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ÚVOD 

V dnešní době, kdy se veškerá data zpracovávají pomocí informačních systémů, je 

naprosto běžné, že firmy zavádí nové a lepší metody do svého řídícího systému. Firmy 

si díky nim ulehčují např. zpracovávání dat, a nebo jejich archivaci.   

A nejen proto se rozhodla také firma Znakom s.r.o. pro zavedení nového systému 

řízení zakázek. Řízení a orientaci v zakázkách by měla usnadnit relační databáze, která 

zcela určitě mezi systémy usnadňující zpracování dat, patří. Databáze by měla nahradit 

starý kartotékový systém, který firma doposud využívá.   
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1 Vymezení problému a cíl práce 
 

 Bakalářská práce se bude týkat návrhu relační databáze  zakázek a věcí s nimi 

souvisejícími.  

Databáze je určená pro firmu Znakom s.r.o., ve které jsem absolvoval praxi.  Při 

praxi jsem zjistil, že by tato databáze mohla firmě pomoci. Firma totiž v dnešní době 

používá pro řízení zakázek zastaralou kartotéku. Pro aktuální zakázky používá 

nástěnnou tabuli.  

Mým úkolem je obecně charakterizovat  databáze a jejich historii, jazyk  SQL, 

databázové systémy-MySQL, Oracle, PostgreSQL a MS Access. Programu MS Access 

bych se chtěl věnovat více než ostatním systémům. Důvodem je to, že jsem si ho vybral 

jako program, ve kterém bych chtěl relační databázi navrhnout.  

Reálným výstupem mé práce  bude  tedy databáze navržena  v MS Accessu a bude 

obsahovat návrhové formuláře pro vkládání dat a také dotazy, které se budou často 

využívat v praxi.  
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Firma Znakom 
 

Firma Znakom s.r.o. je česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Je schopna 

realizovat  kompletní služby v oblasti dopravního značení. Od zhotovení návrhu , 

projektu včetně schválení policií ČR , dodávek , montáže až po předání zákazníkovi. 

Dále zajišťuje kompletní servis při dlouhodobějším pronájmu.  Sídlo firmy je na ulici 

Zengerova 4, 615 00 Brno. Má dvě provozovny. Znakom Brno na ulici  Porážka 2 a 

Znakom Znojmo, Výrovice  57, okres Znojmo,  67134. 

Od roku 2006 je firma držitelem  certifikátu dle norem ISO 9001 a 14001. Systém 

řízení jakosti společnosti zavádějí z řady různých důvodů. Snad nejdůležitějším z nich 

je potřeba poskytnout zákazníkovi veškeré garance, že jeho nároky na kvalitu budou 

vždy splněny. 

2.2 Výpis z obchodního rejstříku firem 
 

Datum zápisu:  24.října 2001 
Obchodní firma:  ZNAKOM s.r.o.  

Zapsáno: 24.října 2001 
Sídlo:  Brno, Zengrova 2694/4, PSČ 615 00Zapsáno: 24.října 

2001 
Identifikační číslo:  262 64 641Zapsáno: 24.října 2001 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  
-  pronájem věcí movitých Zapsáno: 24.října 2001 

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zapsáno: 24.října 2001 

-  velkoobchod Zapsáno: 24.října 2001 

-  technické činnosti v dopravě Zapsáno: 22.května 2006 

-  grafické práce a kresličské práce Zapsáno: 22.května 2006 

Statutární orgán:  
jednatel:  Miroslav Němec,   

den vzniku funkce:  24.října 2001Zapsáno: 24.října 2001 
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jednatel:  Radek Suchomel,  den vzniku funkce:  24.října 

2001Zapsáno: 24.října 2001 

Způsob zastupování: Statutárním orgánem společnosti je jeden 

nebo více jednatelů. Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem 

společnosti samostatně ve všech věcech a v plném rozsahu. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či 

napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis 

kterýkoliv z jednatelů. 

Zapsáno: 24.října 2001 

Společníci: 
Radek Suchomel,   

Brno, Zengrova 2694/4 

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100 000,- Kč 

Obchodní podíl: 50% Zapsáno: 24.října 2001 

Miroslav Němec,   

Jinačovice 62, okres Brno-venkov 

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100 000,- Kč 

Obchodní podíl: 50% Zapsáno: 24.října 2001 

Základní kapitál:  200 000,- KčZapsáno: 24.října 2001 
 

 

2.3 Předmět podnikání firmy,  sortiment služeb 
 

Firma  se zabývá pronájmem a prodejem  přenosného dopravního značení, 

navrhováním a řešení dopravního omezení,  prodejem a instalací dopravního 

značení,zajišťuje označení pracovních míst a veškeré další práce v této oblasti. 
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2.3.1 Přenosné - provizorní značení 
 Pronájem dopravního značení 

 Firma nabízí pronájem kompletního sortimentu dopravního značení a 

vybavení. Dále veškerou světelnou techniku, semafory, výstražná světla, 

světelné zábrany, směrové šipky, atd. 

 Návrhy dopravního řešení a projektové zpracování 

  Návrhy řešení, projektová zpracování a vyřízení na příslušných institucích: 

Policie ČR, Magistráty měst, obecní úřady, Městské části Magistrátu, 

Dopravní podnik, atd. 

 Označování pracovních míst na komunikacích 

  Označení kontejnerů, zábrany pro lešení, označení výkopů a jiných 

pracovních míst. Doprovodná signální vozidla za posuvnou pracovní 

techniku. 

 Značení uzavírek, objízdné trasy 

  Navrhuje a zpracovává uzavírky komunikace včetně vytyčení optimální 

objízdné trasy s ohledem na zajištění její průjezdnosti (šířky, oblouky, 

zatáčky, tunely, podjezdy, nosnosti mostků, atd.). Objízdnou trasu vždy  

projedná s příslušnými správci komunikací - SÚS, ŘSD, atd. 

 

 Pomoc při řízení v dopravě 

  Ve zvláštních situacích zajišťuje řízení provozu vyškolenými osobami s 

vysílačkou a zastavovacími terči. 

 

2.3.2 Vodorovné dopravní značení 

 dopravní značení podélné (dělící čáry 0,125, vodící čáry 0,25) toto 

dopravní značení se provádí stroji Hofmann H26-1, H16-2, H16-1 v 

reflexní i nereflexní úpravě jednosložkovou barvou, studeným plastem 

strukturálně systémem WYSSBROD  

 dopravní značení plošné (přechody, stíny, stopčáry, šipky) ; firma 

provádí dopravní značení jak hladké tak strukturální, přechody i v 
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červenobílé úpravě toto značení provádí jednosložkovou barvou stroji 

Hofmann H8, RM50H, HZS1-1, strukturální značení systémem 

WYSSBROD – typ Junior a Plasto-marker 

 vodorovné dopravní značení provádí barvou jednosložkovou – REMO 

100EQ, SILAMAT SUPER S 2865, SINOLACK NORMANDIE, 

VERONIL BELA A TCH 65; studený plast – strukturální značení, 

TRILAPLAST STRUKTUR lepení symbolů – GEFATHERM  

2.3.3 Svislé dopravní značení 

 údržba a zřizování všech druhů svislých dopravních značek  

 údržba a zřizování portálových a velkoplošných dopravních značek  

 údržba a zřizování dopravních zrcadel  

 údržba a zřizování plastových majáčků  

 údržba a zřizování ozdobných sloupků ¨ 

 

2.3.4 Prodej značek a dopravního vybavení 
 

 Nabízíme prodej veškerého dopravního značení a vybavení. Pouze 

certifikované výrobky s náležitými doklady. 

 

2.3.5 Dispečink - havarijní služba  

 Zajišťuje odstraňování havarijních závad na komunikacích v 

nepřetržitém provozu a to na upozornění PČR, MP, DPMB, občanů nebo 

na základě vlastního zjištění. Odstraněním závady se rozumí úklid 

komunikací po haváriích a při mimořádném znečištění vozovky, 

provizorní opravy dopravního značení, označování překážek silničního 

provozu apod.  
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2.4 SWOT Analýza firmy 
 

 

   SILNÉ STRÁNKY 

+ stabilní pozice na českém trhu 

+ cenově přijatelné produkty 

+ spolehlivý pracovní kolektiv 

+ znalost trhu  

+kvalitní technologické zázemí  

+finančně silní zákazníci   

 

 

 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

 - orientace pouze na český trh 

- slabé zahraniční kontakty 

 - sídlo společnosti 

-  sezónní práce 

 

 

 

 

 PŘÍLEŽITOSTI 

 Q vstup na zahraniční trhy 

 Q upevnění pozice na tuzemském trhu 

 Q vybudování pobočky v Čechách 

  

 

OHROŽENÍ 

 ! konkurence 

  ! cenová válka 

  

 

 
 

2.5 Obchodní situace firmy 

  Společnost se pohybuje na stavebním trhu. Často je její projekt součástí nabídky na 

výběrové řízení, kterého se účastní její zákazníci (viz dále). 

  Na to jak dlouho se firma na trhu pohybuje dosahuje dobrých výsledků.  Je to dáno 

především tím, že si brzo získala ekonomicky silné  firmy, které tvoří více jak polovinu 

zakázek.  Jedná se o giganty ve stavebnictví jako jsou      

 Vodárny a kanalizace m. Brna¨ 

 COLAS a.s 

  STRABAG a.s 

  FIRESTA a.s 
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  ŽS a.s 

 SKANSKA a.s. 

  Silniční stavby a.s. - SILNICE Hradec Králové a.s. 

  Teplárna a.s. 

  SITEL a.s 

  Ezamont s.r.o 

  H.K.U s.r.o 

  DIRS s.r.o 

  VNT Praha s.r.o  

 

     Nová služba, kterou Znakom zavádí je oprava dlážděných a živičných chodníků, 

opravy obrubníků, předlažby v komunikacích, provádění dlažeb z žulových kostek nebo 

zámkové dlažby apod. 

 

2.6  Informační technologie používané ve firmě 
 

2.6.1 Hardware 

   V kanceláři, která je společná pro oba jednatele a asistentky, jsou 4 počítače. 

Firma je zakoupila v srpnu 2006 u firmy  TS-Bohemia. 

Jedná se o : Intel Celeron D 331 2,66GHz (256/533) LGA775 BOX 64bit 

 základní deska 

MB JETWAY JP4M2PRO-P s775 DDR2,VGA,SATA,LAN,AUD,AGP8x,mATX 

 grafická karta 

GK JETWAY GeForce MX4000 128MB 64b DDR,TVout,AGP 8X 

 pevný disk 

HD WD CAVIAR XL WD800JD 80 GB SATA/150 7200 RPM, 8MB cache 

 operační paměť 

1x DIMM DDR2 256MB 533MHZ BAR TRANSCEND 
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 mechanika 

DVD RW LG Black GSA-H10N DVD±R/±RW/RAM/ROM CDR/C 

monitory: SAMSUNG 940B 19'' TFT 8ms, DVI, Pivot, Silver, TCO03 

tiskárna: HP LaserJet P3005n (A4, 33 ppm, PP, USB 2.0, LAN)¨ 

kopírka: KONICA-MINOLTA-bizhub-130f 
                    
 

2.6.2 Software 

  Stejně jako většina firem také Znakom používá klasiku.Windows XP Professional, 

spolu s Office 2003 Standard. Dále jsou to programy Corell, Auto Cad a zvláštní 

program EBU. EBU si na zakázku nechala udělat firma BKOM ( Brněnské 

komunikace). Znakom si odkoupil část programu. Jedná se o podrobnou mapu Brna. 

Jsou zde zaneseny všechny uličky či boční cesty. Pro Znakom je důležité, že jsou zde 

přesně uvedeny jednotlivé dopravní značení.  

2.7    Organizační struktura firmy 

 

 
Obr. 1: Organizační struktura 
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Oba jednatelé firmy vedou jednání se zákazníky, koordinaci pracovníků, vyřizování 

dopravních omezení na policii. Provádí  rozhodnutí v důležitých otázkách, jako je výběr 

nových dodavatelů, uzavírání  smluv s odběrateli apod. Účastní se také výběru nových 

zaměstnanců.  

Asistentky evidují veškerou agendu spojenou s jednateli firmy – tzn. evidují smlouvy, 

termíny a povinnosti vyplývající z jejich funkce. Také mají na starosti kompletní 

agendu spojenou s poštou a běžnou administrativní prací. 

Grafici mají na starosti vytváření plánů dopravního omezení a s tím spojené 

obhlídnutí terénu a navrhnutí ideálního řešení dané situace.  

Vedoucí skladu je ve spojení s jednateli a přebírá od nich dokumenty určené 

k jednotlivým zakázkám. Ty pak podle vhodnosti zadává jednotlivým pracovníkům. 

Dále sleduje průběhy zakázek a dohlíží nad včasným servisem.  

Pracovníci v terénu mají za úkol provádět jednotlivé úkoly zadané vedoucím. 

Transitními automobily převáží dopravní značení a staví je podle plánu na komunikace. 

Provádí také jejich servis.  

Vedoucí pracoviště ve Výrovicích má na starosti zákazníky ze znojemského regionu.  

 

2.8 Konkurence  
 

Trh, na kterém se Znakom pohybuje je závislý na počasí. Jedná se o sezónní práce. 

Během sezóny, která trvá přibližně od března do konce listopadu, se musí zabezpečit na 

zbylé měsíce. 

Největšími konkurenty jsou Signex,  Dynamark, Hicon, Trasig a další.  
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2.9 Průběh objednávky 
 
 

 
Obr. 2: Průběh objednávky 

 

 

Firma, která se rozhodne pro zadání zakázky u firmy Znakom musí uvést kdy a kde 

se má dopravní značení umístit. Pracovník firmy musí na místo jet, nafotit vše potřebné 

a  poté zhotovit přesný plán dopravního omezení, které si zákazník zadal.  

Tento plán je poté odeslán k posouzení dopravní policie, která plán buď schválí, 

nebo plán vrátí k přepracování.  

Po schválení přechází plán v potřebném termínu k terénním pracovníkům. 

Pracovníci si ve skladu připraví dopravní značení, které je na plánu, a převezou ho na 

místo určení. Dopravní značení musí byt umístěno v předem určený čas. Ani brzo ani 

pozdě. 

Pracovníci poté nad značením drží dozor. Jedná se především o výměnu baterii u 

světelné signalizace a také o přestavbu jednotlivých etap plánu. Až pomine důvod, pro 
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který bylo dopravní značení umístěno na komunikaci , terénní pracovníci značení opět 

převezou do skladu.  

Poté následuje fakturace, která je přímo úměrná počtu značení a také délce času. Po 

fakturaci je na řadě platba. Není vždy předem určené a zaručené jak dlouho bude 

dopravní značení potřeba a proto se provádí platba až nakonec. 

Jinak je tomu pokud si zákazník nechá umístit značku na svém soukromém 

pozemku. Jedná se nejčastěji o vyhrazení parkovacích míst. Tato značka je zde 

umístěna natrvalo.  

2.10 Nedostatky 
 

   Chtěl bych poukázat na slabší stránky firmy mezi které patří malé propojení stavu 

skladu s kanceláří. Dochází tak často k tomu, že na skladu není potřebné množství 

značek, které jsou v danou chvíli potřeba. Pracovníci proto musí přistoupit 

k provizornímu řešení, z čehož by mohli vzniknout problémy při policejní kontrole 

zakázky. Není nijak vedeno skaldové hospodářství, v případě odcizením nebo 

poškození značky nedochází k okamžité náhradě z čehož pak pramení výše uvedený 

nedostatek materiálu na skladě.  

   Neprofesionálně, až amatérsky jsou vedeny detailnější informace k jednotlivým 

zakázkám. Firma k těmto účelům využívá nástěnnou tabuli, která však často nestačí 

z kapacitních důvodů. Na tabuli je uveden název místa, datum zahájení akce a datum 

ukončení akce.   

  Jako velký nedostatek vidím, že firma nemá nijak vedeno to kdo danou akci stavěl 

a dochází pak k nemalým problémům při případné přestavbě akce, nebo při demontáži.  
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2.11  Návrh  
    

  Jako nejlepší řešení problémů, které jsem uvedl v kapitole 1.8, bych viděl 

zhotovení jednoduché databáze, která by měla za úkol archivovat veškeré zakázky, 

které firma provedla. Z databáze by měl pracovník firmy bez problémů vyhledat 

veškeré detailní informace, které jsou potřeba. Tyto informace by měly také ulehčit 

fakturaci zakázky.   
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3 Teoretická východiska 
 

3.1 Databáze 
 

Databáze je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém 

médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují 

manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento systém se v české odborné literatuře 

nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na 

kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD). 

 

3.2 Historie databází 
 

Předchůdcem databází byly papírové kartotéky. Umožňovaly uspořádávání dat 

podle různých kritérií a zatřiďování nových položek. Veškeré operace s nimi prováděl 

přímo člověk. Správa takových kartoték byla v mnohém podobná správě dnešních 

databází. 

Dalším krokem bylo převedení zpracování dat na stroje. Za první velké strojové 

zpracování dat lze asi považovat sčítání lidu ve Spojených státech v roce 1890. 

Paměťovým médiem byl děrný štítek a zpracování sebraných informací probíhalo na 

elektromechanických strojích. Elektromechanické stroje se využívaly pro účely 

zpracování dat další půlstoletí. 

Velkým impulsem pro další rozvoj databází byl překotný vývoj počítačů v 

padesátých letech 20. století. Ukázalo se, že původně univerzální používání strojového 

kódu procesorů je (nejen) pro databázové úlohy neefektivní, a proto se objevil 

požadavek na vyšší jazyk pro zpracování dat. 

V roce 1959 se konala konference zástupců firem, uživatelů a amerického 

ministerstva obrany, jejímž závěrem byl požadavek na univerzální databázový jazyk. 

Výsledkem byla o rok později na konferenci CODASYL publikovaná první verze 
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jazyka COBOL, který byl po mnoho dalších let nejrozšířenějším jazykem pro hromadné 

zpracování dat. 

V roce 1965 na konferenci CODASYL byl vytvořen výbor Database Task Group 

(DBTG), který měl za úkol vytvořit koncepci databázových systémů. Začaly vznikat 

první síťové SŘBD na sálových počítačích. Jedním z prvních průkopníků databází byl 

Charles Bachman. 

V roce 1971 vydal výbor zprávu The DBTG April 1971 Report, kde se objevily 

pojmy jako schéma databáze, jazyk pro definici schématu, subschéma a podobně. Byla 

zde popsána celá architektura síťového databázového systému. 

Ve stejné době byly vyvíjeny i hierarchické databáze. Jedním z prvních SŘBD byl 

IMS, který byl vyvinut firmou IBM pro program letu na Měsíc Program Apollo. Systém 

IMS patří stále k nejrozšířenějším na sálových počítačích. 

V roce 1970 začínají zveřejněním článku E. F. Codda první relační databáze, které 

pohlížejí na data jako na tabulky. Kolem roku 1974 se vyvíjí první verze dotazovacího 

jazyka SQL. Vývoj této technologie po 10 letech přinesl výkonově použitelné systémy, 

srovnatelné se síťovými a hierarchickými databázemi. 

V 90. letech 20. století se začínaly objevovat první objektově orientované databáze, 

jejichž filozofie byla přebírána z objektově orientovaných jazyků. Tyto databáze měly 

podle předpokladů vytlačit relační systémy. Původní předpoklady se však nenaplnily a 

vznikla kompromisní objektově-relační technologie. [1] 

 

3.3 Relační databáze 

Relační databáze je databázový systém, který je založen na relačním modelu dat a 

relační algebře. Data jsou uspořádána do tabulek (relací), nad kterými jsou definovány 

přípustné operace. Software pro řízení databáze se obvykle nazývá Relational database 

management system, zkráceně RDBMS. Někdy se také používá český překlad tohoto 
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označení – Systémy řízení bází dat neboli SŘBD. Jazykem pro ovládání databáze je v 

současné době obvykle SQL, dotazovací strukturovaný jazyk.[2] 

 

3.4 SQL 
 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 

databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný 

dotazovací jazyk). 

 

3.5 Historie SQL 
 

V 70. letech 20. století probíhal ve firmě IBM výzkum relačních databází. Bylo 

nutné vytvořit sadu příkazů pro ovládání těchto databází. Vznikl tak jazyk SEQUEL 

(Structured English Query Language). Cílem bylo vytvořit jazyk, ve kterém by se 

příkazy tvořily syntakticky co nejblíže přirozenému jazyku (angličtině). 

K vývoji jazyka se přidaly další firmy. V r. 1979 uvedla na trh firma Relational 

Software, Inc. (dnešní Oracle Corporation) svůj relační databázový systém Oracle. IBM 

uvedla v roce 1981 nový systém SQL/DS a v roce 1983 systém DB2. Dalšími systémy 

byly např. Progress, Informix a SyBase. Ve všech těchto systémech se používala 

varianta jazyka SEQUEL, který byl přejmenován na SQL. 

Relační databáze byly stále významnější, a bylo nutné jejich jazyk standardizovat. 

Americký institut ANSI původně chtěl vydat jako standard zcela nový jazyk RDL. SQL 

se však prosadil jako de facto standard a ANSI založil nový standard na tomto jazyku. 

Tento standard bývá označován jako SQL-86 podle roku, kdy byl přijat. 

V dalších letech se ukázalo, že SQL-86 obsahuje některé nedostatky a naopak v něm 

nejsou obsaženy některé důležité prvky týkající se hlavně integrity databáze. V roce 

1992 byl proto přijat nový standard SQL-92 (někdy se uvádí jen SQL2). Zatím 
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nejnovějším standardem je SQL3 (SQL-99), který reaguje na potřeby nejmodernějších 

databází s objektovými prvky. 

Standardy podporuje prakticky každá relační databáze, ale obvykle nejsou 

implementovány vždy všechny požadavky normy. A naopak, každá z nich obsahuje 

prvky a konstrukce, které nejsou ve standardech obsaženy. Přenositelnost SQL dotazů 

mezi jednotlivými databázemi je proto omezená. 

 

3.6 Popis jazyka 

SQL příkazy se dělí do čtyř základních skupin. 

3.6.1 Příkazy pro manipulaci s daty 

Jsou to příkazy pro získání dat z databáze a pro jejich úpravy. Označují se zkráceně 

DML – Data Manipulation Language („jazyk pro manipulaci s daty“). 

SELECT – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat. 

INSERT – vkládá do databáze nová data. 

UPDATE – mění data v databázi (editace). 

DELETE – odstraňuje data (záznamy) z databáze. 

EXPLAIN PLAN FOR – speciální příkaz, který zobrazuje postup zpracování SQL 

příkazu. Pomáhá uživateli optimalizovat příkazy tak, aby byly rychlejší. 

3.6.2 Příkazy pro definici dat 

Těmito příkazy se vytvářejí struktury databáze – tabulky, indexy, pohledy a další 

objekty. Vytvořené struktury lze také upravovat, doplňovat a mazat. Tato skupina 

příkazů se nazývá zkráceně DDL – Data Definition Language („jazyk pro definici 

dat“). 

CREATE – vytváření nových objektů. 
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ALTER – změny existujících objektů. 

DROP – odstraňování objektů. 

Příkazy pro řízení dat 

Do této skupiny patří příkazy pro nastavování přístupových práv a řízení transakcí. 

Označují se jako DCL – Data Control Language („jazyk pro ovládání dat“), někdy také 

TCC – Transaction Control Commands („jazyk pro ovládání transakcí“). 

GRANT – příkaz pro přidělení oprávnění uživateli k určitým objektům. 

REVOKE – příkaz pro odnětí práv uživateli. 

BEGIN – zahájení transakce. 

COMMIT – potvrzení transakce. 

ROLLBACK – zrušení transakce, návrat do původního stavu. 

Ostatní příkazy 

Do této skupiny patří příkazy pro správu databáze. Pomocí nich lze přidávat 

uživatele, nastavovat systémové parametry (kódování znaků, způsob řazení, formáty 

data a času apod.). Tato skupina není standardizována a konkrétní syntaxe příkazů je 

závislá na databázovém systému. V některých dialektech jazyka SQL jsou přidány i 

příkazy pro kontrolu běhu, takže lze tyto dialekty zařadit i mezi programovací 

jazyky.[3] 

 

3.7 Databázové systémy 

3.7.1 MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho 

hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za 
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úspěšného průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí 

GPL, tak pod komerční placenou licencí. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název 

napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o 

dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, 

ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně 

šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi 

oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní 

software webového serveru. 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 

teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu – 

programátorům webových stránek – již poněkud scházet.[4] 

3.7.2 Oracle 

Oracle je systém řízení báze dat (Oracle database management system – DBMS), 

moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými možnostmi 

zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. 

Databázový systém Oracle je vyvíjen firmou Oracle Corporation. 

Aktuální verzí je Oracle Database 10g. Tento systém podporuje nejen standardní 

relační dotazovací jazyk SQL podle normy SQL92, ale také proprietární firemní 

rozšíření Oracle (např. pro hierarchické dotazy), imperativní programovací jazyk 

PL/SQL rozšiřující možnosti vlastního SQL (v tomto jazyce je možné tvořit uložené 

procedury, uživatelské funkce, programové balíky a triggery), dále podporuje objektové 

databáze a databáze uložené v hierarchickém modelu dat (XML databáze, jazyk XSQL). 

[5] 
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3.7.3 PostgreSQL 

PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným 

zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající 

pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží na všech rozšířených operačních 

systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, 

Tru64) a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, 

operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a 

SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, 

DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. K systému existuje kvalitní volně dostupná 

dokumentace včetně českých překladů FAQ a FAQ pro o.s. fy. Microsoft. 

PostgreSQL je šířen pod BSD licencí, která je nejliberálnější ze všech open source 

licencí. Tato licence umožňuje neomezené používání, modifikaci a distribuci 

PostgreSQL. PostgreSQL můžete šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma nebo 

komerčně. 

PostgreSQL umožňuje běh uložených procedur napsaných v několika 

programovacích jazycích, v Perlu, v Pyhon, v jazyku C nebo v speciálním PL/pgSQL, 

jazyku vycházejícím z PL/SQL fy. Oracle. Existují PostgreSQL varianty JDBC, ODBC, 

dbExpress, Open Office, PHP, .NET Perl nativních rozhraní. K PostgreSQL existuje 

překladač Embedded SQL pro C a C++. 

Předností systému PostgreSQL je rozšiřitelnost. Systém může být bezproblémově 

rozšiřován o nové datové typy, funkce operátory, agregační funkce, procedurální 

jazyky. Díky tomu mohly vzniknout následující rozšíření: PostGIS - podpora pro 

geografické informační systémy, TSearch2- podpora fulltextového vyhledávání, Slony-I 

- master to multiple slaves replikace. Na serveru pgfoundry je k dispozici několik 

desítek doplňků včetně doplňků rozšiřující o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a 

Oraclu.[6] 
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3.8 Microsoft Access 

Microsoft Access (plným jménem Microsoft Office Access) je nástroj na správu 

relačních databází od společnosti Microsoft, který je typicky součástí Microsoft Office a 

kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. 

Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv 

další databázi přes rozhraní ODBC. 

Tento program umožňuje jednoduše navrhnout datové struktury, definovat relační 

model mezi nimi a vytvářet si formuláře pro vkládání a prohlížení dat. 

 

3.8.1 Tabulka 

Tabulka je souhrn dat týkající se určitého objektu. Datové věty jsou uvedeny 

v řádcích, jednotlivé pole vět ve sloupcích. Při návrhu tabulky vybíráme ze tří 

předdefinovaných možností. 

 vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení 

 vytvořit tabulku pomocí průvodce 

 vytvořit tabulku vložením dat 

Při vytváření tabulky pomocí návrhového zobrazení se definuje název pole, datový 

typ(viz další kapitola) popřípadě popis. Každá tabulka musí mít svůj primární klíč. 

Primární klíč je  pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující každý záznam v 

databázové tabulce. Žádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí obsahovat 

hodnotu NULL. Každá tabulka může mít definovaný pouze jeden primární klíč. 

Primární klíč musí mít 3 vlastnosti: 

1. Jedinečnost 

2. Neměnnost 

3. Nenulovou hodnotu 
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Typickým příkladem primárního klíče je rodné číslo v seznamu osob, identifikační 

číslo v seznamu podniků apod. Pokud u záznamu neexistuje žádný přirozený primární 

klíč, nebo je takový primární klíč příliš složitý, používá se jako primární klíč číslo, které 

záznamu přidělí automaticky sama databáze. Takové číslo může být pořadové číslo 

nebo náhodné číslo.[7] 

Cizí klíč je sloupec databázové tabulky, který odkazuje na jiný sloupec (jiné tabulky 

nebo i stejné tabulky). Hodnoty takového sloupce musí být shodné s některou z hodnot 

v sloupci, ke kterému je klíčem. Vytváří se tak reference – odkaz. Podmínka shody se 

kontroluje při všech operacích nad databází, což se označuje jako referenční 

integrita.[8] 

Referenční integrita je nástroj databázového stroje, který pomáhá udržovat vztahy v 

relačně propojených databázových tabulkách. 

Referenční integrita se definuje cizím klíčem, a to pro dvojici tabulek, nebo nad 

jednou tabulkou, která obsahuje na sobě závislá data (například stromové struktury). 

Tabulka, v niž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka (používá se také 

anglický termín slave). Tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno je nadřízená tabulka 

(master). Pravidlo referenční integrity vyžaduje, aby každý záznam použitý v podřízené 

tabulce existoval v nadřízené tabulce. To znamená, že každý záznam musí v cizím klíči 

obsahovat hodnoty odpovídající primárními klíči v nadřízené tabulce, nebo null. [9] 

Při vytváření tabulky pomocí průvodce můžeme použít buď navržené vzorové 

tabulky, a nebo kombinaci polí  několika tabulek. V tomto případě se může primární 

klíč automaticky nastavit a nebo ručně definovat.  

Při vytváření tabulky pomocí vložení dat se data vkládají do tabulky připomínající 

tabulku v excelu. Jména polí se dají upravovat, primární klíč se buď sám automaticky 

vytvoří, a nebo se dá vytvořit po otevření tabulky v návrhovém zobrazení.   
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3.8.2 Datové typy 
 

Nastavení datového typu je hlavní nástroj omezení hodnot, které bude Access 

v daném sloupci přijímat. To umožňuje odmítnout nepatřičné hodnoty, ale u některých 

datových typů také uživatelům zjednodušit zadávání dat. Například pro hodnotu typu 

ano/ne má Access připravena políčka, v nichž hodnotu ano buď znázorňuje zatržítko, 

které se objeví resp. smaže klepnutím myší.  

Dostupné datové typy se vybírají ze seznamu, který je u každého pole. V Accessu 

rozeznáváme následující typy: 

 TEXT – Základní, univerzální datový typ. Do textového sloupce můžeme 

v tabulce zadávat jakékoliv údaje složené z písmen, číslic i jiných znaků. 

Jediným omezením je délka textu (maximálně 255 znaků).  

 MEMO – Odstraňuje omezení velikosti textového pole: každá hodnota může 

obsahovat několik tisíc znaků, platíme za to však nemožností řadit data 

podle hodnot v takovém sloupci nebo vyhledávat v nich pomocí dotazů. 

Tento typ je vhodný pro doplňkové poznámky a komentáře. 

 ČÍSLO – Umožňuje zadávat hodnoty s čistě číselnými znaky. 

 DATUM/ČAS – Přijímá kalendářní data a časové údaje. Ve standardním 

českém prostředí Windows se v datech píší tečky a v časech dvojtečky. 

 MĚNA – Modifikovaná varianta typu číslo. Přijímá číselné hodnoty a 

automaticky je zobrazuje se dvěma desetinnými místy (lze změnit) a 

symbolem měny nastaveným ve Windows. 

 ANO/NE – Tzv. pravdivostní datový typ, uznávající jen dvě možné 

hodnoty:ano a ne. Zjednodušuje zpracování dat, která mohou ve skutečnosti 

náležet jen do dvou skupin ( např. zboží může byt pouze dodáno nebo 

nedodáno). Význam hodnot je nutno vystihnout názvem pole. 

 AUTOMATICKÉ ČÍSLO – Jednoznačné sekvenční (s diferencí 1), nebo 

náhodné číslo. Číslo přiřazuje  Access vždy při přidání nového záznamu do 

tabulky. Pole tohoto typu nelze aktualizovat. 
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 OBJEKT OLE – Objekt (např. tabulka Excelu, dokument Wordu, grafika, 

zvuk nebo jiná binární data) propojený nebo vložený do tabulky. 

 HYPERTEXTOVÝ ODKAZ – Text nebo kombinace textu a čísel uložená 

jako text a používaná jako adresa odkazu. 

 PRŮVODCE VYHLEDÁVÁNÍM – Vytvoří pole, které umožňuje vybírat 

hodnoty z jiné tabulky nebo ze seznamu hodnot prostřednictvím seznamu 

nebo pole se seznamem.  

Kromě toho, jaký druh dat budou sloupce přijímat, má datový typ vliv i na to, co 

jejich hodnotami bude Access schopen dělat. Hodnoty polí typu text lze abecedně řadit, 

ale nelze s nimi provádět matematické operace, i kdyby ve sloupci byla zadaná jen čísla. 

Hodnoty polí typu datum/čas lze chronologicky řadit a vytvářet z nich různé časové 

přehledy. To jen podtrhuje užitečnost vhodného nastavení datových typů.[10] 

3.8.3 Formulář 

Formulář usnadňuje uživateli vkládání, úpravy a zobrazování dat z databáze. 

Jednoduchý formulář prezentuje jedinou větu, nekonečný formulář zobrazuje více vět, 

jejich počet je závislý na velikosti okna formuláře. Věta v nekonečném formuláři je 

obvykle uspořádána v malém počtu řádků.   

Formulář se skládá z ovládacích prvků, z nichž některé jsou svázány s poli 

v podkladové tabulce či podkladovém dotazu.  Formulář se skládá ze sekcí, především z 

těla, záhlaví a zápatí. Formulář jako celek, jednotlivé sekce i jednotlivé ovládací prvky 

mají řadu vlastností.   

Návrh formuláře usnadňuje Seznam polí a Souprava nástrojů.  Pole umisťujeme do 

formuláře většinou ze seznamu polí. Pokud je v kartě Vyhledávání návrhu tabulky 

vhodně definován zobrazovaný ovládací prvek, promítne se typ ovládacího prvku i do 

formuláře. Pole můžeme tvořit také ze Soupravy nástrojů, takto vytvořená pole musíme 

potom svázat s podkladovou tabulkou či dotazem prostřednictvím vlastnosti Zdroj 

ovládacího prvku.  Již v průběhu tvorby formuláře v návrhovém zobrazení je vhodné 

testovat funkčnost formuláře ve formulářovém zobrazení.  
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Ovládací prvky mají řadu vlastností. V okně vlastností můžeme zobrazit všechny 

vlastnosti nebo vlastnosti vybraného druhu. Každý druh vlastností má v okně vlastností 

svou záložku.   

Svázaná pole jsou doprovázena popisky. Popisky se přesouvají ve formuláři se 

svázanými poli, můžeme je také přesouvat izolovaně (tažením za úchyt v levém horním 

rohu). Můžeme měnit text popisků, můžeme je odstraňovat, můžeme vytvářet popisky 

bez polí.  Ve formuláři mohou být i pole definovaná výrazy.  

Tvorbu výrazů usnadňuje Tvůrce výrazů.  Z formuláře lze měnit podkladový dotaz 

prostřednictvím změny vlastnosti Zdroj záznamů.  Druh ovládacího prvku můžeme 

měnit příkazem FORMÁT, ZMĚNIT NA.  Na závěr návrhu formuláře je vhodné 

přizpůsobit velikost všech prvků dle mřížky (FORMÁT, VELIKOST PODLE MŘÍ.KY) 

a vhodně stanovit pořadí prvků ve formuláři (ZOBRAZIT, POŘADÍ PRVKŮ).  Ve 

formuláři je možné uvádět souhrny (nejčastěji součty v sekci Zápatí).  Formulář může 

obsahovat podformulář, v němž jsou zobrazovány související věty z jiné datové sady.  

Do formuláře lze vložit graf, který bývá proměnlivý dle hodnot z databáze.  Vstup a 

zobrazení časových hodnot zpřehledňuje ovládací prvek kalendář.  Komplexní pohled 

na data nabízí ovládací prvek karta, který se skládá ze stránek. Stránky můžeme 

přejmenovávat a doplňovat. Na stránce lze zobrazit např. podformulář či graf.  

3.8.4 Dotaz 

Výběrové dotazy vybírají z tabulky zadaná pole (omezujeme sloupce výsledku) vět, 

které vyhovují zadaným kritériím (omezujeme řádky výsledku).  Dotazy připravujeme v 

Accessu metodou dotazování podle příkladu (QBE). Vybereme tabulku či tabulky, z 

nichž čerpá dotaz data. Seznamy polí a relace vybraných tabulek jsou zobrazeny v horní 

části návrhového zobrazení dotazu. Ve spodní části je návrhová mřížka, do ní vybíráme 

z horní části pole tabulky či tabulek.  Výsledkem dotazu je sada záznamů. V dynamické 

sadě záznamů můžeme výsledky editovat, úpravy se promítají do zdrojových tabulek.  

Protikladem dynamických sad jsou výsledky ve formě snímků, které nelze 

aktualizovat, neboť neexistuje jednoznačný vztah  řádku výsledku ke zdrojové tabulce.  

Ve výsledcích můžeme potlačovat duplicitní věty prostřednictvím vlastnosti dotazu 
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Jedinečné hodnoty, popř. Jedinečné záznamy.  Výsledky můžeme řadit v návrhové 

mřížce specifikovaných polí. Pole užité jako kritérium řazení nemusí být ve výsledku 

zobrazeno.  Kritéria výběru záznamů ve výsledku mohou být zadána konstantou, tj. 

hodnotou, kterou požadujeme. Mohou být zadána také výrazem.  Ve výrazech kritérií 

lze použít řadu operátorů, především:  

 Or: alternativa výběru (lze ji často zadat rozepsáním kritérií do několika 

řádků), 

 And: konjunkce výběru (naplnění kritérií různých polí ve stejném řádku je 

také chápáno jako konjunkce), − >, <, >=, <=: relační operátory, za nimi. 

přímo následuje mezní hodnota, − *: zástupný znak pro libovolný počet 

znaků, − ?: zástupný znak pro právě jeden libovolný znak, − Not (<>): 

nerovnost zadané konstantě či výrazu, − Null: prázdný obsah pole (většinou 

bývá nutné doplnit na podmínku Null or ..), − Between: přehlednější náhrada 

konjunkce >= And <=.  

 Ve výrazech lze použít řadu funkcí, např.: 

 DatePart: výběr časti pole typu datum/čas, 

 Format: převádí hodnotu pole na jiný formát (funguje nejen pro pole 

datum/čas), 

 Val: převod textu na číslo. 

 Tvorbu složitějších výrazů usnadňuje Tvůrce výrazů.  Dotaz může spojovat data z 

více tabulek propojených vhodnými relacemi.V horní části okna dotazu se může stejná 

tabulka vyskytovat vícekrát.  Podkladem dotazu mohou být nejen tabulky, ale také 

výsledky předchozích dotazů.  V dotazech lze provádět výpočty za jednotlivé věty 

(např. sčítání polí) či za skupiny vět (tzv. souhrny).  Parametrický dotaz umožňuje zadat 

výběrová kritéria při spouštění dotazu vyplněním  parametrů v dialogových oknech.  V 

křížové tabulce jsou v řádcích uvedeny varianty hodnot jednoho pole (či více polí), ve 

sloupcích varianty hodnot jiného pole, uvnitř tabulky je vyhodnoceno třetí pole.  Akční 

dotazy ovlivňují na rozdíl od výběrových a křížových dotazů přímo obsah tabulek. Dle 

výsledného působení je rozdělujeme na vytvářecí, aktualizační, odstraňovací, přidávací.  
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Pomocí jazyka SQL můžeme vytvořit další typy dotazů nedostupné v návrhové mřížce. 

Dotaz v jazyce SQL lze využít při programování aktivních serverových stránek. 

3.8.5 Sestava 
 

Sestavy slouží k tisku dat na tiskárně. Návrh sestavy je analogický jako návrh 

formuláře. Pole čerpáme ze seznamu polí podkladové tabulky či dotazu nebo výběrem 

ze Soupravy nástrojů.   

Ovládací prvky mohou být definovány výrazy. Ve výrazech lze použít např. funkce 

IIf, Trim, HyperLink, Left, Right. Součástí výrazu může být výsledek jiného výrazu v 

sestavě, který zastupuje jeho název. Tento výraz užitý v jiném výrazu nemusí být ani 

zobrazen v sestavě. Textové řetězce můžeme ve výrazu slučovat pomocí operátoru &. 

Výraz začíná rovnítkem. Ve výrazu nemusíme zapisovat hranaté závorky zastupující 

ohraničení názvu polí, musíme však zapisovat uvozovky ohraničující konstantní texty.  

Příkazem SOUBOR, VZHLED STRÁNKY můžeme upravit parametry tisku stránky 

(okraje, orientaci tisku, uspořádání do sloupců). Zvlášť významné je správné nastavení 

parametrů  tisku stránky při tisku adresních štítků.   

Věty tištěné v sestavě můžeme řadit či seskupovat dle polí či výrazů. Sestava se 

potom může skládat z několika sekcí: záhlaví sestavy, záhlaví stránky, záhlaví skupiny, 

tělo, zápatí skupiny, zápatí stránky, zápatí sestavy.  Sestavu si můžeme před tiskem 

prohlédnout ve formě náhledu. V náhledu lze zobrazit i více stránek, lze také zobrazit 

detail vybraného místa stránky.  Sestava může obsahovat podsestavy. V podsestavě 

můžeme zadat tisk pouze vět souvisejících s větou v hlavní sestavě.  Tisk opakujících se 

stejných hodnot polí můžeme v sestavě potlačit prostřednictvím vlastnosti pole Skrýt 

duplikáty.  Do sestavy je možné vložit propojený či vložený obrázek.  Sestava může 

obsahovat průběžné součty (kumulativní součty) za skupiny či za celou sestavu. Jiným 

způsobem sumarizace v sestavách je použití funkce Sum.  Vhodným uspořádáním 

sestavy lze z databáze Accessu tisknout adresní štítky.  Formou sestavy můžeme 

tisknout relace databáze.  Ze sestavy můžeme vygenerovat snímek sestavy, který lze 

prohlížet volně šiřitelným programem Snapshot Viewer.  
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3.8.6 Makra 

Makro je prostředek, který automaticky vykoná předem definovanou operaci či 

celou řadu operací. Jednotlivé operace, které Access provádí v makru, se nazývajíc 

akce. Při tvorbě makra vybíráme akce ze seznamu použitelných akcí. Fungování akcí 

upřesňujeme prostřednictvím argumentů akcí.  

3.8.7 Moduly 

Pro řešení složitějších aplikací nabízí Access programovací jazyk Visual Basic for 

Applications (VBA). VBA je strukturovaný programovací jazyk pro tvorbu aplikací 

v prostředí všech programů kancelářského balíku Microsoft Office. VBA je 

zjednodušenou verzí samostatného programovacího jazyka Visual Basic. VBA se 

používá pro:  

 Tvorbu uživatelských funkcí, které lze využívat ve všech objektech Accessu, 

tj. také v dotazech, formulářích a sestavách.  

 Programování složitějších postupů, které již nelze zapsat pomocí maker. V 

makrech není možné nebo velmi těžkopádné zejména provádění 

opakovaných činností. 

 Lepší ošetření možných chybových stavů a přesnější definování chybových 

zpráv. 

 Práci s jednotlivými větami. VBA umožňuje procházet jednotlivé věty a 

zpracovávat je či provádět operace s daty z různých vět. 

 Vytváření uživatelsky přívětivých aplikací, kdy složitější postupy mohou být 

naprogramovány a realizovány klepnutím do tlačítka či jinou událostí, např. 

otevřením formuláře. 

Moduly obsahují procedury (funkce a podprogramy), které jsou vyšší formou 

automatizace  operací Accessu než makra. Moduly mohou být globální nebo lokální. 

Seznam globálních modulů je uveden v databázovém okně na kartě Moduly. Funkce a 

procedury z globálních modulů můžeme použít kdekoliv v databázi. Lokální moduly 

jsou součástí jiných objektů (formulářů, sestav). Vztahují se k událostním vlastnostem 
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formulářů (např. Při otevření) či sestav (např. Při formátování) nebo k jednotlivým 

ovládacím prvkům (např. Při klepnutí do tlačítka).   

Funkce i procedury mohou obsahovat argumenty, kterými modifikujeme jejich 

fungování. Argumenty jsou v modulu odděleny čárkami, ve výrazech v jiných objektech 

(dotazech, formulářích, sestavách) jsou odděleny středníky.  Deklarace modulu obsahují 

nastavení modulu a případně deklarace proměnných.  Objekty mají vlastnosti, které 

popisují objekt. Metody jsou akce, které můžeme zadat objektu k provedení.  V 

modulech lze používat řadu příkazů. Mezi základní patří přiřazovací příkaz =, objektový 

příkaz Set, příkaz If . Then . Else, příkazy cyklu For . Next, Do . Loop, příkaz pro práci  

s objektem With, příkaz větvení Select Case. Select . Case. 

3.8.8 Internet a Access 

V Accessu můžeme ve formulářích uvádět prostřednictvím popisků, tlačítek a 

obrázků nesvázané hypertextové odkazy na jiné objekty databáze či do souborů jiných 

programů (Word, Excel, PowerPoint a další) či na jejich části (definované záložkami, 

názvy apod.)   

Práci s Internetem a odkazy usnadňuje v programech MS Office panel nástrojů Síť 

WWW.  Jedním z typů polí v tabulkách jsou hypertextové odkazy. Svázané 

hypertextové odkazy z tabulek či výsledků dotazů mohou být uváděny ve formulářích. 

Prostřednictvím ovládacího prvku Prohlížeč sítě WWW společnosti Microsoft a 

jednoduchým modulem lze zobrazovat výsledky odkazů přímo ve formuláři. 

Z databáze Accessu můžeme exportovat na WWW stránky jednotlivé objekty. 

Vhodným exportem sestav lze generovat WWW stránky prezentující obsah databáze, 

např. osobní stránky zaměstnanců.  Naopak do databáze Accessu můžeme importovat či 

propojit tabulky z WWW stránek.  WWW stránky můžeme generovat sestavou přímo 

připravující HTML kód.   

Z tabulek, dotazů a formulářů lze připravovat aktivní serverové stránky (ASP) s 

aktuálním obsahem dle datových sad z databáze. ASP stránky jsou připojeny k databázi 

technologií ODBC. ASP stránky čerpající data z databáze Accessu můžeme připravovat 

i jinými programy, např. programem MS FrontPage.  Datové stránky jsou samostatným 
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objektem Accessu. Slouží k prohlížení či dokonce editaci obsahu databáze 

prostřednictvím souborů ve formátu HTML.  

3.8.9  Komunikace s ostatními programy MS Office 

Formulář Wordu je prostředkem přípravy dat pro Access. Ve formuláři Wordu jsou 

pro záznam dat určena datová pole (obdoba ovládacích prvků formulářů Accessu): 

textové pole, rozbalovací pole, zaškrtávací políčko. Před uložením formuláře Wordu 

zamkneme formulář, ve formuláři lze potom měnit pouze obsah datových polí.  Pokud 

uložíme z formuláře Wordu pouze data, můžeme je pomocí Průvodce importem textu 

snadno importovat do Accessu.  Z Accessu do Wordu je možné exportovat datové sady 

i sestavy. Data Accessu mohou být  užita jako zdroj hromadné korespondence Wordu. 

 Access umí dobře komunikovat také s textovými soubory. Pole jsou v textových 

souborech oddělena oddělovači nebo vymezena pevnou délkou.  Z Accessu je možné 

exportovat data do listů Excelu. Access umí číst i z Excelu.  Import z Outlooku 

zprostředkovává průvodce Accessu. Přenos do Outlooku provádíme v Outlooku.  Do 

databáze můžeme importovat objekty z jiné databáze Accessu (včetně specifikací 

textových souborů, relací, panelů nástrojů) nebo z jiných databázových systémů.  

Access neumí přímo exportovat data do PowerPointu. Export do PowerPointu musíme 

programovat ve VisualBasicu s využitím metod PowerPointu. 
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4 Návrh řešení 

Vzhledem k tomu, že firma vlastní licenci na Microsoft Office, který obsahuje 

program Access, jsem se rozhodl navrhnout databázi právě v tomto programu. Pro tento 

program hovoří i jednoduchá orientace a i fakt že by s tím programem měla pracovat 

sekretářka které má znalost MS Office. 

Hlavní cíl databáze je zpřehlednění veškerých informací o jednotlivých zakázkách a 

také zrychlené vyhledávání detailů zakázek potřebných pro chod firmy.  

4.1 Návrh tabulek  

Databáze obsahuje celkem 6 základních tabulek.  A to tabulky s názvem zakaznik, 

zakazka, zamestnanec, grafik, k_osoba, psc. Tabulky jsem vytvořil za pomoci 

návrhového zobrazení. 

 Tabulka zakazka obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 3: Návrh tabulky zakazka 

 

 
Primárním klíčem, jak už napovídá symbol vlevo nahoře, je id_zakazky. Cizí klíče jsou 
ico, id_zamestnance, id_grafika, id_kosoby.  
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Ostatní pole se týkají čistě jen zakázky. Označují místo kde se zakázka odehrává, od 

kdy do kdy počet vypůjčeného materiálu a dalších odvedených služeb (např. doprava 

materiálu či řízení dopravy). Dozvíme se také zda byl plán schválen policii ČR a zda li 

byla provedena platba.  

 Tabulka zakaznik obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 4: Návrh tabulky zakaznik 

 

Primárním klíčem je ico. Cizím klíčem je psc. Ostatní pole slouží k informacím o 

firmě. Adresa, telefony email a číslo učtu. Tohle schéma jsem volil proto, že zákazníky 

Znakomu jsou výhradně firmy. 

 Tabulka k_osoba obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 5: Návrh tabulky k_osoba 
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Primárním klíčem je id_kosoby. Cizím klíčem je ico. Ostatní pole slouží k zadání 

jména, příjmení a titulků dané osoby a ke  kontaktním informacím osoby.Telefony a 

emaily.   

 Tabulka psc obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 6: Návrh tabulky psc 

Tabulka psc má primární klič psc. Slouží k propojení psc a příslušné obce. tabulka 

úsc bude naplněna daty pomocí importu dat z tabulky excelu. 

 Tabulka grafik obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 7: Návrh tabulky grafik 

Primárním klíčem tabulky grafik je id_grafika. Jedná se o  automatické číslo, které 

se s dalším zázname zvětší o jedna. Ostatní pole slouží k identifikaci grafika a jeho 

telefonního čísla. 

 Tabulka zamestnanec obsahuje následující pole s datovými typy: 

 

Obr. 8: Návrh tabulky zamestnanec 
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Primárním klíčem tabulky zamestnanec je id_zamestnance. Jedná se o automatické 

číslo, které se s dalším zázname zvětší o jedna. Ostatní pole slouží k identifikaci 

zaměstnance a jeho telefonního čísla. 

4.2 Relace 

 
 

Obr. 9: Návrh relací 

 

Všechny relace v mé databázi mají typ spojení 1:N. Jeden zaměstnanec stejně jako 

jeden grafik se podílí na více zakázkách. Jeden zákazník může mít také hned několik 

zakázek. Jeden zákazník má taky často hned několik kontaktních osob. Pod jedním 

poštovním směrovacím číslem můžeme najít několik sídel firem. 

4.3 Formuláře 
 

Jak již bylo řečeno úloha formuláře spočívá v pohodlnějším zapisováním dat do 

databáze.Návrh mé databáze obsahuje hned několik formulářů. Jedná se o formulář pro 

zápis zaměstnanců pracujících na zakázkách v terénu. Do tohoto formuláře se budou 

uvádět i brigádníci. Formulář po vyplnění jména a kontaktních údajů automaticky vloží 

id_zamestnance.   
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Obr. 10: Návrh formuláře  zamestnanec 

 

Formulář pro vyplňování údajů o graficích firmy funguje na stejný způsob jako 

formulář předchozí. 

 

 
 

Obr. 11: Návrh formuláře  grafik 

Formulář pro zadávání nových zákazníků obsahuje podformulář pro vkládání 

kontaktních osob pro danou firmu. Po zadání PSČ by se měla automaticky přiřadit 

příslušné obec.  

 
 

Obr. 12: Návrh formuláře  zakaznik + podformulář k_osoba 

Formulář pro zadání nové zakázky  obsahuje automaticky vkládané číslo id-zakazky. 
V tomto formuláři se musí uvést ico, místo a datum zahájení akce.  Jinak by vás dál 
formulář nepustil.  
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Obr. 13: Návrh formuláře  nova zakazka 

 
 
 

4.4 Dotazy 
 

Do databáze jsem se rozhodl umístit 6 dotazů, o kterých vím že je firma potřebuje 

takřka neustále. Tyto dotazy jsem konstruoval po domluvě z firmou. Pro konstrukci 

jsem použil vytváření pomocí průvodce. 

4.4.1 Grafik 

 Tento dotaz řeší který návrh dopravního omezení grafik navrhl a zpracoval zároveň 

je tu jeho telefon. To vše je vybíráno z tabulky grafik. Dále tento dotaz obsahuje  ico a 

název firmy, ty jsou vybíráni z tabulky zakaznik. A nakonec místo, od, do, id_zakazky a 

také pole zda li bylo graficky znázorněné dopravní omezení schváleno policii ČR.  

Zdrojový kód: 

SELECT grafik.id_grafika, grafik.Jmeno, grafik.prijmeni, grafik.telefon, 

zakazka.ico, zakaznik.nazev, zakazka.misto, zakazka.od, zakazka.do, 

zakazka.id_zakazky, zakazka.[schvaleno PCR] 

FROM  zakaznik INNER JOIN (grafik INNER JOIN zakazka ON grafik.id_grafika 

= zakazka.id_grafika) ON zakaznik.ico = zakazka.ico;  
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4.4.2 Zaměstnanec 

Tento dotaz obsahuje informace o zaměstnanci a jeho odvedené práci. Z tabulky 

zamestnanec je vybráno jeho id jméno příjmení a telefony. Z tabulky zakázka vybere  

id_zakazky, ico zákazníka(za tabulky zákazník k němu pak přiřadí název firmy), od kdy 

do kdy má akce stát  a na jakém místě a jaký materiál a služby poskytl. 

Zdrojový kód: 

SELECT zamestnanec.id_zamestnance, zamestnanec.Jmeno, zamestnanec.prijmeni, 

zamestnanec.telefon, zamestnanec.telefon1, zakazka.id_zakazky, zakazka.ico, 

zakaznik.nazev, zakazka.od, zakazka.do, zakazka.podstavcu, zakazka.tyci, zakazka.DZ, 

zakazka.Z4, zakazka.Z2, zakazka.Z5, zakazka.IS11, zakazka.semafor, zakazka.ostatni, 

zakazka.[rizeni dopravy], zakazka.misto 

FROM zamestnanec INNER JOIN (zakaznik INNER JOIN zakazka ON 

zakaznik.ico = zakazka.ico) ON zamestnanec.id_zamestnance = 

zakazka.id_zamestnance; 

4.4.3 Zákazník  

Tento dotaz má za úkol usnadnit vyhledávání kontaktních údajů k danému 

zákazníkovi. Ať už veškeré informace k firmě, a nebo taky k jejím zaměstnancům 

(kontaktním osobám) 

Zdrojový kód: 

SELECT zakaznik.ico, zakaznik.nazev, zakaznik.psc, zakaznik.ulice, zakaznik.cp, 

zakaznik.telefon AS zakaznik_telefon, zakaznik.telefon1 AS zakaznik_telefon1, 

zakaznik.email AS zakaznik_email, zakaznik.email2, zakaznik.ucet, 

k_osoba.id_kosoby, k_osoba.jmeno, k_osoba.prijmeni, k_osoba.titul_pred, 

k_osoba.titul_za, k_osoba.telefon AS k_osoba_telefon, k_osoba.telefon1 AS 

k_osoba_telefon1, k_osoba.email AS k_osoba_email, k_osoba.email1 

FROM zakaznik INNER JOIN k_osoba ON zakaznik.ico = k_osoba.ico; 



48 

 
 

4.4.4 Zakázka a kontakty 
 

Tento dotaz má za úkol vyhledat základní informace k zakázce. Její ID ico a 

příslušnou firmu pro kterou se zakázka zpracovává místo a od kdy do kdy má zakázka 

stát. Dále pak jména a kontakty na osoby které se na zpracování podílí. A to nejen ze 

strany zpracovatele(čili firmy Znakom), ale také ze strany zákazník. Nejčastěji příjmení 

a kontakt na stavby vedoucího v naší databázi uváděného jako kontaktní osoba. Dále je 

zde tradičně umístěno co je pronajímáno a také jestli je vše v pořádku s platbu a policií.  

Zdrojový kód: 

SELECT zakazka.id_zakazky, zakazka.ico, zakaznik.nazev, zakazka.misto, 

zakazka.od, zakazka.do, zamestnanec.prijmeni AS zamestnanec_prijmeni, 

zamestnanec.telefon AS zamestnanec_telefon, grafik.prijmeni AS grafik_prijmeni, 

grafik.telefon AS grafik_telefon, k_osoba.prijmeni AS k_osoba_prijmeni, 

k_osoba.telefon AS k_osoba_telefon, zakazka.[schvaleno PCR], zakazka.podstavcu, 

zakazka.tyci, zakazka.DZ, zakazka.Z4, zakazka.Z2, zakazka.Z5, zakazka.IS11, 

zakazka.semafor, zakazka.ostatni, zakazka.[rizeni dopravy], zakazka.zaplaceno 

FROM zamestnanec INNER JOIN ((zakaznik INNER JOIN k_osoba ON 

zakaznik.ico=k_osoba.ico) INNER JOIN (grafik INNER JOIN zakazka ON 

grafik.id_grafika=zakazka.id_grafika) ON zakaznik.ico=zakazka.ico) ON 

zamestnanec.id_zamestnance=zakazka.id_zamestnance;  

 

4.4.5 Zakázka k výstavbě 

Tento dotaz slouží k tomu aby sekretářka mohla pár dní před zahájením výstavby 

zakázky naplánovat který zaměstnanec dostane zakázku na starosti. Rozhoduje se podle 

vzdálenosti jednotlivých zakázek. Např.: 21.7 má stát nová objízdná trasa okolo obce 

Miroslav. V ten den se má uzavřít ulice ve Znojmě.  Proto obě zakázky dostane jeden 
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zaměstnanec. Podle tohoto dotazu se budou jednoduše sestavovat denní  plán pro 

zaměstnance. Největší roli proto hraje v tomto dotazu OD neboli od kdy má akce stát. 

Dále je zde uvedeno místo, zákazník a také co vše se má postavit. a Zda-li je plán 

schválen policii ČR. 

Zdrojový kód: 

SELECT zakazka.od, zakazka.ico, zakaznik.nazev, zakazka.id_zakazky, 

zakazka.misto, zakazka.do, zakazka.[schvaleno PCR], zakazka.podstavcu, zakazka.tyci, 

zakazka.DZ, zakazka.Z4, zakazka.Z2, zakazka.Z5, zakazka.IS11, zakazka.semafor, 

zakazka.ostatni, zakazka.[rizeni dopravy] 

FROM zakaznik INNER JOIN zakazka ON zakaznik.ico = zakazka.ico; 

 

4.4.6 Zakázka k ukončení 
 

Tento dotaz má naopak za úkol informovat asistentku o ukončení zakázky. Jakmile 

pomine důvod dopravního omezení(cože je uvedeno v databázi pod polem do) je 

povinností firmy odstranit dopravní značení. I podle tohoto dotazu asistentka sestavuje 

denní plán zaměstnanců. Dotaz obsahuj, jak jsem již uvedl Do neboli do kdy má 

zakázka stát. Dále informace pro koho je zakázka místo id a příjmení zaměstnance který 

zakázku stavěl.V poslední řadě vše co bylo k označení dopravního omezení potřeba. 

Zdrojový kód: 

SELECT zakazka.do, zakazka.id_zakazky, zakazka.ico, zakaznik.nazev, 

zakazka.misto, zakazka.id_zamestnance, zamestnanec.prijmeni, zakazka.podstavcu, 

zakazka.tyci, zakazka.DZ, zakazka.Z4, zakazka.Z2, zakazka.Z5, zakazka.IS11, 

zakazka.semafor, zakazka.ostatni, zakazka.[rizeni dopravy] 

FROM zamestnanec INNER JOIN (zakaznik INNER JOIN zakazka ON 

zakaznik.ico = zakazka.ico) ON zamestnanec.id_zamestnance = 

zakazka.id_zamestnance;  
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4.5 Řídící panel databáze 

Hlavní panel, který bude celou databázi řídit vypadá takto: 

 

Obr. 14: Návrh formuláře Hlavní panel 

 

Tento formulář byl vytvořen v návrhovém zobrazení. Ve  žlutých rámečcích je 

napsán účel ke kterému slouží ikony pod nimi. Levá strana Zapisování nových položek 

slouží k editaci nebo k zápisu nových skutečností. Pomocí příkazových tlačítek Grafik, 

Zákazník+kontaktní osoby, Zaměstnanec, Nová zakázka jsou propojeny příslušné 

formuláře popsané v kapitole 4.3. Pravá strana Zjišťování údajů  slouží k zjišťování 

informací k tomu co vše udělal který grafik, zaměstnanec, ale také k tomu, která 

zakázka se má postavit a která ukončit. Pomocí příkazových tlačítek Grafik, 

Zaměstnanec, Zakázky k výstavbě, Zakázky k ukončení, Zakázka a veškeré kontakty, 

Zákazník a kontaktní osoby jsou připojeny dotazy z kapitoly 4.4. 
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5 Přínosy pro firmu 
 

Díky databázi, kterou jsem pro firmu v bakalářské práci navrhl, by měla firma získat 

dokonalý přehled o všech zakázkách. O zakázkách, které jsou v běhu, ale také o 

zakázkách, které se budou realizovat a především historii všech zakázek.  

Tato databáze nahradí, v dnešní době, zastaralý systém papírové databáze. Díky 

vhodně konstruovaným formulářům získá firma ideální zařízení pro vkládání dat do 

databáze ať už při zapisování nového zákazníka či zakázky. Díky předdefinovaným 

dotazům se bude moci obsluha databáze rychle zorientovat a bez problému nalézt často 

potřebné kontaktní údaje na osoby podílející se na dané zakázce. Za pomoci dotazů 

bude moci asistentka navrhovat denní plán pro jednotlivé zaměstnance. Dotazy totiž 

pomůžou vyhledat zakázky, které se mají v daný den stavět a nebo naopak sklízet.  

Firma také získá  přehled o množství propůjčeného materiálu a o ostatních 

poskytovaných službách. Tyhle informace dále budou asistentky využívat při fakturaci. 

  Vzhledem k tomu, že firma vlastní licenci na MS OFFICE 2000, který obsahuje 

Access, budou jedinými náklady školení obou asistentek. Školení, které by bylo pro 

firmu nejlepší, vyjde dohromady na 5900Kč. Jedná se o kurz 10 hodin rozdělený na 

2 dny v místě firmy.   

V budoucnu by se dalo uvažovat o zakoupení novější verze MS Access. K dnešnímu 

dni to však považuji za zbytečné.  
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6 Závěr 

Databázové systémy se dnes používají takřka všude kolem nás. Ve státním sektoru 

jako jsou  úřady, školy, v soukromém sektoru jako jsou videopůjčovny, lékárny, 

knihovny a tak není nijak zvlášť zajímavé, že se databáze dočkala i firma Znakom s.r.o.   

Ve své práci jsem se snažil dokonale popsat součastný stav ve firmě. Popsat její 

činnost, průběh zakázky, zařízení, která využívá.  Dále jsem se soustředil na databázové 

systémy, které by mohli databázi zakázek vyřešit. Po uvážení finanční stránky jsem se 

rozhodl pro výběr MS Access 2000. Jako hlavní důvod výběru byl ten, že firma je 

vlastníkem licence kancelářského balíku MS Office 2000 CZ.  

Myslím, že tato volba byla správná, protože se mi podařilo sestavit databázi, 

formuláře a dotazy tak, jak si přála firma. Vše toto řídí, řekl bych vhodně navrhnutá 

základní stránka databáze, která obsahuje dle mého názoru vše potřebné. Doufám, že se 

databáze osvědčí v běžném provozu a nahradí starý kartotékový systém.  

V budoucnu se nabízí i možnost databázi rozšířit o část, která by mohla rovnou řešit 

faktury a nebo o část, která by přesně hlídala stav jednotlivých značek a ostatního 

materiálu, který firma využívá k pronájmu, ve skladu. 
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8 Seznam zkratek 
 

SŘBD - Systém Řízení Báze Dat. 

RDBMS- Relational DataBase Management Systém.  Je to tedy databázový server, 

který spravuje databáze, komunikaci s klienty (lokálními nebo vzdálenými), vstupy a 

výstupy dat a jejich integritu. 

MySQL - databázový systém, vytvořený švédskou firmou MYSQL AB. 

SQL - standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 

databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný 

dotazovací jazyk). 

DML – Data Manipulation Language („jazyk pro manipulaci s daty“). 

DDL – Data Definition Language („jazyk pro definici dat“). 

DCL – Data Control Language („jazyk pro ovládání dat“). 

TCC – Transaction Control Commands („jazyk pro ovládání transakcí“). 

VBA - Visual Basic for Applications je strukturovaný programovací jazyk pro tvorbu 

aplikací v prostředí všech programů kancelářského balíku Microsoft Office. 

 

ODBC - Open Database Connectivity je standardizované softwarové API pro přístup k 

databázovým systémům. Snahou ODBC je poskytovat přístup nezávislý na 

programovacím jazyku, operačním systému a databázovém systému 

. 

 


