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ANOTACE 

Účelem této práce je modernizace databázového systému, který je navržen v programu 

Microsoft Office Access. K vytvoření nového systému bude použit jazyk HTML a skriptovací 

jazyk PHP, jako databázový server bude používáno MySQL. V první části práce je uvedena 

teorie pro datové modelování, která byla využita při návrhu systému. V další části následuje 

popis jazyka UML a diagramu užití pro uživatele systému. Hlavní část práce tvoří popis 

vytvořeného systému. Zde je uveden náhled a popis jednotlivých obrazovek, které může 

uživatel v systému využívat. Víceuživatelský provoz je realizován přidělením práv uživatelům 

a omezením vstupu do příslušných částí systému. Celá databáze je vytvořena jako webová 

aplikace, která bude nahrána na lokálním serveru ve společnosti a uživatelé budou k systému 

přistupovat pomocí webového prohlížeče. 

 

Klíčová slova: HTML, PHP, MySQL,UML, webová aplikace, relační databáze   

 

 

 

ABSTRACT 

To purpose of this master´s thesis is modernization of database system. This system is 

designed in Microsoft Office Access program. To create the new system will be used HTML 

and PHP languages, as a database server will be used MySQL. The first section contains 

information about data modeling. In the next part there is description of UML language and 

Use Case diagram for users of system. The main part of the thesis is description of the created 

system. There are views of screens which can be used by users. Multiuser operation is 

realized by users rights and definitions enter to the system. The whole database is created as 

a web application. Application will be uploaded to the company server. Users start the system 

through their web browser. 
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1 Úvod 
 Úkolem této práce je navrhnout databázový informační systém pro správu satelitně 

sledovaných vozidel pro společnost AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o., která již řadu let 

využívá vlastní databázi s údaji o střežených vozidlech a zákaznících společnosti. Databáze je 

vytvořená v  programu Microsoft Office Access. Postupným vývojem společnosti, kdy 

narůstá počet zákazníků a celkově objem uchovávaných dat, je potřeba tento systém 

modernizovat, protože začíná vykazovat v určitých operacích nestabilitu a dochází 

k neočekávaným chybám. Dispečerské pracoviště společnosti s touto databází pracuje 

nepřetržitě 24 hodin denně, mimo jiné do ní ukládají každý vyvolaný poplach na hlídaném 

vozidle, a proto není příliš vhodné, aby pracovník na svém centrálním počítači prováděl 

restart databázového systému. Další nevýhodou je poměrně složité zakomponování nových 

funkcí do současného systému, a tak nejsou všechna data pro provoz ve společnosti efektivně 

využívána.  

 

 Představa o novém databázovém informačním systému je následující. Aplikace by 

měla být nahrána na serveru ve společnosti, kam budou jednotliví uživatelé přes webové 

rozhraní přistupovat. Tím by se mělo zamezit zatížení centrálního počítače na dispečerském 

pracovišti, kam se doposud přes vzdálenou plochu ostatní uživatelé připojovali. Nový 

informační systém by měl obsahovat všechny dosavadní funkce, a být připraven pro další 

rozvoj a snadnou implementaci nových funkcí.  

 

 Realizace databázového systému je provedena pomocí technologie HTML, PHP 

a využití databázového serveru MySQL. V práci je popsán celkový návrh systému od 

datového modelování přes návrh diagramu užití uživatelů systému. Dále je popsán systém co 

do funkčnosti a využití při práci s ním. 
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2 Technologie pro vytváření webových aplikací 
 V této kapitole jsou popsány technologie, které lze využít při realizaci webové 

aplikace. Pro komunikaci mezi klientem a serverem je využíván protokol HTTP, jehož popis 

je v části 2.1. Dále jsou zde uvedeny typy programovacích jazyků. Konkrétně se jedná a 

značkovací jazyk HTML a XHTML dále pak skriptovací jazyk PHP a nakonec programovací 

jazyk ASP.  

  

2.1 Komunikační protokol HTTP 
 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol používaný při komunikaci 

mezi http serverem a terminálem (např. webový prohlížeč).  Tento protokol je spolu 

s elektronickou poštou nejvíce používaný a zasloužil se o obrovský rozmach internetu 

v posledních letech. Pomocí rozšíření MIME, lze přenášet jakýkoli soubor (podobně jako       

e-mail), používá se společně s formátem XML pro tzv. webové služby (spouštění vzdálených 

aplikací) a pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo 

SMTP. HTTP používá jako některé další aplikace tzv. jednotný lokátor prostředků (URL), 

který specifikuje jednoznačné umístění určitého zdroje v Internetu. K protokolu HTTP 

existuje také jeho bezpečnější verze HTTPS, která umožňuje přenášená data šifrovat a tím 

chránit před odposlechem či jiným narušením.  

 Přenos dat je založený na principu dotazu a odpovědi. Nejprve sdělíme serveru, co po 

něm žádáme a on nám odpoví nejprve souhrnem informací pomocí tzv. hlaviček (headers)  

a jestliže byl v dotazu požadován nějaký soubor, který se na daném serveru nachází, tak 

součástí odpovědi je i obsah tohoto souboru (např. webová stránka ve formátu HTML) [6]. 

Pokud uživatel bude mít po chvíli další dotaz na stejný server, bude se jednat o další, 

nezávislý dotaz a odpověď. Z hlediska serveru nelze poznat, jestli tento druhý dotaz jakkoli 

souvisí s předchozím. Kvůli této vlastnosti se protokolu HTTP říká bezestavový protokol 

(protokol neumí uchovávat stav komunikace, dotazy spolu nemají souvislost). Tato vlastnost 

je nepříjemná pro implementaci složitějších procesů přes HTTP (např. internetový obchod 

potřebuje uchovávat informaci o identitě zákazníka, o obsahu jeho „nákupního košíku“ 

apod.). K tomuto účelu byl protokol HTTP rozšířen o tzv. HTTP cookies, které umožňují 

serveru uchovávat si informace o stavu spojení na počítači uživatele.  
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2.1.1 Metody dotazu HTTP protokolu 
GET - je nejpoužívanější metoda. Slouží k vyzvednutí objektu (např. html soubor, obrázek) ze 

serveru. Odpověď je "kešovatelná". Proto GET dotaz doprovází spoustu hlaviček, ve kterých 

se specifikuje, jak je dokument starý, zda byl modifikován atd. GET dotaz obvykle nemá tělo.  

 

POST - Pomocí této metody se dají v těle dopravit na server informace od uživatele (velmi 

často se POST používá pro odeslání rozsáhlejších dat z webových formulářů nebo pro upload 

souboru a podobně).  

 

HEAD – chová se naprosto stejně jako GET, ale v odpovědi se nepřenáší tělo. Tento dotaz se 

hodí například ke zjištění, zda objekt existuje (při kontrole odkazů na stránce).  

 

PUT/DELETE - Vytvoří/smaže daný objekt ze serveru. Tyto metody se v praxi příliš 

nevyužívají.  

 

OPTIONS - slouží ke zjištění informací o daném kontextu. Klient může zjistit, které dotazy 

může na daný kontext zaslat.  

 

TRACE - se používá ke sledování cesty celého dotazu. V těle odpovědi klient dostane 

seřazené všechny dotazy jednotlivých systémů, kterými požadavek procházel.  

CONNECT - slouží k tunelování HTTP protokolu (například SSL). 

 

2.1.2 Apache 
 Pro vyřízení požadavků HTTP (zpracování webové stránky) od klienta jsem použil 

softwarový webový server Apache. Stejně jako databázový server MySQL je s otevřeným 

kódem a lze jej instalovat pro Linux, Microsoft Windows a další platformy. V současné době 

dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek. Použít ho můžeme jako 

hostitele veřejného webového serveru nebo jako hostitele podnikového intranetu a také jako 

testovací stroj pro vyvíjené stránky, které není třeba za těmito účely odesílat na zabezpečený 

server nebo jiný počítač [3].  
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2.2 Programovací jazyky pro WWW 
 

2.2.1 HTML + CSS 
 HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, používaný pro popis 

obsahu WWW stránek. Jeho prostřednictvím je psána drtivá většina internetových stránek. 

Jazyk je podmnožinou rozsáhlého značkovacího jazyka SGML, který byl vyvinut již dříve. 

Webové prohlížeče postupně ovlivňovaly vývoj HTML. Jazyk HTML je od verze 2.0 aplikací 

SGML. Je charakterizován množinou tagů (značek) a jejich atributů pro danou verzi 

definovaných. Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam 

(sémantika) obsaženého textu. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi úhlové závorky 

("<" a ">"). Část dokumentu uzavřená mezi značkami tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. 

Element je uzavřen mezi počátečním a ukončovacím tagem ("<tag> element </tag> "). 

Součástí obsahu elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy jsou doplňující 

informace, které upřesňují vlastnosti elementu. Spolu s HTML se používají CSS (kaskádové 

styly), které slouží k popisu vzhledu obsahu stránek. Struktura HTML dokumentu je 

následující [7]: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 
 
<html> 
    <head> 
        hlavička stránky 
        <title>Titulek stránky</title> 
    </head> 
 
    <body> 
        obsah stránky 
    </body> 
</html> 

 
!doctype - Uvádí specifikaci DTD, typ dokumentu. Pokud chceme mít stránku platnou podle 

standardů, použijeme ji, jinak není. 

html - Uvozuje a zakončuje celou stránku.  

head - Vymezuje hlavičku dokumentu, která obsahuje informace o stránce. Může obsahovat 

další značky title, link, meta, style, script a některé další.  

title - Titulek stránky, její název. Zobrazuje se úplně nahoře v horním pruhu prohlížeče, 

rovněž se zobrazuje ve výsledcích vyhledávačů. 

link - Propojuje HTML stránku s jiným souborem. Používá se zejména pro načtení externího 

stylu CSS:  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> 
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meta - Informace o dokumentu, metadata. Pomocí značky meta zajistíte správné zobrazení 

českých znaků, nastavuje se její pomocí jazyk dokumentu a kódování. Typické 

nastavení:  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1250" /> 

 
<meta http-equiv="content-language" content="cs" /> 

2.2.2 XHTML 

CSS 

 CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových 

stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML,XHTML 

nebo XML. Hlavním smyslem je oddělení vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. 

Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu 

dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání 

informací není takový vývoj žádoucí. 

 Výhodou CSS oproti starému formátování v HTML je, že kód a obsah webu je uložen 

v souboru .html a veškerý design a formátování se načítá z jednoho souboru .css, který je 

většinou společný pro celý web. To znamená, že pokud bychom chtěli změnit designu webu, 

stačí změnit pouze jeden soubor .css a změna se aplikuje na celý web. Soubor CSS se ukládá 

do mezipaměti prohlížeče a pokud není změněn, tak se načítá pouze jednou a zobrazení 

stránek se velmi urychlí. 

 

 

 XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language) je rozšiřitelný 

značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. 

Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 

ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou 

verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho 

paralelně pokračuje i vývoj XHTML 2.0. Stránky XHTML musí splňovat mnohem přísnější 

syntaktická pravidla než dnešní HTML stránky. Dnešní prohlížeče se dokážou vypořádat 

s mnoha chybami ve stránkách, jako jsou překřížené elementy, špatně spárované tagy apod. 

XHTML však vyžaduje, aby všechny stránky byly XML dokumenty, a musí proto dodržovat 

správnou strukturu. Stránky musí odpovídat jednomu ze tří typů dokumentů (DTD) stejně 

jako v HTML 4.0. První DTD (Strict) je určeno pro stránky, které neobsahují žádné 

prezentační elementy a atributy definující vzhled dokumentu (jako font, align apod.). Vzhled 
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stránky je pak upraven pouze pomocí stylů. Druhé DTD (Transitional) je určeno pro všechny 

stránky - zahrnuje v sobě všech elementy a atributy z HTML 4.0, včetně těch prezentačních. 

Poslední DTD (Frameset) se použije na stránkách, které obsahují definici rozdělení okna 

prohlížeče na několik rámů [8]. 

 

2.2.3 ASP 
 ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi 

aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Programátoři tak mohou realizovat své 

projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C++, 

ale i mutace Perlu a Pythonu. Aplikace založené na ASP.NET jsou rychlejší, neboť jsou 

předkompilovány do jednoho či několika málo DLL souboru, na rozdíl od ryze skriptovacích 

jazyků. ASP.NET ulehčuje programátorům přechod od programování klasických aplikací pro 

Windows do prostředí webu: stránky jsou poskládány z objektu, ovládacích prvku (Controls), 

které jsou protějškem ovládacích prvku ve Windows. Při tvorbě webových stránek je tedy 

možné používat ovládací prvky jako tlačítko (Button), nápis (Label) a další. Těmto prvkům 

lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich události, atd. Tak, jako se ovládací prvky 

pro Windows samy kreslí do formulářů na obrazovku, webové ovládací prvky produkují 

HTML kód, který tvoří část výsledné stránky poslané do klientova prohlížeče. 

 

2.2.4 PHP 
 Jedná se o serverový skriptovací jazyk, který slouží k vytváření dynamických 

webových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, což lze právě 

využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových 

aplikací. PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až 

výsledek jejich činnosti. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky 

(Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na 

mnoha různých operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. 

zpracování textu, grafiky, práci se soubory a také přístup k většině databázových systémů (mj. 

MySQL) [2]. 

 

2.2.5 Flash 
 Stránky vytvořené technologií flash, mají specifickou podobu. Tento typ stránek se 

hodí k prezentacím, které by mely být velmi dynamické, efektní a interaktivní, se zajímavým 

(někdy až atypickým) designem. Většinou bývají ozvučeny, takže se často pojí s použitím 
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hudby, videa a filmu. Využívají je stránky tematicky zaměřené například na módu, výtvarné 

umění, kosmetiku a podobně. Často bývají některé www stránky zahájeny úvodem, který je 

programován v tomto jazyce a je plný multimediálních prvku. 

  

2.3 Databáze 
 Databázi si lze obecně představit jako soubor dat, který slouží k modelování některých 

organizačních struktur nebo organizačních procesů (např. evidence školní knihovny, sklad 

chemikálií, evidence studentů) [1]. Databáze obsahuje data uložená na paměťovém médiu. 

Tato data mezi sebou mají určité vztahy a jsou určitým způsobem členěna. V širším pojetí 

spadají do pojmu databáze i nástroje, které s daty pracují (ukládají je, mění je a mažou). Na 

internetu se databáze používají při programování webových aplikací. Tato data by 

samozřejmě bylo možné uložit i do souboru, databáze však obvykle fungují mnohem rychleji, 

bývají optimalizovány pro přístup více uživatelů (návštěvníků stránek) a obsahují 

mechanismy, které práci s daty usnadňují. Opravdu složité aplikace, jako např. redakční 

systém či internetový obchod se bez využívání databáze neobejdou. Mezi nejznámější 

databáze používané na internetu patří MySQL, PostgreSQL a Oracle. 

 

2.3.1 Vývoj databází 
  V době před existencí relačního databázového modelu viz kapitola 2.3.2 se používaly 

dva datové modely.  

 Hierarchický databázový model je založen na modelování hierarchie mezi entitami se 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Výhodou tohoto modelu je, že uživatel může získat data 

velmi rychle, protože mezi tabulkami existují explicitní propojení. Další výhodou je 

zabudovaná referenční integrita. Ta nám zajistí, že záznam v tabulce potomka musí být 

napojen na existující záznam v tabulce rodiče [1]. Problém nastává, pokud chce uživatel vložit 

do tabulky potomka záznam, který nemá vztah k žádnému záznamu v tabulce rodiče.  

 Síťový databázový model je vyjádřen v pojmech uzlů a množinových struktur. Uzel 

reprezentuje soubor záznamů a množinová struktura reprezentuje a zřizuje vztah v síťové 

databázi[1]. Množinová struktura podporuje vztah 1:N, kdy jeden vlastník může být v relaci 

s více záznamy. Výhodou je vytváření komplexnějších dotazů než u hierarchického modelu. 

Nevýhoda však spočívá v tom, že nemůžeme jednoduše změnit strukturu databáze, aniž by 

bylo nutno změnit aplikace, které s ní pracují.  
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 V 70. letech se uvedené databázové modely ukázaly být nedostatečné (objevily se 

problémy s realizací a implementací vazby M:N), a proto vznikl relační model, který se stal 

standardem a používá se v dnešní době [9].  

 

2.3.2 Relační databáze 
 Relační databáze ukládá data ve vztazích, které uživatel vidí jako tabulky. Každý 

vztah je složen z uspořádaných n-tic, neboli záznamů a atributů, neboli polí [1]. Skutečné 

uspořádání záznamů v databázi je nepodstatné a každý záznam v tabulce je identifikován 

polem, které obsahuje unikátní hodnotu. Toto jsou 2 základní rysy relační databáze, které 

umožňují, že data mohou existovat nezávisle na svém fyzickém uložení v počítači. Uživatel 

nemusí znát umístění záznamu, pokud z něj chce získat data. Zde je právě rozdíl oproti 

hierarchickému a síťovému modelu databází. 

 

 Pokud můžeme propojit záznamy z jedné tabulky se záznamy tabulky jiné, vznikne 

mezi těmito tabulkami určitý vztah. Ten můžeme vytvořit pomocí primárních a cizích klíčů, 

jak je popsáno v kapitole 

Vztahy mezi tabulkami 

3.2.1 nebo pomocí vazebních tabulek. Zřízením vztahů mezi 

entitami můžeme při realizaci databáze vytvářet vícetabulkové pohledy. Dále nám pomáhají 

redukovat nadbytečná data a eliminují duplicitní data [1]. Mezi tabulkami rozlišujeme 3 typy 

vztahů. 

 

Vztah 1:1 – Dvojice tabulek je ve vztahu 1:1, pokud jeden záznam v první tabulce je ve 

vztahu pouze k jednomu záznamu v druhé tabulce a jeden záznam v druhé tabulce je ve 

vztahu pouze k jednomu záznamu v první tabulce. 

 

Vztah 1:N – Vztah 1:N existuje mezi dvěma tabulkami, pokud může být jeden záznam 

v první tabulce ve vztahu k mnoha záznamům v druhé tabulce, ale záznam v druhé tabulce 

může být ve vztahu pouze k jednomu záznamu v tabulce první. 

 

Vztah M:N – Dvojice tabulek má k sobě vztah M:N v případě, že jeden záznam v první 

tabulce může být ve vztahu k mnoha záznamům ve druhé tabulce a záznam ve druhé tabulce 

může být ve vztahu k mnoha záznamům v první tabulce. Tento vztah se zřizuje pomocí tzv. 

vazební tabulky.  
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a) Zabudovaná víceúrovňová integrita. Integrita dat je zabudována přímo do modelu 

na úrovni položek, aby se zjistila přesnost dat. Na úrovni tabulek zajišťuje, že 

záznamy nejsou duplicitní a detekuje chybějící hodnoty primárních klíčů. Na úrovni 

vztahů zajišťuje, že vztah mezi dvojicí tabulek je platný. 

Výhody relační databáze 

Relační databáze má oproti předchozím modelům několik výhod [1]: 

b) Logická a fyzická nezávislost dat. Ani změny uživatele v logickém návrhu ani 

změny poskytovatele databázového softwaru ve fyzické implementaci databáze 

neovlivní aplikaci postavenou pro původní logický návrh a databázový software. 

c) Konzistence a přenos dat. Data jsou konzistentní a přesná díky různým úrovním 

integrity, které se dají v databázi vynutit. 

d) Snadné získávání dat. Na základě uživatelova příkazu mohou být data získána buď 

z určité tabulky, nebo libovolného počtu tabulek, které jsou ve vztahu. To uživateli 

umožňuje zobrazovat informace téměř neomezeným počtem způsobů. 
 
 
2.3.3 Získávání dat z databáze    
 Data jsou z databáze získávána pomocí jazyka SQL (zkratka anglických slov 

Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk). SQL je standardní jazyk 

používaný k vytvoření, modifikaci a udržování databáze a vytváření dotazů [1]. Jedná se 

o neprocedurální jazyk, což znamená, že požadavek uživatele určuje, co chce dostat zpět za data, 

ale ne jak je získat. Příkazy jazyka lze rozdělit do 2 základních částí. 

 

Příkazy jazyka SQL pro definici dat  

Do této skupiny patří příkazy pro vytváření a definici databázových objektů, jako jsou 

tabulky, indexy, pohledy a další objekty. Jsou to tyto příkazy:  

CREATE TABLE – příkaz pro vytvoření tabulky, ve kterém se specifikuje název tabulky a pro 

každý sloupec se určí jméno sloupce a jeho datový typ  

ALTER TABLE – příkaz sloužící k modifikování tabulky, umožňuje přidat nebo odstranit 

sloupec, přejmenovat sloupec nebo změnit jeho datový typ 

DROP TABLE – příkaz, který slouží k odstranění tabulky z databáze 
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Příkazy jazyka SQL pro manipulaci s daty  

Tyto příkazy slouží pro získání dat z databáze a jejich modifikaci:  

INSERT - příkaz, který slouží k vložení záznamu do určité tabulky, v příkazu je definováno 

jméno tabulky, kam je záznam vložen 

UPDATE -  tímto příkazem dojde k upravení konkrétního záznamu v určené tabulce  

DELETE - tento příkaz odstraní zvolený záznam z tabulky 

SELECT -

2.3.4 MySQL 

 slouží k výběru záznamů z tabulky, jde o nejpoužívanější příkaz jazyka SQL. 

V příkazu je nutné zadat z jaké tabulky nebo tabulek bude proveden výběr a 

vypsat názvy sloupců, které mají být vybrány. 

  

 MySQL je databázový systém který, jenž umožňuje technologiím PHP a Apache 

spolupracovat na zpřístupnění a zobrazení dat ve formátu čitelném v internetových 

prohlížečích. Jedná se o server, zpracovávající dotazy ve strukturovaném dotazovacím jazyce 

SQL navržený pro velké množství složitých dotazů [2]. Pro svou snadnou 

implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), 

výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na 

v současné době používaných databázích.  

 

 

  



22 
 

3 Návrh databázové struktury systému 
 Návrh databázové struktury, nazývaný také jako datové modelování, je pro dosažení 

správného návrhu informačního systému velmi důležitý. Pokud bychom návrh neprovedli 

důkladně, bude později obtížné ze systému získávat některé druhy údajů a mohlo by se stát, že 

se nám budou vracet nepřesné údaje. Správně navržená databáze by měla být schopna 

uchovávat data, potřebná k plnění současných i budoucích požadavků uživatele. Pomocí 

procesu zvaného normalizace lze z databáze odstranit redundanci dat, zajistit integritu dat 

a dosáhnout tak vyššího výkonu a spolehlivosti [1]. 

 

3.1 Analýza stávající databáze  
 Fáze analýzy zahrnuje podrobné zkoumání současného systému. Zjistíme veškerá 

data, která jsou v databázi ukládána. Dále se zaměříme na jednotlivé moduly a funkce, které 

stávající systém obsahuje. Po zjištění všech vlastností je potřeba konzultovat s uživateli, jaké 

jsou požadavky na nový systém a při budoucím návrhu brát ohled na nové informace, které se 

musí v systému objevit. Po této analýze již můžeme vytvořit seznam všech položek, se 

kterými budeme později pracovat. 

 

3.2 Datové modelování 
3.2.1 Tabulky 
 Během této části návrhu databáze vytvoříme seznam tabulek, do kterých rozdělíme 

data, která jsme získali při analýze v bodě 3.1. Nyní musíme jednotlivým tabulkám (entitám) 

přiřadit primární klíč. Primární klíč je pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující 

každý záznam v databázové tabulce. Žádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí 

obsahovat hodnotu NULL. Každá tabulka má mít definovaný právě jeden primární klíč. 

 Další položky, které nám v dané entitě vznikají, jsou takzvané cizí klíče (foreign key). 

Vznikají přiřazením z jiných primárních tabulek, pokud je mezi danými tabulkami určitá 

vazba. Cizí klíč umožňuje definovat akce, které mají nastat při změně nebo smazání záznamů 

ve zdrojové tabulce, například po smazání záznamu z primární tabulky, budou v cizí tabulce 

řádky se stejnou hodnotou cizího klíče taktéž smazány, nastaveny na určitou hodnotu nebo se 

smazání zabrání úplně. Cizí klíče tak představují mechanismus pro udržení referenční 

integrity databáze [1]. 
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 Ostatní atributy nám již reprezentují nějakou vlastnost entity odpovídající tabulce, do 

které patří. V těchto polích jsou uloženy informace, se kterými v databázi pracujeme. Zde je 

nejdůležitější, abychom správně určili datový typ daného pole, který nám definuje, jaká data 

mohou být v poli uložena. 

 
Obr. 3.1: Náhled tabulky vytvořené při datovém modelování 

  

3.2.2 Normalizace 
 Normalizace je určitá skupina pravidel, jak bychom měli postupovat při vytváření 

jednotlivých tabulek a jejich atributů v databázi. Důvodem normalizace je odstranění 

redundantních (opakujících se) dat a měla by přispět ke vzniku tabulek, které lze snadno 

udržovat a efektivně se na ně dotazovat. Při vytváření E-R modelu jsem tabulky normalizoval 

do 3. Normální formy. Těchto norem je samozřejmě více, ale pro náš systém bude tato úroveň 

dostačující. Popis jednotlivých Normálních forem je uveden v následujícím textu. 

 

Definice normálních forem [1]: 

1. NF - První normální forma říká, že všechny atributy jsou atomické, to znamená, že 

hodnotou musí být data, která nejsou dále dělitelná.  

2. NF - Tabulka je ve druhé normální formě, pokud je i v 1. NF a zároveň každý neklíčový 

atribut je plně závislý na primárním klíči. 

3. NF - V této formě se nachází tabulka, splňuje-li předchozí dvě formy a žádný z jejich 

atributů není tranzitivně závislý na klíči. Jiné vyjádření je takové, že relace je v 3. NF, pokud 

je ve 2. NF a všechny neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé. 
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3.2.3 Indexy 
 Pokud již máme vytvořeny všechny vazby mezi jednotlivými tabulkami, je vhodné 

přidat do záznamů v tabulce indexy. Ty slouží pro zrychlení vyhledávacích a dotazovacích 

procesů v databázi. Vytvořením indexu databázový server rezervuje pro požadovaný index 

určitou část paměťového prostoru a uloží do něj informace o rozmístění hodnot indexovaných 

sloupců v tabulce. Pokud později dojde k dotazu, který se týká indexovaných sloupců, není 

tabulka prohledávána podle toho, jak jsou za sebou řádky uloženy, ale pomocí informací 

uložených v paměťovém prostoru indexu. Tím přistoupíme přímo ke konkrétním řádkům 

tabulky. 
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4 Popis entitně relačního diagramu – ERD 
 Navržený ERD informačního systému, byl navržen podle pravidel, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.2. Při návrhu jsem využil software DBDesigner 4. Toto komplexní vizuální 

návrhové prostředí je určeno pro databáze MySQL. Podporuje všechny specifické vlastnosti 

databází MySQL a umožňuje jejich rychlý návrh a vizuální zobrazení. Výsledný model je 

uveden v příloze A. 

 Datový model se skládá z celkem 10 navržených tabulek, které jsou mezi sebou 

propojeny relačními vazbami. V následujícím textu je popsán význam jednotlivých tabulek, 

data, která jsou v nich uložena a vazby se souvisejícími tabulkami. Při celkovém návrhu jsem 

dodržoval jednotná pravidla značení. Název tabulky je pojmenován velkými tiskacími 

písmeny a atributy v tabulkách jsou pojmenovány malými písmeny bez háčků a čárek. Názvy 

relací mezi jednotlivými tabulkami jsou vždy stejné, jako je název primárního klíče výchozí 

tabulky. 

 

4.1 Tabulka ZAKAZNICI 
 V této tabulce jsou uložena data o zákaznících společnosti, jako je jméno, bydliště, 

telefon, číslo smlouvy, email a další. Jsou zde také zaznamenány kontaktní údaje na další 

osoby, které jsou kontaktovány v případě, že nemůže dojít ke spojení s prvním kontaktní 

osobou při alarmu na vozidle. Primárním klíčem této tabulky jsem definoval atribut 

id_zakaznici. Tabulka nemá žádný cizí klíč a s tabulkou VOZIDLA tvoří relační vazbu 1:N 

pojmenovanou id_zakaznik. 

 

4.2 Tabulka VOZIDLA  
 Vytvořeným primárním klíčem v této tabulce je atribut id_vozidla. Kromě relace 

id_zakaznik je tato tabulka spojena s tabulkou KOMUNIKACNI_JEDNOTKA, mezi kterými 

je vytvořena relace 1:N pojmenovaná id_vozidla a tabulkou SLUZBY, kde je vytvořena 

relace 1:N s rodičovskou tabulkou SLUZBY. V tomto případě je tabulka VOZIDLA 

potomkem (N). Data v tabulce popisují střežené vozidlo, jeho vlastnosti a identifikaci. Cizím 

klíčem v této tabulce jsou atributy id_sluzby a id_zakaznik. 
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4.3 Tabulka SLUZBY 
 Každému vozidlu je nabízen určitý typ služby, který má přidělené identifikační číslo 

a svůj vlastní popis funkcí. Tyto informace jsou uloženy v tabulce SLUZBY, kde je 

primárním klíčem definován atribut id_sluzby. Jak bylo popsáno v bodě 4.2, s tabulkou 

VOZIDLA tvoří relační vazbu 1:N. 

 

4.4 Tabulka KOMUNIKACNI_JEDNOTKA 
 V této tabulce jsou uloženy informace, týkající se samotné komunikační jednotky, 

která je umístěna ve střeženém vozidle a také SIM karty instalované v jednotce. Atributy jsou 

například různé typy hlášení jednotky, typ komunikačního protokolu a funkce aktivované na 

zařízení (kniha jízd, internet, typ střežení). SIM karta má zadáno svoje číslo, PIN a PUK. 

Další údaje uchovávané v tabulce, jsou popis zapojení vstupů 1-10 a výstupů 1-4. Primárním 

klíčem této tabulky je atribut cislo_modemu. Cizí klíč v této tabulce je id_vozidla odvozen 

z tabulky VOZIDLA. Další vytvořená vazba je s tabulkou UDALOSTI_SERVIS mezi nimiž 

je vazba 1:N. Tato tabulka je popsána v kapitole 4.5. Třetí vazba je mezi tabulkou 

KOMUNIKACNI_JEDNOTKA a tabulkou ZMENY. Opět se jedná o relaci 1:N, kde tabulka 

ZMENY je označena jako potomek (N). Poslední vazbou spojenou s rodičovskou tabulkou 

KOMUNIKACNI_JEDNOTKA je spojení s tabulkou UDALOSTI_DISPECINK, kde je 

vytvořena relace 1:N s názvem cislo_modemu. Popis tabulky UDALOSTI_DISPECINK je 

v kapitole 4.9.  

 

4.5 Tabulka UDALOSTI_SERVIS    
 Tabulka obsahuje primární klíč id_udalosti_servis a dva cizí klíče id_servis 

a cislo_modemu. Máme zde vytvořeny 2 relace 1:N v obou případech je tato tabulka označena 

jako potomek (N). Jedna je vytvořena s tabulkou KOMUNIKACNI_JEDNOTKA a druhá 

s tabulkou SERVIS popsanou v kapitole 0. V tabulce jsou informace, týkající se servisních 

událostí střeženého vozidla jako je datum, typ opravy, jméno technika a také položky pro 

kontrolu jednotlivých zařízení systému AUTOAWACS.  
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4.6 Tabulka SERVIS 
 Jedná se o rodičovskou tabulku, kde primárním klíčem je atribut id_servis. Nemá 

žádný cizí klíč a je zde vytvořená relace 1:N s tabulkou UDALOSTI_SERVIS. V tabulce jsou 

uloženy informace o servisních místech, kde mohou být střežená vozidla se systémem 

AUTOAWACS opravena. Dále jsou zde položky pro adresu a kontakt na servisní místo. 

   

4.7 Tabulka ZMENY 
 Tato tabulka slouží pouze pro ukládání změn, které v systému nastanou po vykonání 

určité úlohy uživatelem. Ukládájí se informace o datu a změněné informaci. Primární klíč je 

atribut id_zmeny a cizí klíče v tabulce jsou id_uzivatele a cislo_modemu. Tato tabulka je 

vázána na tabulky KOMUNIKACNI_JEDNOTKA a UZIVATELE.  

 

4.8 Tabulka UZIVATELE 
 Pokud budeme chtít pracovat s informačním systémem, budeme muset být v systému 

přihlášeni. Jméno uživatele, login, heslo a oprávnění jsou uloženy v této tabulce. Přístup 

k nim má pouze uživatel typu Administrátor. Primárním klíčem je atribut id_uzivatele a je zde 

vytvořené relace 1:N s tabulkou ZMENY. 

    

4.9 Tabulka UDALOSTI_DISPECINK 
 V případě, že dojde k jakékoliv události se střeženým vozidlem, jsou záznamy uloženy 

v této tabulce. Zaznamenává se zde datum, typ události a v případě vyvolaného poplachu na 

vozidle i příchozí data z komunikační jednotky. Primárním klíčem je atribut 

id_udalosti_dispecink a cizí klíče jsou cislo_modemu a id_agentury. S tabulkou AGENTURY 

tvoří relaci 1:N a je označena jako potomek (N).  

 

4.10 Tabulka AGENTURY 
 Informace o bezpečnostních agenturách, které se společností spolupracují, jsou 

uvedeny v tabulce AGENTURY. Je zde uvedeno jejich jméno, kontaktní údaje jak na 

samotnou agenturu, tak na jejich PCO (pult centrální ochrany). Tato agentura je kontaktována 

v případě poplachu na vozidle. Tabulka má vytvořen primární klíč id_agentury a je 

rodičovskou tabulkou ve vazbě 1:N s tabulkou UDALOSTI_DISPECINK.  
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5 UML a Use case diagramy 
 K modelování navrhovaného systému se v praxi používá jazyk UML. Jedná se 

o jednotný modelovací jazyk, který umožňuje modelovat jednoduché i složité aplikace 

pomocí stejné syntaxe, a proto lze samotné návrhy sdílet s ostatními návrháři [4]. Hlavní 

požadavky na systém jsou zachyceny v tzv. Use Case diagramech neboli diagramech případů 

užití. Tyto diagramy nám poskytují představu o funkci systému z pohledu uživatelů, kteří 

budou systém využívat.    

 

Diagram se skládá z těchto částí: 

• Uživatel (actor) - jedná se u uživatele systému, který využívá systém       

• Spojnice - znázorněna plnou čarou (v UML plná čára značí přiřazení) a vyjadřuje 

spojení mezi uživatelem a případem užití. 

• Případ užití - znázorněn elipsou – popisuje sekvenci činností, které systém může 

vykonat prostřednictvím spojení s uživatelem.  

 

 
 

 

 Vzhledem k tomu, že systém bude používat více uživatelů, je potřeba každému z nich 

přidělit určitá přístupová práva a definovat tak úlohy, které bude moci vykonávat. Při návrhu 

jsem určil 7 typů uživatelů, kteří budou systém využívat. Use Case diagram uživatele jednatel 

je uveden na Obr. 5.2. Tento uživatel má nadefinovány všechny možnosti použití systému. 

Pro ostatní uživatele jsou diagramy užití uvedeny v přílohách.  Popis diagramu je začleněn 

v celkovém popisu systému v kapitole 6. 

Případ užití 

uživatel 

Obr. 5.1: Obecný Use Case diagram 
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Obr. 5.2: Use case diagram uživatele Jednatel 

 

 



30 
 

6 Realizace systému 
 Celou realizaci systému lze rozdělit na několik etap, které budou postupně popsány 

v této kapitole. Při realizaci systému budeme vycházet z Use Case diagramů, které jsou 

popisovány v kapitole 5. Tam jsem nadefinoval úlohy pro jednotlivé uživatele a ty budou 

zakomponovány do navrženého systému. Při vytváření databázového systému jsem použil 

značkovací jazyk HTML společně se skriptovacím jazykem PHP. Navrhovaný systém bude 

uživatelům zpřístupněn pomocí webového rozhraní, to znamená, že pokud si otevřou 

jakýkoliv prohlížeč webových stránek, budou se moci do systému přihlásit. V počítačové síti 

společnosti se uživatel připojí přímo k podnikovému serveru, co se týká vzdáleného 

přihlašování, tak ten bude probíhat pomocí VPN. 

 

6.1 Přihlášení do systému 
 Po spuštění webového prohlížeče a zadání platné URL adresy, kde je systém 

nainstalován dojde k zobrazení základní obrazovky uvedené na Obr. 6.1. Uživatel do 

příslušných políček zadá uživatelské jméno a přidělené heslo. Tlačítkem přihlásit dojde 

k odeslání zadaných dat, která jsou porovnána s informacemi v tabulce UZIVATELE (viz. 

4.8). Pokud existuje v této tabulce takový záznam, kde souhlasí zadané uživatelské jméno a 

k němu příslušné heslo, je splněna podmínka přihlášení ($_SESSION ['prihlasen'] 

6.1.1

je 

nastavena na hodnotu 1) a dojde k přesměrování na hlavní stránku systému IS-

AWB/index.php. Informace o session jsou uvedeny v kapitole .  

 Výjimku tvoří přihlášení uživatele administrátor. Pokud se do systému přihlásí 

uživatel s přístupovými právy administrátor, je automaticky přesměrován na stránku 

administrace (IS-AWB/administrace.php), kde může provádět správu uživatelských účtů.  
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Obr. 6.1: Úvodní obrazovka databázového systému 

 

6.1.1 Session 
 Session neboli relace umožňuje přesnou identifikaci uživatele a pohyb na serveru. 

Z hlediska skriptovacích jazyků pro programování intranetových/internetových aplikací, 

session představuje množinu proměnných (někde přístupnou přes sadu funkcí, jinde přes 

globální proměnnou), které dovolují uchovávat hodnoty, které jim byly nastaveny, po dobu 

připojení (tj. se znovunačtením stránky se neztratí). Pokud chceme ve skriptu PHP session 

používat, musíme to dát najevo a to použitím funkce session_start(). 

 V tomto systému jsou po přihlášení uživatele vytvořeny kromě $_SESSION 

['prihlasen'] ještě  $_SESSION ['uzivatel'] kde je uloženo uživatelovo celé jméno 

a $_SESSION ['opravneni'], 

6.2 Hlavní obrazovka  

 pro uložení přístupových práv uživatele. Tyto práva jsou 

porovnávána s definovaným přístupem na jednotlivé stránky systému. 

 

 Náhled hlavní obrazovky je uveden na obrázku Obr. 6.2. V horní části je pomocí 

funkce include vkládána hlavička, která je na všech stránkách systému stejná. Ta obsahuje 

skript pro zobrazení aktuálního data a času, pro rychlou orientaci v případě řešení určitého 

problému na dispečerském pracovišti. V pravé části jsou ikony pro návrat na hlavní stránku 

a pro odhlášení uživatele ze systému. Dále je pro kontrolu zobrazeno jméno přihlášeného 

uživatele.   
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Obr. 6.2: Hlavní obrazovka 

 

 Při návrhu další části stránky je využito informací, které jsou uvedeny v Use Case 

diagramech z kapitoly 5. Pro jednotlivé úlohy jsou vytvořeny skupiny tlačítek, které odkazují 

na danou činnost.  

 Prostřední část stránky tvoří blok pro vyhledávání informací v databázovém systému. 

Tato část je rozdělena na 4 části podle typu a způsobu vyhledávaných dat. Veškeré možnosti 

jsou popsány v kapitole 6.3. Ve spodní části jsou umístěna tlačítka pro vkládání informací do 

systému. Podrobný popis je uveden v kapitole 6.4.  

 

6.3 Vyhledávání informací v databázovém systému 
 

6.3.1 Vyhledávání zákazníků 
 Zákazníka, jehož vozidlo je společností střeženo, můžeme v databázi vyhledat 

4 možnými způsoby: zadáním názvu hledané firmy nebo hledaného příjmení (pokud se jedná 

o fyzickou osobu), dále pak pomocí identifikačního čísla obchodníka (IČO) nebo čísla 

smlouvy, které má zákazník přiděleno. 

 

 Tato část je reprezentována následujícími případy užití (Use Case): 

• NAJDI_NÁZEV_FIRMY 

• NAJDI_PŘÍJMENÍ 
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• NAJDI_IČO 

• NAJDI_ČÍSLO_SMLOUVY 

 

 Uživateli se zobrazí obrazovka uvedená na 

Najdi název firmy  

Obr. 6.3, kam zadá název hledané firmy 

nebo její část. Po potvrzení tlačítka vyhledat záznam dojde k výpisu všech firem, které 

odpovídají zadanému řetězci. Kromě názvu firmy dojde k výpisu čísla smlouvy a čísla 

modemu. Poslední položkou je sloupec Info, pod kterým se vygeneruje ke každému záznamu 

tlačítko Detail. Tím se můžeme odkazovat na obrazovku Základní informace popsanou 

v kapitole 6.5.1. Zde jsou uvedeny veškeré detailní informace o zákazníkovi, které jsou 

v databázi uloženy. Při realizaci vyhledávání záznamů jsem použil funkci LIKE, která 

porovnává zadaný řetězec s informacemi v příslušné tabulce a sloupci. 

 

Příklad zdrojového kódu dotazu pro vyhledávání firem: 

 

$objekt_vysledku = mysqli_query($db_spojeni, "SELECT vozidla.id_vozidla, 

zakaznici.nazev_firmy, zakaznici.cislo_smlouvy, 

komunikacni_jednotka.cislo_modemu  FROM zakaznici LEFT JOIN vozidla ON 

zakaznici.id_zakaznik = vozidla.id_zakaznik LEFT JOIN komunikacni_jednotka 

ON komunikacni_jednotka.id_vozidla=vozidla.id_vozidla WHERE nazev_firmy 

LIKE '%$v%' ORDER BY nazev_firmy ASC"); 

 

 

Obr. 6.3: Náhled obrazovky pro vyhledání firmy 
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 Uživateli se zobrazí obrazovka uvedená na 

Najdi příjmení 

Obr. 6.4, kam zadá příjmení zákazníka. Po 

potvrzení tlačítka vyhledat záznam dojde k výpisu zákazníků s uvedeným příjmením 

s příslušnými údaji, které jsou v tabulce nadefinovány. K zobrazení detailních informací 

využijeme tlačítko detail jako při vyhledávání firmy. 

 

 
Obr. 6.4: Náhled obrazovky pro vyhledání podle příjmení 

  

 

Najdi IČO 

 Slouží k vyhledání zákazníka podle identifikačního čísla obchodníka. Do zobrazeného 

okna zadáme IČO a po potvrzení tlačítka vyhledat záznam dojde k výpisu zákazníka 

s konkrétním identifikačním číslem. Pokud zadáme pouze část čísla, systém vyhledá všechny 

záznamy, které toto číslo obsahují, a vypíše jej.  

Obr. 6.5: Náhled obrazovky pro vyhledání podle IČO 
 

Najdi číslo smlouvy 

 Vyhledání společnosti či zákazníka podle přiděleného čísla smlouvy. Do zobrazeného 

okna zadáme číslo smlouvy zákazníka a po potvrzení tlačítka vyhledat záznam dojde k výpisu 

záznamů s konkrétním číslem smlouvy. Pro zobrazení detailních informací použijeme tlačítko 

detail jako při vyhledávání firmy. 
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Obr. 6.6: Náhled obrazovky pro vyhledání podle čísla smlouvy 

  

 

6.3.2 Vyhledání vozidel 
 Vyhledání vozidel v databázovém systému je realizováno stejným způsobem, jako je 

tomu u vyhledání zákazníků. Vyplníme pole příslušným hledaným záznamem a potvrdíme 

tlačítkem vyhledat záznam. V případě nalezení záznamu se zobrazí v tabulce spolu s dalšími 

nadefinovanými sloupci.  Tato část obsahuje celkem 5 zadávacích kritérií, podle kterých lze 

střežené vozidlo nalézt. Jednotlivé obrazovky vyhledávání jsou uvedeny na Obr. 6.7 - Obr. 

6.11. Vyhledávání vozidel je popsáno těmito diagramy užití: 

• NAJDI_SPZ 

• NAJDI_ID 

• NAJDI_HESLO 

• NAJDI_VOZIDLA_ZNAČKA 

• NAJDI_VOZIDLA_TYP  

 

 

Najdi SPZ 

Obr. 6.7: Náhled obrazovky pro vyhledání vozidel podle SPZ 
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Najdi ID 

Obr. 6.8: Náhled obrazovky pro vyhledání vozidel podle ID 
 

Najdi heslo

Obr. 6.9: Náhled obrazovky pro vyhledání vozidel podle hesla 
 

 

Najdi vozidla značka

Obr. 6.10: Náhled obrazovky pro vyhledání vozidla podle značky 
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Najdi vozidlo typ

Obr. 6.11: Náhled obrazovky pro vyhledání vozidla podle typu 
 

 

6.3.3 Vyhledávání komunikační jednotky 
 Třetí částí v poli vyhledávání je oddíl vyhledání modemu. Jedná se o možnost 

vyhledat v systému zadanou komunikační jednotku, která je buďto připravená k montáži do 

vozidla, ale stále je na skladě anebo je již instalována v některém ze střežených vozidel. 

Modem lze vyhledat podle jeho přiděleného čísla, dále podle čísla sim karty, kterou obsahuje 

a v poslední řadě podle stavu, kde se nachází.  

 

V Use Case diagramech jsou tyto úlohy zobrazeny následujícími případy užití: 

• NAJDI_MODEM 

• NAJDI_ČISLO_SIM 

• NAJDI_STAV 

 

Najdi modem

Obr. 6.12: Náhled obrazovky pro vyhledání podle čísla modemu 
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Najdi číslo SIM 

Obr. 6.13: Náhled obrazovky pro vyhledání modemu podle SIM 
 

Obr. 6.14: Náhled obrazovky pro vyhledání modemu podle stavu 
 

Najdi stav

 

6.3.4 Ostatní vyhledávací kritéria  

 Na stránce pro vyhledávání servisní firmy můžeme vyhledávat dvěma způsoby. 

Z předdefinované nabídky vybereme kraj, ve kterém potřebujeme servisní firmu najít 

a následně dojde k zobrazení výsledku. Druhým způsobem je vyhledávání podle zadaného 

názvu servisu. Samozřejmě lze oba dva způsoby zkombinovat a teprve poté tlačítkem 

vyhledat příslušné záznamy. Náhled obrazovky pro vyhledání servisního místa je uveden na 

Servisní firma, Střežící agentura 

Obr. 6.15. Při vyhledání střežící agentury lze postupovat stejně jako u vyhledání servisního 

místa. Náhled obrazovky pro vyhledání střežící agentury je uveden na Obr. 6.16. 
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Obr. 6.15: Náhled obrazovky pro vyhledání servisního místa 

 

 
Obr. 6.16: Náhled obrazovky pro vyhledání střežící agentury  

 

6.4 Vkládání dat do systému  
 Vkládání dat probíhá vyplněním příslušných formulářů, které jsou následně odeslány 

na databázový server a zde jsou data uložena v nadefinovaných tabulkách. Popis ukládání dat 

je prezentován 5 případy užití a podle typu uživatele můžeme k jednotlivým částem 

přistupovat. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé formuláře a položky, které se v nich 

vyplňují. 

 

6.4.1 Formulář – vložit zákazníka 
 Obrazovka s formulářem na Obr. 6.17 slouží k vypsání informací o novém 

zákazníkovy a skládá se z 3 částí.   

 

• Firmy  - zadáme jméno nové společnosti, pokud je zákazníkem FO necháme prázdné 

Informace o zákazníkovi 

• Jméno zákazníka - zadáme titul, jméno a příjmení zákazníka 

• Adresa zákazníka - uvedeme ulici a číslo popisné, město a PSČ 

• Korespondenční adresa - uvedeme údaje pro zasílání pošty 

• Tel 1 - první kontaktní telefon 
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• Tel 2 - druhý kontaktní telefon 

• Fax - faxové číslo zákazníka 

• Číslo smlouvy - číslo přidělené účetním oddělením společnosti 

• IČO - identifikační číslo organizace podle obchodního rejstříku 

• DIČ - daňové identifikační číslo 

• E-mail - kontaktní adresa pro elektronickou poštu 

• WWW - webové stránky společnosti 

 

•  Kontakt 1 - 4 - Jméno - titul, jméno a příjmení kontaktní osoby 

Kontaktní osoby 

           - Tel. - kontaktní telefon 

           - E-mail - kontaktní email 

(Ve formuláři budou uvedeny 1 - 4 kontaktní osoby, podle uvedených informací od 

zákazníků, kteří budou kontaktování v případě poplachu vozidla .) 

 

 

•  ID vozidla - přidělené identifikační označení střeženého vozidla, položka tvořená 

přidělenou skupinou a číslem vozidla 

Informace o vozidle 

• RZ (SPZ) - zadáme registrační značku vozidla 

• Značka - uvedeme značku střeženého vozidla (Ford, Škoda, Audi…) 

• Typ - uvedeme typ vozidla (Mondeo, Octavia, A6…) 

• Barva - barva vozidla 

• Heslo - zákazníkem zvolené heslo pro komunikaci s dispečerským pracovištěm 

• Parkování - zákazníkem nahlášené místo, kde se vozidlo nejčastěji nachází 

• Popis - zde se vypisují zvláštní doplňky na vozidle, pro přesnější identifikaci 

• Modem – vybereme číslo modemu, které má zákazník namontován ve vozidle 

• Typ služby – vybereme aktivovanou službu u konkrétního modemu  

 

Tlačítkem Uložit záznam dojde k uložení dat do systému a načtení nového formuláře. 
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Obr. 6.17: Formulář pro vložení zákazníka 

 

6.4.2 Formulář – vložit modem 
 Tento formulář se v systému používá pro zadání komunikační jednotky do databáze. 

Jednotka je do systému ukládána ještě před samotným prodejem (naskladnění). Tím vznikne 

v databázi seznam jednotek, které jsou připraveny k odběru a pokud vyplňujeme formulář 

nového zákazníka viz kapitola 6.4.1 a máme mu přiřadit modem, v seznamu se vypíší pouze 

ty čísla modemů, které ještě nemají přiřazeného majitele. Formulář je taktéž rozdělen na 3 

části a náhled obrazovky je uveden na Obr. 6.18. 

 

Modem 

• Číslo modemu - zadáme přidělené číslo komunikační jednotky 

- základní  informace o jednotce 

• Protokol - ze seznamu vybereme typ komunikačního protokolu, který bude použit  

• Stav - ze seznamu vybereme stav, v jakém se jednotka nachází (sklad, oprava…) 

• Poznámka - poznámka ke komunikační jednotce 
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• Upomínka - tento zadaný text bude otevřen v novém okně při zobrazení detailu 

komunikační jednotky 

• SIM - číslo použité SIM karty  

• PIN- přidělený PIN použité SIM karty 

• PUK - přidělený PUK použité SIM karty 

 

Nastavení služby

• Perioda hlášení - zadáme časový interval, po kterém se bude jednotka hlásit na PCO 

 – definováno podle zákazníka   

• Typ hlášení – zadáme typ hlášení jednotky  

• Hranice – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Hranice“  

• Internet – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Internet“ 

• Kniha jízd – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Kniha jízd“  

• Střežení – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Střežení“  

• Rozšířené hlášení trvalé – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Rozšířené 

hlášení vozidla trvale“  

• Rozšířené hlášení za jízdy – vybereme, zda je u jednotky využita služba „Rozšířené 

hlášení vozidla za jízdy“ 

• Popis rozšířeného hlášení - informace o popisu rozšířeného hlášení vozidla 

 

 

Zapojení jednotky IN/OUT

• Vstup 1 - 10  - popis zapojení vstupu 1 - 10 komunikační jednotky 

  

• Výstup 1 - 4 - popis zapojení výstupu 1 - 4 komunikační jednotky 

 

Tlačítkem Uložit záznam dojde k uložení dat do systému a načtení nového formuláře. 
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Obr. 6.18: Formulář pro vložení komunikační jednotky 

 

 

6.4.3 Formulář - vložit službu 
 Tento formulář slouží k nadefinování nového produktu a typu služby, kterou 

společnost nabízí. Seznam takto definovaných služeb je také využit při vkládání nového 

uživatele viz kapitola 6.4.1. Do položky Název služby zapíšeme název produktu, pod kterým 

bude uváděn a do pole Popis služby vypíšeme veškeré služby, které se k danému typu 

produktu vztahují. Náhled formuláře je uveden na Obr. 6.19. 
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Obr. 6.19: Formulář pro vložení služby 

 

6.4.4 Formulář – vložit agenturu 
 Do formuláře pro vložení agentury se zapisují informace o bezpečnostních agenturách, 

které se společností AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o. spolupracují při výjezdu k odcizenému 

vozidlu. Výpis seznamu bezpečnostních agentur je používán při událostech na dispečinku 

popsané v kapitole 6.5.3. Na obrázku Obr. 6.20 je uveden náhled tohoto formuláře, který se 

skládá z následujících položek: 

 

• Název – zadáme název střežící agentury 

• Adresa - Ulice - vypíšeme ulici a číslo popisné agentury 

 - Město - vypíšeme město  

 - PSČ - poštovní směrovací číslo 

• Korespondenční adresa - uvedeme údaje pro zasílání pošty 

• Tel 1 - první telefon pevné linky do agentury  

• Tel 2 - druhý telefon pevné linky do agentury 

• Fax - faxové číslo agentury 

• Poznámky - pole pro poznámky k bezpečnostní agentuře 

• Kraj - z nabídky vybereme kraj, ve kterém agentura leží 

• IČO - identifikační číslo obchodníka podle obchodního rejstříku 

• DIČ - daňové identifikační číslo 

• E-mail - elektronická adresa do agentury 

• WWW- webové stránky bezpečnostní agentury 
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• Tel. 1 PCO - telefon na pult centrální ochrany (PCO) dané bezpečnostní agentury 

Informace o PCO  

• Tel. 2 PCO - druhý telefon na PCO 

• Mobil PCO 1 - první mobilní telefon na PCO bezpečnostní agentury 

• Mobil PCO 2 - druhý mobilní telefon na PCO bezpečnostní agentury 

• E-mail PCO - elektronické adresa na PCO bezpečnostní agentury 

• Kontakt 1 a 2 - Jméno - jméno a příjmení kontaktní osoby v agentuře 

           - Telefon - telefon kontaktní osoby v agentuře 

 

 

 
Obr. 6.20: Formulář pro vložení bezpečnostní agentury 

   

 

6.4.5 Formulář - servisní firma 
 Posledním formulářem pro zadávání informací do systému, je formulář pro zápis 

servisních firem, se kterými společnost spolupracuje. V těchto servisech dochází například 

k montáži zařízení do vozidel, nebo opravě či výměně poškozeného zařízení pro střežení 

vozidla. Výpis seznamu těchto servisních míst se používá taktéž při událostech na dispečinku 

tentokrát popsaných v kapitole 6.5.6. Náhled formuláře je uveden na Obr. 6.21 a obsahuje tyto 

položky: 
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• Název - zadáme název nového servisního střediska 

• Adresa sídla  - Ulice - vypíšeme ulici a číslo popisné servisního místa 

  - Město - vypíšeme město  

  - PSČ - poštovní směrovací číslo 

• Telefon - telefon servisního střediska 

• Kontakt - uvedeme jméno kontaktní osoby v servisním středisku 

• Kraj - z nabídky vybereme kraj, ve kterém servisní středisko leží 

• E-mail - kontaktní adresa pro elektronickou poštu 

• WWW - webové stránky servisního střediska 

 

 
Obr. 6.21: Formulář pro vložení servisního místa 
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6.5 Výpis detailních informací 
 Tato část systému slouží k zobrazování detailních informací jednak o zákazníkovi 

a popisu jeho vozidla, ale také o přesné konfiguraci komunikační jednotky a způsobu zapojení 

ve vozidle. Dále je zde zpřístupněna možnost zaznamenávat události, které jsou se 

zákazníkem vyřizovány přes dispečerské pracoviště společnosti, a tak lze uchovat veškeré 

záznamy, které s určitým zákazníkem souvisí (jedná se například o historii vyvolaných 

poplachů na vozidle nebo všech servisních úkonech). 

  

 Vstup lze realizovat pouze při výběru konkrétního zákazníka či komunikační jednotky 

popsané v kapitole 6.3. při využití tlačítka Detail. Abychom zajistili zobrazení konkrétních 

záznamů určitého zákazníka, je potřeba předat identifikaci uživatele na další stránku systému 

a s ním dále pracovat. Vzhledem k tomu, že každá komunikační jednotka má pouze jednoho 

majitele, zvolil jsem číslo komunikační jednotky jako parametr, podle kterého budu 

zobrazovat příslušné informace. K předání čísla komunikační jednotky jsem využil odkaz 

s URL adresu a přidanou hodnotou parametru ID.  

 
 echo "<input type='submit' value='detail' 

 onclick=\"window.location.href = 'zakladni_informace.php?id= 

 " .$radek['cislo_modemu'] . "'\">"; 

 

 http://localhost/IS_AWB/zakladni_informace.php?id=6454 

 

Pomocí funkce $_REQUEST s parametrem ['id'] je následně parametr předán určité 

proměnné na nové stránce.  

 

 V následujícím textu jsou popsány jednotlivé části výpisu detailních informací. Každá 

stránka se skládá z hlavičky, která je popsaná v kapitole 

    $cislo_modemu = $_REQUEST['id']; 

  

6.2. Následuje umístěno navigační 

menu, které je vkládáno pomocí funkce include ze souboru menu_detail.php a opakuje se 

na každé stránce detailního vyhledávání. Stejně tak je tomu při zobrazování 3 polí, které se 

nemění a jsou vkládány pomocí funkce include ze souboru detail_hlavni.php.

Obr. 6.22

 Jedná se 

o položky ID vozidla, číslo modemu a typ produktu u daného vozidla. Náhled této části je 

uveden na . Pod touto strukturou se již obsah mění v závislosti na vybrané položce 

z navigačního menu. 
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Obr. 6.22: Hlavička stránky detailního vyhledávání 

 

6.5.1 Základní informace 
 Na obrazovce základních informací viz Obr. 6.23 je uveden majitel střeženého 

vozidla, popis hlídaného vozidla a místo, kde má vozidlo nahlášeno parkování. Dále jsou zde 

zobrazeny informace na ostatní kontaktní osoby, které jsou kontaktovány v případě poplachu 

na vozidle. V pravé části se zobrazuje položka hesla, která slouží k ověření majitele při 

kontaktu s dispečerským pracovištěm. Toto heslo si majitel zvolí při prvním kontaktu 

s dispečerským pracovištěm. Poslední položkou je pole poznámka. 

  

 
Obr. 6.23: Náhled obrazovky základní informace 
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6.5.2 Doplňkové informace 
 Mezi doplňkové informace patří položka data, od kdy je vozidlo střeženo, číslo 

zákaznické smlouvy a také typ komunikačního protokolu. V prostředním sloupku jsou 

uvedena čísla, která se vtahují k SIM kartě a to číslo SIM karty, PIN a PUK. V pravé části je 

uveden stav komunikační jednotky. Spodní část obrazovky tvoří textové pole upomínky, 

kterou můžeme změnit tlačítkem změnit upomínku. Toto tlačítko vyvolá v novém okně 

formulář pro změnu záznamu. Náhled obrazovky je uveden na Obr. 6.24.   

 

 
Obr. 6.24: Náhled obrazovky doplňkové informace 

 

 

6.5.3 Události na dispečerském pracovišti 
 Na stránce událostí uvedenou na Obr. 6.25, lze zaznamenávat činnosti, které byly 

vykonány v případě poplachu na střežených vozidlech. Telefonní operátor zaznamená 

kontaktní osobu, se kterou danou událost řešila a o jakou událost se jednalo. V této položce 

případně uvede zařízení na vstupu jednotky, které poplach vyvolalo. Třetí položkou formuláře 

je pole pro uvedení polohy vozidla. Kolonka bezpečnostní agentura obsahuje seznam 

registrovaných agentur, které se společností spolupracují. Výběr záznamu je uskutečněn 

pouze v případě, že dojde k výjezdu zásahové jednotky k hledanému vozidlu. Do poznámky 

lze zapsat ostatní údaje k prováděné akci (například výsledek konání). Pro rychlejší orientaci 

v záznamech jsem do horní části obrazovky umístil kompletní výpis uvedených kontaktních 

osob, základní popis vozidla jako je SPZ, typ, značka a také heslo. Pracovníkům 

dispečerského pracoviště se tak na stránce zobrazí všechny potřebné údaje pro komunikaci. 
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Uprostřed je zobrazen datum a čas, jehož aktuální hodnota je spolu se záznamem události 

ukládána do databázového systému. V pravé spodní části je zobrazena tabulka s kolonkami 

vstupů a výstupů komunikační jednotky. Tyto políčka budou zaškrtnutá podle definované 

zprávy, která přichází ze softwaru pro střežení vozidel. Komunikační jednotka instalovaná ve 

vozidle právě s tímto SW komunikuje přes satelitní družice a posílá mu data, která budou do 

databázového systému předána.   

 K uložení události do systému dojde pomocí tlačítka uložit záznam a tím zanikne 

možnost tato data editovat. Při návrhu byl zadán požadavek, aby tato data nebylo možné 

měnit z důvodu bezpečnosti. Pro zobrazení poslední události u konkrétního zákazníka lze 

využít položku v menu události, pokud bychom chtěli dohledat starší událost, zvolíme v menu 

události → výpis událostí a dojde k zobrazení kompletních záznamů. V tabulce je uvedeno 

datum zápisu a typ události. Tlačítkem detail zobrazíme u konkrétního řádku celý formulář.  

 

   

 
Obr. 6.25: Náhled obrazovky události na dispečerském pracovišti 

 

6.5.4 Typ služby 
 Pro přehled služby, kterou zákazník využívá, slouží obrazovka typ služby uvedená na 

Obr. 6.26. V textovém poli pro popis služby jsou vypsány funkce, které jsou poskytovány 

k jednotlivým produktům. Zde si může uživatel systému ověřit, jaký produkt zákazník vlastní 

a informovat o přesně definovaných službách, které jsou k produktu poskytovány. V pravé 
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části obrazovky lze vybrat jiný produkt a tlačítkem uložit výběr dojde k provedení záznamu. 

Při aktualizaci stránky tak dojde k výpisu nových služeb, které zákazník využívá. 

 

 
Obr. 6.26: Náhled obrazovky typ služby 

 

 

6.5.5 Konfigurace modemu 
 Pro správnou funkci zařízení, musí být komunikační jednotka ve vozidle správně 

nakonfigurovaná, a proto je potřeba do databáze ukládat způsob zapojení ve vozidle 

a nastavení. V případě poruchy je pak snadno dohledatelné co způsobuje závadu. K zobrazení 

těchto záznamů slouží obrazovka konfigurace modemu viz Obr. 6.27. V levé části jsou 

uvedeny položky týkající se pravidelného hlášení vozidla na PCO a kontrolní nastavení 

aktivovaných služeb Hranice, Internet, Kniha jízd, Střežení, Rozšířeného hlášení. Při změně 

konfigurace lze použít formulář, který vyvoláme tlačítkem pro editaci popsané v kapitole 

6.5.7. V pravé části obrazovky je uveden seznam všech vstupů a výstupů jednotky 

a v příslušných kolonkách vypsány záznamy popisující službu nebo zapojené části vozidla, 

využité při střežení a vyvolání alarmu.      
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Obr. 6.27: Náhled obrazovky konfigurace modemu 

 

6.5.6 Servisní události 
 Při použití odkazu servis dojde k vygenerování stránky servisní události, jejíž náhled 

je na Obr. 6.28. Na obrazovce se zobrazí formulář pro zadání tzv. servisní události. Tato 

událost nastane, pokud měl zákazník střeženého vozidla nahlášen na dispečinku opravu 

vozidla v servise. Po provedení servisu technik provede kontrolu s dispečerským pracovištěm, 

kde dojde k záznamu právě do již zmíněného formuláře. Zde jsou vyplněny následující 

informace: 

• Typ opravy – uvedeme, co bylo v servise opraveno 

• Název servisu – ze seznamu vybereme jméno servisu (pokud byl zákazník v jiném 

servisním místě, které není zaregistrováno v databázi společnosti, uvedeme název do 

poznámky) 

• Technik – pracovník provádějící přezkoušení vozidla s dispečerským pracovištěm 

• Oprava od-do – datum prováděné opravy  

 

Ve spodní části jsou uvedeny kolonky pro zaškrtnutí zařízení, které byly při kontrole 

funkčnosti provedeny. Tlačítkem Uložit záznam dojde k uložení dat z formuláře do systému. 



53 
 

S těmito daty můžeme pracovat stejným způsobem jako u událostí, které jsou popsané 

v kapitole 6.5.3.  

 
Obr. 6.28: Náhled obrazovky servisních událostí 

 

 

 

6.5.7 Editace detailních informací 
 Uložené informace se v tomto systému editují pomocí ikony , která je vždy umístěna 

u příslušné části formuláře, jejíž položky lze upravovat. Princip úpravy dat je ve všech částech 

systému stejný. Pro příklad nyní uvedu editaci záznamů konfigurace služeb. 

 Při označení ikony se v titulku elementu zobrazí popis části, kterou budeme editovat. 

K této funkci je použit atribut title. Při vstupu je v novém okně vygenerován formulář 

se starými vyplněnými záznamy a lze tedy upravit pouze potřebný řádek. Změny se projeví 

při potvrzení tlačítka uložit záznam a tím také uzavřeme okno pro editaci. Při programování 

editace je využita funkce update, kde nadefinujeme tabulku a názvy položek, jejichž hodnoty 

chceme změnit. Pro vybrání konkrétního řádku v tabulce je uvedena podmínka where,

6.5

 do 

které je přiřazeno číslo modemu parametru id popisované v kapitole . 
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6.6 Neoprávněný vstup 
 

 Systém mohou využívat pouze uživatelé, kterým je v administrátorské sekci přiděleno 

uživatelské jméno a heslo. Těmito údaji se mohou přihlásit a využívat jednotlivé funkce 

systému. Podle typu oprávnění, což je další atribut definovaný u každého uživatele, má 

uživatel povolen vstup do určité části systému. Tato práva jsou vytvořena podle Use case 

diagramů popsaných v kapitole 5. Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.1.1, při přihlášení dochází 

k vytvoření tzv. session a do proměnné $_SESSION['opravneni'] 

Obr. 6.29

se z tabulky uživatelů 

načte typ oprávnění přihlášeného uživatele. Na každé vytvořené stránce systému se ověřuje 

podmínka, zda tato práva souhlasí. Pokud ano, dojde k zobrazení obsahu stránky, jinak je 

uživateli zobrazena obrazovky viz . 

 Kontrola přístupu se skládá z 2 částí. První je samotná autorizace uživatele, které je 

vkládána na stránku ze souboru autorizace.php. V tomto skriptu se ověří, zda je vytvořená 

$_SESSION['opravneni']

 

 a obsahuje hodnotu 1. V případě, že tomu tak není, dochází 

k automatickému přesměrování na přihlašovací obrazovku. V druhé části se porovnávají již 

zmíněná přístupová práva. Tímto způsobem realizace je ošetřena situace, kdy se neznámí 

uživatel pokusí zadat konkrétní název stránky systému a není na ni odkázán příslušným 

odkazem.    

 

Obr. 6.29: Neoprávněný vstup 
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7 Import a export záznamů 
 Vzhledem k tomu, že záznamy ve stávající databázi jsou vytvořeny pomocí určitých 

typů tabulek s konkrétními atributy a nový systém nejen že zachová stávající položky, ale 

v některých částech dojde k rozšíření a definici nových způsobů zápisu dat, nelze data přímo 

exportovat do nově vytvořeného systému. Jako příklad lze uvést zápis jmen zákazníků, kdy ve 

stávající databázi je v jedné položce uvedeno jméno, příjmení i titul, v novém systému jsou 

tyto položky definovány samostatně. Je tedy potřeba, před samotným importem do nové 

databáze, provést v některých záznamech úpravu. Z toho důvodu jsem zvolil jako mezi článek 

program Microsoft Office Excel. Do tohoto softwaru budou data po částech exportována 

a upravena podle potřeb nové databáze. Následný import záznamů lze provést pomocí 

souborového formátu CSV, jehož popis je v kapitole 7.1. Tento formát je podporován jak, při 

exportu upravených dat z programu Microsoft Office Excel, tak databázemi MySQL, se 

kterými nový systém pracuje. Většina softwaru pro dohled nad databázemi tento souborový 

formát podporují (např. phpMyAdmin, SQLyog), a proto je výhodné s tímto formátem 

pracovat. Pokud bychom nechtěli data importovat přes již zmiňované programy, lze využít 

funkci php, pomocí níž lze napsat skript pro vygenerování konkrétních SQL dotazů na 

databázi.  

 

7.1   CSV 
 CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový 

formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV je složen z řádků, ve 

kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být 

uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text 

položky obsahuje uvozovky, jsou zdvojeny. Jelikož se v některých jazycích včetně češtiny 

čárka používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, existují varianty, které používají 

jiný znak pro oddělování položek než čárku, nejčastěji středník, případně tabulátor. Díky 

jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného software se tento formát 

používá pro výměnu informací mezi různými systémy.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1rka_%28interpunkce%29�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uvozovky�
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8 Závěr 
 V rámci mé práce jsem analyzoval stávající databázi společnosti AUTOAWACS 

BOHEMIA s.r.o., která je navržena v programu Microsoft Office Access. Po podrobném 

nastudování jejího používání, jsem z databáze vytvořil přehled všech informací, které stávající 

databáze používá. Při konzultaci s pověřenými pracovníky společnosti byla provedena úprava 

těchto získaných dat a přidány další požadavky na nový databázový informační systém. 

Následoval samotný návrh databázové struktury systému. Při návrhu jsem data rozčlenil do 

10 tabulek a vytvořil mezi nimi relační vazby. Tento model nám vytváří tzv. ER diagram 

(Entity Relationship Diagram) uveden v příloze A. Důležitou součástí návrhu byl proces 

normalizace. Pomocí první, druhé a třetí normální formy jsem tabulky upravil tak, aby 

nedocházelo k zaznamenávání opakujících se dat a aby mohly být vytvářeny jednoznačné 

dotazy na tabulky. 

 Po tomto návrhu následovala další fáze, kterou byl popis USE CASE diagramů. Jedná 

se o diagramy užití pro jednotlivé uživatele systému. Celkem bylo nadefinováno 7 skupin 

uživatelů, kteří budou mít k informačnímu systému přístup. Každý uživatel má přidělena svá 

uživatelská práva a podle toho bude moci v systému přistupovat k jednotlivým úlohám. 

Rozpis uživatelů a úloh, které mohou vykonávat, jsou uvedeny v kapitole 5. 

 Hlavní částí práce je popis navrženého systému. Celý naprogramovaný systém lze 

rozdělit do několika funkčních částí. Po přihlášení do systému je uživateli zobrazena úvodní 

obrazovka, kde jsou vytvořeny ovládací prvky pro vkládání a vyhledávání dat v databázovém 

systému. Informace se do systému vkládají pomocí navržených formulářů uvedených 

v kapitole 6.4. Vyhledávat můžeme jednak zákazníky společnosti, jejich vozidla 

a komunikační jednotky umístěné ve vozidle, ale také servisní firmy a bezpečnostní agentury, 

se kterými společnost spolupracuje. Při nalezení konkrétního záznamu využijeme odkaz pro 

zobrazení detailních informací a tím vstoupíme do části systému, kde jdou zobrazovány 

kompletní informace o majiteli vozidla a kontaktních osobách. Dále zde najdeme seznam 

služeb, které zákazník využívá konfiguraci komunikační jednotky a způsob zapojení ve 

vozidle. Použitím editačních formulářů lze zadané informace upravovat.   

 Na závěr mohu konstatovat, že byl vytvořen takový systém, který splňuje požadavky 

pro provoz na dispečerském pracovišti, ale i nároky ostatních uživatelů, kteří budou s danou 

databází pracovat. Funkčnost systému byla odzkoušena na testovacím PC a je připraven 

k instalaci na server ve společnosti.  
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Seznam použitých zkratek 
NF –  Normální forma je pravidlo při návrhu datových tabulek 

ERD –  Entitně relační diagram 

PCO –  Pult centrální ochrany 

UML –  Unified Modeling Language (jednotný modelovací jazyk) 

VPN – virtual private network je prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím 

     (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě. 

HTML –  HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext 

PHP –  Hypertext Preprocessor je skriptovací programovací jazyk 

CSS –  Cascading Style Sheets - jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek HTML  

SQL –  Structured Query Language je dotazovací jazyk používaný při práci s daty  

     v relačních databázích 

URL  –  Uniform Resource Locator je řetězec znaků s definovanou strukturou sloužící  

     ke specifikaci umístění zdrojů informací na internetu 

IČO  –  Identifikační číslo obchodníka 

DIČ  –  Daňové identifikační číslo 

FO  –  Fyzická osoba  

SW  –  Software (česky programové vybavení) 

MIME – Internetový standard, který umožňuje pomocí elektronické pošty zasílat zprávy  

     obsahující text s diakritikou 

XML – obecný značkovací jazyk 

HTTP – internetový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML 

HTTPS – nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi 

webovým prohlížečem a webovým serverem 

SSL – protokol, který poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci 

komunikujících stran 

DTD – jazyk pro popis struktury XML   
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Seznam příloh 
A: Entitně relační diagram navrženého systému 

B: Use case diagram uživatele Asistent 1 

C: Use case diagram uživatele Asistent 2 

D: Use case diagram uživatele Externí pracovník a Operátor 

E: Use case diagram uživatele Technik a Administrátor 

F: Popis obsahu přiloženého média 
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A Entitně relační diagram navrženého systému 
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B Use case diagram uživatele Asistent 1
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C Use case diagram uživatele Asistent 2
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D  Use case diagram uživatele Externí pracovník a Operátor 
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E  Use case diagram uživatele Technik  a Administrátor 
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• Text této práce ve formátu PDF 

F Popis obsahu přiloženého média 
 

Součástí této diplomové práce je přiložené CD, které obsahuje následující položky: 

• Ve složce IS-AWB jsou uloženy zdrojové kódy vytvořené aplikace  

• Ve složce SQL je uložen textový soubor SQLDump.txt obsahující SQL dotazy pro 

vytvoření struktury databáze podle ERD diagramu uvedeného v příloze A. Součástí 

těchto dotazů jsou i příkazy pro vložení testovacích dat. 

• V souboru konfigurace.txt je uvedena konfigurace a návod pro spuštění vytvořeného 

systému  
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