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Abstrakt 

Tato bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro společnost, která nabízí kompletní 

reklamní servis od vizualizace, přes výrobu až po finální realizaci. Hlavním cílem práce 

je vytvoření základní databáze pro vedení záznamů ohledně materiálu, objednávek a 

zákazníků. První část práce obsahuje teoretické zdroje pro potřebné pochopení 

problematiky. V části druhé je monitorován a analyzován současný stav ve společnosti. 

Část třetí se zabývá návrhem zpracovaného řešení, který vychází z analýzy současného 

stavu založeného na požadavcích společnosti. 

 

Abstract 

This bachelor thesis contains a database design for a company, which offer complete 

advertising service step by step, from visualization to production to the final realization. 

The main goal of this thesis is create basic database for records of material, orders and 

customers. First part of the thesis contains teoretical resources for complete understanding 

of the problem. Second part is monitoring and analyzing current status in the company. 

Third part is focusing on desing of processed solution, which is based on analyze of 

current status and on requirements of the company. 
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ÚVOD 

Dnešní doba sebou nese obrovské množství dat, které nás obklopují. Je velmi důležité mít 

nad těmito daty kontrolu a přehled. Může jít o formu vytištěných papírů, jež jsou založené 

v různých složkách, či v kartotékách. V elektronické podobě, jsou tyto data zastoupena 

v určitém databázovém systému. Papírové kartotékové systémy se nehodí tam, kde je 

velké množství dat. Příkladem tohoto faktu je zdravotnictví, tam již z větší míry, možná 

zcela, nahradily papírové kartotékové systémy počítačové databáze. Velké množství dat 

si každé zdravotnické zařízení ukládá do svého databázového systému, tyto systémy jsou 

mezi sebou vzájemně propojeny. 

Různé druhy databází se šíří v naší společnosti a jsou známé užíváním anebo pouze i jako 

pojem. V dnešní době i lidé nevzdělaní v oboru IT, dokáží neodborně popsat co databáze 

jsou, k čemu slouží, jaká data do nich lze ukládat, ale především umí tyto databázové 

systémy využít v praxi. Z tohoto důvodu se databázové systémy dostávají do podvědomí 

a užívání menších firem. Zcela jistě nemusí jít o rozsáhlou, ani finančně náročnou 

záležitost. 

Velké firmy používají různé databázové systémy, jsou to produkty značky Oracle nebo 

např. i MySQL. Takovou finanční náročnost si ale nemohou dovolit menší firmy či 

OSVČ, nepotřebují databáze ani v takovém rozsahu, a proto těmto menším subjektům 

dokonale stačí využívat databázi např. v MS Access. Pokud, si daný subjekt zakoupí MS 

Office má výhodu. Touto výhodou je stažení MS Access, ve kterém může subjekt vytvořit 

základní databázi. Subjekt, kterému se věnuje tato bakalářská práce, je menší, proto bude 

využita tvorba databáze v MS Access. 

Tato bakalářská práce se bude plně věnovat subjektu, který vykonává svoji 

podnikatelskou činnost jako OSVČ, Lukáš Dolejš (vystupující pod DollyDesign). Tento 

subjekt sídlí a působí v Brně, ale jeho působnost se pomalu rozšiřuje po celé České 

republice. DollyDesign se zabývá návrhy a konečnými instalacemi reklam, formou 

fóliových polepů, řezanou grafikou, výrobou reklamních triček i vizitek. Subjekt 

spolupracuje s velkou řadou firem, které sídlí v Brně, ale i v dalších městech České 

republiky. Tento fakt je důvodem, pro vytvoření přehledné databáze, kde budou vedena 

jména zákazníků, materiál a objednávky. 
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V současné době subjekt Lukáš Dolejš postrádá jakýkoliv program nebo systém, který by 

mu mohl pomoci udržovat data přehledně pohromadě. Z toho důvodu má velké množství 

informací nepřehledně uložené v e-mailové schránce, v SMS zprávách v mobilním 

telefonu a v neposlední řadě ve vystavených fakturách. Tento způsob ukládání dat může 

být jistě funkční, ale je velmi neefektivní, a to jak ze strany plýtvání lidské energie, tak 

i ze strany neefektivně využitého času. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit efektivní databázi, kde budou ukládána jména 

zákazníků, názvy jejich firem, informace o potřebných materiálech pro konkrétní 

objednávku. Součástí této databáze je i formulář, kde se načítá materiál objednávky 

a tento formulář zároveň funguje jako kalkulačka. Ta by měla danému subjektu usnadnit 

početní úkony pro konečnou cenu zakázky.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Teoretická část se bude věnovat základním informacím a pojmům, které jsou nedílnou 

součástí k pochopení a zvládnutí celé problematiky. Druhá část bakalářské práce nazvaná 

analýza současného stavu je zaměřena na popis a představení činností subjektu Lukáš 

Dolejš. Jsou zde zdůrazněny slabé stránky subjektu a nedostatky z pohledu uchovávání 

a zpracovávání dat. Tato část také obsahuje vypracovanou SWOT analýzu. Konečné 

zpracování, tabulka s vytvořenými entitami a tabulka relací (vazeb), je zakomponována 

v návrhu vlastního řešení této bakalářské práce. Fyzický návrh se zaměřuje na konečnou 

aplikovatelnost do databázového systému MS Access a na formuláře, které společně tvoří 

„informační systém“, se kterým bude subjekt pracovat. 

Primárním cílem této bakalářské práce je navrhnout databázi pro konkrétní subjekt, tj. 

Lukáš Dolejš (DollyDesign), který se zabývá návrhem, výrobou a finální instalací 

reklamních výrobků. Jelikož subjekt nedisponuje žádným informačním systémem nebo 

programem, který by mu pomáhal shromažďovat data a zároveň je udržoval v jisté formě 

pohromadě. Veškeré informace týkajících se objednávek a zákazníků daný subjekt 

dohledává ve vystavených fakturách, v elektronické poštovní schránce, či v mobilním 

zařízení v SMS zprávách a v kontaktech. Proto je potřeba vytvořit jednoduchou, 

přehlednou databázi, jenž by splňovala kritéria pro zpřehlednění vytvořených 

objednávek, ukládání nových zákazníků a v neposlední řadě úpravu stávajících 

zákazníků. Do databáze je možné ukládat i informace, týkající se potřebného 

materiálu a jeho ceny. 

První krok zanalyzoval subjekt, v jakých oblastech má nedostatky, jak by se tyto 

nedostatky daly eliminovat nebo alespoň zmenšit. Druhý krok se zabýval návrhem 

databáze, která by práci subjektu usnadnila. Při tvorbě databáze, bylo nutno vycházet, 

z předchozích zjištěných faktů, tyto fakta se staly základem pro vytvoření databáze 

a formulářů, díky nimž vznikla kompletní databáze. Tato kompletní databáze je 

uživatelsky přívětivá, zcela jistě je možné ji pro další potřeby uživatele aktualizovat, či 

doplnit o další tabulky a formuláře. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou zpracována všechna teoretická východiska, která jsou důležitá 

k potřebnému pochopení textu v dalších kapitolách. Kapitola definuje základní pojmy 

dané problematiky. První část se nejprve zabývá teorií databází, normalizací databáze, 

relací, datovým modelům, MS Accessu, programovacímu jazyku VBA, okrajově 

informačním systémům a SWOT analýze.  

1.1 Databázový systém 

Fakta týkající se databázového systému, budou potřebná pro konečné pochopení pojmu 

databáze, pro složení databáze, z jakých částí se skládá, jak databáze funguje a posléze 

jak s ní pracovat. 

„Databázový systém zahrnuje čtyři komponenty: Uživatele, databázovou aplikace, 

systém řízení databáze (DBMS – database management system) a vlastní databázi“ 

(1, s. 29). 

 

1.1.1 Databáze 

„V nejobecnějším případě lze databázi definovat jako kolekci souvisejících záznamů, 

které obsahují vlastní popis“ (1, s. 30). 

V této definici mají dva aspekty veledůležitý význam:  

• Vlastní popis – popis databázové struktury je součástí databáze samotné, chceme-

li zjistit obsah databáze, stačí nám pouze informace, které z ní načteme. V praxi 

by se tento případ dal přirovnat ke knihovně, kde její obsah stačí pouze vyčíst 

z rejstříku knihovny, který je její součástí. 

Obrázek 1: Komponenty databázového systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 30) 

Databázová 

aplikace 

Systém 

řízení 

databáze  

Databáze 
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• Související tabulky – Jsou to tabulky, které se dají propojit nebo jsou propojené 

společným sloupcem (1, s. 30). 

1.1.2 Metadata 

Metadata jsou data/informace o databázové struktuře. K metadatům patří například názvy 

tabulek, názvy sloupců a názvy tabulek, které zahrnují vlastnosti tabulek a jejich sloupců, 

atd (1, s. 31). 

 

1.1.3 Systém řízení databáze 

V českých dokumentech se spíše než s DBMS, budeme setkávat se SŘBD (systém řízení 

báze dat). 

DBMS je počítačová aplikace, díky které můžeme vytvářet, spravovat, zpracovat 

databáze. Systém řízení databáze dostává požadavky od uživatele v jazyce SQL a poté je 

převádí na činnosti databáze. Systém řízení databáze je program, jehož licenci nabízejí 

specializovaní prodejci softwaru. Protože je to velmi velký a složitý program, tak si firmy 

žádné programy takového typu nevytváří samy (1, s. 29). 

  

• Uživatelská data 

• Metadata 

• Indexy a další režijní 

informace 

• Aplikační metadata 

Obrázek 2: Obsah databáze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 30) 
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1.1.4 Databázová aplikace 

Databázová aplikace je balíček jednoho či více programů, které umožňují řádnou 

komunikaci mezi uživatelem a DBMS. Díky aplikačním programům, můžeme číst nebo 

upravovat data v databázi tak, že do DBMS odesílají příkazy v podobě SQL. Aplikační 

programy zprostředkovávají uživateli prezentaci dat v podobě různých formulářů  

a sestav. Aplikační programy můžeme do naší firmy získat od dodavatelů, stejně jako 

DBMS, ale některé firmy si je i píší interně (1, s. 29). 

1.1.5 Uživatelé 

Uživatelé díky databázové aplikaci zachovávají stávající přehled o konkrétních faktech 

a skutečnostech. Za pomoci formulářů přidávají, odebírají, aktualizují data a vytváří stále 

zaktualizované sestavy (1, s. 29). 

1.1.6 Konkrétní produkty DBMS a jejich konkrétnější využití 

Jak už jsme se dozvěděli, DBMS poskytují ve formě licence dodavatelé, než že by si je 

firmy vytvářely samy. DBMS, kterým se budu ve své práci zabývat je MS Access, dalšími 

velmi rozšířenými systémy jsou: 

• Microsoft SQL Server 

• MySQL od Oracle Corporation 

• Oracle Database, také od Oracle Corporation 

• DB2 od společnosti IMB 

Existují desítky dalších, těchto pět ovšem zabírají převážnou část na světovém trhu  

(1, s. 31). 

Funkce systému řízení databáze jsou: 

• Vytvoření databáze 

• Vytvoření tabulek 

• Čtení dat z databáze 

• Údržba databázových struktur 

• Vytvoření podpůrných struktur (např. indexů) 

• Úpravy (vkládání, aktualizace nebo odstraňování) databázových dat 

• Vynucování pravidel 
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• Zálohování a obnovování 

• Kontrola souběžnosti 

• Zajištění bezpečnosti (1, s. 31) 

1.1.7 Tradiční databázové zpracování 

Databázové zpracování dat se v organizacích a firmách začalo využívat počátkem 70. let. 

Od té doby se aplikační programy píšou v programovacích jazycích jako je Visual Basic 

(VBA), C, C++, C# a Java. Databází se v těchto jazycích napsalo tisíce, možná miliony. 

Ačkoliv struktura těchto programovacích jazyků je jiná, tak jednu věc mají společnou a to 

tu, že všechny tyto jazyky umožňují integrovat do svého standartního kódu příkazy jazyka 

SQL (1, s. 382). 

 

  

Databázový 

systém 

Formuláře 

Dotazy 

Active Server 

Pages .NET 

(ASP.NET) 

Aplikační programy 

v jazycích Visual 

Basic, C#, Java atd. 

Databáze 

Sestavy 

Spouště 

Uložené 

procedury 

Obrázek 3: Prostředí zpracování databáze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 380) 
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1.1.8 Uložené procedury a spouště 

Databázové produkty pro podnikovou třídu, jako jsou SQL Server, Oracle Database, 

MySQL a DB2, v sobě zahrnují funkce, které vývojářům umožňují vytvářet moduly 

logických a databázových akcí, které se nazývají spouště a uložené procedury. Spouště 

a procedury se píší v jazycích, které poskytuje daný databázový systém. Například SQL 

Server v sobě zahrnuje jazyk, který se nazývá Transact-SQL (T-SQL) a společnost Oracle 

vyvinula jazyk PL/SQL. Programátoři opět do těchto kódů programovacích jazyků 

mohou vkládat příkazy jazyka SQL (1, s. 383). 

Spoušť (trigger) 

Trigger je program, který je uložený v rámci databáze a je spuštěn databázovým 

systémem tehdy, když nastane nějaká konkrétní událost. Těmito událostmi se obvykle 

rozumí příkazy SQL, které používají příkazy INSERT, UPDATE nebo DELETE. 

Příslušné události pak zpracuje logika spouště BEFORE, AFTER či INSTEAD OF. Poté 

se různé příkazy kombinují (např. BEFORE DELETE), existuje 9 možných kombinací 

spouště (1, s. 183). 

Uložená procedura 

Uložená procedura je dost podobná podprogramu nebo funkci počítačového programu 

s rozdílem, že je umístěna v databázi tam, kde zajišťuje jistou databázovou aktivitu. 

Vyvolat danou uloženou proceduru, poté předat její parametry a přijmout výsledky 

mohou aplikační programy, webové aplikace a interaktivní uživatelské dotazy (1, s. 383). 

 

 

• Vytvoření a zpracování formulářů 

• Zpracování uživatelských dotazů 

• Vytvoření a zpracování sestav 

• Provádění aplikační logiky 

• Řízení aplikace 

Obrázek 4: Funkce databázového aplikačního programu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 32) 
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1.2 Normalizace 

Nauka o normalizaci tabulek poslouží k tvorbě databáze bez duplicitních entit a atributů. 

Normalizace je proces, při které eliminujeme duplicitní údaje v relačních databázích. 

Když jsou databáze správně normalizované, mají návrh, který ukazuje pravé závislosti 

mezi položkami, které sledujeme a umožňuje rychlou změnu vybraných údajů bez toho, 

aniž by nám vznikla nesoudržnost mezi údaji. Normalizace nám v mnoha případech může 

ulehčit práci. Dá se říci, že čím výš jsou relační data databáze v normálních formách, tím 

lépe by se s nimi mělo pracovat z hlediska aplikační logiky. Normalizace začíná tak, že 

zkoumá vztahy mezi jednotlivými atributy. Výsledkem normalizace pak je rozložení 

atributů do tabulek. Všechny tyto atributy, mezi kterými je funkční závislost by měly být 

v jedné relační tabulce (2, s. 89). 

1.2.1 Úrovně normalizace 

„Otec databázové teorie E. F. Codd definoval v roce 1972 tři úrovně normalizace“  

(2, s. 89) 

• 1NF až 3NF – tyto normalizační normy jsou založené na funkčních závislostech 

mezi atributy relace 

• Boyce-Coddova normální forma (BCNF) – silnější definice 3NF 

• 4NF a 5NF – tyto normalizační normy jsou založené na vícehodnotových a join 

závislostech (2, s. 89) 

Názor pana Ľacka z praxe: “Databáze nemusí být normalizovaná, neměla by se však od 

normalizovaného schématu příliš lišit. Nejsou-li některé tabulky normalizované, vývojář, 

případně správce databáze, by měl znát „technické důvody“, proč tomu tak je“ (2, s. 89). 

První normální forma 

Tabulka splňuje podmínku první normální formy tehdy, pokud jsou všechny atributy 

(sloupce) dále nedělitelné. Jeden sloupec nesmí obsahovat více druhů údajů, což 

v matematice znamená, že musí obsahovat skalární hodnotu (2, s. 90). Pro příklad to může 

být třeba jev, že v jednom sloupci nemůže být jméno a příjmení, jméno musí být ve 

sloupci „Jméno“ a příjmení ve sloupci „Příjmení“. 
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Hodnota sloupce také nesmí být relace, pro první formu tedy platí toto: 

1. nejsou povolené vícehodnotové atributy 

2. nejsou povolené složené atributy 

3. není povolena kombinace 1. a 2. případu (2, s. 90) 

Druhá normální forma 

Tabulka splňuje druhou normální formu tehdy, pokud splňuje samozřejmě podmínku 

1NF a když každý atribut, kromě PK (primárního klíče), je zcela závislý na celém PK. 

Druhá normální forma se tedy proto týká jen tabulek, ve kterých je více PK. Jestli tabulka 

má pouze jeden PK, tak automaticky splňuje i druhou normální formu (2, s. 92). 

Třetí normální forma 

Tabulka splňuje třetí normální formu, pokud je v 2NF a zároveň neexistuje žádná 

závislost mezi neklíčovými sloupci tabulky (2, s. 92). 

Čtvrtá normální forma 

Tabulka je ve čtvrté normální formě tehdy, pokud je ve 3NF a popisuje jen jednu 

souvislost nebo jeden fakt (2, s. 93). 

Pátá normální závislost 

Tabulka je v páté normální závislosti tehdy, pokud splňuje 4NF a nemůžeme do ní přidat 

nový sloupec, popřípadě skupinu sloupců, aniž by se nerozpadla na několik dalších 

menších tabulek (2, s. 93). 
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1.3 Relace 

Relace bude použita ke znalostem propojování tabulek, pomocí vzájemných vztahů. 

Objasňující, jaké atributy je možné použít jako primární klíč. 

V relačním datovém modelu nemusíme zachytit jen data o zkoumaných objektech, 

ale můžeme zachytit i vzájemné vztahy mezi objekty a díky tomu, se můžeme více 

přiblížit reálnému světu (4, s. 23).  

1.3.1 Typy klíčů 

„Klíč je jeden nebo více sloupců, který umožňuje identifikovat řádek“ (1, s. 81). 

Primární klíč 

Primární klíč je jednoznačný identifikátor každého záznamu. Primární klíč může být 

sloupec, nebo kombinace vícero sloupců, které nám slouží k jednoznačné identifikaci 

každého řádku tabulky. V rámci tabulky musí být hodnota pole primárního klíče 

jedinečná. Pole primárního klíče musí obsahovat konkrétní hodnotu, nikdy tedy nesmí 

nabývat hodnoty null. Když nemáme primární klíč, nemůžeme definovat relace mezi 

tabulkami (2, s. 48). 

„Občana bychom teoreticky mohli jednoznačně identifikovat jeho rodným číslem. 

Bohužel systém přidělování rodných čísel nebyl dokonalý, a tak všichni musíme ve většině 

důležitých formulářů vyplňovat kromě rodného čísla i jméno, příjmení, datum a někdy 

i místo narození“ (2, s. 48). 

1. Řádky obsahují data o entitě 

2. Sloupce obsahují data o atributech entity 

3. Buňky v tabulce uchovávají jedinou hodnotu 

4. Všechny položky ve sloupci jsou stejného druhu 

5. Všechny sloupce mají jedinečný název 

6. Na pořadí sloupců nezáleží 

7. Na pořadí řádků nezáleží 

8. Žádné dva řádky nesmí obsahovat identické sady datových hodnot 

Obrázek 5: Vlastnosti relace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s. 78) 
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Kandidátní (unikátní) klíč 

Kandidátní klíč je definován pravidlem, podle kterého může jeden nebo skupina více 

atributů nabývat jen unikátní hodnoty. Oproti primárnímu klíči může databázová tabulka 

obsahovat více unikátních (kandidátních) klíčů (2, s. 48). 

Cizí klíč 

Cizí klíč je sloupec, popřípadě kombinace několika sloupců, které jsou propojené na 

primární klíč v jiné tabulce a můžeme tedy díky těmto sloupcům tvořit relace mezi 

tabulkami (2, s. 48). 

1.3.2 Integritní omezení pro vztahy 

Integritní omezení pro vztahy, kterými omezujeme kardinalitu vztahu, dělíme na 4 

poměry 1:1, 1:N, N:1, N:M (4, s. 30). 

1.3.3 Vztahy 

Vztah 1:1 

Vztah 1:1 nám říká, že jedné n-tici relace odpovídá vždy jedna nebo žádná n-tice relace 

jiné (4, s. 30). V praxi to můžeme brát tak, že jen jeden člověk má cestovní pas a jeden 

cestovní pas je vlastněn jedním člověkem. 

 

  

Relace A Relace B 

Obrázek 6: Vztah 1:1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 30) 
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Vztah 1:N a N:1 

Vztah 1:N nám říká, že jedné n-tici relace odpovídá vždy jedna nebo více n-tic relace 

druhé (4, s. 31). Vztah N:1 je stejný jako 1:N, ale obrácený. V praxi to můžeme brát tak, 

že jeden člověk může vlastnit více aut, ale auto může být vlastněno jen jedním člověkem. 

 

 

Vztah N:M 

Vztah N:M nám říká, že několika n-ticím relace odpovídá jedna nebo více n-tic relace 

druhé. V praxi to může být například, že student studuje předměty ve škole. Jeden student 

studuje více předmětů, ale jeden předmět je studován více studenty (4, s. 32). 

Relace A Relace B Relace A Relace B 

Obrázek 8: Vztah N:1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 30) 

Obrázek 9: Vztah N:M 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 30) 

Obrázek 7: Vztah 1:N 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 30) 

Relace A Relace B 
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U vztahu N:M můžeme bez potíží určit kandidátní klíče a vybrat z nich primární klíč, ale 

zjistíme, že vazba N:M nám neumožňuje logicky vést vazbu mezi oběma entitami. Řešení 

vazby N:M můžeme na příkladu se studentem a předmětem vyřešit tak, že vytvoříme 

tabulku „Zapsané předměty“. Nová entita - zapsané předměty - bývá nazývána jako 

průniková entita nebo také jako dekompoziční entita, či tabulka (4, s. 34). 

 

1.4 Datové modely 

Po získání informací o relacích a normálních formách, je toto využito při dalším postu 

v tvorbě konečného logického návrhu databáze.  

Postupem času vznikaly různé databázové modely, které se od sebe lišily buď podle 

způsobu ukládání dat nebo jinými vazbami mezi sebou (3, s. 7). 

1.4.1 Hierarchické databáze 

Logické uspořádání dat je vedeno jako stromová struktura. Různé vztahy dat mezi 

záznamy jsou vyjádřeny prostřednictvím ukazatelů (pointerů). Každý ukazatel obsahuje 

odkaz na související záznam (3, s. 7). 

1.4.2 Síťová databáze 

Každý ze záznamů je možné spojit s libovolným počtem dalších záznamů (3, s. 7) 

Student Předmět

Zapsané 
předměty

Se vyučuje

Se vyučujeSe vyučuje

N

N

M

M

11

Obrázek 10: Dekompozice vztahu N:M 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 34) 
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1.4.3 Relační databáze 

Relační databáze funguje na principu spojených tabulek. Tabulka obsahuje data o jednom 

konkrétním objektu (např. o objednávkách, o zákaznících). Řádky tabulky fungují jako 

záznamy (věty, např. kompletní informace o objednávkách, o zákaznících). Sloupcům 

tabulky říkáme atributy (položky), ty vyjadřují vlastnosti záznamů (např. ID objednávky, 

jméno, příjmení). Každý atribut může mít jiný datový typ (např. číselný, textový). 

Atributy nazýváme podle toho, co za záznamy do nich vkládáme (např. Číslo objednávky, 

Jméno, Příjmení). Tabulky jsou spojeny pomocí relací (vztahů), které slouží ke spojení 

dat, co spolu souvisí (3, s. 7). 

1.4.4 Objektové databáze 

Základ netvoří tabulka, jako u relační databáze, ale objekt. Každý z objektů má určité 

atributy (vlastnosti, jako mají různé záznamy v relační databázi) a metody, které pracují 

s hodnotami vlastností. Mezi objekty využíváme dědičnost, zapouzdřenost 

a polymorfismus (3, s. 7). 

1.4.5 Objektově-relační databáze 

Data se uchovávají v tabulkách, některé položky mohou mít komplikovanější datovou 

strukturu (jsou to uživatelem definované typy), rysy objektového přístupu se promítají do 

tabulek (3, s. 7). 

 

1.5 MS Access 

Vědomosti o programu MS Access budou potřebné v pozdější fázi projektu, konkrétně 

ve fyzickém návrhu databáze. MS Access je využit z toho důvodu, jelikož subjekt má 

k této technologii snadný přístup díky balíčku MS Office, 

V MS Access můžeme vytvářet jednodušší databáze, data se ukládají v podobě tabulek 

do jediného souboru s příponou accbd. Do stejného souboru se také ukládají ostatní 

soubory databáze (např. formuláře, sestavy). Access pracuje s několika typy objektů  

(3, s. 7).  
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1.5.1 Tabulka 

Tabulka je souhrn určitých dat týkající se konkrétního objektu. Datové záznamy (věty) 

jsou zapisovány v řádcích, jednotlivá pole (atributy, položky, vlastnosti) jsou uvedeny ve 

sloupcích. Tabulky můžeme v databázi vytvořit, můžeme je naimportovat nebo připojit 

z Excelu, z SharePointu, Outlooku, jiné databáze Accessu a jiných zdrojů (3, s. 7). 

1.5.2 Relace 

Relace upřesňují vztahy mezi tabulkami, můžeme různě upravovat vkládání dat z jedné 

tabulky do tabulky druhé (např. můžeme omezit vkládání ID odběratele do faktury)  

(3, s. 8). 

1.5.3 Dotaz 

Je to otázka, kterou se dotazujeme systému na to, jestli se v databázi nebo tabulce 

vyskytují konkrétní data. Můžeme se ptát na obsah tabulky nebo tabulek spojené relacemi 

(např. na objednávky z určitého dne, na výskyt určitého jména). Výsledek vyhledávání je 

tzv. datová sada (3, s. 8). 

1.5.4 Formulář 

Slouží k pohodlnému a jednoduchému vkládání informací. Data ve formulářích se dají 

také upravovat, mazat, či prohlížet. Při vytváření formuláře v návrhu můžeme určit, 

v jaké podobě chceme zobrazit data. Formulář nemusí zobrazovat data pouze z jedné 

tabulky, může také zobrazovat data i z více tabulek (3, s. 8). 

1.5.5 Sestava 

Sestavy se využívají, když chceme určitá data, tabulky prezentovat buď na obrazovce, ale 

i velmi dobře slouží pro tisknutou formu prezentace. Do sestav se dají snadno zařadit 

souhrny skupin dat, např. celkové a dílčí součty (3, s. 8). 

1.5.6 Makro 

Makro je seznam akcí, které se dají často provádět v sekvenci za sebou. Makro umožňuje 

sekvenci akcí uchovat a můžeme je tak snadno opakovaně provádět (3, s. 8). 
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1.5.7 Modul 

Modul obsahuje příkazy jazyka Visual Basic. Pomocí programovacího jazyka VBA 

můžeme provádět automatizaci složitějších operacích, než jak by tomu bylo v případě 

maker (3, s. 8). 

1.5.8 Šíření dat v MS Access 

V Accessu může být spouštění objektů zcela automatizované např. pomocí formuláře 

s výchozí nabídkou operací. Svá řešení můžeme v databázovém systému Access šířit 

mezi další uživatele, kteří můžou, ale nemusí mít možnost měnit naše návrhy objektů 

nebo jejich funkčnost (3, s. 8). 

 

1.6 Visual Basic for Applications (VBA) 

Nastudování VBA, přijde vhod v pozdějších fázích tvoření databáze, např. při tvoření 

formulářů. 

„Pro řešení složitějších aplikací nabízí Access programovací jazyk Visual Basic for 

Applications (VBA)“ (3, s. 163). 

Jedná se o strukturovaný programovací jazyk, ve kterém můžeme aplikace ve všech 

prostředích kancelářského balíku Microsoft Office. VBA je zjednodušená verze 

samostatného programovacího jazyka Visual Basic (3, s. 163). 

1.6.1 Moduly ve VBA 

Programovací kód se ukládá v modulech. Moduly mohou být lokální (součástí formulářů 

nebo sestav) nebo mohou být uloženy samostatně (globální moduly), aby se daly využít 

ve více objektech (formulářích, sestavách, makrech, jiných modulech apod.) (3, s. 163). 
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1.6.2 Procedury 

„Zápis kódů v modulech je členěn do procedur. Existují dva typy procedur:“ (3, s. 163). 

• Funkce (Function) – Na základě vstupních hodnot (argumentů) navrací 

vypočítané výstupní hodnoty. 

• Podprogramy (Sub) – Na základě vstupních argumentů vykonává opakované 

činnosti. Od funkcí se liší tím, že nejdou použít ve výrazech, jelikož nevracejí 

výstupní hodnotu. Volání podprogramu je v kódu zastoupeno samotným příkazem 

(3, s. 163). 

1.6.3 Deklarace 

Modul obsahuje kromě procedur na úvod i deklarace. Deklarace obsahují nastavení, která 

platí pro modul a případně deklarace jednotlivých proměnných, které se používají 

v modulu. V proměnné je pod jejím názvem uložena hodnota, tato hodnota se může měnit 

(3, s. 163). 

Typ proměnné můžeme v modulu specifikovat dvěma způsoby: 

• Deklarací proměnné – V případě, že použijeme nedeklarovanou proměnnou, tak 

nám Access ohlásí chybu. Díky tomuto se můžeme vyhnout překlepům v názvech 

proměnných. Příkazem Option Explicit v úvodu modulu zajistíme nutnost 

deklarovat proměnné. 

• Prvním použitím proměnné – V úvodu modulu nepoužijeme příkaz Option 

Explicit a tak nemusíme deklarovat proměnné (3, s. 163). 

1.6.4 Příklady použití VBA 

• Pro tvorbu uživatelských funkcí, které poté můžeme použít ve všech objektech 

Accessu, poté také v dotazech, sestavách a formulářích. 

• Pro přesnější definici chybových zpráv a lepší předcházení chybových stavů 

• Programování postupů, které jsou složitější a které již nemůžeme vytvořit pomocí 

maker. 

• Práci s jednotlivými větami. Ve VBA nám je umožněno, že můžeme procházet 

jednotlivé věty a zpracovávat jejich data nebo s nimi provádět různé operace. 
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• Vytvoření uživatelsky přívětivých aplikací, kde kliknutím tlačítka nebo jinou 

událostí mohou být realizovány či naprogramovány různé složitější postupy  

(3, s. 163). 

 

1.7 Informační systémy 

Informačním systémem se označuje soubor technických prostředků, tyto prostředky 

mohou být hardwarové, popřípadě i softwarové, které udržují a poskytují data 

(informace) pro potřeby uživatele (5).  

 

1.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je marketingový nástroj, který má i význam strategický. Je výstupem 

celoplošné analýzy prostředí, a to jak vnějšího, tak i vnitřního. Výsledek je poté 

prezentován v matici nebo tabulce. Slovo SWOT je zkratkou z anglických slov Strenghts 

(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby) (6). 

Výsledky SWOT analýzy přináší fakta, která jsou nezbytná pro zjištění silných a slabých 

stránek subjektu, posléze k tvorbě databáze s individuálními prvky. 

1.8.1 Silné stránky 

Silné stránky jsou vlastnosti, ve kterých jsme dobří a u kterých víme, že se o ně můžeme 

opřít. Za silnou stránku můžeme považovat i to, že máme v něčem talent a cítíme, že nám 

ta činnost, oproti okolí, opravdu jde (6). 

1.8.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky můžeme zařadit věci, které nás táhnou dolů, můžou to být třeba 

zastaralé postupy, malá finanční rezerva, velké výdaje a podobně (6). 
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1.8.3 Příležitosti 

Může to být to, když se opravdu chytneme příležitosti. Kupříkladu využití nové 

technologie, pracovní síla ze zahraničí, nové zdroje financování (6). 

1.8.4 Hrozby 

Jsou to faktory, které mohou v nějaký čas nastat a mít tak na naší firmu negativní vliv, 

například krach dodavatele, vstup nových konkurentů na trh,… (6). 

1.8.5 Externí prostředí 

Do této části patří veškeré prvky, které na firmu působí z vnějšku a musíme jim jako 

subjekt čelit (např. vývoj trhu, konkurence,…), dá se říci, že to jsou faktory, které firma 

nemůže nijak ovlivnit (6). 

1.8.6 Interní prostředí 

Do této podkapitoly patří faktory, které firma může ovlivnit (např. finanční síla, nabízené 

produkty,…) (6).  

Obrázek 11: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Na tomto místě bude analyzován současný stav subjektu Lukáš Dolejš (DollyDesign). 

V první řadě zde bude subjekt představen. Následuje seznámení s organizační strukturou 

subjektu, její hardwarové a softwarové vybavení. Nechybí ani vypracovaná SWOT 

analýza, příjem zakázek a jejich realizace. Závěr této části představuje výsledek 

monitoringu stávajícího uchovávání dat subjektu. 

Analýza současného stavu jasně ukazuje velké nedostatky v uchovávání dat subjektu. 

Tyto data jsou nepřehledná, chaotická, nesjednocená a z toho plyne neefektivní časové i 

pracovní využití daného subjektu. Sám subjekt pociťuje tyto nedostatky a má snahu 

zavézt systematičnost do svých pracovních činností. 

2.1 Představení subjektu 

Subjekt Lukáš Dolejš funguje jako OSVČ a jeho podnikání se datuje od roku 2016. Pohyb 

subjektu v oblasti reklamy je však mnohem časově delší, tento fakt je ovlivněn studiem a 

absolvováním střední grafické školy subjektu. Práce subjektu je zaměřena na návrhy, 

realizace i instalaci reklamních předmětů a ploch. Dále pak na řezanou grafiku, 3D 

reklamy, velkoplošný tisk, světelnou LED reklamu, ale i na vizitky, letáky, razítka. Sídlo 

subjektu je v Brně v Řečkovicích. 

2.1.1 Organizační struktura 

Subjekt Lukáš Dolejš pracuje sám s jedním zaměstnancem. Jelikož nároky na práci 

nejsou zcela pravidelné a požadavky na kvalitu odvedené práce v tomto oboru stále 

rostou, musí subjekt Lukáš Dolejš zaměstnávat na DPP ještě dva zaměstnance. On sám 

komunikuje se zákazníky, přijímá zakázky a vytváří návrhy těchto zakázek. Návrhy jsou 

představeny zákazníkům a po společné domluvě dochází k úpravám, jež posléze vedou 

k finální objednávce. Tvorbou zakázky se vždy zabývá sám subjekt. Jeho zaměstnanec 

mu poté pomáhá s instalací objednávky. Pokud je objednávka hodně rozsáhlá, subjekt 

využívá práce svých zaměstnanců na DPP. Pro stále se zvyšující poptávku po produktech 

subjektu, je plánováno zaregistrovat DollyDesign jako společnost s ručením omezením. 
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2.2 Hardware 

V sídle subjektu se nachází stolní počítač a notebook značky Apple. Stolní počítač 

subjektu slouží pro vyřizování objednávek a tisknutí již vystavených faktur. Toto je 

ovlivněno tím, že k tomuto počítači je připojena tiskárna značky HP. Stolní počítač je 

vybaven procesorem Intel Core i5-4430 s integrovanou grafickou kartou Intel HD 4600, 

s pevným diskem o velikosti1 TB značky WD, pamětí RAM o velikosti 8 GB. K počítači 

je připojen LED monitor Asus VX248H s uhlopříčkou 24“. Na notebooku značky Apple 

subjekt Lukáš Dolejš provádí vizualizace zakázek a veškeré aktivity související 

s grafickými úpravami objednávek. Notebook je konkrétně MacBook Pro 16“. 

2.3 Software 

Počítač, který slouží na vyřizování objednávek pracuje na systému Windows 10, 

MacBook běží na systému MacOS. Stolní počítač je vybaven kancelářským balíkem MS 

Office 2019 a antivirovou ochranou od Avast Security. MacBook je vybaven 

Photoshopem CC. Tvorba faktur je prováděna programem iFaktura. Jako antivir je zde 

použit MacKeeper. 

2.4 Výrobní vybavení subjektu 

Daný subjekt disponuje hmotnými majetky, které jsou potřebné pro vykonávání 

podnikatelské činnosti. Tyto majetky se nachází přímo v místě vykonávání pracovní 

činnosti subjektu. Mezi tyto majetky patří např. plotr značky SK1350T, který má šířku 

135 cm a slouží pro vyřezávání fólie, ta se používá zejména pro řezanou grafiku, ale i pro 

potisk oblečení. S potiskem oblečení souvisí i termolis značky PRIME, který taví grafické 

prvky na textilie. Dalším majetkem subjektu je fréza pro výrobu 3D reklamy. Dále pak 

UV laminátor pro laminaci velkoplošného tisku a v neposlední řadě tiskárna pro výrobu 

vizitek, kalendářů a plakátů.  

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza vznikla na základě zkušeností daného subjektu. Data jsou získaná 

z rozhovoru a přímého i nepřímého pozorování. 
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Obrázek 12: SWOT analýza společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozhovoru se subjektem) 

 

2.6 Příjem a realizace zakázky 

Nejpodstatnější pro subjekt je proces příjmu a realizace zakázky. Zakázka vzniká na 

základě kontaktování subjektu Lukáš Dolejš zákazníkem. Zákazník specifikuje své 

požadavky na danou zakázku. V daném případě vývojového diagramu se může jednat o 

řezanou grafiku, tvorbu plachty, či 3D reklamy. Subjekt konzultuje se zákazníkem dané 

požadavky klienta. Posléze vytvoří návrh, který předloží zákazníkovi spolu s cenovým 

rozpočtem. Dle spokojenosti klienta s návrhem ale i s cenovým rozpočtem, dochází ke 

společné domluvě nebo k hledání kompromisů v zakázce. Pokud je zákazník nespokojen 

a kompromis není možný, je spolupráce ukončena. V opačném případě, kdy je strana 

zákazníka i dodavatele spokojena, dochází ke společné domluvě a vytvoření finální 

objednávky. 
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Obrázek 13: Příjem zakázky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.7 Nedostatky subjektu 

Monitoring práce a pracovního vybavení subjektu Lukáš Dolejš (DollyDesing) přinesl 

jasné výsledky, jež ukázaly nedostatky. Hlavním nedostatkem byla shledána absence 

databázového systému nebo programu umožňujícího celkový pohled na objednávky, 

zákazníky samotné i na vynaložený materiál a v neposlední řadě i materiál na skladě. 

Pokud tedy není subjekt přímo na místě vykonávání své činnosti, nemá přehled 

o konkrétním materiálu potřebném k různým zakázkám. 

Jako další nedostatek je i chybějící tabulka cen používaných materiálů. Ze zjištěného 

jasně vyplývá, že každá objednávka je nepřehledně vyhledávána ve vystavených 

fakturách a v elektronické poště. Absenduje přehled zákazníků a s tím spojená 

možnost upravování a doplňování záznamů. Zcela uniká propojenost zákazníka jako 

jednotlivce a zákazníka jako součást firmy. 

Z této skutečnosti plyne i neefektivně vynaložené pracovní a časové rozložení daného 

subjektu. Roztříštěnost záznamů postrádá prvky celistvosti a tento fakt se odráží 

v chaotickém vyhledávání objednávek.  
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3 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole se nachází samotný návrh řešení databáze, která vychází ze současného 

stavu subjektu. První část se skládá z konceptuálního a logického návrhu databáze. 

V druhé části je realizován fyzický návrh, včetně vytvořených formulářů. V poslední části 

je vyhodnocen přínos a náklady návrhu. 

3.1 Konceptuální a logický návrh 

V konceptuálním návrhu se nejprve podíváme na identifikaci entit a poté na relace. Dále 

se v logickém návrhu podíváme na všechny tabulky, jaké v sobě mají atributy a co dané 

atributy znamenají. 

3.1.1 Identifikace entit 

V následující tabulce, jsou všechny entity (tabulky), které se v databázi vyskytují, jejich 

stručný popis a počat možných výskytů. 

Tabulka 1: Identifikace entit 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Entita Popis Výskyt 

Zákazník 
Obsahuje informace a 

záznamy o zákazníkovi 
Tisíce 

Firma 
Obsahuje informace a 

záznamy o firmách 
Stovky 

Objednávka 

Obsahuje položky 

materiálu pro realizaci, 

datum a ID zákazníka 

Tisíce 

Stát Tabulka hodnot států Jednotky 

Pohlaví Tabulka hodnot pohlaví Jednotky 

Produkty 

Obsahuje záznamy o 

typech materiálu, pro 

formulář „Nová 

objednávka“ 

Desítky 
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Folie 
Vede záznamy o fóliích a 

jejich ceně 
Stovky 

PVC 
Vede záznamy o PVC a 

jejich ceně 
Desítky 

Polep 
Vede záznamy o polepech 

a jejich ceně 
Desítky 

Triko 
Vede záznamy o tričkách a 

jejich ceně 
Desítky 

mat_folie 

Slouží jako dekompoziční 

tabulka, obsahuje ID Folie 

a ID Materiálu 

Stovky 

mat_pvc 

Slouží jako dekompoziční 

tabulka, obsahuje ID PVC 

a ID Materiálu 

Stovky 

mat_polep 

Slouží jako dekompoziční 

tabulka, obsahuje ID 

Polepu a ID Materiálu 

Stovky 

mat_triko 

Slouží jako dekompoziční 

tabulka, obsahuje ID Trika 

ID Materiálu 

Stovky 
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3.1.2 Identifikace relací 

V tabulce níže, jsou vypsané relace (vztahy) mezi sousedními tabulkami. Z důvodu vazeb 

N:M mezi Materiálem a položkami produktů, jsem vytvořil dekompoziční tabulky 

s názvem mat_. 

Tabulka 2:Identifikace relací 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Entita 1 Relace Kardinalita Entita 2 

Zákazník Má 1:N Firmu 

Zákazník Je 1:N Pohlaví 

Zákazník Bydlí 1:N Stát 

Zákazník Má 1:N Objednávka 

Firma Sídlí 1:N Stát 

Objednávka Obsahuje 1:N mat_folie 

Objednávka Obsahuje 1:N mat_pvc 

Objednávka Obsahuje 1:N mat_polep 

Objednávka Obsahuje 1:N mat_triko 

mat_folie Obsahuje N:1 Folie 

mat_pvc Obsahuje N:1 PVC 

mat_polep Obsahuje N:1 Polep 

mat_triko Obsahuje N:1 Triko 
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3.1.3 Identifikace atributů 

Zde si ukážeme jaké atributy jsou v jakých entitách a co znamenají. NULL znamená, 

jestli atribut může být bez hodnoty (Je-li hodnota NULL „ne“, musí se zadat hodnota). 

Zelenou barvou jsou vyznačeny cizí klíče a v jakých jsou tabulkách.  

Tabulka Zakaznik 

V této tabulce se vedou veškeré záznamy o zákaznících. 

Tabulka 3: Zakaznik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_zakaznik 
Identifikační číslo 

zákazníka 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

jmeno Jméno zákazníka Krátký text (30) Ne 

prijmeni Příjmení zákazníka Krátký text (40) Ne 

ulice Ulice Krátký text (50) Ne 

cp Číslo popisné Krátký text (8) Ne 

mesto_adr Město Krátký text (50) Ne 

psc_adr PSČ města Krátký text (6) Ne 

telefon Telefon zákazníka Krátký text (15) Ne 

narozeni Datum narození Datum (Date) Ne 

mail E-mail Krátký text (75) Ne 

firma 
Má-li zákazník 

firmu (FK Firma) 
Dlouhé celé číslo Ano 

stat_adr Stát (FK Stat) Dlouhé celé číslo Ne 

pohlavi 
Pohlaví zákazníka 

(FK Pohlavi) 
Dlouhé celé číslo Ne 
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Tabulka Firma 

V této tabulce se vedou veškeré záznamy o firmě, pokud zákazník nějakou vlastní. 

A objednává služby DollyDesign na firmu. 

Tabulka 4: Firma 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_firma 
Identifikační číslo 

firmy 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev_firma Název firmy Krátký text (50) Ne 

ico IČO firmy Krátký text (10) Ne 

ulice_firma Ulice Krátký text (50) Ne 

cp_firma Číslo popisné Krátký text (8) Ne 

mesto_firma Město Krátký text (50) Ne 

psc_firma PSČ Krátký text (6) Ne 

stat_firma Stát (FK Stat) dlouhé celé číslo Ne 

 

Tabulka Pohlavi 

Tabulka Pohlavi se využívá jako číselník pro tabulku Zakaznik. 

Tabulka 5: Pohlavi 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_pohlavi 
Identifikační číslo 

pohlaví 
Dlouhé celé číslo Ne 

nazev Název firmy Krátký text (10) Ne 
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Tabulka Stat 

Tabulka Pohlavi se využívá jako číselník pro tabulku Zakaznik a Firma. 

Tabulka 6: Stat 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_stat 
Identifikační číslo 

státu 
Dlouhé celé číslo Ne 

nazev Název státu Krátký text (50) Ne 

 

Tabulka Objednavka 

Tabulka Objednavka nám ukládá záznamy ohledně zákazníka, který si jí objednal 

a data, ze kterého objednávka vznikla. 

Tabulka 7: Objednavka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_objednavka 
Identifikační číslo 

objednávky 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

zakaznik 
ID zákazníka (FK 

Zakaznik) 
Dlouhé celé číslo Ne 

datum 
Datum vzniku 

objednávky 
Datum (Date) Ne 
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Tabulka Produkty 

V tabulce Produkty, máme uložené kategorie materiálů a slouží jako zdroj hodnot do 

ComboBoxu ve formuláři „Nová objednávka“. 

Tabulka 8: Produkty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_produkt 
Identifikační číslo 

produktu 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev_produkt Název produktu Krátky text (25) Ne 

 

Tabulka Folie 

V této tabulce se vedou záznamy o fóliích a jejich barvách, typu a materiálu, ze kterého 

jsou vyrobeny.. 

Tabulka 9: Folie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_folie 
Identifikační číslo 

fólie 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev Název fólie Krátký text (50) Ne 

cena Cena fólie za m2 Celé číslo Ne 

  

Tabulka PVC 

V této tabulce se vedou záznamy o PVC deskách a barvách těchto desek. 

Tabulka 10: PVC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_pvc 
Identifikační číslo 

pvc 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev Název PVC Krátký text (50) Ne 

cena Cena PVC za m2 Celé číslo Ne 
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Tabulka Polep 

V této tabulce se vedou záznamy o polepech, přesněji o barvách a typech polepů. 

Tabulka 11: Polep 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_polep 
Identifikační číslo 

polepu 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev Název Polepu Krátký text (50) Ne 

cena Cena polepu za m2 Celé číslo Ne 

Tabulka Triko 

V této tabulce se vedou záznamy o tričkách, konkrétně o barvách a velikostech. 

Tabulka 12: Triko 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_triko 
Identifikační číslo 

trika 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

nazev Název trika Krátký text (50) Ne 

cena Cena trika za kus Celé číslo Ne 
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3.1.4 Dekompoziční tabulky 

Tyto tabulky slouží jako dekompozice mezi objednávkou a různými typy materiálu. 

Tabulka mat_folie 

Tato tabulka spojuje tabulku Objednávka s tabulkou Folie. 

Tabulka 13: mat_folie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_mat_folie 
Identifikační číslo 

materiálu folie 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

ID_folie ID Folie (FK Folie) Celé číslo Ne 

ID_objednavka 
ID Objednávky 

(FK Objednavka) 
Celé číslo Ne 

 

Tabulka mat_pvc 

Tato tabulka spojuje tabulku Objednávka s tabulkou PVC. 

Tabulka 14: mat_pvc 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_mat_pvc 
Identifikační číslo 

materiálu pvc 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

ID_pvc ID PVC (FK PVC) Celé číslo Ne 

ID_objednavka 
ID Objednávky 

(FK Objednavka) 
Celé číslo Ne 
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Tabulka mat_polep 

Tato tabulka spojuje tabulku Objednávka s tabulkou Polep. 

Tabulka 15: mat_polep 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_mat_polep 
Identifikační číslo 

materiálu polep 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

ID_polep 
ID Polepu (FK 

Polep) 
Celé číslo Ne 

ID_objednavka 
ID Objednávky 

(FK Objednavka) 
Celé číslo Ne 

 

Tabulka mat_triko 

Tato tabulka spojuje tabulku Objednávka s tabulkou Triko. 

Tabulka 16: mat_triko 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Popis Typ a délka NULL 

ID_mat_triko 
Identifikační číslo 

materiálu triko 

Dlouhé celé číslo 

(Automatické 

číslo) 

Ne 

ID_triko 
ID Trika (FK 

Triko) 
Celé číslo Ne 

ID_objednavka 
ID Objednávky 

(FK Objednavka) 
Celé číslo Ne 
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3.1.5 ER diagram 

 

Obrázek 14: ER diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Fyzický návrh databáze 

V této části je popsána tvorba tabulek podle logického návrhu z předchozí podkapitoly. 

Tabulky jsou vytvářeny v programu MS Access. Poté si ukážeme sestavy, formuláře, 

které tvoří celý tento „informační systém“. 

3.2.1 Vytvoření tabulek 

V nadcházející části se podíváme, jak se tabulky v MS Access tvořily, jaké jsou jejich 

primární klíče, s jakými tabulkami jsou propojené, díky primárním klíčům a bude 

prezentováno, jaké mají atributy datové typy. 

Tabulka Zákazník 

V tabulce je primární klíč ID_zakaznik a jsou na ni připojeny 3 další tabulky Firma (FK 

firma), Stát (FK stat_adr) a Pohlaví (FK pohlavi). 

  

Obrázek 15: Tabulka Zákazník 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka Firma 

V tabulce je primární klíč atribut ID_firma a je na ni připojena tabulka Stát (FK 

stat_firma). 

 

Tabulka Stát 

Tato tabulka slouží jako pole se seznamem pro tabulky Firma a Zákazník. Primární klíč 

je zde ID_firma. 

 

  

Obrázek 16: Tabulka Firma 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 17: Tabulka Stát 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka Pohlaví 

Tato tabulka slouží jako pole se seznamem pro tabulku Zákazník. Přimární klíč je zde 

ID_pohlavi. 

 

Tabulka Objednávka 

Tato tabulka slouží pro evidenci objednávek, je k ní napojena jedna tabulka Zákazník. 

Primární klíč je zde ID_objednavka. 

 

Tabulka Fólie 

Tato tabulka slouží pro evidenci fólií na skladě a jejich ceny. Primární klíč je zde 

ID_folie. 

 

  

Obrázek 18: Tabulka Pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 19: Tabulka Objednávka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 20: Tabulka Fólie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka PVC 

Tato tabulka slouží pro evidenci PVC desek na skladě a jejich ceny. Primární klíč je zde 

ID_pvc. 

 

Tabulka Polep 

Tato tabulka slouží pro evidenci polepů na trička na skladě a jejich ceny. Primární klíč 

je zde ID_polep. 

 

Tabulka Triko 

Tato tabulka slouží pro evidenci triček na skladě a jejich ceny. Primární klíč je zde 

ID_triko. 

 

  

Obrázek 21: Tabulka PVC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 22: Tabulka Polep 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 23: Tabulka Triko 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka Produkty 

Tato tabulka slouží pro plnění ComboBoxu (Pole se seznamem) ve formuláři „Nová 

objednávka“. Tato tabulka nemá s ostatními tabulkami žádné relační spojení, proto není 

ani uváděna v ER diagramu. Její primární klíč je ID_produkt.  

 

Tabulka mat_folie 

Tato tabulka slouží jako dekompoziční tabulka mezi tabulkami Folie (ID_folie) 

a Objednávka (ID_objednavka). Primárním klíčem této tabulky je ID_mat_folie. 

 

Tabulka mat_pvc 

Tato tabulka slouží jako dekompoziční tabulka mezi tabulkami PVC (ID_pvc) 

a Objednávka (ID_objednavka). Primárním klíčem této tabulky je ID_mat_pvc. 

 

  

Obrázek 24: Tabulka Produkty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 25: Dekompoziční tabulka mat_folie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 26: Dekompoziční tabulka mat_pvc 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka mat_polep 

Tato tabulka slouží jako dekompoziční tabulka mezi tabulkami Polep (ID_polep) 

a Objednávka (ID_objednavka). Primárním klíčem této tabulky je ID_mat_polep. 

 

Tabulka mat_triko 

Tato tabulka slouží jako dekompoziční tabulka mezi tabulkami Triko (ID_triko) 

a Objednávka (ID_objednavka). Primárním klíčem této tabulky je ID_mat_triko. 

  

Obrázek 27: Dekompoziční tabulka mat_polep 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 28: Dekompoziční tabulka mat_triko 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.2 Vytvoření formulářů 

V této podkapitole se podíváme na vytvořené formuláře, sestavu a kód ve VBA. 

Formulář Menu 

Formulář Menu slouží jako rozcestník pro formuláře, které můžeme používat, dalo by se 

říci, že je to velmi jednoduchý informační systém. Je tu tlačítko Přidat zákazníka, kde 

zákazníky můžeme přidávat, poté Seznam zákazníků, což je sestava se seznamem 

stávajících zákazníků. Dále tlačítko pro úpravu zákazníka, v Upravit zákazníka je 

vyhledávací pole, pro případ, že by zákazníků bylo pak už více. V Upravit zákazníka v2 

je vyhledávání pomocí pole se seznamem. A v Nové objednávce, se nám otevře formulář 

s vytvořením objednávky. 

  

Obrázek 29: Formulář Menu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Formulář Přidat zákazníka 

V tomto formuláři můžeme přidávat nové zákazníky, tento formulář by se dal použít i pro 

úpravu zákazníků, ale bez možnosti hledání a pouze „proklikávání“ údaji by byl tento 

způsob značně neefektivní. Vše na tomto formuláři je tvořené Průvodcem formuláře 

a hodnoty jsou brány přímo z tabulek takže nic nebylo potřeba programovat. 

  

Obrázek 30: Formulář Přidat zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Formulář Upravit zákazníka 

Formulář upravit zákazníka nám umožňuje vyhledat určitého zákazníka díky 

vyhledávajícímu poli, kde zadáváme příjmení a poté zákazníkova data nahrát přes tlačítko 

Vložit, do textových polí, kde ho můžeme následně dále upravovat, pro případ 

nechtěného smazání je zde tlačítko Krok zpět. Na formuláři je i sestava Seznam 

zákazníků, pro podrobnější nahlédnutí do databáze zákazníků. 

 

Obrázek 31: Formulář Upravit zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  

Obrázek 32: Sestava Seznam zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kód pro formulář Vytvořit zákazníka 

Zde je veškerý kód, který je potřeba na formuláři Upravit zákazníka. A následně dotaz, 

který je potřeba vložit jako zdrojový do seznamu s názvy zákazníků, aby poté seznam 

bral správné hodnoty z pole pro vyhledávání, kritérium tu je příjmení zákazníka. 

 

 

 

  

Obrázek 33: Kód Upravit zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 34: Dotaz pro vyhledávání zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Formulář Upravit zákazníka v2 

Ve své podstatě jde o podobný formulář jako předchozí, ale s tím rozdílem, že tu není 

vyhledávácí pole a seznam na vybírání zákazníka, ale je tu ComboBox (pole se 

seznamem). Zde není potřeba nic programovat, vše je vytvořeno pomocí průvodce 

formulářem a ComboBox na vyhledávání je vytvořen tak, že zpracovává hodnoty z buněk 

na formuláři. 

 

Obrázek 35: Formulář Upravit zákazníka v2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Formulář Nová objednávka 

Díky tomuto formuláři můžeme vytvářet nové objednávky. Na formuláři vybíráme 

produkty a přidáváme je, díky tlačítku Přidat položku do seznamu, poté díky tlačítku 

Hledat zákazníka otevřeme podformulář s vyhledávacím seznamem, téměž totožným, 

jako u Upravit zákazníka, na podformuláři vybereme zákazníka a přidáme ho do 

formuláře. Objednávku poté můžeme uložit nebo vytisknout. Vyplněný formulář 

objednávky může vypadat viz. Obrázek 38. Zbylý kód pro tento formulář se nachází 

v příloze této práce. 

 

Obrázek 36: Formulář Nová objednávka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Kód pro přidání položky 

Do seznamu přidáváme hodnoty z buněk Název produktu a Konečná cena. 

 

Obrázek 38: Kód Přidat položku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 37: Kompletní objednávka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Přínosy a náklady návrhu 

Přínosy návrhu jsou jednoznačné. Ucelenost dat o zákaznících, o materiálech, 

i o objednávkách. Přínos sebou přináší ušetřený čas subjektu a tím i ušetřenou pracovní 

energii. Přehledné vyhledávání informací přináší jasný a stručný ucelený systém. Tento 

systém má napomoci danému subjektu v oblasti lepšího hospodaření s pracovním časem 

a i s osobní energií. To posléze umožní investice ve směru rozšíření pracovních činností 

daného subjektu. 

Časový náklad na tvorbu návrhu je přibližně 40 hodin. Databáze bude stále zálohovaná a 

sdílená přes program SharePoint Online, tudíž k ní bude přístup odkudkoli. Cena této 

služby od MS Office je 20€ (tedy nějakých 550Kč) za měsíc, v této ceně jsou zahrnuty 

i produkty Office 365. 

V případě rozšiřování pracovních činností subjektu se ve vytvořené databázi nachází 

prostor pro zlepšení různých aspektů, ve směru vytvoření více formulářů, více entit, 

přidání produktů, materiálů či změn cen. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření databáze pro systematizaci pracovních 

činností subjektu Lukáš Dolejš (DollyDesign). Nezbytnou nutností je shledáno, aby daný 

subjekt měl jisté informace stále k dispozici, sjednocené v jednom databázovém systému. 

Tím se subjektu ušetří vynaložený čas, zefektivní hospodaření s vynaloženou energií, 

zvýší se profesionalita daného subjektu, což postupně povede k rozšíření jiných oblastí 

podnikání. 

Teoretická část přináší fakta o postupech tvorby databází, o tom, jak databáze uplatnit 

v praxi, jak s nimi pracovat, jak je rozšiřovat a v neposlední řadě i to, jak do nich vkládat 

data.  

Druhá část, analýza současného stavu, provádí seznámení s daným subjektem Lukáš 

Dolejš a představení jeho podnikatelské činnosti. V analýze současného stavu byl 

proveden monitoring ukládání dat a dalších činností s tím spojených. Tento monitoring 

ukázal jasné nedostatky v celistvosti vedení dat daného subjektu o zákaznících, 

o materiálech a o objednávkách. Silné a slabé stránky daného subjektu jsou zhodnoceny 

ve SWOT analýze. SWOT analýza i monitoring přináší jasné výsledky o absenci 

databázového systému nebo programu. Dále je pak rozebírán hardware, software 

a movitý majetek, který ke svému podnikání Lukáš Dolejš využívá. 

 V části návrh vlastního řešení je nejprve vytvořený konceptuální a logický návrh 

systémové databáze a poté fyzický návrh s implementací do systému MS Access. Na 

konci fyzického návrhu jsou uvedeny formuláře, které jsou využívány pro ovládání 

databáze. Jako poslední část se zde nachází přínosy a náklady konečného návrhu. 

Při tvorbě databáze bylo postupováno tak, aby vytvořená databáze byla co 

nejpřehlednější, nejefektivnější a zároveň srozumitelná pro daný subjekt. Individualita 

vytvořené databáze poslouží k jednoduchému využití pracovních činností daného 

subjektu a tím povede k ušetření času, snížení investované energie subjektu a zároveň ke 

zvýšení profesionality subjektu. 
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Příloha č. 1: Kód pro formulář Nová objednávka 

Option Compare Database 

Option Explicit 

 

Private Sub cmdPridat_Click() 

Dim c As Control 

Set c = Me.Seznam_obj 

With c 

.ColumnCount = 2 

.RowSourceType = "Value List" 

.BoundColumn = 2 

End With 

Set c = Nothing 

Dim str1, str2 As String 

str1 = Me.TextB_mat.Value 

str2 = Me.TextB_kcena.Value 

Me.Seznam_obj = AddItemToTheList(Seznam_obj, str1, str2) 

End Sub 

 

Function AddItemToTheList(ctlListBox As ListBox, ByVal itm1 As String, ByVal itm2 

As String) 

    ctlListBox.AddItem Item:=itm1 & ";" & itm2 

End Function 

  



 

II 

 

Private Sub ComboB_folie_Change() 

TextB_mat.Value = "" 

If ComboB_produkt.Value = 1 Then 

    TextB_mat.Value = ComboB_folie.Column(1) 

    TextB_cena.Value = ComboB_folie.Column(2) 

End If 

End Sub 

 

Private Sub ComboB_pvc_Change() 

TextB_mat.Value = "" 

If ComboB_produkt.Value = 2 Then 

    TextB_mat.Value = ComboB_pvc.Column(1) 

    TextB_cena.Value = ComboB_pvc.Column(2) 

End If 

End Sub 

 

Private Sub ComboB_triko_Change() 

TextB_mat.Value = "" 

If ComboB_produkt.Value = 3 Then 

    TextB_mat.Value = ComboB_triko.Column(1) 

    TextB_cena.Value = ComboB_triko.Column(2) 

End If 

End Sub 
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Private Sub ComboB_polep_Change() 

TextB_mat.Value = "" 

If ComboB_produkt.Value = 4 Then 

    TextB_mat.Value = ComboB_polep.Column(1) 

    TextB_cena.Value = ComboB_polep.Column(2) 

End If 

End Sub 

 

Private Sub ComboB_produkt_Change() 

ComboB_folie.Visible = False 

ComboB_pvc.Visible = False 

ComboB_triko.Visible = False 

ComboB_polep.Visible = False 

TextB_cena.Value = "" 

TextB_kcena.Value = "" 

TextB_mat.Value = "" 

TextB_mnozstvi.Value = "" 

 

If ComboB_produkt.Value = 1 Then 

    ComboB_folie.Visible = True 

ElseIf ComboB_produkt.Value = 2 Then 

    ComboB_pvc.Visible = True 

ElseIf ComboB_produkt.Value = 3 Then 

    ComboB_triko.Visible = True 

ElseIf ComboB_produkt.Value = 4 Then 
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    ComboB_polep.Visible = True 

ElseIf ComboB_produkt.Value = 6 Then 

    TextB_mat.Value = "Práce" 

End If 

 

If TextB_mat.Value = "Práce" Then 

    TextB_cena.Visible = False 

    TextB_mat.Visible = False 

    TextB_mnozstvi.Visible = False 

    TextB_kcena.Locked = False 

Else 

    TextB_cena.Visible = True 

    TextB_mat.Visible = True 

    TextB_mnozstvi.Visible = True 

    TextB_kcena.Locked = True 

End If 

End Sub 

 

Private Sub hledat_zakaznika_Click() 

    DoCmd.OpenForm "hledat_zak", , , , , acDialog 

End Sub 

 

Private Sub vymazat_Click() 

    Me.Seznam_obj.RowSource = "" 

End Sub 
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Private Sub TextB_mnozstvi_AfterUpdate() 

    TextB_kcena.Value = TextB_cena.Value * TextB_mnozstvi.Value 

End Sub 

 

Private Sub ulozit_obj_Click() 

    If Not IsNull(Me.txt_id.Value) Then 

        If Not IsNull(Me.Seznam_obj.ItemData(0) = "") Then 

         

        Dim a As Recordset 

        Dim id As Integer 

        Dim i As Integer 

  

        id = DMax("ID_objednavka", "Objednavka") 

         

        Set a = CurrentDb.OpenRecordset("objednavka") 

        For i = 0 To a.RecordCount - 1 

            If a.Fields("ID_objednavka") = id Then 

                 

                a.Edit 

                a.Fields("zakaznik") = Me.txt_id.Value 

                End If 

            a.MoveNext 

        Next i 

        a.Close 



 

VI 

 

         

        MsgBox "Objednávka se uložila pod číslem " & id & "." 

        Else 

            MsgBox "Nevybral si materiál" 

        End If 

    Else 

        MsgBox "Nevybral si zákazníka" 

    End If 

End Sub 


