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Abstrakt  

Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre spoločnosť 

Ferno Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť informačný systém, ktorý spoločnosti 

zjednotí dáta do jednej aplikácie, zrýchli prácu s dátami a zautomatizuje určité procesy 

vo firme.  

Klíčová slova  

Webová aplikácia, PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, AJAX, databáza 

 

 

 

Abstract  

This bachelor’s thesis is focused on the design of an information system for company 

Ferno Slovakia s.r.o.  The aim of this work is to design an information system, which 

unites the company’s data into one application, speeds up the work with data and 

automates certain processes in the company. 

Key words  

Web application, PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, AJAX, database 
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ÚVOD 

Spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. je nadnárodná firma a dcérska spoločnosť Ferno US. 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou zdravotníckych potrieb pre záchranárske zložky, 

nemocnice a armádu. 

V dobe zadania projektu mala spoločnosť roztrúsené dáta z pôvodného informačného 

systému, ktorý bol nespoľahlivý a zbytočne komplikovaný v upravených excel hárkoch. 

Z dlhodobého hľadiska je pre firmu dané riešenie neprijateľné a je nutné vytvorenie 

jednotného informačného systému pre danú oblasť. 

Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu a procesov časti 

informačného systému spoločnosti. Na základe analýzy a kritérií firmy pre nový 

informačný systém je vytvorený návrh a riešenie problematiky. 
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CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie jednotného informačného systému pre určitú 

oblasť. Dané riešenie musí obsahovať user-friendly rozhranie, automatizované procesy, 

kontroly integrity dát a zjednotenie pôvodných záznamov do jednej aplikácie. Na 

riešenie projektu je najlepšie vytvorenie webovej aplikácie kvôli 

jednoduchej implementácií a možnosti rozširujúcich riešení. Práca sa člení na niekoľko 

častí. 

V prvom bode prebieha analýza dát, ktoré si firma uchováva a týkajú sa danej 

problematiky. Následne je vykonaná analýza súčasného stavu informačného systému. 

V druhom bode sú udané kritéria nového informačného systému a analýza alternatív 

riešenia pre nový informačný systém. Výstupy prvého a druhého bodu tvoria kľúčovú 

časť pri tvorbe návrhu nového informačného systému spoločnosti. 

V treťom bode sa pristupuje k samotnej realizácií riešenia, ktoré obsahuje stanovené 

ciele a kritéria.  

 Výsledný výstup bakalárskej práce tvorí informačný systém, ktorý sprehľadní, urýchli a 

zautomatizuje firme prácu s jednotlivými dátami. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto kapitole práca popisuje a vymedzuje znalosti, ktoré slúžia na spracovanie 

bakalárskej práce. Na túto kapitolu naväzuje ďalšia kapitola s názvom použité 

technológie, kde sú podrobnejšie popísané vybrané programovacie jazyky a knižnice, 

ktoré sú použité v praktickej časti bakalárskej práce. 

1.1 Čo to je databázový systém  

Databázový systém sa skladá zo štyroch komponentov, tieto štyri komponenty sú: 

užívatelia, systém riadenia databáze(DBMS – database management system), 

databázová aplikácia a vlastná databáza [1]. 

1.1.1 Databáza 

Vo všeobecnom prípade môžeme databázu definovať ako kolekciu súvisiacich 

záznamov, ktoré obsahujú vlastný popis. U všetkých relačných databáz môžeme 

uvedenú definíciu upraviť a tvrdiť, že sa jedná o kolekciu súvisiacich (relačných) 

tabuliek, ktoré obsahujú vlastný popis[1],[12]. 

Relačné tabuľky sú prepojené medzi sebou pomocou primárnych a cudzích kľúčov. 

Primárny kľúč jednej tabuľky je zároveň cudzím kľúčom druhej tabuľky a vzniká nám 

relačná väzba[1].  

Tak isto databázu môžeme definovať ako veľké úložisko dát, ku ktorým môžu mať 

prístup súčasne viacerí užívatelia. Pri správnom návrhu databázy by sa malo vyskytovať 

minimálne množstvo duplicitných dát, v ideálnom prípade žiadne a k týmto udalostiam 

by nemalo dochádzať [1],[11]. 

Systém riadenia databáze je počítačový program, užívateľom umožňuje vytvárať, 

spravovať a spracovávať databázy. Systém riadenia databázy prijíma požiadavky v SQL 

jazyku a prevádza ich na aktivity databázy. Systém riadenia databázy je veľký a zložitý 

program, ktorého licencia je poskytovaná špecializovanými dodávateľmi softwaru. 

Firmy si programy tohoto typu prakticky nikdy nevytvárajú samy. Medzi komerčné 

produkty tohoto typu patrí: 

 Microsoft SQL server 

 MySQL od Orcale Corporation 
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 Oracle Database od Oracle Corporation 

 DBS spoločnosti IMB 

 Microsoft Access 

Okrem týchto spomenutých programov, existujú desiatky ďalších pre systém riadenia 

databázy. Avšak tieto programy sú v práci spomenuté preto, lebo tvoria prevažnú časť 

na trhu [1]. 

1.1.2 Databázová aplikácia  

Databázovú aplikáciu tvorí sada jedného alebo viacerých počítačových programov, 

ktoré tvoria sprostredkovateľa medzi užívateľom a systémom riadenia databázy. 

Vytvárajú užívateľské prostredie, ktoré by malo byť čo najzrozumiteľnejšie 

a najjednoduchšie pre koncového užívateľa. Tieto programy možno získať od 

dodávateľov softwaru, alebo si ich dané firmy vytvárajú sami. [12]. 

1.1.3 Užívatelia 

Užívatelia pomocou databázovej aplikácie udržujú prehľad o určitých skutočnostiach 

a pomocou formulárov načítavajú a zadávajú dáta a dotazujú sa na ne – vytvárajú rôzne 

zostavy. 

1.1.4 Metadáta 

Metadáta sú dáta,  ktoré popisujú štruktúru databázy. Sú to vo svojej podstate dáta 

o dátach. Do metadát spadajú napríklad názvy tabuliek[3].  

1.1.5 Entita Relácie 

Entita relácie je definovaná ako niečo, čo je pre užívateľa dôležité a je potrebné to 

reprezentovať v databáze a zároveň dané entity (dáta) sledujeme  a vyhodnocujeme[2]. 

1.1.6 Relácie 

Reláciu môžeme definovať ako dvojrozmernú tabuľku, ktorá sa skladá z riadkov 

a stĺpcov a má určité vlastnosti. 

 Každý riadok obsahuje dáta, ktoré sa týkajú nejakej entity alebo jej časti 

 Každý stĺpec tabuľky obsahuje dáta, ktoré reprezentujú atribút danej entity 

Každý riadok v tabuľke napríklad obsahuje dáta o určitom študentovi a  
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v jednotlivých stĺpcoch sa nachádzajú dáta, ktoré reprezentujú daného študenta. 

Napríklad meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia ... atď. 

 Bunky v tabuľke musia uchovávať jedinú hodnotu,  tým pádom nesmú 

obsahovať opakujúce sa prvky 

 Všetky položky v každom stĺpci musia byť jedného druhu. Ak nám jeden stĺpec 

obsahuje napríklad priezvisko študenta, tak potom rovnaký typ hodnoty musí 

byť umiestnený na rovnakej pozícií všetkých ostatných riadkov 

 Všetky stĺpce musia mať jednoznačný názov 

 Na poradí stĺpcov v tabuľke nezáleží 

 Nezáleží ani na poradí riadkov 

 Sada dátových hodnôt na každom riadku musí byť jedinečná – žiadne dva riadky 

v tabuľke nesmú obsahovať identické sady datových hodnôt   žiadne 

duplicitné záznamy[2] 

Relácia 1:1 ( one-to-one) 

Každý riadok primárnej tabuľky je možné spojiť práve s jedným riadkom sekundárnej 

tabuľky. Toto spojenie je zaistené pomocou jedinečných kľúčov v oboch tabuľkách. 

Reláciu tohoto typu môžeme vysvetliť na príklade: človek a jeho DNA. Každý jeden 

človek má jedinečnú DNA a neexistujú dvaja ľudia s rovnakou DNA, dochádza ku 

dokonalej väzbe 1:1. Alebo na príklade: vodič a automobil. Tak isto jeden človek 

nemôže v rovnakom čase  riadiť dve motorové vozidlá súčasne a jeden automobil 

nemôže byť riadený v rovnakom čase dvomi a viac vodičmi súčasne[1],[12]. 

Relácia 1:N ( one-to-many / many-to-one) 

Každý riadok primárnej tabuľky je možné zviazať s jedným alebo viacerými riadkami 

sekundárnej tabuľky[2]. 

Ako príklad pre tento prípad relácie môže byť uvedené: učiteľ a trieda. Jeden učiteľ 

môže vyučovať  vo viacero rôznych triedach počas roka, ale v danom okamihu môže 

vyučovať iba jednej triede[2]. 

Relácia N:M (many-to-many) 

Viacero riadkov primárnej tabuľky môže byť zviazané s viacerými riadkami 

sekundárnej tabuľky. 
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Pokiaľ nastane tento prípad relačnej väzby, je bezpodmienečne nutné vykonať 

dekompozíciu väzby. Dekompozícia väzby sa vykonáva pomocou spojovacej tabuľky, 

čo znamená že daný vzťah N:M rozložíme na dva vzťahy 1:N  1:N:M:1. 

V praxi je tento vzťah možno dobre pozorovať medzi jednotlivými výrobkami a ich 

vlastnosťami. Jeden výrobok môže mať viac vlastností a jednu vlastnosť môže mať viac 

výrobkov [2]. 

1.1.7 Typy kľúčov 

 Primárny 

 Cudzí 

 Umelý  

 Zložený 

 Kandidátny 

Primárny kľúč 

Primárny kľúč je jednoznačný identifikátor každého záznamu. Môže ho tvoriť jeden 

stĺpec tabuľky alebo kombinácia viacerých stĺpcov tabuľky, ktoré jednoznačne 

identifikujú každý stĺpec tabuľky[1].  

Umelý primárny kľúč 

Umelý primárny kľúč je väčšinou pridaný stĺpec tabuľky, ktorý je číselného dátového 

typu s autoinkrementáciou[3]. 

Cudzí kľúč 

Cudzí kľúč je kľúč v tabuľke, ktorý slúži na zaistenie referenčnej integrity a  priamo 

odkazuje na jedno alebo viacej polí v inej tabuľke[3]. 

Zložený primárny kľúč  

Zložené primárne kľúče sú kľúče, ktoré obsahujú dva, alebo viac atribútov tabuľky. 

Napríklad máme danú tabuľku študent, kde nemáme primárny umelý kľúč a chceme 

mať zložený primárny kľúč. Pokiaľ by sme skladali primárny kľúč z atribútov tabuľky 

meno a priezvisko študenta, tak je veľmi pravdepodobné, že dané riešenie je zlé, pretože 

veľmi ľahko sa môžu vyskytnúť študenti s rovnakým menom aj priezviskom 

a nebudeme schopní ich od seba na základe takéhoto primárneho kľúča odlíšiť. Preto 
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priberieme ďalší atribút, napríklad ich rodné číslo, tento záznam je dostatočne jedinečný 

a mohol aj sám o sebe slúžiť ako primárny kľúč. Takže primárny kľúč bude teraz 

obsahovať 3 záznamy tabuľky: meno, priezvisko a rodné číslo[1],[12]. 

Kandidátny primárny kľúč 

Kandidátny kľúč je kľúč,  ktorý jedinečne identifikuje každý jeden riadok v relácií. 

Kandidátne kľúče môžu byť založené na jedinom stĺpci, alebo sa môže jednať o zložené 

kľúče. Primárny kľúč je kandidátny kľúč , ktorý je zvolený ako kľúč, podľa  ktorého 

systém riadenia databázy identifikuje všetky riadky relácie[2],[12]. 

Prvá normalizačná forma  

Cieľom prvej normalizačnej formy je rozdelenie východiskových dát do logických 

jednotiek, čiže tabuliek. Po navrhnutí tabuliek je väčšine z nich priradený primárny 

kľúč. Ten môže reprezentovať jeden alebo viacej stĺpcov tabuľky, vďaka čomu je každý 

záznam v tabuľke jedinečný [3][12]. 

Druhá normalizačná forma 

Cieľom druhej normalizačnej formy je zobrať dáta, ktoré sú čiastočne závislé na 

primárnom kľúči a uložiť ich do inej tabuľky[3]. 

Tretia normalizačná forma 

Cieľom tretej normalizačnej formy je odstránenie dát z tabuľky, ktoré sú nezavislé na 

primárnom kľúči. 

Výhody normalizácie 

 Lepšie usporiadanie databázy 

 Nižšia redundancia dát 

 Konzistencia dát v databáze 

 Flexibilnejší návrh databázy 

 Lepšie zaobchádzanie so zabezpečením databázy 

Nevýhody normalizácie 

 Nižší výkon databázy   pri každom dotaze alebo transakcií odoslanej do 

databázy sa prejavujú faktory ako využitie procesoru, pamäti a vstupné 

a výstupné operácie[3]. 
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1.1.8 Referenčná integrita 

Referenčná intergrita predstavuje záruku konzistencie a presnosti dát v databáze  

hodnoty v jednom stĺpci tabuľky sú závislé na hodnotách iného stĺpca v druhej tabuľke. 

Integritné obmedzenia dokážu pomocou obmedzenia hodnôt pre daný stĺpec tabuľky 

kontrolovať zadávané hodnoty. Toto obmedzenie by sa malo vytvárať pri tvorbe 

tabuliek a ich integrita je riadená obvykle pomocou primárnych a cudzích kľúčov 

[1],[3]. 

1.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metóda, ktorá slúži na hodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov 

určitého subjektu. Táto metóda sa dá aplikovať prakticky na čokoľvek. Analýza sa 

zaoberá štyrmi faktormi, kde dva sú vnútorné a dva vonkajšie. Vnútorné faktory tvoria 

silné a slabé stránky analyzovaného subjektu. Vonkajšie faktory tvoria hrozby 

a príležitosti, s ktorými môže daný subjekt prísť do styku. Najčastejšie sa SWOT 

analýza používa ako situačná analýza v rámci strategického riadenia. Autorom SWOT 

analýzy je Albert Humphrey, ktorý ju navrhol v šesťdesiatych rokoch minulého 

storočia.  Vzhľadom nato, že SWOT analýza je veľmi univerzálna a jedna 

z najpoužívanejších analytických techník,  jej využitie v praxi je široké. Je napríklad 

súčasťou riadenia rizík, kde pomáha si uvedomiť kľúčové hrozby voči subjektu a tým 

pádom nastaviť prípadné protiopatrenia[21].  
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1.3 Použité technológie 

1.3.1 HTML  

Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) je základná technológia riadiaca to, čo 

ktorýkoľvek prehliadač zobrazuje na obrazovke. Jazyk HTML bol pôvodne navrhnutý 

tak, aby umožňoval vytvárať textové dokumenty,  ktoré budú obsahovať jednak klasické 

formátovacie príkazy (označené ako markup) a jednak odkazy na iné dokumenty (tzv. 

hypertext nebo hyperlinks).  

V princípe je dokument jazyku HTML obyčajný textový súbor, ktorý obsahuje 

špeciálne kódy, takzvané tagy, ktoré sa nachádzajú okolo blokov textu. Jednotlivé tagy 

a bloky, ktoré ich obklopujú sú nazývané elementy. Vo väčšine, každý element 

obsahuje otvárací tag a aj uzavierací tag, ktorý nie je pri každom elemente potrebný, ale 

z hľadiska štruktúry kódu je odporúčané uzavieracie tagy používať [4]. 

HTML 5 

Jazyk HTML 5 je nástupca jazyka HTML 4.01 a po ukončení vývoja jazyka XHTML 2 

je hlavný jazykom pre vytváranie webu. HTML 5 sa zaoberá JavaScritpovými API, 

offline fungovaním webových aplikácií, kreslením v prehliadači atď... 

Pri otázke kompaktibility, tak jazyk HTML 5 podporuje zmes tagov, aj 

z predchádzajúcich verzií nevzniká problém napríklad pri zmiešaní HTML4 a HTML5 

[14],[19].  

Oproti predchádzajúcej verzii HTML 5 obsahuje:  

 Zjednodušenie zápisu doctype a kódovanie stránky 

 Nové druhy vzhľadu a správania sa formulárových polí <input> 

 Tag datalist, ktorý slúži pre výber viacerých hodnôt 

 Validácia formulárov a nové atribúty formulárových polí  placeholder 

 Grafické tagy <svg> a <canvans> 

 Lokálne datové úložisko (asociativné pole, relačná databáza)obsluha pomocou 

JavaScriptu [20] 

1.3.2 CSS 3  

CSS je skratka pre Cascading Style Sheets ide o samostatný, ale doplňujúci jazyk 

k jazyku  HTML. S jazykom CSS sa aplikujú štýly na obsah našich webových stránok. 
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Pomocou tohto jazyka môže programátor upravovať dizajn stránky podľa svojich 

predstáv, kde jednotlivým elementom pomocou class a id atribútu pridelí určitý názov 

a následne si konkrétny class alebo id definuje v CSS súbore. Ďalšia možnosť, ako 

upraviť určitú časť stránky pomocou CSS,  je v podobe takzvaných pseudo tagov. 

Predstavme si situáciu, kde máme tag <h2> v dvoch <div> tagoch [5]. Pokiaľ chceme 

pracovať s tagom <h2> v CSS dokumente a nepridelili sme mu žiadnu class ani id  

<div> 

  <div> 

    <h2 class =“ “ id = “ “ > 

tak zápis pomocou pseudo tagov tagov v CSS dokumente bude vyzerať nasledovne: 

 div div h2 {} , potom je možné definovať, čo sa bude s daným elementom diať. 

V prípade ak <h2>  tag bude obsahovať napríklad class =“nadpis“ zápis bude vyzerať 

nasledovne:  

 .nadpis {} 

Pre id =“nadpis “ 

 #nadpis{} 

Pridanie CSS súboru do HTML súboru je zabezpečené pomocou tagu <link> a atribútu 

href v <head> sekcií HTML dokumentu. 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="formstyle1.css"> [15] 

Prvé verzie jazyka CSS sa objavili niekoľko rokov po vzniku jazyka HTML, pričom sa 

tento jazyk oficiálne presadil v roku  1996. Vzťahy medzi jazykmi CSS 3 a jeho 

staršími verziami sú analogické ku vzťahu jazyka HTML 5 a jeho staršími verziami. 

Jazyk CSS 3 je prirodzeným rozšírením predchádzajúcich verzií [16],[17].   
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1.3.3 Boostrap  

Boostrap je voľne stiahnuteľná sada nástrojov pre tvorbu webu a webových aplikácií. 

Slúži na vytváranie frontend frameworkov pomocou predprogramovaných šablón 

v HTML a CSS jazyku a rôzne ďalšie rozšírenia v JavaScripte. Tieto rozšírenia tvoria 

takzvané jQuery plug-iny. To zahrňuje napríklad tlačítka s pokročilými možnosťami 

nastavení a funkciami napríklad: 

 Vytváranie navigačných listov 

 Horizontálne a vertikálne záložky 

 Generovanie pohľadov 

 Varovné oznámenia 

 Taby 

 Dropdown menu 

 Carousel 

 A mnoho ďalších 

Boostrap sa dynamicky prispôsobuje s ohľadom  na používané zariadenie, či ide 

o stolný PC, tablet alebo smartphone. Otvára dvere aj pre menej skúsených, alebo 

začínajúcich programátorov vytvárať po dizajnovej stránke atraktívne weby.  

Použitie knižnice je jednoduché, stačí si nájsť prvok, ktorý po dizajnovej stránke 

vyhovuje programátorovi a umiestniť ho s príslušnou class alebo id do HTML kódu 

a do HEAD sekcie pridať odkaz na danú knižnicu [18]. 
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1.3.4 PHP 5 

Autori jazyka PHP si jazykovú štruktúru čiastočne vypožičali od iných programovacích 

jazykov, ako sú C, Perl, Java alebo príkazové prostredie. PHP je v skutočnosti 

hybridným jazykom, ktorý od ostatných jazykov preberá len tie najlepšie vlastnosti 

a vytvára tak jednoducho použiteľný a predovšetkým veľmi výkonný skriptovací jazyk. 

Vkladanie PHP kódu do jazyka HTML  prebieha pomocu PHP tagu  <?php , vždy, keď 

interpret jazyka PHP zistí prítomnosť daného tagu, začne interpretovať kód ako príkaz 

jazyka PHP a to až do okamihu, pokiaľ ho nezastaví ukončovací tag skriptu ?> . 

Následne interpret jazyka PHP nahradí kód v jazyku PHP požadovaným výstupom, 

zatiaľ čo ostatný kód, ktorý nie je v jazyku PHP (napríklad HTML, JavaScripte jazyku), 

je na klientskom prehliadači odoslaný bez zmien. Jazyk PHP pracuje na strane serveru. 

Kód v jazyku PHP nemusí byť vkladaný do súboru HTML. Je možné vytvoriť 

samostatný súbor s príponou .php, ktorý nebude kód v jazyku HTML vôbec obsahovať. 

Avšak pri tvorbe webovej aplikácie je potrebné obe technológie spojiť. Preto je možné 

veľmi často vidieť zmiešané kódy PHP a HTML v jednom súbore [6],[7]. 

MySQLi 

Pre jazyk PHP 5 je napísaný nový doplnok, ktorý umožňuje využitie mnoho funkcií 

databázového systému MySQL verzie 4.1 a novších. Voči starému doplnku MySQL, 

tento nový doplnok ponúka nielen funkčne, ale aj objektovo orientované rozhranie. 

Programátor si teda môže vybrať, ktorým spôsobom chce s databázami pracovať. Medzi 

nové funkcie patria pripravené príkazy a viazanie premenných, komprimované 

pripojenie SSL, riadenie transakcií, podpora replikácií atď.  

Základná funkcia mysqli_connect(...) táto funkcia otvára spojenie so serverom MySQL. 

Obsahuje nepovinné argumenty:  

 Hostiteľ 

 Užívateľské meno 

 Heslo 

 Názov databázy 

 Port TCP [7], [13] 
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1.3.5 JavaScript  

Po prvý krát sa JavaScript objavil v roku 1995. Hlavným cieľom, alebo účelom jazyka 

bolo overovanie údajov zadávaných užívateľmi. O túto funkcionalitu sa starali dovtedy 

jazyky na strane serveru, ako napríklad jazyk Perl. Keďže v danej dobe, kvôli pomalým 

rýchlostiam bolo odosielanie každého požiadavku na server zdĺhavé, tak overovanie už 

na strane klienta bolo zaujímavým riešením. 

Následne sa programovací jazyk stal súčasťou hlavných webových prehliadačov na 

trhu. JavaScript je plnohodnotný jazyk, ktorý je schopný vykonávať zložité výpočty 

a interakcie. 

Zahrnutie jazyka JavaScript do HTML kódu sa vykoná rovnako ako pri PHP jazyku. 

Stačí, ak programátor v HTML súbore vytvorí otváracií tag <script> a potom daný 

script ukončí ukončovacím tagom </script> [8]. 

1.3.6 Ajax  

AJAX (Asynchronous JavaScrip and XML) je označenie pre technológiu slúžiacu pre 

vývoj moderných interaktívnych webových aplikácií, ktoré menia obsah stránky bez 

toho, aby bolo nutné ju znovu načítať. Ajax využíva pre prezentovanie údajov HTML, 

CSS a JavaScript pre zobrazenie dynamických zmien. Pre výmenu údajov so serverom 

využíva formát údajov XML. [10] 

Ajax najčastejšie používa asynchronnú komunikáciu webového prehliadača so serverom 

pomocou objektu XMLhttpRequest. 

Ajax sa tvári ako ako desktopový program, ktorý beží lokálne na klientovi  

zobrazované údaje na stránkach sú na základe užívateľských požiadavkou priebežne 

aktualizované, avšak samotná stránka nie je  kompletne znovu načítaná. 

 Prezentačné zobrazovanie údajov na zavedených štandartoch využívajúcich 

HTML a CSS 

 Dynamické zobrazovanie údajov prostredníctvom DOM 

 Výmena údajov a ich spracovanie pomocou XML a XSLT 

 Asynchronná výmena údajov so serverom na pozadí prehliadača pomocou 

XTMLHttpRequest 

 Súčinnosť technológií zabezpečená pomocou jazyka JavaScript. [9]  
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2 ANALÝZA 

V tejto časti práca popisuje a analyzuje firmu Ferno Slovakia s.r.o. Zameriava sa na 

popis súčasného stavu IS firmy, jeho výhody a nevýhody a popisuje organizačnú 

štruktúru firmy. 

2.1  Popis firmy 

Firma Ferno Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy Ferno USA. Na 

Slovenskom trhu sa firma objavila v roku 2001. Spoločnosť vyvinula, vyrába a dodáva 

široký sortiment výrobkov, ktoré slúžia ako prostriedky prvej pomoci pre záchranárov a 

pracoviská urgentnej medicíny už viac ako 50 rokov. Každý produkt  je priebežne 

inovovaný, modernizovaný a prispôsobovaný situácií a aktutálnym požiadavkám trhu. 

Produkty spoločnosti Ferno sa vyznačujú vysokou kvalitou, funkčnosťou, bezpečnosťou 

a trvanlivosťou výrobkov. 

2.1.1 Portfólio produktov 

Spoločnosť ponúka produkty prvej pomoci pri: 

 Tepelných popáleninách 

  Chemických popáleninách 

 Záchranársku a transportnú techniku 

 Defibrilátory 

 Výbavu do sanitiek 

 Produkty určené pre osobnú ochranu vojakov a iných ozbrojených zložiek 

 Zdravotnícke tašky pre záchranárske zložky 

 

2.1.2 Predaj produktov 

Spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. sa samotným predajom produktov nezaoberá, ale ich 

výrobkov.  Spoločnosť celkovo patrí pod Ferno USA a na predaj svojich produktov 

využíva predajcov, ktorý sa starajú o marketing a predaj. Predajcovia firme posielajú 

objednávky na konkrétny typ tovaru s minimálnym kusovým obmedzením 500 ks. 
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2.1.3 SWOT analýza 

Táto analýza podrobne zachytáva silné a slabé stránky podniku, príležitosti a hrozby, 

s ktorými môže prísť firma do styku. Ku každej časti SWOT analýzy a k nim 

prislúchajúcim atributóm je priložená ich podrobnejšia analýza s hodnotením 

jednotlivých atribútov. 

Silné stránky 

 Kompetencie 

 Kompetitívne schopnosti 

 Skúsenosti 

 Finančné zdroje 

 Reputácia 

 Vedenie trhu 

 Organizačná štruktúra 

 Efektívnosť výroby 

 Kompetitívny tlak 

 Patentované technológie 

 Marketingová efektivita 

 Vývoj produktov 

 Manažment 

 Technické skúsenosti 

 Pomer nákladov/ výnosov  
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Slabé stránky 

 Nejednoznačne stanovená stratégia 

 Zastarané vybavenie 

 Chýbajúce kľúčové schopnosti 

 Implementácia stratégie 

 Vnútropodnikové problémy 

 Zaostávanie vo výskume a vývoji 

 Úzka produktová línia 

 Neschopnosť financovať strategické zmeny 

 Štruktúra nákladov 

 Rentabilita 

 

Príležitosti 

 Noví zákazníci 

 Vstup na nové segmenty trhu 

 Zlepšenie produktov a služieb 

 Diverzifikácia portfólia produktov 

 Kontrola zdrojov a dodávateľských aktivít 

 Znižujúce sa bariéry zahraničného trhu 

 Uspokojenie konkurencie 

 Rýchlejší rast trhu 
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 Menej regulačných podmienok 

 

Hrozby 

 Zahraničná konkurencia s nižšími cenami 

 Substitučné produkty 

 Rast trhu 

 Zahraničná obchodná politika 

 Regulačné nariadenia 

 Vyjednávacia sila dodávateľov a zákazníkov 

 Požiadavky trhu 

 Demografia 

 Bariéry vstupu na trh 

 Zmeny technológií 
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Strategická základňa 

  

Pre podrobnejšie hodnotenie silných, slabých stránok, hrozieb a príležitostí bola použitá 

trojbodová stupnica, kde jednotka reprezentuje nesúhlas, alebo malý vplyv atribútu 

v jednotlivých faktoroch SWOT analýzy, dvojka vyjadruje neutrálny postoj a trojka 

súhlas, alebo veľkú váhu atribútu vo SWOT analýze. 

Strategická základňa reprezentuje celkový súčet jednotlivých hodnôt atribútov a je jasne 

vidieť, že v spoločnosti Ferno Slovakia s.r.o. prevládajú silné stránky nad slabými 

a pomer hrozieb a príležitostí je neutrálny. 
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2.1.4 Odporúčania a kompenzačné stratégie 

 Identifikovať kritické a základné kompetencie potrebné pre podnik a rozvoj 

 Redukovať cyklus a zvýšiť vzdelávanie pre urýchlenie získania skúseností 

zamestnancov v kľúčových oblastiach 

 Vyvinúť finančné stratégie pre získanie zdrojov na chod a expanziu spoločnosti 

 Identifikovať kľúčové faktory ovplyvňujúce reputáciu podniku 

 Vyvinúť stratégie & taktické plány zamerané na to, ako sa stať trhovým lídrom 

v jednej oblasti a ako je možné daný plán presadiť 

 Zanalyzovať organizačný a funkčný dizajn pre efektívnosť výroby 

 Vytvorenie stratégií pre vytvorenie úspor pre kľúčové produkty a služby 

 Vyvinúť stratégie pre diferencovanie produktov a služieb za cieľom vytvorenia 

chráneného trhu 

 Podstúpiť audit a ohodnotenie značky pre definovanie efektívnosti 

 Vyvinúť a zmanažovať inovačný proces 

 Vyvinúť alebo získať potrebné manažérske schopnosti 

 Vyvinúť alebo získať potrebné technické znalosti 

 Vyvinúť stratégie pre zlepšenie ekonomickej situácie podniku 

2.1.5 Konkurencia 

Hlavnými konkurentmi spoločnosti Ferno Slovakia s.r.o. sú spoločnosti 

 Medirol Česká republika 

 Spencer Italy 

 Kartsana Spain 

 Stryker USA  
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2.2 Analýza IS 

Firma Ferno Slovakia s.r.o. v danej dobe zadania projektu mala nefunkčný pôvodný 

program, v ktorom boli dáta uložené. Z dôvodu, že bol program nefunkčný 

a nespoľahlivý, bola firma nútená  uchovávať si dáta v Exceli a v upravených Excel 

hárkoch, čo  nebolo veľmi efektívne. Spoločnosť, alebo konkrétny pracovník 

zaoberajúci sa ich spracovaním, chceli mať k dátam rýchly a prehľadný prístup, tak aby 

boli v jednej aplikácií a splňovali všetky kritéria, ktoré si zadali. Firma si v súčasnej 

dobe v časti informačného systému, ktorý je predmetom bakalárskej práce vedie 

záznamy o reklamáciách zákazníkov a dodávateľov, zamestnancoch, ISO hodnoteniach 

a školeniach o zamestnancov. 

Výhody súčasného riešenia: 

 Známe užívateľské rozhranie  

 Nulové náklady 

Nevýhody súčasného riešenia:  

 Neprehľadnosť záznamov 

 Žiadne overenie integrity záznamov 

 Dáta rozmiestnené na viacerých miestach 

 Nezautomatizované procesy 

2.2.1 Kritéria nového informačného systému 

 Zjednotenie dát 

 Prehľadné rozhranie 

 Rýchly prístup k dátam 

 Vytvorenie formulárov pre pridávanie reklamácií, ISO hodnotenia a školení 

zamestnancov 

 Tabuľky s rôznymi možnosťami filtrovania záznamov 

 Formuláre pre pridávanie musia obsahovať kontroly dát 

 Zabezpečenie dátovej integrity 

 Automatické tvorenie grafov  ISO hodnotení 

 Import fotodokumentácie k jednotlivým záznamom o reklamáciach dodávateľov 

 Import PDF a iných súborov 
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2.2.2 Proces ISO hodnotenia 

Pôvodný proces ISO hodnotenia zákazníkov spočíval v zaslaní dotazníka  klientovi. 

Následne klient vyplnený dotazník odoslal naspäť firme. Pracovník získané dáta musel  

nahodiť do databázy, v tomto prípade do Excel hárku. Pri tvorbe grafu je potrebné 

vytvoriť samotný graf a tabuľku s legendou o dátach v grafe. Tak isto je nutné vykonať 

výpočty pre naplnenie grafu hodnotami a previezť celkový výsledok do PDF súboru. 

Keďže otázok sa v dotazníku vyskytuje osem a pre každú otázku je nutné vytvoriť graf 

tak sa proces zbytočne opakuje. Pre riešenie tohto problému je nutné zautomatizovať 

nasledujúce činnosti: 

 Výpočty hodnôt grafu 

 Vytvorenie grafov pre jednotlivé otázky 

 Vytvorenie legendy 

 Automatický update grafov pri pridaní nových dát 

 Konvertovanie výsledku automaticky do PDF, JPEG a PNG formátu, kde voľba 

je na užívateľovi 

Nové riešenie obsahuje iba dve činnosti a to odoslanie dotazníka zákazníkovi 

a spracovanie dát. Tieto činnosti sú z časového hľadiska zanedbateľné na rozdiel  od 

tvorby jednotlivých grafov, kde bolo nutné proces opakovať až osem-krát.  

Odoslanie 
dotazníku ISO

Prijatie 
dotazniku a 

zadanie dát do 
DB

Procesný 
manažér

Prezentácia 
výsledkov 

hodnotenia ISO

Webová 
aplikácia

Vytvorenie 
grafov a ich 

funkcionality

Procesný 
manažér
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2.2.3 Reklamačné procesy 

Na nasledujúcom diagrame je zobrazený aktuálny reklamačný proces pri reklamáciách 

zákazníkov. Nedostatky tohto procesu sú, že neobsahuje žiadne kontroly a overenia 

integrity dát pri vytváraní reklamačného záznamu. Neupozorňuje užívateľa na nezadané 

polia v reklamačnom formulári a nepredchádza ľudskej chybe. Tieto premenné je nutné 

zohľadniť pri vytváraní nového reklamačného formuláru a tak isto sú zadané 

v kritériách nového informačného systému.  

Žiadosť o 
reklamáciu

Zákazník

Prijatie 
reklamácie

Zamestnanec

Ukončenie 
reklamačného 

konania

Popis 
reklamácie

Akceptovaná

V

Uzavretá

IS

V

Popis riešenia

V

Zadaný Nezadaný

Zamietnutá

V

UzavretáV V riešení

Výstup 
Akceptovanej 

reklamácie

IS

Pridanie 
reklamácie do 

IS

Update 
záznamu

Zamestnance

V

Áno

Nie
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2.2.4 Alternatívy riešenia 

V tomto odseku práca popisuje alternatívy jednotlivých riešení pre vytvorenie aplikácie 

pre spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. Sú tu popísané prednosti a slabiny riešení. Keďže 

na základe kritérií stanovených spoločnosťou môžeme tvrdiť, že najvýhodnejším 

riešením bude forma webovej aplikácie, kde na strane  klienta budú určite využité 

programovacie jazyky HTML 5, CSS 3, JavaScript a Ajax, tak analýza je zameraná na 

stranu serveru. Pre stranu serveru sú zvolené tri open source alternatívny, z ktorých 

bude vybrané jedno riešenie. 

MySQL a PHP 5 

Jazyky MySQL a PHP tvoria neoddeliteľnú súčasť tvorby veľkého množstva webových 

aplikácií, čo patrí aj medzi hlavné výhody navrhovaného riešenia. 

Výhody: 

 Databázový systém MySQL  má najväčší podiel na trhu databáz s otvoreným 

zdrojovým kódom 

 Takmer všetky spoločnosti ponúkajúce webový priestor ponúkajú zároveň 

prístup do MySQL databázy 

 Veľké množstvo publikácii 

 Po začiatočnom nastavení databázového systému má užívateľ okamžitý prístup 

k databázam 

 Jednoduchá správa a údržba 

 Pre správu databáze využitie nástrojov ako napríklad MySQL Workbench alebo 

phpMyAdmin 

 Licencia s otvoreným zdrojovým kódom do momentu komerčnej distribúcie 

 Rýchlosť DB systému 

 Systém  neobsahuje väčšinu nákladných funkcií pre zaistenie spoľahlivosti ako 

napríklad systém Oracle  hlavný dôvod veľmi vysokého výkonu databáz 

MySQL 

 Rozširujúce rozhranie mysqli jazyka PHP 
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SQLite 

Databázový systém SQLite nie je založený na modeli klient/server. Nie je závislý na 

žiadnej externej službe. Jediná požiadavka je pre prístup k DB súborom. 

Výhody: 

 Jednoduché nastavenie databázy 

 Nevyžaduje žiadny zásah do systému zo strany jeho správcov 

 Integrovaný do jazyka PHP 5 

 Vysoká spätná kompatibilita 

 Dotazy sú vykonané rýchlejšie ako v MySQL 

 Procedurálne a objektové rozhranie 

Nevýhody: 

 Absencia serverového procesu  z toho vyplývajú problémy s rastom aplikácií 

 Zamykanie súborov 

 Absencia medzi pamäťových dotazov 

 Problém pri spracovaní veľmi objemných dát 

 Práca s binárnymi súbormi: SQLite nepracuje s binárnymi súbormi prirodzene. 

Pri vkladaní do databázy musí binárny súbor zakódovať a pri načítaní z databázy 

pomocou príkazu SELECT dáta dekódovať. 

 Zamykanie celej databázy pri transakciách  spomalenie súbežného zápisu 

a čítania 

PEAR DB 

Je abstraktná databázová vrstva, ktorá poskytuje aplikačné rozhranie pre väčšinu 

databáz podporovaných jazykom PHP. 

Výhody: 

 Jednotné user-friendly aplikačné rozhranie 

 Používanie DB API k prístupu systému správy databáz 

Nevýhody: 

 Vrstva napísaná v jazyku PHP je pomalšia než integrované funkcie jazyka PHP 
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 Dodatočná vrstva zvyšuje zložitosť kódu a potencionálny zdroj chýb 

 Neabstrahuje jazyk SQL 

 

Prvky podliehajúce abstrakcií 

 Databázové spojenie 

 Načítanie výsledkov 

 Viazanie vstupných premenných  

 Oznamovanie chýb 

 Jednoduché popisy databázy a tabuliek 

Prvky nepodliehajúce abstrakcií 

 Syntax jazyka SQL 

 Schéma databáze 

 Správa privilégií 

 Kódovanie znakov 

2.2.5 Zhrnutie alternatív  

Na základe prevedených analýz, konzultácií a po dohode so spoločnosťou, bola vybraná 

prvá možnosť riešenia, kde na strane servera budú pracovať jazyky MySQL a PHP,  z 

dôvodu vysokej kompatibility medzi danými programovacími jazykmi a v neskoršom 

období prípadnými rozšíreniami webovej aplikácie bolo zvolené práve toto riešenie. 

Výhoda daného riešenia je, že má za sa sebou širokú komunitu programátorov, ktorý sa 

dobre orientujú v danej problematike. Pre firmu by následne nemal vzniknúť problém či 

už pri výskyte chyby informačného systému alebo jeho rozširovania nájsť 

programátora, ktorý si v danej oblasti poradí. Toto sú hlavné dôvody, ktoré viedli 

k výberu danej alternatívy.  
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2.3 Organizačná štruktúra firmy 

Spoločnosť v súčasnej dobe zamestnáva 60 pracovníkov a 20 externých pracovníkov. 

Návrh informačného systému bude implementovaný primárne pre procesného 

manažéra. V neskoršom období sa funkcionalita systému bude rozširovať, opäť na 

základe kritérií firmy a prevedie sa na server. Po implementácií rozširujúceho riešenia 

na server sa systém sprístupní aj ostatným sekciám spoločnosti.  

 

3.2  Organizačná štruktúra spoločnosti [Vnútropodnikový dokument]  
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3 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

3.1 Tvorba IS 

Pri tvorení aplikácie bolo potrebné vytvorenie databázy v MySQL. Pre tento prípad bol 

zvolený MySQL Workbench. MySQL Workbench je komplexný nástroj pre vizuálne 

modelovanie MySQL databáz. Je vydávaný pod licenciou GPL a je nástupcom 

programu DBDesigner 4. Poskytuje voľby pripojenia k už existujúcim databázam, alebo 

ich priame editovanie, spúšťanie SQL skriptov a spravovanie objektov databáze. 

MySQL Workbench umožňuje užívateľovi jednoduché naviazanie a spojenie 

jednotlivých tabuliek tak, aby vytvorili korektný ER diagram. Výhodou je, že pri tvorbe 

databáz, ktoré obsahujú veľké množstvá tabuliek je možné aplikovať kategorizáciu 

pomocou farebných vrstiev. Toto riešenie je jednoduché a efektívne a zabezpečuje 

prehľadnosť riešenia. 

Ďalšou súčasťou je aj synchronizácia a validácia schém, spätná analýza, zvýraznenie 

syntaxu, alebo generovanie SQL skriptu na základe vytvoreného ER diagramu. 

Serverová administrácia slúži na konfiguráciu databázových instancií, užívateľských 

účtov a ich jednotlivých nastavení. 

3.1.1 ER Diagram  

Pre časť informačného systému firmy Ferno Slovakia s.r.o. bolo potrebné vytvoriť 

databázu, ktorá obsahuje 12 tabuliek. Každá jedna tabuľka má vytvorený umelý 

primárny kľúč. Tabuľky: posúdenie, stav, zákazníci, dodávatelia a produkt slúžia na 

overenie integrity dát a sú číselníkmi ostatných tabuliek v databáze, okrem dvoch 

tabuliek. Tabuľka smernice a formuláre sú tabuľky, ktoré nemajú žiadne relačné väzby. 

Dôvodom je, že tieto tabuľky slúžia iba na nahrávanie PDF, word, excel a iných 

súborov. Avšak samotný skript, ktorý tieto súbory nahráva, ukladá do databázy iba ich 

názov a cestu. Samotné súbory sú uložené v zložke na servery, aby nezahlcovali 

a nespomaľovali chod databázy. 
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4.0 ER diagram databáze ferno [Vlastné spracovanie] 
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3.1.2 XAMPP 

V ďalšom kroku bola potrebné inštalácia XAMPP. XAMPP je nástroj, ktorý umožňuje 

jednoducho a rýchlo vytvoriť server z akéhokoľvek počítača a priamo na ňom testovať 

weby, webové aplikácie, redakčné systémy a ďalší software bez obmedzenia 

operačného systému,  alebo užívateľa. 

XAMPP je dostupný pre operačné systémy Windows, Linux OS X a podporuje moduly:  

  PHP 

  phpMyAdmin 

  MySQL databáze 

  Fillezilla FTP server 

  Mercury 

  Tomcat  

  Strawberry Perl. 

Na  riešenie pre danú spoločnosť však stačia dva moduly a to Apache a MySQL. 

 

 

4.1 Rozhranie XAMPP [Vlastné spracovanie] 
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3.2 Webová Aplikácia 

Po nainštalovaní serveru XAMPP a vytvorení databázy, je teraz možné pristúpiť 

k tvorbe webovej aplikácie. Pre vytvorenie TOP Horizontal Menu bol vytvorený 

samostatný súbor, ktorý je možné editovať a upravovať podľa potrieb tak, aby dizajn 

zodpovedal funkcionalite a predstavám zákazníka. Tento samostatný súbor potom 

pomocou príkazu: 

 <?php include 'top_nav.php'; ?> 

pridelíme jednotlivým stránkam.  Toto riešenie šetrí čas, keďže nie je nutné upravovať 

menu pri jednotlivých stránkach zakaždým, keď je niečo pridané, alebo zmenené  

a stačí  iba upravovať súbor s názvom v tomto konkrétnom prípade `top_nav.php`. 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en" >  

 <head> 

</head> 

 <body> 

  <?php include 'top_nav.php'; ?> 

Príkaz <?php include 'top_nav.php'; ?> je pridávaný v prípade tohoto riešenia na vrch 

sekcie  <body> v HTML dokumente jednotlivých stránok. Prirodzene sekcia <head> 

obsahuje tagy s odkazmi na rôzne knižnice. 

 <link>  

 <meta> 

 <script> 

Tieto jednotlivé tagy a knižnice nám zabezpečujú funkcionalitu a dizajn dokumentu. 
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3.2.1 Formuláre 

Pre spracovanie dát bolo potrebné vytvoriť formuláre pre zadávanie údajov do databázy. 

Pokiaľ vezmeme do úvahy formulár  reklamácie zákazníkov, ktorý obsahuje napríklad 

inputy pre zadanie údajov o zákazníkovi, produkte, stavu a posúdenia reklamácie, ktoré 

sú kľúčové a bez nich nemá reklamácia zmysel stane sa nasledovné: 

Zákazník: Pri zadávaní názvu zákazníka do reklamačného formuláru sa užívateľovi po 

zadaní prvého písmena automaticky ponúkajú všetky záznamy so zhodným 

začiatočným písmenom. Takto to funguje aj pokiaľ užívateľ zadal väčšiu časť názvu, 

pričom možnosti sa už filtrujú na základe zadaného stringu. Tejto funkcie bolo 

dosiahnuté nasledovne: 

<?php 

      $server = 'localhost'; 

      $login = 'root'; 

      $password = ''; 

      $dbname = 'ferno'; 

      $connection = mysqli_connect("localhost","root","","ferno") or die("Error " . 
mysqli_error($connection)); 

       

      $result = mysqli_query($connection, "SELECT nazov FROM ferno.zakaznici;") or 
die("Error " . mysqli_error($connection)); 

      $result_produkt = mysqli_query($connection, "SELECT nazov FROM ferno.produkt;") 
or die("Error " . mysqli_error($connection)); 

    ?> 

Po prvé je nutné zavolať databázu a vytvoriť pripojenie. Volanie databázy môže byť tak 

isto uložené v samostatnom súbore, ako je Top Horizontálne Menu a aplikovať rovnaký 

princíp volania príkazom include. Následne do PHP premennej $result vyberieme 

všetkých zákazníkov uložených v databáze Ferno.  
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V druhom kroku je potrebné tieto hodnoty uložiť do inputu typu text vo formulári 

Reklamácií zákazníkov. 

<div class="form-group"> 

      <label class="control-label col-sm-2" for="zakaznik">Zákazník:</label> 

      <div class="col-sm-10"> 

<input type="text" class="form-control" id="zakaznik" placeholder="Zadajte zákazníka" 
list="nazov" autocomplete="off" name="zakaznik" value=""> 

  <datalist id="nazov"> 

          <?php while($row = mysqli_fetch_array($result)) { ?> 

 <option value="<?php echo $row['nazov']; ?>"><?php echo $row['nazov']; 
?></option> 

        <?php } ?> 

    </datalist>  

      </div> 

    </div> 

Tento input je tvorený datalistom ktorý obsahuje hodnoty PHP premennej $result.  

Rovnaký princíp platí pre Produkt. Pokiaľ užívateľ zadá chybného zákazníka, alebo 

zákazníka ktorý sa v databáze nenachádza, tak pri INSERTE údajov z HTML formuláru 

do databáze sa spustí session.  

3.2.2 Session 

U session je dôležité, aby v dokumente, ktorý obsahuje zdrojový kód bol 

session_start(); vždy na začiatku dokumentu a až potom môžu nasledovať ostatné časti 

ako HTML, JavaScript atď.... 

<?php 

  session_start(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 
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 Ďalšia časť session sa nachádza v HTML časti <body> danú session je možné 

umiestniť kam je to potrebné podľa návrhu a dizajnu stránky. 

if (isset($_SESSION['message'])) { 

    ?> 

    <div class="alert alert-danger">Nastala chyba: <?php echo $_SESSION['message'] 
?></div> 

  <?php 

  unset($_SESSION['message']); 

  } 

  ?> 

Kód, ktorý je uvedený vyššie vykoná akciu: Ak tlačidlo submit button, ktoré je 

súčasťou formulára a bolo stlačené, tak danú session spustí a vypíše do formulára 

správu o tom, že nastala chyba a zákazník neexistuje v prípade, ak užívateľ zabudol 

zadať zákazníka do formulára, alebo zadal zákazníka, ktorý sa v databáze nenachádza. 

Tento istý princíp platí aj pre produkt. 

 

4.2 Ukážka riešenia session [Vlastné spracovanie] 

Samotná session sa nachádza v samostatnom súbore dump_zak.php, ktorý zabezpečuje 

jej funkcionalitu a tak isto funkcionalitu tlačítka submit button. Prepojenie dvoch 

skriptov nám zabezpečuje atribut action a metóda POST v tagu <form> ktorý definuje 

formulár reklamácií zákazníkov. 

<form class="form-horizontal" role="form" action="dump_zak.php" method="POST"> 
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$result = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM ferno.zakaznici WHERE nazov = 
'$_POST[zakaznik]';"); 

 if (mysqli_num_rows($result) === 0) { 

  session_start(); 

  $_SESSION['message'] = 'Zakaznik neexistuje'; 

  header('Location: reklamacie_zak.php'); 

 } else { 

  $id_zakaznika = mysqli_fetch_array($result)['id_zakaznika']; 

 } 

Premenná $result vyberie z databázy všetky záznamy zákazníkov, konkrétne ich názov 

a porovná, či sa záznam zadaný užívateľom do formuláru reklamácie zákazníkov do 

kolónky zákazník,  zhoduje so záznamom v databáze. Toto zaisťuje funkcia  

mysqli_num_row, ktorá porovná každý záznam v DB s premenou $result. Pokiaľ 

nenastane zhoda, vznikne session s upozornením, že daný zákazník neexistuje 

a redirectne opäť na stránku reklamácií zákazníkov  header('Location: 

reklamacie_zak.php'); 

Toto riešenie zabezpečuje integritu dát v databáze a predchádza ľudskej chybe, ktorá 

môže vzniknúť pri zadávaní dát napríklad obyčajným preklepom. 

Ak sa zameráme vo formulári na posúdenie a stav reklamácie je kontrola, či užívateľ 

dané polia zadal, jednoduchšia. Vzhľadom nato, že tieto inputy sú typu radio 

a kontrolujeme iba či sú vo formulári zaškrtnuté, tak v HTML5 postačí do inputu pridať 

atribút required, ktorý automaticky upozorní na vyplnenie daného inputu. 

 

4.3 Vypĺňanie povinných polí formuláru [Vlastné spracovanie] 

          <input type="radio" name="stav" value="1" required> Uzavretá 

          <input type="radio" name="stav" value="2" required> V riešení 
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3.2.3 Insert 

Keďže formulár sa odkazuje na stránku dump.zak.php <form class="form-horizontal" 

role="form" action="dump_zak.php" method="POST"> tak aj skript určený na 

importovanie údajov z formuláru sa bude nachádzať v danom dokumente.  

$result = mysqli_query($connection, "INSERT INTO `ferno`.`reklamacie_zak` 

(`e_c_reklamacie`, `datum`, `zakaznik`, `produkt`, `stav`, 
`posudenie,`popis_reklamacie`, `popis_riesenia`, `datum_uzavretia`) 

  VALUES 

  ('$_POST[e_c_reklamacie]', 

   '$_POST[datum_prijatia]', 

   '$id_zakaznika', 

   '$id_produktu', 

   '$result_stav', 

   '$result_posudenie', 

   '$_POST[comment]', 

   '$_POST[popis_riesenia]', 

   '$_POST[datum_uzavretia]');") 

 or die("Error " . mysqli_error($connection)); 

 header('Location: reklamacie_zak.php'); 

?> 

Opäť je nutné prideliť skriptu nejakú premennú  $result, kde pomocou tejto 

premennej a funkcie mysqli_query vkládame do databazy Ferno a tabuľky reklamácie 

zákazníkov hodnoty,  ktoré užívateľ zadal do formulára. Insert prebehne úspešne iba 

v prípade,  ak prešiel všetkými kontrolami, ktoré boli stanovené a sú podrobne opísané 

v predchádzajúcej stati. Či už pri úspešnom, alebo neúspešnom vkladaní dát skrip 

redirectne užívateľa na stránku s formulárom o reklamácií zákazníkov. 
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3.2.4 Tabuľky 

Aby dáta vložené do databázy bolo možné čítať a upravovať,  je nevyhnutné vytvorenie 

tabuliek a vloženie dát do daných tabuliek. Na vkladanie dát je použitý príkaz SELECT, 

ktorým si potrebné dáta vytiahneme z databázy. 

$result = mysqli_query($conn,'SELECT rd.*, s.popis, pr.nazov as nazovp, z.priezvisko, 

d.nazov FROM ferno.reklamacie_dod rd, ferno.stav s, ferno.produkt pr, 

ferno.zamestanci z, ferno.dodavatelia d WHERE rd.stav=s.id_stav and  

pr.id_produktu=rd.produkt and rd.Zodpovedny_za_reklamaciu=z.id_zamestanca and 

d.id_dodavatela=rd.dodavatel;'); 

 $reklamacie_dod = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);  

  ?>  

Pokiaľ máme vytvorenú hlavičku tabuľky, tak je nutné tabuľku naplniť dátami 

z premennej $reklamacie_dod. Keďže požiadavky spoločnosti boli, aby sa vo 

vytvorených tabuľkách  mohli dáta filtrovať na základe zadaného stringu do search 

baru, zoraďovať, updatovať a mazať je pre funkcionalitu tabuľky použitá knižnica 

datatables a programovacie jazyky JavaScript a PHP. 

<script> 

var dataSet = [<?php 

    foreach ($reklamacie_dod as $reklamaciaz) { 

     echo " 

        { 

          'id_rek_dod': $reklamaciaz[id_rek_dod], 

          'e_c': '" . htmlspecialchars($reklamaciaz['e_c'])."', 

           'link': '<a 
href=\"uploaded_files/$reklamaciaz[nazov_na_disku]\">$reklamaciaz[povodny_nazov]<
/a>', 
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V časti zdrojového kódu, ktorý napĺňa tabuľku je uvedená premenná dataSet. Táto 

premenná patrí jazyku JavaScript  a napĺňa tabuľku hodnotami. Keďže sama o sebe 

neobsahuje žiadne dáta, je nutné jej ich prideliť a to pomocou PHP  premennej,  ktorá 

bola využitá na SELECT dát z databáze $reklamacia_dod.  

var dataSet = [<?php 

    foreach ($reklamacie_dod as $reklamaciaz) { 

     echo " 

Premenná $reklamacie_dod tvorí pole a každá hodnota pola je uložená do $reklamaciaz. 

Následne pomocou príkazu echo prideľujeme jednotlivým bunkám tabuľky hodnoty 

z pola pr.:  'e_c': '" . htmlspecialchars($reklamaciaz['e_c'])."', . V kóde je treba upozorniť 

na funkciu htmlspecialchars(), ktorá slúži na obranu proti hackovaniu databázy 

pomocou určitých stringov zadaných do input tagov vo formulári. 

Tabuľky reklamácií zákazníkov a dodávateľov obsahujú mnoho dát a rôzne dlhé texty. 

Rôzne dlhé texty v tabuľke vytvárali nesúrodú štruktúru tabuľky a rôznu veľkosť 

buniek, čo z dizajnového hľadiska, ale aj z hľadiska funkcionality je neprijateľné.  

 

4.4 Tabuľka a podrobnosti reklamácie [Vlastné spracovanie] 

Preto, ako je možné vidieť na obrázku, bola pre jednotlivé záznamy v tabuľke vytvorená 

sub-tabuľka záznamu. Primárne sa užívateľovi zobrazia záznamy o reklamácií ako ID, 

Dodávateľ, Číslo reklamácie atď. viz. Obr. Tieto údaje sú vybrané z dôvodu, že ich 

string je krátky a je celý viditeľný v bunke tabuľky. Dáta o popise nezhody, priebehu 

riešenia a výsledku riešenia sa nachádzajú v sub-tabuľke a tvoria spolu s údajmi, kto 

danú reklamáciu identifikoval a kto je za ňu zodpovedný,  podrobnosti záznamu. Popisy 

sú umiestnené v sub-tabuľke z dôvodu, že u každého záznamu očakávame, že budú dlhé 
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a zároveň ich dĺžka bude rôzna. Pokiaľ sa užívateľ chce dostať k podrobným záznamom 

stačí, ak klikne na ikonu v prvom stĺpci tabuľky.  

Pridávanie class atribútu. 

Pri tabuľke , ktorá uchováva údaje o všetkých zamestnancoch a ich školeniach bolo 

nutné, aby sa hodnota class atribútu menila na základe údajov v jednotlivých bunkách. 

Bunky obsahujú 2 druhy údajov. Popis k jednotlivým školeniam a ich stav. Keďže 

vieme, že pre všetky školenia  sú definované tri stavy: 

 Training Done/ Not Required 

 Training not needed 

 Future Training Required 

tak sa bude background-color jednotlivých cells meniť, tak ako je definovaný ich class 

v  CSS dokumente  

.done-training { 

 background-color: #2eb82e; 

} 

.not-needed-training { 

 background-color:  #66c2ff; 

} 

.future-training { 

 background-color: #ffd633; 

}  

Tieto informácie sa zobrazia v tabuľke iba na základe farebného rozlíšenia jednotlivých 

buniek. Text v bunkách je popis jednotlivých školení pre určitého zamestnanca.  

 

4.5 Tabuľka školení zamestnancov [Vlastné spracovanie] 
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Pridanie class atribútov je trošku zložitejšie. V prvom rade je nutné si opäť pomocou 

príkazu SELECT vytiahnuť všetky údaje o kurzoch a uložiť do poľa a premennej. Pre 

tento prípad je $th_tab. Potom, ako je vytvorená hlavička tabuľky, tak pomocou cyklu 

v PHP foreach je priradená class jednotlivým prvkom poľa $th_tab. 

<?php 

      foreach ($th_tab as $th_tabs) { 

        if ($th_tabs['typ1'] == 'Training Done/Not Required') { 

            $th_tabs['typ1_class'] = 'done-training'; 

        } elseif ($th_tabs['typ1'] == 'Training not needed') { 

          $th_tabs['typ1_class'] = 'not-needed-training'; 

        } else { 

          $th_tabs['typ1_class'] = 'future-training'; 

        } 

Tento cyklus je vykonávaný pre typ1 až typ11, kde tieto premenné boli uložené 

v databáze ako stav kurzu a daný script kontroluje ich hodnoty, ktoré sú teraz 

v premennej $th_tabs . Ak sa typ1 = 'Training Done/Not Required' tak mu priradí class 

'typ1_class' = 'done-training'. Ak nie, nasleduje podmienka elseif a else kde sa 

kontrolujú zvyšné dve hodnoty.  

Posledný krok je naplnenie tela tabuľky: 

echo " 

      <tr> 

        <td>$th_tabs[id_training]</td> 

        <td><a href 
='update_training_dates.php?id_training=$th_tabs[id_training]'>$th_tabs[name]</td> 

        <td class='$th_tabs[typ1_class]'>$th_tabs[popis1]</td> 

        <td class='$th_tabs[typ2_class]'>$th_tabs[popis2]</td> 
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3.2.5 Delete 

Pre delete záznamov z databázy bol použitý jazyk JavaScrip a PHP. Jednotlivé mazanie 

záznamov z databáze má rovnaký princíp u všetkých formulárov, kde je daná funkcia 

potrebná. Jediné čo sa mení sú premenné. Súbor s programom delete je tak ako pri 

inserte uložený samostatne a je volaný pomocou odkazu na tlačidlo. 

?> 

    <script> 

    $(document).ready(function() { 

    var table = $('#example').DataTable(); 

 

    $('#example tbody').on( 'click', 'tr', function () { 

        if ( $(this).hasClass('selected') ) { 

            $(this).removeClass('selected'); 

        } 

        else { 

            table.$('tr.selected').removeClass('selected'); 

            $(this).addClass('selected'); 

        } 

    } ); 

Java script uvedený vyššie zabezpečuje selektovanie riadku v tabuľke, kde sa 

jednoduchým kliknutím vysvieti riadok, ktorý potrebujeme. 

 

 

4.6 Tabuľka reklamácií dodávateľov [Vlastné spracovanie] 
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 $('#button').click( function () { 

        odpoved = confirm('Chces vymazat tento riadok?'); 

        if (odpoved) { 

          id_rek_dod = $('tr.selected td:nth(1)').text(); 

          $.get('http://localhost/ferno/api/delete_reklamaciu_dod.php?id_rek_dod=' + 
id_rek_dod) 

            .done(function() { 

              table.row('.selected').remove().draw( false ); 

              alert('Riadok bol vymazany.'); 

            }).fail(function() { 

              alert('Riadok nebol vymazany.') 

            }); 

        } 

    } );  </script>       

Druhá časť kódu tvorí odkaz na PHP script  a určuje na základe ktorej premennej sa 

budeme záznam vymazávať. Vždy sa celý záznam vymazáva pomocou primárneho 

kľúča, v tomto prípade id_rek_do, čo je primárny kľúč záznamu o reklamácií 

dodávateľov. Potom je potrebné definovať premennú v tabuľke, to zaisťuje riadok: 

id_rek_dod = $('tr.selected td:nth(1)').text(); 

Keďže ID sa v tabuľke, ako je možné vidieť na obrázku viz.obr. nenachádza na prvom 

mieste ale na druhom, preto je v programe napísane: td:nth(1), čo vyberá druhý záznam 

v tabuľke. Pokiaľ by bolo potrebné vybrať tretí záznam príkaz, bude vyzerať tak isto, 

len do zátvorky uvedieme čislo nth(2) a ak prvý príkaz sa píše nasledovne: 

id_rek_dod = $('tr.selected td:first-of-type').text(); 

nasledujúci riadok kódu odkazuje na súbor,  kde je uložený PHP script s jednoduchým 

DELETE príkazom. 

$.get('http://localhost/ferno/api/delete_reklamaciu_dod.php?id_rek_dod=' + 
id_rek_dod) 

PHP script obsahuje opäť pripojenie na databázu, kontrolu pripojenia a rozšírenie pre 

prípad, že sa s aplikáciou nepracuje iba na Localhoste, ale na firemnom servery a bude 

mať k aplikácií prístup viacero ľudí, tak v prípade, že sa dvaja alebo viac užívateľov 
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rozhodne vymazať rovnaký záznam v rovnakom čase, alebo v intervale medzi 

refreshom stránky vypíše  message a error. JavaScript obsahuje ešte kontrolu, či 

užívateľ si je istý, že chce daný riadok odstrániť a či odstránenie prebehlo úspešne. 

 

4.7 Overovacia správa pri funkcií delete [Vlastné spracovanie] 

Po potvrdení nasleduje správa o vykonanej akcií, či bol daný záznam úspešne 

vymazaný,  alebo akcia neprebehla úspešne. 

3.2.6 Upload dát 

Pre správny chod databázy a fungovanie aplikácie sa do databázy  žiadne súbory 

neuploadujú. Na servery je vytvorená zložka, do ktorej sú všetky nahrávané súbory 

ukladané a do databázy sa ukladajú iba informácie o uploadnutých súboroch. Ich 

pôvodný názov a miesto, kde sú uložené. Na server je súbor uložený pod pseudo 

názvom, ktorý zabezpečuje UNIX timestamp. Táto časová značka zmení názov 

uploadovaného súboru na súbor s názovom, ktorý zodpovedá počtu sekúnd uplynutých 

od  1. januára roku 1970 do momentu, kedy prebehol upload. Toto riešenie zabezpečuje, 

že môžeme nahrať ak je to nutné jednu fotku, pdf atď... k rôznym záznamom. Tak isto 

tým, že nahrávané súbory sú uložené na servery nezaťažuje databázu a zrýchľuje chod. 

V prípade vymazania záznamu, ktorý obsahuje aj nejaký uploadnutý súbor, script 

vymaže záznam z databázy a aj pridružený súbor zo zložky na servery. 

 $upload_dir = "uploaded_files/"; 

 $upload_name = basename($_FILES["file_to_upload"]["name"]); 

 $upload_extension = pathinfo($upload_name, PATHINFO_EXTENSION); 
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 $name_on_disk = time() . "." . $upload_extension; 

 $upload_path = $upload_dir . $name_on_disk; 

 move_uploaded_file($_FILES["file_to_upload"]["tmp_name"], $upload_path); 

 $upload_dir: názov a miesto zložky na servery kam sa nahrávajú súbory 

 $upload_name: pôvodný názov súboru zadaného pre upload vo formulári 

 $name_on_disk: názov súboru zmenený pomocou UNIX Timestamp 

 $upload_path: údaj o umiestnení súboru a jeho zmenený názov. 

3.2.7 Grafy 

Grafy v práci sú vytvárané na základe ISO hodnotení zákazníkov spoločnosti Ferno 

Slovakia s.r.o. Hodnotenie spočíva z ôsmych otázok a stupnice na základe, ktorej 

hodnotia, ako boli so službami spokojní. Pre pridanie hodnotenia bol vytvorený 

nasledovný formulár: 

 

4.8 Časť formuláru ISO hodnotenia [Vlastné spracovanie] 

Formulár obsahuje kontroly u zadávaní zákazníka a jednotlivých hodnoteniach na každú 

z ôsmych otázok. K slovnému hodnoteniu je v kóde priradené číselné hodnotenie, na 

základe  ktorého sa ráta celkový priemer daného hodnotenia. 

if ($_POST['optradio1'] == "Excellent") { 

   $q11 =1;  

  } elseif ($_POST['optradio1'] =="Very Good") { 

    $q11 = 0.8; 

   } elseif ($_POST['optradio1'] =="Good") { 

    $q11 = 0.6; 

   } elseif ($_POST['optradio1'] == "Fair"){ 

    $q11 = 0.4; 
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   } else { 

    $q11 = 0.2; 

 } 

Tento cyklus je aplikovaný na každú jednu otázku a kontroluje, ak je pri otázke vybraná 

hodnota napríklad Excellent, tak následne priradí ďalšej premennej $q11 hodnotu 1. 

Pokiaľ je vybraná iná hodnota nasledujú podmienky elseif a else. Potom je vytvorený 

celkový priemer a dáta sú uložené do databázy a prezentované v tabuľke hodnotenia 

ISO.   

 

4.9 Tabuľka ISO hodnotení [Vlastné spracovanie] 

Pod tabuľkou sa nachádzajú koláčové grafy k jednotlivým otázkam. Jednotlivé grafy sa 

dajú prekonvertovať a stiahnuť v PDF, JPEG, PNG formáte, alebo priamo vytlačiť. 

Grafy z knižnice highcharts ponúkajú širokú variabilitu čo sa týka dizajnovej stránky, 

typu grafov a ich funkcionality.   

Naplnenie grafu hodnotami je pomocou PHP premenných, kde jeden typ premennej 

vypočítava koľko zo všetkých hodnotení hodnotilo v prvej otázke služby ako Excellent. 

Na grafe uvedenom nižšie je možné vidieť 2, ktorá reprezentuje túto hodnotu. 

$pocetQ1_excellent = mysqli_query($conn,'SELECT iso.q1,COUNT(*)  FROM ferno.iso 

iso WHERE iso.q1 = "Excellent";'); 

Tento typ SELECTU je potrebné urobiť aj pre ostatné hodnoty a aj pre všetky otázky. 

Druhý typ údaju, ktorý graf obsahuje je percentuálne vyjadrenie hodnoty z celku prvého 

údaju. 
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$celkom =($pocetQ8_excellent1[0]['COUNT(*)'] + $pocetQ8_verygood1[0]['COUNT(*)'] 

+ $pocetQ8_good1[0]['COUNT(*)'] + $pocetQ8_fair1[0]['COUNT(*)'] + 

$pocetQ8_poor1[0]['COUNT(*)']); 

    $percet_pocetQ8_excellent1 = ($pocetQ8_excellent1[0]['COUNT(*)'] / $celkom) * 
100 ; 

    $percet_pocetQ8_verygood1 = ($pocetQ8_verygood1[0]['COUNT(*)'] / $celkom) * 
100 ; 

    $percet_pocetQ8_good1 = ($pocetQ8_good1[0]['COUNT(*)'] / $celkom) * 100 ; 

    $percet_pocetQ8_fair1 = ($pocetQ8_fair1[0]['COUNT(*)'] / $celkom) * 100 ; 

    $percet_pocetQ8_poor1 = ($pocetQ8_poor1[0]['COUNT(*)'] / $celkom) * 100 ; 

V Poslednej časti stačí priradiť PHP premenné JavaScript premenným v grafe. 

series: [{ 

            name: 'ISO Q1', 

            colorByPoint: true, 

            data: [{ 

                name: 'Excellent', 

                y: <?php echo $pocetQ1_excellent1[0]['COUNT(*)'];?>, 

                z:<?php echo $percet_pocetQ1_excellent1 ?>,  

 

4.10 Graf 1. otázky ISO hodnotenia [Vlastné spracovanie] 
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3.3 Zhrnutie návrhu riešenia 

 Návrh splňuje všetky body, ktoré sú spísané v analytickej časti v stati 2.2.1 

 Najväčším prínosom pre firmu je zjednotenie dát do jednej aplikácie, rýchlosť 

s dostupnosť jednotlivých záznamov, automatizácia procesu tvorenia ISO 

hodnotenia a filtrovanie záznamov v tabuľkách 

 Celkové riešenie uľhačuje a hlavne zrýchľuje prácu s dátami 

 V súčasnej dobe sa pracuje na rozšírení informačného systému pre ostatné 

sekcie firmy a jeho implementácií na firemný server 

3.4 Ekonomické zhodnotenie 

 Odmena pre programátora: Vzhľadom na umožnenie spolupráce a tvorenie 

bakalárskej práce v spoločnosti Ferno Slovakia s.r.o. bol daný program pre 

spoločnosť poskytnutý ako freeware. 

 Keďže informačný systém je vytvorený pomocou open-source riešenia, tak 

firma nepotrebuje zakúpiť žiadnu licenciu a tým pádom v tomto ohľade sú jej 

celkové náklady na informačný systém nulové.  
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4 ZÁVER 

V bakalárskej práci je popísaný postup tvorby konkrétnej webovej aplikácie pre 

spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. Na základe analýzy súčasného stavu informačného 

systém vo firme, konzultácií a zadanými kritériami firmy na časť nového informačného 

systému sa pristúpilo k danému riešeniu. 

V praktickej časti jednotlivé kapitoly tvoria návod ako sa v danej problematike 

postupovalo. Nový informačný systém zjednocuje dáta, overuje a zachováva datovú 

integritu a automatizuje procesy.  

Daný program je postavený v súčasnej dobe tak, aby pracoval na localhoste. Výhoda 

riešenia je v rozvíjaní programu, pričom po drobných úpravách zdrojového kódu je 

možné program jednoducho implementovať na firemný server a tak isto ďalšie 

rozširovanie funkcionality informačného systému, podľa ďalších potrieb a požiadaviek 

spoločnosti. 
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