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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje realizaci ekonomických a analytických modulů v informačním 

systému školícího střediska. Pojednává o kompletním průběhu vývoje a návrhu modulů systému 

a perspektivách jejich rozšíření. Podstatná část práce je věnovaná návrhu architektury, modelů, 

a diagramů. Neméně významná část je věnovaná samotné implementaci, využívání speciálních 

procesních a programovacích prostředků a postupů. V neposlední řadě je vyzdvihnutá procesní 

analýza a optimalizace postupů. Realizace nejpodstatnějších procesů je věnovaná rozsáhlá 

kapitola. Část práce je také věnovaná analýzám a vyhodnocováním dat získaných z daného IS. 

Je vyzdvihnutá taktéž realizace a efektivnost nasazení. Vzpomenuté jsou výhody a rizika, které 

tento systém sebou přináší.  

 

Abstract 

This work describes the realization of economic and analytical modules of information system 

of a learning center. It handles about the development and perspectives of its further 

development. The main part of it is dedicated to the development of system architecture, 

specification, creation of models and diagrams. An other part handles about the implementation, 

usage of processing and programming methods and techniques. Highly stressed are analyses and 

optimalization of processes. The realization of important processes is described in details. A 

part of the work describes analyses and evaluation of data gained from the IS. Also stressed is 

the application of modules and its efficiency. Mentioned are advantages and risks brought by 

this system. 
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1 Úvod 

Informačné systémy predstavujú podstatné odvetvie informatiky. S ich využitím sa stretávame 

pomerne často a v rôznych podobách. Hlavnou úlohou každého informačného systému je priniesť 

svojim nasadením isté výhody, či sa už jedná o konkurenčné, finančné alebo riadiace. Firmy 

implementujú a nasadzujú informačné systémy v súlade so svojou firemnou a konkrétne informačnou 

stratégiou. Pre každú firmu, ktorá uvažuje o nasadení informačného systému je dôležité analyzovať 

a správne konkretizovať požiadavky aby nedošlo k zbytočnému nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu 

informačného systému.   

Informačný systém a jeho moduly o ktorých pojednáva táto práca, predstavuje obdobu 

systémov navrhovaných firmami na zákazku. Tieto systémy na zákazku sú často tlačené prísnym 

časovým harmonogramom čo prináša sebou unáhlený design bez predošlej dôkladnej analýzy. 

Implementácia takéhoto systému potom je často vytváraná v editore, ktorý často nepodlieha žiadným 

štandardom návrhu. Tento prístup však sebou nesie značné nedostatky v oblasti rozšíriteľnosti 

a bezpečnosti výsledného systému. V tu popisovanom systéme sa však jedná o značne uvedomelý 

prístup, ktorý nesie sebou prepracovaná analýzu, design a taktiež kódovú architektúru systému za 

účelom zefektívnenie procesov.  

V tejto práci sa zameriame na popis, požiadavky a riešenie procesu poskytovania služieb 

v oblasti školení. Tento proces nie je samostatne značne technicky náročný. Jeho náročnosť 

a podstata je na hranici marketingu a managementu, kde proces poskytnutia služby musí vyhovovať 

zákazníkovi, byť pre obe strany transparentný, a ponúkať poskytovateľovi služieb konkurenčnú 

výhodu. Môžeme hovoriť o vytvorení vhodného tzv. workflow, ktoré môže byť následne 

implementované napr. do informačného systému, a ten bude slúžiť na podporu a riadenie samotných 

navrhnutých procesov riadenia poskytovania služby. Taktiež sa zameriame na rôzne reálne 

a požadované ekonomické vyhodnotenia v IS, medzi ktoré bude patriť ohodnocovanie lektorov, 

automatické vyhodnocovanie návštevnosti stránok, analýza zákazníkov apod.  

Cieľom práce bolo vytvorenie reálnych modulov v IS postavených na korektných 

a analyzovaných procesov, podporujúcich ekonomické analýzy. Práve nasadenie týchto systémov 

prinieslo a prináša sebou značné praktické problémy, ktoré je nutné riešiť, často pod časovým tlakom. 

Tieto všetky faktory usmerňovali vývoj projektu za účelom ich efektívneho splnenia. Navrhnutý 

spôsob riešenia práve umožňuje efektívnu realizáciu údržby, pridania ďalších modulov, ale taktiež 

tvorby ďalších systémov.  

Faktormi vstupujúcimi do riešenia danej problematiky, boli procesy fungujúce v reálnom 

školiacom stredisku a taktiež požiadavky na ich zlepšenie a zefektívnenie. Taktiež nutná bola 

kooperácia a podpora už fungujúcich systémov.  
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Diplomová práca pozostáva z dvoch základných častí. V prvom rade sa jedná o jej rozsiahlu 

programovú realizáciu s množstvom podporných materiálov tvorených pri analýze a designe systému. 

Druhú časť predstavuje písomná časť ktorá sa skladá z piatich základných tematických častí.  

Prvá časť sa zameriava na použité technológie a postupy. Predmetom ďalšej časti je analýza 

procesov vo firme, ktoré mali byť implementované. Nasledujúca časť pojednáva o realizácií projektu 

a o samotnej implementácií  za použitia popísaných technológií a postupov. Ďalšia časť prakticky 

ukazuje výsledok implementácie procesov a workflow ich použitia. Posledná časť sa zameriava na 

nasadenie systému a jej úspešnosti. 

 

Kapitoly: 

1. Úvod 

Uvedenie do problematiky a popis kapitol. 

2. Použité technológie a postupy 

Kapitola sa zameriava na teóriu používaného riešenia. Vo svojej prvej časti sa zoberá 

stručným popisom UML diagramov, ktoré budú používané v celej práci, ako predmet 

štandardizácie prístupu k riešenému problému za účelom dosiahnutia optimalizácie 

návrhu a procesov. Následne kapitola rozoberá objektový prístup realizácie a použité 

podporné diagramy. Kapitola taktiež pojednáva o managemente projektu, 

o teoretických základoch návrhu projektu, predovšetkým postupnosti krokov, 

vedúcich k úspešnému výsledku. na konci kapitoly nájdeme prehľad a popis 

využívaných prostriedkov pri realizácii projektu. V tejto časti sa nachádza taktiež 

popis technológie webových služieb (web services), ktorá bola využitá na spoluprácu 

s externými systémami. 

3. Analýza firmy a procesov 

Kapitola sa zameriava na charakteristiku firmy, popis stavu pred realizáciou 

a problémov ktoré bolo nutné riešiť. Kapitola sa taktiež zameriava na analýzu 

pracovných procesov a reálnych postupov vo firme, ktoré majú byť implementované 

a ich riešením, prípadne zefektívnením zavedením informačného systému. 

4. Realizácia projektu 

Kapitola už pojednáva o konkrétnej realizácií. Obsahuje praktickú ukážku použitia 

návrhových technológii a procesných riešení, popísaných v predošlých kapitolách. 

Kapitola sa taktiež zaoberá samotnou implementáciou projektu, návrhom štruktúry 

programového riešenia a použitých techník. Kapitola poukazuje na realizáciu 

možných ekonomických analýz získaných z výstupov systému.  

5.  Realizácia procesov 

Kapitola pojednáva o implementácií základných popisovaných procesov a ich 

ekonomických analýzach. Uvádza praktický príklad realizácie. 
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6. Nasadenie systému 

Kapitola pojednáva o procesných problémoch odhalených počas ostrého behu 

systému a taktiež o forme jeho nasadenia do prevádzky. Premetom tejto kapitoly sú aj 

výhody získane informačným systémom a použitím jeho modulov pre získavanie 

ekonomických analýz. 

7. Záver 

Kapitola pojednáva o zatiaľ dosiahnutých výsledkoch projektu, získaných poznatkoch 

a plánoch ďalšieho rozvoja projektu. 
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2 Použité technológie a postupy 

Pre korektná realizáciu daného projektu za účelom poskytnutia ekonomických analýz je nutné aby 

boli procesy verifikovateľné a výstupy korektné. Z tohto dôvodu musíme poskytnúť realizácií určitý 

teoretický základ do riadenia procesov a návrhu systémov. Medzi pokročilé technológie návrhu patrí 

UML verzie 2.0 a objektová implementácia, o ktorých podstate bude táto kapitola pojednávať. 

Vzhľadom na svoju reálnu implementáciu v závere tejto kapitoly sa zmienime o používanej 

technológií implementácie, jej obmedzeniach a výhodách.    

2.1 Jazyk UML 

V softwarovom inžinierstve, UML (Unified Modeling Language) je jazyk modelovania 

a špecifikácie. UML nie je obmedzený iba na modelovanie softwaru, ale umožňuje vytváranie taktiež 

hardwarových návrhov, pracovných procesov a štruktúr organizácie.  Jazyk poskytuje zjednotené 

výrazové prostriedky, ktoré uľahčujú a štandardizujú komunikáciu medzi osobami podieľajúcimi sa 

na projekte. UML umožňuje modelovať jednoduché i zložité aplikácie pomocou rovnakého 

formálneho syntaxu. V súčasností sa začína presadzovať UML verzie 2, ktoré prináša sebou niektoré 

nové typy diagramov.  

Účelom tejto časti je predstavenie silného nástroja, ktorého použitie značne zefektívňuje návrh 

informačných systémov a jeho pochopenie je podstatné a vyžadované v praxi. Pri implementácií tohto 

projektu som tieto nástroje využíval. Niektoré návrhy je možné vidieť v ďalších kapitolách prípadne 

prílohách.  

2.1.1 Pohľady na systém 

Model UML sa skladá z rôznych diagramov, ktoré predstavujú pohľady na časti sémantického 

základu navrhovanej aplikácie. Sémantickým základom sa chápe súhrn špecifikácií aplikácie, 

vymedzujúci teritórium, v ktorom sa môže návrh pohybovať. Diagram vo svojej vizuálnej podobe sa 

zoberá konkrétnou časťou aplikácie. Žiadny dvojrozmerný diagram však nemôže zachytiť komplexnú 

aplikáciu v celku, ale sústredí sa stále na jeden dôležitý aspekt. Jazyk UML rozoznáva päť 

základných pohľadov na systém.  [Stein-2005] 

 

• Pohľad prípadov použitia: 

V prípadoch použitia sú vyjadrené základné požiadavky kladené na systém. Všetky 

ďalšie pohľady sa môžu pohybovať len v medziach prípadov použitia. 

• Logický pohľad: 



- 12 - 

 

Ukazuje pomocou objektov a tried statickú štruktúru programového riešenia. Obsahuje 

Základné moduly a väzby medzi modulmi a tým identifikuje vrstvy a ich jednotlivé 

rozhrania.  

• Procesný pohľad: 

Sa sústreďuje na chovanie systému, ktoré musí spĺňať požiadavky a obmedzenia 

prípadov použitia, ktoré sú kladené na priebeh procesov. Popisuje štruktúru procesov 

a paralelizmi v spracovaní. 

• Implementačný pohľad: 

Je zameraný na fyzické rozdelenie aplikácie na komponenty a ich vzájomné závislosti. 

• Pohľad nasadenia: 

Určuje fyzickú topológiu systému – procesory a zariadenia. 

 
Obrázok 2.1 Prehľad pohľadov na UML 

 

Pohľady sú konkretizované v typoch diagramov, ktorými sa bude zaoberať nasledujúca 

kapitola. 

2.1.2 Typy diagramov 

V tejto časti sa nachádza prehľad základných diagramov používaných v UML. Podrobnejšie je 

význam jednotlivých diagramov pre návrh systému rozobraný v kapitole Project management. 

[Ariad-2005] [Zendu-2006] 

2.1.2.1 Diagram prípadov použitia 

Diagram prípadov použitia je opisom chovania systému z pohľadu užívateľa. Tento graf predstavuje 

značnú pomoc počas analýzy, kde vývoj diagramov prípadov použitia pomáha porozumieť 

požiadavkám zadávateľa. 

Diagram umožňuje vďaka svojej jednoduchosti, analytikom, designerom, programátorom, 

testerom a zákazníkovi spolu komunikovať. 
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Obrázok 2.2 Diagram prípadov použitia 

 

Aj keď sa zdajú diagramy prípadov použitia elementárne, predstavujú veľmi silnú 

a nenahraditeľnú časť návrhu. Diagramy prípadov požití je často nutné rozložiť na podrobnejšie 

prípady použití. Tomuto procesu sa hovorí granularita. Je však nutné granularita správne odhadnúť 

aby nedošlo k zneprehľadneniu diagramu. Taktiež je možné sa často stretnúť s popisom prípadu 

použitia pomocou diagramu aktivít, alebo modelom prípadu použitia, ktorý je reprezentovaný 

tabuľkou zobrazujúcou hlavný a alternatívne toky. 

 

Charakteristiky diagramov prípadov použití:  

• Diagramy prípadov použitia definujú rozsah systému. Umožňujú vizualizáciu veľkosti 

návrhu projektu. 

• Sú podobné požiadavkám, ale na rozdiel od nich sú viac formálne a prehľadné. 

• Súčet všetkých diagramov použitia predstavuje kompletný systém, čo znamená, že 

všetko čo nie je v diagrame, je mimo vyvíjaného systému. 

• Vďaka svojej jednoduchosti umožňujú komunikáciu so zákazníkom 

• Vedú team počas procesu vývoja a mali by predstavovať kostru systému, na ktorú sa 

bude odkazovať každá činnosť. 

• Majú využitie pri plánovaní časového rozvrhu projektu. 

• Tvoria základ pre testovanie. 

• Pomáhajú vytvoriť užívateľskú príručku systému. 

2.1.2.2 Diagram tried 

Diagram tried je nevyhnutným aspektom objektovo orientovaného návrhu. Slúži ako návrh 

programovej štruktúre, ktorá ho bude prakticky kopírovať, ale vo fáze vývoja diagramu tried sa ešte 

programovou štruktúrou nezaoberáme. Diagram tried je používaný pre plánovanie konceptov, ktorým 



zákazník rozumie, preto sa mu niekedy hovorí 

použitia predstavuje konceptuálny model silný nástroj projektovej analýzy.

Diagram tried však samozrejme nemusí korešpondova

Tento diagram často predstavuje logický poh

na podporu prípadov použitia. Ich funk

vývoja projektu.  Niektoré triedy dokonca ani nemajú svoju fyzickú realizáciu v

napr. v nasledujúcom obrázku trieda 

BaseCollection.  

2.1.2.3 Diagramy interakcií

Predstavujú hlavnú techniku úrovne návrhu.  Pri analýze požiadaviek ešte nie sú triedy 

a špecifikované a preto je ich nutné spolu so vzájomnou komunikáciou za zachovania požadovan

funkčnosti navrhnúť. UML 2.0 rozlišuje štyri typy diagramov interakcii: 

Sekvenčný diagram, Prehľadový diagram interakcií, Diag

nahradil diagram spolupráce (Collaboration diagram) z

Diagram komunikácie 

Vzhľadom na to, že vyvíjame objektovo orientovaný software, všetky funkcie softwaru je nutné 

získať ako výsledok vzájomnej spolupráce objektov. Diagram 

požiadavky na kooperáciu objektov. Na rozdiel od 

štruktúru, ktorá sa využije pri interakcii k

použitia. 

zákazník rozumie, preto sa mu niekedy hovorí Konceptuálny model. Spolu s diagramom 

použitia predstavuje konceptuálny model silný nástroj projektovej analýzy. 

Diagram tried však samozrejme nemusí korešpondovať s dátovým návrhom schémy databáze. 

asto predstavuje logický pohľad na funkčnú architektúru systému, ktorá 

na podporu prípadov použitia. Ich funkčná realizácia a implementácia sa rieši až v

vývoja projektu.  Niektoré triedy dokonca ani nemajú svoju fyzickú realizáciu v databáze, ako je 

nasledujúcom obrázku trieda ServiceCollection, RoomCollection, alebo abstraktná trieda 

Obrázok 2.3 Konceptuálny model 

Diagramy interakcií 

Predstavujú hlavnú techniku úrovne návrhu.  Pri analýze požiadaviek ešte nie sú triedy 

preto je ich nutné spolu so vzájomnou komunikáciou za zachovania požadovan

. UML 2.0 rozlišuje štyri typy diagramov interakcii: Diagram komunikácie, 

adový diagram interakcií, Diagram časovania. Práve diagram komunikácie 

upráce (Collaboration diagram) z verzie UML 1.x. 

že vyvíjame objektovo orientovaný software, všetky funkcie softwaru je nutné 

 ako výsledok vzájomnej spolupráce objektov. Diagram komunikácie znázorň

požiadavky na kooperáciu objektov. Na rozdiel od Sekvenčného diagramu reprezentuje stat

štruktúru, ktorá sa využije pri interakcii k dosiahnutiu požadovaného chovania daného napr. prípadom 

diagramom prípadov 

dátovým návrhom schémy databáze. 

nú architektúru systému, ktorá je navrhnutá 

implementácia sa rieši až v ďalších fázach 

databáze, ako je 

alebo abstraktná trieda 

 

Predstavujú hlavnú techniku úrovne návrhu.  Pri analýze požiadaviek ešte nie sú triedy presne zrejme 

preto je ich nutné spolu so vzájomnou komunikáciou za zachovania požadovanej 

Diagram komunikácie, 

Práve diagram komunikácie 

že vyvíjame objektovo orientovaný software, všetky funkcie softwaru je nutné 

znázorňuje aké máme 

reprezentuje statickú 

dosiahnutiu požadovaného chovania daného napr. prípadom 
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Obrázok 2.4 Diagram komunikácie 

Sekvenčný diagram 

Sekvenčný diagram je priamo spojený s diagramom komunikácie a v podstate znázorňuje rovnaké 

informácie použitím inej formy. Diagram zobrazuje interakciu objektov v čase, kde čiarkované zvislé 

čiary znázorňujú čas. 

 
Obrázok 2.5 Sekvenčný diagram 

Prehľadový diagram interakcií 

Predstavuje špeciálnu formu diagramu aktivít, ale ukazuje interakcie a ich výskyt a slúži 

predovšetkým na modelovanie toku riadenia. Predovšetkým je vhodný na modelovanie následnosti 

jednotlivých prípadov použitia a ich vzájomnej interakcie. Často sa používa taktiež na modelovanie 

jednotlivých prechodov medzi obrazovkami systému, ktoré reprezentujú jednotlivé prípady použitia. 

Takýmto diagramom, môže byt napr. reprezentovaná aktivita užívateľa, ktorý chce vytvoriť kurz, 

ktorá bude reprezentovaná postupnosťou: Prihlásenie do systému, Voľba nový kurz, Vyplnenie 

údajov, Voľba uložiť kurz, Odhlásenie zo systému. Prehľadový diagram interakcií používa rovnaký 

syntax ako diagram aktivít. 



Obrázok Obrázok 2.6 Prehľadový diagram interakcií 
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Diagram časovania 

Predstavuje nový typ diagramu v UML 2.0. Má za úlohu odstrániť nedostatky predchádzajúcich 

verzií UML pri zobrazovaní behu systémov v reálnom čase. Reprezentuje časový priebeh ukazujúci 

doby trvaní určitých stavov objektu a taktiež dokáže reprezentovať vzájomné interakcie objektov 

v čase a vplyv na ich stav.  

 

Obrázok 2.7 Diagram časovania1 

                                                      
1 Zdroj: 24.4.2008 http://www.visual-paradigm.com 



2.1.2.4 Diagram aktivít 

Predstavuje objektovo orientovaný vývojový diagram. Vo verzií UML 1.x bol reprezentovaný 

schémou automatu, ale vo verzii 2.0 sa reprezentuje prostredníctvom Petriho sietí. 

na modelovanie business procesov

zobrazení toku aktivít konkrétneho prípadu použitia. Na rozdiel od iných diagramov, 

len statická štruktúru objektov a tried, ale popisuj

2.1.2.5 Stavový diagram 

Niektoré objekty môžu byť v čase v

Vypnutý (Off), Červená, Jantárová, Zelená.

orientovaný vývojový diagram. Vo verzií UML 1.x bol reprezentovaný 

schémou automatu, ale vo verzii 2.0 sa reprezentuje prostredníctvom Petriho sietí. Č

na modelovanie business procesov, workflow, dátových tokov a operácií. Taktiež sa 

toku aktivít konkrétneho prípadu použitia. Na rozdiel od iných diagramov, 

tried, ale popisuje aj ich chovanie. 

Obrázok 2.8 Diagram aktivít 

čase v určitom stave. Napr. semafor môže nadobúdať jeden zo stavov: 

ervená, Jantárová, Zelená. 

orientovaný vývojový diagram. Vo verzií UML 1.x bol reprezentovaný 

schémou automatu, ale vo verzii 2.0 sa reprezentuje prostredníctvom Petriho sietí. Často sa používa 

operácií. Taktiež sa uplatňuje pri 

toku aktivít konkrétneho prípadu použitia. Na rozdiel od iných diagramov, nereprezentuje 

 

ť jeden zo stavov: 
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Sekvencia  prechodu objektu do jednotlivých stavov môže byť značne komplexná. V našom 

prípade nesmie semafor zmeniť svoj stav zo „Zelená“ na „Červená“ ale musí prejsť cez stav 

„Jantárová“. V niektorých prípadoch je zachovávanie správnej postupnosti stavov nevyhnutné i keď 

príklad so semaforom vyzerá triviálne. 

 
Obrázok 2.9 Stavový diagram 

2.1.2.6 Diagram balíkov 

Rozsiahlejšie, netriviálne systémy je nutné rozdeliť do menších, ľahšie pochopiteľnejších jednotiek 

(package, balíkov). Tieto časti majú v sebe združené triedy, ale diagram v UML znázorňuje len ich 

zabalenie a vzájomnú závislosť jednotlivých balíkov. Tento diagram je prostriedkom zoskupovania 

prvkov modelov. Každý balíček má vlastný menný priestor a v jeho rámci musia byť mena unikátne. 

Diagram balíkov predstavuje však logické zoskupenia, na vyjadrenia fyzického zoskupenia je nutné 

použiť diagram komponent. 

 
Obrázok 2.10 Diagram balíkov 

2.1.2.7 Diagram komponent 

Diagram komponent je podobný Diagramu balíkov a podobne ako on znázorňuje rozdelenie systému 

na jednotlivé časti a ich závislosti. Tento graf však znárodňuje závislosti fyzických softwarových 

komponent (súbory, knižnice, balíky). Podľa UML 2.0 komponenta reprezentuje modulárnu časť 

systému, ktorá zapuzdruje svoj obsah a jej prejav je nahraditeľný v jej okolí. Komponentu je možné si 

predstaviť ako čiernu skrinku, ktorej vonkajšie chovanie je reprezentované rozhraním, ktoré 

poskytuje a reprezentuje. Komponenta teda môže byť nahradená inou, ktorá podporuje rovnaké 

rozhranie. 
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Obrázok 2.11 Diagram komponent 

 

2.1.2.8 Diagram nasadenia 

UML týmto diagramom umožňuje návrh reálneho rozmiestenia častí softwaru. Diagram nasadenia 

v UML 2.0 ukazuje rozmiestnenie artefaktov a nie komponent. Každý artefakt však môže v sebe 

obsahovať komponenty alebo celý diagram komponent. 

 
Obrázok 2.12 Diagram nasadenia 
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2.2 Objektový prístup 

V tejto podkapitole sú vyzdvihnuté vlastnosti objektového prístupu v problematike informačného 

systému. Nachádza sa tu taktiež porovnanie z často, najmä v minulosti používaným, štruktúrovaným 

programovaním.   [Ariad-2005] 

2.2.1 Štruktúrované programovanie 

Podstatou štruktúrovane orientovaného programovanie je analýza problému a navrhnutie sady 

funkcii, ktoré ho riešia. Tento prístup je výhodný pri malej funkcionalite a jednoduchých systémoch.  

Pri väčších projektoch však návrh znemožňuje v svojom rozsahu teamovú spoluprácu a chápanie 

komplexného systému.  

Väčšia funkcií vyžaduje dáta špecifického typu s ktorými pracuje. Problém však nastáva vo 

vzájomnej závislostí funkcii a dát.. Ak potrebujeme zmeniť typ dát, tak nutne musíme zmeniť tieto 

záznamy vo všetkých funkciách. Systém sa pridávaním funkcií stáva značne komplexným 

a neprehľadným.  

Nasledujúci príklad predstavuje štruktúrovaný prístup k systému predmetov, študentov, 

garantov a skúšok. Prerušované čiary predstavujú vzájomné vzťahy, kde jedna skupina dát je závislá 

na druhej. V následnom príklade sú uvedené funkcie, ktorá ma systém vykonávať. Z obrázku je 

zrejmá značná previazanosť funkcií s dátami. 

 
Obrázok 2.13 Štruktúrované programovanie 
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2.2.2 Objektovo orientovaný prístup 

Snahou objektového prístupu je riešiť uvedený problém kombináciou dát a funkcii do jedného 

modulu. Už v predošlom uvedenom návrhu existuje funkcia Pridanie študenta, ktorá sa týka len dát 

študenta. Podobné funkcie je vhodné spojiť s dátami, nad ktorými sú vykonávané a tým dôjde ku 

vzniku, realite podobným, objektom. 

 
Obrázok 2.14 Objektovo orientovaný prístup 

 

Objektový prístup umožňuje existenciu viacerých inštancii jedného modulu počas behu 

programu. Na škole by existovala jedna špecifická inštancia  „Študent“ pre každého študenta, pričom 

by každá mala svoj vlastný obsah, príslušný ku konkrétnemu študentovi. Moduly medzi sebou 

komunikujú volaním svojich metód (funkcia) navzájom.  

2.2.2.1 Zapuzdrenie 

Iba konkrétna inštancia, ktorá vlastní svoju položku dát, ju môže meniť alebo čítať. Preto nemôže 

napr.: „Garant“ zmeniť „dátum nar.“ v inštancii „Študent“. Jedinou možnosťou ako nastaviť vnútorne 

zapuzdrené dáta konkrétnej inštancie, je zavolať jej verejnú metódu, ktorá ich môže zmeniť. O tejto 

možnosti však rozhoduje programátor priamo pri implementácií systému, ktorý týmto spôsobom 

môže dohliadať na korektnosť napĺňaných dát.  

2.2.2.2 Objekt 

Doposiaľ sme používali v tejto kapitole ako označenia skupiny dát a príslušných metód pojem 

„modul“. Ak sa pozrieme na charakteristiku modulu, tak môžeme nájsť v reálnom svete množstvo 

paralel.  

Objekty sú v skutočnosti charakterizované svojím stavom a správaním. Napr.: televízor má 

svoj stav, ktorý ho charakterizuje: frekvencia, zapnutý, program,... Správania ktoré menia stav sú: 
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zapnutie, vypnutie, prepnutie programu,... Stav objektu predstavuje dáta modulu, a správanie je 

totožné s metódami. Z dôvodu paralelnosti modulov s reálnym svetom hovoríme o objektoch 

a objektovo orientovanom prístupe.  

2.2.2.3 Terminológia 

Dátam objektu hovoríme Atribúty a správaniu Metódy. Trieda predstavuje šablónu objektu, v ktorej je 

uvedené aké metódy a atribúty existujú pre všetky inštancie danej triedy. Objekt predstavuje 

konkrétnu inštanciu danej triedy, ktorá už má vlastné hodnoty atribútov. 

2.2.2.4 Objektovo orientovaná stratégia 

Predošlé kapitoly pojednávali len o najpodstatnejších častiach objektovo orientovaného prístupu, 

a ich prínose do budovania systému. Ďalšími charakteristikami prístupu sú najmä dedičnosť 

a polymorfizmus.  Objektový prístup bude používaný pri vytvorení a práci s Diagramom tried.   
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2.3 Projekt management 

Project management predstavuje disciplínu, ktorá sa zaoberá definíciou a dosiahnutím cieľov, za 

optimalizácia vynaložených prostriedkov (čas, peniaze, ľudia, priestor, a pod.). Úlohou projektového 

managementu je zabezpečiť dokončenie projektu v požadovanej kvalite a termíne. [Wikip-2005] 

2.3.1 Kvalita aplikácie 

Kvalitu aplikácie nie je možné empiricky zmerať alebo exaktne definovať postupy k jej dosiahnutiu. 

Je možné definovať len nároky kladené na aplikáciu. [Stein-2005] 

• Zhoda pôvodných požiadaviek zadávateľa s funkčnou aplikáciou 

Snahou je zabezpečiť aby zákazník dostal takú aplikáciu, akú požadoval. Dodatočné 

implementovanie a úpravy sú náročné a môžu spôsobiť nekonzistentnosť celého systému.   

• Spracovateľnosť aplikácie 

Aplikácia by mala byť jednoducho rozšíriteľná na základe nových požiadaviek zadávateľa.. 

Implementovanie nových častí a modulov neznamená kompletné prepísanie aplikácie ale 

malo by predstavovať len nenáročné pridanie prvkov systému, ktoré budú naviazané na už 

používaný systém. 

• Opakovaná použiteľnosť častí systému 

Návrh niektorých častí aplikácie by mal byť natoľko abstraktný, že jednotlivé moduly budú 

použiteľné aj v ďalších aplikáciách. Väčšina softwarových firiem má už predvytvorené 

vlastné komponenty, ktoré implementuje do nových riešení, čím ušetrí značný čas tvorby 

systému.  

• Spoľahlivosť aplikácie 

Spoľahlivosť sa definuje ako schopnosť reagovať na rovnaké vstupy rovnakým spôsobom.  

• Robustnosť aplikácie 

Aplikácia sa musí zotaviť z výnimiek, bez úniku informácií, straty dát alebo výpadku 

aplikácie. 

• Bezpečnosť 

V poslednom čase je na túto kvalitatívnu stránku aplikácia kladený dôraz. Zvýšenú 

bezpečnosť vyžadujú najmä aplikácie spravujúce tajné informácie alebo pracujúce 

s financiami. Na bezpečnosť aplikácie je nutné dbať už počas návrhu a celý design 

navrhovať podľa bezpečnostných zásad2.  

                                                      
2 S bezpečnosťou aplikácií súvisí pojem 3D, ktorý značí: secure by design, secure by default, secure by 

deployment. 
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2.3.2 Vodopádový model 

 
Obrázok 2.15 Vodopádový model3 

 
Princípom vodopádového modelu je nutnosť zachovania absolútnej postupnosti. Jedna fáza musí byť 

dokončená, aby mohla nasledovať nasledujúca. Systémy s väčšou komplexnosťou však na tomto 

modeli zlyhávajú. Rozsiahle projekty, môžu pri použití tohto modelu, práve kvôli nutnej postupnosti, 

trvať extrémne dlho. 

Hlavný zdroj problémov predstavuje fakt, že systém musí byť plne pochopený a analyzovaný, 

aby bol možný prechod do ďalšej fázy. S rastúcou komplexnosťou je táto požiadavka pre vývojárov 

len veľmi ťažko splniteľná.  

Nie menej podstatný, a často sa vyskytujúci problém pri danom návrhu je, že chyby sa objavia 

v neskoršej fáze projektu, mnoho ráz až pri integrácii. Ich riešenia si však vyžadujú vyššie náklady, 

ako problémy odhalené už pri fáze návrhu. 

2.3.3 Špirálový model 

Špirálový model poskytuje alternatívu k vodopádovému modelu. Pri tomto prístupe projekt 

podstupuje prechod kratšími časovými cyklami. V špirálovom modeli sa, oproti vodopádovému, môže 

celý team koncentrovať na všetky fázy. Výsledkom každého jedného cyklu je aplikácia,  na ktorú má 

možnosť reagovať zadávateľ. Týmto spôsobom sa predchádza vzniku aplikácie, nezhodnej 

s požiadavkami zákazníka.  

                                                      
3 Zdroj: 25.4.2008 http://www.csse.monash.edu.au/~jonmc/CSE2305/Topics/07.13.SWEng1/html/text.html 



Nevýhodami tohto prístupu je niekedy príliš vysoká rýchlos

často vo všetkých fázach uskutočnite

absolútne iný a zložitejší prístup ako 

2.3.4 Iterative, Incremental Frameworks

Tento model iteratívnej, postupnej konštrukcie je logickým rozšírením špirálového modelu, ale je 

viac formálny a presný. Model je 

Rozpracovanie (Elaboration), Konštrukcia (Construction), Prechod (Transition). (vi

[Ariad-2005]) 

Obrázok 

 

Vzhľadom na to, že tento prístup bol využívaný v

podrobnejšie prebraná jeho štruktúra a

                                                      
4 Zdroj: 24.4.2008  http://www.kendall

Nevýhodami tohto prístupu je niekedy príliš vysoká rýchlosť vývoja aplikácie, ktorá nie je 

asto vo všetkých fázach uskutočniteľná. Ďalším problémom je management projektu, ktorý vyžaduje 

prístup ako vodopádový model. 

Obrázok 2.16 Špirálový model4 

Iterative, Incremental Frameworks 

Tento model iteratívnej, postupnej konštrukcie je logickým rozšírením špirálového modelu, ale je 

presný. Model je rozdelený na štyri základné časti: Založenie (Inception), 

Rozpracovanie (Elaboration), Konštrukcia (Construction), Prechod (Transition). (viď. [Milto

Obrázok 2.17 Iterative, Incremental Frameworks 

adom na to, že tento prístup bol využívaný v projekte, bude v nasledujúcich kapitolách 

podrobnejšie prebraná jeho štruktúra a filozofia. 

 

http://www.kendall-consulting.com/projmgt.html 

 vývoja aplikácie, ktorá nie je 

alším problémom je management projektu, ktorý vyžaduje 

 

Tento model iteratívnej, postupnej konštrukcie je logickým rozšírením špirálového modelu, ale je 

asti: Založenie (Inception), 

Rozpracovanie (Elaboration), Konštrukcia (Construction), Prechod (Transition). (viď. [Milto-2003] a 

 

nasledujúcich kapitolách 
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2.3.4.1 Inception 

Vo fáze založenia projektu, dochádza predovšetkým k určeniu jeho rozsahu a celkovej vízie hotového 

riešenia. Pri malých projektoch postačuje získanie predstavy o systéme od zadávateľa a dohoda 

o začatí práce. V náročnejších riešeniach by výsledkom tejto fázy mali byť: 

• dokument vízie projektu 

• prvotný prieskum požiadaviek 

• business plán, ktorý zahrňuje kritéria financovania, náklady a návrat investícií 

• odhadnutie rizík projektu 

• plán projektu 

2.3.4.2 Elaboration 

Vo fáze rozpracovanie sa stretávame s prieskumom problému vo väčších detailoch. Je nutné 

podrobne pochopiť požiadavky zákazníka a taktiež požiadavkou na úspešne zvládnutie projektu je 

porozumenie vzťahom a fungovaniu jeho procesov práce. Potrebujeme mať široký prehľad 

o kompletnom systéme, ako celku. Konkrétnymi podrobnosťami a detailmi sa však ešte nezaoberáme, 

tie budú riešené po častiach. V tejto fáze je nutné neuvažovať nad implementáciou.  

Analýzu riskantných častí predstavuje prototypovanie. Výsledkom Elabortation fáze sú: 

Diagram prípadov použitia, a Konceptuálny model. 

Prototypovanie 

Predstavuje podstatnú časť Elaboration fázy. Jedná sa o vytýčenie riskantných častí systému. Je 

výhodné odhaliť riskantné miesta projektu už v tejto fáze, aby sa im predišlo pri designu, kde by si 

ich riešenie mohlo vyžiadať značné náklady a spôsobiť prípadné nutné prepracovanie návrhu.  

Diagramy prípadov použitia 

Úlohou v Elaboration fáze je identifikovať, podľa možnosti všetky prípady použitia systému. 

Podmienkou je, vyhnúť sa granularite5, ktorá by mohla spôsobiť neúmerné zvýšenie komplexnosti 

a neprehľadnosti diagramu. Po vytvorení diagramu je potrebné overiť, či zahŕňa všetky požiadavky na 

systém.  

Postup vytvorenia diagramu prípadov použitia: 

1. Hľadanie všetkých možných Aktérov systému. 

2. Nájdenie všetkých prípadov použitia (Use Case) 

3. Krátky popis každého prípadu použitia 

4. Grafické zachytenie do modelu 

                                                      
5 V týchto prípadoch použitia je nutné zaznamenávať iba výsledok pre Aktéra prípadu použitia a nie kompletné 

fázy, ako k výsledku prišiel. Ak sa jedná napr.: o výber peňazí z bankomatu, tak nebude prípadom použitia: 

vloženie karty, zadanie pinu, zadanie sumy,..., ale len výber peňazí. Granularite sa venuje Construction fáza. 
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Tieto štyri fázy tvorenie diagramu sú vykonávané za častej komunikácie so zákazníkom. 

V poslednej dobe za začína používať na túto činnosť tzv. workshop, kde všetci kompetentný 

vyjadrujú svoje predstavy o systéme a zároveň sú tieto myšlienky spracovávané do diagramu. 

Je ideálne nájsť v tejto fáze všetkých Aktérov a Prípady použitia. Ak sa však neodhalia všetky, 

najčastejšie vystúpia v neskorších fázach návrhu a integrujú do systému.  

Konceptuálny model 

Konceptuálne modelovanie je činnosť, ktorá vedie k nájdeniu podstatných konceptov projektu. Tento 

spôsob nám umožňuje širšie chápať systém a uvedomovať si deje vykonávané zákazníkom. UML 

nehovorí kedy a ako konceptuálne modelovať, ale poskytuje len syntax Diagram Tried, ktorým je 

možné danú problematiku formalizovať. 

Z Konceptuálneho modelu vychádza štruktúra databáze a referenčná integrita. 

2.3.4.3 Construction 

V tejto fáze dochádzka k samotnému vytváraniu projektu. Projekt je realizovaný podobným 

spôsobom, ako pri špirálovom modeli, kde sa jedná o skupinu samostatných iterácií. Každá z týchto 

iterácií predstavuje samostatný jednoduchý vodopádový model. Ak vhodne rozdelíme problematiku 

na krátke iterácie, týkajúce sa jednotlivých častí projektu, tak predídeme problémom spojeným 

s komplexným návrhom projektu vodopádovým modelom. Na konci každej iterácie by mala vzniknúť 

jednoduchá verzia funkčnej časti programu.  

 
Obrázok 2.18 Rozdelenie Construction na Iterácie 

Analýza 

Pri analýze je nutný spätný pohľad na diagramy prípadov použitia, zameranie sa na ich podrobnosti 

a kompletnú funkčnosť. V každej iterácií je bezpodmienečné sa zamerať iba na niekoľko prípadov 



- 29 - 

 

použitia, aby sme sa vyhli komplexnosti a problému vzniku veľkého vodopádového modelu. Stále je 

nutné sa zaoberať  len problémom a nie konkrétnym riešením a implementáciou.  

Výsledkom tejto fázy sú podrobne popísané prípady použitia, ktoré by mali spĺňať obsahovo 

nasledujúcu štruktúru. 

Názov: Názov prípadu použitia. 

Popis: Krátky popis prípadu použitia, o čom pojednáva. 

Aktéri: Aktéri prípadu použitia, ktorých sa Use Case jedná. 

Vstupné 

podmienky: 

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohlo dôjsť k vykonaniu prípadu 

použitia. Napr.: Prihlásený užívateľ,  

Výstupné 

podmienky: 

Hovoria o výslednom stave systému, ktorý nastane pri úspešnom vykonaní 

prípadu použitia.  

Hlavná cesta: 
Predstavuje najpravdepodobnejší a najčastejší postup pri vykonávaní prípadu 

použitia. 

Alternatívna 

cesta: 

Predstavuje menej častý ale legitímny  postup. Najčastejšie pri použití 

alternatívnej cesty dochádza k zmene výstupných podmienok. 

Záznamy: Tu je uvedené či daná akcia vyžaduje záznam o vykonaní, prípadne nevykonaní. 

Poznámky: Dodatočné záznamy potrebné pre ďalší návrh. 

Tabuľka  2.1 Podrobný popis prípadu použitia 

Design 

Po vykonaní všetkých predošlých fáz, už existuje kompletná štruktúra programu, ktorú je nutné 

v danej iterácii riešiť. Úlohou je navrhnúť riešenie pre podrobne popísané prípady použitia, 

a rozhodnúť o interakciách objektov, nutných pre splnenie daného problému. 

UML poskytuje na vyjadrenie interakcie objektov Diagram komunikácie a Sekvenčný diagram, 

ktoré sú si veľmi blízke. Keď sa jedná o objekty, tak je nutné dokumentovať práve ich triedy. 

Zachytenie týchto informácií poskytuje Diagram tried, vychádzajúci priamo z Konceptuálneho 

modelu, ktorý bol vytvorený v predošlej fáze. V designe sa niekedy používa taktiež Stavový diagram.  

Implementácia 

Jedná sa už o implementáciu v konkrétnom programovacom jazyku. Je nutné vytvoriť Diagram 

komponent a Diagram balíkov. Týmto vznikne napríklad vrstvová architektúra systému. Pri prvej 

iterácií musíme vytvoriť triedy6, ktoré budú používané ostatnými prvkami, v nasledujúcich iteráciách.  

                                                      
6 Najčastejšie ich predstavujú balíky Common a SystemFramework 
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Programovaním sa prakticky Diagram tried premietne do reálnej podoby a taktiež sa vyjadria 

jeho interakcie. Musíme sa zaoberať konkrétnym problémom komplexne, od databázy až po 

užívateľské rozhranie, pretože výsledkom tejto fázy by mala byť jednoduchá testovateľná časť 

systému.   

Tu je nutné navrhnúť aj štruktúru databázy, v ktorej ide o premietnutie konceptuálneho modelu 

do tabuliek a ich vzťahov. K databáze je nutný komplexný prístup a mali  by sme mať predstavu 

o systémy, aby sme si implementáciou konkrétnej časti nezamedzili integrovanie ostávajúcich. 

Štruktúra databáze vychádza z Konceptuálneho modelu, z neho sa určia komplexné vzťahy, 

a integrita. Z Diagramu tried sa tabuľkám v databáze priradia stĺpce, ktoré musia obsahovať. 

Testovanie 

V každej iterácií je nutné otestovať funkčnosť podľa konkrétnych prípadov použitia. Pri zistení 

nedostatkov je nutný návrat do niektorej z predchádzajúcich častí.  

Po tejto fáze, už môže byť konkrétna časť predvedená zákazníkovi, ktorý by mal posúdiť, či 

projekt smeruje správnym smerom.  

2.3.4.4 Transition 

Finálna fáza ktorá predstavuje postúpenie výsledného produktu zákazníkovi. Na rozdiel 

od vodopádového modelu, by mal byť produkt v tejto fáze už plne funkčný a otestovaný.  

Typickými prvkami Transition časti sú: 

• vydanie beta verzii 

• paralelne testovanie so starým systémom 

• importovanie a konvertovanie starej databázy do novej 

• zaučenie užívateľov 

• marketing, distribúcia a predaj 
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2.4 Využívané technológie 

2.4.1 Microsoft .NET 

Microsoft® ,NET predstavuje sadu softwarových technológií pre prepojovanie sveta ľudí, informácií 

a systémov. Jeho snahou je odpútať sa od klasických postupoch vývoja softwaru a zapojiť Internet. 

Umožňuje vysoký stupeň integrácie programov, použitím technológie webových XML služieb.  

Webová služba predstavuje aplikáciu bežiacu na Internete, ktorá poskytuje webové metódy 

klientom na Internete. K výmene dát sa používa formát XML. Postupným rozširovaním webových 

služieb sa Internet stane softwarovou platformou s podstatne širším rozhraním API, aké dokáže 

poskytnúť operačný systém. (viď. [Micro-2005]) 

 
Obrázok  2.1 Microsoft .NET7 

 

                                                      
7 Zdroj: 25.4.2008  http://www.microsoft.com/cze/net/basics/whatis.asp 
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2.4.2 .NET Framework 

.NET Framework je integrovaná komponenta Windows, ktorá umožňuje vytváranie a beh 

softwarových aplikácií a webových služieb. (viď. [Meliš-2005] a [Prosi-2003]) 

 
Obrázok  2.2 NET Framework8 

• Visual Studio .NET 
Predstavuje spojovaciu komponentu medzi ostatnými prvkami. Je to programovacie rozhranie 

pre niekoľko jazykov: C#.NET, Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, ASP .NET, J# .NET. Ich 

spoločnou črtou je striktné dodržiavanie princípov objektového programovania. Neexistuje 

obmedzenie a je možné pridať ďalšie jazyky do rozhrania. V súčasnosti je dostupná verzia Microsoft 

Visual Studio .NET 2005. 

• Common Language Specification 
Spoločný modul jazykovej špecifikácie, predstavuje komponentu, ktorá zaisťuje možnosť 

kompilácie rôznych jazykov do jedného univerzálneho kódu, zdieľaného vo vnútri .NET. Sada 

obsahuje pravidlá pre tvorbu zdieľaných knižníc a pravidla pre vytváranie kódu použiteľného 

v každom z podporovaných vývojových jazykov. 

• ASP .NET 
Predstavuje rozšírenú verziu skriptovacieho jazyka ASP (Active Server Pages), ktorý sa 

používa pre vytváranie webových aplikáciu nad webovým servrom. Poskytujú možnosť vývoja 

dynamických webových stránok.  

• Windows Forms 
Je sada, predom vytvorených funkcií a objektov, ktoré zjednodušujú vytváranie aplikácií, 

pracujúcich priamo pod systémom Windows.  

• ADO .NET 
Komponenta, ktorá umožňuje sprístupnenie dát. Nová verzia  .NET zabezpečuje prístup nie len 

k databáze ale ku všetkým zdrojom dát, čo je dané tým, že pracuje s dátami vo formáte XML.  

• Base Class Library 

                                                      
8 Zdroj: 25.4.2008,  http://notebooky.idnes.cz/obrazek/schema.jpg 
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Knižnica tried rámca (Base Class Library9) poskytuje objektovo orientované rozhranie API, do 

ktorého riadené aplikácie zapisujú. Predstavuje náhradu API Windows, COM, ATL, MFC a ďalších.  

• Common Language Runtime 
Spoločný jazykový modul behu, ja jadrom všetkých aplikácií napísaných v tomto prostredí. 

Zaisťuje vlastný beh programu – alokácia pamäti, prístupové práva, spracovanie výnimiek.  

 

2.4.3 Webové služby 

V posledných rokoch podmienka spojenia ľudí, softwaru, procesov zmenila spôsob akým je software 

vyvíjaný. Úspešné systémy vyžadujú spoluprácu naprieč platformami a flexibilné služby, ktoré sa 

môžu jednoducho vyvíjať a obmieňať. To viedlo k prijatiu XML ako univerzálneho jazyka pre 

reprezentáciu a prenos štruktúrovaných dát nezávislých od programovacieho jazyka, softwarovej 

platformy a hardwaru.  

Vystavené na rozsiahlej akceptácií  XML, predstavujú webové služby aplikácie, ktoré 

používajú štandardný transport, kódovanie a protokoly na výmenu informácií. So širokou podporou 

poskytovateľov a businessu, umožňujú webové služby komunikovať systémom na rôznych 

platformách cez internet, aj extranet, za podpory end-to-end bezpečnosti, spoľahlivého prenosu správ 

a distribuovaných transakcií. 

Webové služby sú založené na jadre štandardov, ktoré popisujú syntax a sémantiku softwarovej 

komunikácie. XML poskytuje známy syntax pre reprezentáciu dát. Simple Object Access Protocol 

(SOAP) poskytuje sémantiku pre výmenu dát. Web Services Description Language (WSDL) 

poskytuje mechanizmus na popis spôsobilosti webových služieb.  Ďalšie špecifikácie, nazývané ako 

WS-* architektúra, definujú funkčnosť pre nadviazanie spojenia, eventing, prílohy, bezpečnosť, 

spoľahlivú komunikáciu, transakcie a management.  

Od zavedenia webových služieb bola vynakladaná snaha Microsoftu práve na podporu tejto 

technológie a jej integrovanie do platformy .NET. V budúcnosti sa predpokladá, že práve webové 

služby budú ešte viac integrované do systémov a bude stále viac ich poskytovateľov. Preto práve 

z tohto dôvodu je nutné informačný systém vyvíjať týmto smerov spolupráce s externými systémami.  

Daná interoperabilita zabezpečuje rozšíriteľné spojenie aj s ďalšími systémami v budúcnosti 

bez značných zásahov do samotnej architektúry systému.   

                                                      
9 Niekedy je používaný pojem Framework Class Library - FCL 
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Obrázok  2.3 Architektúra WS-*10 

2.4.4 MS SQL 

MS SQL predstavuje technológiu databázových systémov od firmy Microsoft. Jedná sa o relačnú 

databázu za splnenie jej základných paradigiem. MS SQL poskytuje referenčnú integritu a možnosť 

zachovania jej kontroly. Nad databázou sa programuje v jazyku T-SQL (Transact SQL), ktorý 

poskytuje možnosti písanie serverových databázových procedúr (Stored Procedure).  

Technológia .NET je použitím svojej komponenty ADO .NET uspôsobená na MS SQL 

a poskytuje jednoduchý prístup k dátam.  

                                                      
10 Zdroj: 25.4.2008 http://www.microsoft.com 
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3 Analýza firmy a procesov 

Požiadavka vytvorenia informačného systému a jeho ekonomických modulov vystála predovšetkým 

z náročných procesov vo firme, ktorých prevádzka bola značne časovo nákladná a neprehľadná. 

Jednalo sa predovšetkým o implementáciu niekoľkých základných a pre funkčnosť firmy podstatných 

procesov, ktorými sú napr. prihlasovanie lektorov na jednotlivé kurzy, a prihlasovanie účastníkov na 

školenia. Samozrejmosťou je správa všetkých používaných prostriedkov, ako sú užívatelia, lektori, 

zákazníci, kurzy, termíny, učebne a pod. V rámci správy týchto prostriedkov je možné rozumieť aj 

zabezpečenie aplikácie a oprávnení užívateľov, ale taktiež editáciu kurzov a vytváranie termínov 

a priradzovanie voľných učební a pod.  

Na začiatku kapitoly  je popísaná stratégia firmy vo svojom dlhodobom horizonte, čo 

významne vplýva na požiadavky vzhľadom na ekonomické analýzy získavané z dát IS. V tejto 

kapitole sú taktiež rozobrané niektoré zo základných procesov, ktorých opodstatnenosť a funkčnosť je 

zrejmá. Je nutné ale podotknúť, že bolo implementovaných väčšie množstvo procesov, predovšetkým 

v počiatočných fázach, kedy nebol kladený dôraz na ekonomickú podstatu systému. Často využívané 

a taktiež prakticky používané sú predovšetkým rôzne spôsoby filtrovania a radenia objektov aj podľa 

ich ekonomickej podstaty. Bezpečnostne rizikovým, ale nutným je zabezpečenie limitovaného 

prístupu pre rôznych užívateľov systému, kde je komerčne podstatné, aby sa určitým užívateľom 

zobrazovali len určité informácie.  

3.1 Analýza podnikania vo firme 

Firma o ktorej budeme hovoriť sa zameriava na IT, a obsahuje 3 divízie: Správa IT techniky, 

Programovacia divízia, a Školiace centrum. Ďalej pod pojmom firma budeme v tomto dokumente 

však uvažovať len školiace centrum. 

3.1.1 Stratégia firmy 

Cieľom firmy je prispôsobiť sa zákazníkom a tým zabezpečiť svoju prosperitu do budúcnosti. 

Zákazníci sledujú samozrejme vývoj nových technológií a práve presadzovanie týchto technológií 

softwarovými a hardwarovými firmami núti zákazníkov sa stále na nové technológie preškoľovať.  

Uvedené implikuje, že školiace centrum musí stále držať krok s najnovším vývojom. Daná 

skutočnosť je predovšetkým finančne ale aj odborne náročná. Vzhľadom na to, že centrum vlastní dve 

plne vybavené učebne, kde v každej je 12 staníc a lektorský počítač, samozrejme klimatizácia a 

dataprojektor, predstavuje práve upgrade týchto strojov na najnovšiu technológiu značné finančné 

náklady. Práve tento upgrade a udržanie kroku s vývojom predstavuje jednu časť budúcich cieľov 

firmy.  
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Ako už bolo spomenuté táto náročnosť nie je len finančná ale určite aj odborná, preto ďalšou, 

nie menej významnou oblasťou, je udržanie a vyškolenie kvalitných lektorov, ktorý by boli 

dostatočne odborne ale aj morálne a pedagogicky fundovaný na školenie stále najnovších technológií. 

Za týmto cieľom je nutné vytvoriť vhodné podmienky lektorskému teamu, a zabezpečiť nie len 

kvalitné finančné ohodnotenie, ale aj spokojnosť a sebarealizáciu sa lektorov. Je dôležitá lojalita 

lektorov, pretože je o nich záujem aj v iných školiacich strediskách za často lákavejších podmienok. 

Preto je cieľom firmy vytvoriť skôr vzťah založený na partnerstve ako na nadradenosti a 

podradenosti. Pre spokojnosť lektorov je nutné zabezpečiť dostatok školení, za ktoré by dostávali 

finančné ohodnotenie a si nepripadali nevyužitý. Práve aj tento dôvod tlačí na získavanie stále nových 

zákaziek.   

Do oblasti skôr krátkodobej stratégie firmy je možné zaradiť práve integráciu a dotvorenie 

niektorých modulov už existujúceho informačného systému v oblasti orientácie na zákazníkov. 

Konkrétne začiatkom roka sa plánuje so spustením systému pre elektronickú registráciu zákazníkov 

na kurzy cez webové rozhranie. Spolu s tým nutné súvisí aj vytvorenie informačnej kultúry firmy, 

ktorá v sebe zahŕňa predovšetkým imaging. Výsledkom by mal byť návrh nového loga, firemných 

farieb, hlavičiek emailov, nových vizitiek, katalógov a farieb použitých v systéme.  

Ďalšou stratégiou informačného charakteru je vytvorenie modulu na testovanie zákazníkov, 

predovšetkým skôr jeho integrácia do systému. Táto časť je žiadaná predovšetkým personalistami, 

ktorý požadujú prehľad o testovaniach svojich zamestnancov. 

Podobne sa predpokladá aj vývoj modulu pre spätnú väzbu, kde by zákazníci hodnotili prácu 

lektorov. Z toho by vznikala motivácia lektorov pre svoj ďalší osobný rozvoj. 

Aj napriek uvedeniu niekoľkých cieľov firmy, ktoré súvisia s lektormi a vybavenosťou učební, 

nepochybne najdôležitejším cieľom je uspokojenie potrieb klientov. S týmto práve súvisí navrhovaný 

proces riadenia objednávok školení, ktorý predstavuje pre zákazníkov jeden s prvých kontaktov s 

firmou, a preto vyžaduje značnú pozornosť.  

V ďalších častiach sa zameriame taktiež na riešenie týchto cieľov. 

 

3.2 Analýza procesov 

V tejto časti za zameriame na popis jednotlivých procesov ekonomicky významných pre firmu, ktoré 

budeme musieť v navrhovaných a implementovaných moduloch riešiť. Predovšetkým sa jedná 

o procesy ktoré vplývajú na chod firmy v oblasti financií. Z tohto pohľadu môžeme rozdeliť procesy 

na príjmové a výdajové.  

Medzi príjmové procesy patrí predovšetkým získavanie financií z oblasti realizácie školení, 

čo je hlavným predmetom podnikanie školiaceho centra. Do tohto procesu musíme zaradiť v prvom 

rade oslovenie samotného zákazníka, následnú jeho registráciu na kurz, absolvovanie kurzu, 
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ukončenie kurzu testom a dotazníkom spokojnosti a samotnú fakturáciu. Celý proces môžeme 

označovať ako proces organizácie školení z pohľadu zákazníka, resp. ako tzv. externý proces. 

Medzi výdajové procesy patrí základná kategória výdajov, ktoré predstavujú odmeny 

lektorom. Tu sa zameriame na priradzovanie kurzu lektorovi, jeho upozornenie, prehľad odmeny pre 

lektora a taktiež mesačný prehľad účtovania lektorom. Tento proces je zameraný samozrejme taktiež 

na organizáciu školení, jedná sa ale predovšetkým o vnútorný pohľad firmy a lektorov na realizáciu 

školení, teda hovoríme o procese internom. 

3.2.1 Pôvodné riešenie procesov 

Uvedené školiace centrum svojim rýchlim dynamickým rozvojom narazilo na hranice organizácie 

vykonávaných kurzov. Centrum má niekoľko zmluvných lektorov, ktorým sa priradzujú  kurzy. 

Lektori však nepracujú zmluvne iba pre jedno konkrétne centrum, ale študujú, prípadne majú iné 

zamestnanie. Preto bolo nutné každé školenie s osloveným lektorom dohodnúť, či má čas školiť.  

Problém, z prvého pohľadu jednoduchý sa stal zložitým pre svoju časovú náročnosť. Daný 

proces zahrňoval, masové odoslanie mailu všetkým lektorom, prípadne len špecializovanejším. 

Následne sa lektori vyjadrili, niekedy až za niekoľko dní, či by o školenie daného kurzu mali záujem. 

Po prejavení záujmu, bolo školenie priradené jednému lektorovi a ostatným poslané vyjadrenie, že 

kurz bol obsadený. Pre podporu daného procesu bol používaný program MS Excel a prípadne MS 

Word. S postupným rozširovaním ponuky kurzov a počtu zmluvných lektorov tento proces rozrástol 

natoľko, že riaditeľ školení väčšinu pracovného času strávil prideľovaním a evidenciou lektorov na 

kurzy a nemal priestor na rokovania so zákazníkmi, čím firma začala strácať potenciálne zákazky a 

stagnovať vo vývoji. 

Ďalším podstatným logistickým problémom firmy je organizácia samotných školení 

s pohľadu komunikácie so zákazníkom. Jedná sa o značne zložitý proces, kedy zákazník prejaví 

záujem o školenie. Následne je snaha alokovať učebňu a lektora a samozrejme nutnosť počtu 

účastníkov, kvôli rentabilite školenia. Až takto zabezpečené školenie, môže byť uskutočnené 

a potvrdené zákazníkom. Je nutné uviesť, že často sa účastníci neprihlasujú na školenie samy, ale sú 

prihlásený personálnym nanagerom. Tento proces je organizačné náročný a je nutná jeho 

optimalizácia a prehľadná logistika.  

 

3.2.2 Faktory vplývajúce na riešenie 

Pred samotným návrhom realizácie úprav procesov a ich samotnou realizáciou musíme zvážiť 

faktory, ktoré objektívne ovplyvňujú celý uvedený workflow. Jedná sa predovšetkým o požiadavky 

a podmienky so strany zákazníkov, ktoré nemôžu byť nijak obmedzované, maximálne usmerňované. 
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Dané procesy totiž na rozdiel od firemných procesov nie je možné prispôsobovať informačnému 

systému.  

3.2.2.1 Rôzne typy zákazníkov 

Individuálny zákazníci 

Sú to jednotlivci, ktorý majú často požiadavku na jednoduchý kurz. Komunikujú o školení 

s personálom strediska na to určeným, ktorý im dá informácie o školení, ako cena, obsah, miesto 

a čas. Jednotlivci sú evidovaný v školiacom stredisku dlhodobo. 

Firmy 

Predstavujú hlavnú klientelu strediska. Jedná sa o celé spoločnosti, ktoré často požadujú školenia 

„šité na mieru“ a posielajú na ne väčšie množstvo zamestnancov. Firemný zákazníci vyžadujú veľkú 

profesionalitu v prístupe, taktiež majú personalistov, ktorý rozhodujú o účasti na jednotlivých 

školeniach.  

 

3.2.2.2 Zľavy na školenia 

Predovšetkým firemný zákazníci majú vedenú istú formu profilu v stredisku, v ktorom sú 

zaznamenané poznámky o spolupráci so zákazníkom, ako aj jeho platobné morálka a spokojnosť. 

U dobrých profiloch sa potom zvažuje niekoľko percentná zľava na školenia. Vzhľadom na to že sa 

jedná konkurenčnú informáciu, tak zákazník smie vedieť len výšku svojej zľavy, nesmie vedieť aká 

bola poskytnutá iným. 

3.2.2.3 Verejné a neverejné kurzy 

Stredisko vypisuje kurzy na určité termíny dopredu. Jedná sa o informácie predovšetkým pre 

jednotlivcov. Na tieto kurzy sa však samozrejme môžu prihlásiť aj firemný zákazníci. Obecne však 

firmy častejšie využívajú možnosť výhradných školení. Tieto majú špeciálnu osnovu podľa 

požiadaviek zákazníka a sú evidované ako „neverejné“ a nie sú ich termíny ponúkané iným 

zákazníkom. 

3.2.2.4 Výsady personalistov 

U firemných zákazníkov, prideľujú účastníkov na kurzy často práve personalisti. Je preto nutné 

vytvoriť osobitné rozhranie na komunikáciu s nimi a poskytnúť im dostatočný priestor a možnosti na 

rozhodovanie. Prípadne je vhodné umožniť účastníkom, s povolením personalistu, aby si vybrali 

vhodný termín, tým je uľahčená práca personalistom a školiace centrum nepriamo získava 

konkurenčnú výhodu. 
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3.2.2.5 „Feedback“ kurzov 

Niektorí zákazníci vyžadujú po skončení kurzu vypracovanie hodnotiacich formulárov od účastníkov, 

ale taktiež otestovanie ich znalostí, čo následne už zákazník môže vo svojom internom procese 

vyhodnotiť. 

Pri navrhovanom riešení musíme uvažovať o čo možnom najlepšom splnení uvedených, 

vymenovaných, faktorov. Výsledný workflow musí tieto požiadavky podporovať ale nesmie vytvárať 

priestor pre netransparentne a komplikované operácie, ktoré by sa z daného rámca vymykali.  

 

3.3 Teórie riešenia 

Pred samotnou realizáciou návrhu riešenia zmien, musíme zvážiť postupy, ktorá budeme používať, 

a možnosti ich nasadenia. Je nutné zvážiť fakt, že výsledný navrhnutý proces, bude neskôr prevedený 

do požiadavky na realizáciu modulov informačného systému, z čoho vyplýva nutnosť návrhu 

zodpovedajúcemu podkladu pre samotný IS. Bolo by vhodné použiť postupy, ktoré budú základom 

realizácie, čím sa ušetria prostriedky vyhradené k zmene procesov.  

Budeme používať štandardizovaný postup, podporovaný konzorciom svetových firiem, za 

názornej realizácia predovšetkým pomocou grafov. Jedná sa o UML2 (Unified Modeling Language).  

Z daného jazyka budeme používať predovšetkým Diagram aktivít. Tento diagram je špeciálnym 

prípadom stavového diagramu, v ktorom všetky, prípadne aspoň väčšina stavov, sú aktivity a všetky, 

prípadne väčšina prechodov, je inicializovaných ukončením aktivity. Chovanie je zachytene vo forme 

sekvencie činnosti riadených prevažne internými udalosťami. Tento diagram sa používa práve na 

zobrazenie workflow.  

Ako ďalšiu metódu budeme používať Diagram prípadov použitia, ktorý je opisom chovania 

systému z pohľadu užívateľa. Tento graf predstavuje značnú pomoc počas analýzy procesov, kde 

vývoj diagramov prípadov použitia pomáha porozumieť  ktoré entity sa do procesu zapájajú. 

Výsledné diagramy budú plne integrované do modulov IS, ktoré sú predmetom tejto práce. 

3.4 Návrh realizácie procesov 

V tomto procese realizácie sa zameriame na dva základné workflow, ktoré spolu súvisia. Jedná 

sa o proces tvorenia kurzov, ktorý je s procesom realizácie objednávok neoddeliteľne spojený. 

Predtým však uvedieme názorné diagramy použití s popisom, ktoré vyjadrujú entity vstupujúce do 

systému. Uvedieme dva diagramy, jeden bude hovoriť o tzv. internej časti, kde budú entity, ktoré 

vstupujú predovšetkým do procesu vytvárania a správy kurzov. Ďalší diagram bude pojednávať 

o externej časti, kde budeme pojednávať o entitách podstatných pre proces realizácie objednávok. 
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3.4.1 Interná časť 

 

Obrázok  3.1 Diagram prípadov použitia (interná časť) 

Aktéri: 

• Administrátor:  

Predstavuje užívateľa, ktorý ma absolútne práva. Jeho hlavnou funkciou je správa systému.  

• Lektor:  

Užívateľ systému, ktorého úlohou je školiť niektoré kurzy. S tým súvisia aj jeho právomoci, 

ktoré sú obmedzené len na úpravu vlastného profilu a vyjadrovanie záujmu školiť nejaký 

termín. 

• Riaditeľ školiaceho strediska:  

Mali by mu byť zabezpečené prehľady zákazníkov, lektorov, fakturácií, prípadne 

v neskoršej fáze ekonomického riešenia o finančný obrat vo forme grafov. 

• Administratívny pracovník:  

Jedná sa o užívateľa obmedzenými administrátorskými právami. Jeho úlohou je spravovať 

termíny a kurzy, prevažne sa zaoberať v zákazníckej časti fakturáciou a finančnými 

operáciami aj vo vzťahu k lektorom a zákazníkom 

Prípady použitia: 

• Správa učební:  

Predstavuje možnosť prehľadu učební, ich odstraňovania a pridávania do databázy. 



- 41 - 

 

• Správa termínov:  

Reprezentuje značne kritickú časť celej aplikácie. Termín je chápaný ako jeden neprerušený 

časový úsek počas ktorého trvá samotné školenie. Nastáva však problém so školeniami, 

ktoré trvajú viac dní. Z tohto dôvodu je nutné uvažovať o istých skupinách termínov, ktoré 

spolu súvisia. Napr.: Týždňové školenie sa skladá z piatich termínov od 9:00 do 16:00, 

ktorých spoločnou vlastnosťou je príslušnosť do jednej skupiny termínov. To môžeme 

nazvať granularitou termínov. Ku každému termínu musí byť možné priradiť učebňu 

a lektora, čo je možné previesť na celej skupine termínov, alebo aj na konkrétnom termíne. 

Uvedeným spôsobom je možné vyjadriť týždňové školenie, školené jedným lektorom, ale 

niektoré dni môže vďaka granularite zastupovať iný lektor. Z pohľadu lektora je nutné 

zabezpečiť vyjadrenie záujmu školiť a administrátor následne môže záujem potvrdiť. 

V danej problematike je integrovaná značná logika aplikácie. 

• Správa zákazníkov:   

Predstavuje možnosť prehľadu zákazníkov, ich vytvárania a odstraňovanie, zaradzovanie do 

oblastí podnikania a vyjadrovanie platobnej morálky. 

• Správa užívateľov:  

Jedná sa o prehľad a editáciu užívateľov, ktorými sú všetci aktéri vstupujúci do systému. 

• Správa kurzov:  

Vytváranie, úpravy a odstraňovanie kurzov, aktuálne ponúkaných školiacim strediskom. Ku 

správe kurzov prináleží aj vytváranie nových termínov resp. skupín termínov, na ktoré sa 

potom môžu prihlasovať účastníci.  

• Úprava profilu:  

Ak je lektor zamestnaný školiacim strediskom, tak je mu vytvorený užívateľský účet, pod 

ktorým sa môže prihlásiť a samozrejme meniť svoje heslo, adresu a pod. 

• Prihlásenie na termín:  

Lektor v prostredí svojho profilu vyjadruje záujem učiť niektorý kurz a následne má 

prehľad termínov k danému kurzu. Má možnosť vyjadriť záujem daný termín školiť. 

Záväzne školenie termínu je však až po odobrení administrátorom. Lektor sa z termínu, 

ktorý potvrdil administrátor nemá možnosť odhlásiť. 

• Prehľad zoznamov:  

Jedná sa len o základné informácie o profile školení, termínov, lektorov, financovania,...  

• Fakturácia:  

Ide predovšetkým o zobrazenie prehľadu termínov, ktoré daný lektor v istom časovom 

období školil, a prípadne o vytlačenie danej zostavy termínov v papierovej podobe. 
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3.4.2 Externá časť 

 

Obrázok  3.2 Diagram prípadov použitia (externá časť) 

Aktéri: 

• Administrátor:  

Predstavuje užívateľa, ktorý ma absolútne práva aj v tejto externej časti. Jeho úlohou je 

predovšetkým správa a pridávanie zákazníkov a účastníkov.  

• Personalista:  

Prestavuje externého užívateľa systému, ktorý ma značné administrátorské práva nad 

svojimi zamestnancami, ktorých predstavujú účastníci. Predovšetkým schvaľuje 

a potvrdzuje ich registráciu na termíny kurzov. 

• Účastník:  

Existujú dva základné typy tohto aktéra. Jedným je účastník – jednotlivec, ktorý sa 

registruje priamo na termín a ďalším je účastník – zamestnanec, ktorý vyjadruje iba záujem 

o termín a jeho registráciu musí potvrdiť personalista. 

• Administratívny pracovník:  

Jedná sa o užívateľa obmedzenými administrátorskými právami. Jeho úlohou je spravovať 

zákazníkov a účastníkov ale taktiež potvrdzovať registráciu účastníkov a vo finálnej fáze 

vytvárať faktúru zákazníkom. 
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Prípady použitia: 

• Správa zákazníkov:   

Predstavuje možnosť prehľadu zákazníkov, ich vytvárania a odstraňovanie, zaradzovanie do 

oblastí podnikania a vyjadrovanie platobnej morálky. 

• Správa účastníkov:  

Jedná sa o prehľad a editáciu účastníkov, ktorý patria k istému zákazníkovi (často 

zamestnávajúca spoločnosť), prípadne sú jednotlivcami. 

• Úprava profilu:  

Každý aktér vstupujúci do systému má vytvorený účet, pod ktorým sa môže prihlásiť 

a samozrejme meniť svoje heslo, adresu a pod. 

• Fakturácia zákazníkov:  

Ide predovšetkým o zobrazenie prehľadu termínov, ktoré daný zákazník resp. účastník 

absolvoval  a prípadne o vytlačenie danej zostavy termínov v papierovej podobe.  

• Prejavovanie záujmu účastníka o termín:  

Účastník, ktorého registráciu na termín musí potvrdiť personalista, môže prejaviť záujem 

o niektoré z dostupných termínov školení. Tento záujem sa však ešte nezobrazuje žiadnemu 

aktérovi školiaceho strediska.  Uvedená agenda umožňuje zákazníkom efektívnejšie 

plánovať a organizovať školenia. 

• Prihlasovanie účastníka na termín:  

Tento prípad použitia môže využiť účastník, ktorého registráciu nemusí potvrdiť 

personalista. Jedná sa predovšetkým o jednotlivcov. U ďalšieho typu účastníkov práve 

v tomto prípade použitia potvrdzuje registráciu personalista, ktorý taktiež má finančný 

prehľad o kurzoch a ich dispozícií. Tento krok je nutný aby sa aktérom školiaceho strediska 

účastník zobrazil v prehľadoch a mohli potvrdiť jeho účasť na termíne. 

• Potvrdenie účastníka na termín:  

Prípad použitia je riešený na strane školiaceho centra. Ide v podstate o zobrazenie zoznamu 

účastníkov, ktorý sa záväzne, po prípadnom potvrdení personalistom, prihlásili na termín. 

Aktér túto prihlášku potvrdí, na základe čoho je vygenerovaný pozývajúci email účastníkovi 

a ten, ani jeho personalista, sa už z termínu odhlásiť nemôže. 

3.4.3 Proces kurzov 

Školiace stredisko ponúka isté kurzy, ktoré majú presnú osnovy, doporučenú literatúru a pod. Tieto 

skutočnosti sú zverejnené na letákoch a bulletinoch firmy. K daným kurzom sú potom vyhlásené 

termíny, ktoré môžu byt verejne zobrazené na stránkach a potom sa účastníci prihlasujú na daný 

termín.  
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Proces prihlasovania bol však vykonávaný manuálne a zobrazený na statických web 

stránkach. Je samozrejme, že nie každý termín je plne obsadený a niekedy je preto zrušený. Ak sa 

však vedúci školení rozhodne, že termín je dostatočne obsadený, potom pridelí záväzne učebňu na 

daný termín a čas. Tento proces je náročný, pretože je nutné sledovať, či zvolená učebňa je v danom 

čase voľná a nie je obsadená iným školením. Ak je pridelená učebňa, potom je pridelený lektor.  

Školiace centrum, však nemá stálych lektorov, ale niekoľko zmluvných, ktorý nepracujú výhradne 

v školiacom centre, alebo prípadne ešte študujú. Je samozrejme, že oslovený lektor nemusí mať čas 

a môže ponuku odmietnuť. Klasické riešenie bolo poslanie emailu lektorom s ponukou školení na 

celý mesiac. Lektor ku každému termínu uviedol, či školiť môže alebo nie. Časovo náročné však bolo 

spracovane týchto informácií. Vedúci strediska totiž musel prečítať a vyhodnotiť niekoľko emailov 

a prideliť školenia, v prípade znásobeného záujmu lektorov rozhodnúť, ktorý dané školenia dostane 

a oznámiť skutočnosť naspäť lektorovi. Tento proces bol značne časovo náročný a stával sa postupne 

aj finančne nákladný, pretože vedúci strediska trávil podstatnú časť svojho času práve týmto 

procesom. Celá agenda bola vedená v programe MS Excel za podpory plánovania MS Outlook. 

V našom riešení vytvoríme proces prideľovania kurzov lektorom tak, aby podľa možností vyhovoval 

uvedeným požiadavkám. Riešenia sa ponúka s uvažovaním o výslednom informačnom systéme, ktorý 

bude ponúkať konkrétny reálnu zmenu procesov.  

Lektor bude mať možnosť vytvoriť svoj profil, ktorého súčasťou budú aj informácie o tom, 

ktoré kurzy daný lektor je ochotný a kvalifikovaný školiť. Tento proces môže byť realizovaný 

samotným lektorom, ak má dostatočnú dôveru, aby do profilu nezapísal klamné informácie. U nových 

lektorov to vykoná administrátor systému, kde lektorovi vyplní jeho kvalifikáciu a dohodne sa s ním, 

ktoré kurzy by bol kvalifikovaný školiť. 

Uvedený profil umožňuje lektorovi náhľad na termíny konkrétnych školení, ich presný čas, 

odmenu, a miesto realizácie. O konkrétny termín môže vyjadriť záujem, čo však ešte nie je pokladané 

za záväzné priradenie lektora na termín. Takto môže prejaviť záujem aj väčší počet lektorov o jeden 

termín. O záväznom pridelení rozhodne správca školení, ktorý pozná kvality lektorov a taktiež 

dôležitosť zákazníka. Po osobnom zhodnotení pridelí termín lektorovi, ktorý mal záujem. Toto 

pridelenie je pre lektora záväzné, tento prehľad uvidí vo svojom osobnom rozvrhu. Podľa neho sa 

počíta aj mesačná odmena lektorov. 

Uvedený workflow by mal byť prehľadne realizovateľný v prípadnom IS. Taktiež značne 

odoberá prácu správcovi školení, ktorý sa môže dôkladnejšie venovať zákazníkom.   
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Obrázok  3.3 Workflow kurzov a termínov 

 

3.4.4 Proces prihlasovania účastníkov na termíny 

Tento proces patrí v školiacom stredisku ku kritickým, pretože sa jedna o komunikáciu so 

zákazníkom. Firma sa musí orientovať predovšetkým na veľkých strategických zákazníkov, ktorým 

sa snaží poskytovať čo možno najkomplexnejšie služby, od vlastnej špecifickej osnovy kurzu, 

otestovania účastníkov pred kurzom, až po vyhodnotenie ich výstupného testu.  

Takýto zákazník zvyčajne vyhlási výberové konanie, a školiace stredisko musí ukázať prečo je 

lepšie. Následne sa jedná s personalistom, ktorý často vyžaduje prehľadové tabuľky o 

záverečnom testovaní zamestnancov, o ich úspešnosti a očakáva, že skoliace centrum mu v každom 

prípade vyjde v ústrety. Taktiež je častou požiadavkou umožnenie účastníkom prejavovať záujem 

o konkrétne termíny, čím zákazníkovi odpadá agenda plánovania a prenáša sa na školiace centrum. 

Vyhovenie týchto požiadaviek však často znamená pre vedúceho strediska hodiny strávené 

kopírovaním a vyhodnocovaním dát a vytváranie tabuliek personalistovi.  

Samotný proces je nutné rozdeliť podľa práv účastníka. Ten totiž môže byť individuálna osoba, 

ktorá sa hlási na kurz z vlastného záujmu a nie ako zamestnanec spoločnosti.  Takýto účastník by mal 

mať právo voľnej registrácie termínov. Druhým špecifickým prípadom je účastník, ktorý je 

zamestnancom firmy, ktorá ho posiela na školenie. Je logické že tento účastník nemá voľnú voľbu 

kurzov, ale o jeho školení často rozhoduje a potvrdzuje personalista. Ten by mal mať možnosť 

takéhoto účastníka prihlásiť na zvolené a dojednané školenie, za často zjednaných podmienok, 

prípadne zliav.  Je nutné uvažovať o tom, že účastník sa síce nemôže záväzne prihlásiť na kurz, ale 

môže vyjadriť záujem o kurz v určitom termíne a ten musí byť schválený personalistom. 

Po prihlásení účastníka na školenie, či už to urobil priamo účastník, alebo personalista, 

prichádza do procesu správca školení, ktorý vidí prehľad počtu účastníkov na daný termín. Práve 

podľa počtu rozhodne, či sa bude dané školenie konať alebo nie. Ak rozhodne o konaní, tak 

prihlásenie účastníkov potvrdí. V tom momente účastníci sa už nemôžu z daného školenia odhlásiť 
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a sú záväzne prihlásený. Zároveň im je poslaný automatický email, ktorý ich upozorňuje na školenie, 

na miesto a čas jeho konania. Vedúci školení v tejto fáze taktiež pridelí učebňu a umožní 

prihlasovanie lektorov na termín.  

Proces je často dolaďovaný kvôli požiadavkám zákazníka. Jedná sa často o detaily ako 

nezobrazenie ceny školenia účastníkom, prípadne vytváranie termínov a cien pre individuálnych 

zákazníkov, ktoré nebudú zobrazované v celkovej verejnej ponuke.  

Značnú organizačnú výhodu predstavuje práve umožnenie účastníkom prejavovať záujem 

o termín a následné potvrdenie záujmu personalistom. Po tomto potvrdení je účastník zobrazený 

v prehľade pre vedúceho školení, ktorý vidí obsadenosť kurzu. Tento proces je poskytovaný 

zákazníkom ako bonus a odľahčuje agendu personalistom. Práve táto skutočnosť nadštandardnej 

služby prináša školiacemu centru komerčnú výhodu pred konkurenciou. 
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Obrázok  3.4 Proces prihlasovania účastníkov na termíny 
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4 Realizácia projektu 

V kapitole sa nachádza popis vlastnej realizácie projektu. Postupne sú preberané jednotlivé časti 

vývoja systému použitím Iterative, Incremental Framework. Jedná sa o návrh modulov podporujúcich 

procesy a ekonomické analýzy v informačného systéme školiaceho strediska. Celú realizáciu je 

možné rozdeliť do dvoch základných častí kde sa jednalo o vytvorenie internej časti, určenej pre 

administrátora, lektorov, riaditeľa a pod. a časť externú, určenej pre zákazníkov, účastníkov, 

personalistov a pod. Túto realizáciu popíšeme z implementačného hľadiska, za účelom overenia 

a predvedenie použitých implementačných postupov, s cieľov verifikovateľnosti postupov a validácie 

výstupov. Následne si názorne ukážeme realizáciu procesov popísaných v predošlých kapitolách. 

Návrh projektu, ako aj jeho realizácia postupovala za vysokej interakcie zadávateľa, ale taktiež 

dotazov zákazníkov školiaceho centra.   

4.1 Inception 

4.1.1 Špecifikácia požiadaviek 

V tejto fáze boli spísané základné požiadavky zadávateľa k celému systému. Predstavujú len náčrt 

celej šírky systému a nezaoberajú sa detailmi, lebo tie sa budú riešiť jednotlivo. V uvedených 

požiadavkách je prehľad systému, ktorý však presahuje rozsah tu uvedenej implementácia. 

Požiadavky sú písané z veľmi širokého hľadiska, aby bola zabezpečená rozšíriteľnosť systému do 

budúcnosti. Môžeme vlastne hovoriť o víziách systému.  

Práve kvôli požiadavkám ďalšieho vývoja projektu si prístup vyžadovať už od začiatku veľmi 

prehľadný prístup, ktorý je pochopiteľný nie len pre autora samotného projektu ale aj pre prípadných 

programátorov, ktorý by mohli daný systém rozšíriť. 

4.1.2 Plán projektu 

Dochádza k rozdeleniu projektu na dve časti z pohľadu vývoja. Jedná sa o Zákaznícku - externú 

a Administrátorskú – internú časť.  

Ako pri každom projekte bol stanovený predbežný plán a postupnosť krokov, ktoré mali viesť 

k úspešnému systému a jeho reálnej časovej realizácií. V prvej fáze  sa jednalo o štúdium 

používaných technológií, následne to bola analýza už konkrétnych požiadaviek, vybudovanie 

databázy, zostavenie architektúry a postupná implementácia požiadaviek a testovanie vytvorených 

častí. Vzhľadom na to, že niektoré časti projektu sú už nasadené v prevádzke, tak samozrejmosťou je 

udržovanie systému a odstraňovanie chýb.  
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4.2 Elaboration 

Pre správne určenie požiadaviek zákazníka bola nutná častá komunikácia a zistenie fungovanie 

školiaceho strediska a procesov v ňom prebiehajúcich. Tieto základné implementované procesy boli 

popísané v predošlej kapitole Analýza a firmy a procesov,  kde sa taktiež nachádzajú podrobne 

popísané Diagramy prípadov použití. 

4.2.1 Riziká projektu 

Medzi jedno zo základných rizík patrí nedokončenie projektu. Tomuto riziku sú vystavené 

predovšetkým projekty z oblastí informačných technológií. Častou príčinou býva jeho nesprávna 

realizácia v počiatočných fázach, keď nedôjde dostatočnému skúmaniu danej špecifickej 

problematiky. Z daného dôvodu je nutné podrobné preskúmanie procesov a návrh ich realizácie. Je 

možné túto časť označiť za prvý míľnik samotného projektu.  

Jedným z ďalších rizík je časové podhodnotenie projektu. Taktiež je nutné nepodceniť prvú 

fázu a správne odhadnúť trvanie projektu z ohľadom na jeho veľkosť. Je nutné zvážiť tiež rezervu. 

V podobných projektoch sa odhadovaný čas, z dôvodu rezervy zdvojnásobuje. 

Ďalším rizikom je vytvorenie nepotrebného a nepoužiteľného projektu. Z tohto dôvodu je 

nutná stála spolupráca so samotným školiacim strediskom a všetkými jeho súčasnými zložkami. 

Medzi podstatné riziká možno zaradiť závislosť na samotný systém, ktorá vznikne po jeho nasadení. 

Je možné predpokladať že firma si už nebude viesť papierovú agendu po nasadení systému a z toho 

dôvodu bude na jeho behu celkom závislá. 

Medzi samotné konkrétne rizikové časti patrí proces prihlasovania zákazníkov na kurzy, 

pretože sa jedná a samotný zdroj firmy a taktiež proces, ktorý musí fungovať, aby nevytváral zlé 

meno firmu u zákazníkov. 

 

 

4.2.2 Role a práva 

Neodlučiteľnú, s diagramu prípadov použití však nie veľmi jasnú požiadavku, predstavuje správa 

a rozdelenie samotných aktérov systému. S týmto vystupuje otázka riešenie užívateľov. Zvolená bola  

forma granularity práv. V podstate ide o to, že v systéme nebudú existovať rôzni aktéri, ale len jeden, 

ktorý bude mat prisúdené role. Každá rola predstavuje súbor práv, čo užívateľ s danou rolou môže 

vykonať.  Týmto riešením získam v podstate požadovaných aktérov. Výhody predstavuje možnosť 

dodatočne vytvárať ďalšie role, s konkrétnymi právami, prípadne priradzovať užívateľovi práva bez 

rolí.  

Nasledujúca tabuľka predstavuje riešenie aktérov systému použitím granularity rolí. 
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Časť aplikácie Právo Admin Adm. Prac. Lektor Riaditeľ 

Systém 

Prehliadanie logu � �  � 

Nápoveda � � � � 

     

     

Kurz 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � � � � 

Termín 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � � � � 

Učebňa 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � � Iba seba � 

Kvalifikácie 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � � � � 

Užívatelia 

(admin, lector, 

director) 

Insert �    

Delete �    

Modify � Iba seba Iba seba  

View � � Iba seba � 

Tabuľka  4.1 Role a práva užívateľov v interných moduloch 
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Časť aplikácie Právo Admin Adm. Prac. Personalista11 Účastník 

Termín 

Záujem    � 

Registrácia � � � � 

Potvrdenie � �   

Prehľad � � � � 

Kurz 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � � � � 

Účastníci 

Insert � � �  

Delete � � �  

Modify � � �  

View � � � Iba seba 

Zákazníci 

Insert � �   

Delete � �   

Modify � �   

View � �   

Tabuľka  4.2 Role a práva užívateľov v externých moduloch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Samozrejmosťou je, že personalista vidí iba profily svojich účastníkov a taktiež na termíny môže  

registrovať iba účastníkov príslušných danému zákazníkovi, ktorého je personalistom. 
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4.2.3 Konceptuálny model 

V tejto fáze som vytvoril jednoduchý konceptuálny model, ktorý ešte neobsahuje všetky atribúty, ale 

slúži na pochopenie zložitých vzťahov v systéme. Predstavuje základnú kostru pre Diagam tried.  

 

 
Obrázok 4.1 Konceptuálny model 
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Z uvedeného modelu bolo identifikovaných niekoľko podstatných entít: 

• Užívateľ:  

Predstavuje entitu užívateľa systému, ktoré vlastní role, prípadne aj konkrétne práva. 

Reprezentantmi, tejto entity sú aktéri z Diagramu prípadov použitia: Administrátor, 

Administratívny pracovník, Lektor, Riaditeľ strediska.  

• Právo:  

V každom jednom objekte v systému budú vystupovať štyri základné práva: Insert, Delete, 

Modify, View. Pri práci s entitami budú tieto práva overované. Prihlásenie do systému 

nepredstavuje právo užívateľa, ale ak nemá práva tak nemôže so systémom narábať 

a nebudú mu zobrazené ani odkazy na iné podstránky. 

• Rola:  

Predstavuje súbor práv, ktoré môžu byť pomocou role, priradené užívateľovi naraz. Nie je 

možné pridať rolu a následne odobrať niektoré práva, ktoré rola so sebou pre užívateľa 

nesie. Danú požiadavku je možné riešiť priradením role s menej právami a následným 

pridaním ďalších práv. Rola môže zohrávať rolu vytvárania aktérov podľa špecifikácie 

zadania.  

• Učebňa:  

Reprezentuje entitu, ktorá je nutné priradiť k termínu. Je samozrejme požadované udržiavať 

záznamy o základných informáciách učebne.  

• Kvalifikácia:  

Označuje pomenovanú kvalifikáciu, ktorú lektor dosiahol. Kurz obsahuje odkaz na 

kvalifikácie, čím reprezentuje požiadavku na kvality lektora. Informácie o kvalifikácií však 

nepredstavujú obmedzenie prihlasovania lektorov na kurzy, resp. toto obmedzenie je možné 

zapnúť.   

• Kurz:  

Reprezentuje predovšetkým informácie o ponúkanom školení ale nie termínoch. Predmetom 

entity kurzu je uchovávanie informácií, ako je osnova a obsah školenia. 

• Termín:  

Predstavuje spojitý časový úsek vyučovania jedným lektorom, v jednej učebni. Na základe 

odučených termínov sa bude počítať pláca lektora. Každý termín musí byť nutne súčasťou 

jednej Skupiny Termínov. Účastníci sa nemôžu prihlásiť na termín, len na skupinu termínov. 

• Skupina termínov:  

Označuje súbor termínov, ktoré spolu súvisia. Nepredstavuje však jednotku od ktorej by 

závisela pláca lektorov. Skupina termínov, môže existovať bez akéhokoľvek priradeného 

termínu, avšak potom slúži len ako šablóna pre vytvorenie skutočných termínov, na ktoré sa 

môžu účastníci prihlásiť.  
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• Zákazník:  

Predstavuje entitu systému ktorá reprezentuje istú firmu, ktorá sa stala zákazníkom 

školiaceho centra. Je predovšetkým organizačnou entitou, ktorej súčasťou sa stávajú 

účastníci. Do systému sa môže prihlásiť len účastník, nie zákazník. 

• Účastník:  

Predstavuje entitu užívateľa externého systému, ktoré vlastní role, prípadne aj konkrétne 

práva. Reprezentantmi, tejto entity sú aktéri z Diagramu prípadov použitia: Účastník, 

Personalista.  

• U_Právo:  

Tieto práva sú priradzované účastníkom. Jedná sa taktiež o základné práva: Insert, Delete, 

Modify, View, ale okrem nich sa tu nachádzajú predovšetkým práva na registráciu 

a prejavovanie záujmu o školenia, ktoré sú podstatné pri implementácie uvedených 

procesov. 

• U_Rola:   

Predstavuje súbor práv, ktoré môžu byť pomocou role, priradené účastníkovi naraz. Na 

základe príslušnosti účastníka do role sa môže stať jedným z aktérov: Účastník, 

Personalista. Prípadne môže byť vytvorená ďalšia rola kombináciou vhodných práv. 

 

4.3 Construction 

Táto fáza predstavovala časovo najnáročnejšiu časť projektu. Na jej začiatku bol celý projekt 

rozdelený  do niekoľkých, jednotlivo implementovaných iterácií, ktorých výsledkom bola zakaždým 

funkčná časť aplikácie. V tejto práci sa ale zameriame na realizáciu už popisovaných procesov za 

účelom ich ekonomického vyhodnotenia. 

Nasledujúci prehľad uvádza základné iterácie v ktorých bol vytváraný projekt. Uvedieme ale 

len iterácie vytváranie modulov pre ekonomické analýze, ktoré by však bez ostatných nemohli 

existovať, ale tie nie sú predmetom tejto práce. 

Iterácie:  

• Kurzy:  

Iterácie predstavuje vytváranie a správu kurzov. Jedná sa predovšetkým o ukladanie 

informácií o školení. V tejto iterácii som sa nezaoberal správou termínov k danému kurzu.  

• Termíny:  

Jedná sa o vytvorenie a správu termínov príslušných ku konkrétnemu kurzu. Ako už 

vyplýva z Konceptuálneho modelu, jedná sa nie len o vytvorenie jednoduchých termínov, 

ale predovšetkým o vytvorenie skupín termínov. Z toho vyplýva možnosť pri každom kurze 

vytvorenia novej skupiny termínov, kde je prípustné nastaviť časový rozsah a opakovanie 
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v určitých dňoch. Skupina termínov predstavuje len šablónu konkrétneho školenie, teda ak 

nastavím všetky parametre ako napr.: cenu, lektora, učebňu,... tak sú vygenerované 

termíny, ktoré sú uložené do databázy. Na konkrétnom termíne nie je možnosť určenie jeho 

časového rozsahu v priebehu viacerých dní pretože musí predstavovať jeden spojitý časový 

úsek. Termíny ponúkajú možnosť nastaviť v konkrétny deň školenia inú učebni, iného 

lektora, prípadne upravený čas. Termín nie je možné vytvoriť samostatne, ale len ako 

súčasť skupiny termínov.  

Účastník sa prihlasuje len na kompletnú skupinu termínov a nemá možnosť sa 

prihlásiť napr.: iba na jeden deň týždňového školenia, čo by bolo neprípustné. Lektor je 

však vyplácaný za odučené termíny, nie skupiny termínov.  

• Termíny lektora:  

V tejto iterácii som riešil prejavenie záujmu lektora o  konkrétnu skupinu termínov 

a o termín. Lektor po vstupe do systému má možnosť výberu školení o ktoré má záujem 

a následne je mu zobrazená ponuka vypísaných skupín termínov a termínov. Lektor 

zaškrtne o ktorú skupinu termínov alebo termín má záujem. Ak zvolí skupinu termínov, tak 

automaticky sa predpokladá, že má záujem školiť každý termín obsiahnutý v školení. Ak 

lektor má záujem učiť len konkrétny termín, tak ho musí konkrétne v skupine termínov 

zvoliť.  

• Priradenie lektora:  

Jedná sa o priradenie termínu lektorovi. Užívateľ s právami editácie termínu v možnosti 

„Lektor“ vidí záujemcov o daný termín, alebo celú skupinu termínov. Vyučovanie môže 

potvrdiť iba jednému záujemcovi, ktorému je následne celá skupina termínov, resp. termín, 

priradená. Lektorovi je poslaný email s informáciami o školení. Takto priradený termín 

lektor nemôže v svojom profile odmietnuť a ani odobrať záujem o učenie daného kurzu.  

• Zákazníci:  

V tejto iterácií bola riešená správa zákazníkov, kde sa jednalo o zobrazenie zákazníkov 

podľa určitých filtrov. Podstatnou častou riešenou v tejto iterácií  bola správa účastníkov 

konkrétneho zákazníka, kde sa jednalo taktiež o vytvorenie prehľadných zoznamov 

a možnosti hľadania účastníka podľa začiatočných písmen priezviska. Podobne ako 

v internej časti aj v tejto iterácií bolo nutné vyriešiť správu práv a rolí pre účastníkov. 

• Prihlasovanie účastníkov:  

Celá uvedená iterácia sa zameriava na implementáciu procesu prihlasovania účastníkov na 

kurzy. Predovšetkým bolo nutné vytvoriť vlastnú časť systému v ktorej účastník vidí kurzy 

na ktoré je prihlásený a taktiež ma možnosť sa prihlásiť, resp. prejaviť záujem o určitý 

termín. Podstatné bolo nastavenie vhodných práv pre personalistov, aby mohli pracovať iba 

so svojimi účastníkmi a kurzami na ktoré majú právo prihlásenia. 

• Potvrdenie účastníkov:  
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Úlohou administrátora alebo adm. pracovníka je potvrdiť prihlásenie účastníka. Bolo nutné 

naimplementovať zobrazenie zoznamu skupín termínov a účastníkov, ktorý sú na daný 

termín registrovaný. Z takto priradenej skupiny termínov sa účastník už nemá právo 

odhlásiť, prípadne musí kontaktovať školiace centrum. Samozrejmosťou je upozornenie 

účastníka emailom na miesto a čas konania daného školenia. 

 

4.3.1 Analýza 

Pri analýze bolo nutné zozbierať konkrétne a presné požiadavky zadávateľa na danú iteráciu, 

z ktorých bol vytvorený podrobný Diagram prípadov použitia, týkajúcich sa konkrétnej iterácie.  

4.3.2 Design 

Fáza predstavuje prípravu ku konkrétnej implementácii danej iterácie. V tejto fáze boli požiadavky 

zadávateľa premietnuté do diagramu tried, konkrétne bola nutná znalosť všetkých atribútov každej 

triedy a predovšetkým ich typ. V niektorých zložitejších iteráciách bol vytvorený Sekvenčný diagram, 

prinajmenšom bolo nutné rozvrhnúťpostupnosť krokov a interakciu objektov, ktoré vedú 

k požadovanému výsledku, špecifikovanému v Analýze.  

Najpodstatnejším výsledkom je Diagram tried, ktoré nepredstavuje len atribúty, ale taktiež 

metódy a dedičnosť.   

Príloha:  Diagram tried12 

 

4.3.3 Implementácia 

Časť pojednáva už o konkrétnej programovej a databázovej realizácii. Bolo nutné sa rozhodnúť pre 

určitý spôsob realizácie projektu a jeho rozvrhnutia. Ako najvhodnejšia bola zvolená trojvrstvová 

architektúra. Táto forma logicky rozdeľuje aplikáciu do vrstiev, ktoré sú navzájom nezávislé 

a komunikujú len prísne špecifikovanými povolenými spôsobmi. Model je výhodný najmä pre veľké 

projekty, kde je nutná efektívna spolupráca viacerých programátorov. Architektúra zabezpečuje 

možnosť vytvárania komponent v iných programovacích jazykoch ak ich vzájomná komunikácia 

bude napr. prostredníctvom XML, čo bolo neskôr uplatnené v spolupráci s externými systémami. 

 

 

 

Model sa skladá z troch základných vrstiev: 

                                                      
12 Kompletný diagram tried (Class_diagram.png) sa nachádza na priloženom DVD v adresári Prilohy. 



1. Presentation Layer

Vrstva poskytujúca 

sa zabezpečí jej nezávislos

a Business vrstvou napr. firewall. Táto vrstva sa môže jednoducho meni

windowsovú,  webo

2. Business Layer: 

Vrstva poskytujúca logiku aplikácie. Obsahuje rozhranie medzi 

a Presentation. Vykonáva

Tieto požiadavky formalizuje presnejšie a

obsahovať ešte tzv.: 

požiadavkou na databázu, správnos

projekte bola ponechaná 

DataAccess, nemá vystavané triedy nad všetkými tabu

metódach môže zjednocova

3. Data Access Layer

Vrstva poskytujúca prístup k

databázového servera

upravujúce dáta v

všetkými tabuľkami databázy, aj nad rela

SQL procedúry zabezpe

v databáze. 

 

Obrázok 

                                                      
13 Zdroj:  24.4.2008  

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en

Presentation Layer:  

Vrstva poskytujúca užívateľské rozhranie. Nesmie pristupovať priamo na dáta, tým 

í jej nezávislosť. Pri webových aplikáciách môže by

vrstvou napr. firewall. Táto vrstva sa môže jednoducho meni

windowsovú,  webovú, mobilnú aplikáciu, prípadne webovú službu.  

  

Vrstva poskytujúca logiku aplikácie. Obsahuje rozhranie medzi 

Vykonáva všetky požiadavky na získavanie, úpravu a

Tieto požiadavky formalizuje presnejšie a dotazuje sa Data Access vrstvy. Mohla by 

 ešte tzv.: Business Rules, časť v ktorej by kontrolovala korektnos

požiadavkou na databázu, správnosť typov a podobne. Logika kontroly ale v

projekte bola ponechaná na samotnú databázu. Business vrstva, na rozdiel od 

nemá vystavané triedy nad všetkými tabuľkami pretože vo svojich 

metódach môže zjednocovať viaceré DataAccess triedy. 

Data Access Layer:  

Vrstva poskytujúca prístup k databáze. Ona jediná môže volať SQL procedúry 

databázového servera a poskytovať im parametre, alebo len volať priamo operácie 

upravujúce dáta v databáze alebo XML súbore. Triedy tejto vrstvy sú postavené nad 

ľkami databázy, aj nad relačnými, ktoré len vyjadrujú vz

SQL procedúry zabezpečujú vykonávanie základných metód DataAcces 

 
Obrázok 4.2 Trojvrstvová architektúra13 

 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnvsent/html/FoodMovers3.asp

 priamo na dáta, tým 

. Pri webových aplikáciách môže byť medzi ňou 

vrstvou napr. firewall. Táto vrstva sa môže jednoducho meniť na 

 

Vrstva poskytujúca logiku aplikácie. Obsahuje rozhranie medzi Data Access 

všetky požiadavky na získavanie, úpravu a mazanie dát. 

vrstvy. Mohla by 

ktorej by kontrolovala korektnosť 

Logika kontroly ale v tomto 

vrstva, na rozdiel od 

kami pretože vo svojich 

ť SQL procedúry 

ť priamo operácie 

databáze alebo XML súbore. Triedy tejto vrstvy sú postavené nad 

nými, ktoré len vyjadrujú vzťah N ku N. 

DataAcces vrstvy 

us/dnvsent/html/FoodMovers3.asp 
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Čo sa týka použitia objektov v rámci trojvrstvovej architektúry, tak predstavujú základný 

nositeľ dát a metód krížom cez všetky vrstvy. Jediným obmedzením je použitie relačnej databáze, kde 

musí byť objekt v dátovej vrstve rozložený medzi jednotlivé relačné tabuľky.  

 
Obrázok 4.3 Objektová realízácia naprieč vrstvami 

 

Z uvedenej techniky prístupu bol vytvorený Package Diagram, ktorý slúžil ako podklad pre 

navrhnutie projektu vo vývojovom prostredí: Microsoft Visual Studio 2005. 

 
Obrázok 4.4 Package diagram projektu 
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Obrázok 4.5 Realizácia  package diagramu 

 

 

 

 
Obrázok 4.6 Diagram komponent 

 

4.3.4 Testovanie 

V tejto časti bolo realizované testovanie splnenia požiadaviek vyplývajúcich z Diagramu prípadov 

použitia. Taktiež boli overované procesy a validácia ich výsledkov 

4.4 Transition 

4.4.1 Diagram nasadenia 

Nasadenie projektu vychádza z požiadaviek zadávateľa a použitej technológie. Podstatné je pri to 

oddelenie databázového serveru od aplikačného webového serveru. Obe tieto služby sú 

outsourcované pri reálnom behu systému. Webový server poskytuje jednoduchý prístup vzdialeným 

klientom, ktorý môžu používať ľubovoľný internetový prehliadač na prístup do systému.  

Výsledné nasadenie projektu zodpovedá  uvedenému diagramu nasadenia. 
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Obrázok 4.7 Diagram nasadenia 
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5 Realizácia procesov 

V tejto kapitole bude rozobraná skutočná realizácia popísaných procesov, na ktorých riešenie boli 

použité ekonomické a informatické metódy. Budeme začínať návrhom kurzu, jeho vypísaním, 

následným záujmom klientov, realizáciu a vyhodnotením. Popíšeme procesy z interného aj 

z externého pohľadu na systém, ako už bolo popisované v predošlých kapitolách. 

5.1 Vytvorenie kurzu 

Vytvorenie kurzu zahŕňa analýzu trhu, kde je snaha o vytvorenie kurzu, ktorý je koncepčne 

a tematický vhodne pripravený. Taktiež sa rieši, či konkurencia podobný produkt ponúka. Na základe 

týchto faktorov je určená cena kurzu. Nutnosťou k návrhu kurzu je samotná osnova, z ktorej vyplýva 

trvanie kurzu. Na tvorení osnovy sa  podieľajú najskúsenejší lektori školiaceho strediska z danej 

oblasti. Právo vytvoriť kurz samozrejme každý ale len určený užívatelia.  

 

Obrázok  5.1 Vytvorenie nového kurzu 

  



Všimnime si checkbox „verejný“, ktorý umožňuje zobrazenie kurzu na internetových stránkach 

školiaceho strediska. Totiž niektoré kurzy sú tvorené priamo podľa prianí zákazníka, sú jedinečné a je 

nežiaduca účasť ďalších zákazníkov, preto sú neverejné. S vytvorením kurzu, ako verejného, súvisí 

ďalšia položka a to je voľba kategórie kurzu, podľa ktorej bude automaticky zobrazovaný na 

stránkach školiaceho centra. Kurz môže byť uvedený vo viacerých kategóriách. 

 

Obrázok  5.2 Kategórie kurzu 

 

Kurz sa po uložení automaticky zobrazuje na stránkach v priradených kategóriách. 

 

Obrázok  5.3 Zobrazenie kurzu v kategóriách na verejných stránkach 
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Po kliknutí na daný odkaz sú zobrazené podrobnosti kurzu, ktoré boli vyplnené pri jeho 

zadávaní. Termíny zatiaľ neboli vytvorené a preto nie sú zobrazené. Ak sa vytvoria termíny, tak budú 

zákazníci o tom informovaný mailom, alebo na stránkach. 

 

Obrázok  5.4 Podrobné informácie o kurze 

5.2 Hodnotenie návštevnosti stránok 

Pri organizácií kurzov existuje nakoľko možných alternatív. Jednou je neverejný kurz, ktorý je 

vytvorený na potreby firmy. Ďalšou je verejný kurz, na ktorý môže zareagovať zákazník, väčšinou 

firma, ktorej je vytvorený po dohode termín, iba pre jej zamestnancov. Poslednou variantov, je 

prejavenie záujmu jednotlivcov, na ktorých podnet je vypísaný verejný termín do ktorého sa záujemci 

môžu prihlasovať cez verejné stránky.  

U vytvorených kurzov patrí k zaužívaným praktikám sledovanie obecného záujmu o kurz, 

prejavený návštevnosťou internetových stránok s podrobnosťami kurzu. Toto sledovane je 

ekonomicky podstatné a následne vyhodnotenie môže pri veľkom záujme vyústiť k vypísaniu 

verejného termínu, alebo naopak ku zrušeniu kurzu, čím sa môžu uvoľniť finančné kapacity napr. 

pripraveného softwéru a pod. 

Prejavovanie záujmu je sledované pomocou štatistického grafového vyhodnotenie, ktoré bolo 

implementované vo zvláštnom module v rámci tu popisovanej práce. 
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Obrázok  5.5 Modul vyhodnocovania návštevnosti kurzov 

 

Výsledný graf je možné vyhodnotiť v určitom časovom rozmedzí a intervaloch. Ich výsledok je 

prezentovaný grafom a legendou, kde je zobrazený kód kurzu a celkový počet návštev za merané 

obdobie.  

 

Obrázok  5.6 Vyhodnotenie návštevnosti stránok kurzu 

5.3 Vytvorenie termínov kurzu 

Samotná logika vytvárania termínov kurzov je značne zložitá, predovšetkým z dôvodu požiadaviek, 

ktoré boli špecifikované pri požiadavkách zákazníka na proces. Základná koncepcia termínov je ale 

nasledovná. Vzhľadom na to, že každý kurz trvá väčšinou niekoľko dní, ktoré sú po sebe, alebo sa 

periodicky opakujú, bola zavedená tzv. Skupina Termínov. Táto skupina predstavuje logické 
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zoskupenie Termínov už na konkrétne dni a čas, ale skupina je logickou jednotkou pri prihlasovaní 

účastníkov na kurz, prideľovaní lektora a učebne, fakturácií a pod. Je nutné podotknúť, že systém 

umožňuje nastaviť lektora, učebňu aj účastníka, na konkrétne termíny, daná skutočnosť je v praxi 

skôr výnimkou a používa sa pri zastupovaní lektorov, alebo striedaní učebne.  

Pri vytváraní skupiny termínov je možné zadať trvanie, v dátumoch a čase, a následne zvoliť 

dni v ktorých sa bude kurz konať. Takto je možné vygenerovať jednotlivé termíny v požadovaných 

dňoch. 

Pri skupine termínov od zákazníkov vzišla požiadavka aby boli termíny len pre konkrétneho 

zákazníka.  To je možné v časti zákazník. Ak tak bude učinené, tak skupina termínov, resp. termíny 

sa nebudú zobrazovať na verejných stránkach, ale len na stránkach určených pre personalistu 

konkrétneho zákazníka, o ktorých budeme pojednávať neskôr.  

Skupinu termínov, je tiež možné zvoliť, aby nebola zobrazovaná lektorom. Totiž každá 

generovaná skupina bola pôvodné zobrazená lektorom, ktorí o školenie prejavovali záujem. 

Zobrazená bola samozrejme aj ponúknutá odmena lektorovi (nie cena kurzu pre zákazníka), a taktiež 

meno lektora, ktorý daný kurz dostal predelený. U niektorých kurzov, takéto ich interné zverejnenie 

nebolo vhodné aby nevyvolávalo nezhody medzi lektormi. 

Vzhľadom na kapacitu učební je možné obmedziť skupinu účastníkov na určitý počet. Obecne 

sa tento počet zobrazuje personalistom ako odporúčaný. Ak je však zvolená možnosť ostrého 

obmedzenia, tak personalisti nemôžu na termín prihlásiť väčšie množstvo účastníkov ako je kapacita. 

 

Obrázok  5.7 Vytvorenie skupiny termínov 
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5.4 Zákazníci 

Ako už bolo uvedené v požiadavkách pre zákazníka, tak musíme uvažovať o dvoch druhoch 

zákazníkov. Prvým je jednoduchý zákazník, jednotlivec, ktorý sa určitým spôsobom dozvie 

o školiacom stredisku, osloví ho a absolvuje kurz. Tento zákazník je zároveň aj účastníkom kurzu 

a pre neho sú určené predovšetkým verejné kurzy. 

Druhý typ zákazníka je firma, ktorá vyhľadala školiace centrum, alebo to úspešne obstálo vo 

výberovom konaní. Tento zákazník je podstatne dôležitejší, predovšetkým v objeme školení 

a s ohľadom na dlhšiu spoluprácu. Proces, ktorým týmto zákazník v informačnom systéme ale 

prechádza, a analýzy, ktoré sú získavané, sú však zložitejšie ako u zákazníka jednotlivca. 

Predovšetkým musíme uvažovať v oblastí školení nad zákazníkom, ako o abstraktnej entite, do ktorej 

však patria konkrétny účastníci školení. Teda pojem zákazník značí firmu, a účastník značí konkrétnu 

osobu z firmy. Títo účastníci sa však často nemôžu rozhodovať dobrovoľne o tom akého kurzu sa 

zúčastnia, ale je im to predurčené personalistom za dojednaných podmienok. Táto situácia bola tiež 

implementovaná u zákazníka môže byť špecifikovaná konkrétna osoba, ktorá je v roli personalistu 

a môže spravovať svojich účastníkov, resp. ich prihlasovať na kurzy. Práve z pohľadu personalistov 

vystála požiadavka, aby si účastníci mohli z určitej ponuky kurzov vyberať a prejaviť záujem 

o školenie, ktorý bude ale nutné schváliť. Tento proces personalistom značne zjednodušil 

a sprehľadnil správu účastníkov.  

U zákazníkov sú evidované aj ekonomické údaje ako je začiatok spolupráce a spôsob získania. 

Podstatným údajom je taktiež zľava, ktorá znamená, že daný personalista tohto zákazníka uvidí pri 

prihlasovaní účastníka, zľavnenú sumu za kurz. Ku internej evidencii o zákazníkoch patria aj 

informácie o tom, aká je platobná morálka a spolupráca so zákazníkom. 

 

 

Obrázok  5.8 Vytvorenie nového zákazníka 
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Školiace centrum taktiež v rámci informácií o zákazníkoch eviduje v akej oblasti zákazník 

pôsobí. Z tohto je možné zistiť, z ktorých oblastí sú najpotenciálnejší zákazníci, a kde by prípadne 

firma mohla orientovať svoju reklamu a snahu o získanie nových zákazníkov. 

 

Obrázok  5.9 Zvolenie oblasti u zákazníka 

 

U každého zákazníka je taktiež evidované kontaktná osoba, ktorej je možné automaticky 

z rozhrania poslať email. Zákazník môže mať aj viacero kontaktných osôb, ale stále maximálne jedna 

je tzv. preferovaná. 

 

Obrázok  5.10 Kontaktná osoba zákazníka 

 

Z dôvodu zjednodušenia analýz bol vytvorený špeciálny filter nad zákazníkmi, ktorý umožňuje 

zobrazenie zákazníkov spĺňajúcich určitú podmienku, prípadne ich zoradenie podľa rôznych 

atribútov.  

 

Obrázok  5.11 Filter zákazníkov 
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5.5 Účastníci 

Po vytvorení zákazníka, je už možné vytvárať jeho účastníkov. Účastník nemôže existovať bez toho 

aby bol pod určitým zákazníkom, a preto aj jednotlivci sú priradzovaný pod zákazníkom zvaným 

Verejnosť.  

Pri vytváraní nového účastníka je možné zvoliť akú rolu bude zastávať, a tým vlastne dostane 

aj príslušné práva v systéme. Pri vytváraní účastníka je vhodné zadať jeho kontaktný email, na ktorý 

mu sú poslané informácie o zaregistrovaní do IS, jeho login a heslo. 

 

Obrázok  5.12 Vytvorene nového účastníka 

 

V systéme je taktiež možnosť prehľadného zoznamu všetkých účastníkov určitého zákazníka 

s možnosťou filtrovania. 

 

Obrázok  5.13 Zoznam účastníkov 
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5.6 Prihlásenie na kurz 

Proces prihlasovania na kurz je dôležitou časťou v celom externom prístupe k systému. Predstavuje 

možnosť konkrétneho účastníka prejaviť záujem o kurz po prihlásení do systému.  

 

Obrázok  5.14 Prejavenie záujmu účastníkom o školenie 

Po prejavení záujmu, je ale nutné aby sa prihlásil personalista a dané školenie účastníkovi 

odsúhlasil alebo zamietol. Skutočnosť, že účastník prejavil záujem, je ale možné dohľadať aj zo 

strany školiaceho strediska, a je možné takto personalistu „obísť“, čo sa samozrejme nedeje 

pravidelne, ale na žiadosť personalistov.  

 

Obrázok  5.15 Potvrdenie registrácie personalistom 

 

Po tomto potvrdení už vedúci školení v školiacom stredisku vidí „pohyb“ na danom termíne 

a zaznamená napr.: 1/1/0, čo značí, že jeden účastník prejavil záujem a z toho jeden pol potvrdený 

personalistom. Posledná číslica znamená počet potvrdených účastníkov školiacim strediskom.  

 

Obrázok  5.16 Zmeny počtu potvrdených účastníkov 
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Následne je možné potvrdiť účasť na školení zo strany školiaceho strediska. Po tomto 

potvrdení sa už účastník nemôže odhlásiť sám zo školenia a ani tak nemôže učiniť personalista. 

Pokladá sa to za storno termínu, a môžu byť vzhľadom k tomu uplatnené storno podmienky.  

 

 

Obrázok  5.17 Potvrdenie registrácie školiacim strediskom 

 

Pri potvrdení je účastníkovi automaticky zaslaný email s informáciami o mieste konania kurzu, 

resp. kontakty a pod.  

Účastník v svojom profile vidí, že jeho registrácia bola potvrdená a nemôže byť zrušená. 

 

 
Obrázok  5.18 Potvrdená registrácia v užívateľovom profile 

 

5.7 Pridelenie termínu lektorovi 

Lektor predstavuje užívateľa inertnej časti IS. Každý lektor má svoj login a heslo, ktorým sa dostane 

do svojho profilu v IS.  

Lektori sú súčasťou druhého rozoberaného procesu, ktorým je interná organizácia školení, 

ktorá zahŕňa predovšetkým priradzovanie lektorov na konkrétne školenie. Skupina termínov sa po 

vytvorení zobrazí lektorom, taktiež s prípadnou odmenou za školenie, a lektori môžu vo svojom 

profile prejaviť záujem o dané skupiny termínov, prípadne iba konkrétne termíny.  
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Obrázok  5.19 Prejavenie záujmu o školenie 

 
Následne je úlohou správcu školení rozhodnúť, ktorý lektor bude daný kurz školiť. V prvotnom 

návrhu, správca nemohol priradiť lektora na kurz o ktorý neprejavil záujem. Problém ale nastal ak 

záujem bol dohodnutý telefonicky alebo ústne a lektor pre zaneprázdnenosť alebo nedostupnosť 

internetu nemohol prejaviť záujem o školenie elektronicky. Z tohto dôvodu síce správca záujem vidí, 

ale môže priradiť na kurz ktoréhokoľvek lektora.  

 

 

Obrázok  5.20 Pridelenie termínu lektorovi 

 

 

Po pridelení je lektorovi poslaný email, oznamujúci danú skutočnosť. Taktiež sa mu daný 

termín zobrazí v jeho profile a už nemôže zrušiť záujem o daný kurz. 

 

Správca môže kurzu nastaviť alebo zmeniť učebňu na základe prehľadného rozvrhu. Pri 

priradzovaní učebne, systém automaticky kontroluje prípadne súbehy a nedovolí nastaviť konfliktný 

termín.  
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Obrázok  5.21 Rozvrh učebne 

5.8 Priebeh kurz 

Pred kurzom si môže lektor z vlastného profilu IS vytlačiť prezenčnú listinu.  

 

Obrázok  5.22 Prezenčná listina generovaná IS 

 

Po absolvovaní školenia účastníci vyplnia dotazník spokojnosti, ktorý je implementovaný 

samostatné a bol vytvorený pred, tu popisovaným IS. Na žiadosť personalistov ale boli tieto dva 

systémy prepojené a personalisti môžu u každého kurzu, ktorý prebehol vidieť ikonu, ktorá ich 

zavedie na graficky vizualizované odpovede účastníkov daného kurzu.  



 

Obrázok  5.23 Možnosť personalistu zobraziť dotazník kurzu 

 

Pri niektorých školeniach je vyžadované absolvovanie záverečného testu. Účastník k testom 

pristupuje zo svojho profilu v IS. Jednotlivým zákazníkom a teda ich účastníkov sú povoľované testy 

správcom. Následne sa účastníkovi zobrazí možnosť tento test absolvovať.  

Testovací systém je externý a opäť je vyžadovaná spolupráca s popisovaným IS. 

 

Obrázok  5.24 Nastavenie dostupnosti testov zákazníkovi 

 
 

 
Obrázok  5.25 Spustenie testu s užívateľovho profilu 

 

 
Obrázok  5.26 Spolupráca pri vyhodnocovaní testov s testovacím systémom cez webové služby 
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5.9 Fakturácie 

Fakturácie, a predovšetkým ich valídnosť a informácie z toho plynúce patria k podstatným faktorom 

ovplyvňujúcim beh školiaceho strediska. Na jednej strane musí stredisko fakturovať zákazníkom 

absolvovaná školenia a na strane druhej fakturuje mesačné odmeny lektorom. Systém ma podporu pre 

obe tieto možnosti. Časovo a výkonnostne sú náročnejšie, pretože ide predovšetkým o agregačné 

funkcie nad dlhším časovým rámcom.  Výsledkom je XML formátované do tlačovej zostavy.  

 

 

Obrázok  5.27 výplatná listina pre lektorov 

 

Pri fakturácií zákazníkom správca vyfiltruje termíny pre konkrétneho zákazníka z následné 

zvoli možnosť vytvorenie tlačovej zostavy. 

 

Obrázok  5.28 Filter nad daným zákazníkom 

 

 

 

Obrázok  5.29 Tlačová zostava ako súčasť fakturácie 
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6 Nasadenie systému 

Nasadzovanie systému prebehlo po postupnom otestovaní a paralelnom behu kontroly finančných 

procesov, ktoré sú pre firmu kritické. Pre lektorov však bol realizovaný prechod „veľkým treskom“, 

kde boli zaškolený do systému a nútený ho používať a sledovať. V súčasnej dobe prebehlo postupne 

nasadenie zákazníckej časti, kde je predovšetkým nutné vytvoriť zákazníkom vhodné manuály 

a vysvetliť používané automatizované procesy. Taktiež boli nasadené systémy vyhodnocovania 

a fakturácií ako súčasť popisovanej DP. 

6.1 Procesné problémy 

Pri implementácii a aj integrácií boli odhalené niektoré problémy, ktoré neplynuli so samotnej 

implementácie, ale z používaných a navrhnutých procesov. Podstatná bola pri tom komunikácia so 

zadávateľom projektu a jeho komunikácia so zákazníkmi a prispôsobovanie sa potrebám týchto strán. 

Bolo to nutné z hľadiska praktickej funkčnosti projektu. V systéme sa často nachádzali 

implementované isté logické obmedzenia, ktoré bolo vo výslednom produkte nutné odstrániť. 

Lektori nadobúdajú istú kvalifikáciu získavaním odborných certifikátov. Každý kurz vyžaduje 

určitú odbornosť lektora, ktorá by mala plynúť zo získaného certifikátu. Preto bolo pôvodne 

implementované obmedzenie, ktoré určovalo, že ak lektor nemá dostatočná kvalifikáciu na školenia, 

potom nemôže o dané školenie prejaviť záujem. Vzhľadom na to, že sa jedná o malú firmu, kde 

vedúci školení pozná odbornosť lektorov osobne, bolo práve toto obmedzenie zrušené a v podstate 

lektor sa môže prihlásiť na akékoľvek školenie. 

Ďalším obmedzením bolo to, že vedúci školení nemohol na termín priradiť lektora, ktorý 

neprejavil záujem o školenie. Je to opäť značne logická implementácia, ale obmedzujúca. Toto 

obmedzenie bolo opäť nutné so systému odobrať. 

Nejednalo sa samozrejme len o spomenuté procesy riadenia, ale často o zmeny ktoré vyplynuli 

až za behu systému a boli spôsobené ľudským faktorom. Jedná sa napr. o to, že lektor samozrejme 

môže vidieť sumu ktorú za daný kurz dostane a taktiež by mal mať možnosť vidieť ďalšie vlastnosti 

kurzu, ako sú osnova, literatúra a pod., ale nesmie vidieť cenu, ktorá je fakturovaná zákazníkovi, 

pretože sa jedná o značne citlivé údaje. 

Ďalšou vlastnosťou podobného charakteru je, že lektor by nemal mať možnosť sledovať 

školenia, ktoré boli priradené kolegovi a ich sumu.  

Zaujímavým je problém so zákazníkmi a testovacím rozhraním, ktorý bol nedávno riešený. 

Jednalo sa totiž o testovanie niekoľko stovky účastníkov. Testovacie rozhranie požaduje iba meno 

a email testovaného účastníka. Predpokladom funkčnosti je však korektnosť zákazníka a jeho ochota 

spolupracovať.  Testovaný účastníci sa však často v emaile preklepli, alebo zadali schválne iné meno 
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a email nezadali rovnaký aký je uvedený v informačnom systéme a aký bol dodaný zadávateľom 

testovaní. Niektorý účastníci dokonca si zopakovali test stále pod iným menom. Z uvedeného vystal 

značný problém, keď nebolo možné jednoznačne účastníkov identifikovať. Preto bolo nutné okamžité 

riešenie problému, čo najrýchlejším zavedením autentizácie pri testovaní a spoluprácou s testovacím 

systémom. 

6.2 Vyhodnotenie účinnosti 

Systém už je v prevádzke takmer rok, a stále sa upravuje na podnet zadávateľa, lektorov alebo 

zákazníkov. Jeho funkčnosť priniesla značné časové úspory, ktoré môžu byť venované komunikácií 

so zákazníkom a získavaniu ďalších zákaziek. Systém svojou jedinečnosťou poskytuje firme 

konkurenčná výhodu pred ostatnými strediskami. Podstatné je napr. vyhodnotenie testov, ktoré ušetrí 

personalistovi hodiny práce, a taktiež možnosť plánovania účastníkov na kurzy.  

Ďalšia podstatná výhoda  a z ekonomického pohľadu zaujímavá časť, je vyhodnocovanie 

a zbieranie štatistík. Nad uvedeným informačným systémom beží aj verejná časť stránok školiaceho 

centra, ktorá získava dáta z databázy informačného systému. Jedná sa predovšetkým o ponúkané 

kurzy a termíny. Podľa toho, ako zákazníci prichádzajú na konkrétne webové stránky kurzov, sa dá 

určiť o ktoré kurzy je záujem a ktorých popis by mal byť vylepšený prípadne pridané termíny. Kurzy, 

ktorých stránky nie sú navštevované, zase naopak môžu byť zrušené a neevidované v systéme. Tieto 

informácie o návštevnosti taktiež prehľadne spracováva a analyzuje systém.      

 

Obrázok 6.1 Štatistika návštevnosti kurzov  
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6.3 Riziká 

Systém svojou integráciou a nasadením nepriniesol len výhody, ale aj niektorá nevýhody, ktorým je 

veľmi náročné sa vyhnúť.  

Firma sa totiž výhodami informačného systému stala naň absolútne odkázaná a neeviduje 

ďalšie záznamy zdvojenou formou.  

Ďalšou výhodou ale aj nevýhodou je, že na systéme sa stále pracuje a sa zdokonaľuje. Jednak 

na jeho softwarovej časti, ale aj na jeho databáze. Práve zásahy do databázy sú často kritické a je 

nutné ich vykonávať veľmi precízne aby neohrozili už existujúce dáta v databáze.  

Veľmi náročné je otestovanie každej zmeny, či nepriniesla isté nekonzistencie do už 

fungujúceho systému. Len pre príklad spomeniem, že pridanie jedného stĺpca do tabuľky databázy 

a zabudnutie na prepísanie jednej procedúry, spôsobilo postupnú nefunkčnosť systému a kolaps 

objednávania školení. Samozrejme, keď sa na daný problém prišlo bolo nutné ho v priebehu hodín 

riešiť.  

Už uvedená skutočnosť evokuje problém závislosti na autorovi, ktorý celý systém projektoval 

a vyvíjal. Podstatné je, že systém používa rovnaký prístup ku všetkým objektom. Aj napriek trvaniu 

implementácie sa tento prístup nemenil, čím je zabezpečená konzistencie programového kódu. 

Svojím návrhom je systém pochopiteľný už pre mierne pokročilého programátora, ktorý po vhodnom 

zaškolení by bol schopný systém ďalej rozvíjať. Uvedení fakt štandardizácie kódu a prístupu je 

v praxi často veľmi podstatným.  
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7 Záver 

Na vývoji a implementácií tu popisovaného systém sa pracuje už niekoľko rokov. V jeho poslednej 

fáze, ktorá je popísaná v DP, boli využité procesné a analytické znalosti, získané štúdiom na FP, 

vďaka ktorým bola možná ich správna a efektívna realizácia. 

Systém prináša jednoznačne úsporu prostriedkov, najmä času všetkým užívateľom. Taktiež 

začína poskytovať reprezentačnú a konkurenčnú výhodu školiacemu centru práve pre svoju 

jedinečnosť a funkčné prispôsobenia procesom firme za účelom ich zefektívnenia.14 Informačný 

systém svojím zavedením do praxe splnil očakávania, a množstvo nápadov a požiadaviek, nesvedči 

o jeho chybách, ale práve naopak o jeho opodstatnení a snahe rozvíjať a pridávať novú funkčnosť.  

Značná časť vývoja je realizovaná na aktuálnej ostrej verzií, čo samozrejme sebou prináša 

riziká a zodpovednosť, ale taktiež umožňuje získavať stále nové skúsenosti.  

V budúcnosti sa plánuje práve zdokonalenie zákazníckej časti a jej rozšírenie o rôzne 

prehľadové grafy a štatistické tabuľky vyžadované zákazníkmi.  

 

                                                      
14  Príloha 2 – Vyjadrenie personalistu k daným modulom DP. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

ADO  Active Data objects 

API  Application Programming Interface 

ASP  Active Server Pages 

ATL  Active Template Library 

COM  Component Object Model 

FCL  Framework Class Library 

HTML   Hypertext Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

MFC  Microsoft Foundation Class Library 

PF  Fakulta podnikatelská VUT v Brně 

PHP  Hypertext Preprocessor 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol  

SQL  Structured Query Language 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

T-SQL  Transact SQL 

UML  Unified Modeling Language 

WSDL  Web Services Description Language 

XML  Extensible Markup Language 
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Dne 19.5.2008 v Brně 

Systém „Fiškus“ 

 

Od 1. 1. 2008 oddělení vzdělávání a rozvoje zabezpečuje vzdělávání společností RWE Distribuční 

služby, s.r.o. a Jihomoravská plynárenská, a.s. 

Veškeré vzdělávací a rozvojové aktivity se tak rozšířily na 2500 zaměstnanců v rámci celého území  

České republiky. Proto společnost velmi uvítala systém, který umožňuje pojmout velký počet dat a 

samostatné nahlašování na daný kurz. Tohoto systému jsme měli možnost využít už v roce 2007 pro 

menší počet lidí u Jihomoravské plynárenské, a.s. Systém se osvědčil, a tak pro rok 2008 byl použit 

pro organizaci a správu vzdělávacích akcí, konkrétně pro kurzy zvyšování počítačové gramotnosti 

našich zaměstnanců, pro celou ČR. 

Systém slouží ve společnostech RWE Distribuční služby, s.r.o. a Jihomoravská plynárenská, a.s. pro 

nahlašování a evidenci účastníků počítačových školení, kdy velký přínos spatřujeme v samostatném a 

jednoduchém způsobu přihlašování zájemců o kurzy přes internetový odkaz, vedení si vlastního 

profilu, možnost opravy a přehledu přihlášených i absolvovaných vzdělávacích akcí.  

Při počtu stovek kurzů za rok, stovek zaměstnanců a přílivu dalších nových během roku je systém 

velkým pomocníkem. Přehledně eviduje každého účastníka školení včetně jeho jedinečné, 

nezaměnitelné identifikace, vlastních profilů a termínů kurzů. Zaměstnanci se sami mohou nejen 

nahlásit, ale také v případě pracovního vytížení odhlásit termín a vybrat si nový z velké nabídky na 

celý rok. Jsou zde informace o maximální kapacitě daného školení a aktuální počty volných míst. 

Systém především urychlil a usnadnil práci personalistům vzdělávání společnosti s obrovským počtem 

zaměstnanců možností správy kurzů a termínů, generováním různých sestav a přehledů o 

nahlašování na kurzy, o účastnících a samotné účasti na daném školení ve všech lokalitách ČR.  Dále 

je i velkým přínosem možnost zpětné vazby hodnocení úrovně každého kurzu pomocí dotazníků 

samotnými účastníky po jeho proběhnutí.  

S využitím systému „Fiškus“ došlo k zefektivnění vzdělávacích procesů ve společnosti a 

ekonomickému využití času personalistů vzdělávání. V současnosti většina společností staví strategii a 

své know-how na zkušenostech a odborných znalostech svých zaměstnanců. Proto i snadná 

organizace vzdělávacích akcí umožňuje efektivnější vzdělávání a s tím i související úspěch společnosti 

obstát v konkurenci na trhu. Slova díků tedy patří právě autorovi výše zmíněného systému. 

 

Oddělení  vzdělávání a rozvoje 

RWE Distribuční služby, s.r.o.         

Jihomoravská plynárenská, a.s. 
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