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Z minula
8)

• SELECT * FROM odberatele_b INTERSECT SELECT * FROM odberatele;

• SELECT p."ID", p."Nazev_odberatele", p."ICO", p."Vzdalenost_skladu" FROM odberatele p JOIN odberatele_b b ON p."ID" = b."ID„

9)

• SELECT * FROM odberatele EXCEPT SELECT * FROM odberatele_b ;

• SELECT * FROM odberatele MINUS SELECT * FROM odberatele_b;

10)

• SELECT * FROM odberatele UNION SELECT * FROM odberatele_b;

11)

• SELECT count(*) FROM (SELECT nazev_odberatele FROM odberatele UNION SELECT nazev_odberatele FROM odberatele_b);

12)

• DELETE FROM odberatele_b WHERE LENGTH(TRIM(nazev_odberatele))<(SELECT AVG(LENGTH(TRIM(nazev_odberatele))) FROM odberatele);

13)

• SELECT sum((a)) as celkova_delka FROM(select sum(LENGTH(TRIM(nazev_odberatele))) as a from odberatele union select
sum(LENGTH(TRIM(nazev_odberatele))) as a from odberatele_b);
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Praktické cvičení: 
Procvičování interpretace SQL příkazů a normálových forem



1. Bezpečnost databází – ukládání hesel
• Hesla jako prostý text
• Hashování

• Hashovací funkce vytváří z libovolně dlouhého vstupu vytvoří řetězec fixní délky (např. u
MD5 je to 32 znaků, další funkce např. SHA-256)

• "Moje heslo je super" -> "53373359a13959868b9136cdead513ba"
• I kontrola integrity souborů po jejich přenosu (stejný hash před i po).
• Sebemenší změna ve zdrojových datech způsobí změnu i na výstupu a stejný vstup bude

mít vždy stejný výstup
• Výsledek: Nemáme uložené heslo v čitelné podobě, žádný programátor ho v databázi

nevidí a při úniku dat útočník také hesla nezíská.
• Problém: vytváření tzv. rainbow tables - jde o "předpočítané" tabulky hesel čítající

miliony záznamů pro nejčastější slovníková hesla
• Řešení: přidání soli k heslu = přidání nějakého řetězce k heslu předtím, než je použita hashovací

funkce. Abychom řešení ještě vylepšili, můžeme sůl přidat opakovaně a hashovací funkci
zanořovat.

• Pokud na hashování použime něco jako MD5(MD5(heslo + "adsaw") + MD5(MD5(heslo + "ae2" +
email))), můžeme s poměrně velkou jistotou říci že jakékoliv předpočítané tabulky budou k ničemu.

Zdroj: https://www.parse-error.cz/clanek/2/jak-ukladat-uzivatelska-hesla-v-databazi



1. Bezpečnost databází – ukládání hesel
• BCRYPT

• = hashovací algoritmus, v případě PHP funkce password_hash((
• Automaticky používá náhodnou sůl a kvalitnější algoritmus pro hashovaní.
• Neplatí také pravidla uváděná výše. Pro stejný vstup po použití funkce password_hash

nedostaneme vždy stejný výstup.
• Pokud tedy dva uživatelé mají stejné heslo, z uloženého hashe to není poznat. Výstupem

je řetězec dlouhý 60 znaků, který začíná znakem $ a má 3 části.
• První určujte typ použitého algoritmu, druhá salt a třetí samotný hash. Výsledek vypadá nějak

takto:
• $2y$10$.vGA1O9wmRjrwAVXD98HNOgsNpDczlqm3Jq7KnEd1rVAGv3Fykk1a

• K porovnání nemůžeme použít klasicky operátor rovnosti, ale opět speciální funkci, v
případě PHP jde o password_verify().

• Další výhodou tohoto řešení je jeho pomalost.
• Pomocí md5 vygenerujeme na běžném počítači tisíce hashů během jediné sekundy.
• BCRYPTu trvá hashování řádově 100ms, díky tomu není tak snadné snažit se rozlousknout hesla

silou.
• Pokud tedy stavíte novou aplikaci, kde musí být uložena uživatelská hesla, tento způsob je

jednoznačně ten, který byste měli zvolit.

Zdroj: https://www.parse-error.cz/clanek/2/jak-ukladat-uzivatelska-hesla-v-databazi



1. Bezpečnost databází – ukládání hesel

Při úniku hesel či dalších citlivých dat povinnost informovat patřičné 
úřady!



1. Bezpečnost databází – SQL injection

• = technika napadení databázové vrstvy programu vsunutím (odtud
„injection“) kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního
pozměňujícího poškozujícího SQL příkazu (dotazu DELETE, UPDATE,
ALTER atp.)

• Toto nezamýšlené potenciálně nebezpečné chování je umožněno při
neošetřeném propojení aplikační vrstvy s databázovou vrstvou.

• V klasickém případě se jedná o útok na internetové stránky
prováděný přes neošetřený formulář, manipulací s URL nebo třeba i
podstrčením zákeřně upravené cookie.

• Na internetu je stále velké množství webů, spravovaných převážně
nezkušenými programátory, kteří o této technice útoku vůbec neví a
tuto kritickou chybu opomíjejí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection



1. Bezpečnost databází – SQL injection

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection



1. Bezpečnost databází – SQL injection – příklad 1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection

"SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno = '" + zadaneJmeno + "';"

zadaneJmeno = 'a' or 'b'='b

"SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno = 'a' or 'b'='b';"

Protože 'b' = 'b' je vždy pravda, klientská vrstva aplikace vypíše 
všechny uživatele (nejen s jménem 'a'), tj. ne stránku vlastností 

jednoho záznamu se jménem 'a'.



1. Bezpečnost databází – SQL injection – příklad 2

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection

"SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno = '" + zadaneJmeno + "';"

zadaneJmeno = a';DROP TABLE uzivatele; --

"SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno = 'a';DROP TABLE uzivatele; --';"

Tímto by hacker by celou tabulku uživatelů (pokud dotaz proběhne pod 
oprávněním uživatele s právem mazat databázové objekty)! Poslední apostrof se 

pomocí sekvence dvou pomlček stane poznámkou a nemá žádný vliv. 

Podobných průniků je samozřejmě celá řada. Dokonce díky klauzulím UNION a JOIN 
nejsme ani vázáni na tabulku předepsanou v části FROM a můžeme vypisovat data 

odkudkoliv z databáze.



1. Bezpečnost databází – SQL injection – obrana

Obrana na straně aplikace
• „Escapování“ znaků, které mají speciální význam v SQL

• Přímočarý, i když k chybám náchylný způsob, jak zabránit SQL útokům

• Manuál pro SQL vysvětluje, které znaky mají speciální význam, což povoluje vytvoření blacklistu znaků,
které potřebují přeložit.

• Například každý výskyt apostrofu (') v parametru musí být nahrazen dvěma apostrofy pro vytvoření
úplného validního řetězce.

• Například v PHP je při escapování zvykem používat funkcí mysql_real_escape_string() ještě před
odesláním dotazu k provedení v databázi (pg_escape_string() for PostgreSQL).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection



1. Bezpečnost databází – SQL injection – obrana

Obrana na straně databáze
• V databázi můžeme útoku zabránit (nebo ho přinejmenším extrémně ztížit) vhodným nastavením

oprávnění uživatele, se kterými bude program přistupovat k úložišti

• K tomu je možné využít i tzv. VIEW (zúžený, nebo naopak syntetizovaný POHLED na záznamy tabulek v
databázi, který je navíc výkonnější)

• Málokdy je třeba přímo z aplikační vrstvy mazat (ev. upravovat atp.) tabulky anebo dokonce celé
databáze, takže je vhodné pro aplikací využívaného databázového uživatele (pokud možno ne správce
databáze) zakázat jak relevantní SQL příkazy (DROP, ALTER atp.), tak přístup k systémovým tabulkám
daného databázového serveru.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection



1. Bezpečnost databází – obecně

• Silná hesla

• Zálohování, duplikace

• Logování

• Přístupová práva

• Šifrovaný přenos, šifrované uložení

• Aktualizace (OS, firewall atd.)

• Transakce

• Záložní zdroje energie

• Integrita dat

Zdroj: http://uhk.mikmik.cz/1/obdai.pdf



2. Schématický zápis

Tabulka

Název tabulky

Jednotlivé atributy

Primární klíč

Cizí klíč



3. Datové typy II. 

Zdroj: https://www.journaldev.com/16774/sql-data-types

Datový typ definuje v programování 
druh nebo význam hodnot, kterých 

smí nabývat proměnná (nebo 
konstanta). Datový typ je určen 

oborem hodnot a zároveň 
výpočetními operacemi, které lze s 
hodnotami tohoto typu provádět.



3. Datové typy II. - čísla

Zdroj: http://books.fs.vsb.cz/sqlreference/sadovski/sql-prvn.htm + https://www.journaldev.com/16774/sql-data-types



3. Datové typy II. - serial

Zdroj: https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/12.10/12.10?topic=types-serialn-data-type



3. Datové typy II. – textové řetězce

Zdroj: http://books.fs.vsb.cz/sqlreference/sadovski/sql-prvn.htm + https://www.journaldev.com/16774/sql-data-types



3. Datové typy II. – datum a čas

Zdroj: https://www.journaldev.com/16774/sql-data-types



3. Datové typy II. – ostatní

Zdroj: https://www.journaldev.com/16774/sql-data-types



4. SQL – formátování kódu

Zdroj: https://biportal.cz/sqlprehledne-zformatovany-kod/



4. SQL – formátování kódu

• Pravidla ohledně formátování dokáží značně zjednodušit a zefektivnit práci

• Kód/dotaz je během svého životního cyklu mnohokrát revidován, upravován a analyzován různými lidmi

-> Je velmi časově náročně luštit po někom kód, který je napsán způsobem, že se v něm nelze vůbec vyznat

-> Často je to dokonce tak náročné, že je jednodušší kód napsat znovu = jendotky i desítky hodin práce navíc

Zdroj: https://biportal.cz/sqlprehledne-zformatovany-kod/

1. Jednotlivé atributy SELECT klauzule na samostatném řádku
2. Hlavní klauzule by z hlediska přehlednosti neměly být na stejném

řádku
3. Atributy v select a join odsazujeme
4. Aliasy tabulek nepojmenováváme a,b,c,d ale alespoň trošku

popisně, ne však příliš dlouze
5. Klauzule, operátory, joiny, funkce píšeme uppercasem
6. Používáme komentáře – samozřejmě v tomto případě

jednoduchého dotazu to není nutné, ale pokud skript obsahuje
nějakou složitější logiku je více než vhodné tuto transformaci

okomentovat.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vytvoří tabulku pacientů, kde budou shromažďovány údaje o 
jejich unikátním ID, pohlaví a datu narození dle uvedených 

datových typů.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vloží do tabulky o pacientech záznam pacientky narozené 2. 4. 
1940.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Prémii ve výši 20% platu dostali všichni zaměstnanci s 
uvedením „ano“ ve sloupci odměny.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Návštěva pacienta s RČ 7707073345, kterou měl absolvovat dne 
4. 4. 2006, bude zrušena. 



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vrátí počty pacientů dle jednotlivých pohlaví.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Hledáme studenty, jejichž datum narození se rovná 
nejmenšímu (nejstaršímu) datu v tabulce. Výsledkem jsou tedy 

nejstarší studenti.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Seznam objednávek na hodiny 7.00 a 8.00 v týdnu od 
20.4.2006 do 24.4.2006



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vrátí průměrný, minimální a maximální plat zaměstnanců -
profesorů



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vrátí průměrný, maximální a minimální plat zaměstnanců podle 
funkcí.



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Najde katedry, kde je průměrný plat asistenta větší, než 5000. 



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:



Cvičení – procvičení interpretace SQL

Přeložte „do lidské řeči“ následující SQL skript = vysvětlete svými slovy, jaký 
úkon/úkony SŘBD při jeho interpretování provede:

Vypíše seznam pacientů a jejich adresy z pojišťoven, u kterých 
má lékař více než 10 pacientů, setříděný podle pojišťoven.



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 1. NF?

Relace je v nulté normální formě, existuje-li takové její pole, které obsahuje více než jednu 

hodnotu. Není-li relace v nulté normální formě, je alespoň v první normální formě.

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 1. NF?

Relace je v nulté normální formě, existuje-li takové její pole, které obsahuje více než jednu 

hodnotu. Není-li relace v nulté normální formě, je alespoň v první normální formě.

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 2. NF?

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 2. NF?

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 3. NF?

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Cvičení – normálové formy

Jak upravíte následující tabulku, aby splňovala 3. NF?

Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/



Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mikimikimikia


