jako jednoduché postavy), případy užití 

(elipsy) a vztahy mezi nimi (úsečky). Aktér představuje člena skupiny, nebo přímo celou 

skupinu uživatelů operující v rámci systému, a příklad užití znázorňuje určitou funkci 

systému, kterou má mít aktér k dispozici (12). 

 

 

Obrázek 1: Prvky diagramu případu užití. (Zdroj: upraveno dle (12)) 

 

Každý aktér může mít v diagramu více případů užití, a navíc aktéři mohou dědit (přejímat) 

případy užití od jiných aktérů. Tento speciální vztah mezi aktéry je však jednosměrný 

(12). 

1.2.5 ER diagramy 

Entity-relationship diagram vyobrazuje entity (objekty) a vztahy mezi nimi. Tato metoda 

návrhu konceptuálních modelů, původně popsána Prof. Peterem Chenem, funguje jako 
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neprůstřelný způsob komunikování konceptu systému mezi jeho designéry a budoucími 

uživateli. ER diagram slouží jako hrubý nástřel toho, jak návrháři systému chápou 

požadavky uživatelů. Společně pak diagramy konzultují tak dlouho, dokud nejsou 

uživatelé spokojeni a jistí, že systém bude obsahovat veškeré požadované funkce (13). 

Od dob původního Chenova zápisu vzniklo mnoho různých způsobů grafického zápisu 

ER diagramu, pro potřeby této práce popíšu a využiju zápis definovaný v UML (Unified 

Modeling Language), který standardizoval a zdokonalil některé metodologie při tvorbě 

softwarových aplikací (12).  

 

 

Obrázek 2: UML zápis ER diagramu použitý v této práci. (Zdroj: upraveno dle (12)) 

 

1.2.6 Vývojové diagramy 

Vytvářejí se při procesu návrhu aplikace, a mohou znázorňovat průběh celé aplikace, 

případně jen určité části. Vyčlenění času pro tvorbu vývojového diagramu ještě před 

započetím práce na aplikaci samotné je velmi přínosné, protože díky němu dokážeme 

často velmi snadno odhalit případné chyby, které by později mohly celý proces vývoje 

aplikace zpomalit (14). 

Každý takový diagram představuje průběh algoritmu, což je přesný postup vedoucí 

k určitému výsledku. Jako většina diagramů, i tento se skládá ze specifických značek, a 

každá znázorňuje jinou situaci nebo příkaz (14). 
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Obrázek 3: Některé značky vývojového diagramu. (Zdroj: upraveno dle (14)) 

 

1.3 Použité nástroje a technologie 

1.3.1 Analýza SWOT 

Je to jeden z nástrojů strategického managementu a nejčastěji se vypracovává v rámci 

nějaké firmy či podniku, ale lze ji použít i např. v osobním životě, PR, reklamě a jiných 

projektech. Slouží k zamyšlení se nad vnějšími a vnitřními faktory ovlivňujícími chod 

daného subjektu nebo objektu, a pomáhá tvořit optimální strategii (15).  

Mezi vnitřní faktory patří silné a slabé stránky, které jsou výsledkem interních vlivů, jako 

jsou třeba zkušenosti, výbava, kapitál a kapacity (15).  

Vnější faktory se skládají z příležitostí a hrozeb. Ty vznikají při interakci subjektu 

s okolím, ale jsou částečně ovlivnitelné vnitřními faktory (15). 

Analýza je rozdělena na dvě části. V první části se analyzují vnější a vnitřní faktory tím, 

že se vypisují všechny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby subjektu. V této fázi je 

důležitá důkladnost a upřímnost – malá, opomenutá hrozba může časem narůst do obřích 

rozměrů. Ve druhé části probíhá tvorba strategie, kdy se snažíme minimalizovat nebo 

odstranit slabé stránky a hrozby, upevňovat silné stránky, a využívat příležitosti. Analýzu 
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můžeme provádět slovně, nebo tabulkově, kde můžeme různým faktorům přiřadit určité 

hodnoty, které nám ukážou slabá místa (15). 

1.3.2 Programovací jazyk SQL 

Slouží pro „komunikaci“ s databází. Pomocí příkazů napsaných tímto procedurálním 

jazykem můžeme manipulovat se záznamy uloženými v tabulkách databáze. Tyto příkazy 

můžeme zadávat buď příkazovou řádkou přímo na serveru, využitím databázového 

správcovského systému, nebo zakomponovat do některého ze skriptovacích jazyků (10). 

1.3.3 Databázový správcovský systém MySQL 

Pomocí tohoto nástroje může uživatel spravovat databázi v prostředí internetového 

prohlížeče. Z tohoto důvodu je MySQL vhodným kandidátem při výběru databázové 

technologie pro dynamické internetové stránky. Výhodou je kompatibilita se 

skriptovacím jazykem PHP (1), (10). 

1.3.4 Programovací jazyk PHP 

PHP je serverový skriptovací jazyk. Uživatel sice zadá příkaz ve zdrojovém kódu na svém 

počítači, ten však kód odešle na vzdálený server, který provádí všechny výpočty, a pošle 

zpátky uživateli výsledek. V případě náročnějších výpočtů tímto způsobem dokážeme 

uživateli ušetřit mnoho výpočetní síly (1), (10). 

1.3.5 HyperText Markup Language (HTML) 

HTML je značkovací jazyk používán pro definování struktury webového dokumentu. 

Základním stavebním kamenem jazyku jsou elementy, které se nejčastěji skládají 

z otevíracích a zavíracích značek s obsahem mezi nimi (obsahem mohou být i další 

elementy), a rozdělujeme je na blokové (zabírá 100% prostoru na ose x) a neblokové 

(bere si jen tolik místa, kolik potřebuje, a dělí se o místo na ose x s dalšími neblokovými 

elementy). Můžeme chápat jako nádobu nesoucí obsah, kde značky tvoří stěny. Všechny 

značky se zapisují stejným způsobem, totiž jedním nebo více znaky vloženými mezi 

symboly „<“ (menší než) a „>“ (větší než). Pro odlišení zavírací značky se pak mezi 

znak „<“ a název vloží lomítko. Elementy ještě mohou obsahovat atributy, které se 

definují v otevírací značce způsobem „název=‘hodnota‘“. Atributů může být v jednom 

elementu hned několik, a oddělují se mezerou. Tímto způsobem vytvořený dokument se 

pak ukládá s příponou „htm“, nebo „html“, což prohlížeči napoví, že má vykreslit 
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internetovou stránku strukturovanou podle uvnitř definovaných elementů a jejich 

případných atributů (6).  

 

 

Obrázek 4: HTML element s atributem a obsahem. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.3.6 Cascading Style Sheets (CSS)  

Můžeme říct, že se jedná o soubor pravidel (nazývaných také styly) zdokonalující definici 

struktury a vzhledu internetové stránky, a to buď externě (minimální zásah do HTML 

souboru), nebo interně. Externí způsob je nejlepší použít v případě většího množství 

plánovaných stylů, nebo když hrozí časté úpravy. Pravidla jsou definována pomocí 

selektorů, které prohlížeči říkají kde aplikovat právě definovaný styl, vlastností 

diktujících co se má aplikovat, a také hodnot určujících množství, míru nebo způsob 

aplikace. Styly jsou aplikovány odshora dolů, což znamená, že při použití několika 

stejných selektorů v jednom souboru obsahujících stejné vlastnosti, se bude aplikovat 

hodnota posledního z nich. Pokud by každý definoval jinou vlastnost, budou se aplikovat 

všechny, protože se vzájemně nepřekrývají. Podobně jako můžeme zanořovat HTML 

elementy, můžeme také podle nich řetězit selektory, a čím specifičtější je selektorový 

řetěz, tím větší váhu mají jeho vlastnosti při aplikaci (6). 

 

 

Obrázek 5: CSS selektor obsahující vlastnost s hodnotou. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.3.7 JavaScript 

Tento programovací jazyk dokáže pracovat se strukturou a obsahem internetové stránky 

když ji právě prohlížíme, a může tak udělat stránky interaktivnějšími, a uživatel pak 

nabývá dojmu, že se mu na některé interakce dostává odpovědi v reálném čase. Je to 

programovací jazyk jako každý jiný, založený, jak už název napovídá, na jazyku Java, 

takže v něm můžeme používat proměnné, definovat funkce, a také sledovat chování 

uživatele stránky a naprogramovat reakce na jeho vstupy (7).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části nejdříve popíšu organizaci jako takovou, její strukturu, fungování a cíle, dále 

provedu SWOT analýzu, a poté blíže rozeberu požadavky na samotný informační systém, 

jak mi byly sděleny vedením organizace. 

2.1 Informace o subjektu 

Úplný název: Asociace TOM ČR, TOM 1303 Maracaibo 

Právní forma: Pobočný spolek 

Vedený: Městským soudem v Praze spisová značka L 41408 

Sídlem: Lípová 87, 739 61 Třinec 

IČ: 70632341 

 

Posláním Turistického oddílu mládeže 1303 Maracaibo je smysluplně naplňovat volný 

čas místních dětí a dorostenců dle zásad přejatých ze zastřešující organizace Asociace 

turistických oddílů mládeže ČR.  Jedná se hlavně o turistiku pěší, vodní a lyžařskou, dále 

pak o tábornictví, ochranu přírody, pravidla první pomoci a další sportovní či kulturní 

aktivity. Pro tyto i jiné účely využívají svou klubovnu a veškeré nástroje zde uložené. 

Členové oddílu se scházejí jednou týdně na oddílových schůzkách, kde se učí novým 

dovednostem, provozují různé sportovní činnosti, nebo hrají společenské hry. O 

víkendech se pořádají jedno- i vícedenní výpravy po Moravskoslezských Beskydech, a 

během jarních, letních, podzimních a také zimních prázdnin jsou pořádány tábory, kde 

mají členové možnost využít nově nabyté dovednosti a prožít několikadenní 

dobrodružství. 

2.2 Hierarchie v oddíle 

V oddíle figurují čtyři obecné skupiny, které se dále dělí na podskupiny. 

2.2.1 Oddílová rada 

Tuto skupinu tvoří vedoucí oddílu, zástupce vedoucího a také hospodář oddílu. Oddílová 

rada má za úkol činit rozhodnutí, která mají největší dopad na chod oddílu.  
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2.2.2 Velká rada 

Velká rada je odpovědná za zpracování a předkládání návrhů změn pravidel oddílu, jeho 

obecného fungování a také volí nového vedoucího oddílu. Skládá se z jednoho zástupce 

oddílové rady, dvou zástupců instruktorů (viz dále), a tří zástupců obyčejných členů. 

2.2.3 Členové oddílu 

Dělí se dále na: instruktory, kteří mají na starosti průběžné fungování oddílu a vedení 

výprav a táborů; vlky, kterými jsou nazývání členové starší 15 let; tomíky, žáky pátých až 

osmých tříd základní školy a v neposlední řadě také malíky, kterými jsou členové do 

ukončení čtvrté třídy základní školy. 

2.2.4 Zainteresované strany 

Zde jsou nejdůležitějšími osobami rodiče členů, hlavně těch, kteří ještě neukončili 15. rok 

života, sponzoři z řad firem a příznivců oddílu, a také bývalí členové. 

2.3 Analýza SWOT 

2.3.1 Strengths (silné stránky) 

 Tradice: TOM 1303 Maracaibo nabízí dětem a dorostencům aktivní zázemí již 

více než čtyři desítky let a za tu dobu oddílem přešly stovky členů. 

 Jasně definovaná hierarchie: Jedním z důvodu bezproblémového chodu oddílu 

a jeho úspěchů je bezpochyby dobré rozdělení odpovědnosti mezi členy vedení a 

také rozdělení jednotlivých členů do skupin, ať už podle věku nebo vztahu k 

oddílu. 

 Kvalitní zázemí: Zastřešení mateřskou organizací A-TOM dovoluje lépe čerpat 

peníze z různých fondů. Finance získané z grantů, sponzorských darů ale také z 

členských příspěvků postupem času pomohly vybudovat moderní klubovnu a 

nashromáždit všechnu potřebnou turistickou výbavu. 

 Spolupráce: Oddíl aktivně spolupracuje s několika dalšími lokálními, nejen 

turistickými a sportovními, organizacemi a tím dále rozšiřuje možnost kulturního 

vyžití svých členů. 

 Životní lekce: Členové oddílu za dobu trvání pobytu v TOM 1303 Maracaibo 

získají nejen nespočet praktických dovedností, ale jsou jim také vštěpovány určité 
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hodnoty, díky nimž se z nich stanou soběstační, sebevědomí a svědomití muži a 

ženy. 

 Budování vztahů: Velká část členů se mezi sebou stýkají ještě několik let po 

ukončení své činnosti v oddíle, často i několik desítek let. Tyto silné vztahy 

později pomáhají třeba při budování kariéry nebo společenského života. 

2.3.2 Weaknesses (slabé stránky): 

 Financování: Každodenní chod oddílu je financován samotnými členy (resp. 

jejich zákonnými zástupci) v podobě členských příspěvků a velká část akcí je 

zpoplatněna z důvodu nákupu surovin. Oddíl tedy nemá žádný nezávislý, 

pravidelný příjem a je odkázán na počet aktivních členů a jejich současnou 

finanční situaci. 

 Dobrovolnické vedení: Každý člen vedení vykonává svou činnost ve svém 

volném čase. Občas se tedy stane, že není žádný vedoucí k dispozici a akce se tak 

musí zrušit. 

 Dobrovolnická účast: Může také nastat situace opačná. Ať už z toho či onoho 

důvodu se nikdo nebude chtít účastnit předem naplánované akce a vynaložený čas 

tak přijde vniveč. 

2.3.3 Opportunities (příležitosti): 

 Nové zdroje: Průběžně vznikají nové granty a fondy a oddíl by se měl snažit je 

maximálně využít pro svůj růst. 

 Spolupráce s firmami: Oddíl by mohl kontaktovat přímo výrobce nebo prodejce 

sportovního vybavení a získat tak novou či použitou výbavu za sníženou cenu, 

nebo úplně zdarma. Na oplátku by mohl poskytnout testování v živých 

podmínkách a propagaci dané značky. 

 Širší působnost: Primární zaměření TOM 1303 Maracaibo je pěší, vodní a v zimě 

také lyžařská turistika. V dnešní době jsou ale čím dál populárnější deskové a 

společenské hry. Oddíl již disponuje klubovnou a základním portfoliem her a tak 

by mohl svou působnost rozšířit třeba i tímto směrem. 

 Lepší propagace: Největší viditelnost má oddíl na přehlídkách lokálních 

neziskových organizací, které se konají několikrát ročně. V dnešní době by ale 
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mohl využít lepší prezentaci na Internetu, kde většina potencionálních nových 

členů tráví svůj volný čas. 

2.3.4 Threats (hrozby): 

 Úbytek členů: Pro úspěšný chod organizace je potřeba mít stabilní členskou 

základnu. Ztráta zájmu stávajících členů společně nedostatkem nových členů, 

zapříčiněným například menším počtem narozených dětí, by mohla mít drtivý 

dopad na fungování oddílu. 

 Odchod vedení: Může se stát, že odchod několika členů vedení zapříčiní 

rozpuštění oddílu. 

 Nezájem ze strany rodičů: V případě nejmladších členů jsou to často právě 

rodiče, kteří své dítě přihlásí do oddílu. Jejich nezájem by tak mohl způsobit 

úbytek v členské základně. 

 Úprava legislativy: Oddíl musí dodržovat určité zákony a normy. Při případném 

zpřísnění legislativy by se mohlo stát, že by oddíl neměl dostatek financí pro 

splnění podmínek a další pokračování. 

 Vznik konkurence: Ve městě může začít působit jiný oddíl, který zapříčiní odliv 

členů. 

 

2.4 Analýza důležitých procesů 

V této části slovně popíšu a pomocí diagramů znázorním některé důležité procesy 

probíhající v oddílu a také vytknu nedostatky, které se dále v části návrhové budu snažit 

vhodným způsobem odstranit. 

2.4.1 Akce a operace s ní spojené 

Jak s postupem času rostl počet členů oddílu a doba šla kupředu, nevyhnutelně narůstaly 

také požadavky, co se správy akcí týče. Současný systém však nedokáže všechny 

požadavky naplnit a nejlépe to ukazuje už proces zakládání akcí. Organizátoři se potýkají 

s nedostatkem možností jak akci odlišit, či případně omezit a často tak vznikají konflikty, 

kterým by se zvolením správných prvků či funkcionality systému jinak dalo předejít.  



24 
 

Také přihlašování členů na akci není bezproblémové pro žádnou ze stran. V současném 

systému například není vůbec řešena kapacita akce a stává se, že organizátor akce musí 

nově přihlášené členy ručně odhlašovat, protože už byl naplněn limit. Chybí zde také 

možnost přihlášení neregistrovaného účastníka, čili potenciálního nového člena, který by 

se chtěl přesvědčit, jak to v oddíle chodí. Pokud by se chtěl nějaké akce zúčastnit, nezbývá 

mu nic jiného, než napsat e-mail vedoucímu oddílu a zeptat se na možnost účasti. 

Další problém představuje případná poplatnost akce, na kterou zakladatel akce může 

upozornit jedině v popisu akce, kde se tato důležitá informace může ztratit ve zbytku textu 

a při nezaplacení tak může vzniknout další zbytečný konflikt. 

Kvůli administrativě by každá akce měla také být řádně zdokumentovaná a oceněná. 

V současné době veškeré úkony spojené s administrativou musí dělat ručně vedoucí akce 

a vedoucí oddílu. Část informací je tak uchovávána v papírové podobě a část 

v elektronické podobě a problémem je také nekonzistence zápisu, která činí pozdější práci 

s takto sebranými daty velmi časově náročnou. 
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Obrázek 6: Vývojový diagram procesu založení akce. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.4.2 Administrace obecně 

V odstavci výše jsem nakousnul problém s administrací akce, ale tento druh problému se 

týká většiny úkonů spojených s dokumentací chodu oddílu a archivací. Mnou navrhovaný 

systém musí tyto často zdlouhavé a nudné úkony, mnohdy hraničící s byrokracií, zabalit 

do jednoduché a příjemné interakce mezi systémem a uživatelem. V nejlepším případě 

by se uživatel měl těšit pokaždé, když bude vyplňovat hodnocení akce, report ze schůzky, 

nebo zápis do kroniky. Postupem času se tak nashromáždí tolik dat, že z nich vedoucí 

oddílu budou moci vyvodit hodnotné závěry, které pomohou k rapidnímu vývoji oddílu. 

Problém je také v administraci a papírování rodičů členů, kteří jsou de facto hlavními a 

největšími sponzory oddílu, a měli by tak mít dobrý přehled o tom, na jaké účely jejich 

příspěvky jdou, jak se s financemi obecně zachází atd. V současném systému nemají 

prakticky žádné speciální komunikační kanály, a každou maličkost musí řešit přes vedení 

oddílu. Většina rodičů by určitě chtěla minimálně jednou ročně vidět docházku svého 

dítěte na schůzky a akce, případně jak se mu v oddíle vede obecně, nebo s ostatními rodiči 

prodiskutovat nějakou důležitou záležitost aniž by kvůli tomu museli svolávat schůzku, 

na kterou by si museli vyčlenit čas. Žádný z těchto úkonů není při použité současného 

systému možný, a rodiče jsou často málo informováni. 

2.4.3 Další volnočasové aktivity 

Nový informační systém by neměl sloužit pouze pro snadnější komunikaci mezi členy 

oddílu a zjednodušení jeho chodu, ale měl by také přispět k lepší a bohatší edukaci členů. 

Oddíl disponuje velkou sbírkou naučných materiálů, díky kterým se snaží na schůzkách 

a akcích předávat často zapomenuté znalosti dalším generacím. Problém tkví v tom, že se 

k těmto materiálům člen oddílu nedostane jinak, než fyzicky, takže je nucen se tyto krásné 

znalosti a dovednosti učit až k tomu bude mít příležitost, místo toho, aby se je učil, když 

na to bude mít chuť, a získal i k samotnému procesu učení pozitivní přístup. Mnou 

navrhované řešení by proto mělo obsahovat možnost kdykoliv zobrazit jakýkoliv oddílem 

vlastněný edukační zdroj pro účely samostudia. 

2.4.4 Interakce mezi uživateli 

Dalším problémem stávajícího řešení je omezená možnost interakce mezi uživateli 

systému. V rámci systému existují dva způsoby komunikace mezi členy oddílu, bez 

ohledu na to, v jaké uživatelské skupině se nacházejí: psaní článků, kdy jeden uživatel 
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předává velkou dávku informací širokému spektru uživatelů, často bez zpětné vazby, a 

fórum, které slouží k diskusi více uživatelů. S přihlédnutím na dnešní technologie je 

úroveň interakce mezi uživateli minimální, a nic je tak nemotivuje k tomu, aby systém 

používali pro větší paletu funkcí, než jen pro sledování nadcházejících akcí. Vedení 

oddílu si od nového systému určitě nepředstavuje, že přenese většinu aktivit do 

virtuálního prostředí, spíše by virtuální kontakt s členy oddílu měl být přirozenou 

alternativou, když členové zrovna nejsou fyzicky spolu. Informační systém by měl 

takovýto kontakt maximálně podpořit, a za účasti samotných uživatelů tak vytvořit 

digitální nadstavbu oddílu, do které se budou uživatelé rádi vracet, třeba i několik let po 

jejich fyzickém odchodu. 

2.4.5 Primitivní galerie 

Za celou dobu trvání chodu oddílu bylo mnoho vzpomínek zachyceno na fotografiích, 

které si i bývalí členové dodnes rádi prohlížejí. V aktuálním systému však znovu 

narážíme na problém, že jsou tyto fotografie uchovávány pouze ve fyzické podobě, a 

často nejsou nijak roztříděné, a u nejstarších dokonce hrozí, že se na nich začne 

podepisovat zub času, a oddíl o tuto část historie bohužel přijde. Uživatelé sice mají 

možnost v současném systému archivovat fotografie, ale slouží jim k tomu vskutku 

primitivní nástroje s omezenými funkcemi. Zakladatel fotogalerie tak má možnost 

definovat pouze název, datum pořízení, viditelnost pro nepřihlášené uživatele a možnost 

definice jedné izolované skupiny, pro kterou bude fotogalerie viditelná. Z toho vyplývá, 

že možnost filtrace podle určitých kritérií bude úplně minimální, a s rostoucím 

množstvím obrazového materiálu se tak členové oddílu dostanou do stejné situace, jako 

se skladováním fyzických fotografií. 

2.4.6 Půjčovna vybavení 

Oddíl nabízí svým členům možnost vypůjčení většiny svého vybavení, a to i pro využité 

mimo oddílové aktivity. Funguje to tak, že člen ústně požádá vedoucího oddílu o 

výpůjčku, ten musí jít do skladu a podívat se, jestli tam daný předmět skutečně je, 

případně se podívat do papírových záznamů a sdělit to žadateli. Po vyřízení žádosti se 

skutek zapíše do formuláře a vloží mezi ostatní. Obecně by tomuto procesu nebylo co 

vytknout, ale často se stává, že žadatel jde „na jistotu“, a na místě zjistí, že předmět už je 

v držení jiného člena. Fyzicky probíhá i sepisování záznamu o vypůjčení, a může tak dojít 
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nejen k poškození, ztrátě, případně pozměnění, ale problémové je také prosté prohlížení 

záznamů, kdy se člověk musí dostavit do klubovny, nebo hledání konkrétního předmětu.  

2.5 Současný stav 

V době psaní této práce měl oddíl nejvýše 50 aktivních členů a dalších 50 až 100 členů, 

které budu pro potřeby tohoto díla nazývat příležitostnými členy. 

Veškeré údaje o členech, pořádaných akcích a finančních tocích jsou ukládány v účetním 

programu. Neosobní komunikace uvnitř oddílu pak probíhá na oddílových stránkách 

http://www.tom1303.eu. Příprava akcí probíhá tak, že si organizátor nejdříve vyhledá 

všechny potřebné informace a následně založí podstránku akce na oddílových 

internetových stránkách. Pro propagaci takto vytvořené akce však musí využít ústní 

komunikace, nebo jednotlivým potencionálním účastníkům musí odeslat e-mail 

s informacemi. Ani práce se samotným formulářem pro zakládání akcí není uživatelsky 

přívětivá a nenabízí mnoho možností pro definování aspektů dané akce (viz obrázek 

níže). 
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Obrázek 7: Současný interface systému tvorby akcí. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Internetové stránky oddílu byly tvořeny bývalým členem, bohužel z důvodu nedostatku 

času nedošlo k jejich kompletní realizaci, a tak dnes nejsou ani kvalitní vizitkou, ani 

dobrým nástrojem. Po vizuální stránce nejsou aktuální ani příjemné na pohled, a po 

stránce funkční hraničí s nepoužitelností z důvodu mnoha chyb v rozvržení a zdrojovém 

kódu. 

Další důležité dokumenty, zápisy z jednání a kronik, a také fotografie jsou ve fyzické 

podobě uchovávány v budově klubovny. 

Po stránce hardware disponuje oddíl jedním laptopem, stolním PC a tiskárnou. 

2.6 Obecné požadavky oddílu 

Následující seznam požadavků je výsledkem několika schůzek s vedoucím oddílu, kde 

jsme jednotlivé položky podrobně prodiskutovali a vybrali ty nejdůležitější. 
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2.6.1 Integrita 

Mnou navrhovaný informační systém musí obsahovat většinu, nebo všechny požadované 

funkce, které také mají být patřičně propojené. 

2.6.2 Jednoduché ovládání 

Členové oddílu spadají do několika generací, informační systém proto musí být natolik 

prostý, aby ho bez problémů dokázali ovládat i ti nejstarší, nesmí to však být na úkor 

funkcí. 

2.6.3 Maximální dostupnost 

Systém by měl být v nejlepším případě dostupný z kteréhokoliv počítače na světě, 24 

hodin denně. 

2.6.4 Automatizace 

Určité procesy a úkoly by měl můj návrh zvládat automaticky, případně s minimálním 

zásahem uživatele, za účelem maximalizace úspory času. 

2.6.5 Bezpečnost 

V oběhu systému budou proudit osobní data, korespondence a další citlivé údaje. Při 

návrhu proto musím dbát nejen na dobrou ochranu proti zásahu zvenčí, ale také vyřešit 

některé vnitřní bezpečnostní rizika dřív, než nastanou. 

2.6.6 Cena 

Posledním požadavkem je pokud možno co nejnižší cena, protože si oddíl nemůže dovolit 

žádné veliké investice do systému. V nejlepším případě by se mělo jednat o sponzorský 

dar s možností symbolického paušálního poplatku za dlouhodobější podporu systému. 

2.7 Požadavky vzhledem k uživatelským skupinám 

Dále jsme se zamysleli nad tím, co od nového systému očekávají různé skupiny uživatelů, 

ať už aktivních, nebo příležitostných. Tyto informace získal vedoucí oddílu dotazováním 

se členů daných skupin v oddíle. 

2.7.1 Bývalí členové 

V oddílu se už aktivně neangažují, byla by ovšem chyba tuto skupinu opomenout. Rádi 

by si prohlédli fotografie a kroniku nejen z doby jejich působnosti, ale také by se rádi 
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dozvěděli, jak se oddílu vede a případně by chtěli najít způsob, jak ho finančně nebo 

materiálně podpořit. Také by měli mít možnost kontaktovat své známé-členy, a případně 

zorganizovat akci jen pro svou generaci. 

2.7.2 Rodiče 

Měli by mít možnost v systému spojit svůj profil s profilem svého dítěte. Toto by jim 

dovolilo jejich dítě přihlašovat nebo odhlašovat na akce a mít tak základní přehled o jeho 

životě v oddíle. Dále by pak měli mít přehled o platbách a možnost prohlédnout si 

fotografie či zápisy z akce, které se jejich dítě zúčastnilo. Také by měli moci hodnotit 

akce nebo vedoucí a vyjádřit své názory na chod oddílu. 

2.7.3 Členové 

Hlavní, nejpočetnější uživatelská skupina. Přihlašování na akce, psaní článků a 

komentářů, správa plateb, přístup k naučným materiálům ale také přehled o běžném 

chodu oddílu – to je základní výčet možností člena. K tomu budou později přidány určité 

sociální prvky pro maximální angažovanost. 

2.7.4 Instruktoři 

Potřebují navíc vědět veškeré informace nejen o akcích, které budou vést. Také musí mít 

přístup ke knihovně materiálů určených pro snadnější organizaci akcí. 

2.7.5 Vedoucí oddílu 

Uživatelé s nejvyššími právy. Kromě většiny dříve zmíněných možností musí také mít 

možnost nahlédnout do všech možných statistik, které mají nejen zjednodušit, ale hlavně 

zefektivnit chod oddílu. 
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Obrázek 8: Diagram případů užití uživatelských skupin. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 1: Aproximovaný poměr uživatelů systému. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 2: Aproximovaná skladba členů oddílu. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Podle požadavků oddílu podrobně rozebraných v analýze jsem se rozhodl pro tvorbu 

informačního systému nevyužít žádný z nabízených ERP systémů z důvodů vysoké 

pořizovací ceny, nedostatečné dostupnosti, a také kvůli primárnímu zaměření těchto 

systémů, které usnadní spíše chod podniků a živností. 

3.1 Možnosti řešení 

Po zavrhnutí ERP systému se nabízí informační systém fungující ve všem známém 

prostředí internetového prohlížeče. Tímto způsobem lze splnit jeden z důležitých 

požadavků, totiž globální dostupnost. Nabízejí se tyto tři možnosti: 

3.1.1 Open source redakční systém 

Na internetu je k dispozici mnoho různých open source redakčních systémů, kde patří 

mezi jinými také pravděpodobně nejznámější WordPress.org, který je stejně jako jeho 

konkurenti vysoce modifikovatelný a do určité míry splňuje požadavky oddílu. Kamenem 

úrazu je zde však právě multifunkčnost systému – větší část funkcí by nebyla využitá a 

realizátor by pak musel trávit desítky hodin jen tím, že bude odstraňovat zbytečné části 

kódu. 

3.1.2 Firemní produkt na míru 

V České republice působí velké množství firem, které vyvíjí vlastní on-line platformy jak 

pro tvorbu jednoduchých webových prezentací, tak i komplexních podnikových systémů 

a elektronických obchodů. Využití některého z nabízených produktů by se jevilo ideální 

už jen z důvodu bezpečnosti, kde by odpovědnost za bezpečný systém spadala na 

výrobce. Z praxe však vím, že by toto řešení bylo velmi nákladné, v tomto případě 

dokonce mezi 200 až 300 tisíci korunami.  

3.1.3 Vlastní tvorba 

Oddíl může také využít služeb web developerů na volné noze, tzv. freelancerů, kteří 

systém vytvoří od základů a nebude tak obsahovat zbytečné části kódu a navíc toto řešení 

vyjde levněji, než v případě firemního produktu. Nevýhodou je pak delší dodací doba a 

také případná bezpečnostní rizika. 
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3.2 Výběr řešení 

Po zvážení tří výše uvedených možností jsem se rozhodl pro využití služeb freelancera. 

Delší dodací doba není pro oddíl problém, v případě takto specifického systému je to 

dokonce nevyhnutelné. V případě, že se tohoto úkolu chopí jeden či více členů oddílu 

nám také částečně zaniká možnost bezpečnostního rizika a po domluvě také vysoké 

náklady na realizaci. 

3.3 Databáze a entity 

V této části práce podrobně popíšu všechny databázové tabulky, se kterými by měl můj 

informační systém pracovat a také jejich provázanost. Textový popis budu prokládat ER 

diagramy, které pomohou lépe se orientovat při tvorbě systému, a umožní pohled na 

systém „z větší výšky“. 

Tabulky jsem se rozhodl pojmenovat co nejjednodušeji, česky, a jako oddělovač slov 

používat jednoduché či dvojité podtržítko („_“). Tato metoda pak usnadní orientaci ve 

webové administraci databáze, protože systém automaticky shlukne tabulky s podobnou 

strukturou názvu (např. tabulky „knihovna__oddeleni“ a „knihovna__patra“ vloží do 

alfabeticky seřazeného seznamu s názvem „knihovna“). Primární klíče tabulek pak budu 

vždy pojmenovávat způsobem „id_nazevtabulky“, takže v případě výše uvedeného 

příkladu s knihovnou bych primární klíč nazval „id_knihovna__oddeleni“. Stejným 

způsobem pojmenuji i cizí klíče, podle mých dosavadních zkušeností pak dokážu 

navazující tabulku najít rychleji. Jak už jsem uvedl v teoretické části, pro větší 

přehlednost budu pro primární a cizí klíče používat zkratky PK, respektive FK. 

3.3.1 Uživatelé 

Největší tabulkou bude bezpochyby tabulka uživatelů systému, která bude buď přímo 

obsahovat klíčové informace využívané systémem, nebo bude na tyto informace 

odkazovat. Podle výše zmíněných pravidel nazvu tabulku uzivatele a určím PK, kterým 

bude atribut s názvem id_uzivatele, a ten bude jeden s nejdůležitějších identifikátorů 

v celém systému. Dále pak vytvoříme atributy, které budou obsahovat osobní informace 

s názvem uzivatelske_jmeno, jmeno, prijmeni, pohlavi, telefon a datum_narozeni. Pro 
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uložení fyzické adresy člena jsem se rozhodl využít vedlejší tabulku s názvem 

uzivatele__adresy, v tabulce uzivatele proto jen uvedu FK s názvem 

id_uzivatele__adresy, systém už pak bude moci podle tohoto klíče danou adresu najít. 

Pro potřeby přihlašování uživatelů vytvořím atributy email, heslo a salt. Heslo je 

v databázi šifrované a v případě jeho zapomenutí uživatelem není z bezpečnostních 

důvodů možné tento proces obrátit a heslo mu připomenout. Atribut salt obsahuje 

pomocný řetězec pseudonáhodných znaků, který se při procesu registrace a přihlášení 

spojí s uživatelem zadaným (nešifrovaným) heslem, a tento nový řetězec se následovně 

zašifruje pomocí některého z algoritmů (např. „sha512“). V případě registračního 

procesu pak dochází k uložení této změti pseudonáhodných znaků do atributu heslo, při 

přihlašování pak dochází k porovnání tohoto řetězce s hodnotou uloženou v atributu 

heslo, a dojde tak buď k přihlášení, nebo výpisu chyby. Jako identifikátor uživatele při 

přihlášení jsem se rozhodl využít e-mailovou adresu. Vycházím z předpokladu, že většina 

uživatelů internetu má takových adres jen pár a všechny si pamatuje. Každý člen oddílu 

dříve nebo později dostane nějakou přezdívku (uloženou do atributu uzivatelske_jmeno), 

kterou se může v systému identifikovat. Není však řečeno, že se přezdívka nemůže časem 

změnit. Proto je lepší využít přihlašovací údaj co možná nejvíce neměnný, v tomto 

případě e-mailovou adresu, kterou stejně systém musí obsahovat pro potřeby různých 

potvrzení, varování apod. 

Stejným způsobem jako fyzickou adresu uživatele jsem se rozhodl řešit jeho pozici 

v oddíle. Tuto tabulku podrobněji rozeberu později, nicméně uvedu zde FK, kterým bude 

atribut id_uzivatele__skupiny, podle kterého systém pozná má-li uživatel přístup 

k funkcím či místům, ke kterým se snaží dostat. 

V poslední skupině jsou pak atributy, které mají za cíl zpříjemnit interakci uživatele se 

systémem, nebo komunikaci. Jedná se o: fotografie, datum_registrace, 

datum_posledni_prihlaseni, datum_posledni_cinnost, posledni_cinnost, ucet_aktivni, 

ucet_blokovan, ucet_umlcen, placene_clenstvi, dluh, upozorneni_akce_zmena, 

upozorneni_akce_komentar, upozorneni_komentar_odpoved, 

upozorneni_clanek_komentar, upozorneni_fotografie_komentar, 

upozorneni_forum_odpoved a preference_jmena.  
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Atribut fotografie obsahuje název uživatelem nahrané fotografie, která ho má určitým 

způsobem odlišit od ostatních uživatelů a může pomoci vedení oddílu uživatele rychleji 

identifikovat. Datum_registrace, datum_posledni_prihlaseni, posledni_cinnost a 

datum_posledni_cinnost jsou spíše statistické a administrační údaje, které pro uživatele 

nemají příliš velkou váhu, ale mohou být prakticky využitelné vedením a například zjistit 

využitelnost určitých vlastností systému, nebo množství přístupů do určité části systému. 

Dalšími administrativními hodnotami jsou ucet_aktivni, ucet_blokovan a ucet_umlcen. 

Jsou to booleovské hodnoty (pravda/nepravda), které systém informují o omezeních 

daného účtu, případně o jeho ignorování či blokování. Atribut placene_clenstvi také 

nabývá hodnot pravda/nepravda a určuje, zdali má uživatel povinnost odvádět určité 

pravidelné poplatky spojené s členstvím v oddíle. V případě, že by byl systém využíván 

pouze aktivními členy, by tento parametr pravděpodobně nebyl zapotřebí, vedení oddílu 

ale chce, aby jejich systém využívali i třeba zákonní zástupci členů či sponzoři. Atributy 

označené upozorneni_ pak určují, o jakých událostech mají být informováni 

elektronickou poštou. Posledním atributem je preference_jmena, který nese volbu 

uživatele o tom, bude-li v systému a na internetových stránkách identifikován svým 

křestním jménem a příjmením, nebo přezdívkou. U některých uživatelských skupin je 

tato hodnota implicitně nastavená na přezdívku z důvodu tradice. 

3.3.2 Uživatelské adresy 

Tato tabulka s názvem uzivatele__adresy obsahuje identifikační atributy 

id_uzivatele__adresy (PK, v tabulce uzivatele FK), id_uzivatele (FK z tabulky uzivatele), 

atributy nesoucí samotnou adresu ulice, cislo_popisne, mesto a psc. Poslední atribut je 

FK z tabulky staty a je pojmenován id_staty. Mohl jsem pro zaznamenání města a PSČ 

využít další tabulku, ale neučinil jsem tak z toho důvodu, že většina uživatelů pochází 

z jednoho města, případně vedlejších obcí, a také proto, že část bývalých členů žijí za 

hranicemi ČR a nemělo by proto smysl takovou tabulku tvořit. Využil jsem pouze vedlejší 

tabulku států, která může pomoci izolovat určité skupiny při komunikaci v systému. 

3.3.3 Tabulka států 

Jak už jsem výše uvedl, tabulka s názvem staty obsahuje informace o jednotlivých státech 

a díky PK id_staty je spojena s tabulkou uzivatele. Nachází se v ní už jen další dva 
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atributy: zkratka, která obsahuje kód státu podle standardu ISO 3166-1 alpha-3, a také 

plny_nazev, který nese oficiální název daného státu. 

3.3.4 Poplatky uživatelů 

Pro lepší orientaci a filtraci dat jsem vytvořil speciální tabulku s názvem 

uzivatele__poplatky, která bude plněna buď daty pravidelně automaticky spouštěným 

skriptem kontrolujícím transparentní bankovní účet oddílu, nebo ručním zadáním 

v systému. Obsahuje PK id_uzivatele__poplatky, FK id_uzivatele ukazující na uživatele, 

kterému má být poplatek uznán, dále pak datum_prijeti_platby sloužící pro kontrolu 

včasného zaplacení, a FK id_platby__prichozi ukazujícího na záznam v tabulce 

příchozích plateb. 

3.3.5 Uživatelské skupiny 

Ne každý uživatel by měl mít stejná práva pro manipulaci se systémem. Z tohoto důvodu 

musím vytvořit také pomocnou tabulku uzivatele__skupiny, která bude obsahovat 

id_uzivatele__skupiny, jakožto PK a také FK v tabulce uživatelů, a nazev obsahující 

název skupiny. 

3.3.6 Sekce 

Tabulka sekce bude obsahovat seznam všech přístupem omezených částí informačního 

systému. PK bude id_sekce, nazev bude obsahovat uživatelsky srozumitelný název sekce, 

do sloupce popis bude mít možnost uživatel uložit krátký popis dané sekce, url pak bude 

odkazovat na danou sekci v informačním systému. 

3.3.7 Přístupová práva 

Musím také definovat které místa nebo funkce v systému budou nějak přístupově 

omezeny. K tomu bude sloužit tabulka sekce__pristupy, která bude obsahovat atributy 

id_sekce__pristupy (PK), dále pak FK id_sekce a FK id_uzivatele__skupiny. 

3.3.8 Změny v systému 

Pro lepší přehled o chodu systému a změnách, které uživatelé budou provádět, vytvořím 

tabulku uzivatele__zmeny, do které se budou ukládat veškeré systémové události, jako 

např. založení akce, úprava článku či zablokování uživatele. Bude složená ze sloupců 

id_uzivatele__zmeny (PK), id_uzivatele (FK z tabulky uzivatele), id_udalosti (FK 
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z tabulky udalosti), klic obsahující číselný identifikátor, a také datum zaznamenávající 

datum a čas události. 

3.3.9 Tabulka událostí změn 

PK id_udalosti je spojen s FK stejného názvu v tabulce uzivatele_zmeny, dále se zde 

nachází atribut nazev_udalosti obsahující uživatelsky pochopitelný název události, a také 

tabulka_udalosti s přesným názvem tabulky, které se taková událost týká. 

3.3.10 Interní komunikace 

Informační systém musí mimo jiné obsahovat také možnost komunikace s ostatními 

uživateli. Založím proto tabulku uzivatele__zpravy s PK id_uzivatele__zpravy a FK 

id_uzivatele odkazujícím na odesílatele zprávy v tabulce uzivatele. Další atributy jsou 

predmet, obsah, datum_odeslani, archivovano, smazano. Na tuto tabulku je napojena 

sesterská tabulka uzivatele__zpravy__prijemci FK id_uzivatele__zpravy. Tato tabulka 

má svůj PK v podobě atributu id_uzivatele__zpravy__prijemci, dále pak FK id_uzivatele 

ukazující na příjemce zprávy v tabulce uzivatele, datum_precteni, archivovano, a 

smazano. 

3.3.11 Registrace 

Pro zaznamenání informací o registracích slouží dvě hlavní tabulky: 

Tabulka registrace__pozadavky s PK id_registrace__pozadavky slouží pro uložení dat 

vyplněných žadatelem o založení účtu. Obsahuje jeho údaje jmeno, prijmeni, email, 

telefon, dále pak FK uživatele, který o osudu požadavku rozhodne 

id_uzivatele__rozhodci, datum_zpracovani, poznamka a id_registrace__stavy. Poslední 

vyjmenovaný atribut je FK odkazující na tabulku registrace__stavy, kterou popíšu 

později. Pro statistické účely se přijaté požadavky uloží do vedlejší tabulky 

uzivatele__registrace__pozadavky s PK id_uzivatele__registrace__pozadavky a FK 

id_uzivatele__zadatel odkazujícím na nově vytvořeného uživatele v tabulce uzivatele, a 

id_registrace__pozadavky odkazujícím na požadavek, jehož schválením byl uživatel 

přijat. 

Tabulka registrace__pozvanky s PK id_registrace__pozvanky slouží pro uložení dat 

vyplněných uživatelem s dostatečnými právy, který chce do systému pozvat nového 

člena. Do atributu email vloží e-mailovou adresu, na kterou po kontrole a uložení systém 
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pošle pozvánku. Kromě adresy se ještě uloží jeho identifikační číslo do atributu 

id_uzivatele__odesilatel, datum_pozvani pro kontrolu duplicity a platnosti a také 

id_registrace__stavy korespondující se stavem popisujícím novou pozvánku. Pokud 

adresát pozvánku akceptuje a úspěšně projde procesem registrace tak, jak je popsán 

v bodě 3.4, dojde k provedení záznamu o přijetí skrze pozvánku, obdobně jako u žádanek. 

Pro tyto účely vytvořím tabulku uzivatele__registrace__pozvanky s PK 

id_uzivatele__registrace__pozvanky, a dvěma FK id_registrace__pozvanky odkazující 

na akceptovanou pozvánku v tabulce registrace__pozvanky, a id_uzivatele__prijemce 

odkazující na nově vytvořeného uživatele v tabulce uzivatele. 

Poslední tabulka týkající se registrací se nazývá registrace__stavy s PK 

id_registrace__stavy a ještě jedním atributem nazev, který bude obsahovat uživatelsky 

srozumitelný název stavu, v jakém se pozvánka či požadavek nachází. 
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Obrázek 9: ER diagram popisující uživatele. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.12 Detaily akce 

Pro záznam dat týkajících se akce samotné vytvořím tabulku akce s PK id_akce. Názvy 

atributů této tabulky jsou víceméně intuitivní, proto nepovinné atributy (až na pár 

výjimek) pouze vyjmenuji, u povinných navíc popíšu, jaký účel plní. Nepovinné: 

místo_setkani, místo_rozlouceni, maximum_vedoucich, povinna_vybava, trasa, 

zajimavosti, rizika, placena_akce (0/1 podle toho, zdali je akce bezplatná, nebo 

zpoplatněná), cena_za_osobu, datum_splatnosti, datum_uzavreni_prihlasek, uzamcena 

(0/1 podle toho, jestli se na akci již mohou přihlašovat uživatelé), maximum_ucastniku, 

obrazek (cesta a název obrázku zobrazovaného v detailu akce), komentare (0/1 pro 

povolené/zakázané komentáře), verejna (0/1 podle toho, zdali akce nebude/bude otevřená 

veřejnosti), verejnost_cena. K povinným údajům patří nazev obsahující název akce, 

datum_od a datum_do definující délku trvání akce, misto_konani s názvem lokality, ve 

které akce proběhne, id_uzivatele__zakladatel obsahující identifikátor uživatele, jenž tuto 

akci založil a id_uzivatele__hlavni__vedouci s identifikátorem uživatele, jenž bude za 

celou akci osobně ručit. Atribut popis pak bude obsahovat slovní popis akce, pro lepší 

představu potencionálních účastníků. 

Aby informace o akci byly kompletní, založím ještě tabulku akce__transport s PK 

id_akce__transport a FK id_akce odkazujícím na danou akci v tabulce akce, a dalším FK 

id_akce__prostredky odkazujícím na tabulku akce__prostredky. Dále se bude tabulka 

skládat z atributů datum_start, datum_cil a misto_start, misto_cil, obsahující případné 

časy odjezdu a příjezdu, respektive nástupního a výstupního místa daného spoje, a také 

smer nabývající hodnoty 0/1 podle toho, zda se jedná o spoj určený pro dopravu na místo 

konání, nebo spoj návratový. 

Pro možnost uživatelů přidávat komentáře k akci, založím tabulku akce__komentare s PK 

id_akce__komentare, FK id_akce odkazujícím na danou akci a ještě jedním FK 

id_uzivatele__autor odkazujícím na uživatele v tabulce uzivatele. Kromě těchto tří 

atributů bude tabulka ještě obsahovat atributy obsah s tělem komentáře, datum_vlozeni 

s automaticky vyplněným datem vložení komentáře do systému, datum_posledni_upravy 

s datem poslední úpravy komentáře, a také pocet_uprav s kumulativní hodnotou počtu 

úprav komentáře. Uživatel musí mít možnost reagovat na každý komentář, a tak založím 

tabulku akce__komentare__odpovedi s PK id_akce__komentare__odpovedi a FK 
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id_akce__komentare__zdroj a id_akce__komentare__reakce odkazující na komentář, na 

nějž uživatel reaguje, respektive jeho reakční komentář. 

U některých akcí bude zakladatel potřebovat vystavit soubory s danou akcí spojené. Pro 

evidenci takovýchto souborů založím tabulku akce__soubory s PK id_akce__soubory a 

FK id_akce odkazující na akci v tabulce akce a FK id_uzivatele__autor odkazující na 

autora souboru z tabulky uzivatele. Tabulka bude dále obsahovat atributy nazev pro cestu 

a název souboru, datum_nahrani pro datum, kdy byl soubor vložen do systému, a také 

interni, který bude nabývat hodnotu 0/1 podle toho, jestli se bude jednat o soubor 

dostupný všem účastníkům, nebo pouze vedoucím a organizátorům akce. 

Může se stát, že zakladatel zpoplatněné akce bude chtít rozlišit částky pro jednotlivé 

skupiny. Pro tyto účely založím tabulku akce__skupinove__ceny s PK 

id_akce__skupinove__ceny, FK id_akce z tabulky akce, FK id_uzivatele__skupiny 

z tabulky uzivatele__skupiny a cena s částkou, kterou musí účastník z dané skupiny 

zaplatit pro účast na akci. 

Zakladatel akce může chtít akci omezit pouze pro určité skupiny uživatel, případně 

jednotlivé uživatele. Proto založím tabulku akce__uzivatele s PK id_akce__uzivatele, FK 

id_akce z tabulky akce a FK id_uzivatele z tabulky uzivatele. Podobně bude vypadat 

tabulka akce__uzivatele__skupiny s PK id_akce__uzivatele__skupiny, FK id_akce 

z tabulky akce a FK id_uzivatele__skupiny z tabulky uzivatele__skupiny. 

3.3.13 Přihlašování na akce 

Pro uložení přihlášených účastníků z řad registrovaných uživatelů systému vytvořím 

tabulku akce__ucastnici s PK id_akce__ucastnici, FK id_akce odkazující na tabulku akce 

a id_uzivatele odkazující na tabulku uzivatele. Mezi další atributy bude patřit 

vedouci_akce nabývající hodnoty 0/1 podle toho, zdali je přihlášený člen regulérní 

účastník, nebo vedoucí akce, potvrzeno nabývající hodnotu 0/1 podle toho, jestli 

přihlášený účastník potvrdil svou účast, datum_prihlaseni pro zaznamenání data 

přihlášení na akci, datum_odhlaseni v případě, že by před zahájením akce odstoupil od 

účasti, hodnoceni obsahující číselné ohodnocení jeho spokojenosti s akcí, dále pak 

hodnoceni_komentar pro případné slovní ohodnocení spokojenosti, datum_hodnoceni, a 

ucast, kterou vyplní vedoucí po skončení akce, a to 0/1 podle toho, zdali se přihlášený 

akce skutečně zúčastnil. 
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Vytvořím navíc tabulku akce__poplatky s PK id_akce__poplatky a FK id_akce z tabulky 

akce a id_uzivatele__poplatky z tabulky uzivatele__poplatky. V této tabulce se budou 

zaznamenávat příchozí platby za danou akci a účastníka v případě, že bude daná akce 

zpoplatněná. 

Pro uložení informací o účastnících z řad veřejnosti založím tabulku 

akce__ucastnici__verejnost s PK id_akce__ucastnici__verejnost a FK id_akce z tabulky 

akce. Navíc bude tabulka obsahovat atributy nesoucí informace přímo vyplněné 

přihlášeným účastníkem: jmeno, prijmeni, email (svůj nebo zákonného zástupce), telefon 

(svůj nebo zákonného zástupce), vek, zdravotni_potize a datum_prihlaseni. Pro záznam 

případného odhlášení budou sloužit atributy datum_odhlaseni, a také duvod_odhlaseni, 

kde by mohl případný nespokojený návštěvník vysvětlit, s čím v rámci akce nebyl 

spokojen a dát organizátorům příležitost do budoucna možné chyby napravit. Poslední 

dva atributy potvrzeno a ucast mohou nabývat hodnoty 0/1 podle toho, jestli je účast 

přihlášeného nepotvrzena/potvrzena, respektive jestli se přihlášený akce nakonec 

nezúčastnil/zúčastnil. 

Může nastat případ, kdy akce bude otevřená veřejnosti, a zároveň bude zpoplatněna. Pro 

tento účel vytvořím tabulku akce__poplatky__verejnost s PK 

id_akce__poplatky__verejnost, FK id_akce__ucastnici__verejnost odkazující na tabulku 

akce__ucastnici__verejnost a FK id_platby__prichozi z tabulky platby__prichozi. 

3.3.14 Hlášení akcí 

Pro správnou a důkladnou administraci založím tabulku akce__reporty s PK 

id_akce__reporty, FK id_akce z tabulky akce a id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele. 

Tabulka bude dále obsahovat atributy obsahující popis akce trasa a zhodnoceni, a také 

atributy týkající se vyúčtování v případě nečekaných výdajů castka a cislo_uctu sloužící 

pro vyrovnání mezi oddílem a vedoucím akce. 

K reportu musí být možnost připojit soubor, třeba účtenku nebo jízdenku, jako doklad pro 

uznání požadované částky. Založím proto tabulku akce__reporty__soubory s PK 

id_akce__reporty__soubory, FK id_akce__reporty z tabulky akce__reporty, FK 

id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, nazev pro uložení cesty a názvu souboru a 

datum_nahrani. 
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Poslední tabulka týkající se reportu akcí bude akce__reporty__hry s PK 

id_akce__reporty__hry, FK id_akce__reporty z tabulky akce__reporty a FK id_hry 

z tabulky hry, kterou popíšu níže. Místo této tabulky jsem mohl pouze přidat atribut 

s textovým obsahem do tabulky akce__reporty, a ušetřit si tak trochu práce a uložených 

dat. Vytvořením tabulky speciálně pro záznam hry na akci ale dávám možnost vést 

podrobné statistiky týkající se her, a při využití těchto statistik se tak mohou akce stát 

zábavnější a rozmanitější. 
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Obrázek 10: ER diagram popisující akce. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.15 Fotogalerie 

Členové oddílu často zvěčňují akce, schůzky a jiné důležité sešlosti použitím fotoaparátu. 

Vytvořím tedy tabulku fotogalerie s PK id_fotogalerie a FK id_uzivatele__tvurce 

z tabulky uzivatele. Tabulka bude obsahovat atributy nazev, popis, datum_vytvoreni, 

datum_posledni_upravy, pocet_zobrazeni, soukroma nabývající hodnoty 0/1 podle toho, 

jestli je galerie viditelná pouze pro tvůrce, nebo všechny oprávněné uživatele, a ještě 

uzamcena taktéž nabývající hodnoty 0/1, zde ale podle toho, jestli jsou 

zakázány/povoleny úpravy uživateli systému. 

Na tuto tabulku bude napojená díky FK id_fotogalerie tabulka fotogalerie__opravneni 

s PK id_fotogalerie__opravneni, a ještě jedním FK id_uzivatele__skupiny odkazujícím 

na tabulku uzivatele__skupiny. Ta pomůže tvůrci dané fotogalerie určit, které skupiny 

uživatelů si budou moci prohlížet fotografie v ní obsažené. 

Tvůrce fotogalerie také bude moci spojit fotogalerii s jednou či více akcemi evidovanými 

v systému. Založím proto tabulku fotogalerie__akce s PK id_fotogalerie__akce, FK 

id_fotogalerie odkazující na záznam v tabulce fotogalerie a FK id_akce z tabulky akce. 

Pro možnost vkládání komentářů fotogalerií vytvořím tabulku fotogalerie__komentare 

s PK id_fotogalerie__komentare, FK id_fotogalerie z tabulky fotogalerie, FK 

id_uzivatele__autor, dále pak atributy obsah, datum_vlozeni, datum_posledni_upravy a 

také pocet_uprav. Aby uživatelé mohli na komentáře reagovat, vytvořím také tabulku 

fotogalerie__komentare__odpovedi s PK id_fotogalerie__komentare__odpovedi 

s dvěma FK: id_fotogalerie__komentare__zdroj odkazující na komentář, na který 

uživatel reaguje, a také id_fotogalerie__komentare__reakce odkazující na samotnou 

reakci. 

3.3.16 Fotografie ve fotogaleriích 

Vytvořím tabulku fotogalerie__fotografie s PK id_fotogalerie__fotografie, FK 

id_fotogalerie odkazujícím na tabulku fotogalerie, FK id_uzivatele__autor z tabulky 

id_uzivatele, a také další atributy datum_nahrani, nazev_fotografie, tedy uživatelsky 

definovaný název snímku, popis, pocet_zobrazeni a nazev_souboru, který bude 

obsahovat název „fyzického“ souboru na serveru, podle kterého se fotografie zobrazí. 

Na fotografiích bude možnost označit osoby na nich zachycené. Pro tyto účely bude 

sloužit tabulka fotogalerie__fotografie__osoby s PK id_fotogalerie__fotografie__osoby, 
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FK id_fotogalerie__fotografie odkazující na danou fotografii v tabulce 

fotogalerie__fotografie, FK id_uzivatele__oznacena odkazující na označeného uživatele 

z tabulky uzivatele, FK id_uzivatele__oznacil odkazující na uživatele ze stejné tabulky, 

který daného uživatele označil, a také datum_oznaceni. 

Analogicky k tabulkám pro ukládání komentářů k fotogaleriím vytvořím tabulky pro 

účely ukládání komentářů u jednotlivých fotografií. 

 

 

Obrázek 11: ER diagram popisující fotogalerii. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.17 Fórum 

Hlavním místem pro vnitřní komunikaci a diskuse ohledně chodu oddílu bude fórum. 

Většina informací bude uložena ve třech tabulkách, jejichž strukturu v následujících 

řádcích popíšu. 

První z nich je forum__kategorie s PK id_forum__kategorie, FK id_uzivatele__autor 

odkazující na zakladatele kategorie z tabulky uzivatele, nazev, popis, datum_zalozeni, a 

také zamknuto nabývající hodnoty 0/1 podle toho, jestli má být uživatelům 

zakázáno/povoleno zakládat nová témata a vkládat nové příspěvky. 

Některé kategorie mohou sloužit pouze pro komunikaci v rámci určitých uživatelských 

skupin, pro rozlišení přístupových práv těchto kategorií vytvořím tabulku 

forum__kategorie__opravneni s PK id_forum__kategorie__opravneni, FK 

id_forum__kategorie z tabulky forum__kategorie a FK id_uzivatele__skupiny odkazující 

na uživatelskou skupinu z tabulky uzivatele__skupiny. 

Druhou důležitou tabulkou bude forum__temata s PK id_forum__temata, FK 

id_forum__kategorie odkazující na mateřskou kategorii z tabulky forum__kategorie, FK 

id_uzivatele__autor odkazující na zakladatele tématu z tabulky uzivatele, nazev, popis, 

datum_zalozeni, zamknuto nabývající hodnoty 0/1 podle toho, má-li být uživatelům 

zakázáno/povoleno vkládat nové příspěvky do daného tématu, pocet_zobrazeni, 

pripichnute s hodnotou 0/1, kdy 1 bude znamenat, že se téma bude vypisovat mezi 

prvními v dané kategorii, a dulezite, také nabývající hodnoty 0/1, sloužící pro dodatečné 

zvýraznění kritického tématu. 

Pro případ, že by autor tématu chtěl ještě více omezit přístup do tématu, vytvořím tabulku 

forum__temata__opravneni s PK id_forum__temata__opravneni, a podobně jako tomu 

je u kategorií FK id_forum__temata z tabulky forum__temata a FK 

id_uzivatele__skupiny z tabulky uzivatele__skupiny. 

Téma se může týkat jedné či více akcí, z toho důvodu vytvořím tabulku 

forum__temata__akce s PK id_forum__temata__akce, FK id_forum__temata z tabulky 

forum__temata a FK id_akce z tabulky id_akce. 

S přihlédnutím na potřeby častého hlasování ohledně chodu oddílu vytvořím tabulku 

forum__ankety s PK id_forum__ankety, FK id_forum__temata odkazující na téma, 

kterého se daná anketa týká, z tabulky forum__temata, FK id_uzivatele__autor z tabulky 
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uzivatele, dále pak atributy otázka, vice_odpovedi nabývající hodnoty 0/1 podle toho, je-

li zakázáno/povoleno při odpovědi vybrat více možností, a také důležité datum_uzavreni 

definující konec hlasování. Možnosti se budou ukládat do tabulky 

forum__ankety__moznosti s PK id_forum__ankety__moznosti, FK id_forum__ankety 

odkazujícím na danou anketu z tabulky forum__ankety, moznost obsahující odpověď, 

kterou může hlasující zvolit, a také vaha, v případě, kdyby odpovědi měly rozdílné váhy 

při vyhodnocování. Poslední tabulkou týkající se anket je 

forum__ankety__moznosti__odpovedi s PK id_forum__ankety__moznosti__odpovedi, 

FK id_forum__ankety__moznosti z tabulky forum__ankety__moznosti, FK 

id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, a také datum_hlasovani. 

Třetí, a zároveň poslední stěžejní tabulkou je forum__prispevky s PK 

id_forum__prispevky, FK id_forum__temata odkazující na téma z tabulky 

forum__temata, pod které příspěvek spadá, FK id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, 

dále také atributy obsah, datum_vlozeni, datum_posledni_upravy a pocet_uprav. Na tuto 

tabulku navazuje  forum__prispevky__soubory s PK id_forum__prispevky__soubory, FK 

id_forum__prispevky odkazující na tabulku forum__prispevky, FK id_uzivatele__autor 

z tabulky uzivatele, nazev obsahující název souboru na uložišti, a také datum_nahrani. 
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Obrázek 12: ER diagram popisující fórum. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.18 Pravidelné a účelové schůzky 

Druhou nejčastější činností oddílu jsou schůzky pořádány pravidelně několikrát týdně. 

Systém proto bude muset být schopný skladovat různá data týkající se schůzek, a to nejen 

pro potřeby účetnictví a další administrativy, ale také pro pozdější vyhodnocení 

nashromážděných dat a jejich interpretaci s cílem zkvalitnění nabízených zážitků. 

Databáze schůzek se bude skládat z tabulek, které teď popíšu. 

Tabulka nastaveni__schuzky s PK id_nastaveni__schuzky a dalšími atributy den, 

obsahující číselnou identifikace dne v týdnu, a zacatek a konec definující dobu trvání 

schůzky, bude sloužit jako páteřní tabulka, ze které budou čerpat ostatní tabulky týkající 

se schůzek. 
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Občas je pravidelná oddílová schůzka něčím zpestřena, a je třeba tuto skutečnost předem 

oznámit. Proto založím také tabulku schuzky_planovane s PK id_schuzky__planovane, 

FK id_nastaveni__schuzky, FK id_uzivatele__zakladatel z tabulky uzivatele, datum 

definující datum konání této schůzky, popis ve kterém uživatel uvede, v čem se bude 

schůzka lišit, a také dulezita nabývající hodnoty 0/1 podle toho, jestli schůzka má být 

ještě speciálně označená. 

V případě, že je schůzka organizována jen pro jednu či více vybraných uživatelských 

skupin založím tabulku nastaveni__schuzky__opravneni s PK 

id_nastaveni__schuzky__opravneni, a FK id_nastaveni__schuzky z tabulky 

nastaveni__schuzky a FK id_uzivatele__skupiny z tabulky uzivatele__skupiny. 

Ke schůzce se mohou také vztahovat nějaké naučné materiály. Proto založím tabulku 

schuzky__naucne__dokumenty s PK id_schuzky__naucne__dokumenty, a FK 

id_schuzky__planovane z tabulky schuzky__planovane a FK id_naucne__dokumenty 

odkazující na tabulku naucne__dokumenty. 

Tabulka naucne__dokumenty se bude skládat z PK id_naucne__dokumenty, FK 

id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, a také atributy nazev obsahující název souboru 

na uložišti, a datum_nahrani. 

3.3.19 Hlášení průběhu schůzek 

Pro záznam toho, jak schůzky probíhaly, vytvořím tabulku schuzky__reporty s PK 

id_schuzky__reporty, FK id_nastaveni__schuzky z tabulky nastaveni__schuzky, FK 

id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, popis obsahující informace o tom jak schůzka 

probíhala, datum_schuzky  a datum_vlozeni. 

Jelikož se na schůzkách vede docházka, vytvořím pro její evidenci tabulku 

schůzky__reporty__ucastnici s PK id_schuzky__reporty__ucastnici, a FK 

id_schuzky__reporty z tabulky schuzky__reporty a FK id_uzivatele__ucastnik z tabulky 

uzivatele. 

Na schůzkách se většinou stejně jako na akcích hrají hry. Založím proto tabulku 

schuzky__reporty__hry s PK id_schuzky__reporty__hry, FK id_reporty__schuzky 

z tabulky reporty__schuzky a FK id_hry  z tabulky hry. 
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Bude vhodné také spravovat databázi her nejen pro účely evidence her na akcích a 

schůzkách. Vytvořím tabulku hry s PK id_hry, dále pak atributy nazev, popis, 

minimum_hracu, maximum_hracu a prumerna_delka. V případě, že uživatelé vyplní 

všechny popisné vlastnosti hry, mohou při výběru her v průběhu plánování schůzek a akcí 

brát v potaz jednotlivé vlastnosti vzhledem k plánované činnosti a vybrat tak správné hry. 

K některým hrám bude také třeba přiložit soubor s pravidly, obrazovým materiálem atd., 

takže vytvořím ještě tabulku hry__soubory s PK id_hry__soubory, FK id_hry z tabulky 

hry, FK id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, nazev obsahující název souboru na 

uložišti a také datum_nahrani. 

3.3.20 Nastavení 

Nejdůležitější parametry systému budou uloženy v tabulce nastaveni__globalni s PK 

id_nastaveni__globalni a FK id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele. Stávající hodnoty 

v této tabulce nebudou v systému uživatelsky upravitelné, respektive pro každou úpravu 

bude vytvořen nový řádek, u kterého bude uveden autor změn a datum změny s tím, že 

systém bude brát v potaz pouze řádek vložený jako poslední. Tabulka bude dále 

obsahovat atributy cislo_uctu obsahující číslo hlavního oddílového bankovního účtu, na 

který budou chodit všechny příchozí platby, hlavni_email  a hlavni_telefon obsahující 

hlavní oficiální kontaktní kanály, dále pak adresu klubovny oddílu skládající se z atributů 

ulice, cp, mesto, psc, stat, a ještě datum_zmeny pro časové rozlišení. 

V platebním systému také musí být definovatelné různé výše poplatků pro různé skupiny 

uživatelů. Pro tyto účely bude sloužit tabulka nastaveni__skupiny__poplatky s PK 

id_nastaveni__skupiny__poplatky, FK id_uzivatele__skupiny odkazující na tabulku 

uzivatele__skupiny, atributy nazev a popis pro snadnou identifikaci, a také castka. 



54 
 

 

Obrázek 13: ER diagram popisující schůzky a nastavení. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.21 Články 

Kroniky a oddílové výroční zprávy obsahují zápisy z akcí, schůzek a další písemné 

dokumenty. Systém bude umožňovat vybraným uživatelským skupinám psát a 

zveřejňovat články, které budou volně dostupné k přečtení ostatním uživatelům. 

Založím tabulku clanky s PK id_clanky, FK id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, dále 

pak atributy nazev, uvod, obsah, uvodni_obrazek obsahující umístění obrázku na uložišti, 

datum_vlozeni, publikovany nabývající hodnoty 0/1, datum_publikace, precteni 

obsahující počet zobrazení článku, a komentare nabývající hodnoty 0/1 podle toho, jestli 

jsou zakázány nebo povoleny komentáře uživateli. 
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Tyto komentáře budou ukládány do tabulky clanky__komentare s PK 

id_clanky__komentare, FK id_clanky odkazující na článek v tabulce clanky, FK 

id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, obsah, datum_vlozeni, datum_posledni_upravy, 

a pocet_uprav. Pro možnost odpovědi na komentáře vytvořím tabulku 

clanky__komentare__odpovedi s podobnou strukturou, jakou jsem popsal výše u akcí. 

V článku se může vyskytovat jeden či více obrázků, pro jejich evidenci bude sloužit 

tabulka clanky__obrazky s PK id_clanky__obrazky, FK id_clanky odkazující na článek 

v tabulce clanky, FK id_uzivatele__autor z tabulky uzivatele, dále pak nazev a 

datum_nahrani. 

Pokud se článek týká nějaké akce, clanky__akce bude sloužit jako jejich spojovací 

tabulka. Bude obsahovat PK id_clanky__akce, FK id_clanky z tabulky clanky a FK 

id_akce z tabulky akce. 

Pro snadnější vyhledávání článků bude možnost ke každému přiřadit určité slovníkové 

značky, které zkratkovitě popisují obsah. Založím tabulku clanky__znacky s PK 

id_clanky__znacky, FK id_clanky odkazující na tabulku clanky a také znacka, který bude 

obsahovat onu slovníkovou značku. 

3.3.22 Aktuality 

Další částí systému jsou aktuality, které mají uživatele globálně upozorňovat na určité 

změny a události. Vytvořím tabulku aktuality s PK id_aktuality, FK id_uzivatele__autor 

z tabulky uzivatele, nazev, obsah, datum_vlozeni a datum_expirace určující datum po 

kterém už aktualita nebude platná. 

Aktualitám bude mít uživatel možnost přiřadit také množinu uživatelských skupin, pro 

které bude platná, a kterým se bude zobrazovat. Proto vytvořím tabulku 

aktuality__opravneni s PK id_aktuality__opravneni, FK id_aktuality odkazující na 

vybranou aktualitu z tabulky aktuality a FK id_uzivatele__skupiny z tabulky 

uzivatele__skupiny. 

Může nastat situace, že autor aktuality udělá v textu chybu, případně dojde ke změně. Pro 

přehlednost a transparentnost nebude možné obsah aktuality upravit, ale vytvoří se nová 

verze, přičemž stará verze bude pořád k nahlédnutí. Vytvořím tabulku aktuality__revize 
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s PK id_aktuality__revize, FK id_aktuality__puvodni odkazující na původní aktualitu a 

FK id_aktuality__nova odkazující na upravenou aktualitu v tabulce aktuality. 

 

 

Obrázek 14: ER diagram popisující články a aktuality. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.23 Půjčovna vybavení 

Pro potřeby evidence inventáře a výpůjček jeho částí založím tabulku vybaveni s PK 

id_vybaveni, nazev, popis, pocet_celkem obsahující celkový počet kusů daného vybavení 

a pocet_aktualne obsahující aktuální stav počtu kusů vybavení ve skladu. 

Z důvodu rychlejší identifikace a bezpečnosti bude mít každá položka inventáře jednu či 

více fotografií, kterých záznamy se budou ukládat do tabulky vybaveni__fotografie s PK 
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id_vybaveni__fotografie, FK id_vybaveni odkazující na tabulku vybaveni, nazev souboru 

na uložišti a datum_vlozeni fotografie. 

Výpůjčku některých cennějších kusů vybavení bude potřeba omezit jen pro určité 

skupiny, proto založím tabulku vybaveni__opravneni s PK id_vybaveni__opravneni, FK 

id_vybaveni z tabulky vybaveni a FK id_uzivatele__opraveneni odkazující na 

uživatelskou skupinu z tabulky uzivatele__opravneni. 

Samotné výpůjčky budou evidovány v tabulce vybaveni__uzivatele s PK 

id_vybaveni__uizvatele, FK id_vybaveni z tabulky vybaveni, FK id_uzivatele__zapsal 

odkazující na uživatele, který výpůjčku provedl, FK id_uzivatele__vypujcil odkazující na 

uživatele, jenž si jeden či více kusů inventáře vypůjčil, id_vybaveni__stavy odkazující na 

příslušný řádek pomocné tabulky vybaveni__stavy obsahující aktuální stav výpůjčky, 

id_akce z tabulky akce v případě, že bude předmět (předměty) využíván v rámci nějaké 

akce, datum_vypujcky, datum_vraceni a také pocet vypůjčených kusů. 

 

 

Obrázek 15: ER diagram popisující vybavení. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Slovní popis procesů 

V této části slovně popíšu nejdůležitější procesy nového informačního systému. Popis 

bude navíc u některých procesů pro snadnější porovnání stavu před a po doplněn o 

vývojový diagram. 

3.4.1 Registrace nového člena 

Na přání vedení oddílu nebude proces registrace automatický. Budou proto existovat dvě 

cesty, jak se stát členem virtuálního zázemí oddílu.  

První možnost je požádat o registraci přímo v systému. Uživatel zadá své jméno, e-

mailovou adresu a telefon, a vloží požadavek do systému. V případě, že už v systému 

takováto kombinace údajů existuje, bude uživatel upozorněn a nebude moci požadavek 

odeslat. Tyto data se uloží do tabulky registrace__pozadavky se stavem „vyřizována“ a 

kompetentní osoba tento požadavek buď přijme, nebo s odůvodněním zamítne, a do 

záznamu se uloží změna stavu, identifikační číslo této osoby, datum, čas a případné 

odůvodnění. 

Druhým způsobem, jak získat přístup do informačního systému je přes pozvánku 

stávajícího registrovaného člena oddílu. Ten (v případě, že má dostatečná práva) zadá do 

systému e-mail nového člena, a pozvánku uloží do tabulky registrace__pozvanky. Pokud 

už v tabulce existuje aktivní záznam s takovým e-mailem, bude na to původce pozvánky 

upozorněn a k uložení duplikátního záznamu tak nedojde. Společně s e-mailovou adresou 

se zaznamená také datum, čas a identifikátor uživatele, který pozvánku uložil.  

V případě, že byl požadavek na přijetí odsouhlasen, nebo byla vložena nová pozvánka, 

systém patřičné informace zpracuje, a automaticky odešle na danou adresu e-mailovou 

zprávu obsahující unikátní odkaz na internetovou stránku oddílu. Na této stránce má pak 

potencionální nový uživatel možnost registraci dokončit zadáním zbylých osobních 

údajů. U pozvánky je možné v systému globálně nastavit její platnost, a v případě, že 

životnost této pozvánky již vypršela, uživatel nebude moci registraci dokončit a tato 

informace mu bude sdělena společně s nabídkou o zadání nového požadavku. Pro 

kontrolu životnosti nevyřízených pozvánek bude využit automatický skript spouštěný 

jednou denně, který u takové pozvánky změní stav na „propadlá“. 
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Po zpracování údajů se požadavek nebo pozvánka uzavře. Dojde k vytvoření nového 

záznamu v tabulce uzivatele, kde se uloží všechna nasbíraná data, uživatel bude zařazen 

do uživatelské skupiny „Nováčci“ a také dojde k zaznamenání data a času registrace. Do 

záznamu s požadavkem se zapíše identifikační číslo nového uživatele společně s datem a 

časem. U pozvánky dojde také k zápisu identifikačního čísla, data a času. Novému 

uživateli bude odeslán vygenerovaný potvrzovací e-mail, a v případě přijetí přes 

pozvánku bude informační e-mail odeslán také zadavateli pozvánky. Tímto je celý proces 

registrace uzavřen. 

3.4.2 Přihlášení a odhlášení 

Některé části informačního systému nebudou přístupné nepřihlášeným uživatelům. Při 

načtení libovolné části systému nejdříve dojde ke kontrole přístupnosti dané části. Pokud 

je část přístupná veřejnosti, kontrola končí a zobrazí se obsah. V opačném případě se 

nejdříve kontroluje, jestli jsou v prohlížeči povolené cookies, a pokud ano, jestli jsou 

v cookies uložené hodnoty s názvy dlouhodbe_prihlaseni a pomocny_retezec. Za 

podmínky, že byly tyto hodnoty nalezeny, prochází systém tabulku uzivatele a pokouší 

se najít řádek obsahující shodné hodnoty, a při úspěchu uživatele automaticky přihlásí, 

aniž by musel poskytnout přihlašovací údaje. Pokud cookies nejsou povoleny, nejsou 

v cookies uložené požadované hodnoty, nebo v tabulce uzivatele systém nenašel shodu, 

bude muset uživatel zadat e-mailovou adresu a heslo, které zadal při registraci.  

Tyto údaje následně projdou několika filtry. První z nich kontroluje existenci odeslané e-

mailové adresy. Systém projde všechny záznamy z tabulky uzivatele a hledá záznam 

obsahující tuto hodnotu. V případě neúspěchu oznámí návštěvníkovi, že žádný uživatel 

s takovýmto e-mailem neexistuje, v případě shody záznamů pak tento řádek uloží do 

paměti, a pokus o přihlášení prochází dalším filtrem, kterým je kontrola hesla. Ta probíhá 

tak, že uživatelem zadané heslo je spojeno s hodnotou sloupce salt uloženého řádku, 

zašifrováno algoritmem „sha512“ a porovnáno s originálním, taktéž šifrovaným heslem. 

Pokud řetězce nejsou shodné, je uživateli oznámeno špatně zadané heslo a musí pokus 

opakovat znovu, případně zažádat o zaslání e-mailové zprávy s odkazem na stránku, která 

umožní stávající heslo změnit. Když uživatel před odesláním údajů nezvolil možnost 

dlouhodobého přihlášení, tak je přesměrován do úvodní části systému, který ho až do 

zavření okna prohlížeče bere jako přihlášeného uživatele. V případě, že zvolil možnost 
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dlouhodobého přihlášení, a v prohlížeči jsou povoleny cookies, přichází na řadu uložení 

nových hodnot do tabulky uzivatele, kde příslušnému řádku nastaví hodnotu sloupce 

dlouhodobe_prihlaseni na „1“, a do sloupce pomocny_retezec vloží vygenerovaný 

řetězec pseudonáhodných znaků. Tyto údaje také vloží do cookies prohlížeče. Délka 

platnosti těchto cookies je určena podle hodnoty sloupce dlouhodobe_prihlaseni_delka  

v tabulce globalni_nastaveni. Zde pak také dochází k přesměrování do úvodní části 

systému. Při úspěšném přihlášení se ještě v tabulce uzivatele zapíše aktuální datum a čas 

do sloupce datum_posledni_prihlaseni a datum_posledni_cinnost na příslušném řádku. 

Když se uživatel odhlásí, zkontroluje systém, zdali využíval možnosti dlouhodobého 

přihlášení. V tabulce uzivatele změní hodnotu dlouhodobe_prihlaseni na „0“ a provede 

také kontrolu povolených cookies v prohlížeči a případně vymaže uložené hodnoty 

dlouhodobe_prihlaseni a pomocny_retezec. Posledním procesem je odebrání práv 

přihlášeného uživatele, po kterém se odhlášený uživatel stává nepřihlášeným uživatelem. 

3.4.3 Vytvoření akce 

Každá akce má povinné a nepovinné hodnoty. Uživatel je tedy donucen vyplnit všechny 

povinné hodnoty, mezi které patří název, popis, datum začátku a konce akce, místo 

konání, a určit hlavního vedoucího, který bude za akci zodpovědný. Pokud tyto informace 

nevyplní, případně vyplní špatně (např. datum ukončení akce dřívější, než začátek akce, 

nebo začátek akce před aktuálním dnem), bude na to upozorněn a k uložení záznamu 

nedojde. Uživatel může navíc vložit nepovinné údaje, kterými jsou místo srazu, místo 

ukončení akce, popis trasy (případně přímo odkaz na mapu s vyznačenou trasou), povinná 

výbava, výčet rizik, které během akce hrozí (viditelné pouze pro administrátory oddílu, 

zakladatele akce a vedoucí akce), nastavení zpoplatnění akce, a to globálně, nebo pro 

jednotlivé uživatelské skupiny, určení data splatnosti, termínu uzavření přihlášek, 

přiřazení dalších vedoucích k akci, omezení akce jen pro určité uživatelské skupiny nebo 

uživatele, otevření akce veřejnosti, přiložení souborů spojených s organizací akce či 

s průběhem akce, odeslání pozvánek určeným skupinám nebo uživatelům, a v neposlední 

řadě také popis zajímavostí o místě, kde akce bude probíhat. V případě, že systém obdrží 

všechny povinné údaje a uzná je za validní, uloží všechny zadané informace o akci a 

uživatele přesměruje na detail nově založené akce. Tím ale práce systému neskončila. 

Uživatelům, které zakladatel označil jako vedoucí akce, zašle systém zprávu, ve které je 
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na tuto skutečnost upozorní. Pokud tvůrce akce zvolil možnost odeslání pozvánek 

účastníkům, systém vyhledá všechny pozvané uživatele v tabulce akce__uzivatele, 

případně přes akce__uzivatele__skupiny vyhledá všechny uživatele z tabulky uzivatele 

podle jejich id_uzivatele__skupiny, a rozešle personalizované pozvánky na tuto akci. Za 

předpokladu, že byla akce založená jako zpoplatněná, a zároveň bylo zadáno datum 

splatnosti, bude skript sledující příchozí platby brát v potaz i tuto akci. 

 

 

Obrázek 16: Navrhovaný vzhled formuláře tvorby akce. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 17: Návrh průběhu založení akce, 1. část. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 18: Návrh průběhu založení akce, 2. část. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 19: Návrh průběhu založení akce, 3. část. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.4 Výpis nadcházejících akcí 

Systém uživateli vždy vypíše jen relevantní akce, a to díky filtrům, které na výpis nasadí. 

Nejdříve porovná časové hodnoty. V tabulce z tabulky akce vybere všechny řádky, u 

kterých je hodnota atributu datum_od chronologicky po aktuálním datu. Dále vyřadí 

všechny záznamy, kde hodnota datum_uzavreni_prihlasek už proběhlo, a pokud uživatel 

není přihlášen, odstraní také záznamy, kde atribut verejna nabývá hodnotu „0“. 

Pro nepřihlášeného uživatele systém zkontroluje tabulku akce__ucastnici__verejnost, 

konkrétně obsah atributu ip_adresa proti jeho zjištěné IP adrese, a také obsah id_akce 

proti všem doposud vyfiltrovaným akcím, a v případě shody se tato akce ze seznamu 

vyřadí. V tuto chvíli systém zjistil všechny nadcházející akce, kterých se nepřihlášený 

uživatel může zúčastnit, a na které zároveň ještě není přihlášen, a pokud neexistuje žádná 

akce, která by splnila tyto podmínky, bude na tuto skutečnost uživatel upozorněn. 

V případě přihlášeného uživatele systém nekontroluje hodnotu IP adresy, ale jeho 

identifikační číslo id_uzivatele v tabulce akce__ucastnici, a také hodnoty id_akce 

korespondující s výběrem akcí, které doposud prošly filtrací. Pokud je nalezena shoda, 

neznamená to ještě, že je uživatel na akci přihlášen, a tudíž se tato akce ve výpise 

neobjeví. Systém ještě zkontroluje obsah atributu datum_odhlaseni, a daný záznam 

vyřadí až v případě absence hodnoty. Dále systém vypíše všechny záznamy se shodným 

atributem id_akce z tabulek akce__uzivatele a akce__uzivatele__skupiny, a za 

předpokladu, že byl nalezen jeden a více řádků, a jeho identifikační číslo nebylo obsaženo 

v žádném řádku z tabulky akce__uzivatele, a zároveň nenáleží k žádné skupině obsažené 

v řádcích z tabulky akce__uzivatele__skupiny, bude tato akce vyřazena ze seznamu pro 

výpis. V případě, že po aplikování všech podmínek nezůstal ani jeden záznam, bude 

uživatel informován, že se v nejbližším čase nekonají žádné akce, kterých by se mohl 

zúčastnit. V opačném případě dojde v k výpisu všech akcí, na které se uživatel může 

přihlásit. 

3.4.5 Přihlášení na akci 

Aby se uživatel mohl přihlásit na akci, tak nejdříve musí zobrazit detaily akce. Do detailu 

akce se může dostat buď ze seznamu nadcházejících akcí, anebo přímo zadáním odkazu 

obsahujícího identifikátor akce. Druhým způsobem by teoreticky mohl obejít všechny 

kontroly aplikované při výpisu nadcházejících akcí, také z tohoto důvodu se budou 
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podobné filtry aplikovat i při výpisu detailů akce, tentokrát se však bude kontrolovat 

pouze jedna akce a možnost přihlášení bez ohledu na to, jestli už je uživatel přihlášen, 

nebo ne. V případě, že filtrem neprojde, bude vypsána chybová hláška upozorňující ho 

na fakt, že se pokouší zobrazit obsah, na jehož zobrazení nemá právo. 

V opačném případě systém kontroluje nejdříve to, jestli už není uživatel na akci přihlášen, 

a pokud tomu tak je, nabídne mu možnost se z akce odhlásit. Pokud ještě není přihlášen, 

proběhne kontrola data začátku akce, uzávěrky přihlášek, a v případě omezené kapacity 

také porovnání všech zatím přihlášených účastníků k hodnotě atributu kapacita. Když 

systém uzná, že uživatel má právo na přihlášení, nabídne mu možnost se na akci přihlásit. 

Pokud tak učiní, vloží se do tabulky akce__ucastnici nový řádek s id_akce akce, na které 

se přihlásil, jeho id_uzivatele, v případě přihlášení jako vedoucí se vedouci_akce nastaví 

na hodnotu „1“, v opačném případě automaticky na „0“, datum_prihlaseni bude 

nastaveno na aktuální datum a čas, a potvrzeno na hodnotu „0“. Zbytek atributů bude 

zatím bez konkrétní hodnoty. 

Nepřihlášený uživatel bude při volbě účasti na akci vyzván k vyplnění nutných údajů. Do 

tabulky akce__verejnost__ucastnici se uloží id_akce akce, které se chce zúčastnit, jeho 

nacionále budou uloženy v atributech jmeno, prijmeni a vek, kontaktní spojení na něj, 

nebo jeho zákonného zástupce v email a telefon, jeho případné zdravotni_potize o kterých 

by měli organizátoři vědět, zjištěná ip_adresa, aktuální datum_prihlaseni a potvrzeno 

s hodnotou „0“. Zbytek atributů zatím nebude nabývat konkrétní hodnoty. 

V obou případech bude na vloženou e-mailovou adresu odeslána zpráva s 

potvrzovacím odkazem vztahujícím se k akci, na kterou se uživatel přihlásil. Po otevření 

tohoto odkazu dojde k dalším kontrolám. Registrovaný účastník akce musí být pro 

potvrzení účasti přihlášen pod svým jménem, a zároveň doposud nesměla uplynout 

uzávěrka přihlášek, případně u zpoplatněných akcí nesmělo uplynout datum splatnosti. U 

neregistrovaného účastníka se kontroluje pouze datum uzávěrky přihlášek, anebo datum 

splatnosti. Po potvrzení se hodnota atributu potvrzeno nastaví na „1“, a účastník je tak 

oficiálně přihlášen na akci. Na uživatelův e-mail jsou v tuto chvíli odeslány vybrané 

informace týkající se akce, v případě zpoplatněné akce také údaje, které uživatel musí při 

zadávání platby vyplnit, aby mu byla automaticky uznána. 
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3.4.6 Odhlášení z akce 

Přihlášený účastník má možnost se z akce odhlásit do data uzavření přihlášek. Odhlášení 

registrovaného uživatele probíhá prakticky okamžitě, podle id_akce a id_uzivatele se 

najde nejnovější řádek v tabulce akce__ucastnici, u kterého ještě není vyplněno 

datum_odhlaseni, hodnota tohoto atributu se vyplní na současné datum a čas, a hodnota 

atributu ucast se nastaví na „0“.  

Neregistrovaný účastník bude vyzván k vložení e-mailové adresy použité při přihlášení, 

podle které se podobně jako u registrovaných účastníků najde nejnovější záznam 

v tabulce akce__ucastnici__verejnost, a v případě shody systém ještě nabídne možnost 

uvést důvod ohlášení, který se v takovém případě uloží pod atribut duvod_odhlaseni. 

Hodnota atributu ucast se nastaví na „0“. 

Pokud byla akce zpoplatněna, a uživatel ještě poplatek neuhradil, systém bude jeho 

záznam o přihlášení na akci ignorovat, a obdrží e-mail ve kterém bude potvrzeno jeho 

odhlášení. V případě, že už byla jeho účast uhrazena, bude na tuto skutečnost upozorněn 

hlavní vedoucí akce, který bude mít k dispozici všechny přijaté poplatky týkající se jeho 

akce. Odhlášenému uživateli pak přijde e-mail obsahující výši částky, a také pokyny jak 

zaplacenou částku požadovat zpět. V ojedinělých případech může nastat situace, kdy 

uživatel zaplatil, ale odhlásil se dříve, než mu byla částka systémem uznána. Tuto 

nepříjemnou situaci ošetřím tím, že ve zprávě obsahující potvrzení o odhlášení ještě 

uvedu poučení o krocích, které uživatel může učinit pro vrácení zaplacené částky právě 

v takových případech. Odhlášení po termínu uzavření přihlášek je možné pouze na 

požádání, ručně tvůrcem akce, nebo některým z vedoucích, a zaplacená částka se pak 

vrací podle vnitřních pravidel oddílu, které zde však nebudu rozepisovat. 

3.4.7 Reportování a hodnocení akcí 

Po uplynutí data uvedeného u akce v atributu datum_do se vedoucím této akce otevře 

možnost podat hlášení o průběhu akce, a tím ji oficiálně ukončit. Bude vyzván k vyplnění 

hodnot pro atributy trasa, zhodnoceni, a pokud mu v průběhu akce vznikl poplatek 

týkající se akce, pak také vyplní castka, a bude navíc vyzván k přiložení souboru 

sloužícího jako potvrzení takového poplatku. Byl-li donucen pro uhrazení poplatku použít 

své vlastní peníze, může vyplnit cislo_uctu, na které mu budou později poplatky zpětně 

uhrazeny. Nabídne se mu také seznam přihlášených uživatelů, a u každého, který se akce 
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skutečně zúčastnil, zaškrtne účast. Takovým uživatelům se hodnota atributu ucast změní 

na „1“, ostatním na hodnotu „0“. 

Uživatelé, kterých atribut ucast nabývá hodnoty „1“ mohou akci bodově ohodnotit, 

případně napsat krátký komentář. 

3.4.8 Vypůjčení vybavení 

Podle databázového schématu týkajícího se vybavení je zřejmé, že vedoucí oddílu budou 

moci u každého kusu vybavení určit, která skupina bude mít možnost požádat o výpůjčku. 

Prvním „sítem“ definujícím, zdali si uživatel bude moci prohlédnout volné vybavení je 

to, do jaké uživatelské skupině id_uzivatele__skupiny náleží, a jestli obsah tohoto atributu 

koresponduje s obsahem id_uzivatele__skupiny u předmětu v tabulce 

vybaveni__opravneni. Pokud mu to systém dovolí, může si prohlédnout vybavení, na 

které má oprávnění, a jeho aktuální dostupnost. Při nejbližší příležitosti si jej v klubovně 

vyzvedne, a oprávněný uživatel vloží do tabulky vybaveni__uzivatele nový řádek 

s id_vybaveni předmětu (předmětů), které si žadatel vypůjčil, ze seznamu vybere 

id_uzivatele__vypujcil žadatele, ze seznamu id_vybaveni__stavy vybere „vypůjčeno“ 

(přesné znění názvů a popisků si určí až administrátoři systému), pokud se bude jednat o 

výpůjčku spojenou s akcí, tak vybere id_akce, a také vybere datum_vypujcky, a zapíše 

pocet kusů. V tabulce vybaveni se podle klíče id_vybaveni se od současné hodnoty 

pocet_aktualne odečte hodnota atributu pocet právě vloženého řádku. Systém každý den 

ve stanovenou hodinu kontroluje všechny výpůjčky označené jako „vypůjčeno“, a 

porovnává aktuální datum s datum_vraceni. Pokud je aktuální datum větší než hodnota 

atributu datum_vraceni, změní se hodnota id_vybaveni__stavy na „v prodlení“, nebo 

podobný výraz, a uživatele id_uzivatele__zapsal  a id_uzivatele__vypujcil jsou na tuto 

skutečnost systémem upozorněni. 

3.4.9 Vrácení vybavení 

Uživatel přinese vypůjčené vybavení zpět do klubovny a předá ho oprávněné osobě. Ta 

vybavení zkontroluje, a pokud je všechno v pořádku, vloží do korespondujícího atributu 

datum_vraceni korespondujícího řádku aktuální datum a změní hodnotu 

id_vybaveni__stavy na „vráceno“. Mezitím, jak ukládá vybavení zpět na své místo ve 

skladu, se v tabulce vybaveni v řádku vyhledaném podle klíče id_vybaveni navýší pocet 

kusů o hodnotu atributu pocet v právě upraveném řádku tabulky vybaveni__uzivatele. 
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3.5 Zhodnocení 

Nyní se pokusím slovně a ekonomicky zhodnotit nový informační systém oddílu. 

3.5.1 Slovní zhodnocení 

Mnou navrhovaný systém, oproti stávajícímu, přinese členům oddílu mnoho nových 

možností týkajících se chodu oddílu.  

Bývalí členové budou mít více možností jak si připomenout svůj čas strávený v oddílu 

v podobě přehlednější a uživatelsky příjemnější fotogalerie, odkudkoliv přístupných 

zápisů a lépe také dokážou pozorovat rozvoj oddílu, a také pro ně bude snadnější spojit 

se se svými vrstevníky. 

Rodiče získají větší přehled nad chodem oddílu, nad jeho financováním a veškerých 

aktivitách. Budou mít dostupné všechny informace o svých dětech, jejich úspěších a 

problémech v rámci oddílu. V rámci uživatelské skupiny budou moci velmi snadno 

komunikovat a diskutovat o chodu oddílu nejen mezi sebou, ale i s vedením. U některých 

činností v rámci oddílu došlo k redukci času potřebného na jejich vykonání, případně 

došlo k úplné automatizaci, což povede k větší spokojenosti. 

Základním členům oddílu se obecně zvětší a zpestří virtuální hřiště. Budou mít veškeré 

informace o nadcházejících akcích vždy po ruce, své zážitky mohou zaznamenávat díky 

fotogaleriím a článkům (zápisům z akcí), díky kvalitnější administrativě dojde také ke 

zkvalitnění pořádaných schůzek a akcí, které se stanou pro členy zajímavějšími, což by 

mělo vést k růstu oddílu. 

Instruktoři budou mít hlavně větší kontrolu nad akcemi a schůzkami, o kterých teď budou 

moci vést podrobnější záznamy pomáhající analyzovat jejich obsah a průběh pro zlepšení 

kvality. Budou moci používat nové nástroje a zdokonalené stávající funkce teď zaberou 

mnohem méně jejich času, který dávají dobrovolně. 

Vedoucí oddílu konečně získají opravdový a úplný přehled nad chodem oddílu. Budou 

moci nasbíraná data různě třídit, porovnávat a analyzovat, a činit kroky vedoucí ke 

zvýšení hodnoty, kterou oddíl může nabídnout svým členům. 

Systém a stránky oddílu se také stanou otevřenější a přístupnější vnějšímu okolí, a budou 

lákat nové potencionální členy, aby vyzkoušeli, jak to v oddíle chodí. 
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3.5.2 Ekonomické zhodnocení 

Hned ze začátku je třeba uvést, že oddíl je financován ze státních a evropských dotací, 

sponzorských darů, dotací zastřešující Asociace turistických oddílů mládeže a také 

členských příspěvků. Kombinace všech těchto prostředků dokáže pokrýt chod oddílu a za 

ojedinělé zůstatky se postupem času dokupuje nové vybavení. Oddíl si proto nemůže 

dovolit finančně kompenzovat návrh ani implementaci nového informačního systému. 

Budu se však snažit poskytnout výčet všech ostatních nákladů, které jsou s provozem 

systému spojené, a také potencionálních ekonomických výhod spojených s novým 

informačním systémem. 

Asi největším přínosem je úspora času v celém spektru uživatelských skupin. Na první 

pohled se čas nemusí jevit jako ekonomický element, ale členové oddílu místo peněz 

investují hlavně svůj volný čas, který může být některými lidmi oceňován velmi vysoko. 

Z toho vyplývá, že při minimalizaci času, který musí členové vynaložit pro udržení chodu 

oddílu alespoň na stejné úrovni jako doposud, dojde k uvolnění jejich času. Ten mohou 

také investovat do oddílu, a teoreticky tak zvýšit jeho hodnotu, případně jej využít na jiné 

činnosti. Přesné čísla týkající se časové úspory jednotlivých uživatelských skupin vyjdou 

najevo až během používání systému, ale očekávaná úspora při administraci se pohybuje 

mezi 5 až 10 hodinami týdně. 

Druhým největším přínosem bude větší viditelnost a transparentnost oddílu na internetu, 

která by měla dobře doplnit aktivní vyhledávání nových sponzorů z řad místních firem za 

účelem získání více finančních prostředků pro chod oddílu. Více viditelný bude oddíl také 

pro nové členy, kteří si budou moci vyzkoušet oddílové aktivity snadněji než kdy dříve. 

Teoreticky se tak zvýší jak počet zájemců, tak i počet konverzí ze zájemce na člena 

oddílu. 

Pro představu o nákladech spojených s návrhem, tvorbou a chodem nového informačního 

systému využiju následující tabulku: 
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Název Předpokládaná cena Skutečná cena 

Návrh systému 24 000,- Kč 0,- 

Implementace systému 140 000,- Kč 0,- 

Tvorba webového rozhraní 60 000,- Kč 0,- 

Pronájem hostingu a domény 200,- Kč/měs. 200,- Kč/měs. 

Pořízení disku pro zálohování databáze 1 000,- Kč 1 000,- Kč 

KONEČNÁ CENA 1 000,- Kč + 200,- Kč/měs. 

  

Tabulka 1: Náklady spojené s informačním systémem. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pracovat s informačním systémem bude možné z jakéhokoliv počítače disponujícího 

připojením k internetu, a oddíl už vlastní asi dva roky starý laptop, který bude pro tyto 

účely více než dostačující. Poplatek za připojení k internetu už oddíl platí několik let, a 

proto ho nepočítám do nákladů spojených s informačním systémem.  

Návrh systému jsem ocenil na 24 tisíc korun vzhledem k množství času, který jsem na 

něj vynaložil, a také mé kvalifikovanosti, a jak už jsem na začátku této práce uvedl, 

nebudu za navržení informačního systému nijak odměněn. 

Implementace systému a tvorba webového rozhraní se teoreticky může vyšplhat až na 

hodnotu 200 tisíc korun, ale této činnosti se ujme některý z členů či bývalých členů oddílu 

bez nároku na odměnu. Zavedení systému sice bude trvat několikanásobně delší dobu, 

než komerční řešení, nebo zakázkový vývoj, ale oddíl to nebude nic stát. 

Jediné skutečné náklady tak pro oddíl vzniknou jen placením měsíčního poplatku za 

doménu a hosting u společnosti Beskydnet, která je také jejich poskytovatelem připojení 

k internetu a nabízí pro doménu a hosting zvýhodněnou cenu, a také zakoupením 

externího uložiště, na které budou vedoucí oddílu pravidelně zálohovat databázi pro 

případ ztráty dat. Pro redukci nákladů by šlo zálohy databáze ukládat na cloudová 

uložiště. Domnívám se však, že kvalitní pevný disk uzpůsobený pro dlouhodobou 

archivaci dat je lepší řešení, už jen z toho důvodu, že vzdálené uložiště nemusí být 

k dispozici zrovna ve chvíli, když se vyskytne potřeba obnovení zálohy.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vybrat způsob jak navrhnout informační systém, a také popsat 

samotný proces návrhu informačního systému. Subjektem, pro který byl informační 

systém navržen, je turistický oddíl mládeže Maracaibo, působící ve městě Třinec. 

Všechny zde navržené části systému byly průběžně konzultovány s vedením oddílu a 

upravovány podle jejich potřeb. 

V části teoretické jsem uvedl čtenáře do problematiky uchovávání a zpracování dat, 

informací a informačních systémů. Nastínil jsem průběh tvorby informačního systému, a 

vysvětlil některé grafické zápisy, později použité při samotném návrhu. Popsal jsem také 

prostředí, ve kterém bude systém fungovat, společně s jeho základními stavebními 

kameny. 

Analytická část se blíže dívá na požadavky diktované vedením oddílu, a to jak z úhlu 

pohledu samotného vedení, tak i dalších skupin figurujících v oddíle. Došlo v ní také 

k prozkoumání současného stavu subjektu, ale hlavně jeho stávajícího informačního 

systému, a výtce několika jeho nedostatků, přičemž jsem u příkladu tvorby akcí přiložil i 

náhled současného vzhledu, a také vývojový diagram průběhu založení akce. Neopomněl 

jsem ani analýzu nejdůležitějších procesů probíhajících v oddíle. 

Třetí, návrhová část se věnuje samotnému návrhu informačního systému. Nejdříve v ní 

vysvětluji pro, jakou možnost řešení jsem se rozhodl, a co mě k tomu vedlo. Následně 

popisuji návrh databáze a vztahy mezi jejími entitami vzhledem k novému systému. Tyto 

informace jsem průběžně doplňoval ER diagramy pro lepší přehlednost při implementaci 

systému. Popisuji také nejdůležitější procesy, které budou probíhat v mnou navrhovaném 

informačním systému, a znovu jsem doplnil proces tvorby akce náhledem grafického 

návrhu a podrobným vývojovým diagramem. V poslední sekci návrhové části jsem 

zhodnotil přínosy nového systému, shrnul náklady na jeho návrh a zavedení, a také 

nastínil výhody, které s sebou nese jeho dlouhodobé využívání. 

Soudím, že jsem dosáhl cíle, který jsem si vytyčil, a vytvořil hodnotný návrh 

informačního systému, který bude využit při procesu jeho tvorby a zavádění.  
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