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1. Databáze divadelních souborů 

1.1. Charakteristika databáze 
Námětem mé databázové zápočtové práce je činnost divadelních souborů Kašpárek a Jitřenka, 

ve kterých působím. Měla by poskytovat nejčastěji používané informace týkající se 

repertoáru, tvůrců, herců a celkové činnosti souborů (např. sezónní statistiky, obsazení).  

Mým cílem je, aby tato databáze byla i v praxi využitelná a ulehčovala administrativní práce 

související s vedením souborů. 

1.2. Požadované funkce 
1.2.1. Sezónní, celkové statistiky 
Výpis sezónní či celkové statistiky, která poskytne počet odehraných představení a počet 

diváků pro každý soubor zvlášť i celkově.  

Divadelní sezóna je vymezena 1. zářím a 31. srpnem následujícího roku (shoduje s rokem 

školním).  

1.2.2. Repertoár 

Výpis repertoáru by měl obsahovat název hry a jméno autora. Speciální případ repertoáru je 

repertoár současný, u kterého se předpokládá, že hry v něm uvedené ještě neměly derniéru. 

1.2.3. Obsazení 

Nejčastěji požadovanou informací, např. pro vytvoření programu k představení, je obsazení 

inscenace při konkrétní repríze. Výpis by měl mít podobu:  

Název role: jméno a příjmení 1. herce, jméno a příjmení 2. herce …  

Herci, kteří ztvárňují roli typu efekt, by měli být vypsání na jednom řádku, aniž by byl 

rozlišován název role. 

Existovat by měla i možnost vypsat podrobné obsazení konkrétní reprízy, kde je přesně 

specifikováno, co kdo dělá.   

1.2.4. V čem hrál … 

Seznam inscenací, ve kterých hrál konkrétní herec. 

1.2.5. Kolikrát hrál 

Celkový počet představení, ve kterých hrál konkrétní herec.  
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2. Modelování 

2.1. Klíčové entity 
Osoba – entita zahrnující všechny herce, tvůrce, techniky charakterizovaná jménem, 

příjmením a daty působnosti od – do. 

Hra – inscenace charakterizovaná názvem, minimálním věkem diváka, datem premiéry 

a derniéry. 

Role – herecký úkol patřící do nějaké hry popsaný názvem a typem (loutka, hlas, efekt, živý 

herec). 

Představení – konkrétní uvedení hry pro diváky charakterizované datem, místem, hodinou, 

zda se jedná o festival, počtem diváků a souborem. 

Soubor – nabývá dvou hodnot: Kašpárek a Jitřenka. 

Festival – entita charakterizovaná názvem, četností opakování (zda se koná každý rok, či 

jednou za dva roky), rokem 1. ročníku. Pro funkčnost, které chci v této práci dosáhnout, není 

tato entita důležitá. 
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2.2. EER diagram 

 

 

3. Vytvoření databáze 
Skript pro vytvoření databáze se nachází v příloze Divadlo.sql, a byl vytvořen pomocí 

aplikace Workbench. 
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4. Plnění databáze 
Nejčastěji doplňovanou tabulkou bude pravděpodobně tabulka predstaveni. Proto jsem si ji 

vybrala jako příklad, na kterém ukáži, jak se bude databáze plnit. 

4.1. Table: predstaveni 
4.1.1. Šablona 

INSERT INTO `lhotanoa`.`predstaveni` 
(`idpredstaveni`, 
`datum_a_hodina`, 
`misto`, 
`pocet_divaku`, 
`idhra`, 
`soubor_idsoubor`, 
`festival_idfestival`) 
VALUES 
(<{idpredstaveni: }>, 
<{datum_a_hodina: }>, 
<{misto: }>, 
<{pocet_divaku: }>, 
<{idhra: }>, 
<{idsoubor: }>, 
<{idfestival: }>); 

4.1.2. Příklad 
INSERT INTO `lhotanoa`.`predstaveni`  
(`idpredstaveni`,  
`datum_a_hodina`,  
`misto`,  
`idhra`,  
`soubor_idsoubor`,  
`festival_idfestival`)  
VALUES  
('8',  
'2015-05-16 16:15:00',  
'hrad Valečov',  
'6',  
'2',  
'5'); 
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5. Pohledy 
5.1. View: repertoar 
5.1.1. Vytvoření 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` SQL SECURITY 
DEFINER VIEW `repertoar`  
AS SELECT `hra`.`nazev_hra` AS `Inscenace`, CONCAT(`osoba`.`jmeno`,' 
',`osoba`.`prijmeni`) AS `Autor`  
FROM ((`hra`join `stvorili` ON((`hra`.`idhra` = `stvorili`.`idhra`))) 
JOIN `osoba` on((`stvorili`.`idosoba` = `osoba`.`idosoba`)))  
WHERE (`stvorili`.`funkce_tvurce` = 'autor'); 

5.1.2. Volání 
SELECT * FROM repertoar; 

 

5.2. View: soucasny_repertoar 
5.2.1. Vytvoření 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` SQL SECURITY 
DEFINER VIEW `soucasny_repertoar` AS  
SELECT `hra`.`nazev_hra` AS `Inscenace`,concat(`osoba`.`jmeno`,' ', 
`osoba`.`prijmeni`) AS `Autor` FROM ((`hra` JOIN `stvorili` 
ON((`hra`.`idhra` = `stvorili`.`idhra`))) 
JOIN `osoba` ON((`stvorili`.`idosoba` = `osoba`.`idosoba`)))  
WHERE (isnull(`hra`.`derniera`) OR (((`hra`.`derniera` = '0000-00-00') 
OR (`hra`.`derniera` > curdate())) AND (`stvorili`.`funkce_tvurce` = 
'autor'))) 

5.2.2. Volání 
SELECT * FROM soucasny_repertoar; 
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6. Procedury 
6.1. Procedure: statistika_celkem 
6.1.1. Vytvoření 

DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE `statistika_celkem`() 
BEGIN 
SELECT nazev_soubor AS Soubor, COUNT(idpredstaveni) AS 'Počet 
představení', SUM(pocet_divaku) AS 'Počet diváků' FROM predstaveni JOIN 
soubor ON idsoubor=soubor_idsoubor GROUP BY soubor 
UNION 
SELECT 'Celkem', COUNT(idpredstaveni), SUM(pocet_divaku) FROM 
predstaveni; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.1.2. Volání 
CALL statistika_celkem; 

 

6.2. Procedure: statistika_sezona 
Tato procedura funguje tak, že po zavolání procedury s parametrem tvořeným číslem sezóny 

se vypíše statistika pouze pro tuto sezonu. 

6.2.1. Vytvoření 
DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE 
`statistika_sezona`(sezona int) 
BEGIN 
SET @Dod = concat((2000+sezona-1),'-09-01'); 
SET @Ddo = concat((2000+sezona),'-08-31'); 
SELECT nazev_soubor AS Soubor, COUNT(idpredstaveni) AS 'Počet 
představení', SUM(pocet_divaku) AS 'Počet diváků' FROM predstaveni JOIN 
soubor ON idsoubor=soubor_idsoubor WHERE datum_a_hodina BETWEEN @Dod AND 
@Ddo GROUP BY soubor 
UNION 
SELECT 'Celkem', COUNT(idpredstaveni), SUM(pocet_divaku) FROM 
predstaveni WHERE datum_a_hodina BETWEEN @Dod AND @Ddo; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.2.2. Volání 
CALL statistika_sezona(15); 
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6.3. Procedure: vypis_obsazeni 
6.3.1. Vytvoření 

DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE `vypis_obsazeni`(cisloP 
INT) 
BEGIN 
SELECT p.nazev_role AS Role, GROUP_CONCAT(p.hraje separator ', ') AS 
Hrají 
FROM(SELECT nazev_role, typ_role, CONCAT(jmeno,' ',prijmeni) AS hraje 
FROM role JOIN hrali USING(idrole) JOIN osoba USING(idosoba) WHERE 
typ_role<>'efekt' AND idpredstaveni=cisloP) p 
GROUP BY nazev_role 
UNION 
SELECT 'Efekty' AS Role, GROUP_CONCAT(o.hraje separator ', ') AS Hrají 
FROM (select distinct concat(jmeno,' ',prijmeni) AS hraje FROM role JOIN 
hrali USING(idrole) JOIN osoba USING(idosoba) WHERE typ_role='efekt' AND 
idpredstaveni=cisloP) o; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.3.2. Volání 
CALL vypis_obsazeni(4); 

 

6.4. Procedure: vypis_obsazeni_podrobne 
Úkolem procedury vypis_obsazeni_podrobne je vypsat podrobné obsazení – tedy název 

role, typ role a herce, který ji ztvárňuje. 

6.4.1. Vytvoření 
DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE 
`vypis_obsazeni_podrobne`(cisloP INT) 
BEGIN 
 SELECT nazev_role AS Role, typ_role AS Konkrétně, CONCAT(jmeno,' 
',prijmeni) AS Herec FROM role JOIN hrali USING(idrole) JOIN osoba 
USING(idosoba) WHERE idpredstaveni=cisloP; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.4.2. Volání 
CALL vypis_obsazeni_podrobne(4); 
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6.5. Procedure: kolikrat_hral 
Procedura kolikrat_hral slouží ke zjištění celkového množství představení, ve kterých se 

představil konkrétní herec, jehož jméno a příjmení předáváme jako parametr. V případě, že je 

zadáno jméno a příjmení, které náleží více hercům, bude vypsán počet představení, pro 

každého herce tohoto jména, jenž bude blíže specifikován datem narození. V případě, že daný 

herec není v databázi, vypíše se počet 0. 

6.5.1. Vytvoření 
DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE `kolikrat_hral`(herec 
VARCHAR(255)) 
begin 
 SET @kolik = (SELECT COUNT(idosoba) FROM osoba WHERE CONCAT(jmeno,' 
',prijmeni)=herec); 
 
 IF @kolik<2 THEN 
  SET @idO = (SELECT idosoba FROM osoba WHERE CONCAT(jmeno,'  
   ',prijmeni)=herec); 
  SELECT COUNT(*) AS 'Počet představení' FROM (SELECT  
   idpredstaveni FROM hrali WHERE idosoba=@idO GROUP BY  
   idpredstaveni) s; 
 ELSE 
  DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS hral; 
  CREATE TEMPORARY TABLE hral (SELECT * FROM osoba WHERE  
   CONCAT(jmeno,' ',prijmeni)=herec); 
  SELECT CONCAT(jmeno,' ',prijmeni) AS 'Herec', datum_narozeni AS  
   'Datum narození', COUNT(DISTINCT idpredstaveni) AS 'Počet  
   představení' FROM hral JOIN hrali USING(idosoba) GROUP BY   
   datum_narozeni;  
 END IF; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.5.2. Volání 
CALL kolikrat_hral(`Anna Lhoťanová`); 
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6.6. Procedure: v_cem_hral 
Procedura v_cem_hral slouží k výpisu představení, ve kterých se představil konkrétní herec, 

jehož jméno a příjmení předáváme jako parametr. V případě, že jméno patří více hercům, je 

řešení podobné tomu v předcházející proceduře. 

6.6.1. Vytvoření 
DELIMITER $$ 
CREATE DEFINER=`lhotanoa`@`localhost` PROCEDURE `v_cem_hral`(herec 
VARCHAR(255)) 
BEGIN 
 SET @kolik = (SELECT COUNT(idosoba) FROM osoba WHERE CONCAT(jmeno,' 
',prijmeni)=herec); 
 
 IF @kolik<2 THEN 
  SET @idO = (SELECT idosoba FROM osoba WHERE CONCAT(jmeno,' 
   ',prijmeni)=herec); 
  SELECT DISTINCT nazev_hra AS Hry FROM hra JOIN predstaveni  
   USING(idhra) JOIN hrali USING(idpredstaveni)  
   WHERE idosoba=@idO; 
 ELSE 
  DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS vcem; 
  CREATE TEMPORARY TABLE vcem (SELECT * FROM osoba  
   WHERE CONCAT(jmeno,' ',prijmeni)=herec); 
  SELECT CONCAT(jmeno,' ',prijmeni) AS 'Herec', datum_narozeni AS  
   'Datum narození', GROUP_CONCAT(DISTINCT nazev_hra separator  
   '; ') AS 'Seznam her' FROM vcem JOIN hrali USING(idosoba)  
   JOIN predstaveni USING(idpredstaveni) JOIN hra USING(idhra)  
   GROUP BY datum_narozeni; 
END IF; 
END$$ 
DELIMITER ; 

6.6.2. Volání 
CALL v_cem_hral(`Anna Lhoťanová`); 
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7. Závěr 

Po konzultaci při prezentacích dne 12. 5. 2015 jsem opravila následující položky: 

• Vyčlenila jsem soubor jako samostatnou entitu. 

• Vyčlenila jsem festival jako samostatnou entitu. 

• Upravila jsem podmínku derniéry pro výpis současného repertoáru. 

• V procedurách v_cem_hral a kolikrat_hral jsem se pokusila vytvořit řešení, pro 

případ, kdyby v souborech byly dvě osoby se stejným jménem i příjmením. Jako 

rozlišovací atribut jsem zvolila datum narození. 

Jsem si vědoma toho, že tato databáze by se dala ještě optimalizovat. Například místo konání 

představení by mohlo být samostatnou entitou, protože se budou například hodně opakovat 

položky „Pavilon, Valečov, …“, ale rozhodla jsem se, že pro potřeby zápočtové práce na 

tento předmět to nechám v této podobě. 
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