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WEBOVÁ STRÁNKA
➢ Stránka je statická, je to dokument ,ktorý sa dá iba čítať.

➢ Je vytvorená pomocou jazyka HTML a CSS

➢Dokument má príponu .html

➢Prípadná dynanickosť sa môžeme vniesť do statických stránok použitým skriptovacích 
jazykov (javascript,php)

➢ Hotové HTML stránky sa ukladajú a web servery.

➢Ak klient (uživateľ s webovým prehliadačom) pošle požiadavku na server, web 
server mu jednoducho vrátí presne tú html stránku, ktorú má uloženú.

➢Táto architektúra sa nazýva klient-server.



KOMUNIKÁCIA MEDZI SERVEROM A WEBOVOU STRÁNKOU
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WEBOVÁ APLIKÁCIA
Je dynamická aplikácia vytvorená jazykom PHP a databázovým jazykom.

• POSTUP KOMUNIKÁCIE MEDZI KLIENTOM A SERVEROM

1.Uživateľ vyťuká do prehliadača URL adresu a tým pošle požiadavku serveru

2.Server zavolá PHP modul

3.PHP modul zistí, čo uživateľ chce.

4.Pripojí sa k databáze a načíta údaje, ktoré chce klient.

5. Na základe údajov z databázy vygeneruje webovou HTML stránku.

6.Hotová stránka je zaslaná klientovi.

• Klient vidí len statickú webovú stránku, ktorá však bola dynamicky vytvorená podľa jeho požiadaviek.
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PROCESY PRI VYTVÁRANÍ WEBOVEJ APLIKÁCIÍ
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CHARAKTERISTIKA PHP

▪ PHP znamená Hypertext Preprocessor.
▪ Je tzv. open source t.j. program,ktorý možno voľne upravovaťa šíriť.

▪ Jazyk je interpretovaný(kód stránky je vykonávaný v tom poradí v akom je 
zapísaný).

▪ Používa sa na programovanie aplikácií typu client-server (na strane servera).
• Tvorí základ vývoja dynamických webových stránok.
• PHP beží na všetkých operačných systémochWindows,Linux,OS MaC.
• PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami.
• Syntaxou a kľúčovými slovami pripomína PHP jazyk C jazyk a jazyky z neho odvodené
• Zdrojový kód PHP, na rozdiel od JavaScriptu a HTML sa v prehliadači(napr.Google

chrome)nedá zobraziť.
• Musí byť spustený PHP server(lokálny alebo globálny)
• Webová stránka s prvkami PHP má najčastejšie koncovku .php
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PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PHP STRÁNOK
• Na používanie stránok ktoré sú vytvorené v PHP jazyku nestačí len s prehliadač (ako tomu bolo pri HTML

alebo Javascripte)
• Je potrebné na počítač nainštalovať PHP server.
• Základ inštalácie tvorí webový server(Apache) a knižnice.
• K podpore PHP je treba inštalovať a konfigurovať server.

• Obvykle si môžeme vybrať:
1) Lokálny (server-localhost)

2) Globálny (PHP server)

• Medzi bezplatné off-line prostredia PHP(local server) patria:

a) PHP Triad

b) WAMP

c) Xampp

d) VertrigoServe.

• Na prevádzkovanie stránok je možné kupiť si priestor na webovom serveri-tzv. webhosting

• Nie každý webhosting zahrňnuje podporu PHP.

• Potrebná podpora je u webhostingu nadštandardnou službou za príplatok.



OBLASTI POUŽITIA APLIKÁCIÍ ZALOŽENÝCH NA PHP

1. internetové obchody

2. podnikové informačné systémy ( intranetové nebo internetové)

3. Diskusné fóra

4. redakčné systémy

5. firemné prezentácie

6. dynamické osobné stránky

7. weboví poštoví či databázoví klienti

8. vyhladávače a katalógy

9. drobnosti typu počitadla, ankety a mnoho dalších
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WAMPSERVER VER. 2.0 

• WampServer označuje programový balík pre operačný systém Microsoft Windows

• Autorom je: Romain Bourdon

• Programový balík tvoria programy:

1. Apache 2.2.11(webový server typu client to server)

2. PHP 5.3.0 (skriptovací jazyk)

3. MySQL 5.1.36 (relačný databázový server)

4. phpMyAdmin( webové rozhranie na jednoduchú správu  obsahu databázy MySQL
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PRÍPRAVA NA PROGRAMOVANIE V JAZYKU PHP

1. Inštaláciou WAMPSERVER sa na disku počítača vytvorí priečinok „wamp“ a v ňom priečinok „www“
2. My vytvoríme v priečinku „www“ priečinok „galovicova“

• Do tohto priečinka budeme ukladať naše stránky v PHP
• Scripty budeme písať v editore Sublime Text 3
• Ako vidieť v priečinku je už jeden súbor s príponou .php
• Je to tzv.inicializačný súbor,ktorý vygeroval inštalačný program
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POSTUP NA SPUSTENIE SERVERA
1.Prihlásiť sa do počítača a pod kontom:PHP
2.Zadať heslo:18121958
3. Spustiť server:

4. Povoliť spustenie programu: wampmanager.exe 
5.Počkať chvíľu na naštartovanie servera
6.Spustiť prehliadač chrome
7.Do riadka napísať:localhost/galovicova a stlačiť ENTER 
8.Vypíše sa obsah priečinka galovicova
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SCRIPTY NA OTESTOVANIEFUNKČNOSTI SERVERA



OBSAH PRIEČINKA galovicova
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VYPNUTIE SERVERA
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1.krok

2.krok



PRÍKAZ ECHO()
• Príkaz echo do stránky vypíše zadaný text alebo obsah premenných.

• Príkaz echo() slúži na výstup informácií zo scriptu.

• Funkcií echo()odovzdávame vo vstupných parametroch text, alebo premenné (najčastejšie ich kombinácie).

• SYNTAX FUNKCIE echo:

echo("vstupné parametre");

• Poznámka: Prikaz echo pracuje aj bez zátvoriek ()

• V programovaní sa textu hovorí textový reťazec, anglicky string

• Textové reťazce píšeme do úvodzoviek,prípadne apostrofov,(úvodzovky majú väčšiu dôležitosť).

• Za každým príkazom vždy následuje stredník(bodkočiarka)-“;“.

• Príkazy píšeme na samostatné riadky.

• Ak potrebujeme v scripte použiť <html element> obalíme ho do apostrofov  (ľavý ALT+39) alebo(AltGr+P).
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PREMENNÉ V PHP  SKRIPTOCH

• Premenná je miesto v pamäti počítača ktoré obsahuje údaje priradené premennej s príslušným menom.

• Na toto miesto v pamäti pristupujeme vždy keď sa dožadujeme operácie s premennou príslušného mena.

• Premenná môže byť deklarované kdekoľvek v skripte.

• Rozsah platnosti premennej je časť skriptu, kde môže byť premenná použitá.

• PHP premenná môže byť:

1. lokálna-je platná iba vo funkcií definovanej v rámci php scriptu.
2. globálna- je platná aj mimo funkcie v ktorej je definovaná v rámci php scriptu(platí ale iba v rámci 

skriptu v príslušnom php súbore).
3. staticka-po dokončení funkcie sa nevymaže(ostatné áno).
4. Superglobálna- rozsah platnosti je medzi viacerými súbormi php.
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PREMENNÉ V PHP  SKRIPTOCH
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• Premenná začína znakom dolar $, za ktorým nasleduje meno premennej ($ - pravý alt+ô).

• Meno premennej musí začínať písmenom alebo znakom podčiarknutia “ _“. Napríklad takto:
_vek.

• Meno premennej nemôže začínať číslom.Napr. Takto nie:1vyskaStromu.

• Meno premennej môže obsahovať iba alfanumerické znaky a znaky podčiarknutia (Az, 0-9 a 
_).

• Pri názvoch premenných treba rozlišovať veľké a malé písmená ($vek a $VEK sú to dve
rôzne premenné).



PREMENNÉ V PHP  SKRIPTOCH
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• Typ premenných nemusíme zadávať

• PHP si typ premennej nastaví samo podľa toho aký údaj jej priradíme.

• PHP môže mať nasledovné typy premenných:

• string-je to vtedy ak priradíme do premennej text(reťazec). Napr. $meno = “Jano“

• Integer –je to vtedy keď do premennej priradíme celé číslo. Napr. $pokuta = 25.

• float -to je vtedy keď do premennej priradíme číslo s desatinnou bodkou. Napr. PI = 3.14159.

• boolean –ak do premennej priradíme hodnotu TRUE lebo FALSE. Napr. rozhodnutie = TRUE;

• array – je to premenná typu pole(jedna premenná obsahuje viac hodnôt) .

• $cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

• Ak do premennej už zadefinovanej, priradíme iný typ premennej ,premenná sa automaticky

pretypuje bez zásahu programátora.



PRÍKLADY DEFINOVANIA A POUŽITIA PREMENNÝCH
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PRÍKLADY DEFINOVANIA A POUŽITIA PREMENNÝCH
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MATEMATICKÉ OPERÁCIE S PREMENNÝMI
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PRÍKLADY POUŽITIA MATEMATICKÝCH OPERÁTOROV
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PRÍKLAD NA POUŽITIE PREMENNÝCH A VZORCOV

24



ZADÁVANIE ÚDAJOV DO PREMENNÝCH POMOCOU FORMULÁROV

• Údaje ,ktoré spracovávame v php scripte, často zadávame pomocou tzv. formulára

• Webovej aplikácií môžu byť údaje z formulára odoslané pomocou dvoch metód –
GET a POST

• 1.Metoda GET

• Je menej bezpečná lebo v URL adrese je zadávané údaje vidieť

• 2.Metoda POST

• Metóda pracuje s tzv. superglobálnou premennou $ _POST typu asociatívneho 
poľa.

• Superglobálna premenná použitá vo formulári je preto prístupná aj v iných php 
súboroch.
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Týmto spúšťame
aplikáciu !!!!!!!!
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VETVENIE V PHP

• Podmienky (alebo programátorské vetvenia) umožňujú, aby sa skript
nesprával stále rovnako, ale reagoval na rôzne situácie.

• Podmienky spôsobujú zmenu poradia vykonávania príkazov v scripte.

• Najčastejšie reagujeme na vstup od užívateľa alebo rôzne udalosti 
vyvolané myšou.(presun kurzora na tlačidlo alebo obrázok)

• Vetvenie sa vytvára pomocou

podmienených príkazov.
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DRUHY VETVENÍ V PHP 

• V PHP máme nasledujúce podmienené vyhlásenia:

• if vyhlásenie - vykoná nejaký kód, ak je vyhlásenie pravdivé

• if vyhlásenie else - vykoná nejaký kód, ak je vyhlásenie pravdivé a iný
kód, ak toto vyhlásenie nie je nepravdivé.

• if ... elseif .... else vyhlásenie - vykoná rôzne kódy pre viac ako dve
podmienky

• switch - vyberie jeden z mnohých blokov kódu, ktorý sa má vykonať
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RELAČNÉ OPERÁTORY POUŽÍVANÉ VO VETVENÍ
Operátor zápis

Rovnosť ==

Je väčšší >

Je menší <

Je väčšší alebo rovný >=

Je menší alebo rovný <=

nerovnosť !=

Všeobecná negácia !
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1.JEDNODUCHÉ VETVENIE

1. Vyhlásenie začneme pomocou kľúčového slova if,
2. Za kľúčovým slovom nasleduje v zátvorke vyhlásenie ( logický výraz.)
3.
4.

Ak je vyhlásenie pravdivé, vykoná sa príkaz1.
Ak vyhlásenie nie je pravdivé, príkaz 1 sa nevykoná a pokračuje až pod ním.(príkazom 2)
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PRÍKLAD NA JEDNODUCHÉ 
VETVENIE
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2.ÚPLNÝ TVAR VETVENIA

1. Vyhlásenie začneme pomocou kľúčového slova if,
2. Za kľúčovým slovom nasleduje v zátvorke vyhlásenie ( logický výraz.)
3.
4.
5.

Ak je vyhlásenie pravdivé, vykoná sa príkaz1 (pokračuje sa príkazom 3)
Ak vyhlásenie nie je pravdivé, vykoná sa príkaz 2
V kažom prípade sa pokračuje  príkazom 3
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PRÍKLAD NA ÚPLNÉ VETVENIE
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PRÍKLAD NA ÚPLNÉ VETVENIE
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SYNTAX ROZŠÍRENÉHO VETVENIA
if (vyhlásenie 1 {

príkaz 1 ;(tento kód sa vykoná ak je podmienka 1 splnená (TRUE))
}

elseif (vyhlásenie 2) {

príkaz 2;(tento kód sa vykoná ak vyhlásenie 1 nie je

splnené, ale vyhlásenie 2 je splnené)

}

else {

príkaz 3;(tento kód sa vykoná ak ani jedno s vyhlásení (1 2) nie je
splnené(pravdivé))

}
príkaz4;
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PRÍKLAD NA ROZŚÍRENÉ VETVENIE
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PRÍKLAD NA ROZŠÍRENÉ VETVENIE

Priklad12_4.html týmto spúšťame
aplikáciu !!!!

Priklad12_php
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PRÍKLAD NA POUŽITIE LOGICKÝCH OPERÁTOROV  PRI VETVENÍ
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SWITCH (PREPÍNAČ) SYNTAX:
❑ Ide o alternatívny zápis sekvencie if...else.

❑ Switch ( prepínač) umožňuje jednoducho reagovať 

na rôzne hodnoty neakej premennej.

❑ Za klúčovým slovom switch vložíme do zátvorky 

promennú, ktorej hodnoty chceme opodmienkovať.

❑ Telo switch-u je v bloku zo zložených zátvoriek.

❑ Jednotlivé prípady označíme slovom case label N a za ne

vložíme dvojbodku.

❑ Každú case label ukončíme príkazom break (okrem 

default)

switch (n) {

case label1:
kód,ktorý sa vykoná ak n=label1;
break;

case label2:
kód,ktorý sa vykoná ak n=label2;

break;

case label3:
kód,ktorý sa vykoná ak n=label3;
break;

...
default:

kód,ktorý sa vykoná ak sa n nerovná sa žiadnemu labelu
}
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PRÍKLAD NA PREPÍNAČ(SWITCH)



OPAKOVANIA KÓDOV  -CYKLY
▪ Často, keď píšete kód, chcete, aby sa rovnaký blok kódu spustil znovu a znovu po sebe.
▪ Namiesto pridávania niekoľkých takmer rovnakých kódových riadkov do skriptu

môžeme použiť slučky na vykonanie takejto úlohy.
▪ Cyklus je vlastne vetvenie ku ktorému sa zaviedla spätná väzba z konca na začiatok

kódu

Spätná väzba
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DRUHY CYKLOV

PHP rozlišuje nasledovné druhy cyklov:

➢while - prechádza cez blok kódu, pokiaľ je zadaná podmienka pravdivá(blok kódu sa
nemusí vykonať ani raz)

➢do...while - prechádza cez blok kódu raz a potom opakuje slučku, pokiaľ je zadaná
podmienka pravdivá

➢ for (pre) - vykoná blok kódu špecifikovaný počet krát

➢ foreach - blok kódu pre každý prvok v poli
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SPÔSOB ZÁPISU(SYNTAX):

for (init counter; test counter; increment counter)
{

kód ,ktorý má byť opakovane vykonaný;
}

CYKLUS FOR SO ZNÁMYM POČTOM OPAKOVANÍ 

Parametre cyklu:
init counter :východzia hodnota počitadla opakovaní(napr.i=1)
test counter : podmienka ,ktorá je vyhodnotená pre každý krok slučky. Ak sa vyhodnotí na
NIE, cyklus končí. Ak sa vyhodnotí na hodnotu ANO, slučka sa bude opakovať.(i<10)
Increment counter : Zvyšuje hodnotu počítadla opakovaní(i = i + 1 alebo (i ++)
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PRÍKLAD NA CYKLUS FOR()
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PRÍKLAD NA CYKLUS FOR()

VÝSTUP
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DRUHÝ PRÍKLAD NA CYKLUS FOR()



CYKLUS WHILE()

• Tento cyklus má na začiatku podmienku.

• Pokiaľ je táto podmienka splnená , budú sa
vykonávať príkazy v tele cyklu.

• Ak nie je podmienka splnená, cyklus sa predčasne 
ukončí bez toto,  aby sa vykonalo neaké opakovanie.

• SYNTAX:

while (podmienka) {
telo cyklu-kód , ktorý má byť vykonaný;

}
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• PRÍPRAVA NA POUŽITIE CYKLU WHILE()
• VÝPOČET FAKTORIALU ZADANÉHO ČÍSLA
• N! = N*(N-1)*(N-2)* .............*(N- M)
• 5 ! = 5*4*3*2*1
• 5 ! =120 
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PRÍKLAD NA CYKLUS WHILE() GRAFICKÁ PODOBA
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PRÍKLAD NA CYKLUS WHILE()



CYKLUS DO....WHILE

• prechádza cez blok kódu raz a potom sa
opakuje blok kódu, pokiaľ je zadaná
podmienka pravdivá

do {
Blok kódu;

}
while(podmienka);
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POLIA
▪ Polia sa používajú na ukladanie viacerých hodnôt do jednej premennej.
▪ Polia môžu byť indexované alebo asociatívne

INDEXOVANÉ POLE

▪ Pole nám tvorí skupina premenných , ktoré majú spoločný
názov a každá táto premenná (prvok poľa) má svoj index

▪ Číselný index poľa sa začína hodnotou 0
▪ [0] je prvý prvok v poli. [1] je druhý. [2] je tretí atď
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ZNAČENIE PRVKOV ČÍSELNÉHO POĽA
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TYPY POLÍ
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DEFINOVANIE NOVÉHO POĽA

Teraz je v premennej $znamky prázdne pole.

Vkladanie prvkov do poľa s menom známky

Rovnako tak môžeme vložit prvok na konkrétny  index v poli. 

❑ PHP nám ponúka pre prácu s poľom mnohé funkcie
❑ Napr. Pomocou funkcií array_sum () a count () vypočítame priemer údajov  s prvkov 

poľa
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FUNKCIE PRE PRÁCU S POĽOM
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USPORIADAVANIE POLA POMOCOU FUNKCIÍ
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• Druhý typ polí v PHP je tzv. pole asociativne.
• Funguje úplne rovnako, ako číselno indexované, ale indexy už nie sú čísla, ale textové 

reťazce.
• Indexom sa v tomto type polí hovorí kľúče.
• Asociatívne pole definujeme podobne ako číselno indexované ,ale okrem hodnôt 

zadávame aj kľúče. 
• K tomu používáme operátor dvojitej šipky (=>)
• Asociatívne pole sa používa na uloženie informácií z formulára.
• Ako klúč zadáme názov premennej a dostaneme jej hodnotu.
• $sucet = $_POST['cislo1'] + $_POST['cislo2‘];(Formuláre)

• Používame metódy GET a POST
• Cislo1,cislo2,sú indexy asociatívneho poľa

ASOCIATÍVNE POLE
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DEFINOVANIE A POUŽITIE 
ASOCIATÍVNEHO POĽA

VÝSTUP

VÝSTUP
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PRÍKLAD NA PRÁCU S  ČÍSELNÝM POĽOM

VÝSTUP:
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FUNKCIE

• Funkcia je blok výkazov, ktoré sa môžu v programe opakovane použiť.

• Funkcia sa nevykoná ihneď po načítaní stránky, ale až po jej zavolaní.

• Skutočná sila PHP vychádza z jej funkcií; má viac ako 1000 vstavaných funkcií.

• Sú to napr.funkcie pre  prácu s reťazcami, časom, súbormi, databázou; 
matematické, sieťové funkcie a podobne.

• Niektoré funkcie sú súčasťou inštalácie  PHP ,iné je treba doinštalovať.

• Okrem vstavaných funkcií PHP môžeme vytvoriť aj vlastné funkcie.
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FUNKCIE DEFINOVANÉ UŽIVATEĽOM
• SYNTAX  DEFINOVANIA FUNKCIE

function meno Funkcie() {

Kód , ktorý má byť vykonaný;

}

• Meno funkcie môže začínať písmenom alebo podčiarknutím (nie číslom).

• Dajte funkcii meno, ktoré odráža to, čo funkcia robí !

• Pre spustenie funkcie je potrebné zadať  názov funkcie a oblé zátvorky ().

function kreslenie(); 

• V nich môžu byť umiestnené argumenty, ktoré budú predané funkcii na spracovanie. 

• Počet argumentov musí byť rovnaký, prípadne väčší ako počet parametrov, inak vznikne chyba.
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PRÍKLADY NA UŽIVATEĽOM 
DEFINOVANÉ FUNKCIE
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PRÍKLAD NA POUŽITIE VSTAVANEJ FUNKCIE NA GENEROVANIE PSEUDO-NÁHODNÝCH ČÍSEL
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ZOBRAZENIE DÁTUMU A ČASU POMOVOU FUNKCIE date()

▪ Funkcia date ()  zobrazí dátum a čas vo formáte zadanom ako parametre funkcie date()
▪ Syntax:

date(format);
• Format sa dá nastaviť  pomocou tabuľky
• Aktuálny dátum a čas použitím Javascriptu
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• Formuláre nájdete takmer na každom webe.
• Slúži napríklad pre vyhľadávanie, pre užívateľské komentáre, pre komunikáciu medzi 

tvorcami webu a užívateľmi alebo tiež pre prihlásenie užívateľa atď.
• Pri tvorení formulárov sa používa iba niekoľko tagov.
• Všetky vstupné polia zjednocuje v jeden formulár párový tag <form> .(je to párová 

značka)
• Uvádza sa vždy na začiatku a na konci formulára.
• Odkazuje sa ním tiež na skript , ktorý má spracovať dáta z formulára a metódu ako majú 

byť dáta odoslaná. napríklad:
• <form method="POST" action="priklad13_4.php">
• Samotná vstupné pole sa tvorí pomocou tagov <input> , <textarea> a <select>
• K vytvoreniu fukčného formulára, avšak samotné HTML stačiť nebude.
• To sa stará len o vizuálnu stránku formulára.
• K chodu formulára je potrebné ešte skript (napríklad: PHP alebo JavaScript). .

FORMULÁRE
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• K prvkom formulára , či už ide o vstupné políčka alebo odosielajúce tlačidla, sa dostaneme pomocou 
superglobálnych premenných v php skripte.

• Metódu spracovania formulára môžeme použiť  POST alebo GET.
• Na metódu uvedenú vo formuláre sa potom  dotazujeme v superglobálnej premennej $SERVER
• Ak použijeme samostatné súbory na formulár  a jeho vyhodnotenie(html,php) musíme  do definície formulára  

uviesť parameter action=meno.php

• Príklad výberu metódy formulára  a  mena premennej  vstupného poľa <input> 

• Premenné potom získame tak ,že sa odvolávame  na asociatívne pole  $_POST[cislo] s indexom ,ktorý 
tvorí meno premennej <input> vo formuláre.

VÝBER A SPRACOVANIE PRVKOV FORMULÁRA
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<form name="menoFormulara">
<fieldset>

<legend> Meno legendy</legend>

• Vstupné Pole1

• Vstupné Pole2

• .

• .Potvrdzovací prvok

</fieldset>

</form>

FIELDSET vytvorí rámik okolo prvkov formulára

SYNTAX DEFINOVANIA FORMULÁRA
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Nepárový HTML tag <input>

• Je najčastejšie používaným tagom u formulárov.
• Pomocou atribútu type, a jeho príslušných hodnôt, ho možno použiť napríklad pre textové pole, prepínač, 

zaškrtávacie políčko atď.

FORMULÁRE

Možné hodnoty atribútov type tagu input
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FORMULÁRE

Možné hodnoty atribútov  type tagu input
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FORMULÁRE

Možné hodnoty atribútov  type tagu input

Tag <textarea>

• HTML tag <textarea> sa používa pre textové pole, ktoré je určené pre väčšie  viacriadkový text.
• Je to párový tag.
• Pomocou atribútu cols je možné definovať počet znakov na riadok 
• a atribútom rows počet viditeľných riadkov.
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http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php


FORMULÁRE

Tag <select>

• Html tag <select> sa používa pre vytvorenie rolovacej ponuky.
• Na výber je jedna z niekoľkých možností - tie sú tvorené pomocou tagu <option> .
• Pomocou atribútu multiple je možné vyberať aj viac možností naraz.
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PREHĽAD FORMULÁROVÝCH TAGOV
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <input>
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <input>
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <RADIO>
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <OPTION>
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <CHECKBOX>
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POUŽITIE FORMULÁROVÉHO PRVKU <OPTION>
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POUŽITIE  VIACERÝCH FORMULÁROVÝCH PRVKOV
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PRÍKLAD POUŽITIA VIACERÝCH PRVKOV VO FORMULÁRE HTML
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ZÁKLADNÉ POJMY Z DATABÁZ

Databázový systém

• Iný názov:databanka,banka údajov,banka dát.
• Je to programový systém na  efektívne ukladanie, modifikáciu a výber 

veľkého množstva dát. 
• Skladá sa z týchto dvoch častí:

1. Systém riadenia databázy údajov(DBMS)
2. Databáza (s definíciou)

• Aby mohol byť nejaký programový systém označený za DBMS, musí 
schopný:

a. riadiť   databázu údajov.
b. pristupovať efektívne k veľkému množstvu údajov.



PREHĽAD SYSTÉMOV RIADENIA DATABÁZ

❖Microsoft Access (Microsoft JET)

❖Microsoft SQL Server

❖Oracle

❖MySQL

❖Sybase

❖Postgres

❖InterBase
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ZÁKLADNÉ POJMY Z DATABÁZ
Databáza(údajová základňa)

• Je to  určitá usporiadaná množina údajov(informácií), ktoré sú uložené na pamäťovom médiu(pevný 
disk,diskové pole,optický disk,diskové úložisko).

• Databáza je kolekcia vzájomne prepojených informácií, s ktorou pracujeme ako s jedným celkom.
• Databázy môžu byť:

1. Relačné
2. Objektovo orientované

• Databáza sa ukladá jako systém súborov.
• Súbory majú svoju štruktúru.
• Súbor sú tvorené poliami textovými (alfanumerické), číselnými (numerické), dátovými (dátumy) a 

logickými.
• Základnou organizačnou jednotkou databázového  súboru je record(veta,záznam)
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ZÁKLADNÉ POJMY Z DATABÁZ
Nad databázou môžeme robiť operácie ako je:

1. definovanie štruktúry(použije sa pri vytváraní novej databázy),

2. modifikácia štruktúry (MODIFY)

3. pridávanie záznamov (APPEND)

4. mazanie záznamov (DELETE)

5. mazanie databázy (DELETE)

6. vkladanie údajov na určitý pozíciu v databáze (INSERT)

7. usporiadavánie databázy(sortovanie) podľa abecedy(vzostupne) a zostupne(Z –A) (SORT)
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SPÔSOBY OVLÁDANIA DATABÁZE MySQL
POMOCOU PRÍKAZOV  MySQL POUŹÍVANÝCH V PHP
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PRIPOJENIE K MYSQL Z PHP
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SPÔSOBY OVLÁDANIA DATABÁZE MySQL
POMOCOU GRAFICKÉHO PROSTREDIA phpMyAdmin

• Je súčasťou inštalácie WAMP SERVERA

• Pred spustením phpMyAdmin musí byť tento server spustený

• To , že je správne spustený hovorí táto biela  ikona vpravo dole na obrazovke:

• Na túto ikonu presunieme kurzor a stlačíme ľavé tlačidlo na myši.

• Tým sa zobrazí táto ponuka

• Zobrazí sa takéto prostredie:
Na tejto voľbe 
stlačíme ľavé 
tlačidlo na 
myši.Spustí sa
tým 
databázový 
systém
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

1.VYTVORENIE NOVEJ DATABÁZY S MENOM grafik

2.VYTVORENIE NOVEJ TABUĽKY  S MENOM 2015_2019 V DATABÁZE grafik



92

PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

3 .VYTVORENIE  ŠTRUKTÚRY NOVEJ TABUĽKY S MENOM  2015_2019

Zobrazí sa 
štruktúra(možno ju 
modifikovať)

Nepoužívať
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

4 .POSTUP VLOŽENIA 3 ZÁZNAMOV NA ZAČIATOK DATABÁZY 

Týmto 
ukončiť 
vkladanie 
každého 
záznamu

PRE VLOŽENIE ZVYŠNÝCH 2 ZÁZNAMOV POUŽIJEME ROVNAKÝ POSTUP(VLOŽIŤ-Vykonaj)
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

4 .POSTUP ZOBRAZENIA VLOŽENÝCH ÚDAJOV TABUĽKY 2015_2019 

TOTO VYBERIEME

A TOTO JE VÝPIS 
ZÁZNAMOV TABUĽKY  
PODĽA PORADIA ICH 
VKLADANIA
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

4 .POSTUP ODSTÁNENIA DUPLICITNÝCH ZÁZNAMOV  Z  TABUĽKY 2015_2019 
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

5 .POSTUP AKO UKONČIŤ PROGRAM phpMyAdmin

6 .POSTUP AKO OTVORIŤ  V EXISTUJÚCEJ DATABÁZE grafik TABUĽKU 2015_2019
• !!!! SPUSTIŤ PROSTREDIE PHPMYADMIN !!!  
• Na ľavej strane z databáz vyberieme databázu s menom grafik
• Potom sa zobrazí vybraná databáza grafik
• Pod ňou klikneme na  tabuľku  s menom 2015_2019
• A toto sa zobrazí:
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

7 .POSTUP AKO ZMENIŤ ŠTRUKTÚRU EXISTUJÚCEJ TABUĽKY  S MENOM 2015_2019 

Takto vyzerá upravená 
štruktúra tabuľky 2015_2019
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

9 .DOPLNÍME TABUĽKU S  MENOM 2015_2019  O 6 NOVÝCH ZÁZNAMOV

• Nastavíme si správnu funkcou Prechádať

• Najskôr doplníme do existujúcej tabuľky  hodnoty pre pole  ‚zena‘  takto:
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

9 .DOPLNÍME TABUĽKU S  MENOM 2015_2019  O 6 NOVÝCH ZÁZNAMOV

6 krát zopakovať túto obrazovku(samozrejme  s inými údajmi)
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

10. TOTO JE FINÁLNY STAV DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019  
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA PRED ĎAĽŠÍMI OPERÁCIAMI S DATABÁZOVOU TABUĽKOU 2015_2019

• Ak nechceme aby sa operáciami nad tabuľkou 2015_2019 pôvodná tabuľka prepísala , nesmieme zabudnúť 

vždy vytvoril nové kópie tabuľky 2015_2019 pod menami  ktoré pripomínajú  druh operácie , ktorá sa robí s 

databázovou tabuľkou

• Pri vytváraní kópii tabuľky sa vytvárajú aj databázy grafik i(1,2,....n)

Ako vytvoriť  
kópiu tabuľky
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
11. USPORIADANIE DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019 PODĽA POĽA  priezvisko ABECEDNE(A-Z) 

I. Najskôr si vytvoríme kópiu tabuľky 2015_2019 pod novým menom abecedne_usporiadanie_priezvisko

II.NOVÚ TABUĽKU S MENOM abecedne_usporiadanie_priezvisko NAJSKÔR OTVORÍME   Z PONUKY TABULIEK
III. POTOM JU USPORIADAME ABECEDNE PODĽA POĽA priezvisko

!!! PRE ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV USPORIADANIA SA POTOM SA TREBA PREPNÚŤ DO VOĽBY Prechádzať !!!



VZHĽAD  TABUĽKY abecedne_usporiadanie_priezvisko
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VZHĽAD  TABUĽKY abecedne_usporiadanie_meno
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VZHĽAD  TABUĽKY abecedne_usporiadanie_bydlisko
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VZHĽAD  TABUĽKY abecedne_usporiadanie_vklad
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VZHĽAD  TABUĽKY zostupne_usporiadanie_vklad
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VZHĽAD  TABUĽKY vzostupne_usporiadanie_cas

Vzostupne 
podľa času(od 
najstarších 
záznamov po 
najnovšie) 
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VZHĽAD  TABUĽKY zena_muz
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
12. USPORIADANIE DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019 PODĽA POĽA S LOGICKOU(MATEMATICKOU) PODMIENKOU 

Like umožňuje vyhľadávať textové hodnoty len podľa časti textu. Funguje podobne, ako operátor "=" (rovná sa), len 
môžeme používať 2 zástupné znaky:

% (Percento) označuje ľubovoľný počet ľubovoľných znakov.
_ (Podčiarkovník) označuje jeden ľubovoľný znak 

PODMIENKA 
VÝBERU:VŠETKY 
POLIA priezvisko
,ktoré začínajú 
písmenom ‚P‘

VÝSLEDOK VÝBERU
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
13. VÝBERY Z DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019 POMOCOU DOTAZOV SQL
POZNÁMKA:

1. Pri vytváraní SQL dotazov sa používa značka ` (ALT+ 96 )
2. Pri vkladaní kľúčového slova napr.Alex sa používa značka ' (AltGr + P)
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
14. VÝBERY Z DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019 POMOCOU DOTAZOV SQL
POZNÁMKA:

1. Pri vytváraní SQL dotazov sa používa značka ` (ALT+ 96 )
2. Pri vkladaní kľúčového slova napr.Alex sa používa značka ' (AltGr + P)
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
15. VÝBERY Z DATABÁZY grafik S TABUĽKU S  MENOM 2015_2019 POMOCOU DOTAZOV SQL
POZNÁMKA:

1. Pri vytváraní SQL dotazov sa používa značka ` (ALT+ 96 )
2. Pri vkladaní kľúčového slova napr.Alex sa používa značka ' (AltGr + P)

SELECT * FROM  `zeny_z_dubnice` WHERE  `bydlisko` LIKE  'Dubnica nad Váhom' AND `zena` LIKE  'ANO';



AGREGAČNÉ FUNKCIE SQL 
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1. Funkcia COUNT () vráti počet riadkov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.
2. Funkcia AVG () vracia priemernú hodnotu číselného stĺpca.
3. Funkcia SUM () vráti celkový súčet číselného stĺpca.
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
16.POUŽITIE AGREGAČNÝCH FUNKCIÍ   NA TABUĽKE 2015_2019

Súčet všetkých 
vkladov

Súčet počtu záznamov
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PRÁCA S DATABÁZOU MySQL V PROSTREDÍ phpMyAdmin
17.POUŽITIE AGREGAČNÝCH FUNKCIÍ   NA TABUĽKE 2015_2019

Priemerný vklad na účte

Suma vkladov za mesiac 
marec 2019



NA ZÁVER-PRÍNOS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV

1. Nezávislosť dát- Spočíva v tom, že dáta sú oddelené od aplikačných programov. 

2. Zdieľanie údajov- Centrálne organizované dáta.

3. Utajenie  centrálne uložených údajov.

4. Ochrana celistvosti (integrity) dát. Integrita dát je taký jej stav, v ktorom sú dáta v 

plnom rozsahu prístupné a využiteľné aplikačnými programami.

5. Náhodný prístup. 

Možnosť realizácie náhodných požiadaviek výrazne zlepšuje  využiteľnosť v   informačnom 

systéme, jeho pohotovosť v nepredvídaných podmienkach a je jednou z podstatných výhod 

databázových systémov. 



PRÁCA S DATABÁZOV V PROSTREDÍ PHP
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A. PODMIENKA ZAČATIA OPERÁCIE –EXISTUJÚCA DATABÁZA(grafik).

B. DATABÁZU JE MOŽNÉ VYTVORIŤ v GRAFICKOM PROSTREDÍ phpMyAdmin.

C. AK NEEXISTUJE JE MOŽNÉ JU IMPORTOVAŤ Z INÉHO POČÍTAČA

D. PROSTREDIE JE SÚČASŤOU INŠTALÁCIE PROSTREDIA  WAMP.

E. VYBRANÁ TABUĽKA DATABÁZY  grafik je 2015_2019

F. Vybrané polia:

I. meno

II. priezvisko

III. Bydlisko

G. AK BY SME CHCELI ZOBRAZIŤ TABUĽKU ABECEDNE ALEBO INAK USPORIADANÚ,MUSÍME 

UROBIŤ KÓPIU PÔVODNEJ TABUĽKY  POD MENOM : abecedne_usporiadanie_priezvisko

A TÚTO USPORIADAŤ POĽA POĽA priezvisko

H. ZAČNEME VYTVÁŤ PHP SKRIPT

I. OTVORENIE SPOJENIA SO SERVEROM MySQL.

II. ZOBRAZENIE VYBRANÝCH POLÍ DATABÁZY „grafik“ PRE TABUĽKU 2015_2019 A 

abecedne_usporiadanie_priezvisko

I. SPUSTÍME  PHP SKRIPT:

A. Vytvorí sa spojenie s databázovou tabuľkou 2015_2019

B. Zobrazí sa obsah vybraných polí tabulky 2015_2019 vo forme tabuľky.



PHP SKRIPT Z PREDCHÁDZAJÚCEJ STRÁNKY
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MySQL SPOJENIE NA TABUĽKE 2015_2019 
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MySQL SPOJENIE NA TABUĽKE abecedne_usporiadanie_priezvisko
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Veľa šťastia pri maturitnej skúške.......

DRGO,MAREC 2019


