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Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému a technologiemi k tomuto cíli 

potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice informačních 

systémů a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření funkčního IS. 

 

Abstract 

This thesis describes information system design and creation and appropriate 

technologies. It defines the essential terms and summarizes the basic knowledge needed 

for creation a functional IS. 
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Úvod 

Řízení projektů je klíčovou součástí každé organizace. Jakákoli činnost se rozpadá na 

jednotlivé úkony, které sdružuje konečný cíl. Projekty tvořené úkoly jsou základním 

prostředkem pro naplňování smyslu existence organizace. 

Systém pro řízení projektů by měl disponovat funkcemi pro uchovávání a poskytování 

dat. Výstupem z takového systému by měla být relevantní informace, kterou bude 

možné využít pro podporu rozhodování. 

V následující práci bude navržen informační systém pro správu projektů šitý na míru 

Majetkovému odboru Městského úřadu v Břeclavi. Bude určen pouze pro interní 

použití, z toho důvodu je věnována zvýšená pozornost bezpečnosti a pohledové filtraci 

dat. 

Vzhledem k povaze organizace, nebude primárním záměrem systému zvýšit ziskovost, 

ale spíše zvýšit efektivitu práce zaměstnanců odboru. Prostředkem k dosažení tohoto 

záměru budou vlastnosti systému, jako je přístupnost, přehlednost, jednoduchost a 

selekce relevantních dat, díky čemuž bude významně zkrácena reakční doba odezvy na 

požadavky a ušetřeny náklady za alternativní placené distribuční kanály informací. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této práce je navrhnout informační systém pro správu projektů pro Majetkový 

odbor Městského úřadu Břeclav. Jednoduchý systém šitý na míru zvýší efektivitu práce 

zaměstnanců v odboru. 

Souhrn základních údajů o organizaci a analýzy současného stavu vytváří nezbytné 

podklady pro návrh systému a stávají se tak dílčími cíli. Součástí analýz bude využita 

metoda SWOT, HOS2009 a vývojový diagram. 

Samotný návrh informačního systému bude sestávat z návrhu designu, E-R modelu 

databáze, DFD diagramu, EPC diagramu, návrhu bezpečnostních opatření a 

implementační strategie.  

Výstupem práce tak bude kompletní návrh na tvorbu informačního systému pro správu 

projektů. 

Na závěr budou zhodnoceny přínosy systému. 



 13 

2 Teoretická východiska práce 

2.1 Databáze 

Databáze je soubor uspořádaných dat popisující reálný svět. 

Stejně jako IT, slouží databáze především jako nástroj pro snazší a efektivnější extrakci 

informací, a snazší komunikaci, potažmo distribuci dat a informací, tak i databáze jako 

primární prostředek pro strukturalizaci dat v rámci IT přináší oproti papírovým 

kartotékám značné výhody. Patří mezi ně přehled nad daty, díky možnosti podrobné 

selekce a snadné manipulace s daty pro účely organizace. Z přehledných dat lze 

snadněji extrahovat informace a znalosti, které jsou nezbytné pro rozhodování (např. 

pomocí metody Data mining).  

 

2.1.1 Historie 

Databáze jako pojem zakořenila především v souvislosti s IT, kvůli typu datových 

nosičů. Předchůdcem databází jsou kartotéky, jejichž odlišnost tkví právě v nosiči dat, 

kterým je papír, pomineme-li starší záznamové techniky. Objevitelem filosofie 

organizování dat je Carl Linnaeus, který vynalezl první metadata v podobě lístků, v 18. 

století. (1) Tuto metodu lze stále vidět ve formalizované podobě u katalogů knihoven - 

autorem je Melvil Dewey, 2. pol. 19. stol. (2) 

Před elektronickými datovými nosiči byly využívány děrné štítky, na něž byla data 

zaznamenávána elektromechanickými stroji. Za jedno z prvních zpracování dat na děrné 

štítky je považováno sčítání lidu v USA v roce 1980. (3) Automat, který toto umožnil, 

byl vytvořen Hermanem Hollerithem. (4) 

Jedním z prvních programovacích jazyků pro hromadné zpracovávání dat se stal 

COBOL
1
, který byl v roce 1960 výsledkem práce skupiny Data Systems Languages

2
, 

                                                 

 

1
 Common Business-Oriented Language 

2
 Codasyl 



 14 

ustavené ministerstvem obrany USA pro standardizaci softwarových aplikací. (4) 

V roce 1970 na svět přichází relační databáze. O nahlížení na data jako na tabulky se 

zasloužil Edgar Frank Codd svým článkem „A Relational Model of Data for Large 

Shared Data Banks“ (4). A 4 roky po té, kolem roku 1974, vzniká první verze 

dotazovacího jazyka SQL. (3) O další rozšiřování jazyka se zasloužila především 

společnost IBM, dokud se v roce 1980 na trh nedostala první SQL databáze od firmy 

Oracle. (4) 

 

2.1.2 Databázové modely 

Nejrozšířenějším modelem databází je relační model, není však jediným. Nejznámější 

databázové modely jsou (seřazeno dle doby vzniku): 

 Lineární model (tj. Model správy souborů), 

 Hierarchický model, 

 Síťový model, 

 Relační model, 

 Objektový model. (5, s. 21) 

 

Lineární model představuje množinu souborů záznamů uspořádaných dle předmětu 

zájmu, přičemž mezi jednotlivými soubory záznamů nejsou žádné vazby. Typickým 

příkladem je kartotéka pacientů. (5, s. 21-22) 

Hierarchický model je oproti lineárnímu obohacen o vazby nadřízenosti (rodičovské 

segmenty) a podřízenosti (dětské segmenty). Vazby mezi nimi znázorňují tzv. pointery 

(ukazatelé). Pointery značně omezují možnosti pohledu na data, neboť je-li rodičem 

např. záznam s údaji o pacientovi a dětmi jeho nemoci, které prodělal, pak pointer mezi 

nimi zamezuje pohlížení na všechny nemoci všech pacientů, ale pouze ve směru: 

pacient → jeho nemoci. (5, s. 22) 

Síťový model je obdobou modelu hierarchického, ale s odstraněním omezujících 

rodičovských vztahů – pointery mohou vést libovolně mezi segmenty, což značně 

rozšiřuje možnosti pohlížení na data. (5, s. 23) 
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Výše zmíněné modely stále nachází své uplatnění, i když minimální, avšak na osobních 

počítačích, či pro běžné potřeby obchodního průmyslu jsou využívány spíše modely 

následující. (5, s. 23) 

Nejpoužívanějším modelem současnosti je relační model. Je spojením lineárních 

modelů, které k sobě váží relační klíče. Tato spojení nejsou konstantní, nýbrž vznikají 

pouze na dotaz uživatele. Každý z dílčích segmentů má unikátní identifikační položku, 

přes niž se vytváří spoj do jiného segmentu, který obsahuje tutéž položku stejného 

datového typu. (5, s. 24) 

Objektový model je nejnovější. Věty se v tomto modelu nazývají objekty (např. pacient) 

a lze nad nimi definovat metody (např. zaznamenání nového pacienta). Objekty stejného 

typu tvoří třídu objektů (např. pacienti). Jednotlivé záznamy se nazývají instance 

objektu (např. údaje Kristýny Krýslové). Pomocí unikátních identifikátorů objektů 

(OID) lze mezi nimi vést vazby jako v síťovém modelu nebo relační vazby jako 

v modelu relačním. (5, s. 24-25) 

 

2.2 Relační databáze 

Datový model pohlíží na data jako na množinu hodnot uspořádaných do tabulek, tedy 

do řádků a sloupců. Terminologie se liší dle pohledu na data: 

 aplikační pohled, 

 množinový pohled, 

 relační pohled. (5, s. 26) 

 

Na následujícím obrázku je vyznačeno různé názvosloví. Žlutá barva náleží 

aplikačnímu pohledu, červená množinovému a modrá relačnímu pohledu. 
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Obrázek 1: Terminologie dle náhledu na data; Zdroj: (5, s. 26) 

 

Jednotlivé atributy mohou být: 

 jednoduché (dále nedělitelná hodnota), 

 složené (atribut obsahuje více různorodých hodnot, např. adresa: ulice + město), 

 vícehodnotové (atribut obsahuje více stejnorodých hodnot, např. telefonní čísla), 

 odvozené (atribut je vypočten na základě hodnoty jiného atributu, např. věk). (5, 

s. 18) 

 

2.2.1 Integritní omezení 

Aby byla data univerzálně využitelným zdrojem, je nutné dodržet několik 

formalizačních pravidel. Tato pravidla se nazývají Integritní omezení a dělí se dle 

předmětu, na nějž jsou aplikovány: 

 Integritní omezení pro entity (relace), 

o Doménová integrita, 

o Entitní integrita, 

o Referenční integrita. 

 Integritní omezení pro vztahy entit (relační vazby). (5, s. 28) 
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Doménová integrita vyžaduje, aby každá z hodnot atributu odpovídala parametrům 

definovaným nad atributem – datový typ, povinnost zadání hodnoty, jedinečnost, 

rozsah, seznam přípustných hodnot, atp. (5, s. 29) 

Entitní integrita se vztahuje na unikátní atribut v relaci v rámci n-tic, tedy na primární 

klíč. Podmínky pro správné určení primárního klíče (Primary Key) jsou jednoznačnost a 

minimalita, tj. v relaci nejsou dvě n-tice mající stejnou hodnotu PK a navíc PK je 

soubor takových atributů, z nichž nelze žádný vypustit, aniž by byla porušena podmínka 

jednoznačnosti. (5, s. 29) PK tak může být: 

 jednoduchý, kdy obsahuje jen jeden atribut, 

 složený, kdy v sobě zahrnuje více než jeden atribut, 

 umělý, který je tvořen pomocí samostatně definovaného atributu (běžně ID). 

Nepominutelnou vlastností PK je, že musí být vyplněn u každé z n-tic a každá n-tice 

musí být v kterémkoli okamžiku pomocí zvoleného PK identifikovatelná. Každý PK 

může mít jeden či více alternativ, tj. kandidátních klíčů (Candidate Key). (5, s. 29)  

Referenční integrita omezuje položku na opačném konci referenčního vztahu než je PK, 

tedy cizí klíč (Foreign Key). Tento klíč musí plně odpovídat některému z PK v tabulce 

na opačném konci referenční vazby. (5, s. 30) 

Integritní omezení pro vztahy entit tkví v kardinalitě záznamů v tabulkách, které spojují 

referenční vazby. Označuje se poměrem, který odpovídá míře n-tic v relaci, která 

odpovídá vztahu: 

 1 : 1, 

 1 : N, 

 N : 1, 

 N : M. (5, s. 31) 

 

Na příkladu pacient vs. nemoci: jeden pacient může mít více nemocí a zrovna tak 

jednou nemocí může onemocněn mnoho pacientů. V tomto případě se jedná o vztah 

N:M a právě tato jediná z uvedených vazeb vyžaduje provedení dekompozice, která 
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spočívá v přidání relace (tzv. průniková entita) do středu vazby, která do sebe pojme PK 

a FK z obou relací. Po dekompozici se vazby změní na 1:N a N:1. (5, s. 35) 

Značení vazeb se liší. Liší se i vypovídající schopnost značek. 

 

Obrázek 2: Bachmanův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (6, s. 16) 

 

 

Obrázek 3: Martinův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (6, s. 17) 

 

 

Obrázek 4: Chenův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (5, s. 39) 

 

 

Obrázek 5: Inženýrský styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (5, s. 40) 

 

2.2.2 Normální formy 

Mají-li být data optimálně využitelná, je třeba navíc dodržet pravidla normalizace, tj. 

normalizovat data do normalizačních forem (NF) neboli úrovní: 

 0NF, 
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o relace obsahuje alespoň jeden neprázdný atribut, 

 1NF – atomičnost, 

o relace je v 0NF a neobsahuje složené či vícehodnotové atributy, 

 2NF – funkční závislost, 

o relace je v 1NF a každý neklíčový atribut v relaci je funkčně závislý na 

atributech PK, 

 3NF – tranzitivní závislost, 

o relace je v 2NF a všechny neklíčové atributy jsou na sobě navzájem funkčně 

nezávislé, 

 BCNF – Boyce-Coddova forma, 

o relace je v 3NF a mezi kandidátními klíči (CK) není funkční závislost za 

podmínek, že relace má alespoň 2 CK, které jsou složené a částečně se 

překrývají, 

 4NF – multizávislost, 

o relace je v BCNF a vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními 

závislostmi z CK, 

 5NF – cykličnost, 

o relace je v 4NF a pokud je více relací cyklicky spojeno, pak všechny musí být 

součástí stejného vektoru hodnot. (7) 

 

Řešením nesrovnalostí s normálními formami je dekompozice. Obecně je vyžadováno, 

aby data byla optimalizována pouze do 3NF a zbylé formy jsou spíše nadstandardním 

opatřením. 

 

2.2.3 SQL 

Jazyk Structured Query Language (SQL) je deklarativní programovací jazyk, což 

znamená, že kód nelze využít jen jako samostatně stojící. SQL se obvykle vkládá do 



 20 

jiného procedurálního programovacího jazyka – vyjma případu připojení k SQL 

serveru, kdy jsou příkazy SQL psány do příkazového řádku. (8) 

Jazyk vznikl v roce 1986, kdy byl přijat první standard, SQL86. Jeho pozdější verze, 

SQL92 z roku 1992 je používána dodnes. (8) Nadstavbou SQL je jazyk PL/SQL, který 

řeší procedurální nedostatky jazyka. Je založen na programovacím jazyku Ada od 

společnosti Oracle. Toto vylepšení tak může procházet data v cyklech, či dle podmínek 

a větvení, apod. 

SQL se rozpadá do několika částí dle typu uživatele (administrátor, návrhář, koncový 

uživatel, programátor): 

 Data Definition Language (DDL) – tvorba schémat databáze, 

 Storage Definition Language (SDL) – způsob ukládání tabulek, 

 View Definition Language (VDL) – tvorba pohledů, 

 Data Manipulation Language (DML) – manipulace s daty. (8) 

 

2.3 Informační systém 

2.3.1 Data, informace, znalosti 

Pojmy data, informace a znalosti jsou často uváděna jako synonyma. Navzdory tomu 

mají diametrálně odlišný význam a jejich diferenciací se zabývá mnoho autorů. 

Uvedené pojmy jsou součástí hierarchie. Nejzákladnější z nich je třístupňová a skládá se 

pouze z uvedených úrovní. 

Na spodní hladině se nacházejí data, která reprezentují kusá fakta o reálném světě 

v různých formách - obrazy, text, zvuk. (9, s. 25) Ve spojitosti s databázemi se jedná o 

jednotlivé hodnoty uložené v tabulkách. 

Přiřazením významu a smyslu datům vzniká informace. (5, s. 12) Jsou to filtrovaná, 

formátovaná a sumarizovaná data daná do kontextu. (9, s. 26) Základní úlohou IS je 

z dat těžit informace a předávat je uživateli. 
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Aby údaj mohl být nazýván informací, musí splňovat tři základní požadavky: 

 syntaxe (porozumění sdělení), 

 sémantika (porozumění obsahu), 

 relevance (význam pro přijímajícího). (5, s. 11) 

 

Třetí úrovní je znalost, která je generalizací a abstrakcí informace, tj. vědomou aplikací 

informace. (9, s. 25) Robert M. Hayes definuje znalost následujícím způsobem: 

„Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její 

integrace s dřívějšími informacemi.“ (5, s. 12) 

Znalosti jsou dnes často získávány pomocí vyspělých algoritmů, či umělé inteligence. 

Vytvářením znalostí se zabývá kupříkladu obor Business Intelligence, konkrétněji např. 

program Visual Studio od společnosti Microsoft, který je schopen pokročile analyzovat 

data a prognózovat vývoj (Data-miningové modely založené na algoritmech jako jsou 

Rozhodovací stromy, Neuronové sítě, Klastrování, Časové řady, aj.). 

K třístupňové hierarchii v roce 1996 ekonom James Tobin přidal další úroveň, 

moudrost, která je tvořena znalostí rozšířenou o zkušenost a intuici. Podrobnější 

hierarchii uvedl v roce 1997 Thomas Beckman. Jeho posloupnost má 5 stupňů: Data, 

Informace, Znalost, Expertíza a Způsobilost. Naopak Bělohlávek neřadí znalost jako 

nadřazenou informaci a navíc tvrdí, že je důsledkem spojení vzdělání a zkušenosti. A 

jeho stromová struktura končí až rozhodováním a akcí. (9, s. 25-27) 

Existuje mnoho rozlišných výkladů uvedených pojmů, stejně tak se různí pojetí 

struktury daného tématu. Pro potřeby této práce však je třeba odlišit pouze základní tři 

pojmy. 

 

2.3.2 Definice pojmu Informační systém 

Obecně pojem systém představuje souhrn prvků a vazeb propojených do té míry, že 

navenek vystupuje jako celek, a jako takový má své vstupy a výstupy. (10, s. 13) (11, 

s. 13) Jedna z mnoha formálních definic vypadá následovně: 
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„Systém je (účelově definovaná) množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, 

která jako celek vykazuje určitou funkci (resp. chování).“ (11, s. 13) 

Informační systém (IS) dle předchozí definice tak odpovídá množině lidí, datových a 

informačních zdrojů a procedur, jež jsou provázány vzájemnými vztahy a jako celek 

působí ve směru dosažení vytyčeného cíle. (10, s. 14) Tj. IS je nástroj pro získávání, 

uchovávání, zpracovávání a prezentace dat. (12, s. 11) 

M. Tvrdíková formuluje definici IS ve vztahu k organizaci: 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchovávání, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ (13, 

s. 10) 

IS však lze chápat i bez spojení s informačními technologiemi (IT). První IS existovaly 

již 3000 př. n. l., kdy si lidé na stěny jeskyní zaznamenávali ulovené mamuty, či později 

za použití informací ze systémů stavěli pyramidy, atd. 

Bez ohledu na využití IT, komplexní IS by měl obsahovat několik základních 

komponent: 

 diář, 

 osobní kartotéka, 

 tematický archiv výstřižků, 

 domácí knihovna. (14) 

Přestože předcházející složky IS autor, David Gruber, přiřazoval k Osobnímu IS jako 

prostředku pro organizaci soukromých dat, konečný význam komponent lze uplatnit i 

do podnikových IS. Diář má v IS obvykle podobu Kalendáře. Osobní kartotéka není nic 

jiného než databáze s daty – autor uvádí, že kartotéka je složena z obálek, v nichž jsou 

shromažďována data dle tématu daném na obálce, což je přesný popis lineárního 

databázového modelu. Tematický archiv výstřižků jsou kusé informace a data, která se 

v IS zaznamenávají do poznámek, čili jsou to potenciálně užitečné informace, které není 

možné zařadit do kartotéky (databáze). Domácí knihovna v autorově pojetí představuje 
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skutečnou knihovnu. V souvislosti s IT lze analogií knihovny nazvat souborový systém, 

čili datový prostor pro ukládání sdílených souborů. 

Současné IS často navíc poskytují pokročilejší nástroje pro analýzu dat, díky čemuž je 

konečné rozhodování snazší a přesnější – tuto složku již autor pomíjí, neboť 

předpokládá využití vlastních schopností dedukce. 

Další odlišné pojetí IS je možné odvodit z metody pro hodnocení efektivnosti IS, 

HOS2009. 

Původní metodu, HOS, z roku 1998, vytvořil Miloš Koch. O její rozpracování se 

zasloužil Jiří Kříž ve své dizertační práci v roce 2001. (15, s. 26) Ke třem oblastem z 

HOS Jan Dovrtěl a Miloš Koch přidali v roce 2004 dalších pět a vznikla nová verze 

metody, HOS8. (15, s. 2) V roce 2009 vytvořil Bernard Neuwirth ve své dizertační práci 

další verzi pod názvem HOS2009, která se na oblastech hodnocení projevila přírůstkem 

o Security (Bezpečnost) a Management. (15, s. 47) Za předpokladu, že metoda 

HOS2009 má komplexní hodnotící schopnost obchodního IS, lze vyvodit, že takový IS 

se skládá z 10 oblastí (seřazeno dle data vzniku): 

 Hardware (HW), 

 Software (SW), 

 Orgware (OW), 

 Peopleware (PW), 

 Dataware (DW), 

 Customers (CU), 

 Suppliers (SU), 

 Management IS (MIS), 

 Security (SE), 

 Management (MA). (15, s. 47) 

O spjatosti obchodního IS s podnikovým prostředím vypovídají mimo jiné i shodné 

komponenty z HOS8 s komponenty informační infrastruktury podniku, formulované 

v roce 2000 Zdeňkem Molnárem: HW, SW, DW, PW, OW. (16, s. 19) 
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2.3.3 Úloha informačního systému 

Forma výstupu se liší. Liší se i míra a úroveň výstupu, ať už ve smyslu kvality, 

přesnosti, komplexnosti, či dalších měrek. Stejně tak míra zatížení dílčích částí 

v procesu, který se v IS odehrává. Avšak samotný výstup zůstává stejný – informace. 

Odpovědi a v poslední době i otázky. 

Po zasazení do kontextu IS plní svou Funkci, díky níž vzniká bezprostřední Výstup, 

který je využit pro rozhodování, z něhož plyne Užitek. 

Funkce IS, tj. procesy podporující konečný cíl: 

 získávání informací, 

 zpracování informací, 

 uložení informací, 

 přenos informací, 

 zpřístupnění informací. (17) 

 

Implementace IS není nutností v každém případě. Zavedení IS se doporučuje, pouze 

pokud bude mít vliv na zvýšení efektivity práce lidí (18, s. 102) – lidem z něj bude 

plynout užitek. Podoba užitku (utility) se různí od uživatele IS: 

 majitelé organizace – zhodnocování vloženého majetku, 

 manažeři – úspěšné řízení podniku, 

 zaměstnanci – lepší pracovní prostředí, vyšší společenský status, 

 zákazník – získání produktu s vyšší přidanou hodnotou za stejnou cenu. (16, s. 2) 

 

Kvůli kvalitativnímu přístupu k užitku z důvodu nemožnosti ho vyčíslit a množství 

faktorů z jiných oblastí působících na stejné užitkové jevy, není možné přesně zhodnotit 

nakolik je IS subjektu užitečný a jaký je rozdíl mezi poskytnutými náklady a 

inkasovanými přínosy. Proto i hodnocení efektivnosti (účelnosti) a efektivity (účinnosti) 

IS je velice náročný úkol. 
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2.4 Diagramy a analýzy 

Ve snaze co nejpřesněji popsat reálný svět vzniklo bezpočet různých grafických 

vyjádření slovního popisu skutečnosti. 

Stavový diagram je množinou stavů a změn pro určitý objekt. Používá se pro popis 

vlivu změn na stav objektu. 

Data-Flow diagram (DFD) sleduje data během procesu, což je užitečnou pomocí při 

názorném vyobrazení pohybu informací po organizaci. 

Vývojový diagram rozpracovává detailněji proces včetně rozhodovacích variant, díky 

čemuž se často využívá vývojáři pro návrh funkčního modelu aplikací. 

Event-driven Process Chain (EPC diagram) je spojením variace vývojového diagramu 

s RACI maticí (popř. rozšířená RASCI), která v tabulkové podobě shrnuje činnosti 

v procesu a přiřazuje jim pracovníky v podniku a odpovídající způsob participace. 

Entity-Relationship Diagram (E-R diagram) je grafickým vyjádřením struktury 

datových úložišť a jejich vzájemnými vztahy. Podstata diagramu přímo souvisí 

s relačními databázemi popsanými v kapitole Relační databáze. 

Mezi analýzy využitelné jak pro organizaci jako celek, tak i pro produkt stejně jako SW 

aplikaci, je SWOT analýza. Sestává ze čtyř kvadrantů: Silné stránky (Strengths), Slabé 

stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats). Reakcí na 

odhalená slabá místa může být další související analýza: Analýza rizik a její 

zjednodušené grafické vyjádření, Mapa rizik. 

Hlavní vlivy na úspěch firmy je možné charakterizovat prostřednictvím sedmi faktorů. 

Pokud se firma těmito faktory bude řídit, splní předpoklad pro úspěšné podnikání a 

udrží se na trhu. Zmíněnými faktory jsou: Strategie, Struktura, Systémy, Styl řízení, 

Spolupracovníci, Schopnosti a Sdílené hodnoty. Právě těchto sedm faktorů tvoří rámec 

tzv. McKinsey 7S, což je analytická technika ze 70. let 19. stol. vytvořená americkými 

konzultanty A. Athosem, R. Pascalem, T. Petersem a R. H. Watermanem, Jr. ze 

společnosti McKinsey&Company. (20, s. 73) 
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Procesní diagram se rozděluje do dvou částí, kde vlevo se vypisují události a vpravo 

činnosti. Pomyslnou hranici mezi nimi křižují vazby, které znázorňují příčinný vztah 

mezi procesem a událostí. 

Ganttův diagram je rozpracováním pruhového diagramu, kdy zobrazuje nejen dobu 

trvání projektů, ale i vztahy a návaznosti mezi nimi. Představuje množinu činností nebo 

souborů činností, které jsou umístěny v grafu dle horizontální časové osy, a mezi nimiž 

jsou vyznačeny vazby pomocí šipek posloupností. Ve spojení s tabulkovým popisem je 

diagram přehledným nástrojem pro plánování a řízení projektů. 

Podstata diagramu byla vyvinuta polským ekonomem a inženýrem Karolem 

Adamieckim v roce 1896, který ho však až do roku 1931 nepublikoval a i po té pouze 

v polštině. V toho důvodu je známější verze Henryho Gantta vytvořená v 10. letech 

20. stol. (21) 

Dekompozice úloh je klasickým organizačním diagram, jehož význam spočívá 

především v pevně definované struktuře. Zvolený IS nebo jakákoli úloha je rozložena 

do úrovní: Systém → Subsystémy → Úlohy → Chody → Kroky, kde Kroky jsou 

nejdetailnějším popisem Systému a sepisují se jako poslední. (19, s. 80) Rozklad do 

specifikované stromové hierarchie by se měla držet několika základních zásad: 

 jednoduchost (kvůli pochopení a zvládnutelnosti při následné implementaci), 

 celistvost (dekompozice by měla zmapovat celý IS), 

 specifikace cílů (každá část systému by měla mít definovaný účel), 

 uzavřenost (jednotlivé části systému by mělo být možné implementovat samostatně), 

 proporcionalita (části celku by měly být vyvážené vzhledem k rovnoměrnému 

rozložení požadavků na projektové kapacity – lidské, technické, atp.). (19, s. 82-83) 

Myšlenková mapa je nejméně formalizovaným vyjádřením skutečnosti. Formou 

asociací k zadanému tématu se do jediného diagramu píší veškeré subjektivně relevantní 

data a informace. Jediným pravidlem je strukturovat údaje tematicky do větví směrem 

od zadaného tématu ve středu diagramu. Přestože se tento diagram řadí spíše do 

podnikových nástrojů než do informatických, neboť je prakticky písemným vyjádřením 

Brainstormingu, i ve spojení s vývojem aplikací je cenným nástrojem pro zachycení 

vize a strategie. 
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Příčinný smyčkový diagram je souborem proměnných, které se navzájem pozitivně či 

negativně ovlivňují. Díky způsobu vykreslení lze nejen názorně vyčíst slabá a silná 

místa, ale i zpoždění reakcí, a přímých i nepřímých vazeb mezi proměnnými. Některé z 

proměnných svými závislostmi vytváří uzavřené cykly, tzv. Kauzální smyčky, které 

působí samy na sebe, tudíž stačí do cyklu vložit minimum změny a ta se v procesu sama 

znásobí. V souvislosti s IT lze diagram využít pro rozhodování o volbě SW nástrojů do 

organizace. 

Uvedené a mnohé další grafické nástroje společně i jednotlivě pomáhají při tvorbě IT 

strategie a i samotném vývoji IS a SW aplikací. 

 

2.4.1 Data-Flow diagram 

DFD diagram je grafické vyjádření toku dat během procesu. Je vhodným prostředkem 

pro popis alokace vstupů a výstupů hlavních procesů v podniku. 

Diagram vznikl na konci 70.  let 20. století z diagramu aktivit. Od té doby bylo vyvinuto 

několik verzí vykreslení, každá z nich pracuje se čtyřmi různými symboly. 

Každá ze značek, mimo datový tok, musí být slovně popsána uvnitř obrazce. Symbol 

procesu navíc, mimo popis (c), vyžaduje ještě detaily o pořadí (a), popř. i místě (b) 

procesu. 

Při sestavování diagramu je třeba dodržet několik základních pravidel, plynoucí 

z logiky věci: 

 každý proces musí mít vstup a výstup, 

 jeden datový tok nese pouze jeden typ informací, 

 nelze datovým tokem provázat zdroj dat a datové úložiště bez procesu jako 

prostředníka, 

 nelze datovým tokem provázat dvě datové úložiště bez procesu jako prostředníka, 

 nelze datovým tokem provázat dva procesy, neboť proces nemá paměťovou 

jednotku, 

 jeden diagram by neměl obsahovat více než cca 10 procesů. (5, s. 60-61) 
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Obrázek 6: Symboly DFD diagramu; Zdroj: (5, s. 58-59) 

 

2.4.2 Vývojový diagram 

Hlavní výhodou vývojového diagramu je schopnost zobrazit větvení v rozhodování. 

Diagramem tak lze graficky znázornit detailní běh procesu, stejně jako zpracování dat 

v SW aplikaci. Společně s DFD diagramem patří vývojový diagram mezi 

nejpoužívanější grafická znázornění reálného světa. (5, s. 64) 

Vývojový diagram vynalezl Frank Gilbreth již v roce 1921. (22) Není tedy divu, že 

mnohé ze značek již zastaraly a pozměnily svůj význam (symbol pro uložení dat), nebo 

se v původním znění využívají jen ve specializovaných případech. 
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Obrázek 7: Příklad nevyužívaných symbolů vývojového diagramu; Zdroj: (23), (19) 

 

Diagram začíná a končí symbolem „začátek / konec“. Jednotlivé symboly spojují šipky 

ve směru zpracování. Dovnitř každého symbolu se píše krátký popis. Ten se uvádí i u 

šipek vedoucích z rozhodovacího bloku (ano/ne). 

 

 

Obrázek 8: Nejčastěji využívané symboly vývojového diagramu; Zdroj: (5, s. 64) 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Základní údaje o zadavateli 

Název organizace: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový 

IČ: 00283061 

Sídlo organizace: Nám. T. G. Masaryka 42/3, 69081 Břeclav 

Právní forma: Obec 

CZ-NACE: 84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy 

Počet zaměstnanců: 12 (24) 

 

Odbor majetkový na Městském úřadě Břeclav koexistuje s dalšími 9 odbory, jež jsou 

rozděleny dle předmětu správy. 

Majetkový odbor 

 „zajišťuje veškeré převody nemovitého majetku města a spravuje jeho veškerý 

nemovitý majetek, pokud není svěřen do správy jiného odboru nebo organizace 

(prodej, nájmy a výpůjčky pozemků, věcná břemena), 

  vyjadřuje se za město ve věcech dotčení majetku města cizí stavbou, vyjma 

pozemků města, které jsou součástí veřejného prostranství, 

 připravuje výkupy pozemků potřebných k realizaci investiční výstavby aj. záměrů 

města.“ (25) 

 

3.2 Organizační struktura 

Vrchol organizační struktury (OS) tvoří Vedoucí majetkového odboru, který přímo 

odpovídá tajemníkovi městského úřadu. 

OS odboru sestává ze dvou oddělení: 

 Oddělení majetkové, 

 Oddělení správy nemovitostí. 
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Graf 1: OS Majetkového odboru Břeclav; Zdroj: Vlastní 

Majetkové oddělení zaměstnává 4 úředníky. 1 je specializován pouze na hřbitovy 

a reklamní plochy. Zbylí 3 úředníci se zabývají majetkovou a pozemkovou oblastí, 

kam spadá hospodaření s majetkem města (prodeje, koupě, pronájmy budov 

a pozemků), zřizování věcných břemen, atp. 

Pod Oddělením správy nemovitostí pracují 2 úředníci, 2 techničtí pracovníci 

na zaměstnanecký poměr a správce Domu Školství. Dům Školství je mimo jiné 

využíván úřadem pro vlastní potřeby. Úředníky oddělení jsou Správce rozpočtu, který 

zajišťuje finanční stránku odboru a Referent samosprávy. Referent samosprávy a 

Techničtí pracovníci mají na starosti správu majetku města – kontroly objektů, revize, 
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provoz a opravy budov, zajištění outsourcingu, atp. – přičemž Techničtí pracovníci se 

zaměřují na nebytové prostory a Referent samosprávy na prostory bytové. Vedoucí 

oddělení je současně i právním poradcem odboru. 

 

3.3 SWOT analýza IS zadavatele 

3.3.1 Silné stránky 

 Středně pokročilá a pokročilá počítačová gramotnost vedoucích pracovníků. 

 Propracovaný systém vedení záznamů (GINIS). 

 Zavedeno automatické zálohování a archivace dat na vlastních serverech. 

 Dlouholeté zkušenosti společnosti poskytující GINIS s vývojem IS (nízká chybovost, 

propracovanost funkcí, aktualizace). 

 GINIS je založen na technologii .NET. 

 Zaveden docházkový systém formou čipových karet. 

 Flexibilní přístup ke kalendáři a e-mailové komunikaci. 

 

3.3.2 Slabé stránky 

 Neefektivní řízení informací. 

 Slabá počítačová gramotnost provozních pracovníků. 

 Neefektivní zacházení s datovými zdroji firmy. 

 Nedostatečné bezpečnostní zázemí – především směrem zevnitř organizace ven. 

 Neatraktivní interface a nepřehledný přístup k datům. 

 Nekompatibilita ISů (GINIS, KB-FiLiP). 

 Náklady na upgrade a správu HW a SW. 

 Vysoká doba odezvy na požadavky aktualizace webových stránek. 

 Společné IT oddělení pro celý Městský úřad. 

 Neexistuje systém pro řízení projektů odboru. 

 Nízká kontrola použití čipových karet při vstupu do úřadu. 

 Řadoví zaměstnanci nemají přístup k e-kalendáři a e-úkolům. 

 Absence firemních směrnic a pravidel. 
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3.3.3 Příležitosti 

 Zavedení nových funkcí a služeb. 

 Zavedení centrálního tisku na multifunkčních tiskárnách. 

 Zavedení DMS
3
 dokumentů v datovém prostoru vyhrazeném Majetkovému odboru. 

 Vzdálený přístup k souborům. 

 Zlepšení znalosti IS/ICT provozních pracovníků (školení). 

 Soupis pravidel a nařízení v rámci Majetkového odboru. 

 Zaměstnání vlastního IT pracovníka (pouze pro Majetkový odbor). 

 Implementace systému řízení projektů (Majetkový odbor). 

 Přechod na elektronické dokumenty zasílané elektronickou poštou. 

 Zavedení systému elektronických podpisů při vyřizování úkolů. 

 Rozprostření Wi-Fi sítě po úřadu. 

 Přechod na IS typu ASP. 

 

Z poskytnutých informací o slabých místech vyplývá logická příležitost, implementovat 

jediný IS, který by pokryl potřeby odboru a eliminoval nekompatibilitu. Tento krok 

však není možný, neboť odbor je nucen používat GINIS z nařízení Městského úřadu – 

centralizace dat. A řešení GINIS nezahrnuje úzce specializovaný program pro správu 

domů, bytů a nebytových prostor, který poskytuje KB-FiLiP. 

Další příležitost se naskýtá v oblasti docházkového systému. V tuto chvíli jsou sice 

zaměstnanci vybaveni čipovými kartami, kterými evidují své příchody a odchody, avšak 

není fyzická bariéra, která by bránila projít do úřadu nebo ven bez použití karty. 

Pracovní činnost ostrahy tuto kontrolu nezahrnuje a kvůli nutnosti veřejného přístupu na 

úřad nelze zavést uzamykatelné dveře či turnikety. 

Příležitost „Zavedení systému elektronických podpisů při vyřizování úkolů.“ již jednou 

byla implementována, ovšem projekt ztroskotal a po několika dnech byl zrušen. Pokud 

totiž z hierarchie plnění úkolů některý z pracovníků vypadl, nebylo možné ho nahradit 

                                                 

 

3
 z anglického Document Management System; Systém pro správu dokumentů 
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jiným, neboť dokument byl uzamčen jeho podpisem. Pro zavedení systému by bylo 

nutné zvolit zcela jiný princip. 

 

3.3.4 Hrozby 

 Ztráta nebo zneužití interních dat. 

 Ztráta klíčového znalostního pracovníka. 

 Pomalý a nekvalitní výstup způsobený neznalostí IS/ICT. 

 Antipatie vůči novým funkcím, službám a zařízením. 

 

3.4 Analýza HOS2009 IS zadavatele 

3.4.1 Hardware 

V organizaci funguje interní počítačová síť. Veškerá kabeláž je metalická. Wi-Fi není 

zavedena a je předmětem řešení do budoucna. 

Pracovníci odboru, až na dvě výjimky, jsou vybaveni stolními počítači vesměs s HDD 

velikosti 250GB a 2jádrovým procesorem značky Intel. Ony dvě výjimky jsou techničtí 

pracovníci z oddělení správy nemovitostí, kteří mají laptopy (obdobné úrovně), kvůli 

povaze náplni své práce. Vedoucí odboru ke svému stolnímu PC disponuje ještě 

notebookem. 

Monitor vedoucího odboru má 21", obrazovky zbylých pracovníků jsou menší 

úhlopříčky, dosahují však minimálně 15". 

Odbor má k dispozici 2 skartovací stroje (v každém z oddělení), 1 scanner (v kanceláři 

sekretářky vedoucího odboru) a 10 tiskáren. Tiskárny jsou z poloviny inkoustové a 

z poloviny laserové, ale jen dvě z nich jsou barevné. Kopírky jsou v odboru 2 (v 

kanceláři sekretářky vedoucího odboru a u vedoucího majetkového oddělení). 

Do tří kvartálů bude na chodbě umístěna multifunkční tiskárna (vč. scanneru a kopírky) 

pro centrální tisk, čímž odbor doufá ušetřit náklady. 

Vedoucí odboru a obou oddělení jsou navíc vybaveni pracovním mobilním telefonem. 
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Mobilní telefon, který má vedoucí odboru k dispozici, je Samsung třídy GT-S5830. 

dotykový display 3.5" s rozlišením 480 x 320; RAM velikosti 278MB a uživatelskou 

pamětí 158MB; s Wi-Fi, Bluetooth a GPS; baterie typu Li-Ion 1350 mAh (pohotovostní 

doba 640h); operační systém Android 2.3.3. Vedoucí oddělení a zmínění techničtí 

pracovníci z oddělení správy nemovitostí mají Nokie bez dotykových obrazovek. Tudíž 

jen vedoucí odboru používá smartphone, s nímž by měl přístup do e-mailové pošty a 

e-kalendáře. 

 

3.4.2 Software 

Na úřadě se vyskytují tři různé operační systémy – Windows XP, Windows Vista a 

Windows 7 (obvykle verze 64bit). I na majetkový odbor koexistuje uvedená směsice. 

Tento stav je dán postupnou modernizací zařízení, kdy se nové PC kupují s již 

nainstalovaným operačním systémem. 

Z oblasti kancelářských aplikací se v odboru používá MS Office 2010 Professional. 

E-mailová komunikace a správa poznámek a událostí se realizuje pomocí Outlooku ze 

sady MS Office 2010. 

Městský úřad má implementovaný IS GINIS od společnosti GORDIC s.r.o.
4
, která „se 

specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní 

podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví“. (26) 

GINIS používá celý městský úřad. Systém poplatků za pronájem je roční paušál za 

licenci a modul. Proto, v rámci úspor, majetkový odbor nemá zpřístupněn celý IS, ale 

jen jeho relevantní část. 

 

                                                 

 

4
 založena 1. 2. 1993 
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Obrázek 9: Schéma komponent informačního systému GINIS; Zdroj: (27) 

 

Majetkový odbor mimo spoluužívání GINISu má zaveden IS PKGeo, v němž využívá 

modul Katastr nemovitostí a Inženýrská geodezie. (28) 

Čtyři pracovníci z oddělení správy nemovitostí navíc ke své práci potřebují IS na správu 

domů, bytů a nebytových prostor pod názvem KB-FiLiP, který vede záznamy 

především o finanční stránce pronájmů. (29) 

Potíže nastávají v kompatibilitě mezi systémy. U PKGeo není kompatibilita 

vyžadována, neboť nedochází k výměně dat, ovšem KB-FiLiP a GINIS pracují 

s finančními údaji a nejsou vzájemně kompatibilní. Je tomu tak už z toho důvodu, že 

GINIS pracuje s finančními daty pro potřeby účetnictví, tedy knihy uzavírá k 31. 12. 

Avšak KB-FiLiP provádí změny ještě v dalším roce, kvůli vyúčtování energií. 
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Primárním komunikačním prostředkem je zmíněný MS Outlook, který využívá i systém 

GINIS. Řízení úkolů formou kalendáře je velice omezený, neboť k němu mají přístup 

pouze vedoucí odboru a oba vedoucí oddělení. 

Smlouvu o využívání komunikačních služeb má úřad uzavřenu s poskytovatelem 

T-Mobile. Každé dva roky je vyhlášeno výběrové řízení pro tyto účely. 

 

3.4.3 Orgware 

Uživatelé GINISu mají své účty a přístupová práva. Sdílený datový prostor odboru má 

řízený přístup přes přihlašovací údaje operačního systému. 

Organizace nemá vypracovány žádné směrnice a pravidla pro používání IS/ICT. 

Dokonce nevlastní ani manuály pro práci s využívanými ISy. 

V OS nebyla snaha o identifikaci klíčového znalostního pracovníka a žádný z déle 

zaměstnaných pracovníků nevytváří tištěné postupy své činnosti. Při předávání funkce 

(přeobsazení pracovní pozice) se uplatňuje postupná strategie (použiji-li terminologii 

z oblasti implementace IS), která trvá obvykle měsíc. Doba zaučení závisí na rozhodnutí 

vedoucího odboru. 

V obecných záležitostech se odbor řídí organizačním řádem stanoveným pro celý 

Městský úřad, kde jsou popsány i náplně pracovních činností. Konkrétní postupy práce 

a detailní pravidla řízení, vč. bezpečnostních pravidel, však neexistují. Rovněž chybí 

pravidla eskalace či delegace odpovědnosti a pravomocí. 

Městský úřad ani jeho části se formálně nezabývají tvorbou informační strategie. 

Majetkový odbor nemá vlastní IT oddělení, které je společné pro celý Městský úřad. IT 

oddělení sestává pouze ze tří provozních pracovníků a jednoho vedoucího. Doba odezvy 

na havárie a závažné incidenty je 4-8 hodin. Na běžné incidenty a události je doba 

odezva dlouhá až 3 dny. Počet incidentů je na odboru v průměru 7 za měsíc. 
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3.4.4 Peopleware 

Městský úřad má zaveden systém školení, kdy každý pracovník musí projít během 4 let 

daným počtem školení (počet je dán umístěním v OS). O náplni školení si pracovník 

rozhoduje sám, nebo mu může být nařízena vedoucím pracovníkem. 

Školení o IS/ICT je všeobecně podceňováno a jsou upřednostňována školení z oblasti 

financí, zákonů, managementu, veřejného vystupování, atp. Ani nabídka školení IS/ICT 

není příliš rozsáhlá a spočívá spíše v příslibu vrcholového managementu úřadu. 

Co se týče povinného školení IS/ICT v Majetkovém odboru, bylo provedeno pouze 

zaškolení při implementaci GINISu a při postupném zpřístupňování jednotlivých 

modulů tohoto IS. 

 

3.4.5 Dataware 

Organizace disponuje vlastním serverem, pouze pro účely skladování dat úřadu. 

Veškerá data, vč. zálohových a archivačních relací jsou uložena na tomto serveru a 

různě distribuována po osobních počítačích úřadu. Žádný DMS pro správou souborů na 

serveru není zaveden, kvůli čemuž je v adresářové struktuře relativní chaos.  

Do budoucna se úřad zabývá myšlenkou kompletního outsourcingu. V tuto chvíli se 

však tento projekt nachází pouze ve fázi sporů. 

Přestože SW vybavení k řízení projektů a úkolů je pracovníkům k dispozici, nevyužívají 

ho. SW vybavením je míněn kalendář a úkolník v MS Outlooku. Zapojení Google 

aplikací bylo managementem úřadu zakázáno. Pracovníci si stěžují na nepřehledné a 

uživatelsky nepřívětivé prostředí nevyhovující potřebám řízení projektů odboru. Ani 

formou e-mailů nejsou zadávány úkoly, ty slouží spíše pro komunikaci mezi odborem a 

zbylými částmi úřadu. Pokud je přijat nový projekt, vedoucí odboru deleguje úkoly 

osobním setkáním s vedoucími oddělení a ti pak stejným způsobem úkolují své 

podřízené. Dokumenty jsou mezi pracovníky předávány výhradně v tištěné podobě, a to 

dokonce i v případě revizí a korekcí dokumentů, které je pak ve výsledku nutné 
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přepracovat v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že se oddělení nenachází ani na 

stejném patře, jedná se o neefektivní využití zdrojů a prostředků. 

 

3.4.6 Customers 

Majetkový odbor se zabývá samosprávou. Spravuje tři katastrální území: Břeclav, 

Poštorná a Nová Ves. Z historického vývoje vyplynuly některé jednotlivé pozemky 

mimo zmíněné katastrální území, které odbor rovněž obhospodařuje (správa, prodej i 

pronájem). 

Zákazníky odboru tedy jsou nejen občané města Břeclav, ale i někteří prozatímní 

nájemci z okolních obcí. Občané mají volný přístup do veřejných částí úřadu, tedy i na 

Majetkový odbor. I z toho důvodu nejsou oddělení umístěna ve stejném patře – 

majetkové oddělení se nachází v přízemí kvůli snazší přístupnosti k pracovníkům 

spravující hřbitovy, neboť nejpočetnější cílová skupina občanů je pokročilejšího věku. 

Městský úřad spravuje webové stránky www.breclav.org a www.breclav.eu kde občané 

naleznou veškeré potřebné informace a své dotazy mohou zveřejňovat v diskusním fóru. 

Před rokem odpovědnost za zodpovězení dotazů občanů měli příslušní vedoucí odborů, 

v současnosti se tímto úkolem zabývá Mgr. Eliška Windová z kanceláře tajemníka. 

 

3.4.7 Suppliers 

Dodavatelskou složku organizace zastupují společnosti dodávající spotřební materiál, 

mobilní operátoři a dodavatelé IS, kteří se nadále zapojují formou help desku a hotlinu. 

Společnosti, které se angažují při plnění projektů lze nazvat spíše partnery. 

Komunikace s oběma složkami probíhá přes e-mail a následně osobním setkáním. 
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3.4.8 Security 

V současné době má odbor k dispozici 6 kanceláří a 1 dvojkancelář. Řadoví pracovníci 

oddělení sdílejí po dvojicích 4 kanceláře, přičemž Správce sídlí ve svém spravovaném 

objektu. Vedoucí oddělení mají vlastní kanceláře a vedoucí odboru s asistentkou pracují 

z dvojkanceláře. Oddělení jsou umístěna zvlášť v přízemí a v prvním nadzemním patře. 

Kvůli přístupnosti pro veřejnost nejsou žádné dveře zamykány a i mimo pracovní dobu 

se zamykají pouze jednotlivé kanceláře. Okna jsou klasická dřevěná bez bezpečnostních 

skel. 

Počítače jsou bez výjimky uzamčeny heslem při vstupu do operačního systému. Data na 

sdíleném datovém prostoru nejsou šifrována a jednotlivé přístupy nejsou evidovány. 

Navíc není neběžným případem, kdy pracovník odejde od spuštěného počítače – 

případný útočník se pak může volně pohybovat po serveru. 

Serverovna je uzamčena. Klíče mají pracovníci IT oddělení a rezervní klíč je zapečetěn 

u ostrahy. Rozvodná síťová metalika je stíněna. 

Zaměstnanci jsou vybaveni čipovými kartami, kterými evidují své příchody a odchody. 

Tato evidence však slouží pouze pro informativní účely, nikoli bezpečnostní, neboť 

pracovní činnost ostrahy nezahrnuje kontrolu pracovníků na vstupu a kvůli nutnosti 

veřejného přístupu na úřad nelze zavést uzamykatelné dveře či turnikety. Jinými slovy, 

je čistě na dobré vůli pracovníka, zda svůj příchod zaeviduje. 

Pravidla pro bezpečné zacházení s daty nebo směrnice pro zacházení s odepsanými 

datovými nosiči neexistují. Navíc pracovníci mohou bez omezení vnášet do budovy 

vlastní zařízení, ať už se jedná o laptopy či datové nosiče. 

Přestože na úřadě bylo použití Google aplikací zakázáno, část managementu zastává 

myšlenku přechodu na outsourcingový IS. V tuto chvíli však jsou všechna data 

centralizovaná na jednom místě uvnitř organizace. 
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3.4.9 Management 

Vedoucí odboru má jen povšechní přehled o aktuálně probíhajících procesech v odboru. 

Není zaveden žádný IS pro řízení projektů a úkolů, čili přehled o dění na odboru 

získává osobním setkáním, pravidelnými týdenními poradami, při případných potížích a 

při podpisu (kontrole) dokumentace odcházející z odboru. 

Vedoucí oddělení jsou k provozním pracovníkům blíže, tudíž mají lepší přehled, ovšem 

nikoli zásluhou IS/ICT. 

Vzhledem k tomu, že oproti běžným komerčním společnostem, není cílem úřadu 

primárně zisk, finanční stránkou věci se majetkový odbor, jako jedna z částí celého 

úřadu, nezabývá. V této záležitosti je úkolem odboru podávat přesné informace o 

manipulaci s finančními prostředky, čímž se zabývá především správce rozpočtu – 

vedoucí zde figuruje pouze jako schvalovací a dozorčí orgán. Z toho důvodu je přehled 

nad financemi pro management na okraji podstatnosti. 

 

3.4.10 Management IS 

Strategie ani cíle IT strategie nejsou nikde formálně vytyčeny. Inovace a modernizace 

jsou realizovány buď nárazově při výhodné nabídce, nebo postupně na požadavky 

pracovníků. 

Pokud je vytvořen plán sahající do oblasti IS/ICT, pak se jedná o nutnost (zavedení Wi-

Fi, centralizace tisku, elektronické podepisování, IS ASP, apod.) a jejím motivem není 

zefektivnění chodu úřadu. 

 

3.5 Hodnocení analýzy HOS2009 

Pro hodnocení analýzy HOS2009 je třeba shromáždit několik informací a vstupních 

dokumentů: 

 informační úroveň organizace ∈ {1; 2; 3; 4; 5}, 

 fáze životního cyklu IS ∈ {zavádění; růst; zralost; doběh}, 
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 váha jednotlivých kritérií u hodnocených oblastí IS ∈ 〈1; 10〉, 

 významnost jednotlivých oblastí IS ∈ {0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}, 

 zodpovězené sady otázek z jednotlivých oblastí IS, (15, s. 56-58) 

kde oblastmi jsou myšleny množiny: HW, SW, OW, PW, DW, CU, SU, SE, MA, MIS. 

Stanovení informační úrovně organizace závisí na dvou faktorech: motivaci a 

náročnosti. Faktorům se dle průměrné hodnoty kritérií přiřadí hodnota, která určí 

celkovou informační úroveň organizace. Hodnocení (vpravo; vyšší hodnota značí vyšší 

důležitost) a popis kritérií (vlevo) je nastíněn v následujících odstavcích. 

 

Kritéria ovlivňující motivaci firmy k používání IS (15, s. 99): 

 Optimalizace nákladů na běžný chod firmy. 0,8 

 Podpora možnosti dalšího rozšiřování, rozvoje firmy. 0,1 

 Podpora vytvoření (udržení) dobrého jména firmy. 0,6 

 Optimalizace času potřebného pro běh operací spojených s chodem firmy. 0,7 

 Zvýšení efektivity u prováděných činností. 0,9 

 

Kritéria ovlivňující náročnost na informační systém firmy (15, s. 98): 

 Náročnost na rychlost, efektivnost vnitropodnikové komunikace. 0,4 

 Náročnost na rychlost, efektivnost komunikace firmy s okolím. 0,6 

 Náročnost na kvalitu, aktuálnost, validitu, kvantitu informací v IS. 0,9 

 Náročnost na bezporuchový chod IS. 0,5 

 Náročnost na obnovu IS po poruše. 0,7 

 Náročnost na rychlou použitelnost IS. 0,3 

 

Průměrná hodnota kritérií motivace vychází na 0,62 a průměr z kritérií náročnosti je 

0,57. Výsledné hodnoty jsou vyznačeny v tabulce Stanovení informační úrovně. 
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Tabulka 1: Zhodnocení kritérií motivace k provozování a náročnosti na IS; Zdroj: (15, s. 98-99) 

Motivace k 
používání IS 

Průměrné 
hodnocení  

Náročnost na IS 
Průměrné 
hodnocení 

nízká < 0,4 
 

nízká < 0,4 

střední 0,4 - 0,6 
 

střední 0,4 - 0,6 

vyšší 0,6 - 0,8 
 

vyšší 0,6 - 0,8 

vysoká > 0,8 
 

vysoká > 0,8 

 

Tabulka 2: Stanovení informační úrovně; Zdroj: (15, s. 100) 

  Náročnost na IS 

Motivace k používání IS nízká střední vyšší vysoká 

nízká 1 2 3 3 

střední 2 3 4 4 

vyšší 3 4 4 5 

vysoká 3 4 5 5 

 

Z tabulky informační úrovně vyplývá výsledná hodnota 4, která bude použita při 

stanovení optimální úrovně IS. 

Životní cyklus IS je stále ve fázi růstu. GINIS je sice z pohledu doby implementace 

velice mladý systém (byl zaveden začátkem roku 2013), avšak ostatní systémy a 

procesy jsou natolik zažité, že lze IS jako celek považovat již ve druhé fázi. Z opačného 

hlediska je IS pouze ve druhé fázi svého životního cyklu, neboť se stále hledá 

nejvhodnější poloha pro efektivní chod organizace a management v tomto směru stále 

podniká změny. 

 

Tabulka 3: Souhrnná optimální úroveň IS; Zdroj: (15, s. 101) 

    Fáze životního cyklu IS 

  

  zavádění růst zralost doběh 

N
ár

o
čn

o
st

 n
a 

in
fo

rm
ač

n
í ú

ro
ve

ň
 1 1 1-2 1-2 1 

2 1 1-2 2-3 1-2 

3 2 2-3 3-4 2-3 

4 2-3 3-4 4-5 3-4 

5 3-4 4-5 5 4 
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Každá otázka z dotazníku má přiřknutu hodnotu odpovědi podle kritéria (v rozmezí 

1-5), v němž se nachází. Suma hodnot v rámci daného kritéria se vynásobí koeficientem 

váhy daného kritéria. (15, s. 65-93) 

Vyhodnocení dotazníku vyplněného vedoucím odboru lze nalézt v Příloze 1. 

Vzorec pro výpočet hodnoty dané oblasti použitý v Tabulce 4: 

Rovnice 1: Hodnota oblasti; Zdroj: (15, s. 64) 

Vj, Vk váha j-tého (k-tého) kritéria dle důležitosti pro oblast, 

m počet kritérií patřících k dané i-té oblasti, 

Hja a-tá hodnota otázky patřící k j-tému kritériu, 

n počet kontrolních otázek patřících k danému j-tému kritériu, 

Oi souhrnná hodnota i-té oblasti. 

 

Tabulka 4: Hodnoty jednotlivých oblastí; Zdroj: (15, s. 65-93) 

Oblast (kritérium) 

Suma 

hodnot 

otázek 

Počet 

otázek 

Váha 

kritéria 

Hodnota 

oblasti 

(kritéria) 

OW 27 10 15 2,77 

Směrnice, normy, pokyny 12 4 8 1,60 

Aplikace směrnic, norem a pokynů 15 6 7 1,17 

PW 33 10 20 3,35 

Školení 12 4 8 1,20 

Uživatelé IS 9 3 5 0,75 

Informační centra podpory 12 3 7 1,40 

DW 33 10 27 3,23 

Pořízení, zpracování dat 6 2 10 1,11 

Uchovávání dat 10 3 9 1,11 

Užívání, práce s daty 17 5 8 1,01 

SE 32 10 15 3,27 

Bezpečnostní politika 14 4 8 1,87 

Aplikace bezpečnostní politiky 18 6 7 1,40 

CU 31 10 24 3,17 

Vazby zákazníků a IS 14 4 8 1,17 

Práce s daty o zákaznících v IS 7 2 8 1,17 

   ∑(
∑    
 
   

 
 

  
∑   
 
   

)
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Práce zákazníků s daty v IS 10 4 8 0,83 

SU 31 10 24 3,08 

Vazba dodavatelů a IS 10 3 8 1,11 

Pořízení, zpracování dat od dodavatelů 13 4 8 1,08 

Práce dodavatelů s daty v IS 8 3 8 0,89 

MIS 43 10 30 4,31 

Správa IS 17 4 10 1,42 

Management IS 13 3 10 1,44 

Informační strategie 13 3 10 1,44 

MA 39 10 24 4,08 

Informační podpora pro rozhodování 17 5 8 1,13 

Strategie 13 3 8 1,44 

Ekonomické hledisko 9 2 8 1,50 

HW 41 10 25 4,09 

Funkčnost 12 3 9 1,44 

Bezpečnost 12 3 7 1,12 

Nákupní strategie 17 4 9 1,53 

SW 33 10 22 3,60 

Aplikační software 12 5 7 0,76 

Systémový software 9 2 5 1,02 

Uživatelská přívětivost 12 3 10 1,82 

Celkem 343 100 226 34,94 

 

Celkový stav IS dle metody HOS2009 je roven jeho nejslabší části: 

Rovnice 2: Celkový stav IS; Zdroj: (15, s. 96) 

 

H celková souhrnná hodnota zkoumaného IS, 

O celková hodnota dané oblasti. 

 

Tabulka 5: Slovní vyjádření výsledné hodnoty oblasti; Zdroj: (15, s. 95) 

Hodnota úrovně oblasti Úroveň oblasti 

1 velmi nízká úroveň oblasti 

2 nízká úroveň oblasti 

3 průměrná úroveň oblasti 

4 vyšší úroveň oblasti 

5 vysoká úroveň oblasti 

 

    n
 
{   ;    ;    ;    ;    ;    ;     ;    }  2    
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Nejnižší hodnocení má oblast OW, která nese hodnotu 2,77. Tedy celkové hodnocení IS 

je rovno 3, tedy průměrná úroveň. 

 

Optimální úrovně jednotlivých oblastí jsou určovány následujícím vzorcem: 

Rovnice 3: Optimální úroveň oblasti; Zdroj: (15, s. 102) 

 

Ovi vyvážená (optimální) hodnota i-té oblasti systému, 

OvMIN vyvážená (optimální) minimální hodnota systému, 

OvMAX vyvážená (optimální) maximální hodnota systému, 

Vi význam i-té oblasti IS pro firmu. 

 

 Nevyváženost jednotlivých oblastí lze vypočíst vzorcem: 

Rovnice 4: Nevyváženost oblasti; Zdroj: (15, s. 104) 

Ni míra nevyváženosti i-té sledované oblasti [%], 

Oi celková hodnota i-té sledované oblasti, 

OvMIN vyvážená (optimální) minimální hodnota systému, 

OvMAX vyvážená (optimální) maximální hodnota systému, 

Vi význam i-té oblasti IS pro firmu. 

 

Současné hodnoty úrovní oblastí, jejich optima i nevyváženosti jsou shrnuty 

v následující tabulce: 

 

Tabulka 6: Přehled úrovní jednotlivých oblastí; Zdroj: vlastní 

Oblast 
Úroveň oblasti 

Významnost Optimum Nevyváženost 
1 2 3 4 5 

OW     2,77     0,6 3,60 -23,15 

PW     3,35     0,4 3,40 -1,47 

DW     3,23     0,8 3,80 -15,01 

             (           ) 

 

   (
  

         (           )
 1)  100 
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SE     3,27     0,8 3,80 -14,04 

CU     3,17     0,4 3,40 -6,86 

SU     3,08     0,2 3,20 -3,65 

MIS       4,31   0,4 3,40 26,63 

MA       4,08   0,6 3,60 13,27 

HW       4,09   0,4 3,40 20,29 

SW       3,60   0,6 3,60 0,13 

 

 

Celková míra nevyváženosti je pak rovna maximální hodnotě z vypočtených 

nevyvážeností oblastí: 

Rovnice 5: Celková míra nevyváženosti IS; Zdroj: (15, s. 105) 

 

 

N celková míra nevyváženosti IS [%], 

O míra nevyváženosti dané oblasti. 

 

 

Graf 2: Míra nevyváženosti jednotlivých oblastí; Zdroj: vlastní 
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Pro oblasti HW a SW je třeba stanovit jejich vzájemnou vyváženost, neboť jsou na sobě 

vysoce závislé. Korelaci oblastí HW a SW lze přesně vyjádřit vzorcem: 

Rovnice 6: Nevyváženost technologie; Zdroj: (15, s. 96) 

 

N celková nevyváženost technologie (porovnání SW vůči HW) [%], 

SW hodnota oblasti SW, 

HW hodnota oblasti HW. 

 

Výsledná hodnota je záporná, což značí, HW není plně využíván. Ovšem vyvážený stav 

nastává při hodnotě v mezích intervalu 〈0; -25〉  kterýžto stav hodnota -11 98 splňuje. 

Systé  je tedy, z pohledu souladu SW a HW, vyvážený. 

Vyváženost systé u lze názorně v dět na následující  grafu  kde vyváženost HW a 

SW spadá do zelené zóny  kterážto je stave  blízký souladu. 

 

Graf 3: Korelace oblastí HW a SW – grafické vyjádření; Zdroj: (15, s. 95) 
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Pro vyřčení definitivního hodnocení IS je třeba shrnout dosavadní výsledky: 

 průměrná hodnota kritérií motivace a náročnosti je 0,62 (vyšší) a 0,57 (střední). 

 Informační úroveň je 4 (vyšší). 

 Životní cyklus IS je ve fázi růstu. 

 Celková úroveň IS je 2,77 (dle OW). 

 Celková míra nevyváženosti je 26,63% (dle MIS). 

 Oblasti HW a SW jsou vyvážené; celková míra nevyváženosti je -11,98%. 

 Nevyváženost oblastí nepřesahuje meze intervalu 〈-25; 30〉, kde oblast MIS 

překračuje hranici 25%; dvě oblasti (DW a HW) se vyšplhaly nad hladinu intervalu 

〈-15; 15〉  kde DW  á -15,1% a HW 20,29%. 

 

Celkový stav IS dle metody HOS2009 odpovídá „Problémovému IS“. (15, s. 113) Jde o 

systém, který má v mnoha ohledech nedostatky. Do některých oblastí jsou investovány 

zbytečné náklady (HW, MA, MIS) a naopak v jiných oblastech se prostředků nedostává 

(OW, DW, SE, CU, SU). Přičemž „prostředky“ a „náklady“ nejsou míněny pouze 

finanční prostředky, ale i ostatní vzácné komodity jako čas, lidské zdroje, apod. IS tak 

organizaci částečně vyčerpává a v některých oblastech omezuje její efektivní fungování. 

 

Graf 4: Celkový stav IS; Zdroj: vlastní 
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4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Závěry z analýzy současného stavu 

IS Majetkového odboru má prostor k celkovému zlepšení i optimalizaci současného 

stavu. Za nejaktuálnější nedostatek IS vyhodnotil management odboru neefektivní 

řízení informací. Veškeré úkoly jsou zadávány ústní formou. E-mailová komunikace 

mezi pracovníky odboru je minimální a neexistuje systém pro řízení projektů. 

Prostřednictvím SWOT analýzy (viz kapitola SWOT analýza IS zadavatele) bylo 

poukázáno na slabé stránky ve zmíněné oblasti: 

 Neefektivní řízení informací. 

 Neefektivní zacházení s datovými zdroji firmy. 

 Neexistuje systém pro řízení projektů odboru. 

 Řadoví zaměstnanci nemají přístup k e-kalendáři a e-úkolům. 

 

V HOS analýze z oblasti DW vyplynul stejný nedostatek, kdy z odpovědí lze soudit, že 

z IS nelze získat některá potřebná data. 

SWOT analýza poskytla návrhy řešení současných potíží: 

 Zavedení nových funkcí a služeb. 

 Vzdálený přístup k souborům. 

 Implementace systému řízení projektů (Majetkový odbor). 

 Přechod na elektronické dokumenty zasílané elektronickou poštou. 

 Přechod na IS typu ASP. 

 

Požadavkem organizace je, aby byl vytvořen jednoduchý a bezpečný systém pro správu 

projektů, který by byl snadno dosažitelný a pracovníky by nepřetěžoval nadbytečnými 

daty a funkcemi. 

Není neobvyklé, že pracovníci plní zadané úkoly i mimo pracovní dobu. Kontakt 

s externími firmami a soukromníky, kteří jsou v podnikových procesech zainteresovány, 
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tuto flexibilní dobu vyžaduje. Nejjednodušším řešením se tak stává webová aplikace, 

jejímž prostřednictvím budou mít pracovníci přehled o svých úkolech. 

Aplikaci jsem pojmenovala Keep It Simple (používaná zkratka KIS). Logem aplikace je 

silueta lidské hlavy, v jejímž vnitřku se skrývá obecný symbol nápadu – zářící žárovka. 

Tuto žárovku drží silueta malého člověka, který symbolizuje právě pomocníka, jakým 

je KIS. 

 

4.2 Bezpečnostní opatření KIS 

Ať se nepřihlášený uživatel pokusí vstoupit na kteroukoli stránku z webu, je 

přesměrován na Úvodní obrazovku (index.php), jenž má jedinou dostupnou funkci - 

žádá po uživateli vstupní jméno a heslo. 

 

 

Obrázek 10: Úvodní obrazovka - přihlášení; Zdroj: vlastní 

KIS je zabezpečen na principu SESSIONS. Každá vnitřní stránka je opatřena skriptem 

na ověřování přihlášení. Je-li uživatel přihlášen, pak se teprve naplní podmínková větev, 
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která vykreslí stránku. Ověřování i vykreslování probíhá na straně serveru (realizováno 

PHP kódem), nikoli pouze skrytím/odkrytím některých bloků (řešení Javascriptem). 

Na každé stránce se objevuje následující kus kódu, který odkáže na soubor 

hlaseni_overeni.php, který zkontroluje, zda je uživatel přihlášen. Jestliže není, 

Javascript ho nepustí jinam než na index.php, kde je přihlašovací formulář. I kdyby 

uživatel pozastavil spouštění skriptů na stránce, ničeho nedocílí, neboť, jak již bylo 

zmíněno, obsah je vykreslován PHP kódem. 

 

 

Zdrojový kód 1: Trigger ověření přihlášení; Zdroj: vlastní 

V souboru hlaseni_overeni.php jsou spuštěny SESSIONS a provedena kontrola 

přihlášení. Je-li uživatel přihlášen, uloží se navíc do proměnné prihlasen ID uživatele, 

které bude použito v dalším kódu. 

 

 

Zdrojový kód 2: Soubor hlaseni_overeni.php; Zdroj: vlastni 

Pokud uživatel vloží do formuláře na stránce index.php heslo a jméno (kontrola 

neprázdnosti polí je zajištěna Javascriptem), pak je spuštěn kód v souboru 

hlaseni_prihlaseni.php, který ověří správnost údajů a zaznamená vstup v případě shody. 
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Zdrojový kód 3: Soubor hlaseni_prihlaseni.php; Zdroj: vlastní 

Odhlásit se může uživatel přes tlačítko v horním rohu každé stránky, které smaže 

záznam v SESSIONS a rovnou uživatele přesměruje ven z KIS na index.php. 

 

 

Zdrojový kód 4: Soubor hlaseni_odhlaseni.php; Zdroj: vlastní 

V databázi jsou hesla ukládána v osolené zahashované podobě. Uživatelem vložené 

heslo se tak spojí se solí zaznamenané v záznamu uživatele, zahashuje a teprve 
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pak odešle k porovnání. Heslo tak v čisté podobě není nikde uloženo a mimo varianty 

detekce kláves a využití sociálního ingeneeringu ho nelze nijak vyextrahovat. 

Uživatelské účty má oprávnění spravovat pouze nejvyšší úroveň oprávnění. Tyto úrovně 

jsou 3, resp. 4, lišící se možnostmi manipulace s daty (mazání, úpravy, vkládání 

a čtení). 

 

Tabulka 7: Oprávnění k operacím dle úrovně účtu; Zdroj: vlastní 

  
OPERACE S DATY 

  
čtení vkládání úpravy mazání ukončení 

  

úkoly projekty úkoly projekty úkoly projekty úkoly projekty úkoly projekty 

Ú
R

O
V

EŇ
 nultá                     

první                     

druhá                     

třetí                     

 

Každá z úrovní může spravovat své poznámky (plná manipulace). 

V databázi je vytvořena tabulka pro jednoduchou evidenci přístupů, kde jsou evidovány 

data a časy přihlášení a přihlášený uživatel. 

V Majetkovém odboru má 3. úroveň pouze vedoucí odboru. 2. úroveň připadá na 

vedoucí oddělení a ostatní pracovníci odboru mají úroveň přístupu 1. Úroveň 0 existuje 

pro potřebu vložení uživatele, který není členem Majetkového odboru. 
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4.3 Databázový model KIS 
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Graf 5: E-R model databáze KIS – inženýrský styl vykreslení; Zdroj: vlastní 

Do databáze bylo vloženo 6 tabulek, přičemž tabulka ukol_uziv vznikla dekompozicí 

vazby N:M (uzivatel-ukol). Mezi tabulkami uzivatel a ukol se vyskytuje dvojí spojení, 

neboť mimo pracovníků, kteří budou úkol realizovat (dekomponovaná vazba M:N) ještě 

každý úkol má přiřazeného odpovědného pracovníka. 

Pohledy v databázi vytvořeny nejsou, neboť jejich funkce je ošetřena PHP kódem a 

příslušnými SQL dotazy. 

 

4.4 DFD diagram KIS 

Jak již bylo zmíněno, různé úrovně přístupu (uživatelé) mají povolení k různým 

operacím nad/s daty. Pohyb dat v KIS od implementace až po provoz je znázorněn 

v následujícím modelu: 
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2. Přihlášení 
uživatele L3

registrovaný 
uživatel L3

dbo.uzivatel

4. Založení 
nového
projektu

dbo.projekt

registrovaný 
uživatel L2, L1

6. Zadání úkolů 
v projektu
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dbo.ukol
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uživatelů
L2, L1, L0

3. Přidání 
uživatelských 
účtů L2, L1, L0

1. Přidání 
uživatelského 

účtu L3

registrovaný 
uživatel L3

(administrátor)

dbo.uzivatel
neregistrovaný 

uživatel L3
žádost o vstup

neregistrovaný 
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žádost o vstup

dbo.uzivatel

7. Plnění úkolů dbo.ukol
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dbo.evidence

8. Plnění
projektů
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Správa 
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Kontrola 
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Správa účtů
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Graf 6: DFD diagram KIS – styl Yourdon a Coad; Zdroj: vlastní 

První uživatelský účet bude vložen administrátorem (vývojářem), což v tomto případě 

není komplikací, neboť systém je šitý na míru. Tento účet bude mít úroveň L3
5
 (tedy 

nejvyšší). Další účty pak již může spravovat jakýkoli uživatel L3. 

 

 

 

                                                 

 

5
 písmenem L je míněno „level“, čili úroveň 
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4.5 Základní popis systému KIS 

Systém má layout o 6ti informativních oblastech: 

 horní systémová lišta, 

 horní část levého sloupce – informace o uživateli, 

 spodní část levého sloupce – poznámky uživatele, 

 horní část pravého sloupce – dynamické informace o projektech, 

 spodní část pravého sloupce – úkoly uživatele, 

 střední část – výpis projektů/úkolů. 

 

 

Obrázek 11: Layout KIS; Zdroj: vlastní 

Na systémové liště lze nalézt logo a název aplikace, aktuální datum, odhlašovací 

tlačítko a tlačítko, za nímž se skrývá správa uživatelských účtů (zobrazené pouze 

uživatelům L2 a L3). 
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Horní část pravého sloupce je pro zobrazování celého popisu projektů, neboť ve výpisu 

je popisný text zkrácen na 90 znaků. 

Výpis úkolů zobrazující se v pravém sloupci je filtrován podle přihlášeného uživatele. 

Na rozdíl od výpisu úkolů pro daný projekt, kde uživatel vidí všechny dílčí úkoly bez 

ohledu na realizátora. 

 

 

Obrázek 12: Stránka s výpisem projektů; Zdroj: vlastní 

Jakmile se uživatel přihlásí, přivítá ho stránka projekty.php, která vypíše probíhající 

projekty celého odboru. 

U každého z projektů je na pravé straně umístěn ukazatel průběhu. Pouhý rám bez 

barevné výplně značí, buď že projekt nemá vytvořeny žádné dílčí úkoly, nebo že zatím 

žádný z úkolů projektu ještě nebyl splněn. Barevná výplň v rámu ukazuje procentní 

splněné projektu. 

Každý projekt i úkol má svou defaultní ikonu. V případě zameškávání data plnění se 

položka podbarví červeně a ikoně přibude výstražný trojúhelník. Splněným úkolům a 

projektům se k ikoně přidruží zelená fajfka. Splněné projekty jsou automaticky 
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přesunuty na zvláštní stránku. Splněné úkoly zůstávají v projektu mezi ostatními, ale 

změní se jim podklad na šedý, text zšedne a název je přeškrtnut. 

Mimo probíhající projekty lze v systému zobrazit projekty splněné a vyfiltrovat projekty 

se zmeškaným termínem plnění. Smazané projekty či úkoly jsou mazány definitivně. 

Ovládací tlačítka pro operace s daty jsou umístěna vždy na levé straně nad danou oblastí 

(poznámky, projekty/úkoly, úkoly). Jejich zobrazování podléhá stupni oprávnění – 

viz Tabulka 7: Oprávnění k operacím dle úrovně účtu. Přesuny mezi pohledy (projekty, 

úkoly, splněné projekty, zpožděné projekty) zprostředkovávají tlačítka na pravé straně 

nad danou oblastí. 

Princip vkládání nového záznamu či úpravy stávajícího spočívá ve ztmavnutí obrazovky 

a absolutně pozicovaném okně nad všemi objekty, v němž jsou zadávány údaje. 

 

 

Obrázek 13: Okno pro přidání nové poznámky; Zdroj: vlastní 
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4.6 Princip správy úkolů KIS 

Projekty může v KIS zakládat pouze uživatel L3 (vedoucí odboru). Projekt může 

být v jistém smyslu i úkolem, protože nemusí mít dílčí cíle (úkoly). Záleží už na 

vedoucích oddělení, zda a nakolik projekt delegují. 

Zavedení procesu do KIS by v nastíněném případě začalo založením projektu Prodej 

obytného domu Slovácká vedoucím odboru. Protože postup z diagramu vychází ze 

zákona a je tedy všeobecně známý, proto vedoucí oddělení rovnou mohou vytvořit 

v projektu úkoly pro své podřízené: 

1. Přijetí žádosti. 

2. Ověření vlastnictví dle katastru. 

3. Ověření vlastnictví dle nabývacích listin. 

4. Vypracování žádosti pro odbor rozvoje a správy. 

5. Zaslání žádosti odboru rozvoje a správy. 

6. Obdržení stanoviska z odboru rozvoje a správy. 

7. Zpracování podkladů pro Radu a Zastupitelstvo města. 

8. Zaslání žádosti a podkladů Radě města. 

9. Obdržení stanoviska ze Zastupitelstva města. 

10. Odeslání stanoviska žadateli. 

11. Obdržení platby za objekt a kontrola souhlasnosti termínu s dobou splatnosti. 

12. Podepsání kupní smlouvy. 

13. Zaslání oznámení na ekonomický odbor. 

14. Zaslání návrhu na vklad zápisu do katastru nemovitostí. 

15. Archivace materiálů. 

 

Některé body (např. od 10. dále) by bylo nutné vytvořit operativně, neboť další vývoj 

závisí na předchozím průběhu. 

Teprve po splnění posledního úkolu (archivace materiálů) bude umožněno vedoucímu 

odboru (uživatel L3), aby projekt ukončil. 
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Graf 7: Vývojový diagram - odprodej městského majetku; Zdroj: vlastní 

Předcházející diagram je ukázkou jednoho z hlavních procesů Městského úřadu, v němž 

je Majetkový odbor zapojen – prodej městského majetku. Zeleně označené položky řeší 

jiná složka Městského úřadu. 
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Většina procesů organizace je lineární, ovšem paralelní úkoly nejsou systémem 

vyloučeny – datum počátku a konce není kódem kontrolován (až na časovou 

posloupnost, korektnost a zasazení do časového prostoru vymezeného projektem). 

 

 

Obrázek 14: Výpis úkolů projektu; Zdroj: vlastní 

 

Záleží na vedoucích oddělení, nakolik podrobný plán úkolů vytvoří. Kupříkladu každá 

tvorba materiálů je souborem dalších procesů sestávajících z podpisů, kontrol a 

schvalování (viz Graf 8). 
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Graf 8: EPC diagram - proces tvorby podkladů; Zdroj: vlastní 
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4.7 Strategie zavedení KIS 

KIS není nijak náročný, a protože v současné době na odboru neexistuje jiný obdobný 

systém, který by byl nahrazován, není důvod, proč nevyužít Nárazovou strategii 

zavedení IS. 

Dosavadní systém zadávání úkolů, který spočíval v ústním předávání informací, 

kteréžto si pracovníci shromažďovali na stole v podobě složek či na rámu monitoru jako 

lepicí lístečky, bude ze dne na den nahrazen systémem KIS. 

 

 

Obrázek 15: Nárazová implementační strategie KIS; Zdroj: vlastní 

Před samotným provozem bude nutné věnovat časové a lidské zdroje na vložení 

aktuálně probíhajících projektů do databáze, resp. systému KIS, jež čítají přibližně 50 

projektů. 

 

 

Obrázek 16: Schéma implementace systému KIS; Zdroj: vlastní 
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Rada města se schází každých 14 dní ve středu. Těmto setkáním je podřízeno časování 

projektů, čili nejvhodnější dobou pro vkládání dat je týden před setkáním Rady. 

Plnění databáze bude věnováno 5 pracovních dní, kdy budou pominuty ty projekty, jež 

skončí s následujícím setkáním Rady města. Tento první projekt bude přidělen jednomu 

technickému pracovníkovi. Odpovědnost za provedení ponese vedoucí oddělení správy 

nemovitostí, který je technickým pracovníkům přímo nadřízen. 

 

4.8 Gadget KIS 

V rámci systému KIS jsem vytvořila gadget, který lze umístit na plochu Windows. 

Jedná se o jednoduchou aplikaci pro správu úkolů. 

 

 

Obrázek 17: Náhled na gadget KIS na ploše Windows; Zdroj: vlastní 

Gadget zahrnuje výpis úkolů přihlášeného uživatele a možnosti pro manipulaci s nimi. 

Aplikace navíc zahrnuje ještě funkci pro změnu barevného vzhledu. 
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Obrázek 18: Barevné varianty KIS gadgetů; Zdroj: vlastní 

 

4.9 Ekonomické zhodnocení 

V současné době se pracovníci odboru dorozumívají především při osobním setkání, 

nebo telefonicky. Když se vedoucí odboru dozví o problému, který je třeba řešit, a je již 

po pracovní době, zapíše si poznámku a úkolování je nucen nechat na další den. 

Tímto řešením vznikají náklady na provolaných minutách a prodlužuje se doba odezvy 

na požadavky. 

Systém KIS umožňuje vzdálenou komunikaci a úkolování, a úkoly lze zadávat přímo 

při jejich vzniku – stačí se kdekoli připojit k síti. Přínosy a redukce nákladů jsou 

vyčísleny v následující tabulce. 

 

Tabulka 8: Vyčíslení přínosů a nákladů v souvislosti s KIS; Zdroj: vlastní 

Náklady na tvorbu a implementaci KIS     

Počet odpracovaných hodin 178 hod 

Hodinová mzda 300 Kč 

Zaškolení 0 Kč 

Doména 0 Kč 

Webhosting 0 Kč 

Celkové náklady na KIS 44 400 Kč 

Úspora nákladů po zavedení KIS     

Průměrný počet interních hovorů za měsíc 360   

Průměrná doba interního hovoru 4,60 min 

Průměrný počet akutních úkolů řešených mimo pracovní dobu 6   
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Počet volných minut pro mobilní komunikaci pro Městský úřad 10 000 min 

Celkový počet ušetřených minut ve prospěch Městského úřadu 1 628 min 

Podíl z volných minut pro mobilní komunikaci poskytnutých Městskému úřadu 16,28 % 

Vysoutěžená cena tarifu (Kč/min)
6
 3,20 Kč 

Celkové průměrné ušetřené náklady po zavedení KIS za měsíc 5 211 Kč 

Snížení doby odezvy na požadavky po zavedení KIS     

Průměrná doba chůze mezi kancelářemi 0,80 min 

Počet setkání mimo vlastní kancelář za měsíc 720   

Průměrný počet úkolů zadaných mimo pracovní dobu za měsíc 12   

Průměrný počet nezastižení práceschopných zaměstnanců na odboru za měsíc 14   

Průměrná doba zdržení při nezastižení práceschopného zaměstnance odboru 240 min 

Celkové průměrné snížení doby odezvy na požadavky po zavedení KIS 6 816 min 

 

Odbor umístí KIS pod doménu Městského úřadu, čili v tomto ohledu nevznikají žádné 

další náklady na provoz. Náklady na KIS se tak skládají pouze ze mzdy vyplacené 

vývojáři. 

Pracovníci nepoužívají neplacených komunikačních programů (Skype, ICQ, Qip, G-

Talk, Facebook, apod.) a spíše než e-mailovou komunikaci preferují okamžitou odezvu 

při setkání či telefonním hovoru. V rozpočtové tabulce je vyčíslen počet minut, který 

odbor ubírá z celkového počtu volných minut poskytnutých Městskému úřadu od 

operátora T-Mobile se zohledněním (odečtením) akutních incidentů, které je stejně 

nutné řešit telefonicky a KIS v těchto případech nebude využit. 

Do nákladů je zahrnut i čas. Tedy doba, kterou pracovníci ušetří zavedením KIS. Ve 

výpočtu je zohledněna doba chůze mezi kancelářemi (odbor je rozdělen do 2 podlaží), 

ale i počet úkolů, které vzniknou mimo pracovní dobu a pracovník se o nich dozví až 

následující den určitou dobu po nástupu do práce (namísto okamžitého upozornění po 

připojení). Stejné zdržení (v průměru) vzniká, když zaměstnanec v práci je, avšak je 

dočasně nedostupný (jiné pracovní povinnosti, zameškání, apod.). Celkem se doba 

odezvy při řešení projektů, resp. úkolů, díky KIS měsíčně sníží o přibližně 113hod 

a 36min. 

                                                 

 

6
 odhadnutá přibližná částka z dostupných informací 



 68 

Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout informační systém pro správu projektů pro Majetkový 

odbor Městského úřadu Břeclav. 

Podstatnými vlastnostmi systému měla být přístupnost, přehlednost, jednoduchost a 

selekce relevantních dat, aby byl naplněn záměr zvýšení efektivity práce zaměstnanců 

odboru. 

Pro ověření splnění cíle byly stanoveny metriky: reakční doba odezvy na požadavky a 

náklady za placené distribuční kanály informací. V závěrečném zhodnocení práce byly 

zmíněné metriky použity pro výpočet přínosů navrženého systému. 

Výstupem práce je kompletní návrh na tvorbu informačního systému pro správu 

projektů. Navržený systém je zabezpečen proti potenciálním útočníkům, disponuje 

správou uživatelských účtů s úrovněmi oprávnění k přístupu, je dostatečně jednoduchý 

na ovládání, nepřetěžuje uživatele nerelevantními daty, a díky outhostingovému řešení 

je systém dostupný odkudkoli v dosahu počítačové sítě. 

Vytyčené cíle práce byly splněny. 

 



 69 

Seznam použitých zdrojů 

(1) Carl Linnaeus Invented The Index Card. ScienceDaily: Your source for the latest 

research news [online]. 2009-06-16 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090616080137.htm. 

(2) Melvil Dewey. Www.aadet.com [online]. c2013 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://www.aadet.com/article/Melvil_Dewey. 

(3) Historie. Databáze [online]. c2010 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://www.databaze.chytrak.cz/historie.htm. 

(4) ŽÁK, Karel. Historie relačních databází. ROOT.CZ [online]. 2001-10-19 [cit. 

2013-04-26]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/historie-relacnich-databazi/. 

(5) KOCH, Miloš. Informační systémy a technologie. Vyd. 3. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2008, 166 s. ISBN 978-80-214-3732-6. 

(6) KOCH, Miloš. Notace relačního modelu. Brno, 2008 [cit. 2013-04-26]. Učební 

texty vysokých škol. Vysoké učení technické v Brně. Podnikatelská fakulta. 

(7) Normální formy. RYDVAL, Slávek. NaWEBka [online]. 2005-08-07 [cit. 

2013-04-28]. Dostupné z: 

http://www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005123127. 

(8) Databáze a jazyk SQL. JAROMÍR, Skřivan. Interval.cz [online]. 2000-08-04 [cit. 

2013-04-28]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/. 

(9) BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro 

praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 212 s. ISBN 978-80-247-1978-8. 

(10) VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe 

projektování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 142 s. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-

247-3046-2. 

(11) RAIS, Karel. Operační a systémová analýza I: studijní text pro kombinovanou 

formu studia. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, s. 60. ISBN 

80-214-3280-2. 



 70 

(12) KOCH, Miloš, Jan DOVRTĚL, Tomáš HRŮZA a Hana NENIČKOVÁ. 

Management informačních systémů. Vyd. 3., přeprac. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2010, 171 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 

978-80-214-4157-6. 

(13) TVRDÍKOVÁ, Milena. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2000, 110 s. ISBN 80-7169-703-6. 

(14) GRUBER, David. Osobní informační systém. Ostrava: Gruber-TDP, 1992, 77 s. 

ISBN 80-856-2403-6. 

(15) NEUWIRTH, BERNARD. Problematika hodnocení optimality a vyváženosti. 

Brno, 2009. Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Podnikatelská 

fakulta. 

(16) MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. Vyd. 1. Praha: Grada 

Publishing, 2000, 142 s. ISBN 80-716-9410-X. 

(17) KUČEROVÁ, Helena. Informační systém. Zpracování informací a znalostí 

[online]. 2012-03-16 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: 

http://info.sks.cz/users/ku/ZIZ/isystem.htm. 

(18) ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. 

a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8. 

(19) VLASÁK, Rudolf a Soňa BULÍČKOVÁ. Základy projektování informačních 

systémů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 144 s. ISBN 80-246-0727-1. 

(20) MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2007, 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 

(21) Difference between Gantt and PERT Chart. Difference Between [online]. 

c2012-2013 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://www.differencebetween.info/difference-between-gantt-and-pert-chart. 



 71 

(22) Learn to unleash the power of flowcharts. Creately: Diagramming & 

Collaboration [online]. 2011-04-12 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://creately.com/blog/diagrams/learn-to-unleash-the-power-of-flowcharts/. 

(23) All you Need to Know about Flowcharting. Creately: Diagramming & 

Collaboration [online]. 2011-09-20 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://creately.com/blog/diagrams/all-you-need-to-know-about-flowcharting/. 

(24) Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES. ARES: Administrativní 

registr ekonomických subjektů [online]. c2013, 2013-03-31 [cit. 2013-04-30]. 

Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/ares/darv_res.cgi?ico=00283061&jazyk=cz&xml=1. 

(25) Odbor majetkový. MĚSTO BŘECLAV. BŘECLAV: oficiální web města [online]. 

2013-02-21 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://breclav.org/cs/radnice-

samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-majetkovy/om-

informace-odboru. 

(26) O společnosti. GORDIC: specializované informační systémy pro státní správu, 

samosprávu a bankovnictví [online]. c2007-2009 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://www.gordic.cz/portal/Ospolečnosti/tabid/53/language/cs-CZ/Default.aspx. 

(27) Produkty: GORDIC GINIS. GORDIC: specializované informační systémy pro 

státní správu, samosprávu a bankovnictví [online]. c2007-2009 [cit. 2013-04-30]. 

Dostupné z: 

http://www.gordic.cz/portal/Produkty/GORDICsupsupGINISsupsup/tabid/57/lang

uage/cs-CZ/Default.aspx. 

(28) Služby. PKGeo [online]. c2012 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.pkgeo.cz/sluzby. 

(29) Programy. KB-soft s.r.o.: Informační systémy pro výrobce tepla a správce 

bytového fondu [online]. c2006 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://www.kbsoft.cz/. 



 72 

(30) BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. Podnik v informační 

společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5. 

(31) MOLNÁR, Z. Automatizované informační systémy. 1. vyd. Praha: Strojní fakulta 

ČVUT, 2000. 126 s. ISBN 80-01-02269-2. 

(32) MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X. 

(33) ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 

403 s. ISBN 80-86119-13-0. 

(34) SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 501 s. ISBN 

978-80-251-2878-7. 

 



 73 

Rejstřík 

Seznam grafů 

Graf 1: OS Majetkového odboru Břeclav; Zdroj: Vlastní _______________________ 31 

Graf 2: Míra nevyváženosti jednotlivých oblastí; Zdroj: vlastní __________________ 47 

Graf 3: Korelace oblastí HW a SW – grafické vyjádření; Zdroj: (15, s. 95) _________ 48 

Graf 4: Celkový stav IS; Zdroj: vlastní _____________________________________ 49 

Graf 5: E-R model databáze KIS – inženýrský styl vykreslení; Zdroj: vlastní _______ 55 

Graf 6: DFD diagram KIS – styl Yourdon a Coad; Zdroj: vlastní ________________ 56 

Graf 7: Vývojový diagram - odprodej městského majetku; Zdroj: vlastní __________ 61 

Graf 8: EPC diagram - proces tvorby podkladů; Zdroj: vlastní ___________________ 63 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Zhodnocení kritérií motivace k provozování a náročnosti na IS; Zdroj: (15, s. 

98-99) _______________________________________________________________ 43 

Tabulka 2: Stanovení informační úrovně; Zdroj: (15, s. 100) ____________________ 43 

Tabulka 3: Souhrnná optimální úroveň IS; Zdroj: (15, s. 101) ___________________ 43 

Tabulka 4: Hodnoty jednotlivých oblastí; Zdroj: (15, s. 65-93) __________________ 44 

Tabulka 5: Slovní vyjádření výsledné hodnoty oblasti; Zdroj: (15, s. 95) __________ 45 

Tabulka 6: Přehled úrovní jednotlivých oblastí; Zdroj: vlastní ___________________ 46 

Tabulka 7: Oprávnění k operacím dle úrovně účtu; Zdroj: vlastní ________________ 54 

Tabulka 8: Vyčíslení přínosů a nákladů v souvislosti s KIS; Zdroj: vlastní _________ 66 

 



 74 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Terminologie dle náhledu na data; Zdroj: (5, s. 26) __________________ 16 

Obrázek 2: Bachmanův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (6, s. 16) __________ 18 

Obrázek 3: Martinův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (6, s. 17) _____________ 18 

Obrázek 4: Chenův styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (5, s. 39) ______________ 18 

Obrázek 5: Inženýrský styl značení kardinality vztahu; Zdroj: (5, s. 40) ___________ 18 

Obrázek 6: Symboly DFD diagramu; Zdroj: (5, s. 58-59)_______________________ 28 

Obrázek 7: Příklad nevyužívaných symbolů vývojového diagramu; Zdroj: (23), (19) _ 29 

Obrázek 8: Nejčastěji využívané symboly vývojového diagramu; Zdroj: (5, s. 64) ___ 29 

Obrázek 9: Schéma komponent informačního systému GINIS; Zdroj: (27) _________ 36 

Obrázek 10: Úvodní obrazovka - přihlášení; Zdroj: vlastní _____________________ 51 

Obrázek 11: Layout KIS; Zdroj: vlastní ____________________________________ 57 

Obrázek 12: Stránka s výpisem projektů; Zdroj: vlastní ________________________ 58 

Obrázek 13: Okno pro přidání nové poznámky; Zdroj: vlastní ___________________ 59 

Obrázek 14: Výpis úkolů projektu; Zdroj: vlastní _____________________________ 62 

Obrázek 15: Nárazová implementační strategie KIS; Zdroj: vlastní _______________ 64 

Obrázek 16: Schéma implementace systému KIS; Zdroj: vlastní _________________ 64 

Obrázek 17: Náhled na gadget KIS na ploše Windows; Zdroj: vlastní _____________ 65 

Obrázek 18: Barevné varianty KIS gadgetů; Zdroj: vlastní _____________________ 66 

 

 



 75 

Seznam rovnic 

Rovnice 1: Hodnota oblasti; Zdroj: (15, s. 64) _______________________________ 44 

Rovnice 2: Celkový stav IS; Zdroj: (15, s. 96) _______________________________ 45 

Rovnice 3: Optimální úroveň oblasti; Zdroj: (15, s. 102) _______________________ 46 

Rovnice 4: Nevyváženost oblasti; Zdroj: (15, s. 104) __________________________ 46 

Rovnice 5: Celková míra nevyváženosti IS; Zdroj: (15, s. 105) __________________ 47 

Rovnice 6: Nevyváženost technologie; Zdroj: (15, s. 96) _______________________ 48 

 

Seznam ukázek zdrojového kódu 

Zdrojový kód 1: Trigger ověření přihlášení; Zdroj: vlastní ______________________ 52 

Zdrojový kód 2: Soubor hlaseni_overeni.php; Zdroj: vlastni ____________________ 52 

Zdrojový kód 3: Soubor hlaseni_prihlaseni.php; Zdroj: vlastní __________________ 53 

Zdrojový kód 4: Soubor hlaseni_odhlaseni.php; Zdroj: vlastní __________________ 53 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Vyhodnocení dotazníku (vyplněn vedoucím odboru) v rámci metody 

HOS2009 ____________________________________________________________ 77 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

IT _________________________________________________ Informační technologie 

PK ________________________________________________________ Primární klíč 

FK ____________________________________________________________ Cizí klíč 



 76 

CK _______________________________________________________ Kandidátní klíč 

SQL ____________________________________________ Structured Query Language 

IS _____________________________________________________ Informační systém 

HW ___________________________________________________________ Hardware 

SW ____________________________________________________________ Software 

OW ____________________________________________________________ Orgware 

PW __________________________________________________________ Peopleware 

DW ___________________________________________________________ Dataware 

CU __________________________________________________________ Customers 

SU ___________________________________________________________ Suppliers 

SE _____________________________________________________________ Security 

MA ________________________________________________________ Management 

MIS _____________________________________________________ Management IS 

DFD __________________________________________________ Data-Flow diagram 

DMS __________________________________________ Systém pro správu dokumentů 

OS __________________________________________________ Organizační struktura 

PC ________________________________________________________ Osobní počítač 

KIS _______________________________________________________ Keep It Simple 



  

Přílohy 

Příloha 1: Vyhodnocení dotazníku (vyplněn vedoucím odboru) v rámci metody HOS2009 

Číslo 
otázky 

Oblast 
j-té 

kritérium 

Hodnota odpovědi a-tá 
otázka Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

1 OW 1 5 4 3 2 1 1 

2   1 5 4 3 2 1 2 

3   1 5 4 3 2 1 3 

4   2 5 4 3 2 1 1 

5   2 5 4 3 2 1 2 

6   2 5 4 3 2 1 3 

7   2 5 4 3 2 1 4 

8   2 5 4 3 2 1 5 

9   1 1 2 3 4 5 4 

10   2 5 4 3 2 1 6 

1 PW 1 5 4 3 2 1 1 

2   1 5 4 3 2 1 2 

3   1 1 2 3 4 5 3 

4   2 5 4 3 2 1 1 

5   2 5 4 3 2 1 2 

6   2 5 4 3 2 1 3 

7   3 5 4 3 2 1 1 

8   3 5 4 3 2 1 2 

9   3 1 2 3 4 5 3 

10   1 5 4 3 2 1 4 

1 DW 1 5 4 3 2 1 1 

2   1 5 4 3 2 1 2 

3   3 5 4 3 2 1 1 

4   3 1 2 3 4 5 2 

5   3 5 4 3 2 1 3 

6   3 5 4 3 2 1 4 

7   2 5 4 3 2 1 1 

8   2 5 4 3 2 1 2 

9   2 5 4 3 2 1 3 

10   3 5 4 3 2 1 5 

1 SE 2 1 2 3 4 5 1 

2   1 5 4 3 2 1 1 

3   2 5 4 3 2 1 2 

4   2 5 4 3 2 1 3 

5   1 5 4 3 2 1 2 

6   1 5 4 3 2 1 3 

7   2 5 4 3 2 1 4 

8   2 5 4 3 2 1 5 

9   1 5 4 3 2 1 4 

10   2 1 2 3 4 5 6 

1 CU 1 5 4 3 2 1 1 

2   1 5 4 3 2 1 2 

3   1 5 4 3 2 1 3 



  

4   1 1 2 3 4 5 4 

5   2 5 4 3 2 1 1 

6   3 5 4 3 2 1 1 

7   3 5 4 3 2 1 2 

8   2 5 4 3 2 1 1 

9   3 5 4 3 2 1 3 

10   3 5 4 3 2 1 4 

1 SU 1 5 4 3 2 1 1 

2   1 5 4 3 2 1 2 

3   2 5 4 3 2 1 1 

4   2 5 4 3 2 1 2 

5   2 5 4 3 2 1 3 

6   2 5 4 3 2 1 4 

7   1 5 4 3 2 1 3 

8   3 5 4 3 2 1 1 

9   3 1 2 3 4 5 2 

10   3 5 4 3 2 1 3 

1 MIS 1 5 4 3 2 1 1 

2   2 5 4 3 2 1 1 

3   3 5 4 3 2 1 1 

4   3 5 4 3 2 1 2 

5   3 1 2 3 4 5 3 

6   1 5 4 3 2 1 2 

7   2 5 4 3 2 1 2 

8   2 5 4 3 2 1 3 

9   1 1 2 3 4 5 3 

10   1 1 2 3 4 5 4 

1 MA 1 5 4 3 2 1 1 

2   2 5 4 3 2 1 1 

3   3 5 4 3 2 1 1 

4   3 5 4 3 2 1 2 

5   2 5 4 3 2 1 2 

6   1 5 4 3 2 1 2 

7   1 5 4 3 2 1 3 

8   1 1 2 3 4 5 4 

9   2 5 4 3 2 1 3 

10   1 1 2 3 4 5 5 

1 HW 1 5 4 3 2 1 1 

2   2 5 4 3 2 1 1 

3   3 5 4 3 2 1 1 

4   1 5 4 3 2 1 2 

5   2 5 4 3 2 1 2 

6   1 1 2 3 4 5 3 

7   3 1 2 3 4 5 2 

8   3 5 4 3 2 1 3 

9   3 5 4 3 2 1 4 

10   2 5 4 3 2 1 3 

1 SW 1 5 4 3 2 1 1 

2   3 5 4 3 2 1 1 

3   3 1 2 3 4 5 2 



  

4   1 5 4 3 2 1 2 

5   1 5 4 3 2 1 3 

6   3 1 2 3 4 5 3 

7   1 5 4 3 2 1 4 

8   1 5 4 3 2 1 5 

9   2 5 4 3 2 1 1 

10   2 1 2 3 4 5 2 

 


