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Abstrakt 

Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodný systém postavený na relační 

databázi pro účely administrativních činností okresního fotbalového svazu. Vytvořená 

relační databáze by měla být spravována především sekretářem svazu, v menší míře členy 

jednotlivých odborných komisí. Měla by být schopná pojmout veškeré informace a 

záznamy, které se na fotbalovém svazu dosud řešily papírovou formou (termíny utkání, 

udělování pokut, poplatky klubů, tresty hráčů, apod.). Běžná agenda, jako čtení, 

přidávání, odstraňování či aktualizace údajů bude prováděna přes webové rozhraní a 

neměla by klást žádné speciální nároky na úroveň počítačových dovedností uživatelů.  

Abstract 

This master’s thesis aims to design a suitable system based on a relational database for 

the purposes of administrative activities of the District Football Association. The created 

relational database should be managed primarily by the association secretary, to a lesser 

extent by members of association specialist committees. The database should be able to 

contain all the information and records which have been dealing with the paper form so 

far (match fixtures, awarding fines, clubs’ fees, players’ punishments, etc.). Routine 

administrative work, such as reading, inserting, deleting and updating the data will be 

carried out through the web interface and should not place any special demands on the 

level of users computer skills. 
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databázový systém. 
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Úvod 

Doba, v níž nyní žijeme, tedy počátek 3. tisíciletí, je dobou elektroniky a elektronických 

médií. Stále více činností se řeší prostřednictvím internetu. Patří mezi ně například 

nakupování, platby kartou, publikování zpráv, sledování televize a videí, hledání 

informací, komunikace mezi lidmi a podobně. Důvody jsou evidentní - činnosti 

prováděné elektronicky jsou rychlé, jednoduché a také relativně levné. E-mail je rychlejší 

i levnější než obyčejný dopis a najít nějakou informaci na internetu je snazší a rychlejší, 

než ji hledat v knihách. 

S rozmachem elektroniky postupně stále více ustupuje do pozadí také klasická papírová 

agenda. Například klasická kartotéka se jmény klientů či třeba pacientů u lékaře již dnes 

téměř není k vidění, protože byla vytlačena počítači a daty uloženými v elektronické 

podobě, v databázích ovládaných příslušnými aplikacemi. Správa dat je snadná. Vyhledat 

člověka v elektronické databázi je otázkou sekund – stačí napsat jeho jméno a aplikace 

vrátí údaje o něm za několik milisekund, zatímco hledání v sebelépe organizované 

papírové kartotéce trvá nepoměrně déle. Aktualizace údajů nevyžaduje škrtání či 

přepisování perem, ani trhání papírů - data zůstávají přehledná. Jistou nevýhodou však je 

závislost na elektrické energii a nutnost data zálohovat, aby se předešlo jejich ztrátě. Ke 

ztrátě však může dojít i u papírových kartoték, např. vinou požáru, fyzické ztráty apod. 

Nástup nových technologií a jejich prosazování jsou nevyhnutelnými fenomény a dříve 

či později na ně už přešly či přecházejí téměř všechny organizace. Také pro okresní 

fotbalový svaz je přechod na elektronickou databázi a opuštění klasické papírové agendy 

žádoucím krokem, protože jednak významně usnadní práci sekretáři svazu, jednak dojde 

ke značnému zpřehlednění informací a především bude možné informace, u nichž je to 

žádoucí, zpřístupnit v reálném čase všem zainteresovaným osobám bez nutnosti osobní 

návštěvy svazového sekretariátu. Databáze bude vybudována jako další modul 

existujícího webového portálu fotbalového svazu a bude ovládána přes jeho uživatelské 

rozhraní. 
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Cíl a metodika práce 

Výstupem této diplomové práce bude komplexně navržený systém pro účely 

administrativy okresního fotbalového svazu. Cílem je vytvořit takový systém agendy, 

který bude splňovat všechny požadavky a nároky kladené na něj řídícími funkcionáři 

svazu. Vytvořená databáze by měla pojmout veškerá data, která byla dosud uchovávána 

v papírové podobě, přičemž papírová agenda nebude dále vedena a veškeré nové údaje 

budou ukládány už výhradně pomocí nového systému. 

S ohledem na požadavky zadavatele projektu (okresního fotbalového svazu) je nutné 

vymezit podmínky, které by vlastně měl vyvíjený systém splňovat, jaké informace se do 

něj budou ukládat, co od něj očekávat. Systém bude alespoň zčásti přístupný všem, kteří 

se nějakým způsobem angažují v okresním fotbale, či se o něj pouze zajímají. Jeho 

uživatelé však budou mít různé úrovně oprávnění, aby byla zachována ochrana osobních 

údajů a bezpečnost dat samotných. 

Systém bude sloužit následujícím skupinám uživatelů: 

1. Vedení fotbalového svazu (členům výkonného výboru a odborných komisí) 

2. Funkcionářům klubů hrajícím soutěže řízené okresním fotbalovým svazem 

3. Hráčům okresních soutěží 

4. Rozhodčím 

5. Fotbalovým fanouškům zajímajícím se o dění v okresním fotbale 

6. Sponzorům a inzerentům 

Pokud jde o metody, které budou při vývoji systému použity, uplatnění najde celkem 5 

programovacích a značkovacích jazyků. Stavebním kamenem bude jazyk MySQL, v němž 

bude napsána celá databáze. Její ovládací rozhraní bude využívat jazyky HTML, CSS, 

PHP a JavaScript. Pro samotný systém z nich bude nejdůležitější právě PHP, v němž 

budou napsány obslužné procedury systému. Relační databázi spolu s jazyky MySQL a 

PHP představuje teoretická část práce. 

Využity budou také nástroje projektového řízení, teorie návrhu databáze a funkčního 

rozhraní. Kombinací uvedených metod a nástrojů bude dosaženo cíle této práce.
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1 Teoretická východiska práce 

V této části práce bude představeno a vysvětleno teoretické pozadí potřebné k pochopení 

problematiky databázových systémů. Informace obsažené v této části práce budou 

využity dále v praktické části. 

1.1 Terminologie 

1.1.1 Informace 

„Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři požadavky. Prvním je 

syntaktická relevance. Subjekt, který zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat 

a rozumět jí. Druhým požadavkem je sémantická relevance. Subjekt musí vědět, 

co zpráva znamená, co vypovídá o něm a jeho okolí. Třetím požadavkem je pragmatická 

relevance. Zpráva musí mít pro přijímací subjekt nějaký význam." (1, s. 4) 

Obr. 1: Požadavky na informaci (1) 

Můžeme tedy říct, že informace je sdělení (např. vygenerované z dat uložených 

v databázi), které příjemci objasňuje určitou neznalost nebo neurčitost. Informace také 



13 
 

 

pomáhají při rozhodování. Čím více jich máme k dispozici, tím snazší by mělo být učinit 

nějaké rozhodnutí.  

1.1.2 Data 

Data jsou údaje získané pozorováním, měřením atd. Mohou to být čísla, znaky, slova, 

jména a podobně. Data jsou také informace, které byly zakódovány pro přenos či 

uchování na nějaké médium. Data je možné uložit pro pozdější zpracování, nebo je 

převést do jiného formátu – do jiné podoby; kupříkladu je uložit v elektronické formě do 

počítače, či je napsat na papír (1). 

Proces, kterým jsou informace převáděny na data, se nazývá kódování. Můžeme si jej 

tedy představit i jako obyčejné psaní informací na papír – i v tomto případě se jedná o 

kódování a převod informací na data. Opačným procesem je dekódování, kdy se z dat 

opět stávají původně zakódované informace – na našem příkladu je to přečtení papíru (1). 

Oba procesy, tedy kódování i dekódování, mohou přinášet různé obtíže, neboť je nutné 

informace zakódovat takovým způsobem či mechanismem, aby byl příjemce schopen je 

správně dekódovat. 

1.1.3 Znalosti 

,,Znalosti lze charakterizovat také jako informace o tom, jak využít jiné informace 

a data (a to i ve vzájemných kombinacích) v různých situacích.“  (1, str. 6) 

Znalosti jsou pojem, který označuje jeden ze zdrojů (vstupů), které vstupují do 

produkčního procesu. Znalosti se obvykle dělí na tacitní a explicitní (2). 

Explicitní znalosti mohou být vyjádřeny ve formálním jazyce, snadno se předávají jiným 

lidem, lze je zpracovat pomocí informačních a komunikačních technologií a většinou jsou 

přechovávány v databázích (2). 

Tacitní znalosti naproti tomu představují osobní znalosti zahrnuté v individuální 

zkušenosti. Jsou jimi nehmotné faktory jako například osobní přesvědčení, náhledy na 

různé problémy či situace, zkušenosti s řešením problémů a podobně. Tyto znalosti se 

dají jen velmi těžko vyjádřit formálním jazykem a nelze je snadno předat dalším osobám 

(2). 
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1.1.4 DBMS 

DBMS je zkratka pro Database Management Systems. Do češtiny se tento termín 

překládá obvykle souslovím Systém řízení báze dat (SŘBD). Jedná se o specializovaný 

software, jehož úkolem je provádět služby nezbytné pro organizace a chod samotné 

databáze. Kromě základních úkonů, jako vkládání, aktualizace a odstraňování dat, řeší 

také správu současného přístupu více uživatelů, zálohovací mechanismy, bezpečnostní 

mechanismy, podporu dotazovacího mechanismu (nezbytného pro předkládání informací 

požadovaných uživateli), správu transakcí a další činnosti (3). 

Mezi známé DBMS patří například Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL atd. (3) 

1.1.5 Databáze 

Databáze slouží jako úložiště dat. Ke vzniku databází vede potřeba ukládání velkého 

objemu dat. Data samozřejmě mohou být čtena i více uživateli současně.  

Příkladem jednoduché databáze je například papírová kartotéka pacientů u lékaře. Každý 

pacient má založenu svoji složku, kterou si lékař může kdykoliv vyhledat a pracovat 

s údaji v ní uvedenými (4). 

V dnešní době se však stále více prosazují elektronické verze databází, protože oproti 

papírovým přinášejí nesporné výhody – rychlost vyhledávání, přehlednost, snazší 

zálohování, menší prostorová náročnost atd. (4) 

„Teorie databázových systémů v takové podobě, v jaké ji známe dnes, byla definována 

až v sedmdesátých letech minulého století. Údaje jsou v databázích uložené nezávisle 

na aplikačním programu. Databáze tak obsahují nejen vlastní údaje, ale i relační vazby 

mezi jednotlivými prvky a objekty databáze. Obsahují také popisy použitých struktur 

a mechanismy pro zaručení integrity dat. Komunikace mezi klientskými aplikacemi 

a databázovým serverem se uskutečňuje pomocí jazyka SQL.“ (5, s. 9) 

1.1.6 Datové modely 

Datové modely určují datovou strukturu a vazby mezi objekty. Rozeznáváme několik 

typů datových modelů (6). 

1. Lineární model 
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Mezi objekty není žádný vztah, žádná vazba. Každá věta (řádek tabulky) má vztah 

pouze předchůdce a následovník (6). 

2. Hierarchický model 

Mezi objekty je vztah nadřízený-podřízený, neboli rodič-dítě. Záznamy jsou 

propojeny pomocí ukazatelů (tzv. pointerů). Výhodou je vysoká rychlost 

vyhledávání a přehlednost. Nevýhodou časová náročnost při přidávání nebo 

odstraňování záznamů a složitost rekonstrukce dat (6). 

3. Síťový model 

Mezi objekty je vztah nadřízenosti a podřízenosti, dítě ale může mít více rodičů 

(6). 

4. Objektový model 

Tento model je nejnovější. Základním jeho prvkem je objekt, který má své atributy 

a definované metody určující chování objektu. Mezi objekty lze vést přímé vazby 

pomocí OID, což je unikátní identifikátor objektu. Mohou v něm existovat také 

relační vazby (6). 

5. Relační model 

V současnosti jde o nejpoužívanější datový model. Vzniká spojením více 

lineárních modelů pomocí tzv. relačního klíče. Spojení vzniká při požadavku na 

data z propojených záznamů a zaniká při ukončení práce s modelem (6). 

1.1.7 Entita 

„Úplnými základy toho, co se pokoušíme modelovat, jsou entity a relace. Entity 

představují věci v reálném světě, o nichž budeme v databázi uchovávat informace. Mohli 

bychom se například rozhodnout uchovávat informace o zaměstnancích a odděleních, 

v nichž pracují. V tomto případě by byl zaměstnanec jednou entitou a druhou entitou by 

bylo oddělení.“ (7, str. 41) 

Pokud budeme navrhovat databázi fotbalovému svazu, můžeme mít entity jako hráč, klub, 

zápas a podobně. 
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1.1.8 Relace 

Entity, jakožto reprezentanti objektů reálného světa, mezi sebou často mají nějaké vazby. 

Pro korektní návrh databáze je nutné určit, o jaký vztah se jedná. Relace představují právě 

ony vztahy mezi entitami. 

Existují v podstatě 3 typy relací (vazeb): 

1. Vazba 1:1 

Příkladem tohoto vztahu budiž entity člověk a řidičský průkaz. Člověk vlastní 

právě jeden řidičský průkaz a řidičský průkaz patří právě jednomu člověku (7). 

2. Vazba 1:N 

Lze ji nalézt také jako N:1, což je totéž, jen z pohledu druhé entity. Příkladem 

může být kupříkladu člověk a zubní kartáček. Člověk používá více (N) zubních 

kartáčků, ale zubní kartáček patří pouze jednomu člověku (7). 

3. Vazba M:N 

Jako příklad použijme entity člověk a automobil. Jeden člověk může řídit více (N) 

automobilů a každý z těchto automobilů může být řízeno více lidmi (M) (7). 

Obr. 2: Relační vazby mezi entitami (7) 

Vazby ilustruje obrázek 2. Relace zaměstnanec-oddělení je typu N:1. Relace 

zaměstnanec-pracoviště (box) je 1:1. 
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1.1.9 Relační tabulky 

„MySQL je relační databázový systém (RDBMS) – to znamená, že podporuje databáze, 

jež tvoří množina relací. Relace není v tomto smyslu ničím jiným než tabulkou dat.“ (7, s. 

42) 

Data uložená v databázi jsou tedy uchovávána v relačních tabulkách. V této práci budeme 

také používat pojem tabulka. Jednu vzorovou relační tabulku vyobrazuje následující 

obrázek. 

Tab. 1: Relační tabulka (7) 

IDzaměstnance jméno pozice IDoddělení 

7513 Zdena Pavlisová programátor 128 

9842 David Šmíd správce databáze 42 

6651 Adam Paták programátor 128 

9006 Kateřina Vobůrková správce systému 128 

Do tabulky zaměstnanci se ukládá identifikační číslo zaměstnance, jméno, pozice a 

oddělení, pro které zaměstnanec pracuje 

1.1.10 Atribut 

Relační tabulky jsou tvořeny řádky a sloupci. Sloupce relačních tabulek nazýváme 

atributy. Atribut popisuje určitou část dat, kterou má každý záznam v tabulce. Atribut je 

určitá charakteristika nebo vlastnost entity, která tuto entitu pomáhá identifikovat (7). 

V tabulce 1 má každý zaměstnanec atributy IDzaměstance, jméno, pozice, IDoddělení. 

Jedná se o sloupce tabulky zaměstnanci, též nazývané atributy tabulky zaměstnanci. 

1.1.11 Věta, záznam, N-tice relace 

Zatímco sloupce relačních tabulek se nazývají atributy, řádky mají označení více. 

Terminologie se liší podle pohledu na relaci. Z aplikačního pohledu nazveme každý 

řádek věta, z množinového pohledu entita, z relačního pohledu N-tice relace. V běžné 

řeči programátorů či správců databáze se však pro řádky běžně používá označení záznam. 

Tento termín bude hojně používán i v další části práce a představuje tedy řádek v relační 

tabulce (6). 
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1.1.12 Struktura a reprezentace relace 

Relační tabulky se skládají z více částí a mají některé vlastnosti. 

Relace se skládá ze schématu a těla. Schéma relace představuje v podstatě záhlaví 

tabulky, tedy názvy atributů a jejich datové typy. Tělem relace potom rozumíme všechny 

řádky. 

Stupeň relace udává počet atributů, kardinalita relace pak počet záznamů (řádků) (6). 

Obr. 3: Struktura relace (Zdroj: vlastní zpracování podle (6)) 

Pro reprezentaci relace platí několik pravidel. 

 Každý řádek odpovídá jedné n-tici relace (záznamu – dle terminologie). 

 Pořadí řádků je nevýznamné. 

 Žádné dva řádky nejsou stejné (tabulka neobsahuje duplicitní řádky). 

 Pořadí sloupců je nevýznamné. 

 Význam každého sloupce je určen jménem atributu (to znamená, že atributy by 

měly být pojmenovány výstižně, nikoliv například atribut1 a jiným obecným 

popisem). 

 Žádné dva názvy sloupců nejsou stejné. 

 Hodnoty ve sloupcích jsou atomické (například jméno by nemělo být ukládáno 

vcelku, ale do dvou atributů – jméno a příjmení) (6). 

1.1.13 Klíče 

V relační databázi se hojně využívá tzv. klíčů. Projdeme si jednotlivé typy klíčů a 

pokusíme se vysvětlit jejich význam. 

Schéma relace R 

Tělo relace R* 

Stupeň relace (4) K
a
rd
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„Superklíč je sloupec (nebo množina sloupců), s jejichž pomocí se identifikuje řádek 

v tabulce. Nejmenším superklíčem je klíč. Podívejte se například na tabulku zaměstnanci. 

K identifikaci řádku v tabulce bychom mohli použít sloupce IDzaměstnance a jméno. 

Rovněž bychom mohli použít kombinaci všech těchto sloupců (IDzaměstance, jméno, 

pozice, IDoddělení). Obě varianty představují superklíče.“ (7, s. 43) 

K identifikaci řádku však není potřeba použít všechny tyto sloupce. K identifikaci 

konkrétního zaměstnance bychom mohli použít pouze jediný sloupec, a to 

zaměstnancovo jméno nebo ID. Oba tyto sloupce tedy představují tzv. kandidátní klíče, 

což představuje sloupce, z nichž vybereme primární klíč (7). 

Primární klíč je atribut nebo množina atributů (sloupců tabulky), s jehož pomocí lze 

jednoznačně identifikujeme každý záznam (řádek) v tabulce. V rámci jedné tabulky tedy 

nemohou existovat dva řádky se stejnou hodnotou primárního klíče. Dále platí, že 

primární klíč musí být minimální – nemůžeme z něj vypustit žádný atribut, aniž bychom 

porušili jeho jednoznačnost. Primární klíč může být trojího druhu – jednoduchý (pouze 

jeden atribut relace), složený (více atributů relace) a umělý (pouze jeden atribut, který 

byl ovšem do relace přidán uměle a nepředstavuje žádnou reálnou vlastnost entity – 

obvykle je to ID) (7). 

V tabulce 1 jsou kandidátní klíče IDzaměstnance a jméno. Z těchto dvou vybereme 

IDzaměstnance, protože se může stát, že dva lidé budou mít stejné jméno. 

1.1.13.1 Cizí klíč a relační propojení více tabulek 

Posledním typem klíče je cizí klíč. Cizí klíč umožňuje vznik relace (propojení) mezi 

dvěma tabulkami. Chceme-li takto relačně spojit dvě tabulky, musí platit, že ke každé 

hodnotě cizího klíče jedné tabulky existuje stejná hodnota v relačně spojené tabulce, 

přičemž tato hodnota je primárním klíčem této druhé tabulky. Lepší pochopení nabízí 

následující obrázek. 
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Obr. 4: Cizí klíč jako prostředek spojení dvou relačních tabulek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na obrázku 4 se nacházejí tabulky zaměstnanci a úvazky. Mezi tabulkami je vazba 1:N, 

protože jeden zaměstnanec může ve firmě pracovat na více úvazků, zatímco každý úvazek 

patří pouze jednomu zaměstnanci. Atribut IDzaměstnance je primárním klíčem tabulky 

zaměstnanci a cizím klíčem v tabulce úvazky. Znamená to, že pro každý záznam v tabulce 

úvazky musí existovat odpovídající záznam v tabulce zaměstnanci. Jinými slovy nelze 

vytvořit úvazek zaměstnanci, který neexistuje. Opačně to možné je – ne každý záznam 

z tabulky zaměstnanci musí mít svůj protějšek v tabulce úvazky. Na obrázku 4 

zaměstnanec Kateřina Vobůrková nemá záznam v tabulce úvazků. V praxi to může 

znamenat, že jde například o externího spolupracovníka, brigádníka apod., který nemá 

pevný úvazek. 

Budeme-li chtít při práci s databází vyhledat například plat konkrétního zaměstnance, 

provedeme to dotazem, který spojí tyto dvě tabulky přes primární klíč jedné a cizí klíč 

druhé. 

1.1.14 Funkční závislosti 

„S pojmem funkční závislost se nesetkáváme tak často, ale přesto je potřeba vědět, co 

znamená, abychom pochopili normalizační proces, o němž budeme za chvíli hovořit.  

Je-li v dané tabulce mezi sloupcem A a sloupcem B funkční závislost, kterou lze zapsat 

jako A→B, poté hodnota sloupce A určuje hodnotu sloupce B. V tabulce zaměstnanci 

Primární klíče 

Tabulka zaměstnanci 

Tabulka úvazky 
Cizí klíč 

1 

N 

Vazba 
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například IDzaměstnance funkčně určuje jméno (a všechny ostatní atributy v tomto našem 

příkladu).“ (7, s. 43) 

1.2 Proces návrhu databáze 

Než dojde k samotnému vytvoření databáze, je nutné ji nejdříve navrhnout, aby bylo 

zřejmé, co vlastně budeme implementovat. Dobrý návrh minimalizuje pozdější dodatečné 

úpravy již naimplementované databáze, které jsou pracné a mohou být také nákladné. 

„Při navrhování databáze musíme mít na paměti dvě důležité věci: 

 Jaké informace se mají uchovávat? To znamená, o jakých věcech nebo entitách 

musíme ukládat informace? 

 Jaké otázky budeme databázi klást? (Těmto otázkám říkáme dotazy.) 

Při přemýšlení nad těmito otázkami byste měli vzít v úvahu provozní pravidla oboru, pro 

který se snažíte databázi modelovat – to znamená, jaké jsou věci, o kterých musíme 

ukládat data, a jaké jsou mezi nimi konkrétní vztahy. 

Současně s těmito otázkami vzniká potřeba strukturovat databázi takovým způsobem, 

abychom se vyhnuli strukturálním problémům, jako je redundance a datová anomálie.“ 

(7, s. 44) 

1.2.1 Integrita relačního modelu 

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

odpovídají vlastnostem objektů reálného světa.“ (6) 

Je nutné zajistit, aby se do databáze dostala jen data, která tam patří, a naopak se z ní 

neztratila data, která nemají. K tomu je potřeba použít určité mechanizmy, které 

nazýváme integritní omezení (8). 

Data uložená v databázi jsou konzistentní tehdy, pokud jsou ve stavu vyhovujícím 

integritním omezením. To znamená, že se žádnou úpravou dat (aktualizací, smazáním) 

žádná data neztratila nebo nepoškodila, a také že v databázi již nejsou data, která tam 

nemají být (například seznam kontaktů odstraněného uživatele apod.) (8). 

Rozeznáváme 3 druhy integritních omezení (8). 
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1.2.1.1 Doménová integrita 

Hodnota atributu musí být z domény atributu. Jinými slovy je nutné, aby se ve všech 

sloupcích (atributech) vyskytovaly jen ty hodnoty, jaké jsou v nich očekávány. Máme-li 

například atribut telefonní_číslo, jeho hodnoty musejí ve všech záznamech skutečný být 

telefonním číslem ve správném tvaru (6). 

Doménové integrity můžeme dosáhnout pomocí několika metod. Tou „nejstriktnější“ 

metodou je definovat doménu atributu jako množinu hodnot. Například pro atribut 

měsíc je možné definovat množinu hodnot (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), pro atribut 

pohlaví množinu (M, Ž) atd., protože jiné nesmějí (a logicky nemohou) být použity. Méně 

striktní variantou je specifikovat povolené hodnoty pro daný atribut pomocí 

následujících omezení (6). 

 Datový typ pole (pouze číslo, pouze datum, pouze text o stanovené maximální 

délce…) 

 (Ne)povinné zadání položky 

 Jedinečnost hodnot v rámci sloupce 

 Rozsah hodnot (minimální a maximální hodnota) 

 Implicitní (výchozí) hodnota 

 Maska pro vkládání (6) 

1.2.1.2 Entitní integrita 

Toto integritní omezení je v relačním modelu povinné. Jde o specifikaci primárního klíče 

každé tabulky. Připomeňme, že primární klíč musí být jednoznačný a minimální (6). 

Entitní integrita stanovuje, že 

 u žádného atributu primárního klíče nesmí chybět hodnota a 

 každá n-tice relace (záznam v tabulce, její řádek) musí být v každém okamžiku 

identifikovatelná hodnotou primárního klíče (6). 

1.2.1.3 Referenční integrita 

Referenční integrita je již mezitabulkovou záležitostí a stanovuje zásady pro propojování 

více tabulek pomocí cizích klíčů (6). 

Referenční integrita stanovuje, že 
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 cizí a jemu odpovídající primární klíč musejí být definovány na stejné doméně 

(soulad hodnot) a 

 tabulka nesmí obsahovat žádnou nesouhlasnou hodnotu cizího klíče (6). 

1.2.2 Redundance 

Databázové schéma se snažíme navrhnout takovým způsobem, aby se minimalizovala 

(nejlépe zcela eliminovala) redundance dat, aniž by došlo k jakékoliv ztrátě dat. 

Redundancí rozumíme opakování stejných dat na různých řádcích tabulky nebo v různých 

tabulkách databáze. Redundantní data zabírají zbytečný prostor, zpomalují dotazování a 

znepřehledňují databázi (4). 

Tab. 2: Tabulka zaměstnanci s redundantními daty (7) 

IDzaměstnance jméno pozice IDoddělení názevOddělení 

7513 Zdena Pavlisová programátor 128 Výzkum a vývoj 

9842 David Šmíd správce databáze 42 Ekonomické oddělení 

6651 Adam Paták programátor 128 Výzkum a vývoj 

9006 Kateřina Vobůrková správce systému 128 Výzkum a vývoj 

Tabulka 2 je shodná s tabulkou 1, pouze obsahuje navíc atribut názevOddělení. U tří 

zaměstnanců se opakuje jednak IDoddělení a jednak názevOddělení. Poslední sloupec, 

tedy atribut názevOddělení je redundantní – název oddělení se ukládá do databáze 

několikrát. Proto by měl být nějak odstraněn. Pokud bychom jej prostě jen smazali, bez 

dalšího opatření, přijdeme o data – název oddělení z databáze zcela zmizí a my sice 

budeme vědět, jaké ID má oddělení, pro něž daný zaměstnanec pracuje, nebudeme však 

znát jeho název, který je daleko důležitější než nicneříkající ID (7). 

Řešením je dekompozice relace. V tomto příkladu to znamená ponechat v tabulce pouze 

IDoddělení a název oddělení přiřadíme k jeho ID v další relační tabulce, kterou potom 

pomocí cizího klíče relačně propojíme s tou původní (7). 
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Obr. 5: Odstranění redundance dekompozicí relace (Zdroj: vlastní zpracování podle (7)) 

Tímto řešením minimalizujeme požadavek na úložiště, protože se název každého 

oddělení uloží do databáze pouze v jedné kopii. Navíc se vyhneme některým problémům 

popsaným v následující kapitole. 

Všimněme si, že v tabulce zaměstnanci je nutné ponechat sloupce IDoddělení, protože 

jinak bychom přišli o informaci o tom, kde zaměstnanec pracuje. Při zdokonalování 

relačního schématu je nutné mít vždy na paměti tento dvoustranný cíl – odstranit 

redundanci a přitom neztratit informaci (7). 

1.2.3 Anomálie 

„Princip anomálií je o něco složitější. Anomálie představují problémy, které vzniknou 

v datech následkem chyby v návrhu databáze. Mohou vzniknout tři typy anomálií.“ (7, s. 

45) 

Jak mohou anomálie vzniknout, vysvětlíme na příkladu tabulky 2 – tedy té nesprávně 

navržené. Jelikož anomálie vznikají v důsledku chybného návrhu, je nutné je 

demonstrovat právě na nesprávním návrhu. 

1.2.3.1 Anomálie vložení 

Anomálie vložení může vzniknout, pokud se pokusíme vložit data do nesprávně vložené 

tabulky. Například se pokusíme zaměstnance, nově příchozího do společnosti, vložit do 

tabulky 2. Musíme vložit jak identifikátor oddělení, tak jeho název. Co se stane, vložíme 

data, která neodpovídají tomu, co už v tabulce je - když napíšeme, že zaměstnanec pracuje 

Cizí klíč 

Primární klíče 

N 

Vazba 

1 
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pro oddělení 42 a to se jmenuje Výzkum a vývoj? Nebude zřejmé, který řádek v databázi 

je vlastně správně. Nastane anomálie vložení (7). 

1.2.3.2 Anomálie odstranění 

Pokud odstraníme data z nesprávně navrženého schématu, může vzniknout anomálie 

odstranění. Pokud například odstraníme z tabulky 2 zaměstnance Davida Šmída, který je 

v ní uveden jakožto jediný zaměstnanec oddělení 42 – Ekonomické oddělení, spolu s ním 

zmizí také záznamy o existenci tohoto oddělení. Z databáze se už nedozvíme, že vůbec 

existuje, ani jak se jmenuje. Nastane anomálie odstranění (7). 

1.2.3.3 Anomálie aktualizace 

Anomálie aktualizace může vzniknout, pokud dojde k modifikaci dat v nevhodně 

navrženém schématu. Rozhodneme-li se v tabulce 2 přejmenovat oddělení 128 např. na 

Nové technologie, musíme modifikovat data u každého zaměstnance, který v oddělení 

pracuje. To je jednak zbytečně pracné a jednak se lehce může stát, že dojde k opomenutí 

aktualizace údaje u jednoho či více řádků. Tím nastane anomálie aktualizace (7). 

Anomáliím předcházíme tvorbou normalizovaných databází. 

1.2.4 Prázdné hodnoty 

„Poslední pravidlo správného návrhu databáze říká, že bychom se měli vyvarovat návrhů 

takových schémat, která obsahují velký počet prázdných atributů. Kdybychom si 

například chtěli poznamenat, že jeden ze sta našich zaměstnanců má nějakou zvláštní 

kvalifikaci, nepřidáme sloupec k naší tabulce zaměstnanci pro uložení této informace, 

protože u 99 zaměstnanců by měl hodnotu NULL. Místo toho raději vytvoříme novou 

tabulku, do níž budeme ukládat pouze IDzaměstnance a kvalifikace pouze u těch 

zaměstnanců, kteří ji mají.“ (7, str. 45) 

Problematika prázdných hodnot se rovněž řeší dekompozicí relace – rozpadem na více 

tabulek. 

1.2.5 Normalizace 

„Normalizace je proces, s jehož pomocí lze databázi zbavit strukturálních vad. 

Normalizace je souhrnem několika normálních forem, což jsou množiny pravidel 



26 
 

 

udávajících, jaká by měla a neměla být struktura našich tabulek. Normalizační proces 

spočívá v rozdělování tabulek do menších tabulek, které povedou k lepšímu návrhu 

databáze.“ (7, s. 46) 

Během normalizačního procesu je databáze postupně uváděna do takového stavu, aby 

vyhovovala jednotlivým normálním formám. Obecně platí, že každá normální forma 

v sobě zahrnuje všechny nižší formy. Aby byla databáze ve druhé normální formě, musí 

být nutně také v první normální formě; aby byla ve třetí normální formě, musí být nutně 

také ve druhé, atd. (7) 

Rozpor s normální formou se řeší dekompozicí relace (6). 

Existuje celkem 6 normálních forem. 

1. První normální forma (atomičnost) 

2. Druhá normální forma (funkční závislost) 

3. Třetí normální forma (tranzitivní závislost) 

4. Boyce-Coddova normální forma (variace třetí NF) 

5. Čtvrtá normální forma (multizávislost) 

6. Pátá normální forma (cykličnost) (9) 

1.2.5.1 První normální forma 

„O relaci říkáme, že je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy 

definovány nad skalárními obory hodnot (doménami).“ (1, s. 56) 

Relace není v první normální formě, pokud obsahuje složené nebo vícehodnotové 

atributy. 
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Obr. 6: Převod relace do 1. normální formy (Zdroj: vlastní zpracování podle (10)) 

Relace se nejprve zbaví složených atributů jejich rozdělením na více atomických atributů. 

Poté odstraníme vícehodnotové atributy dekompozicí – převedeme je na relaci. 

1.2.5.2 Druhá normální forma 

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

její atributy jsou plně závislé na celém kandidátním (primárním) klíči.“ (1, s. 58) 

Druhá normální forma řeší funkční závislost. 

Složený atribut Vícenásobný atribut 

Převod do 

1. NF 

1 

N 

Vazba 
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Obr. 7: Převod relace do 2. normální formy (Zdroj: vlastní zpracování podle (11)) 

Druhou normální formu musíme řešit pouze u relací, které mají složený primární klíč. Na 

obrázku 7 vidíme tabulku, jejíž atribut Telefon výrobce není plně závislý na celém 

primárním klíči, ale pouze na jeho části – na atributu Výrobce. Jinak řečeno – k určení 

telefonního čísla stačí znát výrobce, nepotřebujeme zboží. Taková tabulka tedy odporuje 

druhé normální formě. Do té je převedena vytvořením nové tabulky, kam je atribut 

Telefon výrobce přesunut a která je s původní relačně propojena (11). 

Složený primární klíč 

Atribut závislý pouze na části 

primárního klíče (na atributu Výrobce) 

Převod do 

2. NF 

N 

Vazba 

1 
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1.2.5.3 Třetí normální forma 

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

její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.“ (1, s. 60) 

Druhá normální forma řeší tranzitivní závislost. 

Obr. 8: Převod relace do 3. normální formy (Zdroj: vlastní zpracování podle (10)) 

Tabulka na obrázku 8 porušuje třetí normální formu, protože její atribut Okres je 

tranzitivně závislý na atributu Zkratka okresu. Známe-li zkratku okresu, můžeme z ní 

určit, o jaký okres se jedná. Do třetí normální normy tabulku převedeme opět 

dekompozicí, tj. rozpadem na více tabulek. 

Primární klíč 

Atribut závislý na neklíčovém 

atributu (Zkratka okresu) 

Převod do 

3. NF 

N 

Vazba 

1 
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1.2.5.4 Boyce-Coddova normální forma 

„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.“ 

(1, s. 61) 

Obr. 9: Převod relace do 3. normální formy (Zdroj: vlastní zpracování podle (12)) 

Uvažujme schéma relace se třemi atributy: Město, Ulice, PSČ. Platí zde dvě netriviální 

funkční závislosti: {Město, Ulice} → PSČ a PSČ → Město. Protože neplatí ani Ulice → 

PSČ, ani Město → PSČ, je dvojice atributů {Město, Ulice} kandidátním klíčem schématu. 

Kandidátním klíčem ovšem je i dvojice {Ulice, PSČ}, protože sice platí PSČ → Město, 

ale nikoliv PSČ → Ulice (12). 

Schéma tedy nemá žádný neklíčový atribut a je ve 3. normální formě. Není však v Boyce-

Coddově normální formě. Tento fakt vede k efektu, že nemůžeme evidovat města spolu 

se směrovacími čísly, aniž bychom znali nějakou ulici ve městě. Schéma je tedy 

nahrazeno dvěma schématy a tím převedeno do Boyce-Coddovy normální formy (12). 

1.2.5.5 Čtvrtá a pátá 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.“ (6) 

Převod do 

BCNF 
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„Relace je v páté normální formě, pokud je ve čtvrté a není možné do ní přidat další 

atribut (skupinu atributů) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na několik 

dílčích relací. 

Relace je v páté normální formě, jestliže je ve 4. NF a nemůže-li být dále bezeztrátově 

rozložena. Jinými slovy relace, která má n klíčových atributů (n >= 3) a která se rozloží 

na relace o n-1 klíčových atributech, nemůže být opětovně spojena operací přirozeného 

spojení do jedné relace, aniž by došlo ke ztrátě informace.“ (11) 

Význam čtvrté a páté normální formy je spíše pro akademickou práci, než pro praktický 

návrh databáze. Abychom se vyhnuli problémům s redundancí dat a anomáliemi, postačí 

uvést databázi do třetí (nebo Boyce-Coddovy) normální formy (7). 

1.3 Jazyk MySQL 

Jazyk MySQL je nejrozšířenějším jazykem pro tvorbu databází. Bude hojně používán i 

v této práci, proto je nezbytné jej představit, aby bylo možné pochopit některé dále 

uvedené pojmy a příkazy. 

1.3.1 Datové typy 

Informace ukládané do databáze v podobě relačních tabulek reflektují objekty reálného 

světa a jejich atributy reprezentují vlastnosti těchto objektů. V reálném světě 

rozeznáváme několik typů vlastností. Například na člověku je lze najít prakticky všechny 

– věk je číslo, jméno je text, datum narození je kalendářní údaj.  

Datové typy v MySQL jsou 

1. Číselné typy 

2. Řetězcové a textové typy 

3. Kalendářní a časové typy 

1.3.1.1 Číselné typy 

Dělí se na přesné a aproximativní (13). 

Za číselnými typy se rovněž mohou objevit klíčová slova UNSIGNED nebo 

ZEROFILL. UNSIGNED specifikuje, že sloupec bude obsahovat pouze nuly nebo 
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kladná čísla (zakazuje tedy záporná čísla). ZEROFILL udává, že zbývající místo před 

číslem se vyplní počátečními nulami (13). 

Výčet přesných číselných typů přináší následující tabulka. 

Tab. 3: Přesné číselné datové typy (Zdroj: Vlastní zpracování podle (7)) 

Datový typ Rozsah čísel Obsazená paměť 

TINYINT -128 až 127;  0 až 255 pro UNSIGNED 1 bajt 

SMALLINT 
−32 768 až 32 767; 0 až 65 535 pro 

UNSIGNED 
2 bajty 

MEDIUMINT 
−8 388 608 až 8 388 607; 0 až 16 777 215 pro 

UNSIGNED 
3 bajty 

INT/INTEGER 
−2 147 483 648 až 2 147 483 647; 0 až 

4 294 967 295 pro UNSIGNED 
4 bajty 

BIGINT 

−9 223 372 036 854 775 808 až 9 223 372 

036 854; 0 až 18 446 744 073 709 551 615 pro 

UNSIGNED 

8 bajtů 

Aproximativní datové typy jsou: 

 FLOAT 

Jedná se o číslo s plovoucí desetinnou čárkou jednoduché přesnosti v rozsahu 

1,175494351 x 10-38 až 3,402823466 x 1038 a stejném rozsahu záporných čísel 

(13). 

 DOUBLE 

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou dvojnásobné přesnosti. Synonyma jsou REAL 

a DOUBLE PRECISION. Pojme čísla v rozsahu v rozsahu 

2,2250738585072014 x 10-308 až 1,17976931348623157E x 10308 a stejném 

rozsahu záporných čísel (13). 

 DECIMAL 

Velká čísla s plovoucí desetinou čárkou ukládaná jako řetězec. Rozsah stejný jako 

u DOUBLE (13). 

1.3.1.2 Řetězcové a textové typy 

„Tyto datové typy se v MySQL používají pro ukládání textu, avšak poradí si s jakýmikoli 

daty. V nouzi do nich proto můžete ukládat například i čísla. Jednotlivé datové typy mají 

přesně danou maximální délku a některé dokonce dokáží rozlišovat velikost písmen. Proto 
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je důležité se už při tvorbě tabulky zamyslet nad tím, jaký typ pro řetězce budete 

potřebovat, aby nebyly později se změnou datového typu problémy.“ (13) 

 CHAR 

Slouží k ukládání řetězců s pevnou délkou. Za typem CHAR obvykle následuje 

délka řetězce, např. CHAR(20) – 20 znaků. Pokud délka není zadána, nastaví se 

na 1 znak. Maximální délka je 255 znaků. Hodnoty typu CHAR budou mít při 

ukládání vždy přesně takovou délku, jakou specifikujeme, protože obsah sloupce 

se vyplní mezerami, pokud bude text kratší. Tím pádem zaberou hodnoty CHAR 

na disku více místa, než řetězce s proměnlivou délkou. Na druhou stranu se však 

z tabulek s pevnou délkou sloupce rychleji vybírají řádky. Často je rychlost 

důležitější než místo na disku, proto se v rámci optimalizace můžeme rozhodnout 

vytvořit datový typ CHAR z atributů, jejichž hodnoty se od sebe nebudou příliš 

lišit (13). 

 VARCHAR 

Slouží k ukládání řetězců s proměnlivou délkou. Rozsah je, stejně jakou u CHAR, 

0 až 255 znaků. Za typem se v závorce specifikuje maximální rozsah – např. 

VARCHAR(50). Tento datový typ zabere na disku místo alikvotní délce svého 

obsahu(13). 

 TEXT a jeho variace 

Slouží k ukládání delších částí textu, které se nevejdou do předchozích dvou 

datových typů. Podle maximální délky textu se dělí na: 

o TINYTEXT (255 znaků) 

o TEXT (65 535 znaků) 

o MEDIUMTEXT (16 777 215 znaků) 

o LONGTEXT (4 294 967 295 znaků) (13) 

 BLOB a jeho variace 

Tento datový typ se používá poměrně zřídka. Slouží k ukládání binárních dat 

(obrázků, zvukových záznamů či jakýchkoliv jiných binárních souborů) do 

databáze. Podle maximální velikosti ukládaného souboru se dělí na TINYBLOB, 

BLOB, MEDIUMBLOB a LONGBLOB (13). 

 ENUM 
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Jedná se o výčet hodnot. Hodnoty ze sloupce mohou mít přiřazeny právě jednu 

hodnotu ze seznamu hodnot, např. bychom mohli definovat atribut pro uložení 

pohlaví člověka jako enum(’M’, ’Ž’) (13). 

 SET 

Výčet hodnot, stejně jako ENUM. Rozdíl je v tom, že lze atributu přiřadit i více 

hodnot ze seznamu, než jednu (13). 

1.3.1.3 Kalendářní a časové typy 

„V MySQL můžeme využít několik datových typů pro datum a čas. V některých je datum 

a čas dohromady, v jiných zase je datum a čas zvlášť. Existuje i speciální typ časové 

značky, který si do databáze vždy ukládá aktuální datum a čas kdy byl daný řádek 

aktualizován. (Často se toho využívá na fórech u editací příspěvku). K dispozici je také 

datový typ, který zaznamenává pouze roky.“ (13) 

 DATE 

Slouží pro ukládání kalendářního data. MySQL očekává datum ve formátu RRRR-

MM-DD (13). 

 TIME 

Čas ve tvaru HH:MM:SS (13). 

 DATETIME 

Kombinace data a času ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM:SS (13). 

 YEAR 

Slouží pro ukládání letopočtu. Atribut tohoto typu lze deklarovat jako YEAR(4) 

nebo YEAR(2) – pro čtyřmístný, resp. dvoumístný formát data. Není-li formát 

deklarován, použije se čtyřmístný. Rozsah letopočtů je 1901 až 2155 (a navíc 

0000 pro letopočty mimo rozsah) pro čtyřmístný formát a 1970 až 2069 pro 

dvoumístný (13). 

 TIMESTAMP 

Tento sloupec má stejný formát data jako DATETIME. Pokud není tento atribut 

při aktualizaci řádku tabulky nastaven na žádnou hodnotu, nebo je nastaven na 

hodnotu NULL, vloží se do něj aktuální datum a čas okamžiku provedení změny. 

Jde tedy o časové razítko (13). 
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1.3.2 Syntaxe 

V této kapitole si stručně představíme syntaxi databázového jazyka MySQL. Na detailní 

popis všech příkazů a jazykových konstrukcí zde není prostor, zaměříme se pouze na 

princip, na jakém jazyk funguje. 

V klíčových slovech (tedy příkazech) a identifikátorech jazyka se nerozlišuje velikost 

písmen. U názvů databází a tabulek závisí na používaném operačním systému. 

Identifikátor obecně může obsahovat jakékoliv znaky, kromě uvozovek, apostrofů, 

lomítka, zpětného lomítka, čárky a tečky. Bývá dobrým zvykem se však vyhnout znakům 

jako otazník, hvězdička a podobně (7). 

Všechny operace jak s databázovými daty, tak s databází samotnou, se provádějí pomocí 

příkazů jazyka MySQL. Těmto příkazům se říká dotazy. Pomocí dotazů se provádí vše 

od tvorby tabulek, definic jejich atributů, relačních propojení, přes plnění tabulky daty, 

aktualizaci dat a jejich odstraňování, po získávání požadovaných informací z databáze. 

Návrhář či administrátor databáze obvykle příkazy píše manuálně, zatímco uživatel 

databáze ji ovládá přes nějaké grafické rozhraní, ať už v desktopové aplikaci, či internetu 

nebo intranetu. Transformaci uživatelových pokynů, zadávaných před formulář či jinou 

grafickou nástavbu, na dotaz pak provádí obslužná procedura uložená na serveru. Ta bývá 

napsána v PHP nebo jiném serverovém skriptovacím jazyce (7). 

Dotazy se svou syntaxí podobají anglickým větám. Například osoby staří 18 let a bydlící 

v Praze se dají vyhledat například dotazem select * from lide where vek >=18 and 

mesto=“Praha“ (samozřejmě s ohledem na názvy tabulek a jejich atributů). Obdobně 

jako čtení dat se provádějí dotazy, které data vkládají nebo modifikují.  

Nejčastěji používanými příkazy jazyka MySQL jsou select (pro výběr dat), insert (pro 

vkládání dat), delete (pro odstraňování dat) a update (pro modifikaci dat) (7). 

1.4 Jazyk PHP 

„PHP je hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky HTML 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi (obvykle je jím webový prohlížeč). 

To znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní skripty (krátké úseky kódu, ale i celé 

programy) přímo do hypertextových stránek. To není nic neobvyklého, do hypertextových 
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stránek lze vkládat také například kód v JavaScriptu. Existuje zde však několik 

podstatných rozdílů. Především je PHP interpretováno na serveru, zatímco JavaScript je 

jazyk interpretovaný přímo klientem. Díky tomu se také liší možnosti obou technologií.“ 

(14, s. 12) 

PHP je nejpoužívanějším jazykem pro psaní serverových skriptů. Je to mocný nástroj se 

spoustou funkcí, možností a schopností. Aby web využívající PHP správně fungoval, 

musí být na serveru, na němž web běží, nainstalován interpret jazyka PHP. Zdrojový kód 

skriptů napsaných v PHP se umisťuje přímo do obsahu webové stránky, většinou 

namísto, kde se má objevit případný výstup skriptu. Začátek skriptu se ohraničuje 

řetězcem <?php a ukončuje pomocí ?>. Je možné také funkce deklarovat na začátku 

souboru, nebo dokonce v externích souborech připojených (např. pomocí funkcí include() 

nebo require()) k souboru, a na místě, kde je požadováno spuštění skriptu, umístit pouze 

volání již deklarované funkce. Zažádá-li si klient (typicky člověk prostřednictvím 

webového prohlížeče) o zobrazení webové stránky obsahující PHP kód, veškerý obsah 

umístěný mezi počáteční a ukončovací řetězec skriptu předá server interpretovi, ten 

vykoná instrukce skriptu, odebere zdrojový kód skriptu, umístí místo něj výstup skriptu 

(pokud skript generuje nějaký zobrazitelný výstup) a takto upravenou stránku odešle 

klientovi k zobrazení (14). 

Obr. 10: Zdrojový kód stránky před a po zpracování interpretem PHP (Zdroj: vlastní zpracování 

podle (14)) 

Jednou z funkcí jazyka PHP je schopnost obsluhovat databáze. Je schopen se k nim 

připojit, odesílat jim dotazy jazyka MySQL a poté přijmout a zpracovat výsledky dotazu. 

PHP se tak stává přímým prostředníkem mezi uživatelem a databází (14). 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

<?php 

PŘÍKAZY; ?> 

HTML, HTML, 

HTML, HTML 

 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

HTML, HTML 

 

Interpret PHP 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Představení organizace 

Nejvyšším fotbalovým orgánem v Česku je Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

Ta řídí fotbalové soutěže v celé republice. Přímo však řídí pouze 2 nejvyšší soutěže (Synot 

ligu a Národní fotbalovou ligu), pro řízení ostatních deleguje pravomoci na nižší orgány, 

ačkoliv formálně je jim nadřazena. Celkem existuje v Česku 10 úrovní fotbalových 

soutěží dospělých (15). 

Navrhovaný systém bude sloužit Okresnímu fotbalovému svazu Znojmo (označován 

také zkratkou OFS), což je organizace, která je v dané hierarchii nejníže. Okresní 

fotbalový svaz se stará o tři nejnižší soutěže – 4. třídu dospělých, 3. třídu dospělých a 

Okresní přebor (seřazeno vzestupně).  Kromě soutěží dospělých se stará o okresní soutěže 

mládeže, které však nemají přesně stanovenou hierarchii – záleží totiž na počtu 

přihlášených mužstev. V současné době je do soutěží koordinovaných Okresním 

fotbalovým svazem Znojmo přihlášeno 80 týmů dospělých (16). 

Okresní fotbalový svaz Znojmo je nezisková organizace. Kromě sekretáře svazu nemá 

nikdo z pracovníků pravidelný příjem. Jejich činnost v organizaci je dobrovolná, 

dostávají pouze náhrady (cestovné, úhrady telefonu apod.), jediným příjmem jsou 

občasné mimořádné odměny. Nikdo z pracovníků svazu není vázán žádnou pracovní 

smlouvou (s výjimkou sekretáře). Členové okresního fotbalového svazu jsou hierarchicky 

uspořádáni do odborných komisí. Nejvyšším orgánem svazu je výkonný výbor (VV), 

který je nadřízen všem jeho odborným komisím. Jediný, kdo stojí mimo komise i 

výkonný výbor, je sekretář svazu. Ten tak tvoří jakousi samostatnou jednotku. 

Okresní fotbalový svaz se skládá z těchto celků: 

 Výkonný výbor (VV) – 9 členů 

 Sportovně technická komise (STK) – 7 členů 

 Disciplinární komise (DK) – 6 členů 

 Komise rozhodčích (KR) – 6 členů 

 Komise mládeže (KM) – 3 členové 

 Trenérsko-metodická komise (TMK) – 3 členové 
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 Hospodářská komise (HK) – 1 člen 

 Odvolací komise (OK) – členové jmenování v případě potřeby z členů VV 

 Revizní komise (RK) – 3 členové (16) 

Obr. 11: Hierarchie Okresního fotbalového svazu Znojmo (Zdroj: vlastní zpracování podle (16)) 

Okresní fotbalový svaz Znojmo sídlí na Dvořákově ulici ve Znojmě, v budově zimního 

stadionu. K dispozici zde má jedinou kancelář o velikosti 40 metrů čtverečních. Každý 

všední den je v kanceláři během úředních hodin přítomen sekretář svazu. Ve stejné 

kanceláři probíhá také zasedání všech odborných komisí – 1x měsíčně výkonného 

výboru, 1x týdně sportovně-technické komise, disciplinární komise a komise mládeže, 2x 

měsíčně komise rozhodčích. Ostatní komise zasedají nepravidelně a sporadicky (16). 

2.2 Zhodnocení informačních technologií organizace 

Kancelář je vybavena dvěma stolními počítači. Novější z nich má tyto parametry: 

 Procesor Intel Core i5 3,2 GHz, 6 GB RAM, 750 GB HDD, Windows 7 

Professional x64 

Tento počítač slouží výhradně sekretáři svazu, který jej využívá při své každodenní práci. 

Teoreticky by mohl být využíván také členy odborných komisí během jejich zasedání 

k pořizování zápisů ze schůzí atd., což se ovšem v praxi neděje, neboť počítač je chráněn 

heslem nastaveným sekretářem, který je dalším osobám neposkytuje. 

Druhý počítač má podstatně slabší konfiguraci, a to: 

 Procesor Intel Celeron 220 1,2 GHz, 512 MB RAM, 200 GB HDD, Windows XP 

Professional x86 

Výkonný výbor

Sekretář svazu Odborné komise
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Tento počítač je předchůdce prvně uvedeného a byl několik let využíván sekretářem. Po 

nákupu nového stroje byl dán k dispozici ostatním funkcionářům svazu. 

Tři komise svazu (STK, DK a KR) mají k dispozici vlastní služební notebooky. Všechny 

mají shodné parametry: 

 Procesor Intel Core i5 2,5 GHz, 4 GB RAM, 750 GB HDD, Windows 8.1 Pro x64 

Pokud jde o připojení k internetu, to je realizováno prostřednictvím bezdrátového 

připojení od společnosti O2. Dva stolní počítače v sídle svazu jsou připojeny pomocí 

LAN kabelu připojenému k routeru. Router také pokrývá kancelář sítí Wi-Fi, takže je zde 

možné připojit i bezdrátové zařízení. Bezdrátová síť je chráněna heslem, které znají 

pracovníci svazu. 

Záloha a archivace dat se v organizaci neprovádí. Většinu agendy řeší sekretář ručně na 

papír, elektronické dokumenty nijak nezálohuje. 

Informační systém organizace nemá. 

Webová prezentace svazu běží na serveru společnosti Forpsi, vlastní server organizace 

nemá. 

Jedním z požadavků svazu je, aby nový systém bylo možné použít na všech pěti 

zařízeních, jimiž organizace disponuje. Jak vidno z parametrů, limitujícím bude zejména 

druhý - nejslabší - počítač. Dále by měl být systém použitelný pro všechny další uživatele, 

ať už z řad funkcionářů klubů, fotbalových fanoušků a podobně. Počítá se také s možností 

použít systém na mobilních zařízeních. 

2.3 Webový portál svazu 

Okresní fotbalový svaz Znojmo, pro nějž administrativní systém navrhujeme, své webové 

stránky má. Jsou k dispozici na adrese www.ofsznojmo.cz. V současné době (leden 2015) 

vypadá jejich titulní stránka takto: 
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Obr. 12: Současný vzhled webových stránek OFS - horní část webu (16) 

Tato podoba webového portálu je nevyhovující a má řadu nedostatků. 

V polovině roku 2013 byl proto navržen a také zcela vytvořen nový webový portál. Poté 

byla jeho podoba i funkčnost konzultována s výkonným výborem svazu, portál byl 

následně drobně upraven dle požadavků a připomínek zadavatele. 

Na počátku roku 2014 bylo provedeno testování jeho připravenosti na ostrý provoz. Web 

měl být na počátku roku 2014 spuštěn v ostrém provozu, to se ovšem nestalo. Došlo totiž 

ke komplikacím ohledně přístupových práv k doméně a webu samotnému. Spor se táhnul 

více než rok a byl vyřešen teprve na počátku roku 2015. Nyní je vytvořena nová verze 

webu, která čeká na své spuštění. Vedení fotbalového svazu se však rozhodlo se 

spuštěním ještě chvíli počkat a rozšířit web o administrační systém. Poté bude celý portál 

ještě jednou otestován a spuštěn. 

Titulní stránku nové verze portálu je ukázána na následujícím obrázku. 
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Obr. 13: Titulní stránka nové verze portálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4 Databázové schéma 

Přestože původní návrh nové verze webového portálu nepočítal s jeho využitím pro 

administrativní agendu, byla pro něj navržena databáze, do které se měly ukládat údaje 

nezbytné pro správný chod webu. Jednou z priorit nového webu je totiž mít všechna data 

uložena na vlastním serveru a nikam na ně neodkazovat. Současný návrh relační databáze 

webu se tedy skládá z 9 tabulek – Soutěže, Týmy, Komise, Členové komisí, Zápisy, 

Rozlosování, Výsledky, Tabulka, Články. 
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Databázové schéma se opticky rozdělilo do dvou skupin, které nejsou vzájemně 

propojeny. První skupinu tvoří tabulky obsahující data týkající se článků, zveřejňovaných 

dokumentů a jejich autorů. 

Obr. 14: Databázové schéma – 1. část (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Druhá skupina se skládá z tabulek obsahujících data o fotbalových soutěžích. 

Obr. 15: Databázové schéma – 2. část (Zdroj: vlastní zpracování) 

Toto databázové schéma bylo navrženo tak, aby vyhovovalo původnímu zadání, v němž 

se systémem pro administrativu nepočítalo. 



44 
 

 

2.5 Skupiny uživatelů a jejich práva 

Návštěvníci a uživatelé webového portálu OFS jsou rozděleni do pěti skupin. Každá 

z těchto skupin bude mít různou úroveň oprávnění.  

Systém rozlišuje jednotlivé uživatelské skupiny pomocí jejich uživatelského jména a 

hesla. Heslo jim bylo nejprve přiděleno administrátorem, přičemž všichni uživatelé mají 

kdykoliv možnost provést jeho změnu. Podle přihlašovacích údajů systém pozná, kdo se 

přihlásil, a podle úrovně oprávnění mu umožní nebo neumožní provést určité operace. 

Přihlášenému uživateli se v pravé postranní liště webu zobrazí malé navigační menu, ze 

kterého má rychlý přístup ke všem administračním činnostem, které smí se svou úrovní 

oprávnění provádět. 

Tab. 4: Uživatelské skupiny pro účely administrace webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Úroveň 

oprávnění 
Role Pravomoci 

1 Administrátor 

Kompletní správa webu, neomezená práva; 

přidání, odebrání či změna jakýchkoliv 

dokumentů a informací; editace zdrojového 

kódu 

2 Sekretář svazu 
Přidání, odebrání či změna jakýchkoliv 

dokumentů a informací 

3 

Obsazovák 

komise 

rozhodčích 

Přidání, odebrání či aktualizace delegací 

rozhodčích 

4 Člen komise 
Přidání, odebrání či změna zápisů příslušné 

komise 

5 
Návštěvník 

stránek 

Čtení všech zveřejněných informací, 

stahování dokumentů 

Návštěvníci webu (tedy uživatelé s nejnižšími právy) se přihlašovat nemohou. Webový 

portál nenabízí žádné sekce dostupné čtenářům stránek až po přihlášení. Přihlásit se také 

nemusejí uživatelé s oprávněním 1 až 4, pokud chtějí web pouze číst, nikoliv modifikovat. 

Z hlediska bezpečnosti systém neumožňuje trvalé přihlášení. Přihlášený uživatel je 

automaticky odhlášen po vždy 30 minutách, pokud se manuálně neodhlásí dříve, a také 

při zavření prohlížeče. 

V souvislosti se zavedením nového systému dojde ke změnám v uživatelských skupinách. 

Počítá se totiž s tím, že každému fotbalovému oddílu v působnosti OFS bude zřízen 
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uživatelský účet. Pokud se zástupce klubu tímto účtem přihlásí, bude moct prohlížet 

spravovat údaje týkající se daného klubu, např. poplatky, pokuty, tresty hráčů atd. 

2.6 Administrace 

Administrace portálu (jíž se v podstatě rozumí manipulace s databázovými daty) probíhá 

přes webové rozhraní prostřednictvím webových formulářů. Formuláře jsou navrženy 

jednoduše tak, aby jejich obsluhu zvládali i méně pokročilí uživatelé. Všechny mají 

unifikovaný vzhled a liší se pouze ovládacími prvky podle účelu, jemuž formulář slouží. 

Obr. 16: Formulář pro administraci webu – vložení nového dokumentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro implementaci nového systému pro kompletní administrativu bude nutné kompletně 

změnit databázové schéma. Ovládání nového systému však budou zprostředkovávat 

webové formuláře jako dosud. Po nasazení nového systému budou formuláře 

modifikovány tak, aby sbíraly všechny údaje požadované novým databázovým 

schématem. Další formuláře přibydou společně s nově implementovanými funkcemi. 

Naprostou většinu nových činností bude mít na starosti sekretář svazu, proto si práci 

s novými funkcemi bude muset osvojit především on. Méně pak další pracovníci 

fotbalového svazu a prakticky vůbec běžní návštěvníci portálu.  
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2.7 Mapa webu 

Mapa webu představuje přehled všech podstatných stránek webu seřazených podle jejich 

hierarchie. Na webu OFS je na všech podstránkách a v každém okamžiku dostupná 

prostřednictvím odkazu umístěného v patičce, aby byla k dispozici každému, kdo se na 

stránkách ztratil. 

Webový portál OFS Znojmo má tuto strukturu: 

1. Hlavní stránka 

2. Zápisy komisí 

2.1. Zápisy z jednání výkonného výboru (VV) 

2.2. Zápisy z jednání sportovně technické komise (STK) 

2.3. Zápisy z jednání komise rozhodčích (KR) 

2.4. Zápisy z jednání komise mládeže (KM) 

2.5. Zápisy z jednání disciplinární komise (DK) 

2.6. Zápisy z jednání odvolací komise (OK) 

3. Obsazení rozhodčích 

3.1. Uplynulé ročníky 

4. Dokumenty 

4.1. Rozpis soutěží 

4.2. Zápis o utkání 

4.3. Pravidla fotbalu 

4.4. Kilometrovník 

4.5. Popis přestupků 

4.6. Ostatní dokumenty 

5. Výsledky 

5.1. Výběr soutěže 

6. Rozlosování 

6.1. Výběr soutěže 

7. Odkazy 

8. Diskuze 
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2.8 Administrativní agenda svazu a její nedostatky 

Okresní fotbalový svaz je jediným orgánem, který řídí okresní soutěže (tedy 3 nejnižší 

v celkem desetistupňové hierarchii), a spadají pod něj všechny fotbalové kluby a oddíly, 

jež tyto soutěže hrají. Z tohoto důvodů musí zajistit kompletní servis, veškerou 

administrativu spojenou s fungováním soutěží.  

Administrativní agendou se rozumí rutinní každodenní činnost pracovníků fotbalového 

svazu, zejména pak jeho sekretáře.  

Dosud se veškerá tato agenda řešila papírovou formu nebo pomocí počítače (ukládáním 

do excelovských tabulek, různých poznámek a podobně). Většinu úkonů provádí sekretář 

svazu, který má již svůj zavedený systém, ve kterém se vyzná. 

Takto řešená agenda má přesto řadu nevýhod a přináší některé problémy: 

1. Špatná přístupnost informací 

Informace zaznamenané pouze na papíru v sídle svazu nejsou přístupné, aniž by 

byla nutná osobní návštěva sekretariátu. Chce-li si například zástupce oddílu 

zjistit některé informace, musí buď telefonicky nebo e-mailem kontaktovat 

sekretáře, nebo v případě citlivých dat vážit cestu na sekretariát (což zejména ze 

vzdálenějších míst okresu může být velmi nepříjemné). Navíc musí být sekretář 

právě osobně přítomen, jinak nemůže informace operativně poskytnout.    

Také jejich modifikace sekretářem či jinými pracovníky je možná pouze během 

jejich fyzické přítomnosti na sekretariátu.  

2. Neexistence pravidel a standardů pro evidenci informací 

V organizaci se s postupem času zažil jistý systém, jak si jednotliví pracovníci 

informace předávají. Jak jsou ovšem informace evidovány, záleží na každém 

pracovníkovi zvlášť. Pokud pracovník odejde a je nahrazen, jeho nástupce musí 

převzít materiály po svém předchůdci, pochopit jeho systém evidence a poté 

v něm buď pokračovat, nebo si zavést systém svůj. Pokud by odešel sekretář 

svazu, došlo by k velkému problému, protože jeho nástupce by po něm převzal 

data a musel by si je utřídit tak, aby byl schopen pokračovat v činnosti 

sekretariátu. Dat, které současný sekretář má, je však velké množství a v systému 

jejich evidence se vyzná prakticky jen on sám. Odchod sekretáře by tak mohl 
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přinést významné potíže, protože jeho nástupci by trvalo dlouho, než by všechna 

data našel a setřídil podle svého systému. Potřebný čas by však neměl, zejména 

pokud by k výměně sekretářů došlo v průběhu rozehraného soutěžního ročníku a 

ne v zimní či letní přestávce. Je žádoucí zavést jasná pravidla pro evidenci a 

jednotné umístění všech dokumentů a informací spravovaných všemi pracovníky 

fotbalového svazu, díky čemuž by měla být případná personální změna podstatně 

snazší. 

3. Riziko ztráty informací 

Informace uložené všude možně a nikoliv jednotně se mohou lehce ztratit. Zvláště 

ty, které jsou uchovávaný v papírově. Stačí papír omylem vyhodit, nebo třeba jen 

někam založit. Také informacím, které sekretář eviduje elektronicky, hrozí ztráta, 

neboť nejsou zálohovány. Stačí havárie pevného disku, krádež počítače, požár 

nebo podobná událost, a data jsou nenávratně ztracena. 

4. Složitá orientace v informacích 

V informacích, které jsou uloženy „všude možně“ a podle logiky jednoho 

konkrétního člověka, který je eviduje tak, aby se v nich vyznal právě on sám, se 

jen složitě orientuje. Proto když chce výkonný výbor zkontrolovat například 

hospodaření s finančními dotacemi, nestačí, když sekretář předloží své podklady, 

ale musí k nim také podat slovní výklad, aby jim členové VV rozuměli. Takový 

přístup spotřebovává zbytečně mnoho času a také zbytečně zatěžuje lidské zdroje. 

5. Možné opomenutí některých údajů 

Při evidenci některých dat může dojít k opomenut zaznamenat některé údaje. Ty 

pak chybějí a je nutné je shánět dodatečně. Například přihlásí-li se nový tým do 

soutěže, je nutné o něm získat a evidovat určité údaje. Když například klub 

zapomene poslat své číslo účtu, bude tento údaj chybět ve chvíli, kdy klub dostane 

a zaplatí pokutu (sekretář si nebude moct na základě čísla účtu spojit pokutu 

s plátcem), bude mít nárok na dotaci (sekretář nebude vědět, kam ji poslat) a 

podobně. Systém fungující elektronicky a neumožňující odeslat přihlášku bez 

vyplnění čísla účtu tomuto předejde. 

Právě výše uvedené problémy a jejich projevení se v minulosti vedly fotbalový svaz 

k rozhodnutí investovat do vybudování systému pro administraci. 
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2.8.1 Objekty spadající do administrativy 

V průběhu každého soutěžního ročníku fotbalový svaz pracuje s různými objekty, o 

kterých je nutné evidovat určité informace. Výčet objektů, se kterými svaz pracuje, spolu 

s příslušnými informace k evidenci, je uveden dále. 

Objekt: rozlosování soutěží 

Evidované informace: rozdělení týmů do soutěží, termíny utkání, losovací čísla týmů, 

domácí tým, hostující tým, hřiště, číslo kola 

Zodpovědnost: určuje STK, do systému zadává STK nebo sekretář, v průběhu sezóny 

mění STK nebo sekretář. 

Objekt: výsledky utkání 

Evidované informace: číslo zápasu, domácí tým, hostující tým, poločasový výsledek, 

výsledek 

Zodpovědnost: do systému zadává sekretář svazu na základě telefonických hlášení 

oddílů, později kontrolováno STK nebo sekretářem podle oficiálních zápisů o utkání 

dodaných rozhodčími. 

Objekt: obsazení rozhodčích 

Evidované informace: číslo zápasu, termín, domácí, hosté, rozhodčí, asistenti, delegát, 

hřiště 

Zodpovědnost: eviduje a aktualizuje obsazovací úsek komise rozhodčích. 

Objekt: zápasy určené k řešení některou z komisí 

Evidované informace: číslo zápasu, komise kompetentní k řešení 

Zodpovědnost: sekretář svazu na základě zápisů o utkání, nebo příslušná komise, která 

bude zápas řešit. 

Poznámka: dojde-li v utkání k vyloučení hráče, výtržnostem diváků, neoprávněnému 

startu hráče, nedohrání utkání, inzultaci či jinému incidentu, který musí být řešen 

některou z odborných komisí, je tento zápas označen jako „k řešení“. 
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Objekt: postupy a sestupy mezi soutěžemi 

Evidované informace: tým, předchozí soutěž, nová soutěž, přijetí/nepřijetí postupu, 

mimořádný postup (ano/ne), poplatek za postup 

Zodpovědnost: eviduje STK nebo sekretář. 

Objekt: oddíly a týmy 

Evidované informace: název oddílu, číslo oddílu, předseda, sekretář, kontaktní adresa, 

kontaktní telefon, požadavky na rozlosování, soutěž, číslo účtu, týmy jednotlivých oddílů, 

hrací termín, hlavní hřiště, náhradní hřiště, losovací číslo 

Zodpovědnost: eviduje sekretář. 

Poznámka: Jeden oddíl může mít více týmů. Oddílem se rozumí jedna sportovní 

organizace, týmem pak její jednotlivé kolektivy. Oddílem je například FC Zbrojovka 

Brno, která má A-tým mužů, dorostenecké týmy, žákovské týmy, ženský tým… 

Objekt: vklady do soutěže 

Evidované informace: zůstatek z loňska, poplatek za nový ročník, stav zálohy 

Zodpovědnost: eviduje sekretář. 

Objekt: soupisky týmů 

Evidované informace: tým, hráči na soupisce, hrací období, datum potvrzení 

Zodpovědnost: eviduje sekretář nebo STK na základě soupisek dodaných oddíly a 

potvrzenými STK. 

Objekt: poplatky a pokuty 

Evidované informace: výše poplatku, účel platby, plátce poplatku, datum udělení, datum 

zaplacení, termín splatnosti, vratnost poplatku 

Zodpovědnost: poplatky a pokuty uděluje DK, STK či KM; jejich evidenci může 

provádět jak sekretář, tak členové jednotlivých komisí. 

Poznámka: poplatky se udělují například za neexistenci mládežnického mužstva 

v oddílu, změnu termínu utkání, projednání v DK, mimořádný postup, odstoupení ze 

soutěže, nehlášení výsledků apod. Důvodem jejich vymáhání tedy není disciplinární 

provinění.  
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Pokuty jsou nástrojem disciplinární komise, která je uděluje například za nedostavení se 

k utkání, pokles počtu hráčů pod 7, dosažení určitého počtu žlutých karet v jednom utkání, 

nedostatečnou pořadatelskou službu, inzultaci, výtržnosti diváků, neomluvené 

nedostavení se na zasedání komise, neoprávněné starty hráčů apod. 

Objekt: věci k předání oddílům 

Evidované informace: věc, příjemce, počet kusů, datum předání 

Zodpovědnost: eviduje sekretář na základě předávacích příkazů vydaných výkonným 

výborem. 

Poznámka: může se jednat o míče zakoupené pro oddíly svazem, poháry, diplomy apod. 

Objekt: rozpis soutěží 

Evidované informace: počet výtisků k dispozici, odebrané kusy, odběratelé, nároky 

jednotlivých oddílů na počty výtisků 

Zodpovědnost: eviduje sekretář. 

Objekt: pozvánky na zasedání komisí 

Evidované informace: komise, pozvaná osoba, termín pozvánky, omluven (ano/ne) 

Zodpovědnost: eviduje komise, která osobu pozvala, nebo sekretář. 

Objekt: turnaje 

Evidované informace: místo konání, účastnící turnajů, termín konání, popis turnaje, 

organizátor, rozpočet 

Zodpovědnost: sekretář na základě údajů od STK (v případě turnajů dospělých) či KM 

(v případě turnajů mládeže), případně také sama příslušná komise. 

Objekt: semináře, aktivy, školení trenérů a valné hromady 

Evidované informace: místo konání, termín konání, určeno pro, náplň akce 

Zodpovědnost: eviduje sekretář nebo pořádající komise. 

Objekt: obdržené dotace 
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Evidované informace: výše dotace, účel použití, poskytovatel, příjemce, datum přijetí 

Zodpovědnost: eviduje sekretář svazu po konzultaci s výkonným výborem. 

Objekt: žádosti o dotace 

Evidované informace: výše dotace, účel použití, žadatel, žádaný subjekt, datum podání 

žádosti 

Zodpovědnost: eviduje sekretář na základě podaných žádostí 

Objekt: příspěvky na telefon 

Evidované informace: výše, příjemce, datum vyplacení 

Zodpovědnost: eviduje sekretář na základě schválení výkonným výborem. 

Objekt: mimořádné odměny 

Evidované informace: výše, příjemce, účel, datum vyplacení 

Zodpovědnost: eviduje sekretář na základě rozhodnutí výkonného výboru. 

Objekt: pokladní kniha 

Evidované informace: datum zápisu, výdaj/příjem, částka, účel, příjemce/odesílatel, 

zůstatek 

Zodpovědnost: eviduje sekretář a reviduje 1x ročně výkonný výbor. 

Objekt: faktury 

Evidované informace: číslo faktury, částka, způsob přijetí, způsob platby, datum 

vystavení, datum splatnosti, datum uhrazení 

Zodpovědnost: eviduje sekretář, který se stará zároveň o případné upomínky platby 

nezaplacených faktur. 

Objekt: tiskové zprávy 

Evidované informace: zápisy z jednání odborných komisí, články, úřední zprávy 

Zodpovědnost: zápisy z jednání zveřejňují členové jednotlivých komisí, ostatní tiskové 

zprávy pak sekretář. 



53 
 

 

Objekt: výdaje sekretariátu 

Evidované informace: pronájem prostor, pronájmy sportovišť, připojení k internetu, 

teplo, telefon, kancelářské potřeby, cestovné funkcionářů, dopravné, mzdové náklady, 

účetnictví 

Zodpovědnost: eviduje sekretář na základě faktur. 

Objekt: pošta 

Evidované informace: číslo jednací, datum přijetí, odesilatel, předmět, zodpovědná 

osoba, způsob přijetí, stav vyřízení 

Zodpovědnost: eviduje sekretář nebo adresát pošty. 

Objekt: inventář 

Evidované informace: inventární kus, inventární číslo, pořizovací hodnota, datum 

zápisu do knihy, datum kontroly revizní komisí, datum odepsání, číslo dokladu o 

odepsání 

Zodpovědnost: eviduje sekretář. 

Objekt: uzavřené smlouvy  

Evidované informace: protistrana, předmět smlouvy, datum uzavření, platnost smlouvy, 

typ smlouvy 

Zodpovědnost: eviduje sekretář nebo výkonný výbor. 

Objekt: trofeje 

Evidované informace: ID, datum získání, získáno za, získáno od 

Zodpovědnost: eviduje sekretář nebo kdokoli z komisí. 

Objekt: životní jubilea  

Evidované informace: oslavenec, věk, o koho jde, odměnit/neodměnit 

Zodpovědnost: jubilea eviduje sekretář, o případném odměnění rozhoduje výkonný 

výbor. 
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Objekt: odborné komise fotbalového svazu 

Evidované informace: název komise, zkratka komise, termín zasedání, členové komisí 

spolu s jejich příslušností ke komisi a jejich rolemi v komisích 

Zodpovědnost: informace o jednotlivých komisích eviduje sekretář nebo příslušná 

komise. 

Objekt: adresář institucí  

Evidované informace: název instituce, sídlo, kontaktní osoba, kontakt 

Zodpovědnost: eviduje a o aktualizace se stará sekretář. 

Objekt: diskuzní fórum 

Evidované informace: datum příspěvku, autor příspěvku, kontaktní e-mail na autora, 

obsah příspěvku, IP adresa 

Zodpovědnost: příspěvky smí vkládat kdokoliv, fórum moderuje a nevhodné příspěvky 

smí mazat sekretář. 

Objekt: uživatelské účty 

Evidované informace: osoba, heslo (resp. jeho hash), datum poslední změny, úroveň 

uživatelských oprávnění 

Zodpovědnost: hesla mění majitel konkrétního účtu, o přidávání nebo odebírání 

uživatelů se stará sekretář; případnou změnu úrovně uživatelských oprávnění smí měnit 

výhradně administrátor webu. 

2.9 Zhodnocení připravenosti organizace na implementaci systému 

Z hlediska hardwarového vybavení by neměl nastat problém. Databáze poběží na 

serveru poskytovatele webhostingu, společnosti Forpsi, a neklade tak na hardware 

uživatelů nároky.  

Ovládání systému bude probíhat přes webové rozhraní, v internetovém prohlížeči, kterým 

je v současnosti vybaven prakticky každý počítač, včetně strojů vlastněných okresním 

fotbalovým svazem. Systém bude využívat klientské skripty napsané v JavaScriptu, které 

kladou nároky na uživatelův počítač, avšak ani tyto skripty nebudou počítače příliš 

zatěžovat, protože neobsahují složité animace ani jiné prvky náročné na výkon procesoru. 
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Nezbytným předpokladem pro obsluhu systému je internetové připojení, kterým 

disponuje nejen OFS, ale i návštěvníci dosavadního portálu a povinně také každý oddíl 

hrající okresní soutěže. 

Softwarové požadavky budoucího systému jsou v organizaci rovněž naplněny. Pro 

obsluhu postačí prakticky libovolný operační systém vybavený moderním internetovým 

prohlížečem, který zvládá HTML 5, kaskádové styly (CSS) a JavaScript. Takovým 

prohlížečem je v současnosti vybaven prakticky každý počítač. 

Posledním článkem, který je nezbytný pro hladké fungování, jsou uživatelské 

schopnosti. Zde by problém nastat mohl. Nikdo z pracovníků svazu nemá vyšší než 

uživatelské schopnosti práce s počítačem, přičemž spousta pracovníků jsou lidé 

důchodového věku, kteří většinou s počítačem neumějí vůbec. Filozofie systému bude 

proto taková, aby uživatelé, kteří se systémem pracovat neumějí a současně se to nechtějí 

či nejsou schopni učit, nebyli nuceni s ním pracovat a přitom mohli nadále plnohodnotně 

vykonávat svou funkci. 

Jediný, kdo bude muset práci se systémem bezpodmínečně dobře zvládat, bude sekretář 

svazu. Ten už nyní řeší spoustu záležitostí přes počítač, jeho schopnosti ovládání 

výpočetní techniky jsou na dobré úrovni, a proto se předpokládá, že bude stačit asi 

tříhodinové zaškolení, přičemž asi po prvním týdnu fungování nového systému již bude 

schopen se systémem pracovat plynule a naprosto intuitivně. 

Vzhledem k tomu, jak budou nastavena uživatelská oprávnění, je vhodné (nikoliv 

nezbytné), aby každá odborná komise měla alespoň jednoho člověka, který práci se 

systémem zvládne, aby mohly provádět agendu týkající se dané komise provádět tyto 

komise samy, a nemusely zadávat úkoly sekretáři. Analýzou uživatelů organizace bylo 

zjištěno, že všechny komise mají alespoň jednoho člověka (většinou více), který zvládá 

práci na počítače na úrovni, která bude dostatečná pro obsluhu nového systému. 

Analýzou všech požadavků na zavedení nového systému pro kompletní administrativu 

fotbalového svazu bylo zjištěno, že všechny požadavky pro implementaci jsou splněny 

a nejsou známy žádné překážky bránící jeho fungování. 
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3 Návrh řešení 

V této kapitole přistoupíme k samotnému návrhu a vytvoření finálního produktu, tedy 

systému pro kompletní administrativu fotbalového svazu.  

3.1 Změny ve struktuře webu 

Ve struktuře webu a tím pádem i v hlavním menu dojde v souvislosti se zavedením 

nového systému ke změně. Bude-li přihlášen uživatel, který může provádět nějakou 

jakoukoliv administrační činnosti, zobrazí se mu v hlavním menu navíc odkaz 

Administrace. Odkaz povede na stránku, kde se bude provádět veškerá administrační 

činnost.  

Ta se dosud prováděla necentralizovaně, konkrétně vždy na té stránce, jejíž údaje chtěl 

uživatel měnit. Pokud chtěl uživatel přidat zápis z jednání některé z odborných komisí, 

musel to učinit na stránce Zápisy komisí, chtěl-li vložit výsledky utkání, musel přejít do 

sekce Výsledky atd. Nástup nového systému tento přístup změní. Veškerá manipulace 

s daty se přesune do nové sekce Administrace, která bude nabízet přihlášenému uživateli 

všechny možnosti manipulace s daty, které mu dovoluje jeho stupeň uživatelských práv. 

Obr. 17: Odkaz na provedení konkrétní akce v administraci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na jednotlivých stránkách v bočním menu přihlášeným uživatelům nadále zůstanou 

zobrazeny odkazy pro administraci právě aktivní stránky, ovšem již nebudou stránku 

přepínat do editačního módu (tím se rozumí zobrazení formuláře pro provedení zvolené 
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operace), nýbrž povedou do administrace a tam ihned zobrazí příslušný formulář. To bude 

zajišťovat parametr jazyka PHP předávaný prostřednictvím hypertextového odkazu. 

Žádné radikální změny ve vzhledu nebo struktuře webového portálu nebudou provedeny, 

proto i po zavedení systému pro administraci budou uživatelé nadále pracovat v prostředí, 

na které jsou zvyklí. Pouze přibude množství nových funkcí a možností. 

3.2 Požadavky na databázi 

Aby celý systém administrativy mohl efektivně a bez problémů fungovat, je nutné, aby 

byla správně navržena jeho nejdůležitější část – databáze. 

Strukturu databáze je možné měnit i dodatečně, po jejím vytvoření, nebo dokonce po 

jejím uvedení do provozu a naplnění daty. Tyto změny jsou ale náročnější a složitější, než 

vytváření nové databáze, protože při změně struktury hotové databáze s již hotovými 

relačními vazbami mezi tabulkami se může snadno zanést do schématu chyba. 

Pokud se mění struktura databáze, která je již v provozu a obsahuje uživatelská data, jsou 

tyto změny i nebezpečné, neboť reálně hrozí ztráta dat. Stačí například při modifikaci 

struktury tabulek odstranit některý sloupec, který měl být přesunut do jiné tabulky, dříve, 

než byl jeho obsah přesunut nebo zálohován, a dojde ke ztrátě dat. Z tohoto důvodu je 

žádoucí, aby byla návrhu databáze od počátku věnována patřičná pozornost a bylo co 

nejvíce eliminováno riziko provádění změn v databázi až po jejím uvedení do provozu. 

Budovaná databáze tedy musí: 

 pojmout všechna data, která je potřeba ukládat pro potřeba kompletní 

administrativy, 

 splňovat třetí normální formu, 

 mít pojmenované tabulky a jejich atributy adekvátně jejich obsahu, 

 být zabezpečená proti neoprávněnému přístupu k informacím a umožnit čtení 

nebo modifikaci dat pouze uživatelům s patřičným oprávněním, 

 být zálohovatelná, 

 poskytovat vysoký dotazovací výkon. 
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3.3 Ukládaná data 

Před návrhem samotných relačních tabulek a posléze celé databáze je nutné rozhodnout, 

jaká data bude databáze obsahovat. Podle toho bude možné identifikovat relační tabulky 

budoucí databáze a jejich atributy. 

Systém bude evidovat informace o všech objektech uvedených v kapitole 2.8.1. Tyto 

objekty se stanou výchozím bodem pro vytváření tabulek. Dále budou některé tabulky 

evidovat informace, které se v papírové podobě neuchovávaly (například datum poslední 

změny údajů a podobně). 

Systém bude ve své databázi evidovat tyto objekty: 

 Rozlosování soutěží 

 Výsledky utkání 

 Obsazení rozhodčích 

 Zápasy určené k řešení některou z komisí 

 Postupy a sestupy mezi soutěžemi 

 Oddíly a týmy 

 Vklady do soutěže 

 Soupisky týmů 

 Poplatky a pokuty 

 Věci k předání oddílům 

 Rozpis soutěží 

 Pozvánky na zasedání komisí 

 Turnaje 

 Semináře, aktivy, školení trenérů a valné hromady 

 Obdržené dotace 

 Žádosti o dotace 

 Příspěvky na telefon 

 Mimořádné odměny 

 Pokladní kniha 

 Faktury 
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 Tiskové zprávy 

 Výdaje sekretariátu 

 Pošta 

 Inventář 

 Uzavřené smlouvy 

 Trofeje 

 Životní jubilea 

 Odborné komise fotbalového svazu 

 Adresář institucí 

 Diskuzní fórum 

 Uživatelské účty 

Databáze naopak nebude obsahovat binární data. Binární soubory budou ukládány přímo 

na diskový prostor serveru, aby databáze nebyla zbytečně velká. 

3.4 Databázové schéma 

Dalším krokem při budování nového systému je vytvoření relačních tabulek, jejich relační 

propojení a vytvoření databázového schématu. Databázové schéma bude navrženo 

s ohledem na požadavky uvedené v kapitole 3.2. Při procesu identifikace tabulek se bude 

vycházet z objektů, které budou v databázi uchovávány; objektů identifikovaných 

v kapitole 3.3. 

Nejprve budou identifikovány relační tabulky a jejich atributy. Atributy budou navrženy 

podle toho, jaké informace chceme o konkrétních objektech evidovat. Už při vytváření 

tabulek bude vyvíjena snaha uvést je do první normální formy, což znamená, že složené 

atributy (typicky jméno, adresy apod.) budou rovnou navrženy jako oddělené sloupce 

(jméno se rozpadne na jméno a příjmení, adresa na ulici, číslo popisné, město a PSČ). 

Později budou tabulky, které mají složený primární klíč, zkontrolovány na splnění druhé 

normální formy. Pokud bude objeven nesoulad s touto normální formou, odstraní se 

pomocí dekompozice relace. Na závěr bude provedena kontrola všech tabulek, zda splňují 

třetí normální formu; případné problémy vyřeší opět dekompozice. 

Vytvořeny budou tyto tabulky. 
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Tab. 5: Relační tabulka „souteze“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID tinyint unsigned 

nazev varchar(30) 

Tab. 6: Relační tabulka „hraci_terminy“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID tinyint unsigned 

termin char(12) 

Tab. 7: Relační tabulka „oddily“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo tinyint unsigned 

nazev varchar(50) 

predseda_jmeno varchar(15) 

predseda_prijmeni varchar(15) 

sekretar_jmeno varchar(15) 

sekretar_prijmeni varchar(15) 

ulice varchar(30) 

cislo_domu varchar(7) 

obec varchar(30) 

telefon char(9) 

bankovni_ucet char(22) 

Tab. 8: Relační tabulka „tymy“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID 
smallint 

unsigned 

oznaceni varchar(11) 

oddil 
mediumint 

unsigned 

souteze tinyint unsigned 

hraci_termin tinyint unsigned 

hlavni_hriste varchar(30) 

nahradni_hriste varchar(30) 

losovaci_cislo tinyint unsigned 

pozadavky_na_ro

zlosovani  
varchar(200) 

odebranych_rozpi

su 
tinyint unsigned 

Tab. 9: Relační tabulka „zapasy“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo_utkani  char(7) 

kolo  tinyint unsigned 

soutez  Tinyint unsigned 

termin  datetime 

domaci  smallint unsigned 

hoste  smallint unsigned 

hriste  varchar(30) 

polocas  varchar(5) 

vysledek  varchar(5) 

Tab. 10: Relační tabulka 

„obsazeni_rozhodcich“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo_utkani  char(7) 

rozhodci  varchar(20) 

asistent1  varchar(20) 

asistent2  varchar(20) 

delegat  varchar(20) 

poznamka  varchar(40) 

Tab. 11: Relační tabulka „komise“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

zkratka varchar(3) 

nazev varchar(30) 

termin_zasedani varchar(30) 

Tab. 12: Relační tabulka „clenove_komisi“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  tinyint unsigned 

komise  varchar(3) 

jmeno  varchar(15) 

prijmeni  varchar(15) 

funkce  varchar(20) 

Tab. 13: Relační tabulka „zapasy_k_reseni“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo_utkani char(7) 

komise varchar(3) 
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Tab. 14: Relační tabulka „tymy“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

tym  smallint unsigned 

rocnik  char(9) 

predchozi_soutez  tinyint unsigned 

nova_soutez  tinyint unsigned 

prijato  bool 

mimoradny  bool 

poplatek  smallint unsigned 

Tab. 15: Relační tabulka „soupisky“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

tym  smallint unsigned 

hrac_jmeno  varchar(15) 

hrac_prijmeni  varchar(15) 

rocnik  char(9) 

obdobi  enum 

datum_potvrzeni  date 

Tab. 16: Relační tabulka „vklady_do_souteze“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

oddil  mediumint unsigned 

rocnik  char(9) 

zustatek  smallint unsigned 

poplatek  smallint unsigned 

datum_poplat

ku  
date 

Tab. 17: Relační tabulka „poplatky_pokuty“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

oddil  mediumint unsigned 

vyse  smallint unsigned 

ucel  varchar(50) 

datum_udele

ni  
date 

datum_zapla

ceni  
date 

termin_splatn

osti  
date 

vratnost  bool 

Tab. 18: Relační tabulka „veci_oddilum“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

oddil  
mediumint 

unsigned 

vec  varchar(50) 

pocet_kusu  smallint unsigned 

datum_predani  date 

Tab. 19: Relační tabulka „rozpis_soutezi“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

rocnik char(9) 

vytisku smallint unsigned 

odebrano smallint unsigned 

Tab. 20: Relační tabulka „pozvánky_komisi“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  tinyint unsigned 

komise  varchar(3) 

pozvany_jmeno  varchar(15) 

pozvany_prijmeni  varchar(15) 

termin_pozvanky  datetime 

omluvenka  bool 

Tab. 21: Relační tabulka „turnaje“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

nazev  varchar(50) 

misto_konani  varchar(30) 

termin  datetime 

popis  text 

organizator  mediumint unsigned 

rozpocet  mediumint unsigned 

Tab. 22: Relační tabulka „ucastnici_turnaje“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

turnaj smallint unsigned 

tym smallint unsigned 
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Tab. 23: Relační tabulka „seminare“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

misto_konani  varchar(30) 

termin  datetime 

typ  enum 

napln_akce  text 

Tab. 24: Relační tabulka „ucastnici_seminare“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

seminar smallint unsigned 

ucastnik_jmeno varchar(15) 

ucastnik_prijmeni varchar(15) 

Tab. 25: Relační tabulka „dotace“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

zadatel  mediumint unsigned 

vyse  mediumint unsigned 

ucel  varchar(200) 

zadany_subjekt  varchar(50) 

datum_podani  date 

stav  enum 

datum_stavu  date 

Tab. 26: Relační tabulka 

„příspěvky_a_odmeny“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

prijemce  tinyint(3) 

vyse  smallint unsigned 

ucel  varchar(100) 

datum_vyplaceni  date 

Tab. 27: Relační tabulka „pokladni_kniha“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

datum_zapisu  datetime 

typ_operace  enum 

castka  mediumint unsigned 

ucel  varchar(100) 

prijemce_platce  varchar(100) 

zustatek  mediumint unsigned 

Tab. 28: Relační tabulka „faktury“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo  smallint unsigned 

castka  mediumint unsigned 

zpusob_prijeti  enum 

zpusob_platby  enum 

datum_vystaveni  date 

datum_splatnosti  date 

datum_uhrazeni  date 

Tab. 29: Relační tabulka „tiskove_zpravy“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  mediumint unsigned 

typ  enum 

autor  tinyint unsigned 

datum_vydani  datetime 

obsah  text 

Tab. 30: Relační tabulka „vydaje_sekretariatu“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  
mediumint 

unsigned 

datum_zauctovani  date 

ucel_vydaje  varchar(30) 

Tab. 31: Relační tabulka „posta“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

cislo_jednaci  smallint unsigned 

datum_prijeti  date 

odesilatel  varchar(100) 

predmet  varchar(50) 

zodpovedna_osoba  tinyint unsigned 

zpusob_prijeti  enum 

stav_vyrizeni  enum 
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Tab. 32: Relační tabulka „inventar“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

inventarni_cislo  smallint unsigned 

inventarni_kus  varchar(30) 

porizovaci_hodno

ta  

mediumint 

unsigned 

datum_zapisu  date 

datum_kontroly  date 

datum_odepsani  date 

cislo_odpisoveho

_dokladu  
varchar(20) 

Tab. 33: Relační tabulka „uzavrene_smlouvy“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

protistrana  varchar(100) 

predmet_smlouvy  varchar(80) 

datum_uzavreni  date 

platnost  date 

Tab. 34: Relační tabulka „trofeje“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  smallint unsigned 

datum_ziskani  date 

ziskano_za  varchar(100) 

ziskano_od  varchar(100) 

Tab. 35: Relační tabulka „jubilea“ (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

oslavenec_jmeno  varchar(15) 

oslavenec_prijmeni  varchar(15) 

profil_osoby  varchar(100) 

dar  varchar(50) 

vek  tinyint(3) 

Tab. 36: Relační tabulka „adresar_instituci“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

nazev  varchar(100) 

ulice  varchar(30) 

cislo_domu  varchar(7) 

obec  varchar(30) 

kontaktni_osoba_jmeno  varchar(15) 

kontaktni_osoba_prijm

eni  
varchar(15) 

telefon  char(9) 

email  varchar(30) 

Tab. 37: Relační tabulka „forum“ (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Atribut Datový typ 

ID  
mediumint 

unsigned 

datum_prispevku  timestamp 

autor  varchar(30) 

email  varchar(30) 

obsah  text 

IP  varchar(15) 

Tab. 38: Relační tabulka „uzivatelske_ucty“ 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Atribut Datový typ 

uzivatelske_jmeno  varchar(20) 

osoba_jmeno  varchar(15) 

osoba_prijmeni  varchar(15) 

heslo  varchar(30) 

datum_zmeny_hesla  datetime 

opravneni  enum 

Výsledné databázové schéma, uvedené do třetí normální formy, obsahuje celkem 34 

tabulek.  
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Obr. 18: Databázové schéma systému – první část (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. 19: Databázové schéma systému – druhá část (Zdroj: vlastní zpracování) 

První část obsahuje relačně propojené tabulky, které budou obsahovat data potřebná 

převážně k zajištění soutěží. Druhou částí schématu jsou pak nepropojené tabulky, které 

většinou obsahují data o různých samostatných objektech. 

3.5 Obslužné procedury systému 

S daty uloženými v databázi se bude manipulovat pomocí procedur napsaných v jazyce 

PHP. Těm budou předány parametry přes webové formuláře napsané v jazyce HTML. 

V praxi existují pouze 4 činnosti, které se budou s daty provádět – čtení, vkládání, 

modifikace, odstraňování. Tyto procedury se dají popsat pomocí vývojového diagramu. 

Všechny 4 typy činností prováděných s daty mají podobný scénář. 
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1. Uživatel si nejprve vybere objekt, s jehož daty bude pracovat. Objektem se rozumí 

například rozlosování, oddíly, pokuty a podobně. Bude-li například disciplinární 

komise chtít udělit pokuty, vybere objekt Pokuty. 

2. Ve druhém kroku si uživatel zvolí jednu ze 4 operací, které lze s objekty provádět. 

Nemusí se vždy zobrazit všechny 4 operace – záleží na uživatelských právech 

aktuálně přihlášeného uživatele.  

3. Systém zobrazí uživateli formulář pro manipulaci s daty. Který formulář se 

zobrazí, záleží na tom, jakou operaci uživatel zvolil v kroku 2. V případě čtení a 

odstraňování dat si uživatel vybere existující data, v případě vkládání a 

modifikace uživatel vyplní údaje do předpřipravených polí a ovládacích prvků. 

4. Ve chvíli, kdy uživatel stiskne odesílací tlačítko, se spustí klientský skript napsaný 

v JavaScriptu, který provede kontrolu formuláře – zda jsou vyplněny povinné 

údaje a zda jsou data ve správném formátu. Pokud skript odhalí alespoň jednu 

chybu, zobrazí se varovné hlášení, formulář se neodešle a uživatel bude nucen 

zjištěné chyby opravit. 

5. Formulář se odešle na server ke zpracování interpretu jazyka PHP. Zde jsou data 

zkontrolována znovu, neboť jednak je možné kontrolu JavaScriptem v prohlížeči 

vypnout a jednak některé chyby lze odhalit až na serveru (například pokus o 

vložení dat, která se v databázi již nacházejí). Pokud je nalezena alespoň jedna 

chyba, nedojde k žádné modifikaci dat, systém vypíše chybové hlášení a formulář 

je vrácen zpět uživateli na opravu. Není však vrácen prázdný, nýbrž vyplněn tak, 

jak ho uživatel odeslal, přičemž chybně vyplněné položky jsou červeně 

zvýrazněny. V případě objevení chyby tedy následuje návrat do bodu 3. 

6. Pokud je formulář vyplněn bezchybně, obslužná procedura sestaví na základě 

uživatelem vyplněných dat dotaz v jazyce MySQL. Poté se připojí k databázi a 

sestavený dotaz odešle. 

7. Následuje zpracování výsledku dotazu. 

a) Pokud šlo o odstranění dat, systém odstraní požadovaná data a pokud je 

operace úspěšná, zobrazí uživateli potvrzení. Pokud není, následuje 

chybové hlášení a návrat do bodu 3 (s tím, že formulář je zobrazen 

vyplněný tak, jak byl odeslán, nikoliv prázdný). 
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b) V případě čtení dat systém vypíše data uživateli na obrazovku ve formátu 

vhodném ke čtení (obvykle formou tabulky). 

c) V případě vkládání nového záznamu je tento vložen a uživateli zobrazeno 

potvrzení o úspěšném vložení. Nebylo-li vložení úspěšné, následuje 

chybové hlášení a návrat podobně jako v bodu 7a. 

d) Pokud uživatel modifikoval data, jsou původní hodnoty nahrazeny 

novými. Systém změní hodnoty pouze těch údajů, které uživatel přepsal 

ve formuláři zobrazeném v bodu 3. Proběhne-li akce úspěšně, zobrazí se 

uživateli potvrzení. Pokud modifikace selže, následuje chybové hlášení a 

návrat jako v bodech 7a a 7c. 
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Obr. 20: Vývojový diagram obslužných procedur (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6 Uživatelské rozhraní 

Celý systém bude ovládán přes webový prohlížeč a jeho uživatelské rozhraní. Veškerá 

administrace, tedy přidávání, odstraňování či modifikace databázových údajů, se bude 

provádět v sekci Administrace. Odkaz na ni se nachází v hlavním menu. Formuláře mají 

jednotný vzhled (barvy, styl, rozložení ovládacích prvků), nicméně obsahují vždy právě 

takové ovládací prvky, které jsou nezbytné pro daný úkon. 

Prvním krokem pro vstup do administrace je tedy kliknutí na odkaz pro přihlášení, který 

je umístěn v patičce webu. 

Obr. 21: Odkaz pro přihlášení do systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

Druhou možností, jak se přihlásit, je kliknout v horním menu na odkaz Administrace.  

Obr. 22: Odkaz pro vstup do administrace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud není uživatel přihlášen, systém jej místo do administrace přesměruje na 

přihlašovací formulář, stejně jako by uživatel kliknul na odkaz pro přihlášení. 

Obr. 23: Formulář pro přihlášení do systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po přihlášení uživatele se v patičce již nezobrazuje odkaz na přihlášení, ale je nahrazen 

konkrétní informací o přihlášeném uživateli a odkazem na odhlášení. 

 

 



70 
 

 

Obr. 24: Odkaz na odhlášení ze systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

Je-li uživatel správně přihlášen do systému, v sekci Administrace mu systém nabídne 

všechny operace, které smí uživatel vykonat se svým uživatelským oprávněním. 

Sekretář má přístup ke všem objektům, jak ukazuje následující obrázek.  

Obr. 25: Úvodní stránka administrace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud se přihlásí například zástupce oddílu, počet odkazů v pravém menu bude podstatně 

nižší, protože systém mu dovolí zobrazovat (a případně také editovat) pouze ty objekty, 

které se váží k jeho klubu (například pokuty udělené jeho klubu, soupisky klubu apod.). 

Veřejně přístupné objekty, jako například rozlosování či výsledky, jsou přístupné přímo 

přes hlavní menu a všem. 

Poté, co si uživatel vybere z pravého menu objekt, jehož správu chce provádět, zobrazí 

se další nabídka. V té uživatel zvolí, jakou operaci chce s objektem provést. Nemusí se 

vždy zobrazit všechny 4 operace – záleží na uživatelských právech aktuálně přihlášeného 

uživatele. Pokud bude přihlášen zástupce oddílu, smí prohlížet například pokuty udělené 
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jeho klubu, ale nebude mít přístup k editacím, vkládáním ani odstraňováním pokut, tedy 

bude mít na výběr pouze operaci čtení dat. Bude-li přihlášen člen disciplinární komise, 

bude mít přístup i ke zbývajícím třem činnostem, které lze s objektem Pokuty provádět. 

Obr. 26: Výběr požadované operace v administraci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po zvolení operace se již zobrazí formulář, přes který uživatel požadovanou operaci 

provede. 
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Obr. 27: Formulář pro editaci údajů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Jakmile uživatel stiskne odesílací tlačítko, je formulář zkontrolován pomocí JavaScriptu. 

Tato kontrola se zaměřuje na nevyplnění údajů, které jsou povinné, a na nesprávný formát 

některých údajů (například vložení písmene do telefonního čísla či poštovního 

směrovacího čísla, nevložení @ do e-mailové adresy a podobně). Pokud skript odhalí 

chybu, zobrazí uživateli chybové hlášení a formulář se neodešle. 

Obr. 28: Kontrola formuláře JavaScriptem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud kontrola JavaScriptem neodhalí chyby, je formulář odeslán na server. Tam je 

zkontrolován znovu, tentokrát serverovým jazykem PHP.  

Připomeňme, že důvodem opětovné kontroly jsou skutečnosti, že JavaScript jednak může 

uživatel v prohlížeči zakázat, a jednak některé chyby může odhalit pouze serverový 

skript. Lze namítnout, že první kontrolu, v prohlížeči, je možné zcela odstranit, neboť 

server kontroluje vše znovu. To je sice pravda, nicméně toto řešení se používá z více 

důvodů. Především se proces kontroly urychlí, neboť JavaScript zkontroluje formulář 

okamžitě přímo v prohlížeči, zatímco pro serverovou kontrolu je nutné formulář nejprve 

odeslat, což může v závislosti na rychlosti internetového připojení trvat a také to zatěžuje 

linku. Server může být také zahlcen požadavky, a proto se odhalením chyb již při kontrole 

v prohlížeči předejde opakovanému odesílání formuláře zpět uživateli k opravě. 
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Pokud jsou při serverové kontrole objeveny problémy, je formulář odeslán uživateli 

k opravě, spolu s chybovými hláškami. Odeslán zpět je vyplněný, to znamená přesně ve 

stavu, v jakém byl předtím odeslán na server. Chybné oblasti jsou přitom zvýrazněny.  

Obr. 29: Kontrola formuláře na serveru (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ve chvíli, kdy je formulář odeslán správně vyplněný, dojde na serveru k jeho zpracování 

procedurou napsanou v jazyce PHP. Pokud byl formulář určen k vložení, odstranění nebo 

modifikaci dat, objeví se hlášení o úspěšnosti nebo neúspěšnosti provedené operace. 

Operace může být neúspěšná například při přetíženosti serveru, chybě při přenosu dat atd. 

V takovém případě je zobrazeno hlášení o neúspěchu (tedy neprovedení požadované 

operace) a formulář je vyplněný vrácen uživateli, který jej může ihned opětovně odeslat 

a zkusit tak provést operaci znovu. 

V naprosté většině případů je operace úspěšná a systém zobrazí pouze hlášení o úspěšné 

modifikaci databáze. 
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Obr. 30: Systémové hlášení o úspěšné editaci dat (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud uživatel nijak nechtěl měnit data uložená v databázi (tedy zvolil, že chce pouze 

zobrazit informace), systém po zpracování formuláře vypíše hlášení pouze v případě, že 

se data nepodařilo načíst. Pokud se to podaří, jsou požadovaná data v přehledné formě 

vypsána na obrazovku. 

Obr. 31: Výpis vybraných informací (Zdroj: vlastní zpracování) 

Uživatelský postup pro správu ostatních objektů je prakticky totožný, odlišný je pouze 

vzhled, nebo lépe řečeno přítomnost potřebných ovládacích prvků příslušných formulářů. 



76 
 

 

3.7 Skupiny uživatelů a uživatelská oprávnění 

S nástupem nového systému budou zcela přeskupena uživatelská práva. Nově budou 

uživatelé rozděleni do 4 skupin: 

1. Sekretář svazu 

2. Členové odborných komisí 

3. Funkcionáři klubů 

4. Návštěvníci webu 

Oblast administrace webu je rozdělena podle objektů, které lze spravovat. Pro každý 

objekt budou práva nastavena zvlášť, přičemž se ještě bude u každého objektu rozlišovat, 

zda k němu budou přidělena práva pouze pro čtení, nebo i pro modifikaci. Pod modifikaci 

spadá přidávání údajů, jejich odstraňování a editace.  

Když se uživatel přihlásí, systém jej identifikuje v jedné ze 4 skupin a podle toho mu 

umožní provést v administrační sekci operace, k nimž má daná uživatelská skupina 

oprávnění. Uživatelská oprávnění jednotlivých čtyř skupin budou při předání systému 

objednavateli nastavena administrátorem systému podle požadavků vedení svazu. Po 

uvedení systému do provozu bude přidávání a odebírání uživatelských účtu smět provádět 

(kromě administrátora) pouze sekretář svazu. Novým uživatelům budou přidělena 

oprávnění podle toho, do jaké skupiny budou zařazeni. Změna oprávnění samotných čtyř 

uživatelských skupin je možná pouze administrátorem, nikým jiným. 

Jakousi pátou uživatelskou skupinou je administrátor webu, který má neomezená práva, 

nicméně jeho zásahy do systému po jeho uvedení do provozu a odladění by měly být 

naprosto výjimečné a prováděné pouze výslovné vyžádání vedoucích pracovníků 

fotbalového svazu. Oprávnění k jednotlivým operacím pro ostatní uživatelské skupiny 

zachycuje následující tabulka. Význam v ní použitých symbolů je: 

  - členové uživatelské skupiny mají plné oprávnění k činnosti 

 • - členové uživatelské skupiny mají oprávnění k činnosti, ale jen někteří, nebo s 

omezením (např. funkcionář smí editovat jen vlastní klub, člen DK jen záležitosti 

řešené DK, návštěvník webu se dostane jen k některým údajům o klubech apod.) 

  - členové uživatelské skupiny nemají žádné oprávnění k činnosti 
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Tab. 39: Skupiny uživatelů a jejich oprávnění k operacím s objekty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Objekt 
Operace 

s daty 
Sekretář 

Člen 

odborné 

komise 

Funkcionář 

klubu 

Návštěvník 

webu 

Rozlosování 

soutěží 

Čtení     

Modifikace  • (STK)   

Výsledky utkání 
Čtení     

Modifikace  • (STK)   

Obsazení 

rozhodčích 

Čtení     

Modifikace  • (KR)   

Zápasy k řešení 
Čtení     

Modifikace  •   

Postupy a sestupy 
Čtení     

Modifikace  • (STK)   

Oddíly a týmy 
Čtení   • • 

Modifikace  • (STK) •  

Vklady do soutěže 
Čtení   •  

Modifikace     

Soupisky týmů 
Čtení     

Modifikace  • (STK) •  

Poplatky a pokuty 
Čtení    • 

Modifikace     

Věci pro oddíly 
Čtení     

Modifikace  • (VV)   

Rozpis soutěží 
Čtení     

Modifikace     

Pozvánky na 

zasedání komisí 

Čtení     

Modifikace     

Turnaje 
Čtení     

Modifikace   •  

Semináře, školení, 

aktivy 

Čtení    • 

Modifikace     

Obdržené dotace 
Čtení   •  

Modifikace     

Žádosti o dotace 
Čtení   •  

Modifikace     

Příspěvky na 

telefon 

Čtení     

Modifikace     
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Mimořádné 

odměny 

Čtení     

Modifikace     

Pokladní kniha 
Čtení  • (VV)   

Modifikace  • (VV)   

Faktury 
Čtení  • (VV)   

Modifikace     

Tiskové zprávy 
Čtení     

Modifikace     

Výdaje 

sekretariátu 

Čtení  • (VV)   

Modifikace     

Pošta 
Čtení  •   

Modifikace  •   

Inventář 
Čtení  • (VV)   

Modifikace     

Uzavřené smlouvy 
Čtení     

Modifikace  • (VV)   

Trofeje 
Čtení     

Modifikace     

Životní jubilea 
Čtení     

Modifikace     

Odborné komise 
Čtení     

Modifikace  •   

Adresář institucí 
Čtení     

Modifikace     

Diskuzní fórum 
Čtení     

Modifikace     

Uživatelské účty 
Čtení  • •  

Modifikace • • •  

3.8 Další opatření k zajištění správného provozu systému 

Po implementaci systému bude ještě provést několik opatření, aby mohl správně a bez 

problémů fungovat a být maximálně prospěšný svým uživatelům. 

3.8.1 Testování a ladění systému 

Systém nebude uveden do provozu ihned po jeho implementaci. V takovém případě by 

byla vysoká pravděpodobnost výskytu chyb a nefunkčnosti některých funkcí. Nejprve 

bude provedeno důkladné testování a odstranění objevených chyb. 
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Tato fáze by dle odhadů měla trvat asi 8 týdnů a měla by probíhat v průběhu soutěžního 

ročníku, kdy je sekretariát svazu vytížen mnohem více, než v období zimní či letní 

přestávky. Testování se účastní administrátor v součinnosti se sekretářem svazu, ostatní 

pracovníci budou pouze informováni o průběhu. 

Proces testování a ladění systému se skládá z několika kroků. 

Nejprve bude sekretář svazu seznámen se systémem, jeho uživatelským rozhraním a 

obsluhou. Seznámení provede přímo administrátor. Poté si sekretář vyzkouší ovládání 

systému sám pod administrátorovým dohledem. Toto počáteční seznámení by mělo trvat 

nejvýše pár hodin. 

Databáze bude naplněna reálnými daty. Tento proces bude pracný zejména pro 

sekretáře svazu, neboť data uložená v papírové formě bude nutné do databáze zadat ručně, 

což zabere několik dní. Data uložená v elektronické podobě v tabulkách programu 

Microsoft Excel budou do databáze vložena administrátorem pomocí programu SQL 

Server Data Tools for Visual Studio. I u této transformace dat však musí být přítomen 

sekretář, aby vysvětloval význam a obsah jednotlivých tabulek. Tato transformace dat by 

však měla být výrazně rychlejší než ruční převod z papíru. 

Po naplnění databáze reálnými daty bude administrátorem provedeno kompletní 

zazálohování databáze, aby bylo možné provést její obnovu po další fázi testování. 

Další fázi testování provede administrátor sám, když provede několik desítek operací, 

které budou při běžném provozu provádět sami uživatelé. Výběr dat, vkládání, změna 

a odstraňování dat. Vkládána budou fiktivní testovací data, rovněž změny dat budou mít 

za následek zanesení nesmyslných údajů do databáze. Administrátor databáze provede i 

prověření odolnosti databáze vůči uživatelským chybám, ať už úmyslným či 

neúmyslným. Pokusí se zadat nesprávný formát dat do formulářů, odeslat neúplně 

vyplněné formuláře, získat přístup k údajům, k nimž by se uživatelé v souladu se svým 

oprávněním dostat neměli atd. Zjištěné chyby a díry v systému administrátor nejdříve 

opraví, teprve pak začne další fáze testování. Oprava může v závislosti na závažnosti 

objevených chyb trvat několik minut, ale také dní (u obzvláště složitých a kritických 

chyb). 

Po prvotním testování a odstranění chyb je nutné obnovit data ze zálohy, protože byla 

porušena jejich integrita. 
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Poté je systém předán k užívání sekretáři, avšak stále v testovacím režimu. To 

znamená, že jej sekretář bude maximálně využívat při své běžné denní práci, jakoby byl 

systém již v ostrém provozu, ale zároveň bude paralelně provádět evidenci dat stejnými 

metodami jako před nástupem systému (na papír, do excelovských tabulek atd.). Tím se 

předejde ztrátě dat, pokud by se projevila nějaká dosud neobjevená chyba systému. Ve 

zkušební fázi by měl systém fungovat alespoň měsíc běžného provozu sekretariátu. 

Objevené chyby a problémy bude sekretář ihned hlásit administrátorovi, který je bude 

opravovat. 

Testovací režim skončí, až bude systém již po několik týdnů fungovat bez závad a 

problémů. Tehdy bude ukončeno testování a systém bude uveden do plného provozu, 

čímž budou také opuštěny staré metody agendy. 

3.8.2 Zaškolení uživatelů 

Bezprostředně po spuštění systému bude provedeno zaškolení uživatelů. To nemusí být 

provedeno ještě před spuštěním z toho důvodu, že veškeré činnosti, které budou později 

provádět pracovníci svazu, bude již umět sekretář, který je bude vykonávat do doby, než 

se systém naučí obsluhovat ostatní pracovníci. Po spuštění systému do ostrého provozu 

tedy ještě bude následovat jakási inkubační doba. 

Podoba samotného zaškolení záleží na domluvě s vedením organizace. Předpokládá se 

ale zhruba jednorázové tříhodinové školení, které povede administrátor ve spolupráci 

se sekretářem. Na něm by měla mít zástupce každá odborná komise svazu, přičemž 

samozřejmě můžou přijít všichni členové komise. Na školení dostanou všichni přítomní 

příležitost si vysvětlenou problematiku ihned vyzkoušet (to vyžaduje zálohu dat těsně 

před školením a jejich obnovení ihned po něm). Budou také zodpovězeny případné dotazy 

a vysvětleny nejasnosti. Po ukončení školení by již všichni měli se systémem umět 

pracovat. Případné další dotazy bude řešit sekretář svazu, výjimečně administrátor 

v případě, kdy by si sekretář nevěděl rady. 

Zaškolení zástupců oddílů proběhne na nejbližším aktivu oddílů, kdy výklad podá 

sekretář svazu, či po případné dohodě s vedením svazu také administrátor. Toto školení 

není tak významné, neboť oddílům bude přístupná pouze omezená část agendy, a to ta 

týkající se přímo jich samotných. Navíc oddíly nebudou mít využívání systému povinné. 

Budou moct nadále využívat zasílání informací na sekretariát poštou či e-mailem, namísto 
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jejich přímého zadávání do systému. Předpokládá se však, že naprostá většina oddílů 

systém využívat bude, neboť zjistí, že takto spravovaná agenda je podstatně rychlejší, 

snazší a levnější. 

Se školením uživatelů souvisí také rozdání přístupových údajů do systému. To bude 

provedeno každému uživateli zvlášť a oproti jeho podpisu. Postará se o to sekretář svazu. 

Hesla budou vygenerována náhodně a každému uživateli bude na předávacím dokumentu 

zdůrazněno, že by si měl heslo co nejdříve změnit. 

3.8.3 Zálohování dat 

Zálohy dat prováděné přímo administrátorem systému budou probíhat hlavně 

v počátečních fázích systému (viz předchozí kapitolu), neboť se předpokládá potřeba 

jejich obnovy. Společnost Forpsi, na jejíž serverech databáze poběží, nabízí pravidelnou 

denní zálohu databáze. OFS Znojmo tuto službu zaplacenou má, proto po přechodu na 

ostrý provoz nebude manuální zálohování databáze nutné. 

Zálohy souborů umístěných v počítači sekretáře budou prováděny prostřednictvím 

cloudového úložiště Microsoft OneDrive. Tato služba nabízí prostor o velikosti 15 GB 

zdarma, což pro potřeby svazu plně dostačuje. K zálohování postačí, aby sekretář ukládal 

soubory do příslušné složky na svém pevném disku. Ta je pak automaticky 

synchronizována s úložištěm na serveru služby OneDrive. 

3.9 Časový harmonogram projektu 

Před zpracováním projektu, kterým je přechod fotbalového svazu na nový systém, 

bychom měli vědět, jak dlouho bude projekt trvat a kdy lze očekávat jeho dokončení. 

K tomu poslouží časová analýza, konkrétně využití metody síťové analýzy, metody 

PERT. 

Celý projekt se skládá z několika činností. Ty je nutné identifikovat a určit jejich dobu 

trvání. Provedeme 3 různé odhady doby trvání, a to optimistický (a), nejpravděpodobnější 

(m) a pesimistický (b). Dobu trvání (y) poté vypočteme vzorcem 𝒚 =
𝒂+𝟒𝒎+𝒃

𝟔
 (17). 

Všechny časové údaje v tabulce jsou uvedeny ve dnech.  

Časová analýza je zobrazena v síťovém grafu, přičemž kritická cesta je vyznačena 

červeně.  
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Tab. 40: Činnosti spojené s realizací projektu návrhu a implementace systému (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Krok Činnost a m b y Předchůdce 

A Specifikace požadavků zadavatele 1 2 5 2,33  

B Analýza proveditelnosti 0,5 1 3 1,25 A 

C Implementační projekt 2 4 9 
3 

 
B 

D Návrh databáze 1 3 7 3,33 C 

E Návrh uživatelského rozhraní 3 5 7 5,00 C 

F Implementace databáze 1 2 3 2,00 D 

G 
Implementace uživatelského 

rozhraní 
5 9 15 9,33 E 

H 
Programování obslužných 

procedur 
14 21 34 22,00 F 

I Seznámení sekretáře se systémem 0,5 1 2 1,08 G, H 

J Naplnění databáze reálnými daty 3 5 10 5,50 I 

K Testování administrátorem 1 3 5 3,00 J 

L Oprava chyb (1. fáze) 0,5 2 5 2,25 J 

M Testování sekretářem 28 35 50 36,33 K, L 

N Oprava chyb (2. fáze) 0 1 3 1,17 M 

O 
Uvedení systému do ostrého 

provozu 
0,5 1 2 1,08 N 

P Zaškolení uživatelů 0,5 1 3 1,25 O 

Q Získání uživatelských návyků 5 10 20 10,83 P 

R Dokončení spolupráce a zaplacení 0,5 1 2 1,08 Q 



83 
 

 

 0 2,33

0 0 2,33

0

2,33 A

0 35,41

13,41 0 35,41

13,41

22 H

0 3,58

2,33 0 3,58

2,33

B1,25

0 8,08

3,58 0 8,08

3,58

4,5 C

13 13,08

21,08 0 26,08

8,08

5 E

0 11,41

8,08 0 11,41

8,08

3,33 D

13 22,41

26,08 13 35,41

13,08

9,33 G

0 13,41

11,41 0 13,41

11,41

2 F

0 36,49

35,41 0 36,49

35,41

1,08 I

0 41,99

36,49 0 41,99

36,49

5,5 J



84 
 

 

Obr. 32: Časová analýza projektu znázorněná síťovým grafem (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. 33: Časová analýza projektu znázorněná Ganttovým diagramem (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Celý projekt zavádění systému, od zahájení po dokončení, by měl dle analýzy trvat asi 96 

dní. 

3.10 Zhodnocení navrženého systému 

V této kapitole budou zhodnocena dvě hlediska, ze kterých lze na navrhovaný systém 

nahlížet. Jednak přínosy zavedení systému a jednak náklady na zavedení. 

3.10.1 Ekonomické hledisko 

Při budování nového systému pro administraci je nutné brát v úvahu jeho cenu. Podle ní 

se zadavatel projektu rozhoduje, zda podepsat smlouvu, jestli z implementace nevynechat 

některé méně potřebné funkce a nesnížit tak cenu, nebo jestli finanční možnosti 

organizace umožňují v případě potřeby rozšířit požadavky na systém. Plánovaný rozpočet 

se také musí brát v úvahu při výpočtu návratnosti investice. 

Systém bude financován Okresním fotbalovým svazem Znojmo. Ten si, jakožto nezisková 

organizace, může dovolit pouze investici do určité výše. Jednou z podmínek, kterou si 

zadavatel stanovil, je provést kalkulaci ještě před samotnou realizací projektu. 

Tab. 41: Odhadovaný rozpočet na vybudování systému pro kompletní administrativu OFS Znojmo 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena v Kč 

Počáteční náklady 

Návrh systému včetně analýzy potřeb organizace 9 500,- 

Implementace systému 18 000,- 

Zaškolení uživatelů 500,- 

Potenciální náklady vzniklé za provozu 

Údržba systému Cca 500,-/h 

Dodatečná školení uživatelů Cca 350,-/h 

Rozšíření funkčnosti dohodou 

V tabulce nejsou uvedeny náklady za položky, které sice jsou pro fungování systému 

vyžadovány, ale svaz je již hradí, takže nevzniknou až teprve se zavedením systému. 

Jedná se například o náklady na doménu, webhosting atd. 

Investice kolem 28 tisíc korun je v rozpočtu fotbalového svazu okresní úrovně znatelná, 

ovšem akceptovatelná a vykoupená přínosy. Návratnost investice nelze přesně určit, 

protože primárním posláním fotbalového svazu není vydělávání peněz. 
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3.10.2 Přínosy systému 

OFS Znojmo neměla žádný systém pro administrativní činnost, všichni pracovníci svazu 

vyřizovali prakticky veškerou agendu ručně, na papír. Navržený systém by měl pro 

organizaci znamenat významné přínosy, které povedou k zefektivnění práce a zvýšení 

rozsahu a komfortu služeb a možností, jež svaz poskytuje fotbalovým klubům i svým 

pracovníkům. 

1. Informace budou přístupné nepřetržitě bez nutnosti osobní návštěvy sekretariátu. 

Nepřetržitá přístupnost znamená také možnost operativních zásahů do dat, bude-

li to zapotřebí. 

2. Informace budou evidované na jednom místě a podle jasných pravidel, tudíž 

struktura informací nebude závislá na osobě, která je zaevidovala. 

3. Data budou zálohována a prakticky nebude hrozit jejich ztráta. 

4. Menší vytížení sekretáře díky vyšší rychlosti elektronické agendy oproti papírové. 

Ten tak bude schopen řešit své pracovní povinnosti rychleji, čímž se zkrátí čekací 

lhůty. 

5. Orientace v informacích bude jednoduchá, kterýkoliv uživatel s oprávněním 

snadno najde požadované informace v přehledné formě. 

6. Riziko opomenutí některých údajů bude sníženo na minimum, neboť systém 

nedovolí uložit nekompletní záznam. 
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Závěr 

Smyslem této práce bylo navrhnout systém založený na relační databázi, který by sloužil 

malé organizaci – okresnímu fotbalovému svazu – pro účely kompletní administrativy. 

V teoretické části je popsán proces vytváření správně navržené databáze z hlediska 

teorie, přičemž jednotlivé kroky jsou demonstrovány na příkladech. Stručně představeny 

jsou také technologie, prostřednictvím nichž byl v další části práce systém navrhován. 

Ve druhé části jsme analyzovali současný stav v organizaci, pro niž je systém 

navrhován. Zhodnocena byla její hardwarová vybavenost, stav informačních 

technologií, současný stav webového portálu a jeho databázové schéma. Analýzou 

procesů, které v organizaci probíhají během její každodenní činnosti, bylo zjištěno, jaká 

data bude muset systém pojmout a k jaké agendě bude vlastně sloužit. Byly také odhaleny 

nedostatky současného stavu a tudíž důvody pro realizaci plánované změny. Na závěr 

kapitoly bylo provedeno zhodnocení připravenosti svazu na nasazení systému a bylo 

zjištěno, že systém je možné nasadit. 

Poslední část práce se věnuje samotnému návrhu systému. Tato část práce prochází 

jednotlivé kroky, které je nezbytné provést. Modifikaci struktury webových stránek, 

definování požadavků na databázi, identifikaci ukládaných dat, návrh relačních 

tabulek a databázového schématu, návrh obslužných procedur systému, návrh 

uživatelského rozhraní, přidělení uživatelských práv a provedení dalších opatření pro 

zajištění funkčnosti (testování a ladění systému, školení uživatelů, zálohování dat). 

Provedena byla také časová analýza projektu, zhodnoceny přínosy systému a náklady 

na jeho vybudování. 

Proces návrhu systému pro účely administrativy fotbalového svazu byl v této práci 

popsán po jednotlivých krocích, od analýzy potřeb a požadavků přes fázi návrhu a vývoje 

systému až po plán implementace. 
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Přílohy 

Příloha I – zdrojový kód pro vytvoření databáze 

create table souteze 

( 

ID tinyint unsigned primary key, 

nazev varchar(30) 

) 

 

create table hraci_terminy 

( 

ID tinyint unsigned primary key, 

termin char(12) 

) 

 

create table oddily 

( 

cislo mediumint unsigned primary key, 

nazev varchar(50), 

predseda_jmeno varchar(15), 

predseda_prijmeni varchar(15), 

sekretar_jmeno varchar(15), 

sekretar_prijmeni varchar(15), 

ulice varchar(30), 

cislo_domu varchar(7), 

obec varchar(30), 

telefon char(9), 

bankovni_ucet char(22) 

) 

 

create table tymy 

( 

ID smallint unsigned primary key, 

oznaceni varchar(11), 

oddil mediumint unsigned, 

soutez tinyint unsigned, 

hraci_termin tinyint unsigned, 

hlavni_hriste varchar(30), 

nahradni_hriste varchar(30), 

losovaci_cislo tinyint unsigned, 

pozadavky_na_rozlosovani varchar(200), 

odebranych_rozpisu tinyint unsigned, 

foreign key (oddil) references oddily(cislo), 

foreign key (souteze) references souteze(ID), 

foreign key (hraci_termin) references hraci_terminy(ID) 

) 

 

create table zapasy 

( 

cislo_utkani char(7) primary key, 

kolo tinyint unsigned, 

soutez tinyint unsigned, 

termin datetime, 

domaci smallint unsigned, 

hoste smallint unsigned, 

hriste varchar(30), 
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polocas varchar(5), 

vysledek varchar(5), 

foreign key (soutez) references souteze(ID), 

foreign key (domaci) references tymy(ID), 

foreign key (hoste) references tymy(ID) 

) 

 

create table obsazeni_rozhodcich 

( 

cislo_utkani char(7) primary key, 

rozhodci varchar(20), 

asistent1 varchar(20), 

asistent2 varchar(20), 

delegat varchar(20), 

poznamka varchar(40), 

foreign key (cislo_utkani) references zapasy(cislo_utkani) 

) 

 

create table komise 

( 

zkratka varchar(3) primary key, 

nazev varchar(30), 

termin_zasedani varchar(30) 

) 

 

create table clenove_komisi 

( 

ID tinyint unsigned primary key, 

komise varchar(3), 

jmeno varchar(15), 

prijmeni varchar(15), 

funkce varchar(20), 

foreign key (komise) references komise(zkratka) 

) 

 

create table zapasy_k_reseni 

( 

cislo_utkani char(7), 

komise varchar(3), 

primary key (cislo_utkani, komise), 

foreign key (cislo_utkani) references zapasy(cislo_utkani), 

foreign key (komise) references komise(zkratka) 

) 

 

create table postupy_sestupy 

( 

tym smallint unsigned, 

rocnik char(9), 

predchozi_soutez tinyint unsigned, 

nova_soutez tinyint unsigned, 

prijato bool, 

mimoradny bool, 

poplatek smallint unsigned, 

primary key (tym, rocnik), 

foreign key (tym) references tymy(ID), 

foreign key (predchozi_soutez) references souteze(ID), 

foreign key (nova_soutez) references souteze(ID) 

) 
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create table soupisky 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

tym smallint unsigned, 

hrac_jmeno varchar(15), 

hrac_prijmeni varchar(15), 

rocnik char(9), 

obdobi enum('Jaro', 'Podzim'), 

datum_potvrzeni date, 

foreign key (tym) references tymy(ID) 

) 

 

create table vklady_do_souteze 

( 

oddil mediumint unsigned, 

rocnik char(9), 

zustatek smallint unsigned, 

poplatek smallint unsigned, 

datum_poplatku date, 

primary key (oddil, datum_poplatku), 

foreign key (oddil) references oddily(cislo) 

) 

 

create table poplatky_pokuty 

( 

oddil mediumint unsigned, 

vyse smallint unsigned, 

ucel varchar(50), 

datum_udeleni date, 

datum_zaplaceni date, 

termin_splatnosti date, 

vratnost bool, 

primary key (oddil, ucel, datum_udeleni), 

foreign key (oddil) references oddily(cislo) 

) 

 

create table veci_oddilum 

( 

oddil mediumint unsigned, 

vec varchar(50), 

pocet_kusu smallint unsigned, 

datum_predani date, 

primary key (oddil, vec, datum_predani), 

foreign key (oddil) references oddily(cislo) 

) 

create table rozpis_soutezi 

( 

rocnik char(9) primary key, 

vytisku smallint unsigned, 

odebrano smallint unsigned 

) 

 

create table pozvanky_komisi 

( 

ID tinyint unsigned primary key auto_increment, 

komise varchar(3), 

pozvany_jmeno varchar(15), 

pozvany_prijmeni varchar(15), 

termin_pozvanky datetime, 
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omluvenka bool, 

foreign key (komise) references komise(zkratka) 

) 

 

create table turnaje 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

nazev varchar(50), 

misto_konani varchar(30), 

termin datetime, 

popis text, 

organizator mediumint unsigned, 

rozpocet mediumint unsigned, 

foreign key (organizator) references oddily(cislo) 

) 

 

create table ucastnici_turnaje 

( 

turnaj smallint unsigned, 

tym smallint unsigned, 

primary key (turnaj, tym), 

foreign key (turnaj) references turnaje(ID), 

foreign key (tym) references tymy(ID) 

) 

 

create table seminare 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

misto_konani varchar(30), 

termin datetime, 

typ enum('Seminář', 'Aktiv', 'Školení trenérů', 'Valná hromada', 

'Jiné'), 

napln_akce text 

) 

 

create table ucastnici_seminare 

( 

seminar smallint unsigned, 

ucastnik_jmeno varchar(15), 

ucastnik_prijmeni varchar(15), 

primary key(seminar, ucastnik_jmeno, ucastnik_prijmeni), 

foreign key (seminar) references seminare(ID) 

) 

 

create table dotace 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

zadatel mediumint unsigned, 

vyse mediumint unsigned, 

ucel varchar(200), 

zadany_subjekt varchar(50), 

datum_podani date, 

stav enum('Schválená', 'Podaná', 'Vyřizuje se', 'Zamítnutá', 

'Vyplacená'), 

datum_stavu date, 

foreign key (zadatel) references oddily(cislo) 

) 

 

create table prispevky_a_odmeny 
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( 

prijemce tinyint unsigned, 

vyse smallint unsigned, 

ucel varchar(100), 

datum_vyplaceni date, 

primary key (prijemce, ucel, datum_vyplaceni), 

foreign key (prijemce) references clenove_komisi(ID) 

) 

 

create table pokladni_kniha 

( 

datum_zapisu datetime primary key, 

typ_operace enum('Příjem', 'Výdaj'), 

castka mediumint unsigned, 

ucel varchar(100), 

prijemce_platce varchar(100), 

zustatek mediumint unsigned 

) 

 

create table faktury 

( 

cislo smallint unsigned primary key, 

castka mediumint unsigned, 

zpusob_prijeti enum('Poštou', 'Elektronicky', 'Jinak'), 

zpusob_platby enum('Převodem', 'Hotově', 'Kartou', 'Jinak'), 

datum_vystaveni date, 

datum_splatnosti date, 

datum_uhrazeni date 

) 

 

create table tiskove_zpravy 

( 

ID mediumint unsigned primary key auto_increment, 

typ enum('Zápis komise', 'Článek', 'Pozvánka', 'Jiný'), 

autor tinyint unsigned, 

datum_vydani datetime, 

obsah text, 

foreign key (autor) references clenove_komisi(ID) 

) 

 

create table vydaje_sekretariatu 

( 

ID mediumint unsigned primary key auto_increment, 

datum_zauctovani date, 

ucel_vydaje varchar(30) 

) 

 

create table posta 

( 

cislo_jednaci smallint unsigned primary key auto_increment, 

datum_prijeti date, 

odesilatel varchar (100), 

predmet varchar(50),  

zodpovedna_osoba tinyint unsigned, 

zpusob_prijeti enum('Poštou', 'E-mailem', 'Faxem', 'Jinak'), 

stav_vyrizeni enum('K vyřízení', 'Vyřizuje se', 'Vyřízeno'), 

foreign key (zodpovedna_osoba) references clenove_komisi(ID) 

) 
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create table inventar 

( 

inventarni_cislo smallint unsigned primary key, 

inventarni_kus varchar(30), 

porizovaci_hodnota mediumint unsigned, 

datum_zapisu date, 

datum_kontroly date, 

datum_odepsani date, 

cislo_odpisoveho_dokladu varchar(20) 

) 

 

create table uzavrene_smlouvy 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

protistrana varchar(100), 

predmet_smlouvy varchar(80), 

datum_uzavreni date, 

platnost date 

) 

 

create table trofeje 

( 

ID smallint unsigned primary key auto_increment, 

datum_ziskani date, 

ziskano_za varchar(100), 

ziskano_od varchar(100) 

) 

 

create table jubilea 

( 

oslavenec_jmeno varchar(15), 

oslavenec_prijmeni varchar(15), 

profil_osoby varchar(100), 

dar varchar(50), 

vek tinyint unsigned, 

primary key (oslavenec_jmeno, oslavenec_prijmeni, vek) 

) 

 

create table adresar_instituci 

( 

nazev varchar(100) primary key, 

ulice varchar(30), 

cislo_domu varchar(7), 

obec varchar(30), 

kontaktni_osoba_jmeno varchar(15), 

kontaktni_osoba_prijmeni varchar(15), 

telefon char(9), 

email varchar(30) 

) 

 

create table forum 

( 

ID mediumint unsigned primary key auto_increment, 

datum_prispevku timestamp, 

autor varchar(30), 

email varchar(30), 

obsah text, 

IP varchar(15) 

) 
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create table uzivatelske_ucty 

( 

uzivatelske_jmeno varchar(20) primary key, 

osoba_jmeno varchar(15), 

osoba_prijmeni varchar(15), 

heslo varchar(30), 

datum_zmeny_hesla datetime, 

opravneni enum('1', '2', '3', '4') 

) 

 


