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Abstrakt 

Tahle bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro logovací systém ve vybrané 

společnosti. Samotný návrh vychází z teoretických podkladů, provedených analýz 

vnitřního a vnějšího okolí podniku a vnitřních procesů. Výsledný návrh je databázové 

řešení obsahující funkcionality, které umožňují jednoduší práci s databází, zabezpečení 

databáze a podporu manažerského plánování ve společnosti.    
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Abstract 

This bachelor thesis contains a database design for a logging system in a selected 

company. The proposal itself is based on theoretical background, performed analyzes 

internal and external environment of the company and internal processes. The resulting 

design is a database solution containing functionalities that make it easier working with 

a database, securing a database and supporting managerial planning in the company. 
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Úvod 

V dnešní době si jen stěží dokážeme představit společnost která by nedisponovala, byť 
jakýmkoliv informačním systémem. Moderní technologie se stávají čím dál víc součástí 
našich každodenních aktivit, a to jak pracovních, tak aktivit volnočasových. Proto je 
kladen velký důraz na práci s informacemi a jejich zpracováním. Dříve byly údaje 
ukládány v papírové formě, ale tahle forma se pozvolna vytratila a byla nahrazena 
ukládáním dat do elektronických databází.  

S příchodem databází můžeme pozorovat ve větší míře zvyšující se efektivitu a práce 
s větším množstvím dat, a to jak u menších či velkých podnicích. Dobře navrhnutý 
databázový systém umožňuje evidovat údaje o zaměstnancích, zákaznících a ostatních 
firemních údajích, mezi jeho další funkce taktéž patří vyhledávání informací.    

Každá firma má svůj vlastní přístup ke zpracování a ukládání dat. Při tvorbě databáze se 
můžou rozhodnout která data jsou pro ně důležitá a která nikoliv. Na trhu existuje velké 
množství databázových systémů, které jsou snadno finančně dostupné a zároveň jsou 
uživatelsky přívětivé. 
Tahle práce se budu zabývat návrhem databáze vytvořeným přímo na míru pro danou 
společnosti. Samotný návrh bude vycházet z provedených strategických analýz 
společnosti a jejich vnitřních 
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Cíle práce, metody a postupy  

Hlavním cílem téhle práce je navrhnout databázi pro logovací systém společnosti 
působící v oblasti tvorby webových stránek a marketingu. Samotný systém bude 
umožňovat správu informací o zaměstnanci, správu jeho vykonávané práce a docházku 
jednotlivých zaměstnanců. Dále výsledný návrh bude svou funkcionalitou podporovat 
firemní procesy v dané společnosti, které spadají, pod již zmiňovaný logovací systém.  

Následně bude třeba zpracovat dílčí cíle a to: 
● Podrobné zpracování teoretických východisek práce. 

● Zpracování strategických analýz společnosti. 
● Detailní zpracování firemních procesů. 
● Vytvoření funkcionalit, které budou podporovat vybrané procesy. 

● Vytvoření datového slovníku. 
V první kapitole této práce se zaměřím na vysvětlení potřebných teoretických podkladů 
z oblasti databázových systémů k lepšímu porozumění postupu návrhu databáze, který 
je pro zpracování důležitý. Další částí téhle kapitoly bude popis strategických analýz, 
které budu využívat ve druhé kapitole. 
Ve druhé kapitole se zaměřím na analýzu současného stavu ve společnosti. Analýza 
vnitřního, vnějšího okolí a analýza procesů poslouží jako základ pro pochopení 
fungování společnosti. V analýzách budou zohledněny poznatky, jenž jsem získal 
během působení ve firmě. 
Ve třetí kapitole se zaměřím na samotný návrh databáze. Nejdříve na základě 
provedených analýz vytvořím návrh funkcionality, kterou bude návrh disponovat. Dále 
se zaměřím na konceptuální fázi a následně na to na logickou fázi návrhu databáze kde 
identifikuji entity a jejich vzájemné vazby. Poté se zaměřím na detailní popis relačních 
tabulek. Fyzický návrh vytvořím pomocí MS SQL Server Management Studio. Kde 
kromě vytvoření samotné databáze vytvořím potřebné procedury, pohledy a spouště. 
Dále se zaměřením na bezpečnost databáze 
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1. Teoretická východiska práce 

V téhle kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou spojeny s návrhem 
databáze, a tudíž jsou nutné k porozumění dané problematiky. Dále se zaměřím na 
vysvětlení strategických analýz, kterou budu používat v analytické části této práce. 

1.1 Základní pojmy 

K porozumění principům datového návrhu musíme nejdříve pochopit co to jsou 
informace, data a znalosti. (1, s. 4) 

1.1.1 Data 

Můžeme je rozdělit na spojitá a nespojitá. Abychom jim mohli rozdíl jednoduše 
pochopit použijeme příklad knihy. Nespojitá data jsou písmena a jejich poskládáním do 
slov a vět nám vzniknou data spojitá. (2, s. 18) 

 
  Obrázek 1. Informace   (Zdroj: vlastní zpracování podle 1, s. 5)

1.1.2 Informace 

Informaci můžeme chápat jako výsledek vyhodnocený našimi smysly, organizací nebo 
zpracováním dat. Nejedná se o data jako taková. Informace nám dává smysl, umíme ji 
zpracovat. Umíme ji také celou nebo její část uložit do paměti. Pro příklad ji můžeme 
opět přirovnat ke knize, a to konkrétně k odstavci. Přečteme-li ho umíme jej zpracovat a 
dává nám smysl. (2, s. 18)  
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  Obrázek 2. Informace (Zdroj: vlastní zpracování podle 1, s. 4) 

1.1.3 Znalost 

Znalost můžeme chápat jako porozumění informací, které jsme získali a kterou jsme 
byli schopni dále provázat s dalšími informacemi. (1, s. 5) 

1.2 Databázový systém 

Jedná se o systém prostřednictvím, kterého jsme máme přístup ke všem důležitým 
informacím. Informace udržuje centrálně tzn. na jednom místě. (3, s. 3) 

Tento systém tvoří 4 části: 

● Uživatelé 

● Databázová aplikace 

● Systém řízení databáze 

● Databáze (4, s. 29) 

 

 Obrázek 3. Komponenty databázového systému (Zdroj: vlastní zpracování podle 4, s.30) 
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1.2.1 Databáze 

Pojem databáze můžeme chápat jako uspořádanou soustavu dat. Podle definice nezáleží 
na tom, zda jsou data ukládána v papírové nebo elektronické podobě. Při bližším 
pohledu je zjevné, že kladený důraz na uspořádání dat vyžaduje, aby bylo možné daná 
data upravovat, doplňovat novými informacemi nebo odstraňovat již nepotřebné 
informace. Dalším důležitým požadavkem je, aby byla data snadno vyhledatelná. (5, s. 
11) 

Pokud se jedná o relační databáze tak data jsou zde rozdělena do tabulek. Tabulka dat je 
souvislá a neobsahuje žádné prázdné sloupce nebo řádky. Některé hodnoty mohou být 
nevyplněné je však nutné, aby každý řádek obsahoval alespoň jednu vyplněnou 
hodnotu. Co se sloupců týče tak každý sloupec má přiřazený svůj unikátní nadpis. 
Nachází se ve společném řádku a tvoří první řádek tabulky. Údaje v jednotlivých 
sloupcích mají jednotný charakter a to: číslo, text, datumy nebo logické hodnoty 
PRAVDA/TRUE a NEPRAVDA/FALSE (5, s. 13) 

U databázových systémů, jsou tyto požadavky automaticky zaručeny, protože každá 
tabulka má přesně definovanou strukturu a každý sloupec má určený charakter údajů a 
svůj název, a proto do něj jiný typ záznamu nejde vložit. (5, s. 13) 

    
  Obrázek 4. Obsah databáze (Zdroj: Vlastní zpracování podle 4, s. 30) 

1.2.2 Systém řízení databáze (DBMS) 

Systém řízení databáze (DBMS) je produkt, který umožňuje vytvoření, zpracovávání a 
údržbu databáze. Dále interaguje s databázovými aplikacemi a uživateli. Lze získat 
formou licence od dodavatele softwaru. Mezi nejpoužívanější produkty patří: MS SQL 
server, Oracle Database, MySQL, MS Access a DB2. (4, s. 31) 
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 Obrázek 5. Funkce systému řízení báze dat (Zdroj: vlastní zpracování podle 4, s. 31) 

1.2.2.1 Jednovrstvá architektura DBMS 

Jednovrstvá architektura nazývaná taktéž centralizovaná běží na DBMS, databázi a 
databázovém serveru. Počítače se na ni připojují pomocí lokálně nebo vzdáleně 
připojený terminál a veškeré operace se provádí na centrálním serveru. (3, s. 5)  

1.2.2.2 Dvojvrstvá architektura DBMS 

Dvouvrstvá architektura nazývaná se taktéž klient – server. V téhle architektuře jsou 
data uložena na serveru a databázová aplikace běží na klientském počítači. (3, s. 8)  

Velkou výhodou této architektury je rozdělení práce mezi server a klientský počítač. 
Dále se snižuje počet dat přenášených přes síť a je snadnější udržet integritu dat, 
z důvodu toho, že jsou uložena na jednom místě. Pokud je na serveru provozován 
DBMS, tak se k datům můžeme dostat pouze přes něj. (3, s. 9)  

1.2.2.3 Trojvrstvá architektura DBMS 

Třívrstvá architektura klient – server, každá vrstva téhle architektury může běžet na jiné 
platformě. Na klientském počítači se nachází uživatelské rozhraní a logika přenosu. Na 
aplikačním serveru běží probíhá zpracování dat a na databázovém serveru jsou umístěné 
datové služby s databází. (7, s. 42) 

Mezi výhody této architektury patří: Snížení zátěže při přenosu dat, Jako důsledek 
centralizace přenosové logiky do aplikačního serveru se zjednoduší údržba aplikací a na 
straně klienta je vyžadovaný nárok na hardware (6, s. 43) 

1.2.3 Databázová aplikace 

Databázová aplikace je počítačový program sloužící k vzájemné interakci s databází. 
Slouží jako prostředník mezi uživatelem a DBMS. Aplikační programy získávají data 
pomocí dotazování, pomocí příkazů dotazovacího jazyka SQL na DBMS. (4, s. 29) 

 



 

18 
 

   

 Obrázek 6. Funkce databázové aplikace (Zdroj: vlastní zpracování podle 4, s. 32) 

1.2.4 Uživatel  

Uživatel díky databázové aplikaci udržuje přehled o všech určitých skutečnostech. 
Načítá a zadává data požadovaná data. Dále vytváří dotazy a sestavy za pomoci 
formulářů.  
(4, s. 29) 

1.3 Datové modely 

Když tvoříme databázový systém, tak většina entit nemá stejnou datovou větu. Je to 
dáno tím, že každá entita mívá individuální datovou větu. V realitě spolu entity souvisí, 
a tak je nutné vytvořit co nejpodrobnější obraz reality. (1, s. 20) 

1.3.1 Lineární datový model 

Entity nacházející se v datovém modulu mezi sebou vzájemně nesouvisí, a tak mezi 
sebou nemají žádnou vazbu. (1, s. 20) 

   
  Obrázek 7.. Lineární datový model (Zdroj: Vlastní zpracování podle 1, s. 20) 

   
1.3.2. Relační datový model 

Jedná se o novější datový model. Jeho základním prvkem je objekt, u kterého máme 
definované nejen atributy, ale i metody, které určují jeho chování. (1, s. 22-23) 
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 Obrázek 8. Relační datový model (Zdroj: vlastní zpracování podle 1, s. 22) 

1.3.3 Objektový datový model 

Stejně jako relační datový model tak i objektový datový model patří k novějším 
datovým modelům. Jeho základním prvkem je objekt, u kterého máme stejně jako u 
relačního datového modelu nadefinované atributy a metody, které určují jeho chování.  
(1, s. 23)  

 

 Obrázek 9. Objektový datový model (Zdroj: vlastní zpracování podle 1, s. 23) 

1.4 Relační datový model 

Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat. Aplikační programy nesmí být ovlivněny 
jakoukoliv modifikací interní prezentace dat, převážně jedná-li se o změnu prezentace 
organizace souborů, řazení záznamů nebo přístupových cest. (6, s.61)  

Relační datovou strukturu tvoří pět hlavních položek 
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● Relace – tabulka obsahující sloupce a řádky  
● Atribut – pojmenovaný sloupec relace 

● Datové n-tice – řádek v relaci 
● Doména – množina přípustných hodnot pro jeden nebo více atributů 

● Relační databáze – seznam normalizovaných tabulek (6, s. 63) 

1.4.1 Entita 

Entitu můžeme popsat jako něco co uživatelé chtějí sledovat. Entity, které jsou stejného 
tipu jsou seskupeny do třídy entit. Instance entity určité třídy je znázorněna jako výskyt 
určité entity, například PRODUKT 123. Rozdíl mezi kolekcí entit a třídou entit je, že 
třída entit popisuje strukturu entit v dané třídě. Opět ukázka na příkladu třída 
PRODUKT obsahuje více instancí – jednu pro každého zákazníka. (4, s 237)    

 
Obrázek 10. Entita ZÁKAZNÍK a dvě instance entity (Zdroj: Vlastně zpracováno podle 4, s. 237) 

1.4.2 Atribut 

Každá entita má atribut, který popisuje její vlastnosti. Atribut má datový typ (měnový, 
datový, znakový číselný atp.), dále disponuje vlastnostmi vycházejícími z požadavků. 
Vlastnosti určují, zda je typ povinný, dále jestli má nějakou výchozí hodnotu nebo zda 
jeho hodnota musí patřit do nějakého předdefinovaného intervalu. Můžeme si to ukázat 
na příkladu na obrázku výše. Entita PRODUKT má atributy ID, Název a Cena_CZK.  
(4, s. 238)   

1.4.3 Klíč 

Všechny relace musejí mít určený svůj primární klíč. Ten tvoří jeden nebo více atributů, 
jejichž hodnoty jsou jednoznačně identifikují každý z řádků v relaci. (1, s. 29) 
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1.4.3.1 Složený klíč 

Jedná se o klíč, který obsahuje dva nebo více atributů a má následující vlastnosti.  
● Je jednoznačný – V tabulce není druhá n-tice atributů, která by měla identické 

hodnoty. 

● Je minimální – Žádný z atributů není možné vyřadit, aniž by se porušilo pravidlo 
jednoznačnosti. (4, s. 81) 

1.4.3.2 Primární klíč 

Primární klíč má následující vlastnosti. 

● Je jednoznačný 

● U žádného atributu primárního klíče nesmí chybět hodnota. 

● Každá e-ntice musí být v každém okamžiku identifikována hodnotou primárního 
klíče (1, s. 29) 

1.4.3.3 Kandidátní klíč 

Kandidátní klíč má stejné vlastnosti jako primární klíč. V každé relaci může být více 
než jeden kandidátní klíč, ale pouze jeden je vybrán jako klíč primární. Ostatní 
kandidátní klíče nazýváme alternativní. (1, s. 29) 

1.4.3.4 Cizí klíč 

Cizí klíč je každý atribut, který splňuje následující vlastnosti. 

● Každá jeho hodnoto je buď plně zadána nebo plně nezadána. 
● Musí existovat jiná n-tice s takovým primárním klíčem, kde každá zadaná 

hodnota cizího klíče je identická s hodnotou primárního klíče jakékoliv n-tice 
nějaké relace. (1, s. 29) 

1.4.4 Relace 

Relace může být definována jako dvourozměrnou tabulku, kterou tvoří řádky a sloupce. 
Relace se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

● Každý řádek obsahuje pouze data, které se týkají nějaké entity nebo její části.  
● Každý sloupec tabulky obsahuje data, která reprezentují atribut entity. 

● Buňky nacházející se v tabulkách musí uchovávat jedinou hodnotu a nesmějí 
obsahovat opakující se prvky. 

● Všechny položky nacházející se ve sloupcích musejí být stejného druhu. 
● Každý sloupec musí mít svůj unikátní název 

● Pořadí sloupců v tabulce není nikterak důležité. 

● Pořadí řádků v tabulce není nikterak důležité. 
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● Žádné dva řádky nesmějí osahovat identické sady datových hodnot (4, s. 78) 

1.4.5 Integritní omezení mezi relacemi 

Integritní omezení pro vztahy omezuje kardinalitu vztahu na poměry 1:1, 1:N, N:1 a 
N:M. Z tohoto poměru můžeme zjistit kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá.  
(1, s.30) 

1.4.5.1 Vztah 1:1 

Vztah 1:1 nám říká, že každé n-tici relace odpovídá jedna jiná n-tice jiné relace. 
Můžeme to vysvětlit na příkladu Zaměstnanec a datum nástupu. Každý zaměstnanec má 
právě jedno datum nástupu. (1, s.30-31)  

 
  Obrázek 11. Vazba 1:1 (Zdroj: vlastní zpracování podle 1, s. 31) 

1.4.5.2 Vztah 1:N a N:1 

Vztah 1:N nám udává, že pro každou jednu n-tici odpovídá jedna nebo více n-tic jiné 
relace. To samé platí pro vztah N:1. Můžeme si to opět ukázat na příkladu student a 
zkoušky. Každý jeden student koná jednu nebo více zkoušek. (1, s.31) 

 

Obrázek 13. N:1  
(Zdroj: vlastní zpracování podle 1 s.31) 

Obrázek 12. 1:N  
(Zdroj: vlastní zpracování podle 1 s.31) 
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1.4.5.3 Vztah N:M 

Vztah N:M můžeme interpretovat tak, že několik n-tic odpovídá několika n-ticím jiné 
relace. Jako příklad můžeme použít vazbu zaměstnanci a zakázky. Jeden zaměstnanec 
může pracovat na více zakázkách a na jedné zakázce může pracovat více zaměstnanců. 
(1, s.33) 

    

  Obrázek 14. Vazba N:M (Zdroj: Vlastní zpracování podle 1, s.31) 

1.5 Normalizace 

Normalizaci můžeme popsat jako proces, kdy tabulku nebo relaci které mají více témat 
rozdělujeme na sadu tabulek tak, aby každá z nich měla pouze jedno téma. (4, s. 92)  
Normalizaci se provádí jako soustava testů, abychom zjistili, zda jsou dodržovaná nebo 
porušována pravidla pro určení normální formy. Používáme několik normálních forem. 
Mezi nejužívanější patří první normální forma (1NF), druhá normální forma (2NF) a 
třetí normální forma (3NF). Všechny výše zmíněné formy jsou založeny na vztazích 
mezi sloupy tabulky. (6, s. 188) 

1.5.1 První normální forma  

V první normální formě každý průsečík sloupce a záznamu v tabulce obsahuje pouze 
jedinou hodnotu. Všechny atributy entity musejí být jednoduché. První normální forma 
je dále považována za kriticky důležitou normální formu pro vytvoření vhodných 
tabulek pro relační databázi. (6, s. 191) 

1.5.2 Druhá normální forma  

Druhou normální formu lze definovat jako tabulku která se nachází v 1NF s ve které 
jsou všechny hodnoty sloupců které nejsou součásti primárního klíče jsou 
determinovány všemi hodnotami sloupců, které jsou součástí primárního klíče. Každý 
sloupec v tabulce, který není součástí primárního klíče je plně funkčně závislý na 
primárním klíči. (6, s. 199)  
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1.5.3 Třetí normální forma 

Třetí normální formu můžeme definovat jako tabulku která je již v 1NF a 2NF a také 
má všechny hodnoty nenacházející se ve sloupcích, které nepatří k primárnímu klíči, 
jsou determinovány výhradně sloupci primárního klíče, a tudíž je nedeterminují žádné 
jiné sloupce. Žádaný sloupec, který nepatří do primárního klíče, není tranzitivně závislý 
na primárním klíči. (6, s. 199) 

1.5.4 Funkční závislost 

Funkční závislost nám popisuje vztah mezi jednotlivými sloupci v tabulce a indikuje, že 
sloupce navzájem souvisí. Ukážeme si to na příkladu tabulka, která má sloupce A a B, 
kde sloupec A determinuje sloupec B. Označujeme to jako A → B. Známe-li hodnotu 
v A, najdeme vždy jen jednu hodnotu B ve všech záznamech. Ale pro hodnotu B může 
existovat několik různých hodnot v A. (6, s.199) 

1.5.5 Plná funkční závislost  

Plná funkční závislost platí, že když jsou A a B sloupce tabulky, pak je B plně 
determinován A a B není determinován žádnou podmnožinou z A. (6, s.199)  

1.5.6 Tranzitivní závislost  

Tranzitivní závislost popisuje vztah mezi sloupci A, B a C. Pokud platí, že A 
determinuje B (A → B) a pokud platí, že B determinuje C (B → C), pak platí, že je 
sloupec C tranzitivně závislý na sloupci A prostřednictvím sloupce B. (6, s.199) 

1.6 Návrh databáze 

Když navrhujeme databáze je lepší použít systematický přístup. Jedná se o 
strukturovaný přístup používající procedury, nástroje, techniky a dokumentaci s  cílem 
podpořit a usnadnit proces návrhu. (6, s. 206) 

Návrh databáze se dělí na 3 hlavní části. Konceptuální, Logický a Fyzický návrh.  
(6, s. 204) 

1.6.1 Konceptuální návrh databáze 

Během fáze konceptuálního návrhu databáze vytváříme konceptuální model dat, který 
vychází z dat používaných v organizaci. V této části návrhu nebereme v potaz 
podrobnosti jako podkladový model dat (například relační datový model) nebo 
jakékoliv úvahy o fyzické implementaci. Cílem konceptuálního návrhu je identifikace 
důležitých relací a entit, které je potřeba reprezentovat v databázi. Dále z ní vychází 
logická fáze návrhu. (6, s. 206) 

1.6.2 Logický návrh databáze 

Během fáze logického návrhu vytváříme logickou reprezentaci databáze. Proces 
vytvoření modelu je nezávislý na konkrétním DBMS. Jedná se především o zdroj 
informací pro fyzický návrh databáze tzn. poskytuje návrháři databáze ve fyzické fázi 
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nástroj pro zvažování všech možných postupů, což je pro efektivitu návrhu důležité.  
(6, s. 206) 

1.6.3 Fyzický návrh databáze 

Během fyzického návrhu databáze vytváříme popis implementace databáze ve vnější 
paměti. Popisujeme při tom podkladové tabulky, souborovou organizaci, indexy pro 
dosahování přístupu k datům, bezpečnostní omezení a všechna integritní omezení která 
s návrhem souvisejí.  

Dále jsou pro úspěšný návrh databáze důležité následující zásady. 
● Pracujte interaktivně s uživateli, jak jen je to možné. 

● Během celého modelovacího procesu je nutné dodržovat strukturovanou 
metodologii. 

● Používejte přístup řízený daty. 
● V datovém modelu zahrňte integritu a strukturu. 
● Používejte v metodologii normalizaci a techniky díky kterým ověříte správnost 

transakcí. 

● Pro reprezentaci co největší části datového modelu používejte diagramy.  

● Je vhodné vytvořit datový slovník jako dodatek k použitým diagramům modelů 
dat. 

● Použít jazyk pro návrh databáze. 
● Musíme být ochotní opakovat jednotlivé kroky. (6, s. 207) 

1.7 Jazyk SQL 

SQL v češtině známí jako strukturovaný dotazovací jazyk. Jedná se o první a prozatím 
jediný standardizovaný databázový jazyk, jenž se stal velmi populární. Díky tomu skoro 
všichni významní dodavatelé mají své databázové produkty buďto s rozhraním SQL 
nebo přímo založené na SQL  
Jeho hlavní výhody jsou  

● Jedná se o neprocedurální jazyk. Je u něj třeba zadat, jaké informace chceme 
získat, ale nevyžaduje určení přístupové metody k datům.  

● Ve většině moderních jazyků není nutné psát SQL napřímo vyhrazené místo na 
obrazovce díky tomu, že mají moderní jazyky volný formát zápisu. 

● Jazyk se dá relativně snadno naučit, protože struktura jeho příkazů je vychází 
z anglických slov jako je například SELECT (vyber), INSERT (vlož), UPDATE 
(aktualizace) a DELETE (smaž). 

● SQL se dá implementovat velkým množstvím uživatelů, a to včetně 
administrátora databáze, aplikačních programátorů, řídících pracovníků a 
koncových uživatelů. (6, s. 76) 

Příkazy jazyka SQL se dělí do několika kategorii  
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● Jazyk DDL (Data Definition Language) 

● Jazyk DQL (Data Query Language)  

● Jazyk DML (Data Manipulation Language) 

● Jazyk DCL (Data Control Language) 

● Příkazy řízení transakcí (7, s. 40) 

1.7.1 Jazyk DDL 

Jedná se o součást jazyka SQL, která umožňuje tvorbu databázových objektů, jakými 
jsou například tabulky nebo pohledy. Dále nám umožňuje upravovat jejich strukturu. 
Klíčová slova jazyku DDL jsou CREATE, ALTER a DROP. Dále je potřeba brát 
v potaz, že příkazy jazyka DDL mají vliv na kontejnery, které uchovávají data 
v databázích, ale nikoliv na data samotná. Příkazy jazyka DDL mohou vytvářet, 
upravovat a mazat databázové objekty, ale nemohou manipulovat s řádky dat. (7, s. 40)  

1.7.2 Jazyk DQL 

Jedná se o důležitou součást jazyka SQL. Jazyk DDL se stará o načítání dat z databáze a 
jeho příkazy využívají jediné klíčové slovo, a to slovo SELECT. (7, s. 41)  

1.7.3 Jazyk DML 

Jazyk DML je součástí jazyka SQL, která umožňuje uživateli přidat data do databáze. 
To se projeví jako přidání řádku v tabulce. Dále umožňuje stejným způsobem data 
odebírat a měnit. Jeho klíčová slova jsou INSERT, UPDATE a DELETE. (7, s. 41)  

1.7.4 Jazyk DCL  

Jazyk DCL je součástí jazyka SQL, která umožňuje správcům databáze přístup k datům 
uloženým v databázi a používat různá systémová oprávnění na DBMS (Systém řízení 
báze dat). Klíčová slova jazyka DCL jsou GRANT a ALTER. (7, s. 41) 

1.7.5 Příkazy řízení transakcí 

Databázovou transakci můžeme popsat jako sadu příkazů kterou databázový uživatel 
požaduje zpracovat jako nedělitelnou jednotku. Z toho plyne, že databázová transakce 
může být buďto zcela úspěšná nebo zcela neúspěšná. Příkazy řízení transakcí svojí 
syntaxí neodpovídají příkazům jazyka SQL, ale přesto mají vliv na chování SQL 
příkazů, které jsou součástí transakcí. (7, s. 41) 
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1.8 Metody analýzy 

V téhle podkapitole se budu věnovat analýzám které budu používat př analytické části 
práce. 
1.8.1 Analýza 7S  

V sedmdesátých letech minulého století pracovníci firmy McKinsey ve snaze ulehčit 
manažerům porozumění složitostí spojených s organizačními změnami. Model 7S je 
nazýván podle toho, že je v něm zahrnuto 7 níže zmíněných faktorů, jejichž názvy 
začínají na písmeno S.  

● Strategie 

● Struktura 

● Systémy 

● Styl vedení práce 

● Spolupracovníci 

● Schopnosti 

● Sdílené hodnoty 

Aby bylo jisté, že implementovaná strategie bude úspěšná musí vedení společnosti brát 
v povědomí všech sedm faktorů. Všechny výše zmíněné faktory jsou mezi sebou 
provázány a pokud se vedení nebude všem z nich dostatečně věnovat může to 
znamenat, že kolaps některého z nich může způsobit neúspěch zavádění strategie.  
(8, s. 73) 

   
  Obrázek 15. 7S (Zdroj: Vlastní zpracování podle 8, s. 73) 
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1.8.1.1 Strategie 

Strategie ukazuje, jak daná organizace dosahuje svých cílů. Dále jak reaguje na hrozby 
a příležitosti. (8, s 74) 

1.8.1.2 Struktura 

Strukturu můžeme v modelu 7S chápat jako vztah mezi podnikatelskými jednotkami, 
sdílení informací, kontrolních mechanismů a oblastí expertizy ve smyslu nadřízenosti a 
podřízenosti.(8, s. 74) 

1.8.1.3 Systémy 

Systémy můžeme chápat jako formální nebo neformální procedury sloužící k řízení 
každodenního chodu společnosti. Zahrnují například komunikační systémy, manažerské 
informační systémy, kontrolní systémy atd. (8, s. 74)  

1.8.1.4 Styl vedení práce 

Styl vedení práce vyjadřuje přístup managementu k řešení a řízení problémů které se 
v podniku vyskytnou. Je potřeba vzít v potaz, že ve značné části podniků existují 
rozdíly mezi formálním a neformálním vedením práce. (8, s. 75) 
1.8.1.5 Spolupracovníci  

Faktor spolupracovníci reprezentuje lidské zdroje, kterými společnost disponuje, jejich 
rozvoj, funkce, vzájemné vztahy, motivace, vztah vůči zaměstnavateli. Dále je třeba 
dbát na to, abychom rozlišovali mezi kvantifikovatelnými, a ne kvantifikovatelnými 
aspekty. Mezi kvantifikovatelné aspekty můžeme zařadit například systém motivace, 
odměňování, systém zvyšování kvalifikace a mezi aspekty nekvantifikovatelné patří 
například postoje daného zaměstnance nebo loajalita vůči firmě. (8, s. 74)  

1.8.1.6 Schopnosti 

Schopnosti jsou zde míněny jako profesní znalosti a kompetence existující uvnitř 
organizace, nebo může být interpretována jako to co organizace dělá nejlépe. Nejedná 
se zde o zde o součet kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale je nutné vzít úvahu 
součinnost více činitelů vycházející například z úrovně organizaci práce a řízením. (8, s. 
74) 

1.8.1.7 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty reprezentují ideje a principy respektované pracovníky dané společnosti 
a některými zainteresovanými subjekty jež, jsou bezprostředně zainteresované na 
úspěchu společnosti. Tvorba sdílených hodnot je přímo souvislá s vizí podniku a dále je 
klíčová při tvorbě ostatních aspektů. Účelem vize je, aby všichni uvnitř i mimo 
organizaci věděli čeho chce organizace dosáhnout a proč toho chce dosáhnout. Pokud 
chce vedení organizace změnit chování ostatních z dlouhodobého hlediska tak nesmí 
pouze zdůrazňovat hodnoty svojí společnosti, ale mělo by se s nimi samo ztotožnit. (8, 
s. 75) 
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1.8.2 PEST analýza 

Zkratka PEST znamená Politická, ekonomická, sociální a technologická analýza jejímž 
cílem je strategický audit mikrookolí. Účelem PEST analýzy je zodpovědět tyhle tři 
otázky: Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 
Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? Cílem je přenést 
makrookolí z vašeho každodenního praktického života a získané informace maximálně 
využít k růstu organizace. (9) 

1.8.2.1 Politické prostředí 

Politické prostředí hodnotí oblasti spadající pod politickou situaci v dané zemi, ve které 
společnost podniká. Bereme v potaz jednotlivé legislativní předpisy. Další faktory, které 
mohou do analýzy vstoupit jsou regulace vlády, daňová politika, obchodní a celní zóny. 
(9) 

1.8.2.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí hodnotí podmínky na daném trhu. Projevují se v něm výše daní, 
cel, stabilita měny a měnové kurzy. Dále zde vstupují ukazatele HDP, cykly a fáze 
ekonomiky a podpora zaměstnanosti, mzdové náklady na daném trhu a také se zde 
může objevit vliv globalizace a podpora exportu. (9) 

1.8.2.3 Sociální prostředí 

Při analyzování sociálního prostředí je nutné odpovědět na otázky související 
s demografickým vývojem, věkovým profilem, úrovní vzdělání a úrovní poskytované 
zdravotní péče. Z analýzy by mělo vyplynout jaké jsou pracovní návyky obyvatelstva na 
trhu který nás zajímá, dále co od nich můžeme očekávat a jaký vliv na výkon naší 
společnosti má například příliš nemocných zaměstnanců. (9) 

1.8.2.4 Technologické prostředí 

Technologické prostředí zkoumá technologické podmínky pro fungování na trhu v dané 
zemi. Jako příklad můžeme uvést dostupnost internetu nebo mobilního připojení ke 
komunikaci. Dále se zabývá náklady na výzkum, vývoj a implementaci nových 
technologii nebo získání konkurenčních technologii. Dále zjišťuje zásadní dopady  na 
potřebné investice pro bezproblémový chod podniku nebo pro případnou konkurenční 
výhodu. (9) 
1.8.3 SWOT analýza 

Jedná se o analýzu, která tvoří základ strategické analýzy. Analýza ve vnitřním 
prostředí společnosti identifikuje její silné a slabé stránky a z vnějšího prostředí 
identifikuje hrozby a příležitosti kterých by mohla firma využít. Podniky mohou 
uvažovat o výběru strategie až poté co zpracují vnitřní a vnější prostředí a výběr 
strategie by měl vycházet právě z této analýzy. Pokud chce firma přijít s dobrou strategii 
měla by svou strategii stavět na zdrojích síly a využití příležitostí. (8, s. 84)  
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Způsob tohoto přístupu nám ukazuje, že každá firma bude čelit rozdílným hrozbám a 
příležitostem a každá společnost bude mít rozdílné zdroje síly. Tudíž strategie, které ze 
SWOT analýzy budou vycházet budou určité pro každý podnik. (8, s. 85)  

   
   Obrázek 16. SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování podle 8) 
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2. Analýza současného stavu 

V téhle kapitole se zaměřím na popis společnosti SHEAN s.r.o. pro kterou bude 
databázový systém vytvořen. Nejdříve se zaměřením na popis společnosti a jejich 
organizační struktury. Následně provedu analýzy 7S, PEST a SWOT a na závěr se 
zaměřím na jednotlivé procesy ve společnosti. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost SHEAN s.r.o. je digitální agentura, která se zaměřuje je tvorbu internetové 
prezentace pro své klienty. Ve firmě jde vývoj takzvaně ruku v ruce s marketingem, 
takže společnost svým klientům nabízí širokou nabídku služeb nejen v oblasti návrhu 
webů, e-shopů, webových aplikací aj., ale také pro své klienty vytváří marketingové 
kampaně zaměřené na zviditelnění jejich webů, produktů a jich samotných.  

Trochu z historie firmy, společnost byla založena v roce 2005 a na začátku své 
existence čítala pouze dva zaměstnance, kde se zaměřovala především na tvorbu webu a 
grafických řešení. Od roku 2007 začíná s integrovaný marketingem a vývojem aplikací 
na míru. V dnešní době se firma neustále rozšiřuje a již čítá 40 zaměstnanců a pro své 
klienty vytváří e-shopy a weby na míru. 

2.2 Organizační struktura  

Na vrcholu organizační struktury společnosti se nachází oblast řízení. Konkrétně se 
jedná o osoby, které mají na starost strategické, finanční a provozní řízení podniku. Pod 
ně dále spadá oddělení marketingu, vývoje, obchodu, export pilots, provozní oddělení a 
accounti. Kromě oddělení pod ně spadá také správce systémů a bezpečnosti ve 
společnosti. Každé oddělení má svého vedoucího. Zaměstnanci v jednotlivých oddělení 
pracují formou týmů, tak v následujícím textu budu používat označení tým. Týmy 
obchod, Export pilots a acounti se již dále nedělí. Jedná se o samostatně pracující týmy. 
Tým export pilots má na starosti klientům společnosti zpřístupnit zahraniční trhy a 
account tým je tým složený z manažerů pro klíčové zákazníky. Marketing a vývoj jsou 
týmy s největším počtem zaměstnanců, a tak se dělí na další týmy. Týmy spadající pod 
marketing jsou týmy SOCIAL, PPC, COPY, BRAND, SEO a grafika. Týmy spadající 
pod vývoj jsou tým zodpovědný za projektové řízení, kodéři, programátoři a tým 
zodpovídající za servis, hosting a domény. Dále tým provoz, který se dělí na back office 
a HR. 
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  Obrázek 17. Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3 Zákazníci  

Společnost oslovují především zákazníci, jenž se snaží přenést své podnikání do online 
prostoru nebo již svým webem disponují a snaží se více zviditelnit. Díky široké nabídce 
služeb, které společnost nabízí může svým zákazníkům vytvořit nový web, e-shop nebo 
zavedení platební brány na svůj web.  
Dále společnost nabízí svoje služby v oblasti marketingu, zde společnost opět nabízí 
širokou škálu služeb. Pro danou společnost spravuje sociální sítě nebo za pomoci 
copywritingu vytvoří kvalitní obsah pro svého klienta. Nebo v případě nízké 
návštěvnosti webu pro své klienty optimálně vyladí SEO, aby byl jejich web 
viditelnější. V případě, že daná společnost shání kvalitní personál tak pro ni vytvoří 
PPC kampaň přímo na míru.  
Další snahou společnosti je navazovat se svými zákazníky dlouhodobější spolupráci. 
Jako je například hosting pro jejich weby nebo zajišťování dlouhodobých 
marketingových služeb. 

2.4 Analýza vnitřního prostředí podniku (7S) 

V téhle části se budu zabývat analýzou vnitřního prostředí podniku za pomoci metody 
7S. Získané poznatky vychází z informací které jsem získal během působení v podniku 
a veřejně dostupných informací. 

2.4.1 Strategie  

Společnost se snaží co nejvíce svým zákazníků umožnit převést své podnikání do online 
prostoru. Vždy se nejprve s klientem seznámí, následně na to proběhne analýza jeho 
požadavků a následně stanovit cíl čeho mají dosáhnout. Následně se zaměří na stránku 
marketingu a propagace daného projektu. Firma si udržuje konkurenční výhodu díky 
neustálému zájmu o nejnovější trendy v oblasti tvorby webů a marketingu. Dále se snaží 
navazovat se svými zákazníky dlouhodobější spolupráci. 

Firma působí ve městě jménem Blansko a jedná se o nejvýznamnější firmu, která 
v tomhle městě působí v oblasti tvorby webu a marketingu což je pro firmu jistá 
konkurenční výhoda a dává jí to jistou jedinečnost.  
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2.4.2 Struktura 

Struktura společnosti je liniová, každý zaměstnanec je součástí nějakého týmu, a každý 
tým má na starost jednotlivé oblasti působení dané společnosti. Zaměstnanci se do týmů 
dělí v závislosti na svou specializaci. Ve společnosti je několik oddělení viz kapitola 2.2 
oddělení jsou uzpůsobeny tak, aby fungovala jako tým, kde má každý člen nebo více 
členů týmu na starosti konkrétní část zakázky. Zaměstnanci se zodpovídají jednotlivým, 
vedoucím týmů a ti se zodpovídají vedení společnosti. Komunikace v rámci podniku 
probíhá tak, že každý den, než se pustí do práce se členové týmů sejdou na poradě, kde 
sdělí všem členům týmu stav činnosti, na které pracují, popřípadě jaké činnosti budou 
ten den vykonávat.  

2.4.3 Systémy 

Potřeba zavedení informačního systému, pro evidence činností zaměstnanců vychází 
z touhy firmy po lepší evidence vykonávané činnosti zaměstnance a umožní vedení 
týmu lepe rozdělovat práci mezi zaměstnance a umožnit lepší podporu manažerského 
rozhodování. Dále je očekávaná lepší komunikace v jednotlivých týmech. 

2.4.4 Styl 

Ve společnosti se upřednostňuje demokratický styl. Každý zaměstnanec se může 
vyjádřit k činnosti společnosti a vedení je bere v potaz při svých rozhodnutích. Jak jsem 
již psal v dřívějších kapitolách zaměstnanci jsou rozděleni do týmů, kde se soustředí na 
jednotlivé zakázky, popřípadě část zakázky. Zaměstnanci v rámci týmů táhnou za jeden 
provaz a vzájemně si pomáhají což více zefektivňuje činnost týmů. Komunikaci mezi 
společností a zákazník zajišťuje jednatel a manažeři pro klíčové zákazníky.  
Společnost dbá na to, aby bylo pro zaměstnance příjemné pracovní prostředí čímž se 
snaží docílit příjemným vzhledem kanceláří, osobním přístupem zaměstnancům, 
příjemnou atmosférou na pracovišti a teambuildingovými akcemi.  

2.4.5 Spolupracovníci a jejich schopnosti 

Podniky podnikající v oblasti IT a marketingu se snaží získat konkurenční výhodu 
oproti ostatním podnikům. Ta je představována dostatečně kvalifikovaným personálem 
a osobním přístupem k zákazníkům. Společnost neustále poptává nové pracovníky pro 
oblast marketingu, kodéry a programátory pro tvorbu webu. Dále společnost usiluje o 
získání pozornosti potencionálních zaměstnanců tvorbou různých benefitů a 
motivačních položek ke mzdě. Společnost dále cílí na zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců účastí na různých školení a kurzech rozšiřující jejich dovednosti. 

2.4.6 Sdílené hodnoty 

Společnost má striktně definované své vize a cíle, a to zejména pomáhat svým 
zákazníků a obchodních partnerů k dosažení vyššího zisku a zlepšení jejich 
internetových prezentací. Společnost si zakládá na férovém jednání, a to jak se 
zákazníky, tak se svými zaměstnanci a individuálním přístupu. Dále je klade velký 
důraz na zajišťování kvalitních služeb pro své klienty, jejich spokojenost s  jejich 
službami a dlouhodobější spolupráci. Vedení společnosti se zaměřuje na zajištění 
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příjemného pracovního prostředí pro své zaměstnance a zajištění jejich individuálního 
rozvoje.  

2.5 Analýza vnějšího okolí podniku PEST  

V téhle části se budu zabývat analýzou vnějšího okolí podniku za pomoci metody 
PEST. Získané poznatky vychází z informací, které jsem získal během působení 
v podniku a veřejně dostupných informací. 

2.5.1 Politicko-legislativní faktory 

Řízení společnosti sebou nese plnou úskalí. Je třeba dbát na dodržování zákonů, 
vyhlášek, norem a nařízení spojených s chodem a činností společnosti. Dále jakékoliv 
nedodržení právních předpisů by mohlo mít pro firmu negativní dopad a mohlo by 
poškodit její dobrou pověst. 
Jedná se především o vyhlášky a normy vztahující se na podnikatelskou činnost 
v oblasti obchodního a občanského pracovního práva, také vyhlášky a normy vztahující 
se na daně a účetnictví. Společnost se musí řídit legislativou, která se vztahuje na 
činnost v oblasti marketingu a tvorby webu. 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie tak se na vztahují její 
vyhlášky. Dále se nachází v tzv. Schengenském prostoru což vytvořilo lepší obchodní 
podmínky pro obchod se zahraničím a čerpáním případných dotací. Dále je Česká 
republika členem tzv. Visegrádské čtyřky, která byla založená na vzájemné podpoře 
všech jejích členských zemí. Z vyhlášek Evropské unie se podnikání dané společnosti 
dotýká především vyhláška zajišťující zpřísnění ochrany osobních údajů se zkratkou 
GDPR. 

2.5.2 Ekonomické faktory 

V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na převedení podnikání do online prostoru, 
a to jde v ruku v ruce s dalším faktorem a tím je propagace vzhledem k tomu, že je čím 
dál více subjektů v online prostoru je čím dál větší problém mezi nimi vyniknout, a 
proto je v dnešní době velmi patrný rozvoj v oblasti IT a marketingu. K posouzení 
ekonomických faktorů nám slouží makroekonomické ukazatele jako vývoj HDP, 
inflace, růst nezaměstnanosti. 
Dle statistického úřadu činí aktuální míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen 3,2 %. (10) Podle dat z českého statistického úřadu 
ve třetím čtvrtletí roku 2020 činila obecná míra nezaměstnanosti 2,9 %, míra 
zaměstnanosti činila 58,2 % a míra ekonomické aktivity činila 59,9 %. (11) Ve třetím 
čtvrtletí roku 2020 činil meziroční pokles HDP -5,0 %, ale zato mezičtvrtletní růst o 6,9 
% (12)  

V současné době se Česká republika potýká s Coronavirovou krizí, a proto je v aktuální 
chvíli těžké posoudit jaký bude vývoj ekonomiky. Oblast Informačních technologii patří 
ke krizí méně postiženým oblastem vzhledem k tomu, že bylo možné přejít na práci 
z domu.  
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2.5.3 Sociální faktory 

V dnešní době můžeme pozorovat rozvoj v oblasti informačních technologii, 
marketingu a zvýšení zájmu o společnosti podnikající v této oblasti. Za důsledek toho 
můžeme považovat neustálý pokrok v oblasti nových technologii a nových trendech. 
Všechny společnosti se musí neustále snažit držet krok s dobou, a proto v případě, že si 
svůj web či propagaci nemohou zajistit sami musejí se obrátit na společnost jež se na 
danou problematiku specializuje.  

Další trend, jenž můžeme pozorovat je nárůst mezd IT odborníků. To je zapříčiněno 
jejich nedostatkem na trhu práce a tím pádem se o ně firmy „přetahují“ tím, že jim 
nabízejí čím dál vyšší mzdu a pak jsou ceny IT řešení velmi vysoké. 

Značná část firem investuje nemalé prostředky do dodatečného vzdělá a kurzů pro své 
zaměstnance. Hlavně z důvodů neustálého přísunu nových trendů a je potřeba, aby se 
v nich zaměstnanci orientovali. 

2.5.4 Technologické faktory 

Společnosti působící v oblasti IT a marketingu musejí bedlivě sledovat nové trendy 
v jejich oborech, vzhledem k tomu, že se v dnešní době vše mění velkou rychlostí, a to 
co platí dnes již nemusí platit zítra tak je třeba bedlivě sledovat konkurenci a zaměřovat  
se na rozvoj svých zaměstnanců, aby se sžili s nejnovější technikou, která je dnes pro 
jejich práci klíčová. 
Aktuálním trendem je klást velký důraz na kvalitu řešení, které podniky vytváří pro své 
klienty. Na trhu existuje velká konkurence, proto firmy požadují od svých zaměstnanců 
rozsáhlé znalosti v ze svého zaměření, s čím se jim samozřejmě snaží pomoci různými 
školeními a kurzy které jejich odbornost rozšíří na potřebnou úroveň. 

2.6 SWOT analýza 

V analýze SWOT se zaměřím na shrnutí informací získaných z předešlých analýz. Na 
jejich základě zhodnotím silné a slabé stránky společnosti. Dále se zaměřím na 
příležitosti a hrozby se kterými se společnost potýká. 

2.6.1 Silné stránky   

Jedná se o perspektivní společnost, která se neustále rozvíjí a má dlouhou působnost na 
trhu. Ve své lokalitě působnosti se nenachází mně známá firma, která by jim 
konkurovala nebo podnikala v podobné oblasti z čehož plyne, že má společnost ve své 
lokalit dominantní postavení.  

Společnost disponuje širokou nabídkou služeb v oblasti marketingu a online řešení, díky 
čemuž má širokou klientelu nejen z okolí podniku, kterou představují jednotlivé 
podniky a živnostníci kteří se snaží přenést své podnikání do online prostoru.  
Zaměstnanci ve společnosti jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru, kteří 
neustále rozšiřují svou způsobilost a znalosti pro vykonávání své profese za pomoci 
různých školení a kurzů.  
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Atmosféra v podniků působí velmi příjemně a přátelsky což je ještě umocňují časté 
teambuildingové akce, které mají za cíl vytvořit lepší pouta mezi zaměstnanci. Další 
klad je, že se všichni zaměstnanci znají jménem, a to platí i pro vedoucí pracovníky 
díky čemu mají velmi osobní přístup. Což v zaměstnancích vzbuzuje dojem, že na nich 
firmě záleží. 

2.6.2 Slabé stránky 

Hlavní slabou stránkou firmy je fakt, že firma je dlouhodobě vytížená počtem zakázek. 
Je to zapříčiněno nedostatkem potřebného personálu, a to jak v oblasti vývoje, tak 
v oblasti marketingu. Tím pádem společnost potřebuje zvýšit svoje kapacity 
zaměstnanců, aby mohla uspokojovat potřeby zákazníků, a to jak stávajících, tak nově 
příchozích. 

2.6.3 Příležitosti 

Příležitosti firmy, které by mohly napomoci k jejímu růstu by se měla firma zaměřit na 
rozšiřování nabídky svých služeb především v oblasti dlouhodobější spolupráce se 
zákazníky. 

Další velkou příležitostí firmy je program export pilots, jehož cílem je pomocí 
zákazníkům společnosti expanzi na zahraniční trhy za pomoci analytiků, kterými 
společnost disponuje. Tahle příležitost má velký potenciál, ale bude relevantní spíše pro 
větší společnosti než pro drobné podniky a živnostníky. 
Firma dlouhodobě ukazuje dobré organizační schopnosti v oblasti řízení marketingu, tak 
by mohla zvážit zahájení činnosti v oblasti projektového managementu. Tohle 
rozhodnutí by, ale znamenalo nutnost o rozšíření firmy o další oddělení a najmutí 
personálu kvalifikovaného pro řízení projektů. 

2.6.4 Hrozby 

Hrozby, které mohou společnost ohrožovat činnost společnosti jsou spíše legislat ivního 
charakteru. Aktuálně největší hrozbu podniku představuje právě probíhající pandemie 
nákazy známé jako COVID-19, která postihla ekonomiku České republiky, která může 
zapříčinit finanční ztráty zákazníků společnosti, kteří by si pak nemuseli dovolit platit 
její služby nebo by pro ně byla přímo likvidační. 

2.7 Analýza procesů podniku  

Z výše provedených analýz jsem určil klíčové procesy se kterými bude výsledné řešení 
pracovat, čili se v následující kapitole zaměřím na jejich detailnější popis a jejich 
znázornění pomocí vývojových diagramů.  

2.7.1 Přihlášení do systému 

Jedná se o mechanismus zajišťující bezpečné užívání systému a zabraňující 
neoprávněnému používání. Dále je zde zajištěno, že každý zaměstnanec může 
manipulovat s daty ke kterým má oprávnění. Systém dále bude evidovat jednotlivé logy 
do systému. 
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Pro přihlášení do systému je potřeba zadat svoje přihlašovací údaje, které byli 
zaměstnanci přiděleny při nástupu do společnosti. Poté je ověřena správnost jejich 
zadání. V případě, že údaje nesedí musí zaměstnance přihlášení zopakovat a případě 
vícera špatných zadání musí zaměstnanec kontaktovat nadřízeného nebo správce 
systému a nechat si přístupové údaje znovu vygenerovat. V případě úspěšného 
přihlášení získá přístup do systému a vytvoří se záznam o logu. Záznam o logu se 
vytvoří i v případě, že zadané údaje budou zadány špatně. 

 
 Obrázek 18. Vývojový diagram pro přihlášení do systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.2 Správa zaměstnanců 

V dnešní době musí každá společnost uchovávat údaje o všech svých zaměstnancích. 
Jako jsou jejich přístupové údaje do systému, údaje o jejich kvalifikaci, abychom mohli 
k projektům přiřazovat kompetentní osoby.  
Správu zaměstnanců mají na starosti vedoucí pracovníci. Ti kontrolují záznamy, 
vkládají nové záznamy a editují stávající záznamy. Ostatní zaměstnanci mají přístup ke 
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svým osobním údajům, aby se zajistila jejich správnost a aby mohli o případných 
změnách informovat své nadřízené, kteří je následně vloží do systému. 

 

 Obrázek 19. Vývojový diagram pro správu zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.3 Správa zákazníků 

Víme, že zákazníky společnosti tvoří většinou jiné společnosti tak společnosti eviduje 
data právě o nich o jejich činnostech a analýzách zpracované pro jejich projekty. Vždy 
když společnost osloví nějaký klient tak postup je následující. Zástupci společnosti se 
setkají a proberou možnosti zákazníka. Následně provedou analýzu projektu a 
specifikují požadavky zákazníka.   
Systém, pro něž bude návrh databáze bude pracovat pouze se základními údaji o 
zákaznících, proto zde správu zákazníků řeším pouze okrajově. 

2.7.4 Správa zakázek 

K tomu, aby firma měla přehled o stavu svých zakázek tak potřebuje evidovat o 
projektech, které pro danou firmu vykonává, o dílčích částech projektu a evidovat 
jednotlivé zaměstnancích co na projektech pracují a co vykonávají. 
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Aby bylo možné spravovat zakázky je potřeba se přihlásit do systému. Zde každý 
zaměstnanec bude vidět své úkoly, které má na zakázkách vykonat. Vedoucí 
zaměstnanci budou mít možnost na úkoly přiřazovat, zadávat nové úkoly do systému. 

 

 Obrázek 20. Vývojový diagram pro správu zakázek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.5 Evidence příchodů 

Jelikož firma chce evidovat příchody, přestávky a odchody zaměstnanců tak se rozhodla 
zavést evidenční systém, který bude pracovat a ukládat data do návrhu databáze který 
zpracovává tahle práce. 

Po příchodu do zaměstnání každý zaměstnanec přiloží svojí ID kartu k terminálu, který 
ověří platnost karty. Následně je zaměstnanci umožněno zadat příchod do práce, 
příchod z přestávky, odchod na přestávku a odchod domů. Systém pracuje s jedním 
záznamem pro každý den, tudíž zaměstnanci nedovolí zadat například odchod na 
přestávku, aniž by před tím zadal příchod.  



 

40 
 

 

 Obrázek 21. Vývojový diagram pro evidenci příchodů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.8 Zhodnocení provedených analýz  

Díky podrobnému popisu společnosti a provedeným analýzám vnitřního a vnějšího 
okolí podniku byla nastíněna činnosti a náhled na fungování společnosti. Díky těmto 
poznatkům bylo možné snadnější hlouběji pochopit fungování společnosti a snáze určit 
klíčové procesy. Dále z analýzy SWOT vyplývá, že se jedná o perspektivní společnost 
s velkým potenciálem pro růst. 
V analýze jednotlivých procesů jsem se zaměřil na detailní rozbor všech klíčových 
procesů, díky čemuž jsem získal lepší pohled na očekávané fungování systému. 
Výsledný návrh bude obsahovat funkcionalitu, která bude zajišťovat jejich co nejlehčí 
vykonávání. 

V téhle oblasti informačních systémů, jehož návrhem se zabývám existuje spousta 
komerčních řešení, ale jejich nevýhodou vzhledem k řešením vytvořeným na míru je 
fakt, že komerční řešení nemusí ve všem odpovídat požadavkům zákazníka a mohou 
působit těžkopádně nebo mohou obsahovat prvky které zákazník nevyužije. Společnost 
si svůj systém navrhuje sama a úkolem téhle práce je pro něj vytvořit databázi, která by 
splňovala potřeby podniku. 
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3. Vlastní návrh řešení 

V téhle kapitole se zaměřím na vlastní návrh řešení. V rámci této kapitoly vytvořím 
konceptuální, logický a fyzický návrh databáze na základě provedených analýz. 
Výsledné řešení bude reflektovat analyzované procesy společnosti tak, aby databáze 
sloužila pro logovací systém společnosti.  

3.1 Konceptuální návrh 

V téhle kapitole se zaměřím na vytvoření konceptuálního návrh databáze. Začnu 
identifikací jednotlivých entit v databázi a následně identifikací vazeb mezi nimi. 

3.1.1 Identifikace entit 

Hlavní entity v databázi budou představovat zaměstnanec a zákazník. Společnost 
v současné době disponuje čtyřiceti zaměstnanci tzn. jejich výskyt můžeme označit, že 
zaměstnanců jsou desítky. Počet jednotlivých zákazníků společnosti mi není znám, ale 
můžeme předpokládat, že se bude v budoucnu spíše zvětšovat proto jejich výskyt 
označují stovkami. 
U zaměstnanců je potřeba se zabývat následujícími entitami. Systémovými logy, 
kterých očekávám velké množství. Jejich tituly, které ne každý bude mít. Dále jejich 
pohlaví a manželský status. Dále je budu evidovat jejich oddělení ve kterých se nachází 
a jednotlivé pozice včetně oprávnění určité pozice. Další důležité je evidovat typ 
pracovního poměru. Každý zaměstnanec bude mít svou ID kartu. K ID kartě se bude 
evidovat její stav jako např. ztracená nebo propadlá platnost kvůli zabezpečení. Dále 
jeho bydliště, nouzový kontakt a řidičské oprávnění. 
U zákazníka je potřeba krom údajů o něm samotném evidovat. Údaje o jeho zástupcích 
v tabulce označovaných jako jednatelé. Předpokládám, že zákazník může mít více 
zástupců tak je jejich výskyt zahrnut tisíci. Dále je třeba evidovat jednotlivé projekty, 
úkoly na projektech a faktury. Společnost již disponuje systémem pro fakturaci tak 
databáze bude v rámci fakturace evidovat pouze projekty pro které je možné fakturu 
vytvořit. Dále eviduje stav práce na projektu a jednotlivých úkolech.  
Dále budeme evidovat jednotlivé změny v údajích o zaměstnanci, zákazníkovi a 
docházce. Je těžké určit počet jednotlivých změn ke kterým dojde. Odhadl jsem proto 
výskyt změn údajů o zaměstnanci a zákazníkovi na stovky. U jednotlivých docházek 
jsem počet odhadl na tisíce, jelikož bude určitě více záznamů o docházce než o 
zákazníkovi nebo zaměstnanci.
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Tabulka 1. Identifikace entit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konceptuální model 
Entita Popis Výskyt 

Zaměstnanec Jednotliví zaměstnanci společnosti desítky 
Systémové logy Jednotlivá přihlášení do systému desetitisíce 

Tituly  Tituly, kterými mohou zaměstnanci disponovat desítky 

Pohlaví Pohlaví… jednotky 

Manželský status Manželský status zaměstnance jednotky 
Pozice Jednotlivé pracovní pozice desítky 
Oprávnění Úroveň oprávnění, kterou může zaměstnanec disponovat jednotky 
Oddělení Jednotlivá oddělení ve společnosti jednotky 

Řidičské oprávnění Řidičské oprávnění zaměstnance jednotky 
Občanství Občanství zaměstnance desítky 
Děti zaměstnance Děti zaměstnanců jednotky 
Nouzový kontakt Kontakty pro případ nouze  desítky 

Adresy Jednotlivé adresy zaměstnanců desítky 
PSČ Všechna poštovní směrovací čísla desetitisíce 
ID karta ID karty zaměstnanců stovky 

Stav karty Jednotlivé stavy karty jednotky 
Záznamy o docházce Jednotlivé záznamy o docházce zaměstnanců Statisíce 

Terminály Terminály ve společnosti jednotky 

Typ docházky Stavy nastavitelné na terminálu Jednotky 
Zákazník Všichni zákazníci společnosti stovky 
Jednatel Jednatelé zákazníků tisíce 

Země Země Desítky 

Fakturační adresa Fakturační adresy zákazníků tisíce 
Projekty Projekty zpracovávané pro zákazníka tisíce 

Úkoly Dílčí části projektů desetitisíce 
Typy služby Služby, které společnost nabízí  desítky 
Stav práce Stav činnosti, na které společnost pracuje jednotky 

Faktura  Údaje o zákaznících, pro které je možné vytvořit fakturu tisíce 
Změna zaměstnance Provedená změna u záznamu určitého zaměstnance stovky 

Změna zákazníka Provedená změna u zákazníkových údajů stovky 

Změna docházky Provedená změna u záznamu docházky tisíce 
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3.1.2 Identifikace relací 

V předchozí kapitole jsme se zaměřili na identifikaci jednotlivých entit, které se budou 
v návrhu vyskytovat. Nejvýznamnější entity v mnou navrhované databázi jsou 
zaměstnanci a zákazníci. Proto většina vazeb souvisí právě s nimi.  

Každý zaměstnanec má svůj manželský status jako například svobodný nebo rozvedený. 
Dále je třeba u něj evidovat v jakém pracuje oddělení a na jaké pozici včetně toho na 
kterém projektu a jeho dílčí části pracuje. Dále je potřeba evidovat smlouvu kterou 
máme se zaměstnancem. V databázi by se také mělo nacházet zaměstnancovo bydliště, 
občanství, kontakt pro případ nouze, zaměstnancovy tituly nebo řidičská oprávnění, 
pokud nějaké má. Dále by se mělo evidovat vybavení které používá ke své práci. 
V našem případě je to pouze ID karta. 
Ve svém návrh databáze řeší správu údajů o zákazníkovi spíše okrajově takže pracuji 
jen se základními informacemi o zákazníkovi. Tyto informace slouží k evidenci činnosti 
zaměstnance na projektu, který se zpracovává pro daného zákazníka. Z toho plyne, že 
vazby entity zákazník jsou následující. Každý zákazník je zastoupený nějakou osobou 
nebo osobami ve svém řešení je nazývám jednatelé. Dále se evidují projekty, které jsou 
pro ně zpracovány. Dále faktury, které je možné vystavit. Systém nebude řešit tvorbu 
jednotlivých faktur, ale bude umět před připravit data pro fakturaci. Projekt to neřeší 
z důvodu nadbytečnosti, jelikož firma již disponuje softwarem k tomu určeným. U 
faktur tedy budeme evidovat pro jakého zákazníka jsou, za který projekt a budou 
obsahovat jednotlivé úkoly, respektive dílčí činnosti, které na nich zaměstnanci 
zpracovali a o jaký typ faktury se jedná. 

Další významnou entitou je jednotlivý projekt, který firma zpracovává. O každém 
projektu se eviduje, jaký typ projektu to je nebo lépe řečeno jaká ze škály služeb to je 
například tvorba webu nebo marketingovou kampaň. Dále samozřejmě pro kterého 
zákazníka je určen a jaký je jeho stav práce. Ke každému projektu je dále přiřazena 
osoba, která za něj zodpovídá, označována jako vedoucí projektu. Projekty se dělí na 
dílčí části v našem případě je nazýváme úkoly. Každý úkol je součástí nějakého 
projektu a zpracovává jej jeden nebo více zaměstnanců. Dále se u něj eviduje stav 
činnosti. 
Dále se v databázi budou ukládat jednotlivé logy do systému a docházka jednotlivých 
zaměstnanců. U logů do systému se uchovávají údaje o tom, který zaměstnanec se kdy 
přihlásil a zda bylo přihlášení úspěšné či nikoliv. U docházky se eviduje ID 
zaměstnance, ID terminálu a která ID karta byla použita. 
V poslední řadě se evidují jednotlivé změny v údajích o zaměstnancích, zákaznících a 
jednotlivých docházkách a u každé změny je uveden zaměstnanec, který změny provedl.  
V následující tabulce jsou vypsány všechny výše zmíněné vazby, které mezi sebou 
jednotlivé entity mají včetně jednotlivých kardinalit.



 

44 
 

Tabulka 2. Identifikace vazeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Identifikace vazeb 

Entita Vztah Entita  Kardinalit
a 

Zaměstnanec Má Pohlaví N:1 
Zaměstnanec Má Manželský status N:1 
Zaměstnanec Má Pracovní pozici N:1 
Zaměstnanec Pracuje v Oddělení N:1 

Zaměstnanec Má Řidičské 
oprávnění N:M 

Zaměstnanec Má Občanství N:1 
Zaměstnanec Loguje se do systému Log do systému 1:N 
Zaměstnanec Má Titul N:M 
Zaměstnanec Má Děti N:M 
Zaměstnanec Má Nouzový kontakt N:1 
Zaměstnanec Má Adresu 1:N 
Zaměstnanec Vlastní ID Kartu 1:1 
Zaměstnanec Vytváří záznam o docházce Docházka 1:N 

Log do systému Má Stav logu N:1 
Pozice Má Oprávnění N:1 

Zaměstnanec Má Vztah k dítěti N:1 
IDkarta Má historii držitelů karty Historie karty 1:N 

Adresa Má PSČ N:1 
IDkarta Má Stav karty N:1 

Docházka Obsahuje typ docházky Typ docházky N:1 

Docházka Obsahuje ID terminálu, který ji 
vytvořil Terminály N:1 

Zákazník Má Jednatele N:M 
Zákazník Si nechává zpracovávat Projekt 1:N 
Zákazník Má vystavené Faktury 1:N 

Projekt Osahuje Typ služby N:1 
Projekt Má vedoucího projektu Zaměstnanec 1:N 
Projekt Má Stav práce N:1 
Projekt Je pro  Zákazníka N:1 
Faktura Pro Zákazníka N:1 

Úkol Na Projektu N:1 
Zaměstnanec Na  Úkolu N:M 

Úkol Má Stav práce N:1 
Faktura Obsahuje Projekt 1:1 

Oddělení Má Vedoucího 1:1 
Docházka Obsahuje IDKartu N:1 

Historie změn zákazníka Zákazník, kterého údaje se změnily Zákazníka N:1 
Historie změn zákazníka Zaměstnanec, který změny provedl Zaměstnanec N:1 

Historie změn zaměstnance Zaměstnanec, kterého údaje se změnily Zaměstnanec N:1 
Historie změn zaměstnance Zaměstnanec, který změny provedl Zaměstnanec N:1 

Historie změn docházky Záznam o docházce, který se změnil Docházka N:1 
Historie změn docházky Zaměstnanec, který změny provedl Zaměstnanec N:1 

Jednatel Má Tituly N:1 
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3.2 Logický návrh  

V následující kapitole se zaměřím na vytvoření logického návrh databáze. 
V konceptuálním návrhu jsem identifikoval všechny entity a vazby mezi nimi. Následně 
se zaměřím na transformaci jednotlivých entit na relační tabulky. Abych mohl převést 
entity na relační tabulky musím jim definovat jejich atributy, datové typy a určit 
primární a cizí klíče. 
Člověk datového a funkčního modelování neznalý by mohl položit otázku, proč nám 
například pro správu zaměstnanců nevystačí jediná tabulka s názvem zaměstnanci, která 
by obsahovala všechny údaje?  Naším cílem je databázi navrhnout tak, aby se v ní 
zadané hodnoty nevyskytovaly pod více než jedním názvem. Můžeme si to 
demonstrovat na příkladu. Do tabulky zaměstnanec u jednoho zaměstnance do sloupce 
pohlaví zadám hodnotu „muz“ a u druhého zaměstnance hodnotu „muž“ pro někoho 
zdánlivě nepatrný problém by zapříčinil, že kdyby si někdo, kdo by s databází pracoval 
chtěl zjistit kolik zaměstnanců je mužského pohlaví a zadal by příkaz který by 
vyselektoval zaměstnance s pohlavím „muž“ tak by se mu nezobrazili jedinci u kterých 
je zadáno pohlaví jako „muz“. Jak takový problém řešit? Použijeme tzv. číselníky, které 
za nás tento problém vyřeší. Číselník je tabulka, která by v našem případě obsahovala 
ID pohlaví a název pohlaví a my bychom se na ni za pomoci cizího klíče odkazovali a 
místo hodnot „muz“ a „muž“ bychom zadali pouze ID daného pohlaví a tím zamezili 
onomu problému. 

3.2.1 Relační tabulky pro správu zaměstnanců 

Tahle část představuje návrh a popis relačních tabulek souvisejících se správou 
zaměstnanců. Dále se zde budu zabývat i relačními tabulkami pro přihlášení do 
systému.  

3.2.1.1 Zaměstnanec 

Tabulka eviduje všechny informace o každém zaměstnanci, který ve firmě pracuje nebo 
pracoval. Tabulka eviduje, jak osobní údaje jako je jméno, příjmení a rodné číslo apod. 
tak i údaje o činnosti zaměstnance jako je oddělení ve kterém pracuje, pozice, kterou 
vykonává. Dále je v tabulce uložena zda daný zaměstnanec má podepsané GDPR a 
jestli se jedná o aktivního zaměstnance. 

3.2.1.2 Pohlaví 

U každého zaměstnance se určuje jeho pohlaví. Jedná se o číselník vztahující se 
k tabulce zaměstnanec. 

3.2.1.3 Manželský status 

U zaměstnance se rovněž určuje manželský status. Jedná se o číselník vztahující se 
k tabulce zaměstnanec. 
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3.2.1.4 Pozice 

Každý zaměstnanec působící v jakékoliv firmě se nachází na nějaké pracovní pozici. 
Ani zde tomu není jinak a každý zaměstnanec zde má nějakou pozici, protože na jedné 
pozici může být více zaměstnanců ve smyslu například firma má více než jednoho 
grafika, ale v případě společnosti, pro kterou je databáze navrhnuta platí, že každý 
zaměstnanec má jednu pozici. Tudíž tabulka pozice je číselníkem spadajícím pod 
tabulku zaměstnanec. 

3.2.1.5 Oprávnění 

Každá pozice ve firmě má určitou úroveň oprávnění. Jedná se například oprávnění 
k přístupu k datům nebo jejich správy po případně správy zakázek. Tabulka Oprávnění 
je číselníkem vztahujícím se k tabulce oprávnění. 

3.2.1.6 Oddělení 

Již víme, že firma je rozdělena na několik oddělení neboli týmů a je potřeba evidovat ve 
kterém z týmů se každý zaměstnanec nachází. Jedná se o číselník spadající pod tabulku 
zaměstnanec.  

3.2.1.7 Občanství 

U zaměstnanců je vždy potřeba evidovat jejich státní příslušnost ani v tomhle případě to 
není výjimka, a tudíž tabulka Občanství je číselníkem spadajícím k tabulce 
zaměstnanec. 

3.2.1.8 Tituly 

Zaměstnanci společnosti v závislosti na stupni dosaženého vysokoškolského vzdělání 
disponují určitým titulem. V celosvětovém měřítku existuje velký počet možných 
vyjádření, jakým titulem zaměstnanec disponuje. Tituly evidujeme taktéž u jednatelů, 
jež zastupují zákazníka. Čili tahle tabulka bude sloužit jako číselník pro vysokoškolské 
tituly zaměstnanců a jednatelů zastupujících zákazníka.  

3.2.1.9 Tituly zaměstnance 

U titulů na chvíli zůstaneme jelikož každý zaměstnanec může mít více než jeden titul a 
jeden titul může mít více zaměstnanců tak nám vzniká vazba N:M. Z toho vyplývá, že 
tahle tabulka bude řešit dekompozici téhle vazby. 

3.2.1.10 Dítě zaměstnanců 

Někteří zaměstnanci mohou mít děti a uplatňovat na ně nějakou slevu. Náš systém řeší 
jen jejich evidenci tak se zde případným uplatňováním slev nebudu zabývat příliš do 
hloubky. 

3.2.1.11 Děti zaměstnanců 

V našem případě může nastat problém v případě, že ve firmě budou pracovat oba rodiče 
tzn. dítě může mít více než jednoho rodiče a rodič může mít více než jedno dítě. Takže 
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nám zde vzniká vazba N:M z toho vyplývá, že tahle tabulka bude řešit danou 
dekompozici. 

3.2.1.12 Vztah k dítěti 

V tabulce Děti zaměstnanců budeme mít řešenou dekompozici dětí a zaměstnanců, ale 
stále by chyběla informace o vztahu mezi nimi, proto tahle tabulka bude sloužit jako 
číselník pro jednotlivé možné vztahy dětí a zaměstnanců. 

3.2.1.13 Sleva na dítě 

Zaměstnanci, jež mají děti na ně mohou čerpat slevu na dítě. Tahle tabulka bude tedy 
sloužit jako číselník možných slev na daného potomka. 

3.2.1.14 Nouzový kontakt 

U každého zaměstnance je třeba evidovat osobu, kterou by společnost v případu nouze 
kontaktovala, aby zjistila stav zaměstnance.  

3.2.1.15 Vztah k zaměstnanci 

Tabulka slouží jako číselník evidující možné vztahy mezi nouzovým kontaktem a 
zaměstnancem. 

3.2.1.16 Adresa 

Firma eviduje údaje o adrese zaměstnance zejména z potřeby evidence komplexních 
informací.  

3.2.1.17 Řidičské oprávnění 

Tabulka slouží jako číselník řidičských oprávnění, kterými může zaměstnanec 
disponovat. 

3.2.1.18 Řidičská oprávnění zaměstnance 

Vzhledem k tomu, že každý zaměstnanec může mít více než jedno řidičské oprávnění 
tak nám vzniká vazba N:M. Tahle tabulka bude tedy řešit tuhle dekompozici.  

3.2.1.19 Historie úprav tabulky zaměstnanec 

Tahle tabulka bude evidovat jednotlivé změny, které nastanou v tabulce zaměstnanec 
mimo jiné budou evidovat kdo změny provedl včetně popisu dané změny. 

3.2.1.20 Logy do systému 

Tabulka Logy do systému bude obsahovat všechny záznamy o všech přihlášení do 
systému nebo o neúspěšných pokusech o přihlášení do systému, které zaměstnanci 
provedli. 
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3.2.1.21 Stav logu 

Tahle tabulka slouží jako číselník možných stavů, kterých může log do systému 
nabývat. 

3.2.1.22 Pracovní poměr 

Tabulka slouží jako číselník pro všechny možné pracovní poměry, které firma se 
zaměstnancem může mít
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  Obrázek 22. Konceptuální model pro správu zaměstnanců a ukládání logů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.2 Relační tabulka pro správu zakázek a zákazníků 

V následujících podkapitolách se budu zabývat tabulkami určenými pro správu zakázek 
a zákazníků. 

3.2.2.1 Zákazník 

Tabulka zákazník v našem případě uchovává vložená základní data o zákazníkovi. 
Projekt se do hloubky nezaobírá samotnou správou dat o zákazníkovi. V tomhle případě 
eviduje základní data pro zaměstnanci, aby věděli, pro kterého zákazníka je projekt 
zpracováván. 

3.2.2.2 Jednatel 

Tabulka jednatele obsahuje základní data a kontaktní údaje o jednateli popřípadě 
jednatelích zastupujících zákazníka. Je to pro případ, kdyby některý se zaměstnanců 
potřeboval kontaktovat zákazníka například kvůli nejasnosti požadavků. 

3.2.2.3 Jednatelé zákazníka 

Jelikož zákazník může mít více jednatelů tak je tu tahle dekompoziční tabulka, která 
danou vazbu M:N řeší. 

3.2.2.4 Jednatelovy tituly 

Jedná se o dekompoziční tabulku pro tituly, kterými může jednatel disponovat. Jelikož 
jeden jednatel může mít více než jeden titul a jeden titul může mít více jednatelů tak 
nám vzniká vazba M:N a tu tahle tabulka řeší. 

3.2.2.5 Projekty 

Tabulka obsahuje údaje pro projekty, které firma zpracovává pro určitého zákazníka. 
Tabulka tedy obsahuje data o samotném projektu dále pro koho je vykonáván, kdo je 
jeho vedoucí a o jaký typ služby se jedná.  

3.2.2.6 Typ služby 

Jedná se o číselník pro tabulku projekty, který obsahuje všechny typy služeb, které 
firma poskytuje. 

3.2.2.7 Úkoly  

Tabulka úkoly obsahuje všechny jednotlivé dílčí části projektů, na kterých pracují 
jednotliví zaměstnanci. Dále obsahuje fakturu, ke které je přidělen jako její položka.  

3.2.2.8 Stav práce 

Jedná se o číselník pro tabulky projekty a úkoly, který obsahuje všechny možné stavy, 
kterých může postup práce nabývat. 
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3.2.2.9 Zaměstnanec na úkolu 

Vzhledem k faktu, že na jednom úkolu může pracovat více než jeden zaměstnanec a 
každý zaměstnance může pracovat na více než jednom úkolu. Tak nám vzniká vazba 
N:M a tahle tabulka ji řeší. 

3.2.2.10 Faktura 

Projekt neřeší fakturaci jako takovou, ale bude upozorňovat na uzavřené projekty, které 
mohou fakturanti/ky vyfakturovat zákazníkovi a na opak zaměstnanci budou vidět, zda 
projekt, který zpracovali byl již vyfakturován. Tohle může sloužit zejména pro 
zjednodušení komunikace mezi odděleními. 

3.2.2.11 Historie změn zákazníka 

Tabulka obsahuje údaje o všech provedených změnách v tabulce zákazník a 
zaměstnance, který změny provedl. 

3.2.2.12 Země 

Tabulka slouží jako číselník všech možných zemí, kde zákazníci působí.
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  Obrázek 23. Konceptuální model pro správu zakázek a zákazníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.3 Relační tabulky pro správu docházky 

V následujících podkapitolách se zaměřím na popis relačních tabulek spadajících pod 
správu docházky. 

3.2.3.1 Docházka 

Tabulka docházka obsahuje záznamy o příchodech a odchodech jednotlivých 
zaměstnanců a záznam jakou ID kartu k tomu použili. 

3.2.3.2 Typ docházky 

Jedná se o číselník možných typů docházky, které může zaměstnanec mít. Například 
služební cesta nebo předčasný odchod apod. 

3.2.3.3 Terminál 

V tabulce se nachází výčet všech terminálů, které jsou určené pro označení docházky a 
je určena jako číselník pro tabulku docházka. 

3.2.3.4 Historie úprav docházky 

Tabulka obsahuje záznamy o všech úpravách docházky, které zaměstnanci provedli. 
Dále je u každého záznamu uveden i zaměstnanec, který změnu provedl. 

3.2.3.5 ID karta 

V tabulce ID karta se nacházejí údaje o všech ID kartách, které zaměstnanci používají a 
kteří zaměstnanci je používají.  

3.2.3.6 Historie ID karty 

Tabulka obsahuje záznamy o změně držitelů ID karty a kdy k tomu došlo. 

3.2.3.7 Stav karty 

Tabulka stav karty slouží jako číselník pro tabulku karta. Obsahuje informace o všech 
stavech, které může karta nabývat. Například ztracená a podobně. 
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Obrázek 24. Konceptuální model pro správu docházky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3 Fyzický návrh  

V následující kapitole se zaměřím na tvorbu fyzického návrhu databáze. Samotný návrh 
vychází z logického návrhu nacházejícího se v předchozí kapitole. Jedná se o převedení 
slovního popisu tabulek do podoby, kdy bude možná implementace do cílové relační 
databáze.  

3.3.1 Volba rozhraní 

Abychom mohli implementovat databázi je nejprve potřeba zvolit patřičný databázový 
systém. Pro náš případ musíme zajistit systém se spolehlivým výkonem, správou rolí, 
zabezpečením a zálohováním. Na to se velmi hodí systémy od společností Microsoft a 
Oracle, které disponují potřebným procedurálním rozšířením jazyka SQL a to T-SQL u 
MS SQL Server a PL/SQL u Oracle. V našem případě zvolím systém MS SQL Server, 
který je uživatelsky přívětivý a již s ním mám zkušenosti. 

3.3.2 Vytvoření databáze 

Než ale začneme vytvářet jednotlivé tabulky musíme naši databázi nejprve vytvořit. 
Učiníme tak provedením příkazu CREATE DATABASE, který databázi vytváří. 
Úspěšné provedení tohoto příkazu znázorňuje obrázek 25 níže.  
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 Obrázek 25. Vytvoření databáze (zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.3 Vytvoření tabulek 

Nyní máme databázi vytvořenou tak v ní můžeme vytvořit jednotlivé tabulky. 
Převedeme tedy informace o tabulkách z logického návrhu do podoby, která je vhodná 
pro implementaci do MS SQL Serveru. K vytvoření tabulek použijeme příkaz CREATE 
TABLE. Tabulky budu tvořit v logické návaznosti. Nejprve začnu s hlavními tabulkami 
a v návaznosti na ně vytvořím jednotlivé číselníky a dekompoziční tabulky. V obrázku 
níže můžete vidět skript, který vytvoří tabulku zaměstnanec. Skript pro vytvoření 
tabulek bude přidán v příloze k práci společně s datovým slovníkem. 

 
 Obrázek 26. vytvoření tabulky zaměstnanec (zdroj: vlastní zpracování) 

V dalším kroku je třeba určit cizí klíče. Ve svém řešení přiřazuji cizí klíče až po 
vytvoření tabulek. Použiji k tomu příkaz ALTER TABLE. Dále pomocí příkazu ADD 
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FOREIGN KEY přiřadím patřičné cizí klíče. Skript pro propojení tabulek bude přidán 
v příloze. 

 
 Obrázek 27. přiřazení cizích klíčů tabulce zaměstnanec (zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.3.1 Entitní integrita 

V databázi je nutné zajistit, aby byl každý řádek unikátní. Dosáhneme toho vytvořením 
primárního klíče v případě tabulky výše je primárním klíčem atribut jménem 
ID_zamestnance. U primárních klíčů platí pravidlo, že musejí být minimalistické a 
unikátní v případě, že nemáme atribut, který by obsahoval pouze unikátní záznamy 
můžeme použít složený primární klíč, který se skládá z více atributů. Je tedy patrné, že 
primární klíč nesmí nabývat hodnoty typu NULL, proto atributy sloužící pro primární 
klíč omezujeme pomocí příkazů NOT NULL a UNIQUE, tím zajistíme, že atribut 
nebude moci obsahovat hodnotu NULL a bude muset být vždy unikátní. 

3.3.3.2 Doménová integrita  

Dále musíme zajistit rovnoměrnou strukturu záznamů, abychom zajistili konzistentnost. 
Hodnota, kterou každý atribut nabývá je definována v rámci domény. Tato omezení 
entity jsou zajištěna datovými typy. Dále využívám příkaz CHECK, který má zamezit 
chybám zapříčiněným lidským faktorem. 

3.3.3.3 Referenční integrita 

Abychom zajistili udržení referenční integrity musíme zabezpečit vazby mezi 
tabulkami. Tedy za pomoci cizího klíče musíme jednoznačně určit záznam v rodičovské 
tabulce. Ve svém řešení ve většině případů nepřipouštím hodnotu NULL. Například 
pokud bych u zaměstnance měl v položce pracovní pozice hodnotu NULL tak by 
společnost nemusel vědět co daný zaměstnanec vůbec ve firmě dělá apod. hodnota 
NULL umožňuji u využívaných slev na dítě zaměstnance, jelikož ji někteří zaměstnanci 
využívat nemusí, tak je v tomto případě hodnota NULL přípustná. 

3.4 Uživatelské pohledy 

Pohledy umožňují uživateli nahlížet na data, aniž by tím nějak ohrozil datovou integritu. 
Pohled si můžeme představit jako dodatečnou tabulku, která je pouze výsledkem 
dotazu, který nám umožňuje na data pouze nahlížet. Pohled vytvoříme příkazem 
CREATE VIEW. Skript pro vytvoření pohledů bude přidán v příloze. 
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3.4.1 Pohled zaměstnanci 

Pohled zaměstnanci by měl především sloužit jako přehled o všech zaměstnancích, kteří 
ve firmě pracují nebo pracovali. Pohled obsahuje všechna data o zaměstnancích, 
kterými firma disponuje. Dále mají všichni zaměstnanci přístup ke svým datům, takhle 
můžou o případně chybě nebo změně upozornit administrativní pracovníky.  

 
  Obrázek 28. Kód pohledu zaměstnanci (zdroj: vlastní zpracování) 

Výše zobrazený zdánlivě chaotický působící kód nám vytvoří již zmiňovaný pohled 
zaměstnanci. Jenž nám propojí tabulku zaměstnanci s několika číselníky a 
dekompoziční tabulkou. Tabulky jsou propojeny pomocí příkazu JOIN, který umožňuje 
propojení tabulek. Výstup pohledu můžete vidět níže.  
 

 
  Obrázek 29. Výstup pohledu zaměstnanci (zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.2 Pohled děti zaměstnanců 

Někteří ze zaměstnanců, kteří mají své potomky na ně uplatňují nějaké slevy a výsledný 
pohled nám zobrazí data o dětech a jaké slevy na ně zaměstnanci čerpají. 

 
 Obrázek 30. Kód pohledu děti zaměstnanců (zdroj: vlastní zpracování) 

Výše zobrazený kód nám zobrazí jméno a příjmení dítěte a zaměstnance. Dále datum 
narození dítěte, vztah rodiče k dítěti a slevu kterou na ně rodič čerpá. Výstup pohledu 
můžete vidět níže.  
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 Obrázek 31. Výstup pohledu děti zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.3 Pohled jednatelé zákazníka 

Pohled jednatelé zákazníka zobrazuje kontaktní údaje na konkrétní jednatele neboli 
zástupce zákazníka se, kterými firma komunikuje. Někdy je třeba, aby se zákazníkem 
komunikoval přímo vývojář tak přes tenhle pohled bude mít ke kontaktům snadný 
přístup. 

  
 Obrázek 32. Kód pohledu jednatelé zákazníka (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na výstupu pohledu budou tedy údaje o titulech, jméně a kontaktních údajích jednatele. 
Výstup můžete vidět níže. 

  
 Obrázek 33. Výstup pohledu jednatelé zákazníka (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.4 Pohled projekty a úkoly  

Jak již napovídá název pohledu, tak tenhle pohled zobrazí přehled o všech projektech a 
úkolech, které k nim patří a dále ke kterému zákazníkovi se vztahují. 

 
 Obrázek 34. Kód k pohledu projekty a úkoly (zdroj: vlastní zpracování) 

Na výstupu můžeme vidět jména zákazníka, projektů a úkolů. Dále jsou u úkolu a 
projektu uvedeny informace o jeho stavu a datumech zahájení a ukončení. Výstup 
můžete vidět níže. 

 
 Obrázek 35. Výstup pohledu projekty a úkoly (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.5 Pohled docházka zaměstnanců 

Pohled docházka slouží pro zobrazení pro zobrazení všech záznamů o docházce 
jednotlivých zaměstnanců.   
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 Obrázek 36. Kód k pohledu docházka zaměstnanců (zdroj: vlastní zpracování) 

Na výstupu jsou zobrazeny údaje nejen o příchodu a odchodu, ale taky o pauze 
zaměstnanců. Dále také informace o čísle karty a terminálu kde byla docházka zadána. 
Dále typ docházky ten udává informace, jestli se jednalo o běžnou směnu nebo třeba si 
zaměstnanec vzal půl dne volba či případně jel na služební cestu a podobně. 

 
 Obrázek 37. Výstup pohledu docházka zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.6 Pohled úkoly zaměstnanců 

V pohledu úkoly zaměstnance můžeme vidět všechny úkoly na kterých daný 
zaměstnanec pracuje dále ke kterému projektu a zákazníkovi patří. 

 
 Obrázek 38. Kód pohledu úkoly zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování) 

Zde je k nahlédnutí výstup z pohledu úkoly zaměstnance. Můžeme zde vidět jméno a 
příjmení zaměstnance dále název úkolu který zpracovává a ke kterému projektu a 
zákazníkovi je zařazen.  

 
Obrázek 39. Výstup pohledu úkoly zaměstnanců (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5 Spouště 

Spouště nebo v angličtině triggers definuje v databázi činnosti, které se mají provést v 
případě definované události na databázové tabulce. Událost může být vložení nebo 
smazání dat. Spoušť se vytváří pomocí příkazu CREATE TRIGGER dále definujeme, 
kdy se má vykonat to můžeme zajistit příkazem AFTER/BEFORE/FOR 
INSERT/UPDATE/DELETE a na jaké tabulce se má provést zajistíme příkazem ON 
<jméno tabulky>. Skript pro vytvoření spouští bude přidán v příloze. 

3.5.1 Spoušť pro validaci dat v tabulce zaměstnanec 

Spoušť slouží k ověření dat vložených do tabulky obsahující informace o zaměstnanci. 
Kontroluje, zda data, která jsou do ní vloženy mají správný formát a zda obsahují 
povolené znaky. V případě, že jsou data zadána špatně, tak spoušť vrátí chybovou 
hlášku a další hlášky, které upozorňují na všechny data, která byla zadána špatně. A 
následně špatně zadaný záznam odstraní. V případě, že jsou data zadána v pořádku tak 
nás o tom spoušť opět upozorní. 

3.5.2 Spoušť pro validaci dat v tabulce jednatelé 

Spoušť funguje stejně jako spoušť výše jen tabulka, která obsahuje data o jednatelích 
zákazníka neobsahuje tolik údajů. Spoušť nás opět upozorňuje na špatně zadané 
hodnoty, které následně odstraní. V případě správného zadání dat nás o tom spoušť opět 
upozorní.  

3.5.3 Spoušť pro odstranění záznamu o zaměstnanci 

Spoušť slouží k vymazání záznamů o zaměstnanci. V případě, že bude potřeba vymazat 
údaje o některém ze zaměstnanců, tak spoušť odstraní ostatní související záznamy 
z databáze. 

3.5.4 Spoušť pro odstranění záznamu o zákazníkovi 

Spoušť odstraňuje v případě odstraňování záznamů o některém zákazníkovi, odstraní 
všechny související záznamy. 

3.6 Procedury 

Procedura někdy také označována jako rutina je sada příkazů SQL, které jsou uložené 
na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu 
názvem, který jim byl přiřazen. Můžeme ji tedy považovat za určitou obdobu funkce. 
Vytvořené procedury v našem řešení mají za cíl ulehčit práci z databází a usnadnit její 
spravování. Procedury dále umožňují podporují vykonávání firemních procesů jejichž 
analýzou jsem se zabývám v kapitole 2.7. Skript pro vytvoření procedur bude přidán 
v příloze. 

3.6.1 Procedura vlož zaměstnance 

Procedura vlož zaměstnance plní velmi jednoduchý úkol a to, že pouze vloží data o 
zaměstnanci do databáze. Data nijak neošetřuje vzhledem k tomu, že danou operaci 
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ošetřují databázové spouště a v případě hodnot typu NULL bude vyhozena chyba, 
jelikož je nejde do tabulky vložit díky příkazu NOT NULL uvedeným za sloupci, které 
by neměli obsahovat hodnoty NULL. 

3.6.2 Procedura vlož jednatele 

Procedura vlož jednatele vkládá data o jednateli zastupujícího zákazníka. Vložená data 
kontroluje spoušť, a proto je procedura nikterak neošetřuje stejně jako případě 
procedury vlož zaměstnance. Dále do tabulky jednatel nejde zadat hodnoty typu NULL 
díky příkazu NOT NULL. 

3.6.3 Procedura vlož zákazníka 

Procedura vlož zákazníka, jak již napovídá její název vkládá data o zákazníkovi do 
databáze. Pro tabulku zákazník není v databázi spoušť, která by ošetřovala zadaná data. 
Tak v našem případě je musí ošetřit samotná procedura, která v případě názvu subjektu 
porovnání zadané znaky a v případě, že nejsou v pořádku přidá hodnotu kontrolní 
proměnné. V případě iča a bankovního spojení je postup stejný jen znaky, které jsou 
kontrolovány nabývají hodnot 0-9. V případě, že něco není v pořádku vypíše se 
chybová hláška a pokud je se v pořádku data se vloží. 

 
 Obrázek 40. Procedura vložení zákazníka (zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.4 Procedura vlož projekt 

Procedura vlož projekt má na starosti vložení dat o projektu do databáze. Kontroluje, 
zda v názvu projektu nejsou nepovolené znaky. V případě, že tam jsou tak vrátí 
chybovou hlášku v opačném případě vloží data do databáze. 
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 Obrázek 41. Procedura vlož projekt (zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.5 Procedura vlož úkol 

Procedura vlož úkol vkládá do databáze data o úkolech, které zpracovávají jednotliví 
zaměstnanci. Procedura stejně jako procedura vlož projekt kontroluje, zda v názvu 
nejsou nepovolené znaky. 

 
 Obrázek 42. Procedura vlož úkol (zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.6 Procedura vlož nouzový kontakt 

Procedura vlož nouzový kontakt vkládá do databáze data o nouzovém kontaktu 
zaměstnance. Procedura kontroluje data na vstupu a v případě, že jméno nebo příjmení 
obsahují nepovolené znaky tak vrátí chybovou hlášku. Dále pokud bude telefonní číslo 
obsahovat jiné znaky než číslice a také pokud emailová adresa bude zadána ve špatném 
formátu tak bude rovněž vrácena chybová hláška oznamující, že data byla zadána 
špatně. 
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 Obrázek 43. Procedura vlož nouzový kontakt (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.7 Procedura vlož adresu 

Procedura vlož adresu vkládá do databáze data o adrese na, které daný zaměstnanec 
pobývá. Databáze eviduje i adresy na kterých zaměstnanec bydlel dříve nebo i více 
adres za předpokladu, že pobývá na více místech. Procedura stejně jako ostatní 
procedury kontroluje znaky na vstupu. U názvu města a ulice kontroluje, jestli obsahuje 
nepovolené znaky. U PSČ, čísla popisného a čísla orientačního kontroluje, zda obsahují 
pouze číslice, a ne jiné znaky. V případě špatného zadání znaků procedura vrátí 
chybovou hlášku. V případě, že jsou data zadána správně tak je vloží do databáze. 
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  Obrázek 44. Procedura vlož adresu (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.8 Procedura vytvoření záznamu o logu 

Procedura vytvoření záznamu o logu vytváří záznamy o přihlášení do systému. V našem 
případě nebude řešit kontrolu zadaných přístupových údajů, to ponechá databázové 
aplikaci, která bude muset uživatele ověřit a získat jeho ID, které společně se stavem 
logu předá proceduře, která je následně vloží do databáze. Kromě ID a stavu logu ještě 
získá pomocí funkce GETDATE() aktuální datum a čas. Funkce GETTIME() nám vrátí 
aktuální datum a čas. My je, ale potřebujeme rozdělit docílíme toho následovně. 
Vytvoříme si proměnou s typem DATE a do ní pomocí funkce CONVERT přiřadíme 
datum z funkce GETDATE(). Postup pro získání času bude obdobný jen funkci 
CONVERT předáme jiné parametry. Procedura následně vše nahraje do databáze. Kód 
můžete vidět níže. 
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 Obrázek 45. Procedura vytvoření záznamu o logu (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.9 Procedura záznam o docházce 

Procedura vkládá do databáze záznam o docházce jednotlivých zaměstnanců a 
umožňuje s ním dále pracovat. Vstupuje do ní ID zaměstnance, typ docházky, ID 
terminálu, ID karty a prováděná operace. Pokud v databázi není záznam z daného dne a 
operace obsahuje hodnotu NULL vytvoří se nový záznam. Procedura si dále vytváří 
několik svých proměnných, a to proměnou den, čas, kontrola a kontrola času. Proměnná 
den získává aktuální datum, proměnná čas zase aktuální čas. Proměnné kontrola a 
kontrola času slouží pro kontrolu, aby zabránili tvorbě duplicitních záznamů a 
přepisování dat. Proměnná kontrola zjišťuje, zda se již v databázi záznam pro daného 
zaměstnance a den nenachází a proměnná kontrola času zjišťuje, jestli již daný čas není 
zadán a tím zabraňuje přepisování hodnot. V případě nalezení chyby nebo špatného 
zadání hodnoty vrátí procedura chybovou hlášku. 
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 Obrázek 46. Procedura záznam o docházce (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.10 Procedura update zaměstnance 

Procedura update zaměstnance upravuje data zaměstnanců, která se již v  databázi 
nachází. Nejprve zkontroluje, jestli daný zaměstnanec vůbec existuje, pokud neexistuje 
tak vrátí chybovou hlášku, poté co ověří, že existuje tak teprve začne s úpravou dat. 
K upgradu využívá databázovou transakci. Databázové transakce buď proběhnou celé a 
v případě, že ne tak se žádná změna neprovede. Transakci vytvoříme příkazem BEGIN 
TRANSACTION. Poté co proběhne transakce tak ji můžeme potvrdit příkazem 
COMMIT TRANSACTION nebo vše vrátit zpět pomocí příkazu ROLLBACK 
TRANSACTION. Veškerý update probíhá v sekvenci příkazu TRY v případě, že 
v TRY nastane chyba zavolá se CATCH, který vše vrátí do původního stavu pomocí již 
zmiňovaného příkazu ROLLBACK TRANSACTION. Poté co je update proveden tak je 
do tabulky historieUpravZamestnance vložen záznam o provedeném updatu. 
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Obrázek 47. Procedura update zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
3.6.11 Procedura update jednatele 

Procedura update jednatele updatuje data o jednatelích zastupujících zákazníka. Nejprve 
ověří existenci jednatele v databázi. Poté za použití databázové transakce updatuje data.  

 
 Obrázek 48. Procedura update jednatele (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.12 Procedura update zákazníka 

Procedura update zákazníka upravuje data o zákazníkovi. Nejprve ověří, zda data 
obsahují nepovolené znaky. Za předpokladu, že je vše v pořádku provede kontrolu, 
jestli se v databázi nachází daný zákazník. Následně jsou provedeny updaty a je 
vytvořen záznam o provedení updatu. 

 
 Obrázek 49. Procedura update zákazníka (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.13 Procedura update docházky 

Procedura update docházky má na starosti změny záznamů o docházce. Proceduře je 
třeba zadat ID dané docházky, ID správce, čas, který chceme zadat a jaký sloupec 
chceme upravit s časem chceme upravit. Jedná se o sloupce příchod, odchod, začátek a 
konec pauzy. Procedura následně upraví daný záznam a vytvoří záznam v tabulce 
historieUpravDochazky a v tabulce dochazka přidá záznam do sloupce poznámka ve 
kterém bude záznam o manipulaci se záznamem. Procedura může záznam o manipulaci 
v tabulce docházka přepsat, ale nepředpokládám, že e s daným záznamem bude 
manipulovat více než jednou a stejně jsou všechny záznamy o uložení vedeny ve vlastní 
tabulce tak to není problém a sloupec poznámka můžeme vnímat jako kontrolu .
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 Obrázek 50. Procedura update docházky (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.14 Procedura zaměstnanci v práci 

Procedura zaměstnanci v práci vypíše všechny zaměstnance, kteří ten daný den přišli do 
práce a ještě neodešli. 

 
 Obrázek 51. procedura zaměstnanci v práci (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.15 Procedura přiřazení práce zaměstnanci 

Procedura přiřazení práce zaměstnanci slouží pro přiřazování úkolů zaměstnancům. 
Procedura nejdříve ověří, zda se daný zaměstnanec nachází v databázi a pokud ano tak 
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jestli je stále zaměstnancem společnosti. Dále ověří, jestli existuje daný úkol. Po ověření 
přiřadí zaměstnance na úkol. 

 
 Obrázek 52. Procedura přiřazení práce zaměstnanci (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.16 Procedura zaměstnanci bez práce 

Procedura zaměstnanci bez práce pracuje s pohledem úkoly zaměstnanců a vypisuje 
zaměstnance, kteří v daný moment nemají, co na práci. To je zajištěno příkazem 
HAVING, který v našem případě počítá sumu úkolů, pokud je jiný, než dokončený 
přičítá číslo 1 a pokud je stejný tak číslo 0. Procedura následně vrátí jména 
zaměstnanců, kteří mají počet aktivních úkolů roven nule. 

 
 Obrázek 53. Procedura zaměstnanci bez práce (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.17 Procedura odchod zaměstnance 

Procedura odchod zaměstnance zkontroluje, jestli se zaměstnanec v databázi nachází 
nebo zda již společnost neopustil. V případě, že záznamy kontrolou projdou vloží 
procedura do sloupce datum odchodu aktuální datum a maže záznamy o úkolech na 
kterých pracoval kromě těch které již byly dokončeny. Následně vytvoří záznam 
v tabulce historieUpravZamestnance o tom, že zaměstnanec opustil společnost. 
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 Obrázek 54. Procedura odchod zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.6.18 Procedura uzavření projektu 

Procedura uzavření projektu uzavírá projekty, které již mají všechny své dílčí části 
splněné. Nejprve zkontroluje, zda již projekt není uzavřen následně zkontroluje, zda je 
stav úkolů odlišný od čísla 2. Číslo 2 reprezentuje stav ukončeno. Dále vytváří záznam 
o tom, že je možné daný projekt vyfakturovat zákazníkovi. Samotnou fakturaci tenhle 
projekt neřeší, jelikož společnost již disponuje systémem k tomu určeným.  

 
 Obrázek 55. Procedura uzavření projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Bezpečnostní opatření 

Společnost bude svůj logovací systém, pro který je určený návrh databáze, využívat 
výhradně interně. Databáze bude obsahovat osobní údaje o zaměstnancích a 
zákaznících, proto je třeba zajistit, aby byl systém bezpečný, jelikož případný únik 
informací by mohl poškodit dobré jméno společnosti. Proto výsledný systém bude 
provádět autentizaci uživatele za pomoci jeho přístupových údajů v našem případě to 
bude pracovní email zaměstnance a jeho heslo následně systém daného uživatele 
autorizuje. Možnosti práce se systémem budou omezeny na základě úrovně oprávnění 
daných uživatelů. Databáze z bezpečnostních důvodů neobsahuje přímo hesla uživatelů, 
ale jen zašifrovaný otisk daného hesla.  
Následně je třeba identifikovat možné hrozby, které by mohly nastat jedná se o hrozby 
nezapříčiněné lidskou činností jako například povodeň nebo jiná přírodní pohroma. 
Další jsou hrozby interní a externí ze hrozeb interních můžeme hovořit o úmyslném 
nebo neúmyslném poškození zaměstnanci a u hrozeb externích to mohou být například 
hackeři. Další mohou nastat problémy ryze technického charakteru jako například 
opotřebení hardwaru. Kvůli existenci možnosti poškození, které by mohlo zapříčinit 
ztrátu dat tak je pro potřebu případného obnovení nutnost vytvářet kopie dat v databázi 
ideálně každý den. Vytváření záloh by bylo ideální provádět v nočních hodinách 
optimálně v 0:00 – 1:00 ráno. 

3.8 Očekávané přínosy pro společnost 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout databázi pro logovací systém. Který bude 
splňovat specifické požadavky společnosti. V samotné návrhu byly zohledněny 
jednotlivé provedené analýzy společnosti.  

Návrh nebyl prozatím implementován do finální podoby samotného logovacího 
systému. Je to z důvodu, že ještě nebylo vytvořeno uživatelské rozhraní. Tak není 
možné přesně určit přínosy pro společnost a budeme se prozatím muset spokojit 
s odhadovanými přínosy. 

• Databáze uchovává údaje o jednatelích zákazníka pro případ, že by s ním 
potřeboval komunikovat přímo vývojář, tak by díky rychlému získání 
potřebných údajů mohlo dojít ke zlepšení a zrychlení komunikace mezi 
společností a zákazníkem 

• V databázi jsou procedury vytvořené za účelem usnadnění práce s databází. 
• Systém bude umožňovat přehled o tom, který zaměstnanec, co dělá, a tudíž 

bude moci sloužit jako nástroj pro správu činností zaměstnanců. 
• Na databázi bude časem možné provádět různé analýzy zaměřené 

na efektivnost činnosti společnosti, které by mohly sloužit pro zlepšení řízení 
práce. 
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Závěr 

Cílem téhle práce bylo vytvořit návrh databáze pro logovací systém vybrané 
společnosti. Výsledný návrh má svou funkcionalitou podporovat požadavky daného 
subjektu. 

V teoretické části práce jsem se věnoval teoretickým východiskům nutným k pochopení 
problematiky principů řešení návrhů databáze. Dále se zde věnuji analýzám, které je 
vhodné v projektu použít, aby naše řešení co nejvíce splňovalo požadavky daného 
subjektu. 

Ve svojí analytické části jsem se zaměřil na představení dané společnosti. Zaměřuji se 
na popis společnosti, jejich hierarchii a jejich zákazníků. Dále provádím nezbytné 
analýzy, začínám analýzou vnitřního prostředí jménem 7S, následně se zaměřují na 
vnější okolí společnosti v analýze PEST a všechny získané informace uzavírám 
v analýze SWOT. Následně se zaměřuji na popis procesů ve společnosti doplněný 
vývojovými diagramy, ve kterých jsem dané procesy graficky znázornil. Na závěr 
uvádím zhodnocení provedených analýz. 

V poslední kapitole s názvem vlastní návrh řešení se zaměřuji na návrh samotné 
databáze. Nejprve jsem se pustil do konceptuálního návrhu ve, které jsem identifikoval 
jednotlivé entity a relace. Následně v logickém návrhu jsem se zaměřil na hlubší popis 
těchto entit a vazeb. Pro tvorbu fyzického návrhu jsem zvolil MS SQL Server. Zde jsem 
databázi vytvořil následně vytvořil veškeré tabulky a vytvořil mezi nimi vazby. 
Následně jsem vytvořil potřebné pohledy, spouště a procedury. U procedur jsem se 
zaměřoval na to, aby svou funkcionalitou co nejvíce usnadnily práci s databází. Jako 
poslední věc uvádím bezpečnostní opatření a očekávané přínosy. 
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