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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá vytvořením databázové aplikace pro kontrolu skladu a 

stravovacího zařízení ve školní jídelně. Databáze se zabývá evidencí zboží na skladu, 

příjmem, výdejem, evidencí strávníku a kontrolou jejich plateb. Program byl navržen tak, 

aby svou funkčností vyhovoval požadavkům zaměstnanců školky. Navíc, aby jeho 

ovládání bylo snadno pochopitelné. Program byl vytvořen v nekomerčním prostředí, tak že 

jeho použití pro vice PC není ovlivněno licencemi. Jako programové prostředí byl vybrán 

jazyk PHP  a databázový systém MySQL. 

 

Klíčová slova: WWW, PHP, Databáze, databázový systém, MySQL   

 

 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the creation of a database application for catering 

establishment and storage control at a school dining properties.  The database deals with 

recording of the goods in storages, the supplies, the expenditures, the records of the 

boarders and the control of their payments.  The program was designed in order to suit the 

requirements of the school employees.  Furthermore, it was designed to have its operating 

easily manageable. The program was created in non-commercial environment, therefore, 

the usage for more computers is not influenced by license ownership.  The PHP language 

and MySQL database system were chosen to serve as the program environment. 

 

Keywords: WWW, PHP, Database, database system, MySQL  
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ÚVOD 

V zaměstnání i v soukromém životě se setkáváme se stále větším množství informací, které 

musíme ukládat, třídit, udržovat, aktualizovat, a používat. Velké usnadnění tohoto třídění 

informací v papírové formě dosáhneme tím, převedeme-li data do elektronické podoby a 

použijeme pak na ně některý databázový program, který byl předem pro účely daného 

odvětví navržen. Data v tomto případě znamenají různé seznamy evidence osob, jejich 

docházka do práce, evidence materiálu atd. Pomocí databázových programů můžeme tato 

data třídit, provádět s něma různé výpočty a vyhodnocovat nejrůznější statistické údaje. 

Aktualizace těchto dat je velmi snadná. Výsledná data z elektronické databáze je většinou 

potřeba dostat ven v tiskové formě, proto je možné vytvoření různých tiskových sestav, 

aby bylo uživatelům přehledně zobrazeno, co se s daty vlastně stalo. 

Cílem zadání, které je náplní mé diplomové práce, je vypracování databáze stravování a 

databázi skladu, na základě požadavků kladených na zpracování dat v oblasti stravování 

v mateřské školce MŠ SOKOLSKÁ 538 Zlín. MŠ je trojtřídní, s kapacitou 102 dětí a 11 

stálých zaměstnanců. Diplomová práce navazuje na mou Bakalářskou práci [22], která byla 

vytvořena pomocí MS Access 2003. Při úvahách o rozšíření a doplnění dalších možností 

do původní aplikace bylo rozhodnuto, vytvořit databázi novou, pomocí novějších nástrojů. 

Požadavky byly kladeny na to, aby se databáze dala použít na jakémkoliv PC nacházejícím 

se v prostorách školky. To znamenalo použití freewarových nástrojů pro tvorbu této 

databáze i webové aplikace. Dále pak to byly požadavky ze strany zaměstnanců a strávníků 

jídelny. Jednalo se zejména o rychle a snadné zadávání a změny dat a přehledné tisky 

výstupních sestav. 

Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem uvedl nástroje, které jsem použil 

k vypracování praktické části diplomové práce. V praktické části se zabývám konkrétními 

databázemi tvořenými pro MŠ s popisem jejích návrhu, realizaci a následným používáním. 

Na závěr zhodnocuji přínos této databáze při zavedení systému do praxe. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TVORBA WWW STRÁNEK 

Dnes i v budoucnu bude internet zahlcen různými www stránkami různých formátů a 

kvalit. Pokud vyhledáváme odpověď na řešení problému nebo službu, patrně zasedneme k 

počítači a snažíme se vyhledat firmu v blízkém okolí, málo kdo v dnešní době hledá jiným 

způsobem. Základem je i vytvoření webové prezentace na internetu. Prezentovat správně 

svoji činnost a účel vytvoření stránek musí být patrný hned z první stránky, ovšem ne 

všechny prezentace obsahují potřebné údaje a ne vždy je lze považovat za přehledné, 

splňující svůj účel.  

Možnost dalších úprav a rozvoj stránek záleží jak na zvolení, tak i na struktuře zrodového 

kódu. Přehlednost struktury souvisí s možností případného uživatele nalézt potřebné 

informace. Neměli by uživatele prezentace nechtěně rušit od důležitých údajů blikavými 

nápisy nebo nevhodně uloženými bannery. 

1.1 HTML 

Původní webové stránky byly vytvářeny pouze v jazyku, který popisoval, co se na stránce 

zobrazí – HTML, Hypertext Markup Language. Tento jazyk je složen ze značek, které 

říkají klientskému počítači, jak má data od serveru, zobrazit, kde bude text a kde odkazy. V 

průběhu času byl totiž jazyk HTML rozšířen tak, aby byla prohlížečům umožněna i další 

činnost než jen tupé zobrazování dat a putování po odkazech v roce 1996 vzniklo HTML 

3.0. o rok později 1997 HTML 4.0 a o dva roky později opravná verze HTML 4.01, která je 

také poslední vývojovou verzí HTML. A tady se rodí prostor pro skripty běžící na klientu, 

mezi nejznámější patří JavaSripta VBScript. 

Příkazy, v HTML kódu nazývané značky (dříve se používalo názvu tag), jsou uzavřeny ve 

špičatých závorkách <> včetně všech svých parametrů, které značku ovlivňují. Všechno 

ostatní, co se mimo tyto značky nachází, je text, který prohlížeč zobrazí. 

<IMG SRC="logo.gif" ALIGN="left">   ……Nepárová značka 

<FONT SIZE="3" COLOR="black">………Párová značka 

Nějaký text</FONT> 

<BR><BR>    ……Nepárová značka 
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1.2 XHTML 

HTML je již zastaralý, ale má samozřejmě své následníky. XHTML je nástupce HTML 

založený na XML eXtensible HyperText Markup Language – rozšiřitelný hypertextový 

značkovací jazyk. Na rozdíl od klasického HTML kódu XML prohlížeč při chybě v kódu 

oznámí chybu a nepárové tagy musí končit lomítkem na konci tagu.[9] 

<img src="obrazek.jpg" alt="aa" />. 

Všechny tagy i atributy musí být malými písmeny, XHTML je case-sensitive. 
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2 KASKÁDOVÉ STYLY CSS 

Většina WEB programátorů a grafiků používali a někteří ještě používají pro úpravu 

vzhledu stránky formátování pomocí tabulek. Tabulky pro úpravu vzhledu stránky nejsou 

nejhorší, ale byl potřeba mnohem flexibilnější nástroj na úpravu vzhledu www stránek a 

tak vznikli v roce 1997 CSS kaskádově styly. Při použití kaskádových stylů (Cascading 

Style Sheets - CSS) se odděluje design od vlastního obsahu internetových stránek. CSS je 

jakousi nadstavbou značkovacích jazyků. Je to doplněk umožňující popsat vzhled jejich 

dokumentů. HTML či XHTML dokument se zobrazí bez problému bez CSS stylu, ale CSS 

však bez HTML kódu zobrazit nejde. Kaskádové styly tedy určují grafický vzhled, jak 

budou webové stránky vypadat. Umožňují manipulovat a měnit, definice barev, velikosti 

písem, ale i šířky sloupců, viditelnost a zarovnání objektů a mnoho dalších definic. 

Grafická podoba celého webu se přesune do souboru, který obsahuje definici CSS.  

Oddělení grafické úpravy od vlastního HTML kódu stránky má hned několik výhod: 

• ve zdrojovém kódu stránky nejsou obsaženy zbytečné značky vytvářející vlastní 

design, velikost souboru je o tyto značky menší a s tím souvisí větší rychlost 

načítání stránky. 

• tabulka kaskádových stylů je uložena v cache paměti počítače a načítá se pouze 

při změně tohoto souboru. 

• při tvorbě nového grafického zpracování celého webu změníte pouze soubor 

obsahující definici stylů. 

• Je možné vytvořit několik kaskádových stylů – jejich definic – a zařadit do 

stránky přepínaní těchto stylů podle zvolení návštěvníka stránky. Tím si tuto 

stránku může uzpůsobit dle svých představ. 

• Další předností CSS náleží konzistence stylu. Díky CSS zaručíme stejnou 

úroveň nadpisů, seznamů, tabulek, odstavců a dalších na všech stránkách. 

Naopak hlavní nevýhodou CSS je ne vždy dostatečná podpora v majoritních prohlížečích. 

Prohlížeče obsahují v implementaci CSS chyby a je někdy nesnadné napsat kód tak, aby se 

ve všech prohlížečích výsledek zobrazil stejně. Jazyk byl navržen standardizační 

organizací W3C. Byly vydány zatím dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2, dokončuje se 

revize CSS 2.1 a pracuje se na verzi CSS3. 
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2.1 Syntaxe CSS 

Stylový předpis se skládá z posloupnosti pravidel. Každé pravidlo určuje vzhled některého 

elementu dokumentu, nebo skupiny elementů. Pravidlo začíná tzv. selektorem, který 

specifikuje skupinu elementů. Selektor je následován seznamem deklarací, které určují 

vzhled vybrané skupiny elementů. Celý seznam je uzavřen ve složených závorkách a 

jednotlivé deklarace jsou odděleny středníkem. 

Pokud se jedná o nějakou jednu malou stránku, kde chcete pomocí CSS zformátovat jeden, 

dva řádky, dá se definici stylu napsat přímo do stránky nebo rovnou do příslušné značky 

HTML. Pokud jde o větší stránku nebo o více stránek, je lepší externí CSS. Jde tak vytvořit 

společný styly pro celý web, můžete jednoduše změnit design webu výměnou CSS souboru 

za jiný a zmenšíte objem stránek. 

Připojení externího CSS souboru k dokumentu HTML se provádí pomocí značky <link>, 

která je součástí jazyků HTML a XHTML a slouží k určení vazby mezi dokumentem a 

jiným souborem. Tato značka musí být umístěna v kódu uvnitř sekce <head>. Podstatný je 

pak jeho atribut rel, který určuje, k čemu připojený soubor slouží. Pokud je jeho hodnota 

stylesheet prohlížeč bude uvedený soubor považovat za tabulku stylů. 

<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“styl.css“> 

Pro prohlížeče, které umí až CSS2 se může použít @import. Tu definuje CSS2 (CSS1 ji 

nezná) a starší browsery ji budou ignorovat. Výše uvedený způsob načtení CSS se tak dá 

nahradit tímto způsobem: 

<style type=“text/css“> 

<! --@import url=(“styl.css“); --! ><style> 

Takto definovaný CSS soubor načtou jen prohlížeče podporující CSS2 - MSIE 4 a vyšší, 

Netscape 6, Mozilla a Opera 5. CSS se dá definovat i v těle stránky, například: 

<h1 style=“color:red; background-color:white;“>Nadpis</h1> 

<style>  

h1{color:red;Background-color:white;} 

</style> 
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Nejsou žádná pravidla proto v jakém pořadí, kterou vlastnost uvedete dříve a kterou 

později. 

• barva písma a vlastnosti pozadí (color, background-color...) 

• vlastnosti písma (font-size, text-transform, font-style...) 

• pozicovací vlastnosti (position, left, z-index, float...) 

• vlastnosti boxu (display, border, margin, padding, width, 

visibility, overflow...). 

2.2 Selektory tříd a ID 

Selektor ID: 

U <div id="logo"> se tedy budeme ve stylu odkazovat pomocí #logo, zatímco na 

prvek <p id="uvod"> pomocí  p#uvod. 

 

Selektor třídy: 

x.trida1{…} Pravidlu vyhový jenom ty instance, kde třída je právě trida1. 

input.tab1 {border: 2px solid #CCCC00; font-family: Nina; text-align: 

center} 

prvku input byl přiřazen okraj tlustý 2pixely s barvou, font písma byl změněn na Nina a 

formátovaní textu doprostřed prvku. 

 

Seskupování selektorů: 

Selektory se dají také seskupovat, tzn. dva a více selektorů, jeden seznam deklarací, 

oddělují se čárkou. Následující příklad by způsobil, že prvky h1 i h2 by byly zelené: 

 h1, h2 {color: green;} 

 

Selektor následníka: 

Styl se aplikuje na ty prvky, které jsou uvnitř nějakého prvku jako např. 

h2 strong{color: red;} 

Všechny prvky <strong> uvnitř nějakého prvku <h2>. 
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Selektor sousedního sourozence: 

Tento selektor poskytuje možnost přesněji specifikovat vztahy mezi sousedícími prvky, 

které jsou jinak upravovány automaticky během formátování a vykreslování dokumentu. 

H1 +H2{marigin: -10px} 

Pravidlo se bude aplikovat na titulky H2 které následují přímo za titulkem H1. 

 

Selektor potomka: 

Rozdíl mezi potomkem a následníkem je asi takový. 

<H1>ukázka<A href="něco"><B>následník</B> potomek</A> v titulku</H1> je A 

potomek H1 a B je potomek A. B již není potomek H1, ale je stále jeho následník. 

pravidlo BODY > P {...} se bude aplikovat na ty odstavce <P>, které jsou (přímým) 

potomkem prvku <BODY>;na prvky <P>, které jsou ještě obsaženy v dalším prvku se již 

vztahovat nebude.[10] 
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3 JAVASCRIPT 

Používá se jako interpretovaný programovací jazyk, často vkládaný přímo do HTML kódu 

stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová 

políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. JavaScript je jednoduchý programovací 

jazyk, který se používá na internetových stránkách, protože funguje pouze v prohlížeči, což 

znamená, že si jej uživatel může vypnout. V různých verzích prohlížečů nemusí skript 

vždy korektně fungovat (v JavaScriptu není možné vytvořit spustitelný program). 

JavaScript je občas zaměněn s Javou, ale Java je samostatný programovací jazyk, který má 

s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi. 

Vkládá se do zdrojového kódu stránky nebo do externího, stejně jako kaskádové styly. 

Společně se stránkou se odešle ze serveru na počítač uživatele a v prohlížeči se spustí. To 

je velký rozdíl mezi tzv. serverovými scripty (PHP, ASP, apod.). Kromě DHTML se 

JavaScript používá v mnohých aplikacích, například Adobe Acrobat. JavaScript je také 

možno spouštět pomocí programu Windows Script Host. 

3.1 Vlastnosti jazyka 

• Skript se spouští na počítači uživatele 

• Interpretovaný - nemusí se kompilovat 

• Objektový - využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů 

• Case sensitivní -  záleží na velikosti písmen v zápisu  

• Závislý na prohlížeči - funguje pouze v prohlížeči 

• Uživatel ho může zakázat 

• Neumí přistupovat k žádným souborům (kromě cookies) 

• Neumí ukládat žádná data (kromě cookies) 

3.2 Tvorba javascriptu 

Cokoliv co je vytvořeno v JavaScriptu, se nazývá skript. Ten se dá umístit volně na  

stránku nebo odkazem na soubor, který pak skript do stránky automaticky vloží. Soubory 

s javascriptem mývají příponu .js nebo .jse. K vytváření skriptů stačí běžný textový 

editor. Skript píšeme mezi značky <script> a </script>. Ty můžete vložit mezi tagy 

<body> nebo <head>. 
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<html> 
<head> 
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="funkce.js"> 
</script> 
</head> 
<body> 
..misto pro Html dokument.. 
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
.. místo pro script.. 
</script> 
..misto pro Html dokument.. 
</body> 
</html> 
 
Většina skriptu potřebuje ke svému spuštění událost, kterou způsobil uživatel. Událostí 

může být přejetí myší přes určitý element, kliknutí myší apod.  

U každého elementu můžeme použít několik nových atributů, které odpovídají jednotlivým 

událostem. Jako jejich hodnota se uvádí příkazy, které se po vyvolání dané události mají 

provést -- tzv. obsluha události.  

<TAG událost=obsluha události> 
<TAG onClick =“funkce()”> 
 

onClick - Událost je vyvolána po kliknutí myší na element. Atribut může být použit u 

většiny elementů. 

onMouseOver - Událost je vyvolána při přesunutí myši nad element. Atribut může být 

použit u většiny elementů. 

onBlur - Událost je vyvolána v okamžiku, kdy element přestává být aktivní. Atribut je 

možno použít u elementů LABEL, INPUT, SELECT, TEXTAREA a BUTTON. 

3.3 Objektový model dokumentu 

Objektový model dokumentu (DOM) zahrnuje všechny objekty, které reprezentují 

prohlížeč, který zobrazuje aktuální stránku, seřazuje je do hierarchie a udává tak pravidla, 

jak s těmito objekty pracovat a přistupovat k jednotlivým z nich.[13] 
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Obr. 1 Základní hierarchie objektů 

 

Základním objektem je window, přes který jsou dostupné všechny další objekty. 

Nejdůležitějším objektem je document, který v sobě zahrnuje všechny objekty a vlastnosti 

vztahující se k aktuálnímu dokumentu. Na jednotlivé objekty v hierarchii (viz Obr. 1) se 

odvoláváme pomocí tečkové notace: 

 window.screen, window.document, window.document.body.  

Protože jsou všechny objekty potomky objektu window, můžeme tento vynechávat. 

Zkráceně můžeme psát document.body.  

Na dalších nižších úrovních v objektové hierarchii mohou být buď další objekty anebo 

přímo vlastnosti a metody jednotlivých objektů. Vše si ukážeme na příkladě. Objekt 

document.all obsahuje všechny elementy obsažené v dokumentu. Přístupné jsou pomocí 

svého jména definovaného atributem ID:  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Ukázka dynamického HTML 2.</TITLE> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
function ChangeText() 
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{ 
  document.all.Nadpis.innerText = "Stala se změna!!!"; 
  document.all.Nadpis.style.color = "red"; 
  document.all.Nadpis.style.fontSize = "60px"; 
} 
// --> 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1 ID=Nadpis onClick="ChangeText()"> 
Klikněte na tenhle nadpis a uvidíte změnu. </H1> 
</BODY> 
</HTML> 

Například tenhle skript změní po kliknutí na text s id=nadpis  velikost písma, barvu a celý 

text se změní. 
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4 PHP 

Původně Personal Home Page, dnes Hypertext Preprocessor. Je to programovací jazyk, 

který má jednoduchou syntaxi a zahrnuje celkem velké množství funkcí pro programování 

opravdu rozsáhlých projektů. Nároky na dynamičnost rostly a HTML kód už nestačil 

nárokům, jaké byly na něj kladené, lidé si přáli dynamické stránky, které by si mohly 

upravovat samy bez znalostí HTML kódu. K potřebě dynamických stránek vznikl kód 

PHP. Je to hypertextový procesor, který na serveru interpretuje stránky HTML s vlastními 

příkazy před jejich odesláním ke klientovi. To znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní 

skripty, ale i celé programy přímo do hypertextových stránek [6].  

Syntaxe jazyka je podobná několika programovacím jazykům (Perl, C, Pascal a Java). PHP 

je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních 

systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely - například zpracování textu, 

grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (MySQL, ODBC, 

Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, 

SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP) [14]. 

4.1 Historie jazyka PHP 

Programovací jazyk prošel dlouhým vývojem v roce 1995 od verze PHP/FI, což znamená 

Personal Home Page / Forms Interpreter, kdy syntaxe byla podobná jazyku Perl. V roce 

1997 PHP 3.0 byla verze, která se velmi blížila PHP jazyku dnešní podoby oproti starší 

verzi přibyla podpora objektově orientované syntaxe. V květnu 2000 přidává PHP 4.0 další 

klíčové prvky, jako je HTTP sessions, buffering výstupu atd. PHP 5 bylo vydáno v 

červenci 2004 a fungovalo na novém jádře  Zend II. Tato verze přináší změny v podpoře 

objektově orientovaného programování v PHP. Obsahovala taky kompletně přepsanou 

podporu XML, ale obsahuje rovněž mnoho funkcí. Pracuje se i na verzi 6, která by měla 

přinést větší možnost využití objektově orientovaného programování a měla by mít více 

prvku pro bezpečnostní opatření webu. 
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4.2 Příklad PHP kódu 

PHP kód se dá vložit do stránky několika způsoby. 

<? [PHP kód] ?> 

 <?php [PHP kód] ?>  

<SCRIPT LANGUAGE="php"> php [PHP kód] </SCRIPT> 

Ukázka PHP kódu: 

<HTML>  

JAK VYPSAT NA STANKU DATUM  <?echo Date("G:i")?> 

</HTML> 

Vypíše text s časem. Příkaz echo slouží pro výpis řetězců. Spojování řetězců se pak 

provádí pomocí operátoru tečky. 

<? echo("spojím toto "."s tímto")?> 

<? 

//logický typ uchovává hodnotu pravda a nepravda 

$boli_te_hlava=TRUE; 

//celočíselný typ od -2 biliónů po +2 bilióny 

$plat=10000; 

//desetinné číslo s přesností na 14 desetinných míst 

$v_kapse=5.5; 

//řetězec znak nebo sada znaků v PHP prakticky neomezené délky 

$co_delas="Jdu z práce "; 

echo $boli_te_hlava."<BR>"; 

If($plat==10000){echo $plat."<BR>";} 

else{echo $v_kapse."<BR>";} 

echo $ co_delas."<BR>"; 

?>  

Ve skriptu je použita podmínka If pokud je podmínka splněna provede se to co za ní 

následuje pokud je jinak Else tak se provede to co je za příkazem Else. Složitější 

podmínky se pak zapisují takto : 

<? If($plat==1000){echo("dostal jsem "$plat);} 

elseif($plat==2000){echo("dostal jsem "$plat);} 

elseif($plat==3000){echo("dostal jsem "$plat);} 

elseif($plat==4000){echo("dostal jsem "$plat);} 

else ("dostal jsem hodně moc peněz");}   ?> 
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Http metody post a get 

Jsou metody na předávání formulářových dat. U metody GET se formulářové data 

předávají jako součást URL. Ale u metody POST se předávají v těle dotazu a v URL se 

nezobrazují. 

http://www.stranky.cz/neco.php?jmeno=Mira 

<? echo $_GET["jmeno"]?> 

http://www.stranky.cz/neco.php 

<? echo $_POST["jmeno"]?> 

4.2.1 Výhody PHP 

• PHP je relativně jednoduché na pochopení 

• Rozsáhlý soubor funkcí v základní knihovně PHP  

• Nativní podpora mnoha databázových systémů  

• Multiplatformost (zejména Linux, Windows)  

• Obrovská podpora na hostingových službách  

• Obrovské množství projektů a kódů, které lze zdarma využít  

• Obsáhlá dokumentace  

• Vynikající, velmi svobodná licence – svobodnější, než GPL  

• PHP snadno komunikuje s databázemi, jako je MySQL, PostgreSQL.[2] 

4.2.2 Nevýhody PHP 

• Jazyk PHP není nikde definován, je popsán pouze jeho implementací  

• Mírně nekonzistentní vývoj v minulosti, někdy často měnící se příkazy apd. 

• Nekonzistentní pojmenování funkcí a nejednotné pořadí parametrů  

• Slabší podpora Unicode, pouze přes PHP knihovnu (v PHP 6 má být Unicode 

řetězec jako základní typ)  

• Neumožňuje překlad do byte kódu, PHP skript se při každém požadavku 

překládá znovu  

• Ve standardní distribuci chybí ladící (debug) nástroj  

• Po zpracování požadavku neudržuje kontext aplikace, vytváří jej vždy znovu 

(oslabuje výkon).  [14] 
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5 UNICODE 

Počítače pracují pouze s čísly, písmena a další znaky ukládají tak, že každému z nich 

přiřadí číslo. Před vznikem Unicode existovaly stovky rozdílných kódovacích systémů pro 

přiřazování těchto čísel (ASCII, PC Latin 2, Windows 1250, ISO Latin 2). Ale nároky aby 

se pokryly jedním kódovacím systémem všechny, nebo většina jazyků nesplňuje ani jeden 

z nich.  Evropská unie sama potřebuje několik různých kódování, aby pokryla všechny své 

jazyky. Dokonce i pro jeden jediný jazyk, jako je angličtina, nevyhovovalo žádné 

kódování. 

Tyto kódovací systémy také byly v konfliktu jeden s druhým. To znamená, že dvě 

kódování mohou používat stejné číslo pro dva různé znaky, nebo používat různá čísla pro 

stejný znak. Jakýkoli počítač (zvláště servery) musí podporovat mnoho různých kódování; 

přesto, kdykoli jsou data předávána mezi různými kódováními nebo platformami, hrozí, že 

tato data budou poškozena [16]. 

5.1 Význam Unicode 

Je to univerzální kódování, které pracuje tak, že každému znaku přiřazuje jedinečné číslo, 

nezávisle na platformě, nezávisle na programu, nezávisle na jazyku. Výsledkem je 

v podstatě tabulka znaků, kde je každému znaku přiřazena specifická hodnota, která je 

určena jen pro konkrétní znak. Unicode Standard byl přijat takovými průmyslovými vůdci, 

jako jsou Apple, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP. Unicode je vyžadován moderními 

standardy, jako jsou XML, PHP, Java, JavaScript, atd. a je oficiální formou implementace 

ISO/IEC 10646. Je podporován v mnoha operačních systémech, všech moderních 

prohlížečích a mnoha dalších produktech. Přínos Unicode má velký význam hlavně ve 

vývoji databází a tvorbě dynamických stránek. Unicode umožňuje, aby jediný softwarový 

produkt nebo jediná webová stránka byla zaměřena na mnoho platforem, jazyků a zemí 

beze změn návrhu. Není nutné převádění textu z jednoho druhu kódování do jiného [16]. 

5.2 Rozdíl mezi UTF-8  a  UTF-16 

UTF-8 je způsob zápisu znaků Unicode do souboru (přesněji řečeno znaků ISO 10646). 

ASCII znaky (písmena latinky bez háčků a čárek) jsou reprezentována jedním byte. 

Všechny ostatní znaky jsou prezentovány více byty. Pokud dokument zapsaný pomocí 

UTF-8 obsahuje mnoho ASCII znaků, pak je omezeně čitelný i v editorech 

nepodporujících Unicode . 
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UTF-16 je jiný způsob zápisu znaků Unicode. Skoro všechny znaky jsou prezentovány 

pomocí dvou byte. Tento způsob zápisu je jednodušší než UTF-8. Pro programy 

nepodporující Unicode však budou dokumenty zakódované pomocí UTF-16 naprosto 

nečitelné[17]. 

5.3 Znaky Unicode 

Většina kódovacích systémů využívá pouze 28 což je 256 znaků to je ale pro vytvoření 

Unicode málo bylo potřeba 216 což je 65 536 znaků. Unicode je jednotný 16bitový systém, 

který tedy umožňuje vyjádření 65 536 (216) znaků [7]. To je dostatečné číslo pro pokrytí 

všech znaků a ideogramů psaných ve všech jazycích světa a pro speciální vědecké a 

matematické symboly, měnové jednotky, kombinované znaky a podobně.  

Každý znak má jednoznačný číselný kód a svůj název jak znázorňuje tabulka (Tab. 1). 

[12]. 

Tab. 1 Znaky Unicode 

zna

k 
HTML dec hex UTF-8 

zna

k 
HTML dec hex UTF-8 

Á &Aacute; &#193 &#xC1; %C3%81 á &aacute; &#225 &#xE1; %C3%A1 

Č &Ccaron &#268 &#x10C %C4%8 č &ccaron &#269 &#x10D %C4%8D 

Ď &Dcaron &#270 &#x10E; %C4%8E ď &dcaron &#271 &#x10F; %C4%8F 

É &Eacute; &#201 &#xC9; %C3%89 é &eacute; &#233 &#xE9; %C3%A9 

Ě &Ecaron; &#282 &#x11A %C4%9 ě &ecaron &#283 &#x11B %C4%9B 

Í &Iacute; &#205 &#xCD; %C3%8 í &iacute; &#237 &#xED; %C3%A

Ň &Ncaron &#327 &#x147; %C5%87 ň &ncaron &#328 &#x148; %C5%88 

Ó &Oacute; &#211 &#xD3; %C3%93 ó &oacute; &#243 &#xF3; %C3%B3 

Ř &Rcaron &#344 &#x158; %C5%98 ř &rcaron; &#345 &#x159; %C5%99 

Š &Scaron; &#352 &#x160; %C5%A š &scaron; &#353 &#x161; %C5%A1 

Ť &Tcaron; &#356 &#x164; %C5%A ť &tcaron; &#357 &#x165; %C5%A5 
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5.4 Použití Unicode 

5.4.1 Databázové systémy 

Ve většině databázových systémů se používá pro ukládání dat kódování Unicode UTF-8 . 

 

 

Obr. 2 Výběr kódování 

V databázi se pro tabulky a jednotlivé sloupce tabulek, které jsou typu Char, vybírá 

porovnání utf8_ unicode_ci.  Je ale také potřeba, aby aplikace, které tato data používají, 

uměly kódování  Unicode používat také. Použité kódování budeme muset použít i pro 

přístup k databázi v connection stringu webové stránky. V databázi MySql se zapisuje 

takto: 

mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8“); 

mysql_query("SET collation_connection=utf8_unicode_ci"); 

5.4.2 WWW stránky 

Nastavuje se typ kódování textu pro uložení do souboru direktivou charset v hlavičce 

www stránky. 

content="text/html; charset = utf-8". 
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6 MYSQL 

MySQL je databázový server založený na jazyce SQL (Structured Query Language - 

strukturovaný dotazovací jazyk). Je k dispozici jako open source relační databáze a jedna 

se o nejpoužívanější open source databázi vůbec. K dalším výhodám MySQL patří 

podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s 

jinými systémy. Jedná se zejména o serverový program Apache, který vznikl jako 

sestersky program u PHP3 a také phpMyAdmin, který byl vytvořen pro efektivní správu 

databáze v  MySQL. Kdokoliv, kdo vytváří webové aplikace v PHP, se bez těchto silných 

nástrojů neobejde. MySQL je velmi jednoduchý a univerzální databázový systém a právě 

tato univerzálnost ji činí vyjimečnou v tom, že po tomto systému je stále větší poptávka. Je 

to zapříčiněno i tím, že je snadno dostupná ve většině typů webhostingu. Nynější verze je 

MySQL 5. je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou 

licencí. [18]. 

MySQL je relační databází postavenou na bázi klient/server. Systém se skládá 

z databázového serveru a libovolného množství klientů, kteří komunikují se serverem 

prostřednictvím jazyka SQL. SQL je standardní jazyk pro dotazy a aktualizaci dat, a také 

se používá pro správu databáze. Klienti mohou běžet na stejném počítači jako server, nebo 

mohou být na síti, třeba kdekoli na Internetu. MySQL bylo od počátku optimalizováno 

především na rychlost, a to i za cenu některých zjednodušení. Má jen jednoduché způsoby 

zálohování, a až donedávna nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto 

vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům 

produktu – programátorům webových stránek – již poněkud scházet [19]. 

6.1 Typy tabulek v MySQL  

Jedním ze základních úkolů databázových systémů je zpřístupnit klientským systémům 

data, která je možno spravovat. Na volbě tabulky závisí rychlost vykonávání dotazů. 

Tabulky mohou být jinak optimalizovány pro dotazy na vkládání a výpis dat a mohou byt 

relativně pomalejší. Proto na typu tabulky velmi zaleží. 

6.1.1 Typ ISAM 

Zastaralý typ tabulek, který již není v nových verzích využíván.  Data jsou uložena do 

primárního souboru v pořadí, v jakém byla vložena a nejsou nijak setříděna. Velmi pomalé. 
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6.1.2 Typ MyISAM 

Nejpoužívanější typ tabulek v systému MySQL. Tyto tabulky nepodporují transakce, ale 

na druhou stranu jsou velmi rychlé a typ MyISAM je optimalizován pro dotazy SELECT. 

6.1.3 Typ MERGE 

Slouží k rozložení zátěže tím, že data rozdělíme do více identických tabulek a každou 

můžeme např. umístit na jiný pevný disk. 

6.1.4 Typ MEMORY (HEAP) 

Struktura tabulky je uložena běžným způsobem v souborech na disku, ale samotná data se 

uchovávají pouze v paměti. Z toho plyne, že slouží pouze k dočasnému uchovávání 

mezivýsledků, cache apod. Co se týče rychlosti, jednoznačně vítězí. 

6.1.5 Typ InnoDB 

Tyto tabulky používají transakce a lze využívat příkazy BEGIN, COMMIT a 

ROLLBACK. Jsou optimalizovány pro relativně větší rychlost dotazů INSERT a 

UPDATE oproti typu MyISAM a pro práci s velkým objemem dat. Specialitou InnoDB 

oproti mnohým dalším transakčním uložištěm je schopnost zamykání záznamů na úrovni 

řádků. 

6.1.6 Typ ARCHIVE 

Jedná se o úložiště archivních dat, ke kterým budeme jen velice zřídka přistupovat a 

potřebujeme, aby měly co nejmenší objem. Veškerá data jsou komprimována, 

6.1.7 Typ CSV 

Data jsou ukládána v textovém formátu CSV, každý záznam je na jednom řádku, sloupce 

odděleny čárkami. Nejsou podporovány indexy. 

6.1.8 Typ FALCON 

Nově vyvíjený typ tabulky s podporou transakcí, určený jako alternativa k InnoDB.[20] 
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6.2 Datové typy 

6.2.1 Číselné datové typy 

Číslo se využívá především pro pole, ve kterých jsou uložena data, která se účastní 

matematických operací. 

6.2.2 Celá čísla 

TINYINT- rozsah hodnot od -128 do +127, bez znaménka (UNSIGNED) 0 až 255 

SMALLINT- rozsah hodnot od -32768 do 32767, bez znaménka 0 až 65535 

MEDIUMINT- rozsah hodnot od -8388608 do +8388607, bez znaménka 0 až 16777215 

INT nebo INTEGER- od -2147483648 do +2147483647, bez znaménka 0 až 

4294967295 

BIGINT- rozsah hodnot od -9223372036854775808 do +9223372036854775807, bez 

 znaménka 0 až 18446744073709551615 

6.2.3 Čísla s pohyblivou desetinou čárkou 

FLOAT-rozsah hodnot od -3.402823466E+38 do 3.402823466E+38 

DOUBLE- rozsah hodnot od -1.7976931348623157E+308 do 1.7976931348623157E+308 

DECIMAL(m,d)- rozsah nastavíme parametry "m" a "d", rozsah je stejný s typem 

DOUBLE 

6.2.4 Datum a čas 

DATE- datum ve formátu "rok-měsíc-den" a v rozsahu 1000-01-01 až 9999-12-31 

DATETIME- datum a čas v rozsahu 1000-01-01 00:00:00 až 9999-12-31 23:59:59 

TIMESTAMP(m)- datum a čas v rozsahu 1970-01-01 00:00:00 až 2037-01-01 00:00:00  

TIME- časový rozsah je -838:59:59 až 838:59:59l a formát datového typu "HH:MM:SS" 

YEAR(m)- při YEAR(4) bude rozsah 1901 až 2155, při YEAR(2) bude rozsah 1970-2069, 

formát je "RRRR" 
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6.2.5 Řetězce 

CHAR(m)- délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255, chybějící znaky jsou automaticky 

doplněny mezerami 

VARCHAR(m)- délka řetězce "m" může být v rozsahu 0-255 

TINYTEXT- délka řetězce je maximálně 255 znaků 

TEXT- délka řetězce je maximálně 65535 znaků 

MEDIUMTEXT- délka řetězce je maximálně 16777215 znaků 

LONGTEXT- délka řetězce je maximálně 4294967295 znaků 

BLOB- binari large object dlouhá binární data  ( například hudba ve formátu MP3) 

CBLOB- character large object dlouhá znaková data (například cely text velkého článku) 

ENUM('prvek1','prvek2',...)- pole předem definovaných řetězců (prvků) o 

maximálním počtu 65535 v buňce tabulky pak může být pouze jeden z prvků, které jsme 

předdefinovali 

SET('prvek1','prvek2',...)- pole předem definovaných řetězců (prvků) o 

maximálním počtu 64 [21] 

6.3 Primární klíč 

Při tvorbě relační databáze je pro její efektivní funkci nezbytné, aby každá tabulka 

obsahovala pole nebo skupinu polí identifikující jednoznačně každý záznam tabulky. Tato 

informace se nazývá primární klíč tabulky. Funkce primárního klíče spočívá v tom, že do 

polí, která jsou součástí primárního klíče, nelze vložit žádné duplicitní hodnoty nebo 

hodnoty Null. Pole primárního klíče jsou automaticky indexována. Primární klíč je možné 

v každé tabulce definovat nejvýše jeden. 

Tři druhy primárních klíčů: 

• Automatické číslo - v poli datového typu Automatické číslo se při vložení záznamu 

do tabulky automaticky generuje sekvenční číslo. Nejjednodušší způsob, jak zajistit 

jednoznačnost záznamů, je nastavit toto pole jako primární klíč tabulky.Vždy, když 

ukládáme novou tabulku, v níž není definován primární klíč, zobrazí se dotaz, jestli 
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má být primární klíč vytvořen automaticky programem. Pokud odpovíme kladně, 

přidá se k dané tabulce primární klíč typu Automatické číslo. 

• Jednopoložkový primární klíč - Pokud daná tabulka obsahuje pole, v němž jsou 

uloženy hodnoty, které jednoznačně identifikují každý záznam (například 

identifikační čísla, čísla položek apod.), lze toto pole nastavit jako jednopoložkový 

primární klíč. Pokud nelze data upravit tak, aby neobsahovala duplicitní položky, 

nelze toto pole definovat jako primární klíč. 

• Vícepoložkový primární klíč - V případech, kdy jednoznačnost záznamů nelze 

zajistit prostřednictvím jediného pole, se k definici primárního klíče používají dvě 

či více polí. Tato situace nastává nejčastěji u tabulky, která je použita pro spojení 

dvou dalších tabulek relací N:N. 

6.4 Relace 

Relace mezi tabulkami slouží především k vytváření dotazů, formulářů či sestav, pomocí 

kterých jsme schopni zobrazit více informací součastně. Tyto dotazy, formuláře a sestavy 

pracují na základě porovnání dat v klíčových polích – obvykle tato pole mají stejný název 

v obou tabulkách. Ve většině případů je v jedné tabulce pole primárního klíče, který 

identifikuje každý záznam, porovnávaný s polem nevlastního (cizího) klíče ve druhé 

tabulce. 

1:N 

Nejčastějším typem relace, který se definuje mezi tabulkami, je relace typu 1:N. Znamená 

to, že jednomu záznamu v tabulce A může odpovídat více záznamů tabulky B. 

N:N 

Dalším druhem relace je typ N:N. Záznamu v první tabulce A odpovídá více záznamům 

v tabulce B a naopak. To je však možné pouze pomocí definice třetí tabulky, tzv. spojovací 

tabulky. Její primární klíč se skládá nejméně ze dvou polí – nevlastních klíčů z tabulek A a 

B.  

1:1 

Nejméně obvyklou relací je relace typu 1:1. V tomto případě odpovídá každému záznamu 

v tabulce A nejvýše jeden záznam v tabulce B a naopak. 
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6.5 Dotazy 

Používají se v případě potřeby analýzy dat, jiného způsobu zobrazení nebo vytvoření 

sestavy atd. Pomocí dotazů lze např. shromáždit data z několika tabulek a seřadit je podle 

zadaného klíče, provádět výpočty ve skupinách záznamů, aktualizovat data nebo zakládat 

nové databázové objekty atd. Dotazy představují nezbytnou součást všech databázových 

programů.  Na základě jejich variability jsou oblíbenými databázovými produkty. [22] 

 

Některé druhy dotazů: 

- Výpis záznamů 
SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu; 

- Vkládání záznamů 
UPDATE nazev_tabulky SET jmeno_sloupce=nova_hodnota WHERE podminka; 

- Aktualizace záznamů 
INSERT INTO nazev_tabulky VALUES (seznam_hodnot); 

- Mazání záznamů 
DELETE FROM nazev_tabulky WHERE podminka; 

- Sjednocovací dotazy 
SELECT pozadavky FROM podminky_vyberu1 UNION SELECT pozadavky FROM 

podminky_vyberu2; 

- Vnořené dotazy 
SELECT jméno, příjmení FROM autoři, napsané_knihy, 

výtisk WHERE autoři.id = napsané_knihy.autor_id  AND 

 napsané_knihy.publikace_id = výtisk.publikace_id   

AND počet_stran = (SELECT MAX(počet_stran) FROM výtisk); 
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7 WAMP INSTALATORY 

WAMP znamená windows, Apache, MySQL, PHP. Je to v podstatě instalační baliček, 

který slouží k tomu, aby se nemuseli jednotlivé časti jako je Apache, MySQL a PHP 

instalovat samostatně. Jako první WAMP balíček byl na světě PHP Triad. První verze 

často padaly a nebyli plně funkční. Dnes však ušetří hodně času, který by se jinak strávil 

konfiguraci Apache. Výhodou je že obsahují phpMyAdmin, který velmi usnadňuje práci 

s databází. 

Apache 

Je nejoblíbenější webový server dostupný na mnoha platformách. Původně je psaný pro 

UNIX. Je vyvíjen jako open source. 

phpMyAdmin 

Je to databázový správce a díky své volné licenci pomohl masovému rozšíření MySQL. 

Jedná se o webovou aplikaci, která zpřehledňuje práci s MySQL serverem. Kromě náhledu 

na strukturu umí zobrazit a měnit obsah tabulek. K provozování tohoto nástroje potřebujete 

kromě běžícího MySQL serveru některý z webových serverů s podporou jazyka PHP. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 POPIS VYTVOŘENÉ DATABÁZE STRAVOVÁNÍ 

8.1 Požadavky na změnu 

Stávající databázový systém, který je používán v mateřské školce, pro kterou je tato práce 

vytvořena, již nevyhovoval podmínkám, které byly na něj kladeny. Jednalo se o omezení 

počtu PC, na kterém databáze mohla běžet. To bylo zapříčiněno legálností programů a také 

tím, že používají ještě starý operační systém. Dále to byli problémy s tiskem u tiskových 

sestav a s omezenosti programu opravovat chyby vzniklé zadáním. Tyto všechny 

požadavky by měl pokrýt databázový program navržený v MySQL. Podle domluvy poběží 

na freewarovém webovém serveru, ze kterého budou data přístupná na všech PC 

v prostorách školky. Tím pádem odpadnou i problémy s tiskem sestav, které byli 

zapříčiněny nekompatibilitou operačního systému. Práce s daty a jejich úpravy se 

konzultovaly s obsluhou programu. 

8.2 Webový server    

Pro tvorbu databáze bylo potřeba vybrat nějaký freewarový web server s  podporou PHP 5 

a MySQL 5.1, který by se mohl použít i v komerční oblasti. Toto splňoval program od 

autora Ing. Miloslava Ponkráce , Complex Web Server. Hlavními výhodami Complex Web 

Serveru, je jeho naprostá jednoduchost, do par minut po stažení je k dispozici skvěle 

fungující webový server s profesionálními možnostmi, bez studování návodu jak nastavit 

Apache. Jedná se o jednoduchý, spolehlivý a přitom profesionálně udělaný WAMP balík 

(WAMP = Windows, Apache, MySQL, PHP), který podporuje tyto operační systémy 

Windows 2000, XP, 2003, Vista.  

Funkce programu: 

• Pracuje jako webový server 

• Podpora PHP 5  

• Obsahuje  MySQL 5.1  

• PhpMyAdmin pro práci s MySQL  

• Je česky a anglicky 
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Použití 

Nainstalovat do zvoleného adresáře a Html nebo PHP kód se nakopíruje do složky 

http_users. V prohlížeči pak zadat adresu http://localhost/, pokud se při instalaci adresa 

nezměnila. 

8.3 Databázové tabulky stravování a sklad 

Úkolem návrhu tabulek bylo navrhnout tabulky tak, aby při pozdější manipulaci s daty 

nevznikaly nějaké velké problémy. Typ tabulek byl vybrán InnoDB vzhledem k jeho 

nejlepším vlastnostem. Každá z tabulek podporuje kódování pro ukládání dat 

utf8_general_ci. Databáze stravování obsahuje celkem 17 tabulek. Protože tato databaze je 

tvořena v podstatě ze dvou databází tak má i dva základní nosníky v podobě tabulek karta 

strávníka a karta zboží, od kterých se odvíjí další tabulky. 

8.3.1 Relace mezi tabulkami stravování 

 Obr. 3 Karta strávníka 
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Tabulka Karta strávníka 

Tvoří klíčovou úlohu, většina ostatních tabulek se od ní buď přímo, nebo nepřímo odvíjí. 

Složení sloupců tabulky patrno viz.(Obr. 4) Tato tabulka je určena pro to, aby se naplnila 

záznamy o stravnicích. 

 

Obr. 4 Karta strávníka 

 

Primárním klíčem je zde rodné číslo, které se dál předává do tabulek Záloha a Strava.  

Tabulka strava 

Je nejobjemnější tabulkou je navržena tak aby obsahovala hodně záznamů kde každému 

strávníkovy je rozepsáno, na jaký oběd chodil a kolik dnu v měsíci, dále pak způsob jak za 

své stravování platil. 

Tabulka záloha  

Obsahuje pouze záznamy o přijaté nebo vracené záloze. 

Ostatní tabulky 

Jako jsou tabulky způsob platby, konstanty třída, FKSP, chody jídel a konstanty banka 

slouží, jako tabulky pro nastavení různých hodnot se kterými se pracuje převážně v tabulce 

strava. 
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8.3.2 Relace mezi tabulkami sklad 

 

Obr. 5 Relace skladu 

 

Karta zboží 

Je to základní tabulka skladu nadefinuje se zde duh zboží, se kterým se pak dále pracuje 

v tabulce příjem a výdej. 

Příjemka 

Je tabulka, která uchovává záznamy o druhu a množství zboží, které bylo do skladu přijato. 

Výdejka 

Je tabulka, která uchovává záznamy o druhu a množství zboží, které bylo ze skladu 

vydáno. 

Ostatní tabulky 

Jako například tabulka DPH, jednotky, umístění, druhy příjmů nebo výdeje a dodavatel 

odběratel slouží pro nastavení různých hodnot, se kterými se pracuje v tabulkách karta 

zboží, příjemka a výdejka. Tyto hodnoty mají převážně informativní charakter. 
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8.4 Použité dotazy a funkce 

Žádná SQL databáze se neobejde bez použití dotazů. Kromě dotazů, které používá 

databáze stravování na výpis a úpravu dat jsou potřeba i složitější dotazy. Příklad 

složitějšího dotazu pro nastavení ceny výdeje obsahuje Příloha I. Tento dotaz se z menší 

úpravy dal použít ještě v tiskových sestavách. 

Při tvorbě stránek na výpis z tabulek bylo nutné použít různé javascriptové funkce. Jednalo 

se především o různá ošetření formulářů, aby nebylo zadáno písmeno tam, kde má být číslo 

apod. Potřeba bylo také ošetřit mazání a úpravu záznamů to je ošetřeno javascriptovou 

funkcí která je aplikovaná na všech stránkách a vztahuje se k formuláři umístěnému na 

dané stránce. Objekty jsou na stránce standardně uzamčeny, funkce změna dovoluje tyto 

objekty otevírat a provádět tak do nich různé úpravy. Příklad tohoto skriptu je uveden 

v Příloze II.  

 

8.5 Adresářová struktura databáze 

PHP soubory obsahující zdrojové kódy pro zobrazení uživatelského rozhraní jsou uloženy 

v adresáři complex webserveru.  

C:\ComplexWebServer\http_users\stravovani\  

Jsou zde umístěny z toho důvodu, aby mohl webserver přečíst PHP skripty a mohly se tak 

zobrazit stránky. Adresář stravování obsahuje 6 podadresářů a v kořenu adresáře je 23 

souborů. Každý s těch to 23 souborů představuje 1 samostatnou webovou stránku. 

K některým s těchto souborů jsou inkludovany soubory z adresářů CORE, Formuláře, a 

Úpravy. 

 Adresář CORE obsahuje soubor na připojení k databázi, hlavičkový soubor HTML kódu, 

3 soubory s hlavní nabídkou a ukončovací patový soubor. V adresáři fce se nachází funkce 

MD5, která je použita pro zabezpečení přístupu databáze. Adresář CSS obsahuje soubor 

s CSS stylem pro celou databázi. 

Adresář formuláře obsahuje 18 souboru, jsou to formuláře na vložení dat do databáze a 

jsou připojovaný vždy ke konkrétní stránce z kořenového adresáře. Předávání hodnot se 

provádí prostřednictvím metody POST.  Další adresář úpravy obsahu stránky na, které se 
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odkazují formuláře při změně nebo mazaní nějakého záznamu. Předávaní hodnot se 

provádí prostřednictvím metody GET.     

  

 

Obr. 6 Adresářová struktura 

Adresář tiskové sestavy obsahuje 10 souborů. Jsou to soubory tiskových sestav z databáze 

skladu a stravování. Z toho 1 soubor obsahuje CSS styl pro všechny tiskové sestavy.  
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8.6 Uživatelské rozhraní programu 

Spustíme-li si na počítači, na kterém je nainstalován Complex Web Server s databází 

stravování,  internetový prohlížeč a zadáme do něj adresu 

 http://localhost/~stravovani/  

zobrazí se nám formulář na přihlášení do systému. Zadáme uživatelské jméno a heslo a 

jsme připojeni v systému. 

 

Obr. 7 Přihlášení 

8.6.1 Stránky skladu 

Karta zboží 

První stránka, která se zobrazí po přihlášení, je karta zboží slouží k zadávání druhu zboží a 

jeho parametru, jako je umístění a jednotka. Odhadem bude mít kolem 50 záznamů. 

 

Obr. 8 Karta zboží 
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Všechny stránky se skládají ze dvou formulářů. V horní časti je umístěn formulář na 

vložení dat do databáze a spodní formulář slouží pro výpis, úpravu a případné mazání 

záznamů, Záznamy z karty zboží budou použity při výdeji a příjmu zboží. Vkládání 

nového zboží je jednoduché do formuláře na vložení se vypíše název a vloží se, jestli se 

jedná o potravinu nebo oba nebo nějaký jiný typ zboží, důležitá zde je jednotka zboží 

udává, jestli se zboží bude přijímat nebo vydávat v kusech nebo v kilogramech.  

Příjem 

Stránka pro příjem materiálu obsahuje navíc filtr, který filtruje podle druhu zboží a roku 

kdy bylo zboží přijato. Při vkládání dat se nabídne automaticky aktuální datum, které je 

možné přepsat. Zadává se číslo skladu, o jaký typ příjmu se jedná, dodavatel od kterého 

bylo zboží přijato, daň která se uplatňuje na dané zboží, o jaké zboží se jedná, cenu za 

jednotku, množství a označení faktury příjemky.  

 

Obr. 9 Příjemka 
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Výdej 

Stránka pro výdej materiálu obsahuje filtr, který filtruje podle druhu zboží a roku kdy bylo 

zboží vydáno. Při vkládání dat se nabídne automaticky aktuální datum, které je možné 

přepsat. Zadává se, o jaký typ výdeje se jedná, odběratel ke kterému bude zboží vydáno, 

množství a zboží, o které se jedná a u kterého se přímo vypisuje, v jakém množství se 

nachází na skladu a také cenu za kterou bude vydáno. Id výdejky se čísluje automaticky 

podle datumu, kdy bylo vydáno. Jakékoliv zboží, které se vydá v jeden den, je na jedné 

výdejce. 

 

Obr. 10 Výdejka 

Dodavatel odběratel 

Slouží pro nastavování odběratele nebo dodavatele. Jméno dodavatele je použito při příjmu 

zboží, odběratel je použit při výdeji. Při vkládaní nového záznamu se zde zadávají základní 

údaje jako je jméno, adresa, telefon a mail. 
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Obr. 11 Dodavatel odběratel 

DPH 

Slouží pro nastavení různé hodnoty daně z přidané hodnoty. Zadává se zde pouze celé číslo 

hodnota, je vyjádřena v procentech a dále se pak přepočítává na desetinná čísla. 

 
Obr. 12 DPH 
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Jednotky 

Slouží pro nastavení jednotek, ve kterých se bude dané zboží přijímat nebo vydávat. 

Zadává se zde pouze znak jednotky a napíše se slovy, aby bylo patrné, o jakou jednotku se 

jedná.  

 
Obr. 13 Jednotky 

Druhy příjmů a výdeje 

Slouží k zadávání druhu o jaký příjem či výdej se jedná. Používá se v příjmu a výdeji.  

 Obr. 14 Druhy příjmů a výdeje 
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Umístění  

Určuje, do jaké oblasti daný materiál patří a jestli se jedna o potravinu nebo obal. Při 

zadávání se uvádí pouze název oblasti materiálu. 

 
Obr. 15 Umístění 

Sestavy pro tisk 

V sestavách pro tisk skladu se dají vytisknout celkem 3 tiskové sestavy. Inventurní 

soupiska vztahuje se vždy k aktuálnímu datu. Tisk výdejky se vybírá podle toho, jaké se 

vybere id vizitky. Jedno id výdejky představuje všechny výdeje, které se provedly během 

jednoho dne. Příjemka se tiskne podle data a dodavatele příjmu.  

 
Obr. 16 Tiskové sestavy sklad 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 48 

 

8.6.2 Stránky stravování 

Karta strávníka 

Podobně jako karta zboží, slouží karta strávníka k identifikaci, o kterého strávníka se 

jedná. Zadávají se zde údaje o strávníkovy, který je zde jednoznačně určen svým rodným 

číslem. Zadává se zde jméno, příjmení, kontaktní údaje jako je adresa a telefon číslo konta 

banky a variabilní symbol, pod kterým bude strávník hradit služby. Data se dají setřídit 

podle názvu jména nebo příjmení případné podle data zápisu nebo podle jiných sloupců.   

 

 

Obr. 17 Karta strávníka 
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Rozpis stravy 

Velice důležitá stránka zadává se zde, jak strávník v daném měsíci chodil na oběd a také 

platba školného. Stránka obsahuje filtr, který zobrazí přehled pro daného strávníka rok a 

měsíc.  Data se dají setřídit podle jména příjmení podle roku nebo podle jiných sloupců. 

 
Obr. 18 Rozpis stravy 

Kontrola plateb 

Tato stránka slouží především, jako kontrola jestli daný strávník má zaplaceno. Nastavuje 

se tu, kolik strávník zaplatil a způsob platby. Rozdíl se zde vypočítavá sám je podle toho 

jestli je kladny, záporný nebo nulový, je zde nastaveno podmíněné formátování, to 

znamená, že se mění barva textu v závislosti na výsledku rozdílu. Stránka obsahuje filtr, na 

filtrování jednotlivých strávníků. 
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Obr. 19 Kontrola plateb 

Záloha 

Stránka obsahuje strávníky podle toho, od kterých byla vybrána nebo přijata záloha. 

Zadává se jméno a výše přijaté zálohy. 

 
Obr. 20 Záloha 
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Třída  

Slouží k zadávání tříd. Ve školce jsou 4 třídy, zaměstnanci se tam zadávají jako dospělí. 

Při vložení nové třídy stačí zadat název třídy.  

 
Obr. 21 Třída 

Služby 

Je to v podstatě ceník služeb poskytovaných školkou a školní jídelnou. Vložení nové 

znamená zadat název služby a cenu, poté se vybere, o jaký typ služeb se jedná, jestli se 

jedná o stravu nebo školné. 

 
Obr. 22 Služby 
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Způsob platby 

Zadává se zde způsob platby, který se pak využívá na stránce kontrola plateb. Stačí zde 

zadat jen název způsobu platby. 

 
Obr. 23 Způsob platby 

FKSP 

Stránka na nastavení hodnoty FKSP. Nastavuje se pouze číselný údaj fondu kulturních a 

sociálních potřeb. Zaměstnanci mohou čerpat skrz tento fond slevu na slavném. 

 

 
Obr. 24 FKSP 
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Banka  

Nastavují se zde údaje potřebné pro tisk sestavy je to číslo bankovního konta školky a 

adresa banky. 

 Obr. 25 Banka 

Tiskové sestavy stravování 

Stránka, která umožňuje tisknout sestavy přehledu strávníků rozdělených podle třídy, viz. 

Příloha III. Dále pak tisk záloh přijatých, rekapitulaci předpisů stravného pro určitou třídu 

za vybrané období a měsíční celkové přehledy vyučovaní podle tříd.  

 

Obr. 26 Tiskové sestavy stravování 
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Uživatel  

Stránka slouží pro přidání nového uživatele, který bude mít tímto přístup do databáze. 

 

 Obr. 27 Uživatel 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční databázový systém, který umožňuje 

jednoduché provedení kontroly stravného a aktuálního stavu skladu v dané mateřské 

školce.  Databáze byla vytvořena na míru Mateřské školce Sokolská 538. Původní 

databáze, kterou mateřská školka využívala, neumožňovala rychlou změnu záznamů, 

v případě, že byl některý ze záznamů špatně zadán, nastal problém s jeho úpravou, což 

jeho uživatelům v konečném důsledku přineslo komplikace s ovládáním celé databáze.  

Nová databáze také umožňuje snadné zadávání a vyhledání záznamů, především však 

umožňuje snadnou změnu těchto záznamů. Databáze bude přístupná ze všech PC 

v mateřské školce, čehož bude docíleno umístěním databáze na jediném web serveru,  ke 

kterému bude přístup ze všech ostatních PC. Náklady na koupi legálních programů, jež 

jsou nezbytné k fungování databáze, díky tomu klesnou, protože nová databáze bude ke 

svému provozu potřebovat jen internetový prohlížeč a web server, který je freeware.  

Pokud by navíc mateřská školka disponovala veřejnou IP adresou, tak by osoba odpovědná 

za vedení záznamů o stravnicích a stravování, mohla vést a upravovat záznamy i ze svého 

domova. V současné době stále dochází k dolaďování drobných nedostatků databáze, aby 

při jeho plném nasazení v praxi nemohlo dojít k nepředpokládaným komplikacím. 
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SUMMARY 

The aim of this work was to create a utility database system, which enables a simple 

control of meal tickets and of the storage state at a given nursery/elementary/basic school.  

The database was created to suit the MŠ Sokolská 538.  The previous database used by the 

MŠ did not enable an easy and fast change of the data.  When one of the data had been set 

incorrectly, there it appeared to be a problem to fix the matter.  The database shall be 

accessible from all the computers in the school, what shall be achieved through placing one 

single web server.  Thanks to this, the expenses for purchasing legal programs, that are 

necessary to run the database, will be lowered.  The new database requires only an internet 

browser, which is freeware.   In case that the MŠ disposes of its own IP address, the person 

responsible for keeping track of the boarders and boarding could manage the data from his 

or her home.  Presently, the finishing adjustments of the database are being constructed, so 

that there will be eliminated any improbable complications when fully in use. 
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DATABÁZOVÝ SYSTÉM PRO EVIDENCI STRAVOVÁNÍSEZNAM 

POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CSS  Cascading Style Sheets, tabulky kaskádových stylů. Jazyk pro popis způsobu 

zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 

HTML  HyperText Markup Language. Značkovací jazyk pro hypertext. Jedním 

z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje 

publikaci dokumentů na Internetu. 

XHTML  Extensible HypetText Markup Language, rozšířitelný hypertextový značkovací 

jazyk. Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí 

WWW vyvinutý W3C. 

XML  Extensible Markup Language, rozšířitelný značkovací jazyk. Značkovací jazyk, 

který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. 

MySQL  Databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. 

PHP  PHP Hypertextový preprocesor. Skriptovací programovací jazyk, určený 

především pro programování dynamických web stránek. 

SQL  Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk. Standardizovaný 

dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích. 

DOM  Document Object Model, objektový model dokumentu, DOM umožňuje přístup 

k modifikaci obsahu, struktury nebo stylu dokumentu. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZ VÝDEJ 

SELECT nazev_prijemka, rok_prijemka, zbozi, mnozstvi_prijemka, 
mnozstvi_vydejka, rozdil_mnozstvi, cena, IF( vydcena2 IS NULL , 0, 
vydcena2 ) AS suma_ceny_vydeje, ( 
( 
cena 
) - IF( vydcena2 IS NULL , 0, vydcena2 )  
) / rozdil_mnozstvi AS jed_cena_vydeje 
FROM ( 
 
SELECT prijem.nazev_prijemka, prijem.rok_prijemka, 
prijem.mnozstvi_prijemka, IF( vydej.mnozstvi_vydejka IS NULL , 0, 
vydej.mnozstvi_vydejka ) AS mnozstvi_vydejka, prijem.zbozi, 
prijem.mnozstvi_prijemka - IF( vydej.mnozstvi_vydejka IS NULL , 0, 
vydej.mnozstvi_vydejka ) AS rozdil_mnozstvi, prijem.celkova_cena AS cena, 
prijem.nazev_prijemka, vydej.vydcena AS vydcena2 
FROM ( 
 
SELECT a.rok AS rok_prijemka, SUM( a.Mnozstvi ) AS mnozstvi_prijemka, 
c.Nazev AS nazev_prijemka, sum( a.Mnozstvi * a.Cena_zajednotku * ( b.Dan 
/100 +1 ) ) AS celkova_cena, a.zbozi 
FROM prijemka a, dph b, karta_zbozi c 
WHERE a.dan = b.id_dane 
AND a.zbozi = c.Id_materialu 
GROUP BY a.rok, C.Nazev 
)prijem 
LEFT JOIN ( 
 
SELECT a.rok AS rok_vydejka, sum( a.Mnozstvi ) AS mnozstvi_vydejka, SUM( 
a.Cena_vydeje ) AS vydcena, c.Nazev AS nazev_vydejka, a.zbozi 
FROM vydejka a, karta_zbozi c 
WHERE a.zbozi = c.Id_materialu 
GROUP BY a.rok, C.Nazev 
)vydej ON ( prijem.zbozi = vydej.zbozi 
AND prijem.rok_prijemka = vydej.rok_vydejka )  
)neco 

WHERE rok_prijemka = YEAR( CURRENT_DATE( ) )  

 

LIMIT 0 , 150 



 

 

 PŘÍLOHA P II: JAVASCRIPTOVÁ FUNKCE 

<script language="Javascript"> 

 function zmena(cislo) 

  { if(document.form.ukaz.checked==false) 

       { document.form.ukaz.checked=false; 

                  document.form.u0.disabled=true; 

                  document.form.u1.disabled=true; 

    document.form.u2.disabled=true; 

    document.form.u3.disabled=true; 

    document.form.u4.disabled=true; }     

   if (document.form.ukaz.checked==true)  

       {document.form.ukaz.checked=true; 

         document.form.u0.disabled=true; 

           document.form.u1.disabled=false; 

     document.form.u2.disabled=false; 

     document.form.u3.disabled=false; 

     document.form.u4.disabled=false; }     

       if (document.form.ukaz.length) 

           { 

          for ( i=0; i<document.form.ukaz.length; i++)  

        {document.form.ukaz[i].checked=false; 

        document.form.u0[i].disabled=true; 

          document.form.u1[i].disabled=true; 

        document.form.u2[i].disabled=true; 

        document.form.u3[i].disabled=true; 

        document.form.u4[i].disabled=true;  

       } 

     document.form.ukaz[cislo].checked=true; 

     document.form.u0[cislo].disabled=true; 

        document.form.u1[cislo].disabled=false;  

     document.form.u2[cislo].disabled=false;  

     document.form.u3[cislo].disabled=false;  

     document.form.u4[cislo].disabled=false; 

     }    

  } 

</script> 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: TISKOVÁ SESTAVA 

 

 


