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Databázové systémy

Databáze představuje nástroj pro shromáždění a uspořádání informací. Databázovou tabulku si lze 
představit jako běžnou dvourozměrnou tabulku, která má pevně daný počet a význam jednotlivých 
sloupců. 

př. Tabulka uživatelů
Jméno Login Mail
Ponik Ponikovic Ponny1 ponik  @nejruzovejsi.com  
Theplak Theplakovic Theplakovic theplak@rwe.cz
… … …

Normální formy
Na to aby databáze byla „dobře“ navržena, existují tzv. Normální formy (NF). Jsou to pravidla a 
podmínky, které by databázová tabulka měla splňovat. Těchto NF je více, nám bude stačit pochopit 
a aplikovat první tři (tedy NF1, NF2, NF3). Vždy platí, že tabulka je v NF2, když už je v NF1 a 
splníme podmínku pro NF2. Totéž pro NF3, tedy tabulka je v NF3, když už je v NF2 a splní 
podmínku pro NF3. 

1. Normální forma (NF)
Tabulka se nachází v 1.NF, když všechny položky které jsou rozdělitelné, se nachází v 
rozdílných sloupcích. To v naší první tabulce nesplňuje sloupec jméno, protože to vždy 
můžeme rozdělit na sloupe Jméno a Příjmení. Takže naše první tabulka není v 1.NF (tedy 
ani v 2.NF, ani v 3.NF)
Tato už je:

Jméno Příjmení Login Mail
Ponik Ponikovic Ponny1 ponik  @nejruzovejsi.com  
Theplak Theplakovic Theplakovic theplak@rwe.cz
… … …

2. Normální forma
Tabulka se nachází v druhé normální formě, když existuje jeden sloupec takový, že je na 
něm závislý celý řádek tabulky. Tento nazýváme tzv. Primární klíč. Obvykle je to celé číslo, 
tzv. ID, které se v tabulce čísluje od 1, 2, 3, 4, … atd. To znamená, stačí mi vědět toto ID a 
přesně vím, který záznam = record = řádek v tabulce se tím myslí. Všechny ostatní sloupce 
jsou na tomto ID závislé. 2 řádky nemohou mít stejné ID (to jsem snad ani nemusel psát, 
že :)

ID Jméno Příjmení Login Mail
1 Ponik Ponikovic Ponny1 ponik  @nejruzovejsi.com  
2 Theplak Theplakovic Theplakovic theplak@rwe.cz
3 … … …

3. Normální forma
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Tabulka se nachází v 3.NF, když v ní kromě primárního klíče neexistují další 2 na sobě 
závislé sloupce. Toto je lepší pochopit na příkladu, než z této definice. Příkladem může být 
uložení Města a PSČ v tabulce k uživatelům.

ID Jméno Příjmení Login Mail Město PSČ
1 Ponik Ponikovic Ponny1 ponik  @nejruzovejsi.com  Horni 12678
2 Theplak Theplakovic Theplakovic theplak@rwe.cz Dolni 12458
3 Igor Frngalovic Frngala frg  @gala.com  Horni 12678

Vidíme, že v tabulce (červeně označené) jsou takové sloupce, které na sobě přímo závisí. Řešením 
je rozklad takovéto tabulky do 2 tabulek:
Tabulka 1:
ID Jméno Příjmení Login Mail ID MĚSTA
1 Ponik Ponikovic Ponny1 ponik  @nejruzovejsi.com  1
2 Theplak Theplakovic Theplakovic theplak@rwe.cz 2
3 Igor Frngalovic Frngala frg  @gala.com  1
Tabulka 2: 
ID MESTA Město PSČ
1 Horni 12678
2 Dolni 12458
… … ...

Obě tyto tabulky se nacházejí v 1.NF, 2.NF i 3.NF. 

Vztahy mezi tabulkami
Jak vidíme z posledního příkladu, mezi tabulkami mohou být vztahy. Tyto rozlišujeme na 3 případy 
(stejně jako v životě špatné, dobré, a choré vzťahy).

Vztah 1:1
Tento se často moc nevyskytuje, protože znamená že pro jeden záznam z jedné tabulky existuje 
právě jeden záznam z tabulky jiné. Pak ale není žádný problém tyto řádky spojit do tabulky jedné a 
přitom neporušit normalizační pravidlo (resp. nebo aspoň ty první tři normalizační pravidla).

Vztah 1:N (čte se jedna k N)
Tento vztah znamená, že pro jeden záznam z jedné tabulky, může existovat 0 až N záznamů z 
tabulky druhé. Příkladem mohou být kategorie uživatelů a samotní uživatele. 
Tabulka 1:
ID Jméno Příjmení Login
1 Ponik Ponikovic Ponny1
2 Theplak Theplakovic Theplakovic
3 Igor Frngalovic Frngala
Tabulka 2:
ID KATEGORIE Název
1 admin
2 hlupúň
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Jeden uživatel nemůže patřit do více než jedné kategorie. ALE v jedné kategorii může být více než 
jeden uživatel. Tento vztah řešíme přidáním cizího klíče kategorie uživatele do tabulky uživatelů:

ID Jméno Příjmení Login ID KATEGORIE
1 Ponik Ponikovic Ponny1 1
2 Theplak Theplakovic Theplakovic 2
3 Igor Frngalovic Frngala 2

Vidímě, že uživatel s ID=2 a ID=3 patří do kategorie s ID KATEGORIE=2. Tím jsme zabezpečili 
vztah téhto dvou tabulek 1:N.

Vztah M:N (čte se „em k en“)
Jednoduchým příkladem může být zapisování studentů na předměty ve škole. Každý student může 
být zapsán na 0 až N předmětů a v každém předmětu může být 0 až M studentů.
Tabulka 1:
ID UZIVATELE Jméno Příjmení
1 Ponik Ponikovic
2 Theplak Theplakovic
3 Igor Frngalovic
Tabulka 2:
ID PŘEDMETU Název
1 Matematika
2 Fyzika
3 Informatika
4 Další oblíbený

Problém zavedení vztahu M:N k těmto tabulkách řešíme přidáním další tabulky, která bude tento 
vztah M:N zabezpečovat. 
Tabulka 3:
ID ID UZIVATELE ID PREDMETU
1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 2 1
5 2 3
6 3 2
7 3 3

Takže uživatel s ID = 1 (Ponik) má zapsanou matematiku, fyziku a informatiku. Uživatel Theplak 
ma jen matematiku s informatikou. Uživatel Igor má fyziku s informatikou. 

Úloha: Navrhněte databázové tabulky pro provoz bufetu. (výrobky, dodavatele, objednavky, 
pokladna, ...). Nezapomeňte na 1, 2, 3. NF a vztahy mezi jednotlivými tabulkami.


