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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce se zabývá převodem katalogových lístků knihovny do 

databázového programu MS Access 2003. Cílem je návrh databáze knihovny, 

která zrychlí, zjednoduší a zefektivní práci v neziskové organizaci.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAKT 
 

This Bachelor's thesis deals with conversion of library catalogue cards to 

MS Access 2003. The object is library database design which makes work 

quickly, simply and more effective in non-profit organization. 
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 Úvod 
 

Shromažďování a zaznamenávání informací patřilo již od počátku rozvoje 

civilizace k důležitým prvkům dalšího vzdělání, vědění a kultury. Zaznamenané 

informace byly ukládány do archivů a knihoven. Za nejstarší starověké archivy a sbírky 

písemností se považují archivy v Mezopotámii, Egyptě, Řecku a Římě. Za nejstarší 

knihovnu byla označena tzv. Alexandrijská (367 – 283 př. n. l.). V českých zemích se 

písemnosti shromažďovaly už v 9. stol. ve Velkomoravské říši především k liturgickým 

účelům a od 10. stol. při pražském arcibiskupství. Důležitým mezníkem ve vývoji 

knihoven v českých zemích bylo založení Karlovy univerzity v Praze (1348). K rozvoji 

knihoven velkou měrou přispělo vynalezení knihtisku (1445). Za první knihovnu 

určenou v českých zemích pro veřejnost je považováno pražské Klementinum.  

 

V dnešní době doznaly knihovny značných změn. S rozvojem moderních 

technologií se dnes knihovny změnily v instituce poskytující velké množství služeb. 

Zatímco dříve těžiště práce spočívalo v náročné administrativní činnosti (evidence 

čtenářských průkazů, lístkové katalogy knih atd.), dnes jsou již téměř ve všech 

knihovnách data uchovávána v elektronické podobě, což umožňuje nejen menší časovou 

a fyzickou náročnost ze strany knihoven, ale i jednodušší a rychlejší orientaci přístupu 

k informacím ze strany návštěvníka knihovny. Dnešní čtenář, vybaven uživatelským 

jménem a heslem a s přístupem k internetu, může kdykoliv a odkudkoliv využít 

veškerých služeb, které informační systémy zejména velkých knihoven nabízejí.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 
   
Dnešní doba sebou přináší stále nová řešení a poznatky. Pokud se chtějí 

neziskové organizace, hlavně církevní, přiblížit a pochopit dnešního člověka, tak se 

nevyhnou pokroku. Současný stav knihovny v organizaci, který je řešen použitím 

papírové evidence katalogových lístků, přestává již v současnosti dostačovat. Pro 

pracovníky, kteří s touto evidencí přichází každodenně do styku, to znamená větší 

časovou náročnost, nepřehlednost evidence vypůjčených knih a čtenářů a čtenářům 

nepřehlednost při hledání potřebného titulu, hlavně chybějící rozčlenění podle různých 

literárních žánrů. Organizace proto navrhla změnu na elektronické řešení tohoto stavu. 

 

Nově vytvořený informační systém bude lépe spravovatelný, přehledný, usnadní 

orientaci jak pro čtenáře, tak i pro pracovníky organizace a zefektivní se tak celková 

správa knihovny. 

 

Cílem této práce bude návrh a realizace informačního systému knihovny 

v databázovém prostředí MS Access 2003 pro neziskovou organizaci 

Náboženskou obec Hovorany Církve československé husitské.  Tato databáze by měla 

dostačovat požadavkům organizace a zároveň by měla být i do budoucna dostatečně 

výkonná a efektivní pro další rozvoj. 
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2 Analýza problému a současné situace 
 

2.1 Základní údaje o organizaci 
 
Název:   Církev československá husitská  

Sídlo:    Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

Právní forma:  nezisková organizace 

IČO:   00445185 

Datum registrace:  1. září 1991 

 

Předmět činnosti: 

• konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 

• pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu 

duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest 

odnětí svobody 

• pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu 

duchovenské služby v ozbrojených silách 

• vyučovat náboženství na státních školách 

• zřizovat církevní školy 

 

Nejvyšší orgán církve: Ústřední rada Církve československé husitské v České 

republice 

 

Členové Ústřední rady: 

 

Patriarcha:    Mgr. Tomáš Butta, Th.D. 

Místopředseda ÚR:   Ing. Karel Rauš 

Finanční zpravodaj:  Mgr. Radek Zapletal    
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2.2 Charakteristika organizace 
 
 Církev československá husitská má právní formu neziskové organizace. Je 

zapsána v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností u Ministerstva 

kultury České republiky a může jednat jako právnická osoba. Nejvyšším předpisem, 

podle kterého se církev řídí, je Ústava CČSH. Dále se řídí podle Organizačního řádu, 

Hospodářského řádu, Řádu duchovenské služby a právního řádu ČR. 

 Církev československá vznikla 8. ledna 1920 oddělením se od církve 

římskokatolické. Podle sčítání obyvatelstva z roku 2001 se k ní přihlásilo asi 94 000 

obyvatel ČR. S tímto počtem se řadí na 3. místo s počty členů  příslušných k určité 

církvi v ČR. Je členkou Světové rady církví, Ekumenické rady církví a Konference 

evropských církví V současnosti v ní slouží 389 duchovních, které do  duchovenské 

služby připravuje Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (HTF UK) v 

pětiletém studiu a církevní kurzy (kazatelské, jáhenské, farářské a speciální), které 

organizuje ústřední rada církve. 

 

2.2.1 Organizační složení CČSH 

 
V čele Církve československé husitské stojí patriarcha, který je volen církevním 

sněmem na funkční období sedmi let. Nejvyšším statutárním orgánem je Ústřední rada 

církve. Předsedou Ústřední rady je patriarcha a členy jsou biskupové jednotlivých 

diecézí ve státě spolu s jedním zástupcem (laikem) a dále zástupce Husitské teologické 

fakulty Univerzity Karlovy. Její funkci přísluší jednat za celek církve navenek, 

ustanovovat, převádět a z funkce odvolávat duchovní, pečovat o výchovu a vzdělávání 

duchovních, pečovat o vnější styky církve a zajišťovat běžné záležitosti církve. Ústřední 

rada církve se dále dělí na několik odborů: naukový, osobní, administrativně-správní, 

tiskový, kulturní, archivně-muzejní, ekonomický, vnějších vztahů a sociální. 

 

Další úkoly celocírkevní povahy plní církev těmito orgány: církevní sněm 

(zákonodárné shromáždění), církevní zastupitelstvo, církevní revizní finanční výbor 

(kontrolní orgán), církevní kárný výbor a orgány duchovní správy církve (generální 

synoda duchovních).  
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Církevní sněm tvoří všechny náboženské obce církve, které jsou v zastoupení 

tomu povolanými osobami. Jeho činnost spočívá ve schvalování a pozměňování Ústavy 

CČSH a dalších dokumentů např. Bohoslužebný řád, Kárný řád. Církevní zastupitelstvo 

tvoří zástupci zvolení diecézními shromážděními a rozhoduje o věcech týkajících se 

majetku a hospodaření církve. Církevní revizní finanční výbor provádí kontrolu 

hospodaření církve a diecézí, popřípadě také kontrolu hospodaření náboženských obcí.  

Církevní kárný výbor projednává a rozhoduje v kárných záležitostech vedených proti 

členům církve, duchovním, kazatelům i laikům. 

 

Církevní sněm

Církevní 
zastupitelstvo

Ústřední rada
(Patriarcha)

Církevní revizní
finanční výbor

Kárný
výbor

Diecéze (6)

Náboženská
Obec (296)

Odbory (6)

 
Obrázek č. 1 - organizační schéma CČSH 

 
 

 Církev je dále rozdělena mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, 

Olomouci, Plzni a Bratislavě. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi 

spravuje spolu s Diecézní radou (správním, výkonným a dozorčím orgánem). Diecéze je 

složena z několika náboženských obcí, které jí podléhají správou. Církev 

československá husitská má 296 náboženských obcí. 

 Náboženská obec je základní organizační jednotka v rámci církve.  Je tvořená 

členy církve zpravidla majícími bydliště v územním obvodu náboženské obce, 

stanoveném příslušným orgánem diecéze. Náboženská obec je oprávněna vlastním 

jménem a na vlastní účet vstupovat do práv a povinností, nabývat majetek a nakládat s 

ním, sjednávat smlouvy se třetími osobami v souladu se svými úkoly. Je též oprávněna 

vlastním jménem a na vlastní účet sjednávat podle obecných pracovněprávních předpisů 
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smlouvy a dohody se svými zaměstnanci (např. správce budovy, varhaník, účetní 

apod.). V rámci náboženské obce uskutečňuje činnost církve ve veřejné sféře farní úřad. 

Farní úřad je veden duchovním s kněžským svěcením ustanoveným v náboženské obci, 

který za svou činnost odpovídá biskupovi příslušné diecéze. 

Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici. 

 

2.2.2 Předmět činnosti organizace 

 
Církev československá husitská je nestátní neziskovou organizací registrovanou 

v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, což znamená, že nabývá 

právní subjektivity a podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, může provádět následují činnosti: 

• vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a 

jiných zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých (Husitská teologická 

fakulta Univerzity Karlovy)  

• vyučovat náboženství na státních školách  

• pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 

v ozbrojených silách ČR, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí 

svobody, ochranné léčení a ochranná výchova 

•  konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 

•  zřizovat církevní školy a vzdělávací instituty (např. Mateřská a základní škola 

Archa, Husův institut teologických studií v Praze, Hudební škola Harmonie) 

  Dále se zaměřuje na charitativní a diakonickou činnost. V roce 1994 byla při 

církvi zřízena Diakonie a misie CČSH. Je sice u Ministerstva kultury registrována jako 

samostatná právnická osoba, ale je stále pod dohledem a správou církve. Diakonii a 

misii tvoří v současné době 5 středisek, která se starají jak o seniory, tak o 

handicapované občany. Dále tiskový odbor Ústřední rady zřídil nakladatelství 

Blahoslav, kde jsou vydávány publikace jak pro potřeby církve, tak i pro veřejnost.   
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2.2.3 Finanční aspekty 

  

 Církev československá husitská je nestátní neziskovou organizací a usiluje o to, 

aby její hospodaření bylo soběstačné. Základy nakládání s majetkem a hospodaření 

církve v příslušném státě, v diecézi, náboženské obci a dalších církevních právnických 

osobách upravuje Ústava CČSH a Hospodářský řád.  

 

Hlavním zdrojem příjmů církve jsou příspěvky členů na činnost církve. 

Příspěvky je povinen platit každý zletilý člen církve příslušné náboženské obci. Členství 

v církvi se nabývá křtem, u osob pokřtěných v jiné církvi jejich přijetím. Zrušení 

členství se provádí buď výstupem nebo rozhodnutím církve v případech a za podmínek 

stanovených v církevních řádech. Členství v církvi se uskutečňuje prostřednictvím 

členství v jednotlivých náboženských obcích. Každá náboženská obec je povinna vést 

seznam členů církve příslušejících do této obce. Část příspěvků vybraná v náboženské 

obci zde zůstane a část je odváděna do vnitrocírkevního fondu bratrské svépomoci, 

který je rozdělován mezi náboženskou obec, diecézi a celek církve příslušného státu. O 

výši příspěvků jednotlivých náboženských obcí do fondu na diecézní činnost rozhoduje 

diecézní shromáždění na základě schváleného rozpočtu s tím, že výše příspěvků 

náboženských obcí nesmí činit více jak 15% z reálně vybraných příspěvků v předešlém 

roce. O výši příspěvků diecéze z fondu bratrské svépomoci na celocírkevní činnost 

rozhoduje církevní zastupitelstvo na základě svého schváleného rozpočtu na daný rok s 

tím, že maximální výše příspěvku diecéze nemůže být vyšší než maximálně 10% 

diecézí vybraných členských příspěvků v předešlém roce. Peněžní prostředky z fondu 

bratrské svépomoci jsou dále využity na stavební rekonstrukce sborů, farních budov, 

výstavby sborů či na nákup hmotného a nehmotného majetku. 

 

Dalším pravidelným zdrojem příjmů jsou kostelní (bohoslužebné) sbírky, které 

jsou zejména prováděné při bohoslužebných a jiných shromážděních. Dalšími příjmy 

jsou dary od členů církve i fyzických a právnických osob mimo církev, příjmy získané 

při církevních úkonech, výnosy z nemovitého i movitého majetku, tj. příjmy z jeho 

prodeje, pronájmu a zapůjčení za úplatu, úroky z vkladů u peněžních ústavů. Dále jsou 

to podíly z příjmů právnických osob založených církví a jejími organizačními 
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jednotkami nebo z příjmů právnických osob, ve kterých má církev nebo její organizační 

jednotky kapitálovou účast, dotace a příspěvky z prostředků veřejné správy. Veřejná 

správa financuje církvi mzdové náklady duchovních a administrativy a náklady na 

pojistné. 

2.3 Náboženská obec Hovorany 
 

Náboženská obec Církve československé husitské byla v Hovoranech založena 

v roce 1921. V roce 1957 byly za podpory věřících postaveny budovy kostela a fary, 

které slouží do dnešních dnů. Náboženská obec je součástí brněnské diecéze a v 

současnosti eviduje 489 členů. O duchovní život obce se stará farářka Mgr. Dana 

Konečná. Administrativu má na starosti pastorační asistentka. Náboženská obec má tyto 

správní orgány: 

 

a) Shromáždění náboženské obce 

Shromáždění náboženské obce je nejvyšším orgánem a tvoří ji zletilí členové církve 

uvedení v seznamu členů náboženské obce. Shromáždění jako nejvyšší orgán 

projednává a rozhoduje o zásadních věcech týkající se existence, činnosti a hospodaření 

náboženské obce, nabývání a převodu majetku. Volí na funkční období šesti let 

předsedu a nejméně dva další členy rady starších spolu s náhradníky členů, revizory 

účtů nebo nejméně tříčlenný revizní finanční výbor (spolu s náhradníky), zástupce – 

laiky pro diecézní shromáždění a zástupce – laiky pro církevní sněm. Shromáždění je 

svoláváno podle potřeby rady starších, nejméně však jednou za rok. 

 

b) Rada starších 

Rada starších je výkonným a statutárním orgánem náboženské obce. Je oprávněn 

činit ve všech věcech právní úkony náboženské obce. V současnosti je patnáctičlenná. 

Je složena z farářky, předsedy, místopředsedy, finančního zpravodaje (účetní), pokladní, 

tajemnice (pastorační asistentky), archivářky, správce budov a dalších členů bez funkční 

příslušnosti.  Rada starších je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech jejich členů. 
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c) Revizní finanční výbor 

Revizní finanční výbor je tříčlenný kontrolní orgán. Svojí činností není podřízen či 

nadřízen radě starších a odpovídá za svoji činnost shromáždění náboženské obce. Jsou 

oprávněni účastnit se s hlasem poradním jednání rady starších. Provádějí kontrolu 

účetní závěrky a hospodaření, vyjadřují se k návrhu rozpočtu a dále jsou oprávněni 

navrhovat radě starších opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
 

Shromáždění 
náboženské

obce

Revizní finanční 
výbor (3 členové)

FarářkaPastorační 
asistentka

Předseda RS

Místopředseda RS

Tajemník Finanční 
zpravodaj Archivářka Pokladní Správce budov 7 členů

Rada starších

 
 

Obrázek č. 2 - organizační schéma náboženské obce Hovorany 
 

Hlavním příjmem náboženské obce jsou příspěvky členů, dále bohoslužebné 

sbírky, dary a příspěvky z prostředků veřejné správy. Výnosy z kapitálové účasti či 

pronájmu movitého či nemovitého majetku obec nemá. Při hospodaření s majetkem se 

řídí ročním rozpočtem sestaveným radou starších na návrh jejího finančního zpravodaje. 

Rozpočet musí být přijat shromážděním náboženské obce a následně schválen 

příslušnou diecézní radou. Náboženská obec provozuje duchovní a pastorační činnost, 

stará se o výchovu a vzdělání dětí a mládeže a o kulturní život v obci Hovorany.  
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2.4 Současný stav systému knihovny 
 

Knihovna náboženské obce se nachází v prostorách farní budovy. Obsahuje 

kolem 2000 svazků knih. Knihovna je spravována tamní pastorační asistentkou. Ta vede 

veškerou evidenci, která je zatím pouze v papírové podobě.  

 

Všechny knihy se nejprve evidují v tzv. Přírůstkovém seznamu knih. Přírůstkový 

seznam knih má dvojí provedení. V jednom provedení jsou uvedeny knihy naučné a 

knihy určené dospělým čtenářům a v druhém provedení se evidují knihy určené 

dětským čtenářům. Každé knize je přiřazeno tzv. přírůstkové číslo, dále je zde uveden 

autor knihy, název, nakladatelství a rok vydání. V případě, že kniha byla ztracena či 

jiným způsobem znehodnocena, je u ní zapsán rok vyřazení.  

 

Dále se údaje o knize zapisují do katalogového lístku, kde se uvádí autor knihy, 

název či podnázev, překlad knihy (z jazyka, kdo), nakladatelství a rok vydání, počet 

stran a příloh, čísla dílů a přírůstkové číslo. Podle tohoto čísla jsou v organizaci 

katalogové lístky seřazeny. Knihy jsou umístěny v regálech a seřazeny podle 

přírůstkového čísla. Zvlášť jsou odděleny knihy pro dospělé čtenáře a zvlášť pro dětské 

čtenáře.  

 

Knihovna slouží převážně pro potřeby organizace a jejím členům. Veřejnosti je 

knihovna přístupná jen na vyžádání. Je pravdou, že organizace zatím nijak dopodrobna 

neřešila evidenci půjčených knih a svých čtenářů. Vypůjčené knihy spolu se čtenářem 

zapisovala do „obyčejného školního sešitu“. Se stále vzrůstajícími výpůjčkami knih a 

zvětšujícími se nároky ze strany vedení církve, se náboženská obec rozhodla tento stav 

co nejrychleji řešit.    

 

V současnosti je v knihovně k dispozici jeden počítač. Tento slouží 

k jednoduchým kancelářským úkonům, vyřizování elektronické pošty a  přístupu 

k internetovým stránkám. Náboženská obec zatím žádnými vlastními internetovými 

stránkami nedisponuje, ale do budoucna o nich uvažuje. Jedná se o běžný průměrný 

kancelářský počítač vybavený multifunkční tiskárnu s kopírkou. Na počítači je 
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nainstalován operační systém Microsoft Windows XP a kancelářský balík Microsoft 

Office 2003 spolu s aplikací Microsoft Access (ta je v současné době nevyužívaná). 

Je připojen pomocí místní WiFi sítě na internet. Tento počítač je spravován externí 

firmou. S tímto PC se počítá pro zavedení databáze knihovny. 

 

2.5 Nedostatky systému knihovny 
 

Aby se vytvořil efektivní a dobře fungující systém, musí se v první řadě stanovit 

nedostatky, které dosavadní systém provázejí.  

 

Mezi hlavní nedostatky stávajícího systému knihovny patří: 

• nepřehlednost titulů knihovny (řazení podle přírůstkového čísla) 

• nepřehledné vyhledávání titulů či názvů děl (katalogové lístky) 

• špatně řešená evidence čtenářů a vypůjčených knih 

• málo rozpracované dělení titulů podle žánrů (naučné a dětské) 

• evidence a číslování naučných a dětských knih je vedeno zvlášť, což vede 

k duplicitě číslování u různých titulů 

• časová náročnost při pracích, které jsou spjaty se stávajícím stavem knihovny 

 

Požadavky na nový systém knihovny budou podrobně popsány v kapitole  

č. 4 – Vlastní návrhy řešení, přínos (efektivnost) návrhů řešení. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

3.1 Úvod do problematiky 

 Databázový systém nám umožňuje shromažďovat specifické informace, které 

jsou pro nás důležité jak v práci nebo v životě. Umožňuje rovněž tyto informace ukládat 

a udržovat na jediném centrálním místě. Obecně každý databázový systém se skládá 

z těchto částí: 

 

• systém řízení báze dat (SŘBD) 

• databázová aplikace (umožňuje vybírat, prohlížet a aktualizovat informace 

uložené prostřednictvím SŘBD) 

• databáze (báze dat) 

 

 Systém řízení báze dat je program, který organizuje a udržuje nashromážděné 

informace. SŘBD poskytuje prostředky pro definování a uchovávání datové entity, 

např. takovou entitu mohou tvořit knihy v knihovně. Dále udržuje entitu tím, že 

každému jejímu členu vyhrazuje záznam (větu), která se skládá z položek a popisuje 

dílčí informace o tomto členu. Poskytuje služby, které uživateli umožňují vkládat, 

aktualizovat, rušit a třídit data v databázi. SŘBD může nabízet uživateli určité metody 

zobrazování dat, např. zobrazovat data na terminálu, na obrazovce PC nebo ve formě 

tištěné sestavy. Dále zajišťuje služby týkající se integrity dat, které pečují o to, aby data 

nebyla porušena vnějšími okolnostmi (havárie disků, výpadek proudu) a odpovídala 

vlastnostem objektů reálného světa. [4.] 

 

3.2 Historie vývoje databází 

 Projekty zaměřené na výzkum vesmíru vyvolaly celou řadu zajímavých 

vývojových aktivit v různých oborech vědy i techniky, včetně světa informačních 

technologií. V rámci projektu Apollo americké kosmické agentury NASA, jehož cílem 

bylo přistání na Měsíci, vytvořila NAA (North Američan Aviation) v roce 1964 

hierarchický souborový systém pojmenovaný GUAM (Generalized Update Access 

Metod). Později se k NAA přidala společnost IBM a ze systému GUAM vznikla první 
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komerčně dostupná databáze s hierarchickým modelem tzv. IMS (Information 

Management System). Záznamy jsou zde uspořádány do hierarchie podobné např. 

organizační struktuře. Každý ze souborů je zde nahrazen typem záznamu a jednotlivé 

záznamy jsou zde propojeny pomocí ukazatelů (pointerů). Ukazatel definuje vztah 

nadřízený-podřízený záznam neboli rodič-potomek, tzn. jeden rodič může mít více 

potomků, ale každý potomek má jen jednoho rodiče. V polovině šedesátých let vyvinula 

svoji první databázi také společnost General Electric; ta byla postavena na síťovém 

modelu. Sítový model je obdobou hierarchického modelu s tím rozdílem, že ukazatelé 

nevedou pouze z rodičovského segmentu na jeho dětské segmenty, ale obecné mezi 

segmenty databáze v různých směrech. 

 

  V roce 1970 zveřejnil výzkumný pracovník společnosti IBM Dr. E. F. Codd 

článek s titulem „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks“ (Relační 

model dat pro velké sdílené databanky). Tímto článkem začalo pětileté období 

vášnivých sporů o to, zda relační či síťový model je nejlepší. V dalším vývoji databází 

se nakonec relační model ukázal jako vhodnější. Mezi roky 1974 a 1978 vyvinul tým 

výzkumníků společnosti IBM prototyp relační databáze s názvem Systém R. Tento 

databázový systém byl postaven komerčně a stal se základem produktů HP ALLBASE 

a IDSM/SQL. V roce 1976 představil Peter Chen model entit a vztahů. Jeho práce, v níž 

se opíral o slabá místa relačního modelování, se stala základem mnoha později 

vyvinutých technik modelování. V devadesátých letech na trh databází vstoupily 

objektově relační systémy a jako první s nimi přišla firma Informix. [6.] 

 

3.3 Životní cyklus vývoje databáze 

Pod pojmem životní cyklus databáze rozumíme veškeré události, které nastanou 

od okamžiku, kdy si poprvé uvědomíme potřebu databáze, přes veškerý její vývoj a 

nasazení do provozu, až po její konečné odstavení z činnosti. Veškeré práce životního 

cyklu jsou rozděleny do etap (fází) znázorněných na Obrázek č. 3. Proces vývoje 

nemusí být vždy pouze jednosměrný. Často během vývoje přijdeme na to, že některé 

informace chybí nebo jsou neúplné, takže se musíme vrátit do jiné etapy a chybějící 

práce dořešit (zpětný chod). 
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Etapa plánování zahrnuje kontrolu možností 

databázového systému a stanovení, jestli momentálně 

používané technologie splňují celkové potřeby projektu. Má 

také za úkol ověřit, zda projekt při použití této technologie 

má rozumnou šanci na úspěch a zařadit databázové 

specialisty do týmu. 

Etapa sběr požadavků shromažďuje a analyzuje názory 

uživatelů a identifikuje předběžné entity. 

Etapa konceptuální návrh má za úkol návrh vnějšího 

prostředí cílové aplikace a databáze. Provádí se zde 

aktualizace systémového datového modelu, který je 

zpravidla udržován ve formě diagramu entit a vztahů 

(diagramu ERA). 

Etapa logický návrh zahrnuje práce na technickém 

návrhu aplikace a databáze. Hlavním těžištěm prací této 

etapy je tzv. normalizace.  

Etapa fyzický návrh má za úkol převést logický návrh 

do podoby skutečného hardwaru a systémového softwaru, 

pomocí kterého budeme aplikaci a databázi implementovat.  

Etapa konstrukční fáze obsahuje vytvoření vývojových 

a testovacích databází a testování potřebných konverzí dat. 

Etapa implementace a nasazení zahrnuje vytvoření 

provozních databází a provedení potřebných konverzí dat. 

Etapa průběžná kontrola má za úkol vyladit výkon 

databáze, aktualizovat opravy databázového softwaru a změn 

schématu, potřebné pro podporu změn v aplikacích. [6.]  
Obrázek č. 3 - klasický 

         životní cyklus vývoje 
                        databáze  

Zdroj: OPPEL, A. 
Databáze bez 

předchozích znalostí [6.] 

Plánování
 

Sběr požadavků
 

Konceptuální 
návrh

 

Logický návrh
 

Fyzický návrh
 

Konstrukční návrh
 

Implementace a 
nasazení

 

Průběžná podpora
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3.4 Relační datový model 

 V historii vývoje počítačů bylo jen málo okamžiků, které se dají označit za 

revoluční zlom, a jedním z nich byla i výzkumná práce Dr. E. F. Codda, na jejímž 

základě se zrodil relační model databází. 

 

 Relační model databází je postaven na myšlence, že mít v datové struktuře jen 

jednu předem definovanou cestu je příliš omezující řešení, zejména v neustále 

rostoucích požadavcích na podporu nahodilých či jednorázových požadavků informací. 

V relačním modelu máme proto možnost svázat záznamy jen podle potřeby, nikoli 

podle vazeb definovaných předem při prvotním ukládání záznamů do databáze. Model 

je navíc postaven takovým způsobem, že dotazy pracují vždy s určitou množinou dat, 

nikoli s jednotlivými záznamy, jako tomu je např. u síťového a hierarchického modelu. 

V relačním modelu jsou data reprezentována pomocí známých dvourozměrných tabulek 

podobně jako list tabulkového procesoru. Na rozdíl od tabulkového listu nemusí být ale 

data nutně uložena v tabulkové podobě a model navíc povoluje slučování (neboli 

v relační terminologii spojování) tabulek do pohledů, které mají rovněž podobu 

dvourozměrných tabulek. [6.] 

 

Relační datové modely nám umožňují zachytit v modelu nejenom data o 

zkoumaných objektech, ale také vzájemné vztahy těchto objektů, což nám více 

umožňuje přiblížit se více reálnému světu. [3.] 

 

Termín relační pramení ze skutečnosti, že každý záznam v databázi obsahuje 

informace vztahující se k jedinému subjektu – a to pouze k tomuto subjektu. 

RDBMS (Relational DataBase Management System) umožňuje úplnou kontrolu nad 

definováním dat, prací s nimi a jejich sdílení s ostatními. Takový systém také 

zabezpečuje důmyslné funkce, které usnadňují uspořádání a správu rozsáhlých objemů 

dat v mnoha tabulkách. RDBMS má tři hlavní typy funkcí: 

• Definice dat (data definition) – můžeme definovat, jaká data budou uložena 

v databázích, typ dat a vztahy mezi daty. V některých případech můžeme také 

definovat způsob, jak mají být data formátována a jak mají být ověřována. 
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• Manipulace s daty (data manipulation) – s daty můžeme pracovat mnoha 

způsoby. Můžeme vybírat, která datová pole požadujeme, filtrovat data a řadit 

je. Data můžeme spojovat s jinými vztaženými informacemi a sumarizovat je 

(provést součet). Můžeme také vybrat skupinu informací a požádat RDBMS o 

jejich aktualizaci, odstranění nebo zkopírování do jiné tabulky nebo vytvořit 

novou tabulku obsahující tato data. 

• Řízení dat (data kontrol) – můžeme definovat, kdo je oprávněn data číst, 

aktualizovat nebo vkládat. V mnoha případech můžeme také definovat způsob, 

jakým budou data sdílena a aktualizována více uživateli. [8.] 

 

3.4.1 Relace 
Máme-li množiny, v terminologii teorie množin „domény“ například čísel 

studentů – D1, jmen studentů – D2 a příjmení studentů D3, pak relace na doménách 

D1,D2,…,Dn je dvojice R = (R,R*), 

 

kde R = R(A1:D1, A2:D2,…, An:Dn) je schéma relace 

a R* ⊆ D1 x D2 x…x Dn je tělo relace 

 

A1 je atributové jméno a D1 je doména, tedy relace R Student je: 

Student = {(číslo:číslo), (jméno:text), (příjmení:text)} 

 

Schéma relace zapisujeme často zjednodušeně ve tvaru R(A1, A2,…,An). Počet 

atributů n relace se označuje stupeň (řád) relace, kardinalita těla relace m = |R*| se 

označuje kardinalita relace. Samozřejmě platí, že stupeň relace je konstantní, kardinalita 

proměnná.  

 

Pravidla pro tabulkovou prezentaci relace: 

• každý řádek relace odpovídá jedné n-tici relace 

• pořadí řádků je nevýznamné 

• žádné dva řádky nejsou stejné (tabulka neobsahuje duplicitní řádky) 

• pořadí sloupců je nevýznamné 

• význam sloupců je určen jménem atributu 
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• žádné dva názvy sloupců (atributy) nejsou stejné 

• hodnoty ve sloupcích jsou atomické [3.] 

3.4.2 Relační algebra 

Relační algebra je nástroj pro manipulaci s relacemi. Operátory relační algebry 

se aplikují na relace a výsledkem jsou opět relace. Relační algebru můžeme chápat jako 

dvojici RA = (R, O), kde nosičem R je množina relací a O je množina operací, která 

zahrnuje: 

• základní množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl, součin) 

• speciální relační operace (projekce, selekce, spojení, dělení) [3.] 

 

3.4.3 Integrita relačního modelu 

Integritu modelu můžeme chápat jako stav, při kterém data uložená v modelu 

odpovídají vlastnostem objektů reálného světa. Integritní omezení můžeme rozlišit na: 

3.4.3.1 Integritní omezení pro entity (relace) 

Integritní omezení pro entity se dále dělí na: 

 

a) Doménová integrita (integrita hodnot) 

Každá hodnota každého z atributů relace (položky věty) musí být z množiny 

hodnot (domény) pro daný atribut přípustných: 

• definice domény jako množiny hodnot (může být využito více atributy) 

• specifikace povolených hodnot pro daný atribut (položka věty – např. typ 

pole, povinné zadávání položky, maska pro vkládání aj.) 

b) Entitní integrita 

Každá relace musí mít určen tzv. primární klíč (jeden nebo více atributů, jejichž 

hodnoty jednoznačně identifikují každý z řádků relace). Primární klíč jako 

množina atributů relace má tyto vlastnosti: 

• jednoznačný (v relaci neexistuje druhá n-tice, která by pro tuto množinu 

atributů měla stejné hodnoty) 

• minimální (žádný atribut není možné vypustit, aniž by se porušilo 

předchozí pravidlo) 
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Dále platí, že u žádného atributu primárního klíče nesmí chybět hodnota a každá 

n-tice relace musí být v každém okamžiku identifikovatelná hodnotou 

primárního klíče. 

Kandidátní klíč je to stejné jako primární klíč, má stejné vlastnosti, ale není 

vybrán jako primární klíč. [3.] 

c) Referenční integrita 

Pod pojmem referenční integrita rozumíme takové omezení, které zajišťuje 

relaci mezi tabulkami v relační databázi. „Zajišťovat“ zde přitom znamená, že 

relační databázový systém automaticky kontroluje, jestli ke každé hodnotě 

cizího klíče v dceřiné (závislé) tabulce existuje odpovídající hodnota primárního 

klíče v rodičovské (řídící) tabulce. [6.] 

Cizí klíč je atribut, který splňuje tyto nezávislé vlastnosti: 

• každá hodnota je buď plně zadaná nebo plně nezadaná 

• existuje jiná relace s takovým primárním klíčem, že každá zadaná 

hodnota cizího klíče je identická s hodnotou primárního klíče nějaké 

n-tice této jiné relace 

Pravidla referenční integrity jsou: 

• cizí a odpovídající primární klíč musí být definovány na stejné doméně 

(soulad hodnot) 

• databáze nesmí obsahovat žádnou nesouhlasnou hodnotu cizího klíče[3.] 

3.4.3.2 Integritní omezení pro vztahy entit (relační vazby) 

Integritní omezení pro vtahy omezuje kardinalitu vztahu na poměry, který uvádí, 

kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá. 

a) Vztah 1:1 

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

n-tice jiné relace. 

b) Vztah 1:N (N:1) 

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

jiné relace. Vztah N:1 je totéž, pouze se na něj díváme z opačné strany. 
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c) Vztah N:M 

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

více n-tic jiné relace. U vztahu N:M však zjistíme, že logika vazby nám 

neumožňuje vést vazbu mezi oběma entitami. Řešením vazby N:M spočívá ve 

vytvoření nové entity, která bude obsahovat primární klíč složený z obou 

primárních klíčů původních entit. Tento proces se nazývá dekompozice vazby 

N:M. [3.] 

3.4.4 Normalizace 

Normalizace je činnost, při které upravujeme návrhy datových struktur tak, aby 

splňovaly zvolené normalizační formy. Tyto normalizační formy vycházejí z požadavku 

na efektivní ukládání dat a minimalizují redundance při zachování integrity a 

konsistence dat. Datový model, který porušuje některou z normalizačních forem, není 

navržený optimálně. Při normalizaci databáze na vyšší normalizační úrovni musí být 

datový model normalizován na všech předcházejících úrovních. [3.] 

 
Obrázek č. 4 - proces normalizace dat 

Zdroj: OPPEL, A. Databáze bez předchozích znalostí [6.] 
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3.4.4.1 První normální forma – multizávislost 

Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány 

nad skalárními obory hodnot (doménami). Tato definice nám v zásadě říká, že všechny 

atributy entity (položky věty) musí být jednoduché, nikoli složené, nebo vícehodnotové. 

3.4.4.2 Druhá normální forma – funkční závislost 

Relace je ve druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc 

všechny její atributy jsou závislé na celém primárním klíči. 

3.4.4.3 Třetí normální forma – tranzitivní závislost 

Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc 

všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé. Třetí stupeň normalizace 

vyžaduje, aby záznam neobsahoval tzv. tranzitivní závislosti. [3.] Za tranzitně závislý 

považujeme takový atribut, který je závislý na jiném atributu, jenž sám není primárním 

klíčem své relace. 

Třetí normální forma pokryje více než 90 procent všech případů, se kterými se 

v informačních systémech z praxe setkáme. Mezi reálnými systémy se považuje za 

jakýsi „zlatý standard“. [6.] 

3.4.4.4 Boyce – Coddova normální forma 

Boyce-Coddova normální forma je variací třetí normální formy, přičemž platí, že 

je-li relace v Boyce-Coddově normální formě, je také ve třetí normální formě, obrácené 

to však neplatí. Relace je v Boyce-Coddově normální formě, pokud mezi kandidátními 

klíči není žádná funkční závislost a to za těchto podmínek: 

• relace musí mít dva nebo více kandidátních klíčů 

• nejméně dva z kandidátních klíčů musí být složené 

• kandidátní klíče se v některých atributech musí překrývat 

3.4.4.5 Čtvrtá normální forma 

Relace je ve čtvrté normální formě, pokud je v Boyce-Coddově normální formě, a 

navíc všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi 

z kandidátních klíčů (v jedné relaci se nesmí spojovat nezávislé opakované skupiny). 
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3.4.4.6 Pátá normální forma 

Pátá normální forma se týká případu spojené závislosti, která vyjadřuje cyklické 

omezení. Pokud je relace 1 spojena s relací 2, relace 2 je spojena s relací 3 a relace 3 je 

spojena zpětně s relací 1, pak všechny tři entity musí být součástí stejného vektoru 

hodnot. [3.] 

3.5 Příklady knihovních systémů 

 V dnešní době existuje velké množství různých knihovních systémů, jejichž 

funkce zabezpečí plnohodnotný chod jak malých, tak i velkých knihoven. Mezi 

nejpoužívanější knihovní systémy patří např. Aleph 500, Clavius, Daimon a LANius. 

 

3.5.1 LANius 

 Knihovní systém LANius je produktem stejnojmenné firmy (LANius, s. r. o.), 

která vznikla roku 1996 v Táboře a specializuje se na vývoj knihovnických aplikací. 

Systém je v ČR poměrně rozšířený. V současné době ho využívá 780 knihoven.  Systém 

LANius je soubor programů, které zahrnují všechny pracovní činnosti prováděné běžně 

v knihovnách. Systém je určen pro práci na osobních počítačích připojených k síti. Pro 

jeho funkci postačuje i samotný operační systém DOS. Systém je funkční i pod 

operačním systémem Windows 95, 98, 2000, XP, 2003. Vlastní systém je vytvořen 

v databázovém prostředí Microsoft FoxPro. 

  

 LANius se skládá z jednotlivých samostatných modulů, které pracují nad 

společnou datovou základnou, a tím je zaručena jejich provázanost. Mezi základní 

moduly systému patří: doplňování údajů, ONLINE katalog, výpůjční protokol. Modul 

doplňování údajů zabezpečuje vkládání a údržbu informací o fondech knihovny. 

Umožňuje vkládání záznamů z mnoha pracovišť najednou a v současné době také 

možnost tvorby a evidence objednávek. ONLINE katalog řeší vlastní využívání 

uložených informací, tedy vyhledávání libovolných údajů pomocí jednoduchých dotazů. 

Modul pracuje ve dvou základních režimech. První je určen pro knihovníky, kde 

umožňuje vyhledávání všech sledovaných údajů a jejich kombinací. Druhý režim je 

určen pro vyhledávání dle požadavků čtenáře. Výpůjční protokol umožňuje vkládání, 

opravy a vyhledávání údajů o čtenářích a výpůjčkách. Obsahuje režim tisku štítků 
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čárkového kódu, pomocí něhož se provádí evidenci půjčených a vrácených dokumentů. 

Systém LANius může být dále doplňován podle potřeby jednotlivými moduly jako 

např. evidence periodik (přehled o počtu došlých čísel periodik), statistika, regionální 

databáze, dětský ONLINE katalog (usnadňuje dětem školního i předškolního věku práci 

s počítačem a formou obrázků nabízí seznam žánrů dětské beletrie), elektronická 

meziknihovní výpůjční služba a sdílená katalogizace. 

 

 Výhodou systému LANius je přehlednost, snadnost, intuitivnost ovládání, 

hardwarová nenáročnost a nízká pořizovací cena (základní sada do 20 000 svazků stojí 

22 000 Kč, pro malé knihovny do 5000 svazků stojí 10 000 Kč). 

 

 Nevýhodou systému je např. kapacitní omezení (vhodný pro knihovny menšího 

rozsahu), omezená délka vstupních polí, ukládání dokumentů do více bází a nemožnost 

spolupráce s „kancelářským balíkem“ MS Office. 

 

 V současné době však mnoho knihoven přechází na nový systém Clavius od 

stejnojmenné firmy, který používá modernější technologie a podporuje všechny nové 

knihovnické standardy. [9.] 

 

3.5.2 Aleph 500 

 Aleph 500 patří mezi přední světové knihovní systémy a je používán v řadě 

vyspělých zemí. Jedná se o integrovaný systém, který obsluhuje všechny aspekty 

knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů. Systém je možné 

uzpůsobit potřebám každého zákazníka. Sada konfiguračních tabulek umožňuje 

knihovníkům ovládat a nastavovat v prostředí systému téměř cokoliv. Aleph 500 je 

založen na rozšiřitelných aplikačních programových rozhraních (API) a využívá technik 

objektově orientovaného programování (OOP). Toto uspořádání umožňuje zákazníkům 

rozšiřovat systém bez nákladných zásahů do zdrojového kódu. Navíc byl systém 

vytvořen se skutečnou vícevrstvou architekturou klient/server, což zaručuje, že systém 

bude moci pružně přizpůsobit nepředvídaných požadavkům v budoucnosti. Skládá se 

z několika modulů: katalog, grafický OPAC, výpůjční protokol, akvizice, správa seriálů, 

konsorcia, mezi knihovní služba, správa dat a statistické analýzy. Systém pracuje 
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s katalogizačními pravidly AACR2, podporuje výměnný formát MARC21 a protokol 

Z39.50. Systém dále povoluje přebírání záznamů z jiných knihoven a je plně 

kompatibilní s kódováním Unicode včetně obou směrů psaní. Pomocí propojení 

vyhledávání pomocí veřejného online katalogu (OPAC) a Common Command 

Language (CCL) je k dispozici výkonný nástroj fulltextového vyhledávání. Online 

katalog nabízí čtenáři možnost vyhledávání záznamů, zobrazení transakcí, prodlužování 

výpůjček, monitorování historie výpůjček, zobrazení pokut atd. Aleph 500 má jedinečný 

horizontální i vertikální návrh, který knihovnám umožňuje jednoduše rozšiřovat 

hardware a získat tím výkonnější a integrovanou konfiguraci systému, aniž by tyto 

změny měly negativní vliv na zaměstnance knihovny či čtenáře. Systém má schopnosti 

komunikace ve 20 jazycích. 

 

 K výhodám systému patří komplexnost, flexibilita, otevřenost (propojení 

s jinými systémy a databázemi), neomezenost velikosti databáze (rozšíření hardwaru), 

lokalizace (komunikace ve 20 jazycích), vhodný pro velké knihovny (až 1 mld. 

záznamů). 

 

 Hlavní nevýhoda tohoto systému je v ceně, která v případě velkých knihoven se 

pohybuje v řádech miliónů Kč (cena systému je odvozena jednak od velikosti jeho bází, 

jednak podle počtu souběžně pracujících knihovníků a čtenářů). 

 

 Mezi uživatele tohoto knihovního systému v ČR mimo jiné patří Akademie věd, 

Národní knihovna České republiky, Vysoké učení technické v Brně a další. [10.] 

 

3.5.3 Daimon 

 Knihovní  systém Daimon vyvíjí společnost SEFIRA spol. s r. o. Zkušenosti 

společnosti SEFIRA s vývojem a zaváděním knihovních systémů se datují od roku 

1997, kdy společnost vstoupila na domácí trh knihovních systémů se systémem KIS. V 

důsledku technologického vývoje, vzniku nových standardů a měnících se potřeb 

knihoven a jejich uživatelů se koncem roku 2001 společnost rozhodla své zkušenosti a 

know-how vložit do vývoje a zavádění systému Daimon.  
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 Systém je určen pro všechny typy a velikosti knihoven – pro velké a středně 

velké knihovny je systém v edici Daimon, pro malé knihovny systém v edici Daimon 

Lite. Systém je speciálně určen do prostředí vysokoškolských knihoven, kde řeší 

komplexní integraci knihovního systému do univerzitního prostředí. Daimon splňuje 

požadované standardy jako normu ISO 2709, komunikativní formát UNIMARC a 

UNIMARC/Autority, katalogizační pravidla AACR2R, doporučení ISBD, protokol 

Z39.50 a kódování znaků ve formátu Unicode. 

 

  Systém se skládá z několika modulů: akviziční (evidence a tisk objednávek, 

reklamací a další korespondence), katalogizační (fulltextové i strukturované 

vyhledávání), správa seriálů, výpůjční (kategorizace čtenářů, dokumentů, výpůjčních 

lhůt, pokut), OPAC (online objednávky, rezervace a prodlužování výpůjček), správa 

uživatelů, správa knihoven, revize knihovního fondu a modul off-line katalogizace 

(možnost katalogizovat na počítači, který není fyzicky spojen s centrální databází 

Daimon). 

 

 Hlavní technologickou předností systému Daimon je využití centrální relační 

databáze Oracle, umožňující nepřetržitý spolehlivý chod systému i při velkých 

objemech spravovaných dat a velkých počtech uživatelů systému. Je založen na www 

technologii a na třívrstvé architektuře klient/server, což zaručuje, že systém bude moci 

pružně reagovat nepředvídaným požadavkům v budoucnosti.  

 

 Uživateli tohoto systému v ČR jsou např. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice či Kriminalistický 

ústav Praha. [11.] 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS (EFEKTIVNOST) 

NÁVRHŮ ŘEŠENÍ  

 

4.1 Požadavky na nový systém správy knihovnických lístků 

 
Po zhodnocení všech nedostatků, které stávající systém knihovny má, se 

náboženská obec vyjádřila k požadavkům, které by měl nový systém splňovat.   

 

Hlavními požadavky nového systému knihovny jsou:  

 

• přehlednost a lehká spravovatelnost 

• srozumitelnost (aby pastorační asistentka, která s tímto systémem bude 

každodenně přicházet do styku, byla schopna jej pochopit a efektivně s ním 

pracovat) 

• evidence čtenářů a vypůjčených knih 

• vyhledávání titulů pomocí autorů, názvů děl či klíčových slov 

• rozdělení titulů na jednotlivé žánry (např. dětské knihy, naučné knihy, 

výchovná literatura, literatura faktu, teologické knihy aj.) 

• sjednocení číslování titulů (tituly pro dospělé a dětské čtenáře byly číslovány 

podle přírůstkového číslo, a tak se občas stalo, že různé tituly měly duplicitní 

označení – tento stav není v předpokládané databázi přípustný) 

• minimální náklady na pořízení a správu systému 

• není vyžadován přístup čtenáře k databázi – všechny práce s databází i 

vyhledávání titulů bude provádět pastorační asistentka 
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4.2 Porovnání knihovnických systémů 
 

 Lanius Aleph 
500 Diamon MS 

Access 
Lokální instalace ● ○ ○ ● 
Možnost využití současného 
hardware ● ○ ○ ● 

Cena licence do 10 tisíc Kč ○ ○ ○ ● 
Cena licence do 25 tisíc Kč ● ○ ● ○ 
Jednoduchost ovládání ○ ○ ○ ● 
Možnost vytvářet uživatelsky 
definované přehledy ○ ○ ○ ● 

 
Legenda: ●   vyhovuje požadavku 

      ○   nevyhovuje požadavku 
 

Tabulka č. 1 - porovnání knihovnických systémů 
 

 Z porovnání knihovnických systému vyšla dvojice favoritů – systém Lanius a 

vlastní databáze vytvořená v programu MS Access. Po dohodě s organizací byla 

vybrána možnost vlastní tvorby databáze v MS Access. 

 Přínosy oproti systému Lanius jsou zejména: možnost vlastního návrhu 

databáze, omezení zadávání zbytečných položek, optimalizace uživatelského prostředí, 

tvorba vlastních sestav o výpůjčkách a další. 

4.3 Konceptuální návrh databáze 
  

 Při tvorbě konceptuálního návrhu databáze využívám tzv. ERA digramů (entity 

jsou reprezentovány pomocí obdélníků, relace jsou znázorněny čarami, na koncích čar 

je naznačena maximální a minimální kardinalita vztahu). 

4.3.1 ERA diagram – 1. návrh 
 

Autor Tituly

Čtenář

1, N 1, N

1, N

1, N
 

Obrázek č. 5 - 1. verze ERA diagramu 
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 Začnu s hrubým rozdělením systému na několik základních částí. Celou agendu 

znázorním prostřednictvím tří entit a tří základních vztahů mezi nimi. 

 Vidíme vazby mezi Tituly, Autorem a Čtenářem. Jsou to vše vazby typu 

minimální kardinality 1 a maximální kardinality N. 

 V druhém návrhu rozvedu do více entit Tituly a Čtenáře.  

4.3.2 ERA diagram – 2. návrh 
 

 Nyní provedu rozklad do více entit entity Tituly a Čtenář. Byly v nich 

zaznamenány vztahy 1:N mezi údaji (jeden žánr má víc titulů, jedno poštovní směrovací 

číslo má více čtenářů). 

 

 Ve třetím návrhu přistoupím k dekompozici jednotlivých vazeb M:N. 
 
 

 
 

Obrázek č. 6 - 2. verze ERA diagramu 
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4.3.3 ERA diagram – 3. návrh 
 

 
 

Obrázek č. 7 - 3. verze ERA diagramu 
 
 V diagramu jsou rozloženy (dekomponovány) vazby M:N mezi entitami Autor, 

Tituly a Čtenář, Tituly na vztahy 1:N. K tomu bylo zapotřebí vytvořit nové (tzv. 

vztahové) entity Autoři titulu a Výpůjčky. 

 Ve čtvrtém návrhu definuji jednotlivé primární a cizí klíče a atributy entit. 

4.3.4 ERA diagram – 4. návrh 

 
Obrázek č. 8 - 4. verze ERA diagramu 
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 Tento diagram obsahuje transformaci konceptuálního ERA schématu do 

logického schématu relační databáze. Z entit vznikly tabulky naplněné potřebnými 

položkami (transformovanými atributy) s určením datových typů specifických pro 

Microsoft Access. 

 Do tabulek vzniklých ze vztahových entit – Autoři titulu a Výpůjčky byly 

doplněny primární klíče, převzaté z tabulek, na nichž jsou dané tabulky závislé – Autor, 

Tituly, Čtenář. 

 Propojení navzájem souvisejících tabulek v relační databázi je umožněno 

doplněním cizích klíčů1, což jsou položky v tabulce potomka obsahující hodnotu 

primárního klíče rodičovské tabulky. 

4.4 Logický návrh databáze 

 
 

Obrázek č. 9 - logický návrh databáze 
 
                                                 
1 foreign key 
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 Logický model databáze respektuje jednotlivé normalizované formy.  

Jednotlivé entity jsou rozšířeny o atributy. Vícehodnotové atributy jsou rozloženy. 

 Délka atributu se snaží maximálně odpovídat reálnosti požadavků a optimálně 

využívat paměťové prostředky. V budoucnosti organizace předpokládá převod na 

Microsoft SQL a na tento převod je již databáze připravena. 

 

4.5 Návrh dotazů 
  
 Před návrhem dotazů jsem přistoupila k pozorování a zaznamenávání 

jednotlivých často prováděných úkonů při správě katalogových lístků. Vycházela jsme 

z rozhovorů s pracovnicí knihovny. Ta se mi snažila popsat co nejpodrobněji všechny 

jednotlivé úkony, které vykonává. Zároveň mi sdělila další podnětné návrhy k lepšímu 

chodu knihovny. 

Tyto informace jsem se snažila zakomponovat do návrhu často používaných 

dotazů.  

Navrhla jsem tedy nejdůležitější dotazy, které budou používané v naší databázi.  

 

4.5.1 Návrh dotazů pro práci s autory 

4.5.1.1 Třídění autorů podle příjmení 

Je potřeba zobrazit výpis autorů, pokud např. čtenář má jen mlhavé povědomí o 

jménu autora – pamatuje si třeba jen prvních pár písmen. Pracovnice knihovny 

mu tedy může ukázat seznam dostupných autorů. 

Dotaz zobrazí všechny autory seřazené podle příjmení abecedně. 

 

 SELECT [Příjmení], [Jméno], [Jméno_2] AS [Druhé jméno] 
 FROM Autor 
 ORDER BY [Příjmení]; 
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4.5.1.2 Počet autorů v knihovně 

Pracovnice knihovny pro organizační přehledy potřebuje mít k dispozici stavy 

autorů. 

 Dotaz zobrazí počet autorů v knihovně. 

 
 SELECT Count(Autor.Příjmení) AS [Počet autorů] 

FROM Autor; 
 

4.5.1.3 Roztřídění knih na žánry 

V knihovně jsou vytištěné seznamy knih roztříděny podle žánrů. Jsou k dispozici 

čekajícím čtenářům, než na ně dojde řada.  

Dotaz roztřídí knihy podle názvu a žánru. 

  
 SELECT [Tituly].[Název] AS [Název knihy], [Žánry].[Název] AS [Název žánru] 

FROM Tituly, Žánry 
WHERE ([Žánry].[ID_žánru]=[Tituly].[ID_žánru]); 

 

4.5.1.4 Roztřídění knih podle autora 

Pro čekající čtenáře jsou vytištěny seznamy podle autorů a celý přehled jejich 

tvorby.   

Dotaz roztřídí knihy podle názvu a jejich autora. 

  
SELECT [Název], [Jméno], [Jméno_2] AS [Druhé jméno], [Příjmení] 
FROM Tituly, Autor, Autori_titulu 
WHERE ([Tituly].[ID_titulu]=[Autori_titulu].[ID_titulu]  
AND  [Autor].[ID_autora]=[Autori_titulu].[ID_autora]); 
 

4.5.2 Návrh dotazů pro práci s výpůjčkami a čtenáři 

4.5.2.1 Počet registrovaných čtenářů 

Je nutno vědět, jak se rozšiřuje čtenářský fond. 

Dotaz zobrazí počet čtenářů v knihovně. 

 
SELECT Count(Čtenáři.Příjmení) AS [Počet čtenářů] 
FROM Čtenáři; 
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4.5.2.2 Seznam vypůjčených knih 

Vždy na konci měsíce je nutno dělat statistiky, kolik je k poslednímu dni 

v měsíci vypůjčeno knih.  

Dotaz slouží také k podání informace čtenáři, zda titul, který si chce vypůjčit, 

je vypůjčen či nikoliv. 

 
SELECT název AS [Název titulu], Jméno, jméno_2 AS [Druhé jméno], 
Příjmení 
FROM Tituly, Autor, Autori_titulu, Výpůjčky 
WHERE ([Tituly].[ID_titulu]=[Výpůjčky].[ID_titulu] 
              AND [Tituly].[ID_titulu]=[Autori_titulu].[ID_titulu] 
              AND [Autor].[ID_autora]=[Autori_titulu].[ID_autora] 
              AND [Výpůjčky].[Datum vypůjčení] IS NOT NULL 
              AND [Výpůjčky].[Datum vrácení] IS NULL); 
 

4.5.2.3 Seznam vypůjčených knih nevrácených k datu vrácení 

Každý den je kontrolováno, zdali někdo nevrátil vypůjčené tituly. Pokud se tak 

stalo, je upozorněn e-mailovou zprávou, že má svoji výpůjčku neprodleně 

vrátit.  

Dotaz slouží k podání informace, zda vypůjčený titul byl vrácen v souladu 

s výpůjční lhůtou. 

 

SELECT [Název], Jméno, Příjmení, Telefon 
FROM Čtenář, Výpůjčky, Tituly 
WHERE ([Čtenář].[ID_Čtenáře]=[Výpůjčky].[ID_čtenáře] 
AND ([Výpůjčky].[Datum vypůjčení] +[Výpůjčky].[Výpůjční lhůta])< NOW) 
AND ([Výpůjčky].[ID_titulu]=[Tituly].[ID_titulu]); 
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4.6 Přínosy (efektivnost) návrhů řešení 

 
Návrh systému na převod knihovnických katalogových lístků je v této fázi 

připraven k nasazení a k jeho využívání. Navržený systém splnil všechny 

požadavky, které vyžadovala organizace a odstranil nedostatky stávajícího systému 

knihovny. Systém je plně připraven k zadávání údajů. 

 

Hlavním přínosem je jednoduchost a dobrá ovladatelnost systému. Pro práci 

s tímto systém postačí běžné uživatelské znalosti pro práci s PC. Vzhled systému je 

nataven tak, aby se v něm pracovnice organizace, která se bude starat o správu 

knihovny, v tomto systému dobře orientovala. Evidence titulů a čtenářů je nyní 

fyzicky na jednom jediném místě a tím nastává oproti předchozímu řešení 

zefektivnění práce, např. při ověřování, zda titul je vypůjčen či nikoliv a kdy by měl 

být zhruba vrácen. Obsahuje též i rychlé a jednoduché vyhledávání podle jmen 

autorů a názvů titulů. 

 

Finanční přínos tohoto návrhu pro organizaci nelze v tomto případě jednoznačně 

vyčíslit. Systém je postaven na již zavedených technologiích, proto nevyžaduje 

žádné přímé finanční náklady na pořízení. Případnými nepřímými náklady mohou 

být náklady na školení a poučení obsluhy knihovního systému. V současnosti však 

již proběhlo testování a nebyly shledány žádné problémy s obsluhou a porozuměním 

systému.  

 

Návrhem tohoto systému se nezvýší či ani nesníží příjem organizace. 

Efektivnost návrhu tkví především ve zlepšení využití časového fondu. Do 

budoucna se počítá i s rozšířením databáze do on-line podoby na internetu. Vejde 

tak do podvědomí, že organizace se nebrání novým technologiím a přibližuje se tak 

i potřebám současnosti.  
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5 ZÁVĚR 

 
 Knihovny se ve druhé polovině 20. století postupně začaly automatizovat. Zprvu 

začaly informační technologie nahrazovat pouze základní knihovnické činnosti 

(např. výpůjční proces), později přibývalo externích zdrojů (databází), jimiž se 

velmi výrazně obohacoval tradiční knižní fond. V budoucnosti může nastat stádium, 

kdy se knižní fond digitalizací převede na elektronické zdroje. Z toho plyne otázka, 

zda mají knihovny v budoucnosti své místo. Je pravdou, že již nebudou existovat 

klasické knihovny, jak je známe dnes, ale ve společnosti budou vždy působit 

instituce, které budou ve svých fondech soustřeďovat moudrost, znalosti, 

zkušenosti, ale také omyly soudobých i minulých generací. Budou-li chtít v nejbližší 

budoucnosti knihovny obstát, měly by se přizpůsobit moderní technické době. 

  

 Pokusila jsem se navrhnout převod katalogových lístků do databázového 

programu MS Access. Pokud organizace disponuje kancelářským balíkem 

MS Office, který program MS Access obsahuje, tak je toto velmi efektivním 

řešením. Celý systém je vhodný pro organizace, které vlastní menší knihovní fond a 

nemají moc velké nároky na procesy chodu knihovny (vyhledávání, rezervace a 

prodlužování titulů online – OPAC). 

 

 Na trhu sice existuje mnoho firem, které jsou schopny vytvořit jakékoliv 

organizaci knihovnický systém ušitý na míru, ale tomuto řešení odpovídá také cena, 

která je ve většině případů dosti vysoká. S tím jde ruku v ruce i uživatelská 

přívětivost a jednoduchost ovládání. Zcela komplexní systém je většinou mocným 

nástrojem, ale díky jeho nízké uživatelské přívětivosti při ovládání není uživateli 

příliš přijímán. Proto se domnívám, že jednoduchý a zcela uživatelsky intuitivní 

systém je v podmínkách organizace daleko lepší, než všechna předchozí zmíněná 

řešení knihovnických systémů.  
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8 Přílohy 

Příloha č. 1 - Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 
 

 
MINISTERSTVO KULTURY 

 

  

Stav ke dni: 03.05.2007 

Výpis 
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 

 

Název: Církev československá husitská 
Ulice a číslo: Wuchterlova 523/5 
Obec: Praha 6-Dejvice 

Sídlo: 

PSČ: 16000 
IČ: 00445185 
Datum registrace: 01.09.1991 Číslo registrace: 308/1991/05 

Název: Ústřední rada Církve československé husitské v České republice Orgán církve 
(náboženské 
společnosti): Sídlo: Wuchterlova 523/5, Praha 6-Dejvice, 16000 

finanční zpravodaj ÚR Mgr. Radek Zapletal 
místopředseda ÚR Ing. Karel Rauš 

Členové orgánu: 

patriarcha Mgr. Tomáš Butta Th.D. 
Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení 
církví a náboženských společností. 
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky. 
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 
v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody. 
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 
v ozbrojených silách ČR 
Vyučovat náboženství na státních školách. 
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem 
zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. 

Oprávnění k výkonu zvláštních 
práv: 

Zřizovat církevní školy. 
Datum přiznání: 07.01.2002 

         
 

V kolonkách Způsob jednání, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Zrušení 
registrace, Likvidace, Konkurz a vyrovnání, Zánik, Ostatní skutečnosti není žádný záznam.  

 



  

Příloha č. 2 - obrázek hlavního panelu aplikace 
 
 

 
 



  

Příloha č. 3 - obrázek prohlížení autorů a jejich titulů 
 

 
 
 

Příloha č. 4 - obrázek prohlížení titulů 
 

 
 
 



  

Příloha č. 5 - obrázek zadávání autorů 
 

 



  

Příloha č. 6 - obrázek zadávání titulů 
 

 
 



  

Příloha č. 7 - obrázek přiřazení autora titulu 
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