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Abstrakt 

Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. 

Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují 

zpracovávanou problematiku, ve druhé části je analyzovaný současný stav a postup při 

pořádání akcí, třetí část obsahuje vlastní řešení dané problematiky a navržená jednotlivá 

řešení. Celou práci uzavírá závěr, který obsahuje celkové shrnutí práce. 

Klíčová slova 

databáze, návrh aplikace, MySQL, ER model, PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor's thesis describes issues of organizing events in the organization of scouts. 

The thesis is devided into three main parts, the first part is the theoretical background of 

processed issues. The second part analyzes the current state and procedure of organizing 

events, the third part consists of solution to the issue and suggested solution. All thesis is 

generaly summarised in the last part. 
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ÚVOD 

V rámci bakalářské práce je zpracováváno téma pořádání akcí v organizaci Junák – český 

skaut, konkrétně v okrese Hodonín. Zabývanou problematikou je zefektivnění procesu 

realizace akcí navržením databáze uskutečněných a plánovaných akcí včetně aplikačního 

prototypu pro následnou správu. 

Postupnou analýzou problému se na základě tohoto rozboru sestaví další postupy 

sestávající se z návrhu a následným vytvořením databáze pro podpůrnou webovou 

aplikaci. Dále je vytvořen prototyp této aplikace, který slouží jako odrazový můstek 

finální verzi. Na základě tohoto prototypu jsou stanovena doporučení organizaci, která by 

měla být při tvorbě aplikace vnímána. Při zpracování návrhů je dbáno na dostupnost dat, 

pro potřeby následných analýz organizace. 

Databáze je tvořena v jazyce MySQL, který je využíván na serveru poskytovatele 

hostingu. Správa je prováděna přes prostředí aplikace phpMyAdmin a prototyp aplikace 

je vytvářen v jazyce PHP. Prototyp propojený s databází zajišťuje správu akcí 

pořádaných v rámci zmíněné organizace. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je navrhnout databázi a aplikace (na úrovni prototypu) pro podporu realizace 

akcí v organizaci Junák – český skaut. Tento návrh bude zpracován na základě analýzy 

současného stavu, postupu a pravidel pro realizace akcí v dané organizaci. 

Navržená databáze a prototyp aplikace slouží pro organizaci Junák – český skaut, okres 

Hodonín, z. s. Navržený prototyp má za úkol správu aplikace a dbá na dostupnost dat pro 

následné analýzy. Vytvoření návrhu databáze a aplikace má za úkol zvýšit uživatelskou 

přívětivost při realizaci akcí. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola přiblíží teorii potřebnou pro základní pochopení práce a jejího zpracování. 

Kapitola je rozdělena na několik podkapitol dle tematických okruhů teoretického pozadí 

popisujícího jednotlivé fáze praktického zpracování práce. 

1.1 Základní pojmy databáze a databázového systému 

Zde budou vysvětleny základní pojmy z teorie databází. Od základu jako data 

a informace, následně bude definována databáze a celý databázový systém. 

1.1.1 Data a informace 

Rozdíl mezi daty a informacemi tvoří zpracování a interpretace. Daty rozumíme dále 

nezpracovaná fakta, která sama o sobě nemají velký význam (pro další zpracování). 

Na rozdíl od toho informace jsou již zpracovaná data. Data, kterým někdo přiřadil určitou 

strukturu, a proto s nimi lze dále pracovat, neboť již mají určitý význam [1]. 

Můžeme uvést příklad, kdy máme data „Petr“ a „30“. Jedná se o data, nevíme totiž, jakou 

vzájemnou vazbu mezi sebou má jméno Petr a číslo 30. Ve chvíli, kdy nám někdo řekne, 

že číslo 30 je věk osoby Petra, jedná se o informaci [1]. 

1.1.2 Databáze 

Databázi je možné definovat několika pohledy, níže zmíním některé z nich z různých 

zdrojů. 

Jedná se o soubor navzájem logicky souvisejících záznamů obsahující vlastní popis 

(součástí databáze je popis struktury databáze) [2]. 

Velké sdílené úložiště dat pro přístup mnoha uživatelům nezávisle na sobě. Požadovaná 

data uživateli jsou dostupná s minimem duplicitních dat. Kromě dat organizace (faktů) 

obsahuje i popis těchto dat, čímž můžeme databázi definovat také jako sebepopisující 

kolekci integrovaných záznamů [1]. 

Pojmem „logicky související“ u databáze chápeme vztahy mezi jednotlivými objekty, 

které identifikujeme pro potřeby organizace dat. Je třeba definovat vztahy mezi objekty 

tak, aby na sebe měli logickou návaznost [1]. 
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1.1.3 Systém řízení databáze 

Systém řízení databáze můžeme považovat jako mezistupeň mezi databázovou aplikací 

a databází. Rozdílem oproti databázové aplikaci je provádění dotazů nad databází, kdežto 

databázová aplikace je aplikační prostředí pro zadávání těchto dotazů [2]. 

Mezi základní operace s databází, které jsou funkcí systému řízení databáze je možnost 

tvorby databází a tabulek, případně jiné pomocné struktury v rámci databáze. Dále čtení 

a úprava dat z databáze, definování jasných pravidel (omezení referenční integrity) 

a v neposlední řadě také funkce spojené se správou databáze – souběžnost (práce jednoho 

uživatele nesmí narušit práci druhého uživatele), záloha a obnova dat (pro eliminaci rizika 

ztráty dat) [2]. 

Funkce systému řízení databáze: 

• vytvoření databáze a databázových tabulek, 

• vytvoření podpůrných struktur (indexy), 

• čtení dat, 

• úprava dat (čtení, aktualizace, odstranění), 

• úprava struktury databáze (tabulek), 

• definování pravidel, 

• kontrola souběžnosti, zajištění bezpečnosti, 

• záloha a obnova dat [2]. 

1.1.4 Databázová aplikace 

Jedná se o software sloužící pro práci uživatelů s databází, databázová aplikace slouží 

k vytváření a správě databáze, následně pak pro generování informací. V dnešní době 

se většinou využívají online databázové aplikace [1].  

1.1.5 Databázový systém 

Pojmem databázový systém chápeme celek čtyř komponentů, které dohromady tento 

systém tvoří. Patří do něj dříve zmíněné a definované komponenty – databáze, systém 

řízení databáze, databázová aplikace a uživatelé. Uživatelé sice nebyli výše samostatně 

definováni, jedná se ale o uživatele (klienty), kteří přistupují k databázi, se kterou chtějí 

dále pracovat [2]. 
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Obrázek č. 1 Schéma databázového systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

1.2 Vývoj databáze 

Vývoj databáze lze rozdělit na proces o několika fázích. První fázi můžeme označit jako 

analýzu požadavků, druhou jako návrh komponent a třetí (poslední) nazýváme 

implementací [2]. 

V následující podkapitole budou teoreticky popsány jednotlivé dílčí prvky potřebné pro 

vývoj a návrh databáze. Popsaná teorie odpovídá pro relační datový model.  

1.2.1 Entita 

Entitu chápeme jako množinu objektů, které mají shodné vlastnosti. Uživatel (nebo 

organizace) je identifikuje jako nezávisle existující objekty. Konkrétní objekt jako 

záznam v rámci množiny nazýváme výskyt entity. Entita může reprezentovat jak objekt 

fyzicky existující, tak i objekt, který neexistuje fyzicky, ale jen abstraktně. Příkladem 

fyzicky existující entity může být například kniha a abstraktním příkladem vypůjčení 

knihy [1]. 

1.2.1.1 Silná entita 

Silná entita svým primárním klíčem nezávisí na existenci entity jiné [1]. 

1.2.1.2 Slabá entita 

Na rozdíl od silné entity slabá entita svým primárním klíčem úplně nebo částečně závisí 

na existenci entity jiné [1]. 

1.2.2 Atribut 

Atribut zastupuje popisující vlastnost entity. Entity z jedné množiny entit popisují stejné 

atributy. Každý atribut má definovaný datový typ a případně jeho délku, dále popisuje 

další jeho další vlastnosti – jestli je daný atribut pro entity povinný, je nastaven na určitou 

výchozí hodnotu a případná další omezení [2]. 
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Pokud využijeme příklad uvedený v odstavci pro popis entity, můžeme pro knihu 

definovat následující atributy: 

• název 

• autor 

• rok vydání 

• číslo vydání 

• místo vydání 

• nakladatelství 

• počet stran 

• ISBN 

Vždy záleží na konkrétní situaci, jaké atributy (informace) chceme o dané entitě (objektu) 

sledovat a uchovávat. 

1.2.2.1 Jednoduchý atribut 

Pokud se atribut skládá pouze z jedné komponenty, nazýváme jej jednoduchým atributem 

[1]. 

1.2.2.2 Složený atribut 

Složený atribut tvoří více jednotlivých komponent spojených do jednoho atributu. 

Příkladem může být jméno autora knihy (jméno + přímení) nebo také adresa osoby (ulice 

+ číslo popisné/orientační + PSČ + obec) [1]. 

1.2.2.3 Odvozený atribut 

Atribut, jehož hodnotu lze odvodit z jiného (souvisejícího) atributu. Příkladem může být 

stáří automobilu. Autobazar si v databázi uchovává atribut rok výroby vozidla, ze kterého 

lze snadno odvodit stáří daného vozu. Tento atribut tak není třeba v databázi uchovávat 

a zároveň odpadá problém s aktuálností dat, neboť rok výroby je na rozdíl od stáří vozidla 

neměnné [1]. 

1.2.3 Relace 

Stěžejní část relačních databází tvoří právě relace. Lze jí rozumět jako odkaz z jedné 

tabulky do jiné. Lze si ji představit jako pomyslnou spojnici mezi dvěma tabulkami 

obsahující propojené (totožné) atributy – klíče. Relace lze též nazývat vazby [3]. 
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1.2.3.1 Relace 1:1 

Relace 1:1 znázorňuje vztah mezi dvěma tabulkami, kdy tento vztah je jednoznačný. 

Popisujeme jej, že právě jeden záznam z jedné tabulky odpovídá právě jednomu 

(případně žádnému) záznamu tabulky druhé [3]. 

 

Obrázek č. 2 Relace 1:1 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7) 

Tyto vazby se v praxi vyskytují jen velmi málo, protože většinou není důvod rozdělovat 

atributy do dvou oddělených tabulek, když je možné je vložit do tabulky jediné [3]. 

1.2.3.2 Relace 1:N 

Relace 1:N představuje vazbu, kdy jeden záznam může být spojen s několika záznamy 

v tabulce druhé. Obráceně však platí, že jeden záznam odpovídá jednomu záznamu z dané 

první tabulky. Relace N:1 je tatáž relace jen o opačného pohledu [3]. 

 

Obrázek č. 3 Relace 1:N 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7) 
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1.2.3.3 Relace N:M 

U relace N:M již platí, že jeden záznam z první tabulky může být spojen s více záznamy 

druhé tabulky a zároveň záznam z druhé tabulky může odkazovat na více záznamů 

v první tabulce [3]. 

 

Obrázek č. 4 Relace N:M 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7) 

Pro další možnou práci s databází je nutné provést rozložení této vazby pomocí nově 

vytvořené entity, která vazbu N:M rozdělí na dvě vazby 1:N. Tato nově vzniklá entita 

se nazývá průniková entita [4]. 

 

Obrázek č. 5 Rozklad vazby N:M 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7) 

Z obrázku č. 5 lze vidět na příkladu rozklad vazby N:M. Jenda osoba se může zúčastnit 

více akcí a zároveň jedné akce se může zúčastnit více osob. Řešením je v tomto případě 
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nově vzniklá průniková entita „Osoba na akci“, která vazbu N:M rozdělí na dvě vazby 

1:N. 

1.2.4 Klíče 

Klíčem nazýváme identifikující sloupec tabulky. Klíč nemusí být tvořen pouze jedním 

sloupcem, může jej společně tvořit několik sloupců dané tabulky [5]. 

Vzhledem k tomu, že databáze jsou tvořeny z více navzájem propojených tabulek, klíče 

zde slouží jako odkazy z jedné tabulky do tabulky druhé [5]. 

1.2.4.1 Složený klíč 

Klíč, který je složen ze dvou nebo více atributů [2]. 

1.2.4.2 Kandidátní klíč 

Hodnota kandidátního klíče jednoznačně určuje záznam v tabulce. K této identifikaci 

využívá nejmenší možný počet sloupců nutných k této identifikaci [1]. 

1.2.4.3 Primární klíč 

Primárním klíčem tabulky je zvolený kandidátní klíč, jsou-li v jedné tabulce ještě další 

kandidátní klíče, které nejsou zvoleny jako primární, považujeme je za klíče alternativní 

[1]. 

1.2.4.4 Cizí klíč 

Cizí klíč tvoří sloupec (případně skupina sloupců) v jedné tabulce, a odpovídá svojí 

datovou strukturou primárnímu klíči v tabulce druhé. Na základě primárního a cizího 

klíče jsou tvořeny relace mezi tabulkami [1]. 

1.2.5 Relační integrita 

V následující podkapitole bude rozebrána entitní a referenční integrita. 

1.2.5.1 Entitní integrita 

Entitní integrita definuje, že hodnota primárního klíče nikdy nesmí být nulová. Pokud 

máme složený primární klíč, tak nesmí být nulová žádná z jeho částí, ze kterých je klíč 

složen. Toto pravidlo platí pro všechny kandidátní (alternativní) klíče [1]. 
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1.2.5.2 Referenční integrita 

Referenční integrita definuje pravidlo pro cizí klíče. Pokud cizí klíč v tabulce odkazuje 

na primární klíč v domovské tabulce, musí odkazovat na existující klíč (záznam) 

v domovské tabulce, nebo hodnota cizího klíče musí být nulová [1]. 

1.2.6 Normalizace 

Normalizaci databáze lze definovat jako proces úpravy datové struktury, aby byla 

dodržena smysluplná závislost dat, bez obsahujících se opakujících dat [6]. 

Normalizace se skládá z několika úrovní – forem. Všechny formy vycházejí z potřeby 

efektivního ukládání dat s minimální redundancí a zároveň zachováním konzistence 

a integrity dat. Každá vyšší normální forma musí splňovat pravidla všech nižších 

normálních forem [4]. 

1.2.6.1 První normální forma 

Aby tabulka splňovala 1NF musí splňovat následující kritéria: 

• tabulka neobsahuje sloupce se stejným obsahem, 

• atribut obsahuje pouze jednu hodnotu [1]. 

1.2.6.2 Druhá normální forma 

2NF se týká pouze tabulek se složenými primárními klíči. Pokud má tabulka jednoduchý 

primární klíč, je automaticky podmínka 2NF splněna [1]. 

Definice 2NF říká, že atributy závisí na celém primárním klíči – na všech jeho dílčích 

atributech [4]. 

1.2.6.3 Třetí normální forma 

3NF vyžaduje, aby neklíčový atribut byl funkčně závislý na klíči. Pokud je závislost přes 

jiný atribut, který není klíčem, pak máme tzv. tranzitivní závislost, která neodpovídá 3NF 

[4]. 

1.3 Návrh databáze 

Tématem této podkapitoly je popis konceptuálního, logického a fyzického návrhu 

databáze. 
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1.3.1 Konceptuální návrh databáze 

V rámci konceptuálního návrhu databáze se vytváří ER model. Funkcí tohoto modelu je 

úplné a přesné zobrazení datových požadavků, které má tvořená databáze splňovat. Po 

vytvoření je nutné zkontrolovat minimální redundanci a podporu požadovaných 

transakcí. Při tvorbě ER modelu postupujeme následujícími dílčí kroky: 

1. Identifikace entit 

2. Identifikace relací 

3. Identifikace a spojení atributů s entitami nebo relacemi 

4. Určení domén atributů 

5. Určení atributů, které budou kandidátními, primárními a alternativními klíči 

6. Generalizace entit 

7. Kontrola redundance modelu 

8. Kontrola podpory uživatelských transakcí 

9. Posouzení návrhu uživateli [1]. 

Vytvoření ER modelu chápeme jako krok 1, dále zmíněné body (kroky) jako jeho dílčí 

kroky, číslování bude tedy následující: 

1.1 Identifikace entit – rozumíme tím definování objektů, které v rámci vytvářené 

databáze máme potřebu sledovat a uchovávat o nich informace [1]. 

1.2 Identifikace relací – pokud máme identifikované všechny entity, musíme nyní nalézt 

všechny relace (vazby), které jsou mezi těmito entitami. Pro identifikaci všech relací 

nám slouží uživatelské požadavky [1]. 

1.3 Identifikace a spojení atributů s entitami nebo relacemi – v této části nalézáme fakta, 

která chceme uchovávat o entitách a zvolíme je za atributy entity [1]. 

1.4 Určení domén atributů – na základě vytvářeného ER modelu zvolíme domény 

atributů [1]. 

1.5 Určení atributů, které budou kandidátními, primárními a alternativními klíči – ze 

zvolených atributů entity musíme vybrat atributy tak, aby tvořily kandidátní klíče. Ze 

zvolených kandidátních klíčů vybereme jeden jako primární, zbylé klíče jsou klíči 

alternativními. Výběr musí být proveden na základě pravidel stanovených pro 

kandidátní klíče [1]. 
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1.6 Generalizace entit – jedná se o nepovinný krok, ve kterém pokračuje vývoj ER 

modelu generalizací/specializací entit. Vytvoření nadtříd a podtříd přidá modelu 

nejen na detailnosti, ale především na složitosti [1]. 

1.7 Kontrola redundance modelu – zjistíme-li, že se v modelu nalézá redundance, je třeba 

ji odstranit. Kontrola se provádí přezkoumáním relací 1:1 a následně odstraněním 

redundantních relací [1]. 

1.8 Kontrola podpory uživatelských transakcí – provedení kontroly probíhá manuálně, 

kdy zjišťujeme dostupnost transakcí (spojení entit relacemi), které budeme následně 

po databázi požadovat [1]. 

1.9 Posouzení návrhu uživateli – před dokončením návrhu ER modelu je třeba nechat 

tento návrh posoudit uživatele, kteří mají nejpodrobnější představu o transakcích 

mezi daty a znají konkrétní řešený problém. Uživatelé jako třetí nezávislé osoby 

mohou mnohdy přijít na důležité poznatky ohledně modelovaného ER modelu [1]. 

1.3.2 Logický návrh databáze 

Cílem logického návrhu databáze je mapování ER modelu do tabulek. V rámci tohoto 

kroku se tabulky kontrolují pomocí pravidel normalizace, pro minimum redundance dat 

a opět je provedena kontrola podpory požadovaných transakcí. Ve druhém kroku 

využíváme následující dílčí kroky: 

1. Vytvoření tabulek 

2. Normalizace tabulek 

3. Kontrola podpory uživatelských transakcí 

4. Kontrola integritních omezení 

5. Posouzení návrhu uživateli [1]. 

Druhým krokem návrhu databáze je tedy logický návrh, popišme tedy jednotlivé dílčí 

části tohoto kroku: 

2.1 Vytvoření tabulek – dle vytvořeného ER modelu se vytváří tabulky zastupující 

jednotlivé entity a jejich atributy, relace případně integritní omezení. ER model 

nám slouží jako podklad pro strukturu tabulek [1]. 

2.2 Normalizace tabulek – s využitím pravidel pro normalizaci zkontrolujeme 

jednotlivé tabulky, jestli odpovídají těmto pravidlům. Normalizace tabulek má za 
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úkol především předejít duplikaci uchovávaných dat. Tabulky by měli odpovídat 

minimálně 3NF [1]. 

2.3 Kontrola podpory uživatelských transakcí – jedná se o stejný krok jako je krok 

1.8, je ale nutné jej provést znovu pro případ, že se při modifikaci tabulek 

nezměnily požadované transakce [1]. 

2.4 Kontrola integritních omezení – zde je potřeba věnovat pozornost nastaveným 

a zvoleným integritním omezením vytvářené databáze, aby v budoucnu nedošlo 

k neúplnosti, nepřesnosti nebo narušení konzistnosti databáze [1]. 

2.5 Posouzení návrhu uživateli – závěrečným krokem je opět posouzení uživateli. 

Tento krok obsahuje také kontrolu kompletnosti návrhu a zda je návrh dostatečně 

(zcela) zdokumentovaný [1]. 

1.3.3 Fyzický návrh databáze 

Fyzický návrh databáze zahrnuje několik hlavních kroků s dílčími úkoly [1]. 

- Převedení logického návrhu databáze do cílového systému řízení databáze: 

1. Návrh podkladových tabulek 

2. Návrh reprezentace odvozených dat 

3. Návrh zbývajících integritních omezení [1]. 

Cílem převedení logického návrhu databáze do cílového systému řízení databáze je 

vytvoření fungujícího základu databáze z logického návrhu. Zde jsou podrobněji popsány 

dílčí kroky: 

3.1 Návrh podkladových tabulek – dle logického návrhu a jeho dokumentace lze nyní 

vytvořit tabulky dle dostupných informacích [1]. 

3.2 Návrh reprezentace odvozených dat – pokud chceme v databázi uchovávat 

odvozené atributy, musíme je v tomto kroku definovat. Odvozené atributy totiž 

nejsou součástí ER modelu [1]. 

3.3 Návrh zbývajících integritních omezení – zbývající integritní omezení vychází ze 

zvoleného systému řízení databáze, protože každý systém může mít odlišné 

možnosti. Definujeme zde proto konkrétní zbývající integritní omezení pro 

databázi [1]. 

- Volba organizace souborů a indexů: 

1. Analýza transakcí 
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2. Volba organizace souborů 

3. Volba indexů [1]. 

Čtvrtý krok má za cíl definovat organizaci souborů a indexů, aby byl znán systém 

ukládání záznamů do souboru na disku, zde jsou podrobně popsány dílčí části tohoto 

kroku: 

4.1. Analýza transakcí – většinou je třeba vybrat (analyzovat) ty nejdůležitější 

transakce, protože obvykle bývá v rámci databáze transakcí velké množství. Při 

analýze se soustřeďujeme na výkonnostní kritéria typu vliv na výkonnost, 

kritická důležitost pro provoz organizace a časový okamžik provádění 

analyzované transakce [1]. 

4.2. Volba organizace souborů – uložení dat je jedním z nejstěžejnějším bodem 

fyzického návrhu. V bodě „volba organizace souborů“ je proto nutné vybrat co 

nejefektivnější způsob ukládání záznamů do souborů. [1]. 

4.3. Volba indexů – Indexy mohou při správném využití zvýšit rychlost dotazování. 

Je tedy nutné definovat, jestli přidání indexů bude mít slibovaný výsledek 

zvýšení výkonu či nikoli [1]. 

- Návrh uživatelských pohledů 

Vytvoření pohledů může mnohdy usnadnit práci při častém dotazování na tytéž atributy 

v různých tabulkách. Je tedy možné vhodně zvolit uživatelské pohledy, aby byla 

v budoucnu práce s dotazováním několikanásobně snazší [1]. 

- Návrh bezpečnostních mechanismů 

Ne všichni uživatelé potřebují stejná přístupová práva ke všem tabulkám, zvlášť důležité 

je chránit citlivá data společnosti od neoprávněných přístupů libovolných uživatelů 

databáze. Ne každý potřebuje přístup ke všem datům, a ne každý potřebuje přístup 

k jakýmkoli datům [1]. 

- Zvážení kontrolované redundance 

I když normalizační pravidla požadují minimální redundantnost dat, vhodné zavedení 

redundancí může zásadně kladně ovlivnit efektivnost provozu databáze. K tomuto 

opatření je ale vhodné se uchýlit až v případě, že bez zavedení úmyslné redundance 

nesplňuje výkonost databáze požadovaných výsledků [1]. 



25 

 

- Monitoring a ladění systému v provozu [1]. 

S časovým odstupem se můžou projevit nedostatky v návrhu databáze i přes její sebelepší 

kontrolu a předchozí testování, je proto důležité neustále monitorovat funkčnost databáze, 

zda splňuje požadavky organizace, pro kterou byla vytvořena. V případě zjištění 

nedostatků je třeba tyto nedostatky eliminovat a vyladit je pro bezproblémový chod 

organizaci [1]. 

1.4 MySQL 

MySQL je systém pro správu relačních databází založený na SQL jazyce. Nejčastější 

použití MySQL jsou webové databáze, ale může sloužit i pro jiné účely. Spolu s využitím 

PHP mohou vytvářet dynamické webové stránky, které komunikují s MySQL databází 

odkud čerpají setříděná data uchovávaná v databázi [8]. 

1.4.1 Datové typy MySQL 

Při tvorbě databáze je jedním z důležitých kroků správný výběr datových typů pro 

sloupce. V rámci MySQL pracujeme se čtyřmi kategoriemi datových typů, jedná se o: 

• číselné datové typy, 

• textové datové typy, 

• časové datové typy a 

• prostorové datové typy [5]. 

U popisu konkrétních datových typů jednotlivých kategorií bude zmíněn typ (název), 

rozsah hodnot, počet bajtů (velikost při uložení do databáze) a jeho stručný popis. 

Logická datový typ BOOLEAN je v rámci MySQL nahrazen číselným datovým typem 

TINYINT, u kterého 0 reprezentuje logickou hodnotu FALSE a ostatní znaky reprezentují 

logickou hodnotu TRUE. Při vytváření tabulky databáze nastavení datového typu na 

BOOLEAN příkaz s vytvořením proběhne bez chybové hlášky, typ se však nastaví na 

TINYINT [9]. 

1.4.1.1 Číselné datové typy 

Číselné datové typy lze rozdělit na celá čísla, čísla s pevnou desetinnou čárnou, čísla 

s plovoucí desetinnou čárkou a bitová pole [5]. 
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Symbolem „m“ označujeme hodnotu, symbolem „d“ pak počet číslic za desetinnou 

čárkou [5]. 

Tabulka č. 1 Číselné datové typy MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Rozsah 
Počet 

bajtů 
Popis 

TINYINT[(m)] -128 až 127 1 Velmi malé celé číslo 

SMALLINT[(m)] -32768 až 32767 2 Malé celé číslo 

MEDIUMINT[(m)] -8388608 až 8388608 3 Střední celé číslo 

INT[(m)], 

INTEGER[(m)] 
-231 až 231-1 4 Běžné celé číslo 

BIGINT[(m)] -263 až 263-1 8 Velká celá čísla 

FLOAT(přesnost) Dle přesnosti Různé 

Lze určit jednoduchou 

nebo dvojitou přesnost 

čísel s plovoucí desetinou 

čárkou 

FLOAT[(m,d)] 
±3.402823466E+38, 

±1.175494351E-38 
4 

Čísla s desetinou čárkou 

s jednoduchou přesností. 

Stejné jako FLOAT(4), 

ale je definovaná délka 

a počet desetinných míst. 

DOUBLE[(m,d)], 

DOUBLE 

PRECISION[(m,d)], 

REAL[(m,d)] 

±1.7976931348623 

157E+ 308, 

±2.22507385850720 

14E- 308 

8 

Čísla s desetinou čárkou 

s dvojitou přesností. 

Stejné jako FLOAT(8), 

ale je definovaná délka 

a počet desetinných míst. 
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DECIMAL[(m[,d])], 

NUMERIC[(m,d)], 

DEC[(m,d)], 

FIXED[(m,d)] 

Různý M+2 

Čísla s pevnou desetinou 

čárkou (přesná hodnota). 

Rozsah dle hodnoty M 

a délce. 

 

1.4.1.2 Textové datové typy 

Datové typy pro text lze opět rozdělit na několik kategorií, mezi základní čtyři kategorie 

patří prosté textové řetězce, textové řetězce bajtů, delší textová nebo binární data (typ 

BLOB) a čtvrtou, poslední kategorií jsou speciální datové typy, při kterých se pracuje 

s předem nadefinovanými hodnotami [5]. 

Pro přehlednost budou tyto kategorie rozděleny do samostatných tabulek. 

Tabulka č. 2a Běžné textové řetězce MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Rozsah Popis 

CHAR(m) 0 až 255 znaků 

Textový řetězec o pevné délce m, 

kde m je číslo v rozmezí 0 až 255. 

Datový typ CHAR je totožný jako 

datový typ CHAR(1). 

VARCHAR(m) 1 až 65535 znaků 
Totožný s CHAR, ale 

s proměnlivou délkou při uložení. 

 

Tabulka č. 2b Binární řetězce MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Rozsah Popis 

BINARY(m) 0 až 255 bajtů 
Binární řetězec o pevné délce m, 

kde m je číslo v rozmezí 0 až 255. 

VARBINARY (m) 1 až 65535 bajtů 
Totožný s BINARY, ale 

s proměnlivou délkou při uložení. 
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Tabulka č. 2c Typy TEXT a BLOB v MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Maximální velikost [bajt] Popis 

TINYBLOB 255 (28-1) Malé pole BLOB 

TINYTEXT 255 (28-1) Malé pole TEXT 

BLOB 65535 (216-1) Běžné pole BLOB 

TEXT 65535 (216-1) Běžné pole TEXT 

MEDIUMBLOB 16777215 (224-1) Střední pole BLOB 

MEDIUMTEXT 16777215 (224-1) Střední pole TEXT 

LONGBLOB 4294967295 (232-1) Velké pole BLOB 

LONGTEXT 4294967295 (232-1) Velké pole TEXT 

 

Tabulka č. 2d Typy ENUM a SET v MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Maximální počet hodnot Popis 

ENUM(‘hodnota1‘, 

‘hodnota2‘, …) 
65535 

Možnost uložení jedné 

z definovaných hodnot nebo 

NULL. 

SET(‘hodnota1‘, 

‘hodnota2‘, …) 
64 

Možnost uložení jakékoliv 

z definovaných hodnot nebo 

NULL. 

 

1.4.1.3 Datum a čas 

V MySQL se nachází několik datových typů pro ukládání data a času, představeny jsou 

v tabulce č. 3 [5]. 

Tabulka č. 3 Datové typy pro datum a čas v MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Typ Rozsah hodnot Popis 

DATE 1001-01-01 až 9999-12-31 Formát data RRRR-MM-DD. 

TIME -838:59:59 až 838:59:59 Formát času HH:MM:SS. 
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DATETIME 
1001-01-01 00:00:00 až 

9999-12-31 23:59:59 

Formát data spolu s časem RRRR-

MM-DD HH:MM:SS. 

TIMESTAMP[(m)] 
1970-01-01 00:00:01 až 

2038-01-19 03:14:07 

Pokud nenastavíme hodnotu 

ručně, zaznamená se automaticky 

poslední úprava záznamu s tímto 

atributem. Podrobnost 

zaznamenané hodnoty lze ovlivnit 

zadáním hodnoty m, jinak je 

formát RRRRMMDDHHMMSS. 

YEAR[2ǀ4] 
70 až 69 nebo 1901 až 

2155 

Uložení roku. Buď jako 

dvoumístné nebo čtyřmístné číslo. 

 

1.4.2 Dotazy jazyka MySQL 

MySQL vychází z dotazovacího jazyku SQL, tudíž příkazy jsou zde téměř totožné. Jejich 

přehled je možné nalézt v následující tabulce [5]. 

Tabulka č. 4 Základní dotazy MySQL 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Dotaz Využití Popis (význam) 

CREATE 
Databáze, 

tabulky, indexy  
Vytvoření databáze, tabulky, indexu. 

SELECT Tabulky, sloupce Výběr záznamů z tabulek. 

INSERT Tabulky, sloupce Vložení nového záznamu do tabulky. 

UPDATE Tabulky, sloupce Změna hodnot existujících řádků tabulek. 

DELETE Tabulky Smazání existujícího řádku tabulky. 

INDEX Tabulky 
Vytvoření či odstranění indexu určitých 

tabulek. 

ALTER Tabulky 

Změna struktury existujících tabulek (přidání 

sloupce, přejmenování sloupce nebo tabulky, 

změna datového typu sloupce). 

DROP 
Databáze, 

tabulky, pohledy 
Odstranění databáze, tabulky nebo pohledu. 
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EVENT Databáze 
Prohlížení, vytváření, změna nebo odstranění 

události. 

TRIGGER Tabulky Vytvoření, spuštění nebo odstranění triggeru. 

CREATE VIEW Pohledy Vytvoření pohledu. 

SHOW VIEW Pohledy Prohlížení dotazu vytvořeného pohledu. 

PROXY Vše Umožňuje vydávat se za jiného uživatele. 

CREATE 

ROUTINE 
Uložené rutiny Vytvoření uložené procedury a funkce. 

EXECUTE Uložené rutiny Spuštění uložené procedury a funkce. 

ALTER 

ROUTINE 
Uložené rutiny Změna definic uložených procedur a funkcí. 

 

1.4.3 Praktická ukázka užití dotazů 

V následujících podkapitolách budou znázorněny možné příklady užití dotazů nad 

databází, případně jejími tabulkami. 

1.4.3.1 CREATE TABLE 

CREATE TABLE nazevTabulky ( 

 atribut1 INT(8) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, 

 atribut2 VARCHAR(20) NOT NULL, 

 atribut3 DATETIME); 

CREATE TABLE nazevTabulky2 ( 

 atribut1 INT(8) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, 

 atribut2 VARCHAR(10) NOT NULL, 

 atribut3 INT(8) 

FOREIGN KEY (artibut3) REFERENCES nazevTabulky(atribut1)); 

 

Tímto příkazem dojde k vytvoření dvou tabule s názvem ‚nazevTabulky‘ 

a ‚nazevTabulky2‘ se třemi atributy. Ve druhé tabulce je vytvořený cizí klíč odkazující 

na primární klíč první tabulky. 

1.4.3.2 INSERT 

INSERT INTO nazevTabulky (‘atribut1‘, ‘atribut2‘, ‘atribut3‘) VALUES 

(1, abc, 2017-5-12 12:00), (2, def, 2016-5-10 6:00), (3, ghi, 2020-1-1 

8:30); 

INSERT INTO nazevTabulky2 (‘atribut1‘, ‘atribut2‘ VALUES (1, cba), 

(2, fed), (3, ihg); 
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Příkazem INSERT byly vloženy data do obou tabulek. Každá z tabulek nyní obsahuje tři 

záznamy. 

1.4.3.3 SELECT 

SELECT * FROM nazevTabulky2 JOIN nazevTabulky ON 

nazevTabulky2.atribut3 = nazevTabulky.atribut1 

 

Jednoduchý výběr všech záznamů a jejich atributů z tabulky nazevTabulky2 spolu 

se spojením pomocí cizího klíče do tabulky nazevTabulky. 

1.5 PHP 

PHP je skriptovací jazyk, který se nezpracovává na straně klienta, ale na straně serveru. 

Byl navržen pro primární využití na webu. Kód PHP se vkládá do HTML struktury 

stránky, výsledná stránka je uživateli interpretována jako klasická webová stránka. 

Soubory obsahující PHP kód mají koncovku .php [5]. 

1.5.1 Propojení PHP s databází 

PHP umožňuje propojení nejen s databází MySQL, ale také s řadou dalších, jako jsou 

například MSSQL, PostgreSQL, Oracle a další. Dále také nabízí rozhraní SQLite, sloužící 

pro běžné soubory SQL. 

1.5.2 Základní syntaxe PHP 

V dokumentu je třeba oddělit části kódu HTML od kódu PHP, k tomu slouží značky 

<?php a ?>. Ukázka použití je demonstrována níže [3]. 

Do kódu PHP lze vkládat běžné značky jazyka HTML, při následné kompilaci a zobrazení 

stránky se zobrazují jako běžné značky HTML. HTML značky lze vložit příkazem ‚echo‘. 

Jednotlivé příkazy PHP je nutné ukončit středníkem [5]. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

Zde je kód jazyka HTML. 

 

<?php 
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Zde je kód jazyka PHP. 

echo ‘<p>Odstavec</p>‘; 

?> 

 

Zde je opět kód jazyka HTML. 

 

</body> 

</html> 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Organizační struktura Junáka – českého skauta 

Organizační strukturu Junáka – českého skauta lze rozdělit na dvě části, na část 

organizační a část výchovnou. Organizační část má na starost především administrativní 

funkci a zaštiťuje vždy sobě podřazenou jednotku. Do této kategorie řadíme ústředí, kraj 

a okres, seřazeno od nejvyšší jednotky. Výchovnou část pak tvoří tzv. střediska podřazená 

okresu, ve výjimečných případech kraji. V těchto střediscích se shlukují oddíly tvořené 

družinami, ve kterých probíhá každodenní skautská činnost. Ústředí Junáka – českého 

skauta je veden jako zapsaný spolek, podřízené jednotky jako jsou kraj, okres, středisko 

jsou spolky pobočné. Nejnižší právní formu má středisko, družiny a oddíly vystupují 

pouze jménem celého střediska. Existují ještě tzv. zvláštní organizační jednotky, ale ty 

pro tuto práci není třeba popisovat. 

V této bakalářské práci se budu zabývat především skautským okresem, konkrétně 

organizační jednotkou Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s. Pro snadné vytvoření 

představy je přiložen obrázek znázorňující zjednodušenou popsanou organizační 

strukturu. 

 

Obrázek č. 6 Základní organizační struktura Junáka – českého skauta 

Zdroj: vlastní zpracování dle 10. 
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2.2 Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s. 

Tato bakalářská práce je zpracovávána pro skautský okres Hodonín, který je níže blíže 

představen. 

2.2.1 Základní informace 

Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s. 

Vacenovská 824, 696 42 Vracov 

IČ: 00542776 

2.2.2 Organizace 

Skautský okres je řízen okresní radou složenou ze statutárního orgánu a členů okresní 

rady. Statutárním orgánem je předseda se svými místopředsedy (zástupci). Členy okresní 

rady jsou vedoucí jednotlivých skautských středisek, případně pak přímo volení členové 

do této funkce. 

2.2.3 Zázemí a činnost 

Skautský okres Hodonín tvoří členská základna o přibližně 1000 skautů ze skautských 

středisek sídlících v Kyjově, Veselí nad Moravou, Ratíškovicích Mikulčicích, Hodoníně 

a Kloboucích u Brna. Okres tyto střediska podporuje prostřednictvím akcí, vzdělávání 

a poradenství. Akce pořádané okresem nemusí být nutně mířeny pouze na střediska, ale 

můžou cílit i na účastníky z jiných jednotek.  

2.3 Formální náležitosti akce skautského okresu Hodonín 

Tématem této bakalářské práce je pořádání akcí skautským okresem Hodonín, především 

usnadnění komunikace a vyřizování formálních záležitostí při pořádání akce. 

2.3.1 Současný stav – popis problému 

V současné chvíli je pro pořádání akce nutné sestavit tým lidí, který akci pořádá. Je 

stanoven vedoucí akce, jeho zástupce, dále pak hospodář a zdravotník akce. Vedoucí akce 

předkládá hlášení akce pro okresní radu. Jedná se o dokument, jehož úkolem je 

charakterizovat akci z hlediska personálního obsazení, termínu a místa akce, zaměření 

akce a finančního přehledu v podobě plánovaného rozpočtu akce. 
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Jedná se o dokument vytvořený v textovém editoru, který se po vyplnění náležitých údajů 

posílá emailem okresní radě k prostudování a k následnému schválení nebo zamítnutí 

pořádání dané akce. 

V případě schválení, se posléze předkládá zpráva o akci, která mimo opětovnou stručnou 

charakteristiku dále obsahuje krátké zhodnocení a seznam účastníků. Tuto zprávu o akci 

opět schvaluje okresní rada, čímž dává souhlas s formálním ukončení akce. 

Náhled obou těchto dokumentů je obsažen v příloze. 

2.3.2 Zjednodušení současného stavu 

Pro zjednodušení administrativou zatíženému schvalování akcí a pro snadnou úschovu 

informací o uskutečněných akcí by bylo vhodné vytvořit databázi akcí, na jejichž počátku 

by byl vyplněn formulář obsahující údaje z hlášenky akce předkládané před schválením 

akce a druhý formulář pro vložení dat obsahující informace ze zprávy o akci. Vyplněná 

data by byla uchována v databázi pro jejich možnou následnou interpretaci ve výročních 

zprávách nebo pro různé interní účely. 

2.4 Pořádání akce 

V podkapitole zabývající se popisem současného problému bylo nastíněno, co zhruba 

pořádání akce obnáší. Nyní podrobně rozeberu všechny možné objekty, které se při 

pořádání akce mohou naskytovat a jejich vzájemné vazby. Tento popis bude výchozím 

krokem pro správné sestavení konceptuálního a následně logického návrhu databáze. 

Mnohé nedostatky, které přináší konceptuální návrh databáze a jsou ošetřeny až při tvorbě 

logického návrhu, budou zmíněny již nyní. Toto důkladné rozebrání znamená usnadnění 

pozdější práce, kterou by bylo přeci jen nutné provést. Jedná se především o možné 

číselníky v podobě doplňkových tabulek v databázi. 

2.4.1 Před akcí 

Pro pořádání akce (myšleno skautské akce pod záštitou skautského okresu Hodonín, ale 

dále budu uvádět pouze slovo „akce“) je nutné zajistit čtyři základní funkce. Funkci 

vedoucího akce, zástupce vedoucího akce, hospodáře a zdravotníka akce. Bez těchto lidí 

není možné plánovanou akci uskutečnit. Důležitou poznámkou je, že u těchto pozic je 

možná kumulace funkcí např. hospodář může být zároveň zástupce vedoucího nebo 
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vedoucí akce zároveň zdravotník. Zakázanou kombinací je z pochopitelných důvodů 

zdvojení funkce vedoucího a zástupce vedoucího akce. 

Zdravotník akce musí mít požadovanou kvalifikaci ZZA (ukládáme informaci rok splnění 

oprávnění ZZA), u vedoucího akce je požadována informace, zda má pojištění na 

odpovědnost za škodu a u hospodáře akce je nutné uvést jeho adresu. 

Při schvalování akce je dále potřeba odhadnout počet účastníků, kteří se akce zúčastní. 

Každá akce má svůj termín a místo konání, v některých případech je možné, že se jedná 

o dlouhodobější akci tvořenou z několika termínů, často se jedná především o vzdělávací 

kurzy. 

Dále následuje stručný popis a představení samotné akce. Sledovanými aspekty je 

zaměření akce, hlavní náplň programu, symbolický rámec apod. U zaměření se může 

jednat o vzdělávací či zážitkovou akci, náplň programu a symbolický rámec závisí vždy 

na konkrétní akci. 

Nedílnou součástí akce je její finanční stránka reprezentovaná rozpočtem. Rozpočet se na 

straně příjmů skládá z účastnických poplatků, příjmu (příspěvku) od okresu a případně 

dotací. Na straně výdajů se rozlišují výdaje za nájem, stravné, materiál, služby, cestové 

a ostatní. Ne každá z položek musí mít povinně nenulovou hodnotu. 

Posledními dvěma položkami nutných k vyplnění hlášenky akce ke schválení je výše 

účastnického poplatku a stravovací jednotky. 

Formulář dokumentu hlášenky akce je přiložen v přílohách této práce. 

2.4.2 Po akci 

Zpráva po akci mimo již zmíněné informace (předkládané před akcí) obsahuje krátké 

zhodnocení a případné doporučení pro příští akce. Důležitou součástí je opět rozpočet, 

který má stejnou strukturu jako plánovaný, nyní však obsahuje skutečné hodnoty příjmů 

a výdajů. 

Formulář zprávy o akci je rovněž přiložen v přílohách této práce. 
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2.4.3 EPC diagram schválení akce 

 

Obrázek č. 7 EPC diagram schválení akce 

Zdroj: vlastní zpracování.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole bude zpracována vlastní část návrhu řešení, který v rámci této 

bakalářské práce zpracovávám. Kapitola je rozdělena do dalších podkapitol, aby byla 

zajištěna provázanost a snadná orientace v celé práci. 

3.1 Návrh databáze 

3.1.1 Konceptuální návrh databáze 

Konceptuální návrh se skládá z několika částí, které jsou v následujících podkapitolách 

podrobně rozebrány. 

3.1.1.1 Identifikace entit 

V rámci identifikace entit budou definované entity, se kterými se bude nadále pracovat. 

Pod uvedenou tabulkou je jejich stručný popis. 

Tabulka č. 5 Identifikace entit 

Entita Předpokládaný výskyt entity 

Osoba Desítky, stovky 

Role (funkce) Jednotky 

Akce Stovky 

Zaměření Jednotky 

Místo konání Stovky, tisíce 

Rozpočet Stovky, tisíce 

Druh rozpočtu Jednotky 

 

Akce 

Dle aktuálního počtu pořádaných akcí lze předpokládat, že akcí bude v databázi uloženo 

několik stovek, uvažujeme-li hodně do budoucna, můžeme předpokládat možná i tisíce. 

Osoba 

Každé akce se účastní lidé. Zde je nutné provést rozhodnutí, zda uchováváme informace 

pouze o týmu vedoucích akce, nebo i o jednotlivých účastnících. V rámci vytvářeného 
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prototypu budeme uchovávat jen tým vedení akce, resp. nezbytně nutné funkce dle 

provedené analýzy. 

I když u akcí předpokládáme výskyt stovky, u lidí předpokládáme desítky až stovky. Je 

to způsobeno tím, že i když jednu akci tvoří tým několika lidí, čímž by se dalo 

předpokládat, že lidí bude logicky násobně více, jednotlivý lidé se u akcí často opakují, 

kdežto akce se vytváří pořád nové. 

Role 

Rolí (funkcí) se rozumí role osoby na dané akci. Jedná se o číselník s výčtem funkcí – 

vedoucí akce, zástupce vedoucího akce, hospodář, zdravotník. 

Zaměření 

Zaměřením se rozumí číselník s možným zaměřením akce. Většinou se jedná o informaci, 

zda se jedná o akci zážitkovou nebo vzdělávací. 

Místo konání 

Místo konání akce nese informaci o datu pro daný termín akce spolu s uvedeným jeho 

místem konání. I když se ve většině případů jedná o jednodenní akce, může se stát, že 

některé akce mají více termínů (akce „na pokračování“). 

Rozpočet 

Každá akce má svůj plánovaný a skutečný rozpočet (pokud je akce schválena). Pro 

přehlednost dat budou údaje o rozpočtu ukládány samostatně mimo entitu akce. 

Druh rozpočtu 

Rozlišujeme dva druhy rozpočtu, rozpočet předpokládaný a skutečný. Bude se jednat 

o číselník. 

3.1.1.2 Identifikace relací 

Při identifikaci relací entit se pojmenují jednotlivé relace mezi entitami. Vyskytlé vazby 

N:M rozdělíme pomocí průnikových entit. 
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Tabulka č. 6 Identifikace relací 

Entita Relace Entita Kardinalita vztahu 

Osoba Pořádá Akce N:M 

Osoba Má Role N:M 

Akce Má Zaměření 1:N 

Akce Má Místo konání 1:N 

Akce Má Rozpočet 1:N 

Rozpočet Má Druh rozpočtu 1:N 

 

Dekompozice vazeb N:M 

Rozklad relace Osoba-Akce přes nově vytvořenou entitu Osoba na akci. Rozkladem 

se z vazby N:M staly dvě vazby 1:N, jak znázorňuje obrázek.  

 

Obrázek č. 8 Dekompozice vazby Osoba-Akce 

Rozklad relace Osoba-Role je nyní prováděn na entitách Osoba na akci a role, protože 

nyní entita Osoba na akci zastupuje entitu Osoba. V analytické části bylo zjištěno, že 

jedna osoba na akci může mít více funkcí, proto je pro rozklad této vazby nutné vytvořit 

další entitu s názvem Role osoby na akci, která zajistí rozložení vazby N:M na vazby 1:N, 

jako tomu znázorňuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 9 Dekompozice vazby Osoba na akci-Role 

 

3.1.1.3 Identifikace atributů 

V rámci identifikaci atributů budou stanoveny jednotlivé sledované atributy pro dříve 

identifikované entity. Spolu s identifikací atributů provedu volbu primárních a cizích 

klíčů. 

Osoba 

- ID osoby – primární klíč 

- Jméno 

- Příjmení 

- Ulice 

- Číslo popisné 

- PSČ 

- Obec 

- Pojištění odpovědnosti za škodu 

- Kvalifikace ZZA 

- Datum narození 

Osoba na akci 

- ID osoby na akci – primární klíč 

- ID osoby 

- ID akce 

Propojovací tabulka osoby a akce. 
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Role osoby na akci 

- ID osoby na akci – primární klíč 

- Role – primární klíč 

Propojovací tabulka osoby na akci a její role 

Role 

- Kód – primární klíč 

- Název 

Číselníková tabulka obsahující možné role vedoucích. 

Akce 

- ID akce – primární klíč 

- Název 

- Zaměření 

- Popis 

- Výše účastnického poplatku 

- Výše stravovací jednotky 

- Počet účastníků 

- Schváleno/neschváleno 

- Zhodnocení 

- Odkaz na fotogalerii 

- Uskutečněno/neuskutečněno 

Zaměření 

- Kód – primární klíč 

- Název 

- Popis 

Číselníková tabulka obsahující možné zaměření jednotlivých akcí. 
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Místo konání 

- ID_místa – primární klíč 

- Akce 

- Termín od 

- Termín do 

- Místo 

Rozpočet 

- Akce – primární klíč 

- Druh – primární klíč 

- Příjmy z účastnických poplatků 

- Příjmy od okresu 

- Příjmy z dotací 

- Výdaje za nájem 

- Výdaje za stravné 

- Výdaje za materiál 

- Výdaje za služby 

- Výdaje za cestovné 

- Ostatní výdaje 

Druh rozpočtu 

- Kód – primární klíč 

- Název 

Číselníková tabulka obsahující druhy rozpočtu. 

3.1.1.4 ER model 

Po identifikaci entit, atributů a definování atributů je možné sestavit ER model. Sestavený 

ER model pro databázi akcí je vložen na další straně. 

Pro oddělení číselníků a pro zjednodušení čtení ER modelu v budoucnu, pokud by byla 

potřeba nějaká úprava struktura databáze, jsou primární klíče číselníků označeny jako 

„code“, čímž lze následně okamžitě rozpoznat jednotlivé číselníky. 
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Obrázek č. 10 ER model navrhované databáze 
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3.1.2 Logický návrh databáze 

V rámci logického návrhu bude převzat ER model z konceptuálního návrhu, ze kterého 

se vytvoří jednotlivé tabulky databáze. 

3.1.2.1 Tabulka osoba 

V tabulce osoby se uchovávají požadovaná data o jednotlivých vedoucích. Některé 

hodnoty mohou být nulové, závisí na jeho funkci na akci, kterou má zastávat. Pro 

zdravotníka je to datum složení oprávnění pro ZZA, hospodář uvádí svoji adresu a po 

vedoucím akce je požadována informace ohledně pojištění na odpovědnost za škodu. 

Tabulka č. 7 Tabulka osoba 

osoba 

atribut datový typ integritní omezení 

ID_osoba smallint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 

jmeno varchar(10) NOT NULL 

prijmeni varchar(20) NOT NULL 

ulice varchar(20)  

cp varchar(10)  

psc varchar(5)  

obec varchar(33)  

pojisteni boolean  

zza smallint UNSIGNED 

datum_narozeni date NOT NULL 

 

3.1.2.2 Tabulka akce 

Tabulka ‚akce‘ obsahuje informace týkající se pořádané akce, navázanými tabulkami na 

tuto tabulku jsou tabulky místo, a rozpočet. 

Atributy schváleno a uskutečněno mají definovaný datový typ BOOLEAN, jedná se 

o logický datový typ uchovávající dvě logické hodnoty TRUE/FALSE. MySQL tento 

datový typ nepodporuje, při vytvoření tabulek v databázi dojde k převedení na datový 

formát TINYINT(1). 
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Tabulka č. 8 Tabulka akce 

akce 

atribut datový typ integritní omezení 

ID_akce integer 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 

nazev varchar(45) NOT NULL 

zamereni tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, FOREIGN 

KEY 

popis varchar(2000) NOT NULL 

poplatek smallint UNSIGNED, NOT NULL 

stravovaci_jednotka smallint UNSIGNED, NOT NULL 

pocet_ucastniku smallint UNSIGNED, NOT NULL 

schvaleno boolean FALSE 

zhodnoceni varchar(2000) NULL 

fotogalerie varchar(255) NULL 

uskutecneno boolean FALSE 

 

3.1.2.3 Tabulka osoba na akci 

Tabulka ‚osoba na akci‘ propojuje pomocí cizích klíčů tabulku ‚osoby‘ a tabulku ‚akce‘. 

Pro usnadnění další práce s touto tabulkou je vytvořen umělý primární klíč ‚ID_oa‘. Jedná 

se o propojovací tabulku tabulek osoba a akce. 

Tabulka č. 9 Tabulka osoba_na_akci 

osoba_na_akci 

atribut datový typ integritní omezení 

ID_oa integer 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 

ID_osoba smallint 
UNSIGNED, NOT NULL, FOREIGN 

KEY 

ID_akce integer 
UNSIGNED, NOT NULL, FOREIGN 

KEY 
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3.1.2.4 Tabulka role osoby na akci 

Tabulka ‚role osoby na akci‘, stejně jako tabulka ‚osoba na akci‘, vznikla rozkladem 

vazby N:M. Tato tabulka řeší problém s možnou kumulativností funkcí vedoucích 

na akci. 

Tabulka č. 10 Tabulka role osoby na akci 

role_osoby_na_akci 

atribut datový typ integritní omezení 

osoba_na_akci integer 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, FOREIGN KEY 

role tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, FOREIGN KEY 

 

3.1.2.5 Tabulka role 

Tabulka ‚role‘ je číselníkovou tabulkou pro možné role (funkce) vedoucích na akci. Role 

můžou být: vedoucí akce, zástupce vedoucího akce, hospodář, zdravotník. 

Tabulka č. 11 Tabulka role 

role 

atribut datový typ integritní omezení 

code tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 

nazev varchar(25) NOT NULL 

 

3.1.2.6 Tabulka zaměření 

Tabulka ‚zaměření‘ je číselníkovou tabulkou pro možné typy zaměření akce. Zaměření 

mohou být: zážitková, vzdělávací. 

Tabulka č. 12 Tabulka zaměření 

zamereni 

atribut datový typ integritní omezení 

code tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 
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nazev varchar(25) NOT NULL 

popis varchar(255) NOT NULL 

 

3.1.2.7 Tabulka místo konání 

Samostatná tabulka s místem konání uchovává informaci o tom, kde a kdy se daná akce 

uskuteční/uskutečnila. Jedná se o samostatnou tabulku, protože jednotlivé akce mohou 

mít více termínů. 

Tabulka č. 13 Tabulka místo konání 

misto 

atribut datový typ integritní omezení 

ID_misto integer 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY 

akce integer 
UNSIGNED, NOT NULL, FOREIGN 

KEY 

termin_od date NOT NULL 

termin_od date NOT NULL 

misto varchar(50) NOT NULL 

 

3.1.2.8 Tabulka rozpočet 

V tabulce ‚rozpočet‘ jsou uchovávány druhy položek reprezentující jednotlivé příjmy 

a výdaje. Pro přehlednost a případnou následnou práci s databází jsou příjmy na konci 

názvu atributu označeny ‚…_p‘ a výdaje ‚…_v‘. Vytvořením pohledu bude možné 

dotazovat příjmy a výdaje jako celek bez těchto jednotlivých položek. 

Tabulka č. 14 Tabulka rozpočet 

rozpocet 

atribut datový typ integritní omezení 

akce integer 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, FOREIGN KEY 

druh tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, FOREIGN KEY 
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poplatky_p integer UNSIGNED, NULL 

okres_p integer UNSIGNED, NULL 

dotace_p integer UNSIGNED, NULL 

najem_v integer UNSIGNED, NULL 

stravne_v integer UNSIGNED, NULL 

material_v integer UNSIGNED, NULL 

sluzby_v integer UNSIGNED, NULL 

cestovne_v integer UNSIGNED, NULL 

ostatni_v integer UNSIGNED, NULL 

 

3.1.2.9 Tabulka druh rozpočtu 

Tabulka ‚druh rozpočtu‘ je číselníkovou tabulkou pro druhy rozpočtu. Každá akce (pokud 

je uskutečněna), má vždy sestaveny dva rozpočty – rozpočet plánovaný a rozpočet 

skutečný. 

Tabulka č. 15 Tabulka druh rozpočtu 

druh_rozpoctu 

atribut datový typ integritní omezení 

code tinyint 
UNSIGNED, NOT NULL, PRIMARY 

KEY, AUTO INCREMENT 

nazev varchar(10) NOT NULL 

 

3.1.3 Fyzický návrh databáze 

Na základě logického návrhu databáze se vytváří fyzické tabulky databáze. V mém 

případě se jedná o webovou aplikaci, z čehož systémem řízení databáze je MySQL, který 

je již na serveru poskytovatele nainstalován. 

Zdrojový kód vytvářející jednotlivé tabulky a relace je přiložen v příloze této práce. Zde 

jen vložím snímek vytvořené struktury databáze z aplikačního prostředí phpMyAdmin. 

Porovnáním navrženého ER modelu a fyzicky vytvořené struktury databáze lze odhalit 

případné chyby, které mohly během vytváření fyzického návrhu nastat. 
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Obrázek č. 11 Struktura vytvořené databáze 

 

Za zmínku stojí jen datový typ atributu ‚pojištění‘ v tabulce ‚osoba‘ a atributům 

‚schváleno‘ a ‚uskutečněno v tabulce ‚akce‘. Skutečně zde došlo k nahrazení 

navrhovaného datového typu z typu BOOLEAN na typ TINYINT(1), jako tomu bylo 

předpokládáno při počátečních fázích návrhu. 

3.1.3.1 Návrh pohledů 

V rámci návrhu pohledů bude zmíněno možné využití pohledů v databázi. 

Rozpočet akce 

V mnoha případech nám pro následnou prezentaci akcí stačí znát rozpočet rozdělený 

pouze na stranu příjmů a výdajů bez dělení na další jednotlivé položky. Pro tuto situaci 
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je vhodné vytvořit pohled obsahující agregační funkci, která sečte konkrétní položky 

dohromady a následná prezentace dat bude mít požadovanou strukturu. 

CREATE VIEW rozpocet_akce AS SELECT 

a.ID_akce, a.nazev as Akce, dr.nazev AS Druh, r.poplatky_p + r.okres_p 

+ r.dotace_p AS Příjmy, najem_v + stravne_v + material_v + sluzby_v + 

cestovne_v + ostatni_v AS Výdaje 

FROM rozpocet r 

LEFT JOIN akce a ON r.akce = a.ID_akce 

LEFT JOIN druh_rozpoctu dr ON r.druh = dr.code; 

 

3.2 Prototyp aplikace 

V rámci této kapitoly popíšu jednotlivé části vytvořeného prototypu sloužícího k dalšímu 

vývoji aplikace. 

3.2.1 Webový prostor 

Prototyp aplikace je vytvořen na hostingu lebedahosting.cz. Jedná se o hosting pro 

webovou prezentaci a webové aplikace pro organizace, které jsou součástí ČRDM. Junák 

– český skaut, jenž je součástí toho sdružení, využívá tyto služby běžně a jsou pro něj 

všestranně využitelné [11]. 

Pro práci s databází lze využít prostředí phpMyAdmin nebo Adminer, pro správu souborů 

na serveru pak libovolného FTP klienta [11]. 

3.2.2 Rozložení webu 

Při vytváření rozložení webové aplikace bylo dbáno na jednoduchost, aby ovládání pro 

uživatele bylo intuitivní a srozumitelné. Navigaci tvoří celkem šest prvků odkazující 

každý na samostatnou stránku. Navigace v horní části webu má seřazené tyto prvky 

chronologicky, jak je uživatel potřebuje při pořádání akce. Po úvodní stránce následuje 

stránka s pokyny pro pořádání okresních akcí, na další stránce v pořadí je formulář pro 

vyplnění informací o plánované akci tzv. hlášení akce ke schválení, další stránku tvoří 

formulář pro informace po akci. Posledními dvěma stránkami obsažených v navigaci jsou 

dokumenty a kontakty. Stránka dokumenty obsahuje užitečné používané dokumenty 

okresu, které především usnadňují správné zpracování akce. Kontakty jsou na poslední 

stránce uvedeny pro případ, že by si snad uživatel nevěděl rady při ovládání některé části 

aplikace. Užitečnou informaci zde tvoří oficiální název a sídlo skautského okresu 
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Hodonín, které jsou potřebné při vyúčtování akce. Jsou zde tedy uvedeny, aby hospodáři 

akce byl poskytnut co největší možný komfort při sestavování vyúčtování akce. 

 

Obrázek č. 12 Rozložení webu 

3.2.3 Formuláře 

Formuláře jsou stěžejní částí prototypu aplikace, protože tento prototyp má předejít 

používáním textových editorů pro předávání informací. 

3.2.3.1 Před akcí 

Pro poskytnutí informací okresní radě (OR) o plánované akci slouží formulář „Hlášení 

akce – návrh pro OR ke schválení“. Tento formulář vychází dle dosavadního formuláře 

v dokumentu, pomocí kterého se akce předkládají a následně schvalují. 

Veškeré prvky formuláře jsou zde řazeny pod sebou, pro zajištění přehlednosti 

a jednoduchosti při jeho vyplňování. 
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Obrázek č. 13a Formulář před akcí 

 

Pod sebou jsou řazeny i jednotlivé položky rozpočtu. Jde o snahu předejít nevyplnění 

některého prvku formuláře z důvodu přehlédnutí. 

 

Obrázek č. 13b Formulář před akcí – rozpočet 
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3.2.3.2 Po akci 

Po uskutečnění akce je nutné informovat OR o skutečnosti akce pomocí tzv. „Zprávy 

o akci“. Struktura formuláře opět vychází z aktuálně využívaného formuláře pro Zprávu 

o akci. 

Členění toho formuláře je opět jednoduché pro uživatelský přístup. Stačí postupně 

vyplňovat jednotlivá pole seřazená pod sebou. 

 

Obrázek č. 14a Formulář po akci 

 

Obrázek č. 14b Formulář po akci – rozpočet 
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Na obrázku č. 14b lze opět vidět formulář pro vyplnění rozpočtu akce. Nyní se však jedná 

o skutečnost, jak daná akce proběhla po stránce finanční. 

Ukázka kódu vytvořeného formuláře: 

<form> 

<hr> 

   <h5>Informace o akci</h5> 

    <div class="form-group row"> 

    <label for="nazev" class="col-4 col-form-label">Název akce</label>  

    <div class="col-8"> 

      <input id="nazev" name="nazev" placeholder="Název" type="text" 

class="form-control"> 

    </div> 

  </div> 

  <hr> 

  <div class="form-group row"> 

    <label for="zhodnoceni" class="col-4 col-form-label">Zhodnocení 

akce</label>  

    <div class="col-8"> 

      <textarea id="zhodnoceni" name="zhodnoceni" cols="40" rows="5" 

class="form-control" aria-

describedby="zhodnoceniHelpBlock"></textarea>  

      <span id="zhodnoceniHelpBlock" class="form-text text-

muted">Zhodnocení akce, doporučení, ...</span> 

    </div> 

  </div> 

    <hr> 

  <div class="form-group row"> 

    <label for="fotogalerie" class="col-4 col-form-

label">Fotogalerie</label>  

    <div class="col-8"> 

      <input id="fotogalerie" name="fotogalerie" placeholder="Odkaz na 

fotogalerii" type="text" class="form-control"> 

    </div> 

  </div> 

  <hr> 

. 

. 

. 

</form> 
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3.2.4 Přihlášení do aplikace 

V rámci tvorby prototypu je přihlášení na webu demonstrováno jednoduchým 

přihlašovacím formulářem s možností registrace nového uživatele. Pro potřeby registrace 

uživatelů byla v databázi vytvořena nová tabulka user(id, nick, email, password). 

   

Obrázek č. 15 Přihlašovací formulář 

 

Řešení autorizace uživatelů ve finální verzi aplikaci je popsáno v rámci kapitoly 

doporučení. 

3.3 Doporučení 

V rámci kapitoly doporučení bude výčet informací ohledně možných zlepšení pro finální 

verzi aplikace oproti dříve popsanému a vytvořenému prototypu této aplikace. 

3.3.1 Uživatelé, správa osob 

Aktuálním největším nedostatkem vytvořeného prototypu aplikace je správa 

uživatelských přístupů. Spolu s tím souvisí i zadávání jednotlivých osob do formulářů, 

kteří na akci zastupují jednotlivé funkce. 
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V rámci prototypu je umožněna registrace všem uživatelům bez ověření skutečné 

příslušnosti daného uživatele k organizaci Junák – český skaut. Řešením je možnost 

přihlášení pomocí externího přihlašování prostřednictvím skautISu. SkautIS je centrálním 

informačním systémem organizace Junák – český skaut. Přihlášení do vyvíjené aplikace 

lze přirovnat k přihlašování do externí aplikace VUT loginem (např. přihlášení do 

systému knihoven). Propojením aplikace s informačním systémem přináší řadu výhod, 

mimo již zmíněné přihlašování (při kterém dojde k reálné autentizaci uživatele), se také 

vyřeší nedostatek spojený s přidělováním jednotlivých funkcí vedoucích na akci 

a vyplňováním jejich osobních údajů, protože skautský informační systém tyto veškeré 

informace již má. Funkci vyplňovacích polí by zastoupilo vyhledání dané osoby 

v databázi členů a následné přidělení dané funkce. 

Propojením s informačním systémem Junáka by tak přineslo nejen řadu výhod, ale také 

zjednodušení a zpříjemnění práce při vyplňování informací k akci. 
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ZÁVĚR 

V první kapitole jsou rozebrána teoretická východiska práce, která slouží pro porozumění 

tématu zpracovávaného tématu. Ve druhé části, která se zabývá analýzou současného 

stavu, je analyzování organizace Junák – český skaut, její organizační struktury a 

zorientování se v problematice organizace. Následně je provedena analýza řešeného 

problému v podobě podrobného popisu procesu realizace akcí spolu s EPC diagramem. 

V části vlastních návrhů řešení je proveden návrh databáze a návrh aplikace (prototypu). 

Prototyp aplikace má sloužit pro správu celého navrhovaného systému. 

Přínosem zpracování tématu je efektivnější realizace akcí, což v praxi znamená nižší 

zátěž při komunikaci týmu akce s okresní radou. Díky tomu je lépe využitý čas na 

okresních radách, kde probíhá schvalování akcí, a dojde tak k úspoře času jednotlivých 

členů této rady. Je dobré poznamenat, že nejenom všichni členové OR, ale celý skautský 

okres sdružující jednotlivá skautská střediska stojí na dobrovolnících, kteří vykonávají 

svou skautskou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu ve svém volném čase. 

Přínosem práce je tedy lepší využití času dobrovolníků, což může způsobit zvýšení jejich 

odhodlání a zájmu provádění činností v rámci této organizace nebo svém osobním životě. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PSČ – Poštovní směrovací číslo 

1NF – První normální forma 

2NF – Druhá normální forma 

3NF – Třetí normální forma 

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí 

EPC – Event-driven Process Chain 

ČRDM – Česká rada dětí a mládeže 

FTP – File Transfer Protocol 

OR – Okresní rada 
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