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Abstrakt

Bakalá!ská práce se zab"vá návrhem informa#ního systému pro $koly. V první #ásti své 

práce zmíním teoretické podklady pro tuto práci. Následující #ást se bude zab"vat 

anal"zou sou#astné situace ve $kolství, která bude zam%!ena na zp&soby  komunikace 

$koly s rodi#i (zákonn"mi zástupci) d%tí. V t!etí #ásti popí$u návrh databázového 

systému, kter"  má zjednodu$it a zlep$it informovanost rodi#& o prosp%chu a chování 

jejich potomk&.

Abstract
Bachelor's thesis describes the design of an information system for schools. In the first 

part of my work I will describe the theoretical basis for this work. The following section 

will focus on present situation analysis, which will present the actual communication 

styles of schools with children parents. In third part I describe the design of database 

system, which should simplify and improve awareness of parents on study results and 

behavior of their children.
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databáze, sql, $kola, komunikace, informa#ní systém, procedura
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ÚVOD

Postoj spole#nosti se b%hem n%kolika let velmi zm%nil. Kdy(  v roce 1974 p!inesl Steve 

Wozniak osobní po#íta# ukázat vedení Hewlet - Packard, nepochopili Stev&v zám%r a 

jeden z p!ítomn"ch utrousil poznámku ve smyslu: „...ale co by oby!ejn# !lov$k d$lal s 

po!íta!em?”(8). Od té doby uplynulo necel"ch #ty!icet let a nedovedeme si bez 

po#íta#e sv&j (ivot ani p!edstavit. Jsou v$ude kolem nás. Stejn% tak, jak se zm%nil postoj 

obyvatel této planety  k v"po#etní technice, zm%nil se také pohled spole#nosti na $kolství 

a na v"uku. Máme nové prost!edky, které nám pomáhají zkvalitnit vyu#ování, ale máme 

taky  jiné (áky, kte!í vym"$lejí stále nové a nové prost!edky, jak obelstít u#itele nebo 

rodi#e. Nechci tím !íci, (e takoví jsou v$ichni $kolou povinní. Chci jen poukázat  na to, 

(e postoj mlad"ch k autorit% je naprosto jin" ne( d!íve. Jistou zm%nou pro$lo také 

sm"$leni rodi#&, kte!í o#ekávají od $kol sto procentní servis. Dost #asto o#ekávají, (e 

jim $kola d%ti vychová sama. Bez spoluú#asti rodi#& to v$ak jen t%(ko p&jde. Této 

zku$enosti jsou si v%domi i mnozí !editelé $kol a proto se sna(í co nejvíce zefektivnit 

komunikaci na úrovni $kola - rodi# s vyu(itím nejmodern%j$ích technologií. V dob%, 

kdy jsme zvyklí mít v$e on-line a kdy( ne on-line  tak alespo) "as soon as possible", je 

práv% informa#ní systém pro $kolu dobrou volbou.

Nejen, (e tento systém umo(ní rodi#&m p!ístup  z kteréhokoliv po#íta#e nebo mobilu1 na 

sv%t% kontrolovat absenci, známky i aktivitu sv"ch ratolestí, ale také díky slovnímu 

hodnocení bude moci lépe a pru(n%ji reagovat na p!ípadné nedostatky sv"ch d%tí ve 

studiu. 

11
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

Cílem této práce je na základ% provedené anal"zy a po(adavk& $koly navrhnout 

databázi informa#ního systému, kter" m&(e pomoci zefektivnit komunikaci rodi#& a 

$koly. Anal"zu provedu dotazováním se v n%kolika vybran"ch $kolách a poté navhnu 

odpovídající !e$ení, které bude zpracováno s pou(itím teoretick"ch znalostí, uveden"ch 

v první kapitole této práce. Systém bude slou(it  nejen pro zadávání známek (áka, ale 

také pro slovní hodnocení studijních v"sledk&, úsp%ch&, chování a pro dal$í informace 

spojené se $kolou a v"ukou. Navrhovan"  systém slou(í k zv"$ení informovanosti rodi#& 

o jejich d%tech, lep$í komunikaci se $kolou a pro ú#inn%j$í integraci rodi#& do studia 

sv"ch d%tí.

12



1   TEORETICKÁ V%CHODISKA PRÁCE

V této kapitole se budu v%novat nezbytné teoretické #ásti, bez které by nebylo mo(né 

zam"$len" projekt realizovat. Nejprve se budu zab"vat tématem databází obecn% (co je 

to databáze, k #emu slou(í) a v dal$í #ásti se zam%!ím konkrétneji ji( na v"voj databáze, 

její normalizaci a nastavení pro budoucí pou(ití. Dále také zmíním n%které p!íkazy 

jazyka SQL, ve kterém budu projekt zpracovávat.

1.1   Základní pojmy

1.1.1   Data a informace

Data vyjad!ují ur#itou skute#nost, ani( by  jí dala n%jak"  v"znam. Typick"m p!ípadem 

dat je t!eba následující zápis - Pavel, 19, 2B2 9833. P!edchozí zápis - data, nejsme 

schopni zpracovat, proto(e nám schází jejich v"znam. Data mohou b"t ulo(ena do 

pam%ti po#íta#e, na disk nebo zapsána na papír. Tento proces se naz"vá kódováním 

informace. Co je tedy potom informace? Informace se pro nás stávají data tehdy, pokud 

jim dáme ur#it"  v"znam. Pokud pou(iji p!edchozí p!íklad - jméno: Pavel, v%k: 19, 

zna#ka vozidla: 2B2 9833, ze zadan"ch dat, která pro nás nem%la (ádn"  v"znam nám v 

tomto p!ípad% vznikly  t!i informace, které mají jasn% definovan"  v"znam. Informace 

získáme dekódováním z dat - tzn z fyzického média pomocí lidského mozku.

Obrázek ! 1 - Data a informace 
Zdroj: vlastní zpracování

Data

• Pavel
• 19
• 2B2 9833

Informace

Jméno: Pavel
V%k: 19
SPZ: 2B2 9833

Dekódování

Kódování
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1.1.2   Co je to databáze

“Databáze je kolekce vzájemn$ souvisejících datov#ch polo%ek, které jsou spravovány 

jako jediná jednotka.”2 Dal$í zdroj uvádí následující definici: “Databázi chápeme jako 

úlo%i"t$ údaj&, které jsou ulo%eny a zpracovány nezávisle na aplika!ních programech.”3 

Jin"mi slovy  se jedná o logicky  uspo!ádané úlo(i$t% dat takov"m zp&sobem, abychom 

mohli snadno data p!idávat, upravovat a mazat. Z tohoto d&vodu je velmi d&le(it" 

kvalitní návrh databáze.

1.1.3   Co je databázov# $ídící systém

Systém !ízení báze dat, také ve zkratce S*BD nebo z anglického “Database 

Management System” - DBMS je programové vybavení (software), které nám 

umo()uje pracovat s daty ulo(en"mi v databázi, ani(  bychom museli znát fyzickou 

strukturu ulo(nen"ch údaj&. Mezi nejznám%j$í S*BD m&(eme za!adit nap!íklad Oracle, 

MS Access, Microsoft SQL server, SQLite a dal$í. V S*BD komunikujeme pomocí 

jazyka SQL.

1.2   Datové modely

Uspo!ádání dat v databázi, struktura a jejich vzájemné vazby se li$í dle pou(itého 

datového modelu. M&(eme pou(ít p%t r&zn"ch uspo!ádání dat - lineární, hierarchick", 

sí+ov", objektov" a rela#ní datov" model. V"b%r správného modelu je v(dy na 

navrhovateli, kter" musí zvolit co nejoptimáln%j$í !e$ení, dle po(adovaného v"sledku.

V datov"ch modelech se m&(eme setkat s následujícími pojmy:

entita (objekt) - ur#it" reáln" objekt (#lov%k, zví!e, v%c, jev, stroj)

14
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atributy - vlastnosti objektu (nap!íklad u entity #lov%k - jméno, p!íjmení, adresa...)

v,ta - je dána jednotliv"mi atributy entity (jejich kone#nou mno(inou)

Nap!íklad entita #lov%k má atributy jméno, p!íjmení, adresa a rodné #íslo. V$echny tyto 

atributy tvo!í v%tu.

1.2.1   Lineární datov# model

V lineárním datovém modelu nejsou p!ímo stanoveny vazby mezi jednotliv"mi 

skupinami dat, není tedy mo(né najít mezi t%mito skupinami vztah. Pokud bychom tedy 

m%li tabulku s informacemi o zákaznících (jméno, adresa, rodné #íslo), tabulku s údaji o 

automobilech (typ, zna#ka, SPZ, objem, palivo) a tabulku záp&j#ek (p&j#ené vozidlo, 

nájemce vozidla, datum záp&j#ky, datum vrácení, cena), v lineárním datovém modelu 

nem&(eme stanovit vazby mezi jednotliv"mi tabulkami. To v praxi znamená, (e nebudu 

moci zaru#en% zjistit adresu nájemce vozidla nebo naopak zna#ku, typ, SPZ a t!eba 

palivo hledaného vozidla. Ka(dá skupina (tabulka) tedy  vystupuje jako samostatn" 

subjekt. Dobr"m p!íkladem lineárního modelu je t!eba také kartotéka u léka!e, kde 

jednotlivé karty nemají vztah k ostatním(3). 

1.2.2   Hierarchick# datov# model

V hierarchickém datovém modelu m&(eme vytvo!it takzvanou stromovou strukturu a to 

nám umo(ní stanovit vazby mezi jednotliv"mi tabulkami, které lineární model 

neumo()uje. Tento datov" model je tvo!en rodi#ovsk"m segmentem a jemu pod!ízen"m 

segmentem “d%tsk"m”. Díky  této architektu!e databáze je mo(né mezi rodi#ovsk"m a 

d%tsk"m segmentem ud%lat s pomocí pointer& (ukazatel& )vazby. Pokud bychom 

p!edchozí tvrzení tedy p!evedli do praxe, na p!íkladu s tabulkami automobil, zákazník a 

záp&j#ka, které jsme zmínili u lineárního modelu, m&(eme databázi navrhnout 

následovn%. Jako rodi#ovsk"  segment zvolíme nap!íklad tabulku záp&j#ek a jí 

pod!ízenou tabulku zákazník& (tzn. m&(eme vytvo!it vazby mezi zmín%n"mi tabulkami, 

ale u( ne, mezi tabulkou zákazník& a automobil& nebo tabulkou záp&j#ek a aut). Velkou 
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v"hodou zmi)ovaného modelu je jeho p!ehlednost a také rycholst ve vyhledávání dat 

pomocí pointer&(3).

1.2.3   Sí-ov# datov# model

Dal$ím datov"m modelem je sí+ov"  datov"  model, kter"  je velmi podobn" 

p!edchozímu modelu, je v podstat% jeho nástupcem. Zde ji( nerozli$ujeme rodi#ovské a 

d%tské segmenty. V sí+ovém modelu m&(eme spojovat jednotlivé segmenty a tím tvo!it 

vazby. Na rozdíl od hierarchické databáze, ve které musí u(ivatel k dat&m p!istupovat z 

ko!enové tabulky, m&(e u(ivatel v sí+ové databázi p!istupovat k dat&m z libovolného 

segmentu a procházet p!idru(en"mi mno(inami (vztahy mezi jednotliv"mi tabulkami). 

Z p!edchozího vypl"vá, (e mohu spojit tabulku záp&j#ky nap!íklad s tabulkou zákazník 

a také s tabulkou automobil. Dále také m&(u spojit tabulky auto a zákazník. V tomto 

p!ípad% mám mo(nost vyhledat jak vazby mezi zákazníkem a pronajmut"m vozidlem, 

tak také záznam o zákazníkovi a k n%mu se vázající záp&j#ku(3).

1.2.4   Objektov# datov# model

Nejnov$j"ím datov#m modelem je objektov# datov# model. Objektové datové modely 

jsou vystav$ny na základním prvku – objektu (odpovídá p'ibli%n$ pojmu v$ta), kde tento 

objekt má krom$ sv#ch atribut& i definované metody, které ur!ují chování objektu.“4  

Nap!íklad máme-li definovan"  objekt automobil a jeho atributy (typ, zna#ka, SPZ, 

objem, palivo), pro tento objekt m&(eme mít  definované metody (vytvo! záznam o 

novém vozidle - je zde zkontrolováno, jestli dané vozidlo ji( v databázi není atd.). Díky 

identifikátoru OID, kter" má ka(d"  objekt databáze m&(eme mezi jednotliv"mi entitami 

vést vazby  obdobn% jako v sí+ovém modelu, navíc zde m&(ou existovat i vazby  rela#ní

(3).

16
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1.3   Rela"ní datov# model

Jedním z nejpou(ívan%j$ích mododel& je rela#ní datov"  model, kter" vyvinul Dr. E. F. 

Codd v roce 1970. “Rela!ní model prezentuje data  dob'e znám#ch dvourozm$rn#ch 

tabulkách, podobn$ jako tabulkov# procesor. Na rozdíl od tabulkového procesoru v"ak 

není nutné ukládat data v tabulkovém tvaru a model také dovoluje kombinovat (v 

terminologii rela!ních databází spojovat) tabulky tak, abychom mohli vytvá'et pohledy, 

které se rovn$% zobrazují jako dvourozm$rné tabulky.”5 

Rela#ní datov"  model obsahuje následující základní stavební kameny: entity (objekty, v 

podstat% se jedná o !ádek tabulky), atributy (vlastnosti ur#ité entity, sloupce tabulky), 

tabulky,  relace a domény. Zatím co první dva pojmy jsem zmínil ji( d!íve, zb"vajícím 

pojm&m v%nuji prostor nyní.

Tabulka je hlavní jednotkou pro ukládání dat, která se skládá  z !ádk& a sloupc&. Ka(dá 

tabulka reprezentuje práv% jednu entitu (v na$em p!ípad% se jedná nap! o automobil, 

zákazníka nebo záp&j#ku)

Relací naz"váme souvislosti mezi tabulkami. Nap!íklad mohu spojit tabulky automobil, 

záp&j#ku a zákazník a z tabulek následn% vybrat údaje, které m% zajímají (vytvo!ím tak 

vlastn% samostatnou tabulku definovanou atributy, které hledám nap! jméno, adresu 

zákazníka, typ a zna#ku auta a datum, kdy si zmín%n" zákazník auto pronajmul).

Doména je potom mno(ina v$ech mo(n"ch p!ijateln"ch hodnot pro jednotlivé atributy 

(nap!íklad p!ípustná hodnota pro pole rodné #íslo je n%která z následujících mo(ností 

YYYYMMDD/XXXX nebo YYYYMMDDXXXX s podmínkou, (e lidé narození p!ed 

1. 1. 1954 mají jen t!i kontrolní #íslice (v na$em p!ípad% ozna#ené X). Ka(de jiné #íslo 

(text), li$ící se od zmín%ného modelu není platné).

17
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Obrázek ! 2. Rela!ní datov# model 
Zdroj: vlastní zpracování

1.3.1   Klí"e

V rela#ní databázi m&(eme hovo!it o t!ech pou(ívan"ch klí#ích. Jsou jimi primární, cizí 

a  kandidátní klí#.

Kandidátní klí" (Candidate key) - jedná se o pole (atribut objektu) nebo kombinace 

t%chto atribut&, kter" jednozna#n% identifikuje ka(d" záznam v tabulce a zárove), pokud 

je klí# slo(en z více atribut&, není mo(né (ádn" z nich vypustit bez toho, aby byla 

spln%na podmínka jednozna#né identifikace. Také musí spl)ovat podmínku NOT 

NULL (bude zmín%na pozd%ji). V praxi se m&(e jednat nap!íklad o ID zam%stnance, 

rodné #íslo (bereme - li v úvahu, (e ka(d" #lov%k má jedine#né rodné #íslo).

Primární klí" (Primary key) - má stejné parametry jako kandidátní klí#, z mnoha 

kandidátních klí#& je práv% jeden klí# primární.

Zákazník

• R, (primární klí#)
• Jméno
• P!íjmení
• Adresa

Záp.j"ka

• ID (primární klí#)
• R, (cizí klí#)
• SPZ (cizí klí#)
• Datum
• Cena

Automobil

• SPZ (primární klí#)
• Typ
• Zna#ka
• Palivo Relace mezi atributy SPZ v 

jednotliv"ch tabulkách.

Relace mezi atributy R, v 

jednotliv"ch tabulkách.
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Cizí klí" (Foreign key) - má stejné vlastnosti jako kandidátní, není v$ak primárním 

klí#em v tabulce. Slou(í pro spojení jednotliv"ch tabulek (vytvo!ení relací). Navíc musí 

tento klí# splnit podmínku, (e v jiné tabulce existuje identická hodnota primárního klí#e 

(díky této podmínce m&(eme primárním a cizí klí#em vytvo!it relaci). 

1.3.2   Omezení

Jedná se o pravidla, která aplikujeme na jednotlivé tabulky a v ní umíst%né sloupce. 

NOT NULL - nap!íklad stanovíme, (e pole jméno, p!íjmení a rodné #íslo musí b"t 

v(dy vypln%no, tzn nikdy  nem&(e z&stat prázdné. P!edejdeme tak nekompletním 

informacím o objektu.

Integrita rela"ního modelu - je omezení, které zabrání, abychom vlo(ili nesprávná 

data do jednotliv"ch polí tabulky. Rozli$ujeme dv% základní integritní omezení - pro 

entity a pro rela#ní vazby.

Integritní omezení pro entity obsahuje následující omezení:

Doménová integrita - “hodnota ka%dého z atribut& relace (polo%ky v$ty) musí b#t z 

mno%iny hodnot (domény) pro dan# atribut p'ípustn#ch:

1) definice domény jako mno%iny hodnot (m&%e b#t vyu%ito více atributy)

2) specifikace povolen#ch hodnot pro dan# atribut (polo%ku v$ty)

•  typ pole

• povinné zadání polo%ky, neprázdná hodnota

• jedine!nost hodnot v rámci sloupce

• rozsah hodnot - minimální, maximální hodnota

• implicitní (standardní) hodnota

• maska pro vkládání
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• seznam p'ípustn#ch hodnot (!íselník)”6

Entitní integrita - pro ka(dou relaci musíme ur#it primární klí#

Referen"ní integrita - je definována dvojicí tabulky, ve které je stanoven primární a 

cizi klí# odpovídající shodn"m (na sob% ur#it"m zp&sobem závisl"m) hodnotám (ve 

dvou rozdíln"ch tabulkách) díky této vlastnosti je mo(né.

Integritní omezení pro rela"ní vazby - toto pravidlo omezuje vztahy mezi 

jednotliv"mi tabulkami na pom%ry 1:1, 1:N, N:1 a N:M. Tento jev se naz"vá kardinalita 

(ur#uje po#et subjekt&, které vstupují do vztahu). Pokud se vrátíme op%t k d!íve 

zmín%nému p!íkladu, m&(eme definované kardinality vztahu vyjád!it následovn%: 

1:1 - práv% jednu záp&j#ku (která je definována jedine#n"m #íslem záp&j#ky) uskute#nil 

práv% jeden ur#it" #lov%k. 

1:N - jedin" #lov%k mohl uskute#nit více ne( jednu záp&j#ku. 

Vztah N:1 je v podstat% oto#en" p!edchozí 1:N (více záp&j#ek pro jednoho #lov%ka). 

N:M poté ur#uje, (e n%kolika záznam&m z jedné tabulky m&(e mít vztah n%kolik 

záznam& z tabulky druhé(3).

1.3.3   Normalizace databáze

Normalizací databáze rozumíme pojem, kdy stanovíme ur#itá pravidla, jak má v"sledná 

tabulka vypadat, jaké má spl)ovat vlastnosti, aby  byla “normalizovaná” podle p!íslu$né 

normy. Celkov% máme 6 normálních forem, p!i#em( pokud chceme aplikovat n%kterou 

vy$$í, v(dy musí dan"  objekt spl)ovat v$echny ni($í. Normální formy máme 

následující:
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1., 2., 3. normální forma, Boyce - Coddova normální forma, 4. a 5. normální forma.

1. normální forma - tato forma !íká, (e v$echny atributy ve v%t% nesmí obsahovat 

slo(eniny - nap!íklad pole adresa m&(e b"t  normalizována dle 1. NF = rozd%lena dále 

na atributy ulice, #íslo popisné, m%sto a PS,.

2. normální forma - “relace je ve druhé normální form$, pokud je v první normální 

form$ a  navíc v"echny její atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) 

klí!i”7 Nap!íklad pokud bychom umístili do tabulky automobil (s primárním klí#em 

SPZ) atribut ID záp&j#ky, toto zadání odporuje 2 NF(3).

3. normální forma - je spln%na, v p!ípad%, (e relace je ve druhé normální form% a 

zárove) mezi atribut neexistuje tranzitivní závislost. Tranzitivn% nezávisl"  je takov" 

atribut, kter"  nezávisí na klí#ovém atributu (primárním klí#i)(5). Poru$ením této 

formy by  bylo, kdybychom nap!íklad do tabulky záp&j#ky za!adili atribut typ vozidla 

nebo zna#ku a podobn%.

Boyce - Coddova normální forma -  je variací t!etí normální formy, p!i jejím( u(ití 

platí, (e relace je ve t!etí normální form%8  a dále mezi kandidátními klí#i není (ádná 

funk#ní závislost (za podmínek, (e relace má dva a více kandidátních klí#& p!i#em( 

nejmén% dva z nich musí b"t slo(ené a musí se v n%kter"ch atributech p!ekr"vat)(3).

4. normální forma - Tabulka je ve #tvrté normální form% tehdy, kdy(  je v Boyce - 

Coddov% normální form% a popisuje jen jeden fakt anebo souvislost - tzn. neobsahuje 

vícehodnotové závislosti. Nap!íklad mohu uvést, (e máme-li atributy zákazník, slu(ba, 

cena slu(by a mno(ství, relaci uvedeme do #tvrté normální formy pomocí dekompozice 

vytvo!ením tabulek s atributy zákazník, slu(ba a druhé tabulky s atributy slu(ba, cena 

slu(by a mno(ství(3).
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5. normální  forma - "Tabulka je ve páté normální form$, kdy% je ve !tvrté normální 

form$ a není mo%né do ní p'idat nov# sloupec, p'ípadn$ skupinu sloupc& bez toho, aby 

se rozpadla na n$kolik díl!ích tabulek"9

1.4   Základní pojmy jazyka SQL

Historie jazyka SQL sahá do roku 1974, kdy  byly zve!ejn%ny  první práce Dr. Codda. 

První v$eobecn% pou(ívanou verzi jazyka vytvo!ila firma IBM  pod názvem SEQEL 

( Structured English Query Lauguage). Dodnes se k tomuto standardu p!ipojilo mnoho 

dal$ích firem (nap!: Oracle a dal$í). Jazyk SQL m&(e b"t dále rozd%len na dv% 

následující podmno(iny: jazyk pro definici dat (Data definition language) a jazyk pro 

manipulaci z daty (Data manipulation language)(4).

1.4.1   Jazyk pro definici dat

Tato mno(ina p!íkaz& nám umo()uje vytvá!et, m%nit nebo mazat strukturu databáze. V 

této mno(in% p!íkaz& jsou nap!íklad následující(4):

• CREATE DATABASE - vytvo!ení nové databáze

• CREATE TABLE - vytvo!ení tabulky

• CREATE VIEW - vytvo!ení pohledu

• DROP TABLE - zru$ení ( smazání) tabulky

• DROP VIEW - zru$ení pohledu

• ALTER TABLE - úprva (modifikace) dat tabulky

• ALTER VIEW - úprava nastavení pohledu

1.4.2   Jazyk pro manipulaci dat
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Tato skupina p!íkaz& pracuje z daty  v ji(  vytvo!ené databázové struktu!e. M&(eme 

pomocí nich vkládat údaje do tabulky, provád%t v"b%r nebo aktualizaci dat. Mezi 

základní pou(ívané p!íkazy pat!í nap!íklad(4):

• SELECT - v"b%r dat

• INSERT - vlo(ení dat

• DELETE - smazání dat

• UPDATE - aktualizace dat

Dále také do této skupiny  pat!í !ídící p!íkazy (Data control language), kter"mi m&(eme 

dávat nebo odebírat ur#itá privilegia a podobn%, jako nap!íklad(4):

• CREATE USER - vytvo!ení u(ivatele

• ALTER USER - zm%na konkrétního u(ivatele

• DROP USER - odstran%ní u(ivatele

• GRANT - p!id%lení privilegia

Transaction control commands je podmno(inu p!íkaz& pro !ízení transakcí(4):

• START TRANSACTION zahajuje provád%ní transakce

• SET TRANSACTION - nastavuje vlastnosti práv% probíhající transakce

• COMMIT - potvrzuje a ukon#uje transakci

• ROLLBACK - zru$í zahájenou transakci

1.5   Postup p$i návrhu databáze

Vytvá!íme-li jakouk"liv projekt, v%t$inou postupujeme podle ur#it"ch pravidel. Nejinak 

je tomu i u v"voje - modelování databáze. Tato pravidla a postupy nejsou pln% 

zavazující, ale doporu#ená tak, aby vyvíjená databáze byla co mo(ná nejlépe navr(ena a  
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p!ipravena k pou(ívání. Je dobré si uv%domit, (e model databáze, jako(to sou#ásti 

informa#ního systému by m%l spl)ovat n%kolik následujících kritérii. Model by  m%l 

b"t :

• srozumiteln# - fakta a pravidla by m%l vyjad!ovat jasn%

• vhodn# - navrhovan" model má spl)oval ur#itá kritéria tak, aby  byl postaven" na 

pravidlech obchodní logiky

• spolehliv# - jeho funk#nost by m%la b"t stanovena tak, aby fungování systému bylo 

podlo(eno logikou uspo!ádání a nastavení

• stál# - mo(ná bych v tomto p!ípad% volil slovo “nad#asov"”, tzn. abychom v 

budoucnosti byli nuceni vykonat co nejmén% zm%n

• vykonateln# - realizovateln" na technické úrovni a jeho nároky by nem%ly 

p!esahovat nároky dostupn"ch hardwarov"ch prost!edk& 

Modelování m&(eme rozd%lit  do dvou etap - Modelování obchodních po(adavk& a 

Modelování databází. První etapou je nastavena povaha celé databáze. Zadavatel 

vyjád!í své pot!eby a po(adavky na fungování celého systému, které konfrontuje s 

okolím (anal"za vn%j$ích vztah&, anal"za obchodní logiky). Dle této anal"zy  je potom 

ve spolupráci s v"vojá!em stanovena konkrétní postup pro etapu druhou. Tato etapa - 

modelování databází má dv% fáze. První fáze - logická a druhá fyzická. Z popsaného  

tedy  vypl"vá, (e nejd!íve si vytvo!íme konceptuální model databáze, z n%j potom 

ud%láme logick" návrh a nakonec návrh fyzick"(4).

1.5.1   Konceptuální model

Konceptuální model, n%kdy také jako sou#ást procesu systémové anal"zy  a 

systémového návrhu, popisuje údaje v databázi nezávisle na jejich fyzickém ulo(ení. 

M&(eme tedy !íci, (e se jedná o formální zápis modelované reality. V konceptuálním 

modelu jsou data zobrazena jako "objektové modely reálného sv$ta, vztahy mezi nimi  a 

funkce, pomocí kter#ch se tyto vztahy realizují, tak%e konceptuální modelování je v 
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podstat$ objektov$ orientovan# proces."10  Objekty v modelu mohou b"t na základ% 

hierarchického uspo!ádání vytvo!eny, díky d%di#nosti, z jin"ch objekt& a zd%dí tak 

n%které z vlastností(4). V konceptuálním návrhu je nutné provést n%kolik krok&, 

abychom dosáhli po(adovaného v"sledku. Jak jsem ji( d!íve zmínil, ur#íme jednotlivé 

entity a jejich atributy, stanovíme relace mezi jednotliv"mi entitami. Pro jednotlivé 

atributy definujeme domény atribut&. Z atribut& jednotliv"ch entit stanovíme kandidátní 

klí#e a dále vybereme nejvhodn%j$í primární a cizí klí#e. V této fázi je dobré 

konzultovat strukturu modelu s u(ivatelem (se zadavatelem), abychom se vyhnuli 

p!ípadn"m nedorozum%ním a p!ede$li tak zbyte#né práci p!i dal$ím postupu. Jedná se 

zejména o kontrolu obsahu a kontrolu transak#ních po(adavk& u(ivatele. 

1.5.2 Entitn, rela"ní model

Tento model je jednou z mo(ností jak pojmout konceptuální model. Spo#ívá v 

definování jednotliv"ch entit  (ur#ení vzth& mezi nimi) a stanovení architektury 

databáze. Po ur#ení jednotliv"ch entit, je nutné stanovit jejich atributy  a vztahy mezi 

jednotliv"mi pojmy. Tyto nále(itosti poté m&(eme zobrazit jako tzv. ER diagram. K 

jeho pochopení není t!eba (ádného konkrétního vzd%lání ale pouze posta#í logicky 

uva(ovat. “Ka%d# obdélník v diagramu p'edstavuje rela!ní tabulku. Nad vodorovnou 

!arou se zobrazuje název tabulky a v hlavní !ásti obdélníku jsou svisle uvedeny sloupce 

v tabulce”11  Relaci mezi tabulkami jednotliv"ch entit poté znázorníme jako spojení 

t%chto tabulek vodorovnou #arou, nad ní potom vypí$eme kardinalitu12 konkrétní relace. 

P!i pou(ití p!íkladu autop&j#ovny, kter" jsem pou(íval d!íve, m&(e ER diagram vypadat 

nap!íklad takto:
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Obrázek !.3 ER diagram
Zdroj: vlastní zpracování

1.5.3   Logick# návrh databáze

Logick"  návrh je p!evedení databáze z p!ipraveného konceptuálního návrhu (ER 

modelu) do podoby tabulek (vytvo!ení, popis). V dal$ím kroku poté kontrola správnosti 

dle integritního omezení a zda je tabulka normalizována na po(adovanou normální 

formu. D&le(itou sou#ástní této #ásti je kontrola navr(en"ch transakcí a struktury 

databáze s u(ivatelem.

1.5.4   Fyzick# návrh databáze

V této fázi vyu(ijeme p!edchozí p!ípravy, tedy konceptuálního modelu a logického 

návrhu databáze, a p!evedeme logick"  návrh do S*DB13. Nezbytn"m krokem je volba 

11

*

1

*

1

Faktura
ID_faktury
Rodne_cislo
ID_zapujcky
Cena_celkem
...

Zakaznik
Rodne_cislo
Cislo OP
Jméno
Prijmeni
...

Sluzba
ID_sluzby
Nazev
Popis
Cena
...

Zapujcka
ID_zapujcky
ID_zakaznika
ID_vozidla
datum_zapujcky
...

Automobil
ID_vozidla
Vyrobce
Typ
SPZ
...

1

1

*1
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organizace dat a nastavení index& databáze. Tento krok je velmi d&le(it" hlavn% pro 

databáze datov% obsáhlej$í (jejich v"kon). Vytvo!ení a nastavení u(ivatelem  

po(adovan"ch transakcí a dal$ích komponent& databáze. Dal$ím d&le(it"m krokem je 

zabezpe#ení databáze a nastavení p!ístup& a práv pro konkrétní u(ivatele. Jako jedním z 

finálních fází je testování databáze v provozu.

Datové typy

Ka(d" atribut musí mít v tabulce definovan"  datov"  typ  dle svého charakteru. Ka(d" 

datov"  typ slou(í pro vyjád!ení odli$né vlastnosti atributu entity.  Datové typy  známe i z 

b%(ného (ivota - nap!íklad datum, #as, text, desetinná #ísla, celá #ísla a m&(eme je 

rozd%lit do následujících kategorií:

%íselné datové typy

Pou(ívají se k ukládání #ísel, a+ u( desetinn"ch nebo cel"ch. ,íselné datove typy mají 

v(dy uveden"  rozsah hodnot, s kter"mi mohou dané typy pracovat. Programátor proto 

musí vhodn% zvolit jak" typ bude nejlep$í vybrat.

Tabulka !. 1 - (íselné datové typy

Datov# typ Rozsah P$esnost Místo (bajty)
Tinyint 0 a( 255 1

Smallint -32,768 a( 32,767 2

Int -231 a( 231-1 4

Bigint -263 a( 263-1 8

Decimal(n,m) -1038+1 a( 1038-1 5 - 17

Numeric(n,m) -1038+1 a( 1038-1 5 - 17

Smallmoney -214,748.3648 a( 214,748.3647 4

Money
-922,337,203,685,477.5808 a(
922,337,203,685,477.5808 8

Real -3.438 a(  -1.1838 , 0,  1.1838 a( 3.438 4
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Float(n) -1.79308 a! -2.23308, 0, 2.23308 a! 
1.79308

4 nebo 8

Zdroj: vlastní zpracování

Znakové datové typy

Tyto typy slou!í pro ukládání a práci z textov"mi údaji. Atributy  ozna#eny  n$kter"m z 

následujících typ% mohou obsahovat písmena, #íslice i libovolné znaky. U znakov"ch 

datov"ch typ% není definován rozsah, ale m%!eme stanovit jejich pevnou nebo 

prom$nnou délku.

Tabulka !. 2 - Znakové datové typy

Datov! typ Rozsah P"esnost Místo (bajty), max.

char(n) 1 bajt na znak, 8000 

varchar(n) 1 bajt na znak, 8000

text 1 bajt na znak, 2GB

nchar(n) 2 bajty na znak, 
4000

nvarchar(n) 2 bajty na znak, 
4000

ntext 2 bajty na znak, 
2GB 

Zdroj: vlastní zpracování

Datové typy pro datum a #as

Pou!ívají se pro zaznamenání hodnot data a #asu

Tabulka !. 3 - Datové typy pro datum a !as

Datov! typ Rozsah P"esnost Místo (bajty)

smalldatetime 01/01/1900 a! 06/06/2079 1 m 4

datetime 01/01/1753 a! 12/31/9999 0.00333 s 8

datetime2 01/01/0001 a! 12/31/9999 100 ns 6 – 8

datetimeoffset 01/01/0001 a! 12/31/9999 100 ns 8 – 10
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date 01/01/0001 a( 12/31/9999 1 den 3
time 00:00:00.0000000 a( 

23:59:59.9999999
100 ns 3 – 5

Zdroj: vlastní zpracování

Ostatní datové typy

Do této kategorie pat!í nap!íklad binární datové typy, které uvádím v tabulce #. 4 nebo 

také datové typy umo()ující pracovat z r&zn"mi typy dokument& (jsou uvedeny pod 

tabulkou)

Tabulka !. 4 - Ostatní datové typy

Datov# typ Rozsah P$esnost Místo (bajty) - 
max.

bit NULL, 0 a 1 1 bit
binary Pevná $í!ka 8000
varbinary Prom%nná $í!ka 8000
image Prom%nná $í!ka 2 GB

Zdroj: vlastní zpracování

XML - tento typ umo()uje ukládat a manipulovat s dokumenty ve formátu XML do 

velikosti 2 GB a maximáln% do 128 úrovní.

GEOMETRY - slou(í k ukládání bod&, #ar a polygon&

HIERARCHYID - díky tomuto typu jsme schopni ukládat strukturovaná hierarchická 

data (organiza#ní schémata, v"vojové diagramy atd)(4)(5).
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2    ANAL%ZA PROBLÉMU A SOU"ASTNÉ SITUACE

V této kapitole se pokusím nastínit jednak situaci ve $kole, pro kterou bude informa#ní 

systém navrhován, dále pak pohled jednotliv"ch individualit vstupujících do $kolství 

((áci, pedagogové, rodi#e) na informa#ní systémy a komunikaci obecn%. Celou kapitolu 

za#nu globálním pohledem na informa#ní $kolské systémy.

2.1 Globální pohled na IS

P!ed n%kolika málo lety, a tím myslím dobu p!ed rokem 200014, byla pro mnoho lidí 

my$lenka uchovávání dat v databázov"ch systémech n%#ím naprosto nep!edstaviteln"m.  

Ka(d" z nás si jist% pamatuje, jak na základní $kole byla (ákovská kní(ka #asto jedin"m 

zdrojem informací o prosp%chu (áka a papírové indexy  vysok"ch $kol byly  pro studenta 

jedin"m materiálem, kde m%l zaznamenány v"sledky  svého studia. Potom, na základní 

$kole, t!eba p!i $patném prosp%chu nebo kázni sta#ilo "(ákovskou" n%kde "ztratit" a 

d&kazy  o omluvené absenci a poznámkách #i prosp%chu byly pry#. V dne$ní dob%, kdy 

internet bereme jako nedínou sou#ást na$ich (ivot&, nám p!ijdou informa#ní databázové 

systémy naprosto samoz!ejmou skute#ností. Pr&kopníkem t%chto systém& jsou vysoké 

$koly. To, co je dnes na vysok"ch $kolách b%(n"m standardem a s papírov"mi indexy se 

tam setkáme velmi z!ídka (je mo(né (e dokonce v&bec, ale v lo)ském roce se papírové 

indexy  je$t% pou(ívaly na n%kter"ch fakultách Univerzity Palackého v Olomouci) se 

nyní pomalu prosazuje do st!edních (jsou zde my$leny v$echny typy st!edo$kolského 

studia obecn%) a také základních $kol.

Obecn% se navr(ená  architektura $kolních systém& moc neli$í, nejv%t$í rozdíly najdeme 

mezi r&zn"mi typy  $kol (základní, st!ední, vysoká), v ostatních ohledech jsou systémy 

odli$né pouze v nastavení a doprogramování modul& podle pot!eb konkrétní $koly. 
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Základním prvkem jsou informace o prosp%chu studenta, dále pak #asto absence, káze), 

úsp%chy, informace o d%ní ve $kole a dal$í. 

Nap!íklad gymnázium na t!íd% Kapitána Jaro$e v Brn% má strukturu informa#ního 

systému následující:

• celo$kolní a t!ídní nást%nky

•  aktuální suplování

•  klasifikaci student&

• burzu u#ebnic a u#ebních pom&cek

•  ztráty a nálezy

•  jídelní#ky $kolního stravování,diskusní fórum15

2.1.1   Et$ídnice

Jedná se o informa#ní systém spole#nosti just4web.cz, kter" spojuje t!i moduly - 

elektronickou t!ídní knihu, (ákovskou kní(ku a denník praxe. Moduly jsou mezi sebou 

provázané tak, aby byla práce jednoduchá jak pro administrátora (pedagoga) tak i pro 

rodi#e. Systém je webová aplikace, tak(e nevy(aduje absolutn% (ádnou instalaci. 

Vzhled je stylizován do podobného designu jako opera#ní systém Windows XP, co( 

m&(e pro n%koho b"t v"hodou, jinému zase toto nevyhovuje. Jako nev"hodu systému 

Et!ídnice pova(uji skute#nost, (e pro její plné vyu(ití je nutné, aby  byl v ka(dé t!íd% 

po#íta#. Dále také je docela ne$ikovn% vy!e$eno p!ihla$ování u(ivatel& - na hlavní 

stránce je t!eba zvolit p!ihla$ovací jméno ze seznamu. V p!ípad%, (e má $kola více (ák&, 

je takvé p!ihla$ování velmi nep!ehledné. Z bezpe#nostních d&vod& je toto p!ihla$ování 

pro potencionálního úto#níka usnadn%no, proto(e u( zná p!ihla$ovací jméno. V"hodou 

v$ak je, (e v$echny zm%ny jsou vid%t online, tak(e rodi# m&(e kontrolovat své dít%, 

jestli v danou chvíli je ve $kole nebo ne. Pokud také není databáze provozována na 

$kolském serveru, ale je umíst%na mimo $kolu, setkáme se poté s problémem p!i 

v"padku sít%. V takovém okam(iku je aplikace nedostupná jak pro rodi#e, tak pro 
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u#itele a tudí( není mo(né ani její aktualizace. Obsahem Et!ídnice je evidence absence, 

obsahu v"uky. Ve spojení s modulem E(ákovská potom klasifikace student& a slovní 

hodnocení, informace o kázni(11).

2.1.2 PilsEDUNet

Jednotn" metropolitní informa#ní systém, kter"  je od 1.9. 2007 implementován do 

v$ech 26 $kol v Plzni. Dle informací oficiálních webov"ch stránek m%sta Plze) vyu(ívá 

asi 850 u#itel& a 12500 (ák& základních $kol a jejich rodi#e. Jako velkou v"hodu musím 

vyzdvihnout velmi dobrou podporu kterou zaji$+uje tzv. Help-line a Help-Desk - 

telefoní linka a elektronick"  systém pro hlá$ení závad, po(adavk& atd(12). Na druhou 

stranu myslím, (e pokud je systém navr(en" pro tak veliké mno(ství student& a $kol, 

m&(e to b"t  spí$e nev"hodou (ka(dá $kola má p!eci jen dost #asto specifické po(adavky 

a v takov"chto p!ípadech  je m&(e b"t celkem obtí(né vystihnout v jednom obecném 

systému).

2.1.3 Gaudeamus

Na podobném princiou jako p!edchozí dva zmín%né systémy pracuje i -kolsk" 

informa#ní systém Gaudeamus. Systém je na ovládání jednoduch", p!ehledn% 

nastaven". Dle webu poskytovatele je instalace zdarma, platí se a( za podporu. Cena je 

stanovena jako ro#ní pau$ál a odvíjí se dle po#tu (ák&. Instalace systém& je v$ak, dle 

stránek v"vojá!ské spole#nosti, od 31. 8. 2010 pozastaven. V této chvíli hledají 

vhodného partnera a poskytují pouze podporu stávajícím zákazník&m.

2.2   Dotazníky 

Abych zjistil aktuální stav IS na $kolách v na$í vlasti a názor pedagog&, rodi#& student& 

(nebo samotn"ch student&, jsou-li ji( zletilí) vypracoval jsem dotazník (je p!ilo(en jako 

p!íloha #. 1), kter" analyzuje $kolské prost!edí z hlediska toho, jak $koly nej#ast%ji 
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komunikují, jaké zp&soby komunikace pou(ívají, co jim jako komunika#ní metoda 

p!ijde nejú#inn%j$í a také jak vnímají $kolní informa#ní systémy a co za funkce by m%l 

dle jejich názoru obsahovat. 

Ka(d" dotazovan"  dostal 7 otázek.  První 4 byly formou testu - tedy dotazovan"  volil 

mezi n%kolika mo(nostmi odpov%dí. V dal$ích 3 otázkách byl ponechán prostor k 

vlastní úvaze nad odpov%dí. Cílem celého v"zkumu bylo zjistit, jak"  je vztah rodi#&, 

pop!ípad% zletil"ch (ák& a pedagog& na zp&soby komunikace ve $kole a celkov" postoj 

k informa#ním systém&m. Tento dotazník nem%l za úkol ur#it nejvhodn%j$í zp&soby 

komunikace pro $kolu a pop!ípad% vyvrátit  pou(ití informa#ního systému, spí$e m%l 

ukázat aktuální situaci a pohledy t%ch, které se komunikace se $kolou a rodi#i nejvíce 

dot"kají. Odpov%dí jednotliv"ch respondent&, stejn% tak jako informace z kapitoly 

nazvané “Globální pohled na IS”, chci také vyu(ít pro nalezení co nejoptimáln%j$í 

podoby IS. 

Dotazník jsem odeslal na n%kolik $kol v r&zn"ch #ástech na$í vlasti. Celkov% jsem 

nashromá(dil odpov%di ze #ty! $kol, z toho se jednalo o t!i základní16  a Biskupské 

gymnázium v Brn%. Vzhledem k situaci, (e z ka(dé $koly do$el jin"  po#et dotazník&, 

jsem se rozhodl uvést pouze celkové v"sledky bez ohledu na jednotlivé $koly.  

Rozli$eno v$ak bude, jestli se jedná o názor pedagog& nebo student& (pop!ípad% rodi#& 

nezletil"ch (ák&). Celkem jsem obdr(el 46 platn"ch odpov%dních lístk&, co(  hodnotím k 

ochot%, s jakou jsem se setkal jako velice pozitivní #íslo.

V otázkách 1 -3 jsem se zajímal o aktuální situaci na $kolách - co se nej#ast%ji vyu(ívá 

ke komunikaci, co je pova(ováno za nejú#inn%j$í a jaké prost!edky dotazovaní nejrad%ji 

vyu(ívají. Ze shromá(d%n"ch v"sledk& prvního dotazu vypl"vá naprosto odli$n"  pohled 

na komunikaci od student& (rodi#&) a u#itel&. Studenti komunikují nej#ast%ji pomocí 

informa#ního systému a dále také emailem nebo na t!ídních sch&zkách. Naopak u#itelé 

nejvíce komunikují p!es zápis do (ákovské kní(ky  a na t!ídních sch&zkách. Z t%chto  
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v"sledk& se domnívám (e takto z&stává komunikace na úrovni pedagog - (ák na ryze 

formální úrovni.Abych co nejlépe demonstroval v"sledky, shromá(d%ná data vyjád!ím 

grafem:

Graf !. 1 - Nej!ast$j"í zp&sob komunikace 

Zdroj: vlastní zpracování

Druhou otázku jsem zam%!il na preferovan" zp&sob komunikace. Mo(nosti odpov%dí 

byly stejné jako v otázce první. 
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Graf !. 2 - Preferovan# zp&sob komunikace

Zdroj: vlastní zpracování

Z grafu je patrné, (e u#itelé v drtivé v%t$ina pedagog& preferuje komunikaci 

prost!ednictvím (ákovské kní(ky. Studenti nebo jejich rodi#e pak preferují osobní 

konzultaci nebo komunikaci prost!ednictvím elektronické po$ty.
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Graf !. 3 - Nejú!inn$j"í zp&sob komunikace

Zdroj: vlastní zpracování

T!etí dotaz m%l za úkol zjistit, jak" typ komunikace p!ijde osloven"m nejú#inn%j$í. 

Stejn% tak jako v p!edchozích otázkách i zde je nutné brát v potaz, (e ne ka(d" se setkal 

se v$emi mo(n"mi zp&soby  komunikace. Z v"sledk& je ale patrné rozdílné vnímání 

kontaktu u#itel - (ák od pedagog&, které je naprosto odli$né od vnímání rodi#& 

(student&). Vyu#ující pova(ují za nejú#inn%j$í osobní konzultaci a (ákovskou kní(ku - 

zde se nejedná o ka(d"  element zvlá$t, ale o spojení t%chto dvou. Druhá #ást 

dotazovan"ch ov$em nap!íklad (ákovskou kní(ku v&bec neuva(uje jako ú#inn"  zp&sob, 

ale volí stejn% jako v p!edchozím dotazu osobní konzultaci ve spojení s emailem, dále 

pak t!ídní sch&zky, informa#ní systém a telefon.

,tvrtá otázka ji( sm%!ovala konkrétn% na vyu(ití infora#ního $kolského systému. 

Zab"vala se dotazem, zda si dotazovaní myslí, (e implementace informa#ního systému 

zlep$í informovanost rodi#& a usnadní komunikaci. Tento dotaz dopadl velmi 
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jednozna#n%. Pouze jedin"  dotázan" si myslí, (e informovanost  se nezlep$í ani nebude 

usnadn%na komunikace. Zbyl"ch 45 odpov%d%lo na otázku kladn%.

V otázkách 5 - 7 m%li oslovení formulovat své názory na informa#ní systém obecn%. 

Jak"  by m%l b"t, co by jako u(ivatelé od n%j o#ekávali a také zda si myslí, (e takov" 

systém m&(e pomoci p!edejít  káze)sk"m a prosp%chov"m propad&m (áka. Poslední 

otázka je potom zam%!ená p!ímo na IS, konkrétn% na funkce, které by si respondenti 

p!áli aby obsahoval. Jaké tedy byly odpov%di dotázan"ch? Z obdr(en"ch odpov%dí 

mohu usuzovat následující mín%ní pedagog& - od informa#ního systému o#ekávají 

usnadn%ní a zrychlení komunikace s rodi#i, jednodu$$í, rychlej$í a ucelen%j$í p!ehled o 

prosp%chu studenta. U#itelé vítají mo(nost slovního hodnocení. Velmi trefn% myslím 

p&sobí odpov%. - zv"$ení servisu $kola - rodi#, která vlastn% shrnuje vyjád!ení 

pedagog&, které jsem uvedl v"$e. Jedna odpov%d byla i negativního charakteru - “Ne, 

myslím, (e je na nic”

Na otázku, zda-li si vyu#ující myslí, (e díky  informa#nímu systému je mo(né 

p!edcházet n%kter"m neduh&m jako zhor$en"  prosp%ch, káze) p!evahuje názor, (e 

systém doká(e p!edcházet ne(ádoucím situacím, je v$ak velmi d&le(ité aby, rodi#e 

kontrolovali systém. Bez jejich spoluú#asti samoz!ejm% i sebelep$í systém nepom&(e.

Jaké funkce by m%l podle u#itel& systém mít? V této odpov%di musím !íct, (e se velice 

shoduje s odpov%dí student& a proto se pokusím odpov%di shrnout a samostatnou 

studentskou odpov%d u( uvád%t nebudu. Informa#ní systém by  m%l obsahovat 

informace, které jsou bu. osobního charakteru - jako známky, chování, slovní 

hodnocení, úsp%chy  na sout%(ích, olympiádách a také informace ne p!ímo osobního 

charakteru, ale aktuality neve!ejné (ty, které nepat!í na web) - jako interní zprávy, 

v"ukov"  materiál a studenti by systém také rádi vid%li jako místo s v%t$ím prostorem 

pro komunikaci s u#iteli.  Myslím, (e dobré je mít v informa#ním systému i zadání 

úkol& pro nemocné (áky, informace o platbách - za $kolní v"lety, zájmové krou(ky 

nebo nap!íklad akce provozované v rámci $kolní v"uky.
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2.3   Anal#za zadavatelské &koly

Zadavatelem projektu je M- a Z- Ostopovice. -kola, která vyu#uje první stupe) d%tí, 

má 60 (ák&, kte!í jsou v 5 ro#nících rozd%leni do 4 t!íd (4. a 5. t!ída mají v"uku 

spole#nou). Z kapacitních d&vod& tedy ve $kole najdeme pouze 4 t!ídy. Tento fakt ale 

nebude mít na návrh databáze podstatn" vliv. Ve $kole je zam%stnáno 5 u#itel& a 

vychovatelka, která má na starosti provoz ve $kolní dru(in%.

-kola vyu(ívá pro komunikaci s rodi#i tradi#ní (ákovské kní(ky, které slou(í pro 

záznamy o prosp%chu, chování a absenci. Pro informování rodi#& o b%(n"ch t!ídních a 

$kolních událostech vyu(ívá nej#ast%ji $kolní bloky ve formátu A6 - tzv. “dení#ky”. 

B%hem roku je rodi#&m umo(n%no kdykoliv se zastavit na osobní konzultaci, t!ikrát 

b%hem roku (nej#ast%ji konec zá!í, prosinec, kv%ten) se také konají t!ídní sch&zky. 

*editel a ostaní u#itelé se sna(í prosazovat ú#ast d%tí na t%chto sch&zkách, aby 

docházelo nejen ke komunikaci na bázi u#itel - rodi#, ale bylo podpo!eno i aktivní 

ú#astí dít%te a p!isp%lo tak k zralej$ímu  a odpov%dn%j$ímu p!ístupu ke studiu a chování 

doma i b%hem v"uky. Zdrojem informací je také web, kde rodi#e a ostatní mohou najít 

informace o organizaci $koly, zájmov"ch krou(cích, p!ipravovan"ch a ji( prob%hl"ch 

akcích jako nap!íklad v"lety, divadla apod. Ka(d" rodi# má mo(nost kdykoliv poslat 

u#iteli email nebo zatelefonovat s jak"mkoliv dotazem ohledn% prosp%chu svého dít%te. 

-kola se sna(í b"t ve v"chov% d%tí rodi#&m dobr"m a otev!en"m partnerem. I p!es tento 

p!ístup a otev!enost ke komunikaci, se $kola chce dále rozvíjet, a co se komunikace 

t"ká, p!ibli(ovat více rodi#&m. Z tohoto d&vodu chce zavést informa#ní systém, díky 

kterému by nejen(e rodi#e získali ucelen%j$í p!ehled o sv"ch d%tech, ale také mohli 

p!edejít zhor$ení v"sledk&, chození za $kolu a nebo zhor$ení kázn%, které bohu(el hrozí 

u ka(dého. -kola si od informa#ního systému slibuje vylep$ení komunikace, 

konkrétn%j$í mo(nost zp%tné vazby a mo(nost pro rodi#e aktivn%ji se podílet na v"uce  

(to zejména díky  slovnímu hodnocení) d%tí. /ák&m $koly je mo(né díky úzké spolupráci 

se ZU- St!elice nav$t%vovat v prostorách $koly (v Ostopovicích) v"uku hry na flétnu,  

hudební nauku a tane#ní v"chovu. Dále je mo(né se ú#astnit  v"uky angli#tiny, 
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nábo(enství nebo rozvíjet své schopnosti prost!ednictvím sportovního a chovatelského 

krou(ku.

Na základ% provedené anal"zy se Z- Ostopovice rozhodla nechat si navrhnout 

informa#ní systém na míru - p!esn% dle sv"ch po(adavk&. Tomuto návrhu se budu 

v%novat v následující kapitole.
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3  VLASTNÍ NÁVRHY 'E(ENÍ, P'ÍNOS NÁVRH) 'E(ENÍ

Obsahem této kapitoly bude realizace !e$ení pro zadavatelskou $kolu, tedy pro Z- 

Ostopovice. Budu postupovat podle ji( zmín%n"ch krok& v první kapitole. Abych navrhl 

co nejvhodn%j$í strukturu databáze, vhodné pohledy a transakce, vyu(iji poznatky, které 

jsem na#erpal b%hem práce na druhé kapitole této práce a samoz!ejm% také konzultace s 

vedením $koly. V%!ím, (e tak se mi poda!í dosáhnout dobrého a kvalitn% nastaveného 

informa#ního systému, kter" splní o#ekávání jak rodi#&, tak také u#itel& $koly.

3.1   Po*adavky zadavatele - &koly

Vytvo!it informa#ní systém, kter"  bude ovládan" pomocí webového rozhraní. Jedná se o 

mate!skou a základní $kolu, kde je vyu#ováno 5 ro#ník& ve 4 t!ídách (z d&vodu po#tu 

(ak& jedna malot!ídka) a 2 t!ídy v M-. Do budoucna se po#ítá s roz$í!ením IS pro 

vyu(ití i v M-. Základní $kola po(aduje vytvo!ení informa#ního systému, kter" 

zefektivní komunikaci s rodi#i a umo(ní jim p!esn%j$í kontrolu známek, zadávání 

absence a káze)sk"ch postih& #i úsp%chu (aka. Dále bude umo()ovat zobrazení 

informací t"kající se konkrétního ro#níku - tzv nást%nku t!ídy. Naopak pro u#itele je 

podmínka co nejjednodu$$í administrace a ovládání.

3.1.1   Datové po*adavky

Po konzultaci s !editelem $koly, p!i probírání zam"$leného obsahu databáze jsme se 

shodli na následujícím obsahu informací, které by m%l systém mít. Na základ% na$eho 

spole#ného rozhovoru jsem sestavil následující datové po(adavky:

/áci

/ák má u sebe uvedené informace o bydli$ti, rodi#ích, ka(d" rodi# bude mit uveden 

kontakt (telefon, email) dále také bydli$t%, pro p!ípad, (e jsou rodi#e rozvedení nebo 

spolu nesdílí stejnou domácnost.
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U ka(dého (áka budou také informace o jeho konkrétním prosp%chu v jednotliv"ch 

p!edm%tech, docházce a usp%$ích dosa(en"ch ve $kole, na sout%(ích a v zájmov"ch 

krou(cích. Pro u#itele je také velice d&le(itá informace o (ákov% zdravotním stavu, 

alergiích atp, aby mohl p!edcházet zdravotn% ohro(ujícím situacím (nap!íklad alergie na 

bodnutí v#ely, astma, alergie na ur#ité typy jídla, u(ívané léky apod.)

U"itelé

Ka(d" zam%stnanec vyu#uje ur#itou t!ídu, ur#ité p!edm%ty. N%kte!í u#itelé mohou b"t 

t!ídními u#iteli, ve $kole je také !editel a vychovatel ve $kolní dru(in%. U#itel, kter" 

nevyu#uje konkrétní p!edm%t nebo ro#ník, musí mít zamezeno hodnotit (áky, které takto 

nevyu#uje (tento po(adavek závisí na nastavení aplikace, nikoliv databáze). Má uveden 

kontakt a to jak elektronickou po$tu tak telefoní #íslo.

Ro"níky

Pro ka(d" ro#ník jsou stanoveny specificke p!edm%ty, ka(d" (ák m&(e mít z p!edm%tu 

libovoln"  po#et známek, libovoln"  po#et slovních hodnocení. Slovní hodnocení nejsou 

povinná, ale jsou doporu#ena. Zejména u slab$ích (ák& je dobré slovní hodnocení 

uvád%t, aby rodi#e v%d%li, na jakou #ást látky se zam%!it. 

Pro ka(d" ro#ník bude z!ízena t!ídní nást%nka, která bude slou(it pro vystavení interních 

t!ídních zpráv (nap!íklad informace o v"letech, zm%ny ve v"uce a zprávy trvalej$ího 

charakteru které se nehodí na web $koly.

Docházka

bude obsahovat datum nep!ítomnosti a d&vod, u#itel bude mít mo(nost doplnit, jestli je 

absence omluvena #i nikoliv.  Ka(d" (ák m&(e mít libovoln" po#et absencí.

Zájmové krou*ky 

Ka(d" (ák bude moci dle aktualn% studovaného ro#níku nav$t%vovat vybrané kurzy 

po!adané ve spolupráci základní $koly a ZU-, pop!ípad% dal$ích organizací. Jedná se 

nap!íklad o kurzy hry  na hudební nástroje, tane#ní krou(ek, v"tvarná v"chova a dal$í 

 41



tv&r#í #innosti. Systém bude obsahovat seznam kurz& pro jednotlivé ro#níky  a 

informace o jejich konání, aktuality (co si vzit  s sebou na dal$í v"uku) P!es IS bude také 

mo(né se na jednotlivé kurzy  p!ihla$ovat (bude o$et!eno a nastaveno na stran% aplikace 

a vzhledem k r&zn"m poskytovatel&m zájmov"ch krou(k& nebude toto mít vliv na 

v"slednou databázi).

3.2   Konceptuální model

Na základ% provedené anal"zy, získan"ch po(adavk& od $koly  a #áste#ne i díky 

inspirace z podobn% lad%n"ch databází je nutné jako první krok zpracovat konceptuální 

model, jeho( v"sledkem bude ER diagram. V této fázi jsem postupoval následujícími 

kroky:

1) Identifikace entit (jedná se o stanovení entit, subjekt&, které vstupují do 

databáze) 

2) Identifikace relací (vztah& mezi tabulkami)

3) Identifikace atribut&  

4) Ur#ení domén atribut& (tedy  definice mno(in hodnot, z nich( #erpají hodnoty 

jeden #i více atribut&)

5) Ur#ení atribut& pro kandidátní, primární a cizí klí#e

6) Kontrola redundance modelu

7) Kontrola u(ivatelsk"ch transakcí

8) Prezentace a diskuse konceptuálního schématu s u(ivateli

Po*adované pohledy

Na základ% po(adavk& a po konzultaci s Z- Ostopovice navrhuji tyto u(ivatelské 

pohledy:

• Pohled vypí$e po#ty student& v konkrétních ro#nících.

• Pohled spo#ítá pr&m%rn" prosp%ch (ák& z jednotliv"ch p!edm%t&, se!azen"ch 

podle ro#ník&.
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• Dal$í pohled vytvo!í seznam u#itel&, jejich funkcí a vyu#ovan"ch p!edm%t&. 

Seznam bude se!azen podle p!íjmení u#itele (kv&li lep$í p!ehlednosti).

• Poslední pohled vytvo!í seznam student&, kte!í nav$t%vují zájmové krou(ky.

Následující tabulka zobrazuje entity, jejich popis a po#et p!edpokládan"ch v"skyt&.

Tabulka !. 5 - Identifikace entit

ENTITA POPIS POČET VÝSKYTŮ

absence

chovani_uspechy

funkce

krouzek_rocnik

krouzek_ucitel

omluveno_neomluveno

otec_matka

predmet

prospech

PSC

rodic

trida

tridni_nastenka

ucitel

ucitel_funkce

ucitel_predmet

zajmove_krouzky

zak

zak_krouzek

zak_rodic

absence jednotlivých žáků do 500 záznamů/rok

informace o chovani zaka 500/rok

funkce učitelů max 10

tabulka zachycuje který kroužek je vypsán pro 
kterou třídu

20

seznam, ktery z ucitelu vyucuje konkretni krouzky, 
průniková entita

10

číselník, bude nabývat pouze dvou hodnot - 
omluveno, neomluveno

2

číselník, bude nabývat pouze dvou hodnot - otec 
nebo matka

2

tabulka předmětů vyučovaných na škole 50

prospěch jednotlivých žáků asi 3000

PSČ jednotlivých měst 10

informace o rodičích žáků 120 + 30/rok

seznam tříd 5

třídní nástěnka 100

seznam učitelů 5

tabulka zachycující jakou funkci vykonává který 
učitel

10

tabulka zachycující jaký předmět učí konkrétní 
učitel

50

seznam zájmových kroužků, které jsou dostupné 
pro žáky na škole

10 _ 15

tabulka žáků studujících školu 60 + asi 15/rok

tabulka žáků studujících školu a k nim patřících 
rodičů

120 + 30/rok
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ENTITA POPIS POČET VÝSKYTŮ

znamka seznam známek 5

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka zobrazuje p!ehled relací mezi jednotliv"mi entitami v databázi a jejich 

kardinalitu

Tabulka !. 6 - P'ehled relací

NÁZEV ENTITY MULTIPLICITA NÁZEV RELACE MULTIPLICITA NÁZEV ENTITY

absence 1..1 je 1..1 omluveno_neomluveno

funkce 1..1 vykovává 0..* ucitel_funkce

predmet 1..1 je vyučován 1..* ucitel_predmet

predmet 1..1 se vyučuje 1..1 trida

predmet 1..1 je hodnocen 1..* prospech

rodic 1..1 bydlí 1..1 psc

rodic 1..1 má 1..* zak_rodic

rodic 1..1 je 1..1 otec_matka

trida 1..1 má 1..* tridni_nastenka

trida 1..1 má vypsan! 0..* krouzek_rocnik

ucitel 1..1 má 1..* ucitel_funkce

ucitel 1..1 vyučuje 0..* ucitel_predmet

ucitel 1..1 hodnotí 0..* prospech

ucitel 1..1 vede 0..* ucitel_krouzek

zajmove_krouzky 1..1 je nav"těvován 0..* zak_krouzek

zajmove_krouzky 1..1 je vypsán 0..* krouzek_rocnik

zajmove_krouzky 1..1 je vyučován 0..* ucitel_krouzek

zak 1..1 má 0..* absence

zak 1..1 chodí 1..1 trida

zak 1..1 má 0..* prospech

zak 1..1 má 1..2 zak_rodic

zak 1..1 bydlí 1..1 psc

zak 1..1 nav"těvuje 0..* zak_krouzek

zak 1..1 má 0..* chovani_uspechy

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek !. 4 - ER diagram, konceptuální návrh databáze

 Zdroj: vlastní zpracování
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Z tabulek, které jsem umístil v"$e (Identifikace entit a P!ehled relací) je mo(né sestavit  

konceptuální model - ER diagram. Na základ% tohoto diagramu budou v logickém 

návrhu z entit vytvo!eny návrhy tabulek.

3.3   Logick# návrh

Logick"  návrh vychází z  ER diagramu, kter"  jsme vytvo!ili v p!edchozím kroku. V této 

#ásti z ji( známého diagramu vytvo!íme tabulky, provedeme jejich normalizaci a 

zkontrolujeme integritní omezení. Na následujícím obrázku je ER - diagram, kde jsou 

znázorn%ny primární a cizí klí#e v jednotliv"ch tabulkách. Tu#n% jsou zv"razn%ny 

atributy, které mají omezení “Not null” a tedy musí b"t v(dy vypln%ny.
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Obrázek !. 4 - ER diagram, logick" návrh databáze

Zdroj: vlastní zpracování
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3.3.1 Rodi!e a "ák

Tabulka zak obsahuje informace, které !kola pot"ebuje o svém studentovi znát. Primární 

klí# v tabulce je definován jako rodné #íslo $áka. Po!tovní sm%rovací #íslo, které se 

vá$e k místu bydli!t% je nutné zvolit z nabídky, kterou poskytuje tabulka psc, stejn% tak 

jako v&b%r nav!t%vovaného ro#níku (ob% tabulky jsou propojeny relací p"es atributy  

id_psc pop"ípad% id_rocniku, které jsou ve sv&ch rodi#ovsk&ch tabulkách ozna#eny jako 

primární klí#). Tabulka zak_rodic je pr'niková entita, která je vytvo"ena ze dvou 

atribut' - rc_zaka a id_rodic a p"i"azuje dít% k rodi#'m. Toto "e!ení bylo navr$eno z 

d'vodu, $e rodi#e mohou mít více d%tí a také $ák má dva rodi#e. Dal!ím obsahem 

tabulky rodic jsou kontaktní informace (email a telefon), dále pak adresa, která je 

tvo"ena stejn&m zp'sobem jako v tabulce zak. Atribut id_otec_matka je propojením do 

#íselníku, kter& obsahuje pouze dv% hodnoty - otec a matka. U$ivatel p"i vytvá"ení musí 

zvolit n%kterou z mo$ností. Tato volba je praktická hlavn% pokud mají rodi#e p"ijmení, 

které se nep"echyluje (nap"íklad cizinci) a tudí$  není mo$né poznat, zda se jedná o $enu 

#i mu$e. Rodi#e mají u svého záznamu také uvedeny p"ihla!ovací jméno a heslo, 

kter&m se mohou p"ihlásit do systému a sledovat pr'b%h studia sv&ch ratolestí.

Obrázek !. 6 - "ák

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek !. 7 -  Rodi!

Zdroj: vlastní zpracování

3.3.2   Prosp!ch, chování a úsp!chy "áka

Ka!d" záznam o prosp#chu je evidován pod jedine$n"m identifikátorem. V tabulce jsou 

uchovávány vazby na tabulku s informacemi o !ákovi (spojeno s tabulkou zak), kter"  je 

hodnocen, z jakého p%edm#tu známka je (odkaz na p%edm#t je nastaven cizím klí$em 

p%es atribut id_predmetu). Záznam je dále dopln#n o datum zkou&ky a také id_ucitele, 

kter"  poskytuje informace o tom, kdo p%edm#t hodnotil. Pro detailn#j&í klasifikaci !áka 

je mo!né doplnit také slovní hodnocení. Tato mo!nost je myslím velmi d'le!itá z 

komunika$ního hlediska proto!e pedagog m'!e zmínit nap%klad chyby nebo nedostatky, 

které má !ák v probírané látce. Pokud !ák dosáhne úsp#chu ve sportu, studiu a podobn# 

nebo naopak vykazuje &patné chování, pro tyto ú$ely slou!í tabulka chovani_uspechy, 

kde má pedagog mo!nost zapsat o takové skute$nosti zápis.
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Obrázek !. 8 - Prosp"ch a chování 

Zdroj: vlastní zpracování

3.3.3  U!itel

Poslední soustava tabulek, kterou zmíním, kompletuje informace o jednotliv!ch 

u"itelích. Tabulka ucitel obsahuje n#kolik informací o pedagogovi, jako kontakt, jméno, 

p$íjmení, akademick!  titul. Primárním klí"em, kter!  je zde rodné "íslo vyu"ujícího je 

díky pr%nikov!m entitám ucitel_predmet, ucitel_krouzek a ucitel_funkce zaji&t#na 

informace o vykonávan!ch funkcích a vyu"ovan!ch p$edm#tech nebo zájmov!ch 

krou'k% dan!m pedagogem. Poslední dva atributy u"itele je také p$ihla&ovací jméno a 

heslo, které slou'í pro p$ístup a k editaci databáze.

 Obrázek !. 9 - U!itel

Zdroj: vlastní zpracování
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3.4   Fyzick# návrh databáze

Fyzick"  návrh spo#ívá v p!enesení navr(ené databáze do S*DB pomocí jazyka SQL. V 

této kapitole uvedu a popí$u p!íklad n%kolika procedur. Datov" slovník je obsa(en v 

p!íloze #. 2. Zdrojov"   kód se v$emi pou(it"mi procedurami, transakcemi a pohledy je 

obsa(en v p!íloze #. 3.

3.4.1   Procedura  Report

Procedura má pouze dva vstupní parametry  - start_date a end_date a vytvo!í seznam 

(ák& s emailov"mi adresami rodi#&. Na emailové adresy je potom zasíláno hodnocení 

za ur#ité #asové období. Toto období, je práv% ur#eno vstupními parametry procedury. 

Díky tomto nastavení systému máme mo(nost lépe informovat rodi#e o studiu. Dle 

pot!eby  je mo(né voliteln% doplnit i dal$í zasílané informace jako nap!íklad záznamy 

absence, káze)ské postihy a $kolní úsp%chy.

create procedure report
@start_date date,
@end_date date

as 
begin
declare 
  @msg varchar(4000), 
  @nazev varchar(30),
  @jmeno varchar(20),
  @prijmeni varchar(20),
  @emailova_adresa varchar(100),
  @znamka numeric(2),
  @datum date,
  @rc numeric(10),
  @predmet_mailu varchar(200);

declare cursor_zaci cursor for
select r.email , z.rc, z.jmeno, z.prijmeni from rodic 
r,zak_rodic zr, zak z WHERE r.id_rodic=zr.id_rodic AND 
z.rc=zr.rc_zak;
open cursor_zaci

fetch next from cursor_zaci into @emailova_adresa, @rc, @jmeno, 
@prijmeni

while @@fetch_status=0
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 begin 
 set @predmet_mailu = 'Prospech zaka ' + @jmeno + ' ' + 
@prijmeni;
 set @msg = 'Prospech zaka ' + @jmeno + ' ' + @prijmeni 
   + 'za obdobi ' + CONVERT(varchar(20), @start_date) + ' - 
' + CONVERT(varchar(20), @end_date) + ':'
   + CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);

 declare cursor_prospech cursor for
 select p.nazev, zn.znamka,h.datum as Datum_hodnocení  from 
predmet p,znamka zn,prospech h
 where @rc=h.rc_zaka and h.id_znamky=zn.id_znamky and 
h.id_predmetu=p.id_predmetu 
 and @start_date <= h.datum and @end_date >= h.datum

 open cursor_prospech

 fetch next from cursor_prospech into @nazev, @znamka, 
@datum

 while @@fetch_status=0
  begin 
   set @msg = @msg + CONVERT(varchar(20), @datum) + 
' - ' + @nazev  + ': ' + CONVERT(varchar(2),@znamka) + CHAR(13) 
+ CHAR(10);
   fetch next from cursor_prospech into @nazev, 
@znamka, @datum
  end
 close cursor_prospech
 deallocate cursor_prospech;

 EXEC master.dbo.xp_sendmail @recipients=@emailova_adresa, 
@message=@msg, @subject=@predmet_mailu;
 
 fetch next from cursor_zaci into @emailova_adresa, @rc, 
@jmeno, @prijmeni
 end
close cursor_zaci
deallocate cursor_zaci
end

Dotaz na spu&t,ní procedury:

exec report '02/12/11','05/01/11'

3.4.2   Procedura - Hodnocení studenta

Tato procedura umo(ní vyu#ujícímu nebo rodi#i nahlédnout na v"sledky (áka z 

konkrétního p!edm%tu. Procedura má dva vstupní parametry  - rodné #íslo (áka a 
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id_predmetu. Vypí$e v$echny záznamy, které nalezne u daného (áka ze zvoleného 

p!edm%tu a datum, kdy bylo hodnocení ud%leno. 

create procedure proc_prospech_zaka
@rc numeric(10),
@id_predmetu numeric(20)
as
begin
declare
   @nazev varchar (30),
   @znamka numeric(2);
 select z.jmeno,z.Prijmeni,r.nazev as 
Predmet,zn.znamka,p.datum as Datum_hodnocení 
 from zak z,predmet p, znamka zn,prospech p
 where z.rc=p.rc_zaka and p.id_znamky=zn.id_znamky and 
p.id_predmetu=r.id_predmetu and z.rc=@rc and 
p.id_predmetu=@id_predmetu 

Dotaz na spu&t,ní procedury:

exec proc_prospech_zaka 0461314352,1;

3.4.2 Pohled - Hodnocení studenta

Ka(d" rodi# se p!edev$ím zajímá o prosp%ch svého dít%te. Tento pohled umo(ní v"pis 

v$ech známek z konkrétních p!edm%t& d%tí konkrétního rodi#e. Select na spu$t%ní 

pohledu je nastaven tak, aby z d&vodu p!ehlednosti nejprve se!adil záznamy podle 

jména (toto opat!ení je z d&vodu, pokud má rodi# ve stejné $kole více d%tí). Díky 

se!azení má doty#n" lep$í celkov" p!ehled o prosp%chu svého dít%te.

create view prospech_zaka 
as select z.jmeno,z.prijmeni,pr.nazev as 
predmet,zn.znamka,p.datum as Datum_hodnocení 
from zak z,predmet pr, znamka zn,prospech p,rodic r,zak_rodic zr
where
z.rc=p.rc_zaka and p.id_znamky=zn.id_znamky and 
p.id_predmetu=pr.id_predmetu 
and r.id_rodic=zr.id_rodic and zr.rc_zak = z.rc

Dotaz select, kter# spustí pohled:
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select * from prospech_zaka
order by jmeno

3.5   P$ínos systému pro &kolu

Ve své bakalá!ské práci jsem si stanovil jako cíl navrhnout databázi informa#ního 

systému pro zvolenou základní $kolu. Vzhledem k této situaci je proto velmi slo(ité zde 

vyjmenovat v"hody a p!ínos implementace informa#ního systému. V této chvíli tedy 

nem&(eme konkrétní p!ínos zhodnotit  n%jak"mi #ísly  nebo grafem. Nem%!itelné v"hody 

se p!eci jen dají vystihnout i v této dob%, je$t% p!ed implementací databáze. V n%kolika 

následujících !ádcích se tedy takto pokusím v"hody z pou(ití databáze vyjmenovat.

• zv"$ení konfortu komunikace $kola - rodi#

• aktuáln%j$í a ucelen%j$í informace rodi#& o sv"ch d%tech

• snadná a rychlá obsluha

• doru#ení informací o chování a prosp%chu (áka a( dom& na displej po#íta#e nebo 

mobilního telefonu (telefon musí podporovat prohlí(ení webov"ch stránek)

• mo(ná administrace a kontrola kdekoliv p!es webové rozhraní

• informace o dosa(en"ch úsp%$ích (áka

• mo(nost slovního hodnocení - rodi# m&(e rychleji reagovat na studijní nedostatky 

dít%te

• nehrozí ztráta ((ákovskou kní(ku n%které d%ti #asto ztrácí proto, aby  zamezili 

postih&m za $patné známky nebo chování)
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ZÁV+R

Ve své bakalá!ské práci jsem si vyty#il úkol navrhnout databázov"  informa#ní systém 

pro Základní $kolu v Ostopovicích. Informa#ní systém m%l obsahovat seznam (ák& a 

jejich rodi#&, dále pedagogické zam%stnance a strukturu $koly (funkce vykonávané 

zam%stnanci), seznam p!edm%t& a zájmov"ch krou(k&. Systém má umo(nit hodnocení 

(ák&, vést záznamy o absenci, kázni, úsp%$ích. Pro ka(d" ro#ník uchovávat seznam 

vypsan"ch zájmov"ch krou(k&.

Zmín%n" úkol jsem konzultoval s !editelem $koly  v Ostopovicích a na základ% 

po(adavk& $koly  a anal"zy sou#astného stavu jsem navrhl databázi, která vyhovuje 

zmín%n"m po(adavk&m. Cíl práce, kter"  tedy byl navrhnout databázi informa#ního 

systému dle po(adavk& $koly jsem splnil. 

D&le(it"m prvkem pro úsp%$né zavedení systému je navr(ení u(ivatelského prost!edí a  

aplikace. Dal$ím d&le(it"m krokem, je vhodné zakomponování databáze do webov"ch 

stránek. Nejd&le(it%j$ím krokem ov$em je, aby rodi#e vyu(ívali tento servis poskytnut" 

$kolou a naplnili tak úmysl $koly - zkvalitn%ní informovanosti rodi#& a zlep$ení 

studijních v"sledk& sv"ch (ák&.
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P$íloha ". 1 - Dotazník

Vysoké učení technické Brno
Fakulta Podnikatelská
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník ke zpracování Bakalářské práce

Téma: Informační systém pro školy
Zpracovává: Michal Kupský

Jméno školy:

Nehodící se škrtněte: jsem rodič – jsem pedagog

1) Jaký způsob komunikace Vaše škola nejčastěji používá

(A) osobní konzultace
(B) email
(C) informační systém
(D) třídní schůzky
(E) telefon
(F) žákovská knížka

2) Jakou komunikaci s rodiči žáků (s učiteli) preferujete (vyberte z první 
otázky)?

3) Jaká kombinace komunikace Vám přijde nejúčinnější (vyberte kombinaci 
možností z první otázky)

I



4) Myslíte, že informační systém, ovládaný přes webové rozhraní, jehož 
prostřednictvím by vyučující mohli informovat rodiče o prospěchu jejich dítěte 
usnadní komunikaci a zlepší informovanost rodičů?

(A) Ano
(B) Ne

Pokud odpověď na předchozí otázku byla NE, uveďte prosím důvod.

5) Domníváte se, že informační systém jako komunikační médium dokáže 
pomoci předcházení kázeňským přestupkům a zhoršování prospěchu (v 
podstatě rodič bude mít možnost kontrolovat známky a chování žáka daleko 
intenzivněji než s použitím žákovské knížky a pedagog může podávat více 
informací než umožňuje ŽK )

6) Co byste očekávali od informačního systému?

7) Jaké typy informací o žákovi byste preferovali v IS (chování, prospěch, atp. )
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III

Název tabulky Atributy Datový typ Délka PK Cizí klíč Omezení Poznámka

zak

PSC

rodic

rc numeric 10 X Not null
jmeno varchar 20 Not null
prijmeni varchar 20 Not null
ulice varchar 50
c_popisne int
id_psc int psc(id_psc) Not null
zdravotni_stav text Not null
informace_zak text
id_rocniku int trida(id_rocniku) Not null

id_psc int X Not null identity (1,1)
Mesto varchar 30 Not null
PSC numeric 5 Not null

id_rodic int X Not null identity (1,1)
jmeno varchar 20 Not null
prijmeni varchar 30 Not null
titul varchar 10
ulice varchar 50
c_popisne int
id_psc int psc(id_psc) Not null
informace text
id_otec_matka int otec_matka

(id_otec_matka)
Not null

telefon numeric 14
email varchar 50

P!íloha ". 2 - Datov# slovník



IV

Název tabulky Atributy Datový typ Délka PK Cizí klíč Omezení Poznámka

otec_matka

ucitel

funkce

predmet

ucitel_predmet

zak_rodic

prihlasovaci_jmeno varchar 20 Not null
heslo varchar 20 Not null

id_otec_matka int X Not null identity (1,1)
otec_matka varchar 10 Not null

rc numeric 10 X Not null
jmeno varchar 20 Not null
prijmeni varchar 30 Not null
titul varchar 10
telefon numeric 14
email varchar
prihlasovaci_jmeno varchar 20 Not null
heslo varchar 20 Not null

id_funkce int X Not null identity (1,1)
nazev_funkce varchar 50 Not null
popis_funkce text

id_predmetu int X Not null identity (1,1)
nazev varchar 30 Not null
popis varchar
id_rocniku int trida(id_rocniku) Not null

rc_ucitele numeric 10 X ucitel(rc) Not null
id_predmetu int X predmet(id_predmetu) Not null

rc_zak numeric 10 X zak(rc) Not null



V

Název tabulky Atributy Datový typ Délka PK Cizí klíč Omezení Poznámka

ucitel_funkce

znamka

prospech

zajmove_krouzky

krouzek_rocnik

krouzek_ucitel

id_rodic int X rodic(id_rodic) Not null

id_funkce int X funkce(id_funkce) Not null

rc_ucitele numeric 10 X ucitel(rc) Not null

id_znamky int X Not null identity (1,1)
znamka numeric 2 Not null
nazev znamky varchar 20

id_prospech int X identity (1,1)
rc_zak numeric 10 zak(rc) Not null
id_znamky int znamka(id_znamky) Not null
id_predmetu int predmet(id_predmetu) Not null
datum date Not null
rc_ucitele numeric 10 ucitel(rc) Not null
slovni_hodnoceni text

id_krouzku int X Not null identity (1,1)
nazev text Not null
popis text

id_krouzku int X zajmove_krouzky
(id_krouzku)

id_rocniku int X trida(id_rocniku)

id_krouzku int X zajmove_krouzky
(id_krouzku)



VI

Název tabulky Atributy Datový typ Délka PK Cizí klíč Omezení Poznámka

trida

tridni_nastenka

absence

omluveno_neomluveno

chovani_uspechy

zak_krouzek

rc_ucitele numeric 10 X ucitel(rc)

id_rocniku int X Not null identity (1,1)
c_rocniku numeric 1
nazev varchar 10 Not null

id_info int X Not null identity (1,1)
id_rocniku int trida(id_rocniku) Not null
informace text Not null

id_absence int X Not null identity (1,1)
rc_zak numeric 10 zak(rc) Not null
datum_zacatku date Not null
datum_konce date Not null
poznamka text
id_omluvy int omluveno_neomluveno

(id_omluvy)
Not null

id_omluvy int X Not null identity (1,1)
omluveno_neomluveno varchar 10 Not null

id_zaznamu int X Not null identity (1,1)
rc_zak numeric 10 zak(rc) Not null
chovani_uspech varchar Not null

rc_zak numeric 10 X zak(rc) Not null
id_krouzku int X zajmove_krouzky

(id_krouzku)
Not null



P$íloha ". 3 - Zdrojov# kód 

create table PSC
(
id_psc int identity (1,1) primary key not null,
psc numeric (5) not null,
mesto varchar (30) not null
)

create table trida
(
id_rocniku int identity(1,1) primary key not null,
c_rocniku numeric(1),
nazev varchar (10) not null
)

create table zak
(
RC numeric (10) primary key not null,
Jmeno varchar (20) not null,
Prijmeni varchar (20) not null,
Ulice varchar(50),
cislo_popisne int,
id_psc int foreign key references psc(id_psc) not null,
zdravotni_stav text not null,
informace text,
id_rocniku int foreign key references trida(id_rocniku) not null
)

create table otec_matka
(
id_otec_matka int identity (1,1) primary key not null,
otec_matka varchar (10) not null
)

create table rodic
(
id_rodic int identity (1,1) primary key not null,
jmeno varchar (20) not null,
prijmeni varchar(30) not null,
titul varchar (10),
ulice varchar(50),
c_popisne int,
id_psc int foreign key references psc(id_psc) not null,
informace text,
id_otec_matka int foreign key references otec_matka(id_otec_matka),
telefon numeric (14),
email varchar (50),
prihlasovaci_jmeno varchar(20) not null;
heslo varchar(20) not null
)

create table zak_rodic
(
rc_zak numeric (10) foreign key references zak (rc) not null,
id_rodic int foreign key references rodic (id_rodic) not null,
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primary key (rc_zak,id_rodic)
)

create table funkce
(
id_funkce int identity (1,1) primary key not null, 
nazev_funkce varchar(50) not null,
popis_funkce text
)

create table ucitel
(
rc numeric (10) primary key not null, 
Jmeno varchar(20) not null,
Prijmeni varchar(30) not null,
titul varchar (10),
telefon numeric (14),
email varchar (50);
prihlasovaci_jmeno varchar(20) not null;
heslo varchar(20) not null
)

create table ucitel_funkce
(
id_ucitele numeric (10) foreign key references ucitel(rc) not null,
id_funkce int foreign key references funkce(id_funkce) not null
primary key (id_ucitele,id_funkce)
)

create table predmet
(
id_predmetu int identity (1,1)  primary key not null,
nazev varchar (30) not null,
popis text,
id_rocniku int foreign key references trida(id_rocniku) not null
)

 
create table ucitel_predmet
(
rc_ucitele numeric(10) foreign key references ucitel(rc) not null,
id_predmetu int foreign key references predmet(id_predmetu) not null
primary key (rc_ucitele,id_predmetu)
)

create table tridni_nastenka
(
id_info int identity(1,1) primary key not null,
id_rocniku int foreign key references trida(id_rocniku) not null,
informace text not null
)

create table znamka
(
id_znamky int identity (1,1) primary key not null,
znamka numeric(2) not null,
nazev_znamky varchar (20)
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)

create table prospech
(
id_prospech int identity(1,1) primary key,
id_znamky int foreign key references znamka(id_znamky)not null,
rc_zaka numeric (10) foreign key references zak(rc) not null,
datum date not null,
id_predmetu int foreign key references predmet(id_predmetu) not null,
rc_ucitele numeric(10) foreign key references ucitel(rc) not null,
slovni_hodnoceni text
)

create table omluveno_neomluveno
(
id_omluvy int identity(1,1) primary key not null,
omluveno_neomluveno varchar(10) not null
)

create table absence
(
id_absence int identity (1,1) primary key not null,
rc_zaka numeric (10) foreign key references zak(rc) not null,
datum_zacatku date not null,
datum_konce date not null,
id_omluvy int foreign key references omluveno_neomluveno(id_omluvy),
poznamka text 
)

create table zajmove_krouzky
(
id_krouzku int identity (1,1) primary key not null,
nazev text not null;
popis text;
)

create table krouzek_rocnik
(
id_rocniku int foreign key references trida(id_rocniku) not null,
id_krouzku int foreign key references zajmove_krouzky(id_krouzku) not 
null,
primary key (id_krouzku, id_rocniku)
)

create table krouzek_ucitel
(
rc_ucitele numeric(10) foreign key references ucitel(rc) not null,
id_krouzku int foreign key references zajmove_krouzky(id_krouzku) not 
null,
primary key (rc_ucitele, id_krouzku)
)

create table zak_krouzek 
(
rc_zaka numeric (10) foreign key references zak(rc) not null,
id_krouzku int foreign key references zajmove_krouzky(id_krouzku) not 
null,
primary key (rc_zaka, id_krouzku)
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)

create table chovani_uspechy
(
id_zaznamu int identity (1,1) primary key,
rc_zaka numeric (10) foreign key references zak(rc) not null,
datum date not null,
chovani_uspech varchar not null
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create procedure report
@start_date date,
@end_date date

as 
begin
declare 
  @msg varchar(4000), 
  @nazev varchar(30),
  @jmeno varchar(20),
  @prijmeni varchar(20),
  @emailova_adresa varchar(100),
  @znamka numeric(2),
  @datum date,
  @rc numeric(10),
  @predmet_mailu varchar(200);

declare cursor_zaci cursor for
select r.email , z.rc, z.jmeno, z.prijmeni from rodic 
r,zak_rodic zr, zak z WHERE r.id_rodic=zr.id_rodic AND 
z.rc=zr.rc_zak;
open cursor_zaci

fetch next from cursor_zaci into @emailova_adresa, @rc, @jmeno, 
@prijmeni

while @@fetch_status=0
 begin 
 set @predmet_mailu = 'Prospech zaka ' + @jmeno + ' ' + 
@prijmeni;
 set @msg = 'Prospech zaka ' + @jmeno + ' ' + @prijmeni 
   + 'za obdobi ' + CONVERT(varchar(20), @start_date) + ' - 
' + CONVERT(varchar(20), @end_date) + ':'
   + CHAR(13) + CHAR(10) + CHAR(13) + CHAR(10);

 declare cursor_prospech cursor for
 select p.nazev, zn.znamka,h.datum as Datum_hodnocení  from 
predmet p,znamka zn,prospech h
 where @rc=h.rc_zaka and h.id_znamky=zn.id_znamky and 
h.id_predmetu=p.id_predmetu 
 and @start_date <= h.datum and @end_date >= h.datum

 open cursor_prospech

 fetch next from cursor_prospech into @nazev, @znamka, 
@datum

 while @@fetch_status=0
  begin 
   set @msg = @msg + CONVERT(varchar(20), @datum) + 
' - ' + @nazev  + ': ' + CONVERT(varchar(2),@znamka) + CHAR(13) 
+ CHAR(10);
   fetch next from cursor_prospech into @nazev, 
@znamka, @datum
  end
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 close cursor_prospech
 deallocate cursor_prospech;

 EXEC master.dbo.xp_sendmail @recipients=@emailova_adresa, 
@message=@msg, @subject=@predmet_mailu;
 
 fetch next from cursor_zaci into @emailova_adresa, @rc, 
@jmeno, @prijmeni
 end
close cursor_zaci
deallocate cursor_zaci
end

exec report '02/12/11','05/01/11'

create procedure proc_prospech_zaka
@rc numeric(10),
@id_predmetu numeric(20)
as
begin
declare
   @nazev varchar (30),
   @znamka numeric(2);
 select z.jmeno,z.Prijmeni,r.nazev as 
Predmet,zn.znamka,p.datum as Datum_hodnocení 
 from zak z,predmet p, znamka zn,prospech p
 where z.rc=p.rc_zaka and p.id_znamky=zn.id_znamky and 
p.id_predmetu=r.id_predmetu and z.rc=@rc and 
p.id_predmetu=@id_predmetu 

exec proc_prospech_zaka 0461314352,1;

create view prospech_zaka 
as select z.jmeno,z.prijmeni,pr.nazev as 
predmet,zn.znamka,p.datum as Datum_hodnocení 
from zak z,predmet pr, znamka zn,prospech p,rodic r,zak_rodic zr
where
z.rc=p.rc_zaka and p.id_znamky=zn.id_znamky and 
p.id_predmetu=pr.id_predmetu 
and r.id_rodic=zr.id_rodic and zr.rc_zak = z.rc

select * from prospech_zaka
order by jmeno
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