
 

 

  



 

 

   



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro společnost 

STAVOČ spol. s r. o., která se zabývá zemními prácemi, stavebními pracemi, 

rekonstrukcemi a zámečnictvím. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první částí je 

se seznámení s teoretickými východisky. V druhé části je analýza stávajícího stavu, kde 

za použití odborných metod dojde ke zhodnocení stavu informačních technologií a 

systémů společně s požadavky společnosti na tento systém. Ve třetí části se budu 

zabývat návrhem informačního systému dle konkrétních požadavků na funkčnost.  

 

ABSTRACT 

This work deals with the analysis and design of information system for company 

STAVOČ spol. s r. o., which is engaged in earthworks, building works, renovations and 

locksmithery. The work is divided into three main parts. The first part is the 

introduction to the theoretical basis. The second part is an analysis of the current 

situation, where the use of specialized techniques is to assess the state of information 

technology and systems, together with the requirements of company on this system. In 

the third part, I will discuss the proposal of the information system according to specific 

requirements on functionality. 
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ÚVOD 

Stavební firma STAVOČ společnost s ručením omezeným Horní Bojanovice vznikla v 

únoru 1993. Hlavním předmětem činnosti firmy je výstavba rodinných domů na klíč, 

výstavba hal a garáží, rekonstrukce staveb, zateplování budov, půdní vestavby, 

pokládka zámkové dlažby, výstavba vodovodů, plynovodů, kanalizací, chodníků a 

komunikací. 

Při chodu společnosti je zapotřebí evidovat a ukládat velké množství různých 

dokumentů a je potřeba vědět jak s takto nabytými daty a informacemi nakládat, aby v 

budoucnosti poskytovaly společnosti užitek. Společnost má okolo 30 pracovníků, 

ovšem administraci obstarávají pouze tři zaměstnanci složeni z účetní, sekretářky a 

ekonomky v jedné osobně, stavby vedoucího a majitele společnosti. Poslední dva 

jmenovaní pracovníci se hlavně starají o zajištění projektů a jejich správnou realizaci.  

V minulosti jsem měl možnost s touto společností  spolupracovat a díky tomu mám 

dobré vztahy se spolupracovníky a zkušenosti chodem společnosti. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude vytvoření jednoduchého IS pro malou 

stavební firmu. Tento systém by měl usnadňovat vedoucím pracovníkům část 

administrativní práce, kterou vedou dodnes jen v papírové podobě. Menším cílem bude 

zlepšení zálohy a bezpečnosti uložení dat. K analýze stávajícího stavu bude, kromě 

dalších metod a analýz, použita především metoda HOS2009. Výsledky těchto šetření 

shrnu ve SWOT analýze. Informace od pracovníků společnosti budou použity pro 

navržení informačního systému, tak aby vyhovoval jejich požadavkům. Navržený 

informační systém by měl být v podobě, která společnosti napomůže ke snadnějšímu 

chodu a k zefektivnění administrativní práce. 
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Data 

• Syntakticky 

Poznatky 

• Sémanticky 

Informace 

• Pragmaticky 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce vysvětluje teoretické pojmy z oblasti informačních 

systémů. Na začátku je pozornost věnována datům, informacím a znalostem. Dále 

informačním systémům, datovému modelování a vývojovému prostředí. Poté jsou  

popsány analýzy vnějšího a vnitřního prostřední s analýze SWOT. Nakonec je věnována 

velká část metodě HOS2009.   

2.1 Data 

V informační systému jsou nejdůležitějším pojmem data. Data jsou rozpoznané signály, 

které mají vypovídací schopnost o vlastnostech, skutečnostech a stavech sledovaných a 

řízených objektů. Tyto signály můžeme přijímat nebo je ignorovat podle toho zda pro 

nás mají přínos nebo ne. Můžeme tedy říci, že data se pro nás mohou stát 

potencionálními informacemi, zda se tak stane nebo ne je popsáno v další kapitole (14). 

2.2 Informace 

Data přijímáme neustále a hrnou se na nás ze všech stran, ovšem na každého tyto data 

působí rozdílně, proto každý z nás odmítá nebo přijímá různá data. Zda tato data 

přijmeme a stanou se pro nás informacemi, zaleží na posouzení. Mají-li pro nás 

význam, využijeme je pro svá rozhodnutí,  přináší nám nové poznatky nebo snižují naši 

míru nejistoty při rozhodování (14). 

Na informace se můžeme dívat ze tří pohledů: 

 syntakticky - veškeré informace bez významu 

 sémanticky - reálné uspořádané informace mající význam 

 pragmaticky - rozpoznané, porozuměné a praktické informace použitelné pro 

svůj účel ((12), s. 3). 

 

 

Obrázek 1: Data, poznatky, informace (Zdroj: vlastní) 
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2.3 Znalosti 

V dnešní době se ještě nad informace řadí znalosti. Znalostí se rozumí souhrn poznatků 

a informací, které jsou vzájemně provázané, měnitelné a rozšířitelné. Znalost něčeho 

také znamená, že jsme schopni tyto poznatky prezentovat a používat je k zamyšlení nad 

problémy. Díky znalostem, člověk dokáže předvídat skutečnosti, které mohou v reálném 

světě nastat. 

Jde tedy o vzájemnou souvislost a podmíněnost dat, informací a znalostí, což si můžeme 

vysvětlit tak, že technologie využívají data. Lidé tyto data prezentují jako informace, 

které mají význam. Tyto informace jsou dále projednávány a stávají se z nich časem 

znalosti, které přechází v moudrost ((12)). 

 

Obrázek 2: Hierarchie poznatků (Zdroj: vlastní) 

2.4 Informační systém 

Informační systém je dnes využíván jako pojem pro druh pracovního softwaru. Ovšem 

nemůžeme pohlížet na informační systém takto jednoduše, protože se jedná o ucelený 

soubor několika dílčích komponent, mezi něž patří informace, lidé, použité technologie, 

organizace práce, řízení chodu, technické vybavení a metody pro sběr, analýzu a přenos 

informací za účelem zpracování a interpretace. 

Význam slova systém má své opodstatnění v celkové funkčnosti jednotlivých 

komponent. Komponenty musí být celistvé, což je většinou dáno jednotným cílem nebo 

účelem a často jsou mezi komponentami dané přesné vztahy (3).  

 

 

Moudrost 

Znalosti 

Informace 

Data 
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2.5 IS/ICT 

Informační systémy potřebují a využívají ke svému chodu především informační a 

komunikační technologie, které zachycují, přenáší a zobrazují elektronicky data a 

informace.  Díky tomuto spojení jsou proto často označovány informační systémy 

zkratkou IS/ICT. Informační technologie jsou určitou částí informačního systému 

spojující hardwarovou a softwarovou složku, kterou informační systém využívá. 

ICT (Information and Communication Technologies) můžeme rozdělit do několika 

skupin (7): 

 Aplikační software - aplikační programové vybavení, programy, které slouží 

uživatelům k dílčím činnostem jako je účetnictví, knihy jízd, skladování aj. 

 Prostředky vývoje - většinou se jedná o vývojová prostředí daných 

programovacích jazyků za účelem vytvoření nových programů. 

 Základní software - neboli také základní programové vybavení mezi něž 

například patří operační systémy nebo databázové systémy. 

 Hardware - technické prostředky, sem patří počítače, tiskárny, servery, apod. 

 Komunikace - komunikační, technické a programové prostředky pro přenos dat 

a řízení počítačových sítí. 

2.6 Životní cyklus informačního systému 

Každá věc má svoji omezenou životnost, včetně informačních systémů. V dnešní době 

většina společností má už zavedené informační systémy. Ovšem důležité je sledovat v 

jakém stavu se nacházejí, zda nejsou zastaralé a nepotřebují inovovat. V případě, že už 

nevyhovují nárokům na ně kladeným, je potřeba informační systém vylepšit nebo jej 

vyměnit. Tím se dostáváme opět na začátek (1). 

 

Obrázek 3: Životní cyklus informačního systému (Upraveno dle: (1), s. 216) 

Výběr 

Realizace 

Provoz 

Inovace 
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 Výběr - analýza potřeb a nároků na informační systém 

 Realizace - zde během instalace dochází k možným úpravám a rozšířením 

informačního systému 

 Provoz - údržba informačního systému v chodu, přínos pro uživatele 

 Inovace - zde dochází ke změnám, vylepšením nebo nahrazení informačního 

systému, čímž se vracíme opět k výběru (1) 

2.7 Datové modelování 

Při vytváření nových informačních systémů se snažíme převést, reálné objekty do 

datové podoby, definovat jejich základní vlastnosti a určit jaké jsou mezi těmito objekty 

vazby. V informačním systému by nakonec měl být vytvořen odpovídající obraz reality, 

tak, aby data, která vložíme do systému realitě odpovídala. Každý může na zkoumané 

objekty nahlížet jiným způsobem, proto je zde riziko špatně navrhnutého nebo 

nevhodného datového modelu. (9) 

2.7.1 Terminologie 

Pro popis datových objektů se používá různá terminologie. Pro svou práci jsem si 

vybral terminologii z pohledu aplikačního (9): 

 

 

Obrázek 4: Popis datového objektu (Upraveno dle: 8, s. 24) 

 

Jméno 

•Petr 

•položka 

Příjmení 

•Novák 

•položka 

Email 

•petr@novak.cz 

•položka 

Telefon 

•608 123 456 

•položka 

Věty 

Tabulka zaměstnanců 

Položky 

Struktura věty 
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2.7.2 Relační datový model 

Jedním z nejpoužívanějších datových modelů, který má technickou podporu v 

databázových systémech je relační datový model. 

Tento model vychází z lineárního datového modulu, kde mezi jednotlivými tabulkami 

jsou definované vztahy (relace). Každá tabulka proto musí vlastnit položku relační klíč 

(popřípadě položky – pokud se jedná o složený relační klíč), která nám spojuje 

jednotlivé tabulky. Toto spojení není trvalé. ale vytváří se po dobu, kdy je potřeba 

pracovat s daty více tabulek. a zaniká při ukončení práce ((9), s. 22-23). 

 

Obrázek 5: Ukázka relačního datového modelu (Zdroj: vlastní) 

2.8 MySQL 

MySQL je systém řízení relačních databází. Tento program dokáže pracovat s velkým a 

různorodým objemem dat, jak v malých společnostech, tak i v nadnárodních 

organizacích a vládních úřadech.  

MySQL v sobě zahrnuje spoustu nástrojů k instalování programů, nastavení 

uživatelského přístupu, správě systému,  zabezpečení a zálohování dat apod. MySQL 

využívá strukturovaný dotazovací jazyk SQL (Structured Query Language), používaný 

pro relační databáze (6), s. 20). 

Výhody a důvody pro použití MySQL (6), s. 13): 

 Náklady – program je pro nekomerční účely zdarma 

 Podpora – podpora rovněž není nákladná, velká komunita příznivců MySQL  

 Rychlost – je výkonnější než většina konkurentů 

 Funkčnost – velká integrace s ostatními programovacími jazyky, stálé 

aktualizace a vývoj 
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 Přenositelnost – je multiplatformní 

 Snadné použití – silné a pružné nástroje pro správu 

2.9 Perl 

Autorem jazyka Perl (Practical Extraction and Report Language) je programátor Larry 

Wall, který ho vyvinul už v roce 1986. Původně byl určen pro zpracování textu a 

dálkové řízení počítačů. 

Po velkém ohlasu se dál tento programovací jazyk vyvíjel a docházelo a dochází k jeho 

zdokonalování. Původně byl určen pro operační systém Unix, ale v současnosti běží 

prakticky na všech operačních systémech a patří ke standardu pro vyvíjení webových 

aplikací (4), s. 20). 

Perl je velice jednoduchý a v tomto jazyce je možné psát rozsáhlé a složité aplikace s 

grafickým uživatelským rozhraním, databází a síťovou komunikací, ale je vhodný i pro 

systémové administrátory. 

Mezi velké výhody Perlu patří jeho rozsáhlá dokumentace, která je bezplatně dostupná 

na internetu, stejně jako samotný Perl a většina jeho programového vybavení (4), s.21)    

2.10 Porterův model konkurenčního prostředí 

Poerterův model slouží k externí analýze. Základní myšlenkou tohoto modelu je, že 

společnost působící v určitém odvětví na určitém trhu je ovlivněna pěti základními 

faktory (8), s. 53): 

 Vyjednávací síla odběratelů 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

 Hrozba vstupu konkurentů 

 Hrozba vstupu substitutů 

 Konkurenčním prostředím 
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Obrázek 6: Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí (Zdroj: vlastní) 

Dále se v tomto modelu musí zohlednit komplementy - zboží, které se kupuje zároveň s 

jiným zbožím. Například pokud jsi koupím počítač, budu muset dokoupit monitor, 

klávesnici, myš, operační systém, aplikace apod. 

Na výstupu Porterovy analýzy jsou identifikovány potencionální hrozby a příležitosti. 

Zjištěné příležitosti by měli sloužit k eliminaci zmíněných hrozeb (8), s. 56). 

2.11 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza slouží k interní analýze. Základní myšlenkou této analýzy je, že na 

společnost působí vlivy makrookolí, které jí různou mírou ovlivňují a tyto vlivy se dělí 

do šesti faktorů (2): 

 Sociální 

 Legislativní 

 Ekonomické 

 Politické 

 Technické 

 Ekologické 

Konkurenční 
prostředí 

Hrozba vstupu 
konkurentů 

Vyjednávací 
síla odběratelů 

Hrozba vstupu 
substitutů 

Vyjednávací  
síla dodavateů 
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Na výstupu SLEPTE analýzy jsou identifikované silné a slabé stránky a jejich vzájemný 

vztah. Na základě zjištění, do jaké míry tyto faktory působí na zkoumaný objekt, se 

upraví strategie dalšího vývoje (2), s. 53).  

2.12 Metoda HOS2009 

Metoda HOS2009 je metoda, která slouží k hodnocení vyváženosti a efektivity 

informační systémů ve společnostech (10). 

2.12.1 Historie 

Metoda HOS2009 byla vytvořena jako nástroj pro analýzu stavu informačního systému. 

Zkoumá zda je informační systém vyvážený, stabilní a pro danou společnost optimální.  

Tato metoda byla poprvé publikována v disertační práci Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D. 

Metoda HOS2009 však není původní a této metodě předcházeli další dvě metody: 

Metoda HOS, první z těchto metod, jejímž autorem je pan doc. Ing. Miloš Koch, CSc., 

byla vytvořena na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulty podnikatelské, už v roce 

1998. Její název vychází ze tří počátečních písmen hlavních zkoumaných prvků 

informačního systému (Hardware, Orgware, Software).   

Druhá z nich je metoda HOS8 vychází z metody HOS. Jejím autorem je Jan Dovrtěl, 

který ji také vytvořil na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Tato 

metoda převzala z metody HOS oblast hardware, software a částečně orgware a byla 

rozšířena o dalších pět oblastí (dataware, peopleware, suppliers, customers, a 

management IS), celkově tedy zkoumá osm oblastí, z čehož vychází i její název. Tato 

metoda dále zkoumá nejen oblasti jako takové, ale i vztahy mezi jednotlivými 

oblastmi (10). 

2.12.2 Vymezení metody HOS2009 

Neuwirth sestavil tuto metodu tak, aby nabízela celkový pohled na stav informačního 

systému v momentě jeho analýzy, na jeho vývoj do budoucna s ohledem v jaké fázi 

životního cyklu se informační systém nachází a bere v potaz to, co od svého 

informačního systému daná společnost očekává a na co klade důraz (10). 
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Neuwirth vidí hlavní využití ve třech základních rovinách podpory manažerského 

rozhodování (10), s.46): 

 „Odhalení potencionálních problémů v rámci IS firmy“  

 „Návrh možného směru rozvoje prospěšného k jejich vyřešení“ 

 „Použití metody jako jednoduchého kontrolního mechanismu“  

Aby byl informační systém pokládán pro danou společnost za optimální, vyvážený musí 

být na všechny jeho části vynakládáno stejnými prostředky, protože pouze tehdy 

„informační systém je vyvážený a zároveň se jedná o informační systém, který je 

optimální a stabilní“ (10), s. 46). 

„Pro správné posouzení optimality, vyváženosti informačního systému je nutné jeho co 

nejkomplexnější vnímání spojené s porozuměním rozdílného chápání informačního 

systému z různých pohledů jeho uživatelů (technologický pohled, pohled koncových 

uživatelů, pohled okolí firmy, pohled managementu firmy.“ (10), s.46). 

Aplikace této metody byla navržena tak, aby při dodržení základních postupů, pravidel 

a přístupů byla jednoduchá, snadná a poskytla uživateli textový nebo grafický pohled na 

stav informačního systému společnosti jako celku, základní doporučení na jeho 

zlepšení/udržení optimality a vyváženosti jednotlivých oblastí. 

K posouzení a vytvoření si uceleného pohledu na informační systém podniku je potřeba 

analýza těchto oblasti (10), s. 47): 

 Orgware (OW) 

 Peopleware (PW) 

 Dataware (DW) 

 Security (SE) 

 Suppliers (SU) 

 Customers (CU) 

 Management IS (MIS) 

 Management (MA) 
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Odděleně je zkoumána vyváženost oblastí hardware (HW) a software (SW), kdy je 

zkoumáno zda stávající technické vybavení stačí na plynulý a bezproblémový běh 

potřebných aplikací a to nejen v současnosti, ale i v blízké budoucnosti. 

Na zkoumaný informační systém můžeme nahlížet ze čtyř pohledů (10), s. 47): 

 Technlogický pohled, kdy se zkoumá vztah mezi oblastmi hardware a software 

 Systémový pohled, kdy jde o zkoumání oblastí orgware, peopleware, dataware a 

security 

 Pohled koncových uživatelů a okolí společnosti, kdy se zkoumají oblasti 

customers, suppliers a částečně managment 

 Pohled managmentu společnosti, kdy se zkoumá managment a managment IS  

Hlavní výstupy metody (10), s. 48): 

 „zjištění optimálního stavu informačního systému firmy, kterého by měla firma 

pro svůj bezproblémový a stabilní chod dosahovat, 

 grafické srovnání vzájemné vazby mezi oblastmi hardware a software, 

 grafické znázornění stávajícího stavu informačního systému z pohledu celku i 

stavu jednotlivých oblastí informačního systému firmy, 

 grafické znázornění dalšího vyváženého, optimálního, (efektivního) vývoje 

informačního systému firmy, 

 grafické znázornění nevyváženosti jednotlivých oblastí a jejich podíl na celkové 

nevyváženosti informačního systému firmy, 

 návrhy a doporučení na zlepšení/udržení stávajícího stavu informačního 

systému firmy“. 

2.12.3 Zkoumané oblasti 

Metoda HOS2009 se skládá z deseti oblastí. V této kapitole budou tyto zkoumané 

oblasti blíže popsány, dále co se v nich zkoumá a jak je na ně nahlíženo. 
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 Orgware (OW) 

 V této oblasti se zkoumá existence pravidel, příruček, postupů a směrnic atp. pro 

 správný chod informačního systému a dále zkoumá zda jsou tyto materiály 

 účelně používány (10), s. 49). 

 Peopleware (PW) 

 Zde se zkoumá vztah uživatelů na vývoji a užívaní informačního  systému. 

 Nezkoumají se zde však schopnosti a odborné kvality uživatelů (10), s. 49). 

 Dataware (DW) 

 V oblasti Dataware se zkoumá využití dat v informačním systému, jejich 

 dostupnost uživatelům, struktura a organizovanost. Nehodnotí se zde zda jsou 

 data úplná, platná nebo v dostatečném množství, ale to jak s nimi můžou 

 uživatelé pracovat (10), s. 50). 

 Security (SE) 

 Oblast zkoumá data z hlediska bezpečnosti a ochrany, která jsou v systému 

 uložena. Zabývá se potencionálními riziky (vnějšími i vnitřními), které mohou 

 ohrozit bezpečnost dat, zda existují postupy a příručky jak těmto rizikům 

 zabránit a jestli se tyto postupy dodržují (10), s. 50). 

 Suppliers (SU) 

 Zde se zkoumá jak je informační systému propojen s našimi dodavateli, jaké 

 informace jim dokáže poskytnout, jaké informace od nich vyžaduje nebo zda 

 jsou schopny informační systémy spolu navzájem vyměňovat data. Metoda 

 nezkoumá spokojenost společnosti se současnými dodavateli, ale to jaký  je 

 způsob řízení informačního systému směrem k dodavatelům (10), s. 50).  

 Customers (CU) 

 Zde se zkoumá, jak je informační systému propojen s našimi zákazníky, jaké 

 informace jim dokáže poskytnout, jaké informace od nich vyžaduje nebo zda 

 jsou schopny informační systémy spolu navzájem vyměňovat data. Metoda 

 nezkoumá spokojenost společnosti se současnými zákazníky, ale to jaký  je 

 způsob řízení informačního systému směrem k zákazníkům (10), s. 50-51).  
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 Managment IS (MIS) 

 „Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 

 strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 

 uživatelů informačního systému a způsoby provádění kontroly z pohledu  splnění 

 vytyčených cílů. Metoda si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 

 managementu IS.“ (10), s. 51). 

 Managment (MA) 

 „Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu ke koncovým 

 uživatelům řídící úrovně. Dále je posuzováno z pohledu managementu, zda-li jim 

 informační systém firmy poskytuje potřebné výstupy v požadovaném čase i 

 kvalitě nutné pro jejich kvalifikované rozhodování. Metoda si neklade za cíl 

 zkoumat v této oblasti znalosti managementu firmy.“ (10), s. 51). 

 Hardware (HW) 

 V této oblasti se zkoumá technické vybavení, na kterém je informační systém 

 provozován, jeho výkon, kvalita, funkčnost, poruchovost, komfort a zda je 

 uživatelské prostředí přívětivé apod. (10), s. 51)  

 Software (SW) 

 V oblasti software se zkoumá programové vybavení společnosti a to jak 

 aplikační tak i systémový software a je posuzována jejich vzájemná 

 kompatibilita. Dále se zde hledí na to zda softwarové vybavení vyhovuje 

 požadavkům zkoumané společnosti, co se týče ovládání, funkčnosti, 

 spolehlivosti, rychlosti atp. (10), s. 51) 

2.12.4 Stanovení hodnoty zkoumaných oblastí 

Ke zjištění hodnoty každé ze zkoumaným oblastí slouží otázky v podobě dotazníkového 

šetření, na které se odpovídá způsobem ano, spíše ano, částečně, spíše ne a ne. Každá z 

odpovědí má přiřazenou číselnou hodnotu. Ke každé oblasti je navíc přiřazena váha 

důležitosti zkoumané oblasti a to v rozmezí od 1 do 10, kde 10 je důležité kriterium a 1 

znamená kriterium s nejnižší důležitostí (10), s. 64). 
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Vzorec pro výpočet hodnoty zkoumaných oblastí: 

    
    
 
   

 

 

   

 
  

   
 
   

 

Rovnice 1: Výpočet hodnoty stavu zkoumané oblasti (Zdroj: (10), s. 64) 

Vysvětlivky k proměnným (10), s. 64): 

Vj … váha i-tého kritéria (1…10) dle důležitosti zkoumaného kritéria 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 ke kritériu 

Oi … souhrnná hodnota j-té oblasti 

Aby byl informační systém stabilní a vyvážený, fungoval bez problémů, musí běžet na 

dostatečně výkonném zařízení. Naopak by nemělo být hardwarové vybavení zbytečně 

předimenzované, protože poté se zbytečně vynakládají finanční prostředky do jeho 

výkonu (10), s. 94).  

Po určení hodnot oblastí hardware (HW) a software (SV)  můžeme zjistit jejich 

vzájemný vztah z tohoto vzorce: 

    
  

  
         

Rovnice 2: Výpočet optimální hodnoty vztahu HW a SW (Zdroj: (10), s. 96) 

Vysvětlivky k proměnným: 

N … celková nevyváženost technologie (porovnání software vůči hardware) (v %) 

SW … hodnota oblasti software (dle HOS2009) 

HW … hodnota oblasti hardware (dle HOS2009) 

Optimální hodnota pro vyvážený vztah je v rozmezí 0 až -25 (10), s. 96). 
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2.12.5 Grafické znázornění souhrnným paprskovým grafem 

V grafu je zakresleno osm oblastí (OW, PW, DW, SE, SU, CU, MIS, MA), jejich 

stávající stav je znázorněn modře zbarvenou plochou. Tmavě modrá čára (její hodnota 

se odvíjí od hodnoty oblasti s nejnižší hodnotou) značí stávající stav. Červenou 

přerušovanou čarou je označena hodnota optimálního stavu (určuje se dle životního 

cyklu IS a náročnosti na informační úroveň společnosti). Poslední je zelená přerušovaná 

čára pro budoucí stav IS. Na grafu pak pouhým pohledem vidíme, kde se skrývají 

potenciální problémy, hrozby a příležitosti a místa k nápravě, tak aby došlo ke zlepšení 

jednotlivých oblastní nebo informačního systému jako celku (10), s. 105). 

2.12.6 Charakteristika IS 

 Absolutně vyvážený (efektivní) informační systém 

 „Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je vysoce 

 efektivní. Do žádné z oblastí IS nejsou vynakládány zbytečné náklady a zároveň 

 neexistuje žádná z oblastí, kde by se potřebných prostředků pro bezproblémový 

 chod IS nedostávalo“ (10), s. 110). 

 

Graf 1: Absolutně vyvážený (efektivní) informační systém (Zdroj: vlastní) 

 Vyvážený (efektivní) informační systém 

 „Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je pro ni přínosné. 

 Do některých z oblastí IS jsou však vynakládány zbytečné náklady, avšak 

 neexistuje žádná z oblastí, kde by se potřebných prostředků pro bezproblémový 

 chod IS výrazně nedostávalo“ (10), s. 112). 
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Graf 2: Vyvážený (efektivní) informační systém (Zdroj: vlastní) 

 Problémový informační systém 

 „Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě může být v mnoha 

 oblastech problematické. 

 Do některých oblastí IS mohou být vynakládány zbytečné náklady a zároveň 

 může existovat i několik oblastí, kde se potřebných prostředků pro 

 bezproblémový chod IS nedostává“ (10), s. 114). 

 

Graf 3: Problémový informační systém (Zdroj: Vlastní) 

 Nevyvážený (neefektivní) informační systém 

 „Jedná se o informační systém, jehož provozování ve firmě je zpravidla vysoce 

 neefektivní. 
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 Do některých ze sledovaných oblastí IS jsou vynakládány zbytečné náklady a 

 zároveň existuje i více oblastí, kde se potřebných prostředků pro 

 bezproblémový chod IS významně nedostává“ (10), s. 116) 

 

Graf 4: Nevyvážený (neefektivní) informační systém (Zdroj: vlastní) 

2.13 SWOT analýza 

Tato strategická analýza je výsledkem předešlých analýz, kdy v sobě spojuje především 

interní a externí analýzu ale i výsledky ostatních šetření. Zkratka SWOT je spojení 

počátečních písmen čtyř výstupů této analýzy (11). 

Interní výstupy: 

 Silné stránky (Strenghts) 

 Slabé stránky (Weaknesses) 

Externí výstupy: 

 Příležitosti (Opportunities) 

 Hrozby (Threats) 

 

Obrázek 7: Hierarchie SWOT analýzy (Zdroj: vlastní) 
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Někdy je velice složité určit, zda charakteristické vlastnosti jsou silnou nebo slabou 

stránkou a zda hrozba není příležitostí nebo naopak (11). 

„Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základní cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat, 

resp. utlumovat slabé a současně být připraven na potenciální příležitosti a hrozby“ 

(11, s. 91). 

Postup při analýze (11, s. 92): 

1. Identifikace a předpověď změn (příležitostí a hrozeb) pomocí provedených 

analýz. 

2. Identifikace silných a slabých stránek a specifikace předností ze závěru 

provedených analýz 

3. Identifikace vzájemných vztahů mezi silnými a slabými stránkami oproti 

příležitostem a hrozbám.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

V této kapitole se pokusím zhodnotit současný stav informačních systémů ve zkoumané 

společnosti. Za pomoci různých analýz a jejich výstupů, dostanu na konci kapitoly  

potřebné informace, které shrnu pomocí SWOT analýzy. Toto shrnutí mi poslouží k 

porozumění potřeb na zkoumaný podnikový informační systém a pro návrhy na řešení 

požadavků, které z toho plynou.  

3.1 Představení společnosti 

Společnost STAVOČ s ručením omezeným Horní Bojanovice vznikla v únoru 1993, 

rozdělením zemědělského družstva Boleradice na pět samostatných subjektů.                

Společnost pokračuje ve stavební činnosti, kterou prováděla pro zemědělské družstvo.                                      

Hlavním předmětem činnosti firmy je výstavba rodinných domů na klíč, výstavba hal a 

garáží, rekonstrukce staveb, zateplování budov, půdní vestavby, pokládka zámkové 

dlažby, výstavba vodovodů, plynovodů, kanalizací, chodníků a komunikací.                                                       

Další oblastí činnosti jsou práce zemními stroji a zámečnictví. Díky získaným 

zkušenostem, vysoké odbornosti všech zaměstnanců a dobrému technickému zázemí 

jsou schopni uspokojit okruhy vysoce náročných zákazníků a investorů.  

Společnost je dobře zajištěna technickým vybavením. Sídlo a zázemí firmy je ve 

vlastní, dvoupatrové budově o rozměrech 18 x 60 metrů. V objektu je kromě kanceláří, 

sociální zařízení a šatny pro 30 osob, garáže, sklady a zámečnická dílna s vybavením. 

Pro práce mimo sídlo firmy zajišťuje zázemí pracovníků pomoci dvou převozných 

maringotek a převozných plechových skladů.  

Technické vybavení - firma vlastní  stroje pro zemní práce, traktorová rypadla JCB, 

nakladače CAT, hutnící a vibrační techniku WACKER, kompresory Atlas Copco, 

laserovou nivelační techniku pro liniové a plošné stavby, protlačovací soupravu, 

potrubní laser. Dopravu pracovníků i materiálu zajišťuje vlastními auty.  

Firma garantuje seriózní smluvní podmínky, vysokou odbornou úroveň prací, dodržení 

požadované kvality díla a splnění smluvních závazků. Společnost je držitelem 

osvědčení ČKAIT o autorizaci stavebního technika v oboru pozemní stavby, stavby 
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vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické                                                                    

Je součástí programu Zelená úsporám, držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a certifikátu        

ISO 14001:2005. 

3.2 Organizační struktura 

Ve zkoumané společnosti je jednoduchá organizační struktura. Nejvýše postavený je 

vlastník a zároveň jednatel společnosti. Jednatel kontroluje práci ekonomky a 

personalistky v jedné osobě a stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí dále rozděluje a 

kontroluje práci mistrů, kteří jej zastupují v jeho nepřítomnosti. Mistři řídí práci přímo 

na místě jednotlivých projektů, kde pracují pracovníci hlavní a přidružené stavební 

výroby.  

 

Obrázek 8: Organizační diagram (Zdroj: vlastní) 

Zacházení jednotlivých uživatelů s informačním systémem: 

 Jednatel 

 Jednatel větší mírou s informačním systémem nezachází. Jeho činností je 

 převážně sestavování rozpočtů společně s ekonomkou, průběžná kontrola kvality 

 projektů a dokumentování jednotlivých dokončených fází, vede databázi 

 rozhodujících subdodavatelů materiálů a provádí jejich hodnocení společně se 
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 stavbyvedoucím, udržuje zásoby materiálu, zajišťuje technické doklady a 

 kontroluje e-maily. 

 Stavbyvedoucí 

 Jeho práce s informačním systémem také není zásadní, ovšem má své 

 opodstatnění. Ke každému projektu má v elektronické podobě smlouvu, plány a 

 položkové rozpočty. Z těchto dokumentů si zjistí informace o materiálu. Dále je 

 jeho činností sestavení harmonogramu práce, skenování, třídění a ukládání 

 potřebných prohlášení a cenových nabídek dodavatelů. Po dokončení projektu k 

 k těmto dokumentům přidá protokoly o převzetí dokončené stavby, protokoly o 

 křížení vodovodu, plynovodu apod. 

 Ekonomka, Personalistka 

 Hlavní článek společnosti, který pracuje s informačním systémem, napomáhá v 

 jeho zdokonalování, kontroluje funkčnost a plynulý běh. Má největší 

 zodpovědnost za bezpečnost celého systémů. Sestavuje rozpočty, zajišťuje 

 platební styky, vede podvojné účetnictví, mzdy, zálohy, zabezpečuje evidenci 

 personálních údajů, vede evidenci a archivaci faktur, komunikuje s ostatními 

 subjekty, které se společností spolupracují a třídí a archivuje e-maily.     

 Mistři, Pracovníci HSV/PSV 

 Mistři, pracovníci hlavní stavební výroby (HSV) a pracovníci přidružené a 

 vedlejší stavební výroby (PSV) do informačního systému společnosti nezasahují. 

3.3 Hardware a software ve společnosti 

Společnost je vybavena moderními technologiemi, které pracovníci využívají ke své 

každodenní práci. Patří sem výkonná stanice Ekonomky, stavbyvedoucí a jednatel 

vlastní notebooky značky Dell s označením Inspirion, které jsou taktéž dostatečně 

výkonné. Dále je zde sdílená multifunkční tiskárna HP Color Laser Jet CM2300nf MFP, 

která v sobě zahrnuje kromě tiskárny ještě skener, kopírku a fax. 

Z větší části informační systém společnosti běží na stanici, na kterém pracuje 

Ekonomka a má tyto parametry: 

Operační systém: Microsoft Windows XP SP3 
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Procesor:  Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz 

Operační paměť: 2.00 GB 

Pevný disk:  500 GB 

Na této stanici jsou nainstalovány dvě stěžejní aplikace. První je HorryWIN, druhá je 

Build power desktop. K oběma aplikacím vlastní společnost několik licencí na moduly, 

které společnost využívá, ovšem tyto licence jsou omezeny pouze na tuto stanici. 

3.3.1 Připojení, sdílení, zálohování a bezpečnost dat 

Společnost je připojena k internetu rychlostí 600 kbit/s stahování, 110 kbit/s nahravání, 

s agregací 1:4 bez limitu (Poskytovatelem je společnost MP Click). Internet je dále 

rozveden po společnosti přes WiFi router. Na pevno kabeláži je k tomuto routeru 

připojena tiskárna se stanicí Ekonomky. Notebooky jsou připojeny bezdrátově. Všechny 

tři zařízení jsou chráněna antivirem ESET NOD 32 s platnou licencí. Další bezpečnostní 

prvek, který chrání data před odcizením jsou bezpečnostní skla, která byla montována 

poté, co byla sousedící společnost vykradena a byly zde odcizeny notebooky a počítače. 

Společnost bohužel nedisponuje vlastním serverem ani virtuální privátní sítí. Všechna 

data jsou proto uložena, buď na pevných discích, nebo jsou zálohována na flash disky, 

či CD a DVD disky nebo jsou vedena jen v papírové podobě. 

3.3.2 Microsoft Office 2007 

Výrobce: Microsoft 

OS: Microsoft windows XP/Vista/7/8 

Balík Microsoft Office je skupina kancelářských programů, aplikací, aplikačních sad a 

služeb určená k vytváření dokumentů a k usnadnění práce s informacemi. 

Nejdůležitějším nástrojem z této sady je textový editor Word. V tomto editoru jsou 

společnosti tvořeny prakticky veškeré dokumenty a poté uloženy ve formátu ".docx". 

Tento formát dokumentů využívá i většina obchodních partnerů. Dalším nástrojem z 

tohoto balíku je Excell. Tento tabulkový editor plnohodnotně stačí pro práci potřebnou 

pro vytváření dokumentů ve formátu ".xml". Tyto a všechny ostatní dokumenty jsou 

poté hierarchicky ukládány a řazeny do složek na pevném disku a zálohovány na flash 

disk. 
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3.3.3 Mozzila Thunderbird 

Výrobce: Mozzila Foundation 

OS: Microsoft windows XP/Vista/7/8 

Tento bezplatný emailový klient využívá společnost pro komunikaci s okolím. Do 

tohoto klienta se data přenášejí ze serveru tiscali.cz, kde má společnost zřízenou 

emailovou schránku. Ovládání této aplikace je pro, uživatele snadné, srozumitelné, 

nabízí mnoho funkcí a upravení prostředí dle požadavků uživatele. 

3.3.4 Horry 

Výrobce: SW Horry, a.s. 

OS: Microsoft windows XP/Vista/7/8 

Zkoumaná společnost vlastní v tomto účetním informačním systému licence na moduly: 

Mzdy, Majetek, Obchod a sklady a Účetnictví.  

V modulu mzdy se vedou karty zaměstnanců, ve kterých jsou vedeny základní 

informace o zaměstnancích (jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, 

adresa bydliště, vzdělání, rodinní příslušníci, srážky ze mzdy, zdravotní pojišťovna a 

soukromí bankovní účet) potřebné pro výstupy na výplatní pásky, výplatní listiny, 

sociální a zdravotní pojištění, hlášení OSSZ a hlášení odvodu pro zdravotní pojišťovny. 

Dále modul sestaví korunovou výčetku mezd a příkazy k úhradě.  

V modulu majetek je evidence drobného majetku (do 40 tis. Kč) a investičního majetku 

(nad 40 tis. Kč). Všechen majetek má svoji vlastní kartu, ve které jsou vedeny tyto 

záznamy: název, pořizovací cena, datum pořízení a místo uložení (kancelář, zednicí, 

kovovýroba). U investičního majetku jsou navíc odpisové skupiny se třídami a 

nastavení doby odepisování. 

V modulu obchod a sklady je veden pohyb materiálu na skladových kartách, kde se na 

základě příjemky materiál přijímá na sklad, stavbyvedoucí vystaví výdejku materiálu, 

na základě této výdejky se materiál vydá fyzicky ze skladu. Na těchto kartách jsou 

vedeny ceny materiálu v průměrných cenách. Dále tento modul obstarává fakturaci. 

V modulu účetnictví je vedená veškerá finanční činnost společnosti.  

Výstupy ze všech modulů jsou ve formátu ".pdf".   
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3.3.5 Build power desktop 

Výrobce: RTS, a.s. 

OS: Microsoft windows XP/Vista/7/8 

Buld power desktop je rozpočtový informační systém. Zkoumaná společnost vlastní 

licence na tyto moduly: Rozpočty a kalkulace, Datová základna a Soupis prací. 

V modulu datová základna je přednastaven soupis veškerých výkonů a materiálů 

používaných ve stavebnictví a nastavena jejich cena. 

V modulu rozpočty a kalkulace se na základě projektové dokumentace sestaví 

položkový rozpočet projektu, kde je spočítána výsledná kalkulace na projektu. 

V modulu soupis prací je veden seznam provedených prací na stavbě na základě tohoto 

soupisu se provádí fakturace. 

Výstupy ze všech modulů jsou ve formátu ".docx". 

3.4 Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí 

V této kapitole se zkoumá dopad konkurenčního prostředí na společnost. U každého z 

pěti faktorů je nejdříve zkoumáno jak je společnost daným faktorem ovlivněna a jak se 

tyto skutečnosti projevují nebo by se měli projevovat v jejím informačním systému. 

Poté ve SWOT analýze budou identifikovány potencionální příležitosti a hrozby, které 

plynou z této analýzy. 

3.4.1 Konkureční prostředí v odvětví 

V odvětví stavebnictví existuje silná a početná konkurence. Za hlavního konkurenta a 

současně dominantní firmu na trhu v oblasti působení firmy považuji firmy Mikulica s. 

r. o., JS - abacus s. r. o. a HaSt spol. s r.o. Tyto společnosti jsou v blízkém okolí a 

zabývají se takřka podobným nebo stejnými druhem činnosti. Dále je v současném 

trendu, díky ekonomické krizi a stálé menšímu počtu státních zakázek, že na trh kde 

jsou nabídky v řádech statisíců či milionů vstupují i firmy, které se zabývali zakázkami 

v řádech desítek miliónů a výše jako je například Imos Brno a. s. 

V informačním systému by bylo zapotřebí sledovat výsledky výběrových řízení na 

dodavatele stavby a srovnávat ceny jednotlivých konkurentů. 
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3.4.2 Hrozba vstupu nových konkurentů v odvětví 

Pro vstup na trh zabývající se stavebnictví jsou zapotřebí poměrně velké náklady, což 

neusnadňuje vstup na trh novým konkurentům. Z tohoto pohledu tedy skutečně nehrozí 

příchod nových firem na trh a je možné, že pokud bude trend snižovaní cen zakázek 

dále pokračovat, mohlo by to znamenat konec pro některou konkurenční firmu. 

Zde nevidím důvod pro zohlednění tohoto faktoru do informačního systému. 

3.4.3 Hrozba substitutů 

Pokud firma nezachytí nové trendy a technologie, je hrozba substitutu jinou firmou 

reálná. Jinak zde další výraznější riziko nevidím, protože v dnešním stavebnictví se 

používají složité postupy a drahé technologie, které si zákazník sám nezajistí. 

Ve zkoumaném informačním systému jsou vedena data o výrobních postupech, 

technologiích a materiálu a prováděna jejich pravidelná aktualizace.   

3.4.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Z tohoto pohledu je vyjednávací síla odběratelů poměrně vysoká. Díky silné konkurenci 

může odběratel vyžadovat snížení cen a tento fakt podpořit tím, že v případě nesnížení 

cen odejde ke konkurenci, které je tento trh nasycen. Dále jsou zde výběrová řízení, kde 

vyhrává nejnižší nabídka, což také tlačí ceny zakázek velice nízko. 

Zkoumaná společnost vlastní rozpočtovou aplikaci, která je potřebná pro výběrová 

řízení a sestavuje výslednou cenu projektu. 

3.4.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je opět nízká, protože na trhu se stavebninami je spousta 

firem, které prodávají stavební materiál. Navíc ve stavebnictví je cena použitého 

materiálu ovlivněn i požadavky zákazníka, jak a z čeho má být daná zakázka provedena. 

Zkoumaná společnost vlastní databázi materiálu, kde jsou uloženy ceny. Díky této 

databázi může porovnávat ceny od jednotlivých dodavatelů. 
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3.5 SLEPTE analýza 

V této kapitole se zkoumá dopad makrookolí na společnost.  U každého z šesti faktorů 

je nejdříve zkoumáno jak je společnost daným faktorem ovlivněna a jak se tyto 

skutečnosti projevují nebo by se měli projevovat v jejím informačním systému. 

Poté ve SWOT analýze budou identifikované silné a slabé stránky, které plynou z této 

analýzy. 

3.5.1 Sociální 

Stavebnictví ovlivňuje vývoj populace. V ČR dochází ke stárnutí obyvatelstva ale i ke 

zvýšené porodnosti. Celkově se mění postavení obyvatel, finanční možnosti a nároky na 

bydlení. V dnešní moderní době musí stavební společnosti tedy zvyšovat kvalitu staveb 

a vypořádat se nároky na technické zpracování staveb. Staví se tedy s technickým 

vybavením a materiály, u kterých je nutností potřebná kvalifikace pracovníků. 

O kvalifikované pracovníky je nouze, protože dnešní nastavení školní politiky bohužel 

vede, k odlivu zájemců o výuční obory, tedy i o zedníky, tesaře, topenáře atd. Proto na 

trhu práce chybí  pracovníci do tohoto odvětví. 

Zkoumaná společnost vede v informačním systému karty zaměstnanců, kde jsou vedeni 

všichni pracovnici, jejich osobní údaje a kvalifikace. 

3.5.2 Legislativní 

V ČR existuje spousta zákonů (stavební zákon, daňové zákony, zákon o obcí, zákon o 

vodách, atd.), kterými se stavební společnosti musí řídit a rychle reagovat na jejich 

změnu. Prakticky jakákoliv změna v legislativě se dále promítne do projektů a 

ekonomiky společnosti.  

Zkoumaná společnost má zakoupenou licenci, ve které je dohodnuto, že při případných 

legislativních změnách, dodavatel provede potřebné aktualizace. 

3.5.3 Ekonomická 

Domácí ekonomika je značným způsobem ovlivněna stavebním sektorem, protože má 

stavebnictví velký podílí na tvorbě HDP a ve stavebnictví je zaměstnáno okolo devíti 

procent pracujících lidí v civilním sektoru. Díky celosvětové ekonomické recesi, která 

začala na přelomu roku 2007 a 2008, dochází ve stavebnictví ke snižování investic ze 
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strany státu tak i soukromého sektoru, což má negativní dopad a vede ke stlačování cen 

projektů. Společnosti jsou vybírání na dané projekty pomocí výběrových řízení, kde 

jediným kritériem je nejnižší cena, čím dochází k použití levnějšího materiálu na úkor 

stavby. 

V informačním systému se tyto změny projevují tak, že v rozpočtovém programu RTS 

jsou nastaveny ceny na nejnižší úroveň tak, aby společnost mohla konkurovat svými 

návrhy cen projektů ostatních společností. 

3.5.4 Politická 

Politické prostředí může do značné míry ovlivnit vývoj ve stavebnictví. Také záleží, 

která z politický stran je zrovna u moci a jaké zákony a především dotační politiku 

zvolí. Zkoumaná společnost se zaměřuje na práce pro státní sektor, především pro 

vybudování infrastruktury malých měst a obcí. Dále se politická rozhodnutí především 

dotýkají sazby daně z přidané hodnoty, kdy dochází k zvyšování hodnoty 

projektovaného díla. 

V informačním systému se tyto změny projevují, v celkovém přecenění nových ale i 

rozpracovaných projektů. Tyto změny hlídá dodavatel rozpočtové aplikace, kdy na 

základě licenční smlouvy provede aktualizaci. 

3.5.5 Technologická 

Technologický pokrok a trendy ve stavebnictví se neustále vyvíjejí a stavební 

společnosti jej musí sledovat, reagovat na ně a přizpůsobovat se jim. Změna ve 

stavebních postupech a technickém vybavení se projevuje nejen po finanční stránce, ale 

i ve vedení techniky a pracovních postupů, aby byla zajištěna potřebná kvalita realizace 

díla. Zkoumaná společnost vlastní vedle aut, traktor bagrů, nakladačů, i moderní 

technické vybavení, mezi které patří například laserová vodováha, potrubní laser, 

nivelační přístroje, protláčecí zařízení atd. Z pohledu informačního systému společnost 

vlastní moderní informační technologie dostačující pro hladký chod veškerých aplikací. 

V informačním systému zkoumané společnosti má veškerý majetek vlastní kartu, kde je 

vedeno jeho uložení a stav popřípadě technické návody na použití a technologické 

postupy. 
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3.5.6 Ekologická 

Ekologie ve stavebnictví je dnes sledována a vyžadována. Správným tříděním a 

nakládáním s odpady může společnost snížit své finanční náklady. Třídění odpadů je 

dnes důležité i při získaní zakázek, protože zákaznici ze státního sektoru vyžadují při 

kolaudaci díla doklady o likvidaci odpadu vzniklém při stavbě. 

Společnost proto vlastní certifikát ČSN EN ISO 14001:2005, který řeší problematiku 

životního prostředí. Spolčenost se tímto zavazuje k ekologické likvidaci veškerého 

odpadu a potvrzuje, že má zaveden a udržován systém enviromentálního managementu 

jakosti. Tento certifikát, dokladuje systematický a důsledný vztah k životnímu prostředí. 

V informačním systému jsou vedeny jednotlivé karty odpadu, kde se zaznamenává 

množství odpadu a jeho druh likvidace. Data jsou celoročně ukládána a za uplynulé 

účetní období se zasílá hlášení o produkci odpadu na ministerstvo životního prostředí. 

3.6 Analýza Metodou HOS2009 

Tato analýza se provádí pomocí dotazníkového šetření. Aby byly objektivní výsledky 

této metody a zaručena správnost vyplnění, byl dotazník vyplněn za účasti pracovníků s 

ním pracujících. Výsledkem šetření je výstup v podobě paprskového grafu: 

 

Graf 5: Grafické zobrazení hodnot metodou HOS2009 (Zdroj: vlastní) 
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Jak je vidět, graf zkoumané společnosti je velice nevyvážený. Nedostatky můžeme vidět 

hlavně ve třech oblastech. 

První oblast security (SE) s hodnotou 1,7 je mírně pod doporučenou hodnotou 2. Tato 

nízká hodnota svědčí o špatném zabezpečení dat z pohledu jejich odcizení nebo zničení. 

Další oblastí s hodnotou 1,7 je oblast orgware (OW). Zde můžeme vidět, že i přes dobře 

nastavený managment společnosti, nejsou vedeny nebo dodržovány příručky. 

Poslední oblasti s hodnotou 1,75 je oblast peopleware (PW). Tady je problém v 

proškolení pracovníků a závislost na jednom pracovníkovi. 

Ostatní oblasti jsou na velmi dobré úrovni, přesahují doporučenou hodnotu a blíží se 

hodnotě doporučeného budoucího stavu. 

Analýza vzájemné vazby hardwaru (HW) a softwaru (SW) vyšla  -16,7. Tato hodnota je 

v rozsahu 0 až -25, tedy stav hardwaru a softwaru je vyrovnaný. 

3.7 Požadavky společnosti 

Během analýzy se jednatel společnosti zmínil o požadavku na "upomínkový systém". 

Veškeré záznamy o konání technických, zdravotních a servisních prohlídek, různých 

školeních, revizí, kontrol a termínů má pouze v papírové podobě. Tento systém 

považuje za neefektivní dá se říct, že snad dokonce nebezpečný a časově náročný na 

kontrolu. 

Dále by chtěl aby tento systém, mohlo zpravovat více uživatelů, byl jednoduchý, 

přehledný a síťově dostupný a využíval mobilní komunikační technologie. 

3.8 Analýza informačních systému dle požadavků společnosti 

Na vzniklý požadavek jednatele společnost vlastnit upomínkový systém, který by 

usnadnil, zrychlil a zefektivnil jeho práci a práci ostatních zaměstnanců jsem provedl 

analýzu prostředků a aplikací, které by daným kriteriím mohly vyhovovat.  

3.8.1 Papírový systém 

Asi stále nejrozšířenější systém (zkoumaná společnost jej také využívá), uživatel si 

napíše na papír (v lepší případě do diáře nebo kalendáře) událost, na kterou by jinak 
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zapomněl a musí spoléhat na to, že se později včas podívá na to, co ho čeká. Pokud 

uživatel upomíná sám sebe je zde velká pravděpodobnost, že opravdu takovýto záznam 

k něčemu bude. Upomenout tímto stylem někoho jiného jde také, ale nemáme zde 

prakticky žádnou odezvu. Celý tento systém mi připadne velice nešťastný. 

3.8.2 Mobilní kalendáře 

Dnešní chytré telefony, jsou vybaveny operačními systémy a širokou škálou 

programového vybavení. Upomínky a kalendáře jsou dnes velmi rozšířené, běžně 

používané aplikace. Výhodou je, že mobil máme stále při sobě a dá se aktualizovat s 

kalendáři uložené v počítači nebo na internetu. Ovšem opět pokud chceme upozornit 

ostatní musím jim rozeslat textové zprávy nebo jim zavolat poté co jsme vlastní 

upomínkou upomenuti. Tento systém sice není dokonalý  

3.8.3 MS Outlook 

Tato aplikace je součástí balíčku MS Office, a proto je velice rozšířená. Většina 

uživatelů ji ale nepoužívá a pokud ano tak neví jak velký potenciál tako aplikace v sobě 

skrývá. Původně sloužila jako emailový klient. Dnes je rozšířená o celou řadu dalších 

funkcí. Obsahuje kalendář, kde je možno zaznamenávat události a upomínky, být na ně 

upozorněn nebo může upozornit i jiné osoby prostřednictví emailu nebo textové zprávy. 

Obsahuje celou řadu dalších nastavení. Navíc tato aplikace je vyvíjena společností, 

která působí v oboru informačních technologií řadu let a pravidelně provádí aktualizace, 

čímž jsou zaručeny její kvality. Na druhou stanu, pokud se chcete podívat na nějaké 

záznamy, musíte mít Outlook na svém zařízení nainstalován. Ovládání mi připadne 

poněkud složité a práce zdlouhavá. V případě správy několika uživateli je zde možnost 

maximálně toho, že více uživatelů bude znát heslo k jednomu účtu, který budou mít 

společný, což mi nepřijde jako správná cesta. Pro naše účely je tedy také nevhodný, na 

druhou stranu se jedná o kvalitní aplikaci pro jednoho uživatele.  

3.8.4 Google kalendář  

Opět zajímavá a výkonná aplikace na správu událostí a upomínek, bohužel také méně 

mezi uživateli rozšířená. Má jednoduché intuitivní ovládání, spoustu nastavení, různé 

druhy upomenutí včetně textových zpráv, je k dispozici skrz webový prohlížeč a je zde 
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možnost snadné synchronizace s mobilními zařízeními. Jedinou nevýhodou je, že jej 

nelze spravovat více lidmi. 

3.9 SWOT analýza informačních systému 

Tato analýza nám popisuje, jaké jsou silné a slabé stránky vnitřního prostředí 

zkoumaného informačního systému společnosti a jaké jsou příležitosti a hrozby 

vnějšího okolí, na něj působící. SWOT analýza v sobě zahrnuje všechny doposud 

provedené analýzy a šetření, která jsou uvedena v kapitole 3 analýza problému. V této 

analýze je brán ohled na práci jednotlivých uživatelů zkoumaného podnikového 

informačního systému, hardwarového a softwarového vybavení společnosti, dále je brán 

ohled na porterův model, SLEPTE analýzu, na výsledky metody HOS2009 a na 

požadavky společnosti.. 

3.9.1 Silné stránky 

Mezi nejvýznamnější silné stránky informační systému společnosti patří výkonný 

hardware a slušná aplikační vybavenost, která pokrývá prakticky veškeré potřeby 

společnosti. Zkoumaná společnost má jasně danou politiku managementu, kde jsou 

dané postupy výkonu práce a jak nakládat s dokumenty. Management si je také vědom, 

že informační systém je společnosti prospěšný, proto se nebojí do jeho rozvoje 

investovat finanční prostředky.  

3.9.2 Slabé stránky 

Slabé stránky v informačním systému společnosti vidím zejména v nízkém proškolení a 

zapojení ostatních pracovníků, kteří se systémem pracují. Téměř o celý chod systému se 

stará jediná osoba. V případě odchodu nebo vážnějšího úrazu, či onemocnění tohoto 

pracovníka, s následkem delší neschopnosti, by byl plynulý chod informačního systému 

společnosti velice ohrožen. 

3.9.3 Příležitosti 

Velkou příležitost vidím v navrhovaném informačního systému pro správu upomínek 

(expirací) termínů, který navrhl jednatel společnosti. Tento systém by byl určitě 

přínosem pro společnost, šetřil by čas a tím i peníze.   
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3.9.4 Hrozby 

Největší hrozbu vidím v nízké bezpečnosti. Zkoumaná společnosti sice vlastní výkonný 

antivirus, který ji chrání před útoky zvenčí, ale vnitřní ochrana dat je nevyhovující. 

Uživatelské účty nejsou chráněny přístupovými hesly a záloha dat je prováděna buď v 

papírové podobě nebo na CD, DVD, či flash disky. Takto uložená data však nejsou dál 

nijak chráněna proti zničení. Například v případě požáru kanceláře by tak společnost 

došla o veškerá svá uložená data. 

3.10 Celkové zhodnocení 

Po provedených analýzách jsem dospěl k závěru, že zkoumaná společnost má velmi 

slušné hardwarové i softwarové vybavení a celý informační systém má pozitivní přínos 

na její chod. 

Díky metodě HOS2009 jsem objevil slabé místo ve zkoumaném podnikovém 

informačním systému a tím je bezpečnost a záloha dat. Zde vidím hrozbu, na kterou je 

potřeba aby se společnost připravila. 

Jako příležitost na zlepšení informačního systému je vytvoření aplikace, která by plnila 

požadavky jednatele společnosti. Z analýzy jsem zjistil, že zřejmě není na trhu 

jednoduchá, levná aplikace, která by tyto požadavky plnila. 

Proto se v další kapitole zaměřím na návrh informačního systému dle požadavků 

jednatele a na návrh zlepšení zabezpečení a zálohy dat.   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se pokusím na žádost jednatele společnosti navrhnout informačního 

systém na upomínání (expirace) termínů. Tento systém by plnil požadavky společnosti, 

tak že se v něm povede: kdy je školení řidičů, svářečů, lešenářů, technické a servisní 

prohlídky aut a strojního vybavení, zdravotní prohlídky pracovníků, kontroly 

hasičských zařízení, elektroinstalace, termíny dílčích částí projektů apod.  

Dále v této kapitole budu zabývat zajištěním bezpečnosti dat, které vyšlo v analýze jako 

nevyhovující. 

4.1 Návrh uživatelského rozhraní 

Po projednání s jednatelem společnosti jsme nakonec dospěli k tomu, co by měl 

navrhovaný informační systém dělat a jak fungovat. 

Systém by měl být dostupný kdekoliv mimo společnost, proto jeho umístění bude na 

serveru. Díky síťovému přístupu a bezpečnosti je potřebná registrace do systému. 

Uživatelský profil bude vytvořen buď  přímo správcem systému (někteří pracovníci 

nemusí být zdatní v používání informačních technologií) nebo si jej bude moci uživatel 

vytvořit sám. K vytvoření je zapotřebí jméno, příjmení, firemní telefon, firemní email 

(pokud jej uživatel vlastní) a datum narození. V případě vytvoření správcem systému je 

po zadání těchto údajů profil aktivní. Pokud jej vytváří uživatel sám dojde mu na 

notifikační email, kde bude odkaz na aktivaci účtu společně s vygenerovaným 

uživatelským jménem a heslem pro první přihlášení (kap. 4.6.1). Po aktivaci a změně 

hesla, je potřeba aby účet aktivoval správce systému, který uživateli přiřadí uživateli 

práva pro práci v systému. 

Po tomto všem se uživatel konečně může přihlásit do systému. Po přihlášení vidí na 

úvodní obrazovce menu s šesti záložkami (komponentami): Nový záznam, Kalendář, 

Přehledy, Profil, Natavení a tlačítkem odhlásit se. Pod tímto menu bude  komponenta 

"rychlý přehled" nejbližších/nejdůležitější událostí, které uživatele čekají nebo na ně má 

být upozorněn. 
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Menu 

Nový 
záznam 

Kalendář Přehledy Profil Nastavení Odhlásit se 

Jak už název napovídá, záložka "Nový záznam" je určena pro vytvoření nového 

záznamu (upomínky). V záložce "Kalendář" si uživatel může prohlédnout záznamy 

uspořádané v kalendáři. V záložce "Přehledy" je možno pomocí filtrů vytvořit seznam 

záznamů dle požadavků uživatele. Záložka "Profil" slouží pro správu osobních údajů. V 

záložce "Natavení" si uživatel může upravit některé prvky systému dle sebe a poslední 

je záložka "Odhlásit se", kde se uživatel odhlásí ze systému. Podrobnější popis 

komponent bude rozebrán v další kapitole 

Obrázek 9: Návrh rozložení komponent úvodní obrazovky (Zdroj: vlastní) 

4.2 Popis komponent 

V této kapitole popíšu komponenty, s kterými uživatel může pracovat. Možnosti práce s 

komponentami ovšem ovlivňují práva, která byla uživateli přidělena. Proto, se budu na 

komponenty dívat ze strany "běžného" uživatele i ze strany správce systému. 

pozn.: přehled práv 

4.2.1 Nový záznam 

Hlavní komponenta systému. Zde uživatel bude vytvářet jednotlivé záznamy. Tato 

komponenta se skládá z další dvou komponent. 

• datum (popřípaě čas),  důležitost,  stav 

• tlačítko upravit 
Název 

• datum (popřípaě čas),  důležitost,  stav 

• tlačítko upravit 
Název 

• datum (popřípaě čas),  důležitost,  stav 

• tlačítko upravit 
Název 

• datum (popřípaě čas),  důležitost,  stav 

• tlačítko upravit 
Název 
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Obrázek 10: Návrh komponenty nový záznam (Zdroj: vlastní) 

Záznam 

V této komponentě uživatel nastaví základní vlastnosti záznamu a uvede potřebné 

informace. Položka název bude primárně zobrazena v přehledu a v kalendářích. Další 

položkou je popis. Popis bude zobrazován jako plovoucí nápověda po najetí na záznam 

v přehledech a v kalendářích. Další položkou je důležitost. Ta slouží ke třídění mezi 

záznamy. Pokud je například více záznamů v jednom dni potom jsou seřazeny dle 

důležitosti. Položka stav indikuje zda je záznam "aktivní" a bude se primárně 

zobrazovat nebo je "stornován" a bude se zobrazovat až pod aktivními položkami apod. 

Datum vytvoření se doplňuje automaticky. Automaticky je přiřazeno i jméno uživatele, 

který záznam vytvořil. Dále je zde položka datum vypršení. Po tomto datu se změní 

automaticky stav záznamu na "proběhlo". Pokud se bude jednat o událost v čase lze 

nastavit i čas datum začátku. U těchto časových položek bych považoval za opitmální 

možnost výběru data pomocí komponenty z javascriptové knihovny jQuery a čas se 

bude zadávat pomocí comboboxu. Dále je zde možnost vyplnit druh záznamu 

(zdravotní prohlídky, technické kontroly, apod.). Přiřadit k jaké zakázce (projektu) 

záznam patří. Druh opakování (týdně, měsíčně, apod.), popřípadě po kolika dnech. U 

posledních třech položek by výběr byl z rolovacích oken. Poslední položkou je kolikrát 

se má záznam opakovat. I to by bylo řešeno pomocí comboboxu. V případě neustálého 

opakování se zadá záporná hodnota jedné. 

Upomínka 

Nový záznam 

Záznam 

• Název: 

• Popis: 

• Důležitost: 

• Stav: 

• Datum vytvoření: 

• ... 

• ... 

Upomínka 

• Upomenout uživatele: 

• Upomenout skupiny uživatelů: 

• Typ upomenutí: 

• Čas a datum upomenutí: 
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Tato komponenta slouží pro zvolení, kterým uživatelům se má záznam zobrazit a kdy a 

jakým stylem mají být upozorněni. Automaticky je upozorněn uživatel, který záznam 

vytvořil. Dále (pokud na to má oprávnění) může upomenout další uživatele nebo 

skupiny uživatelů. Potom typ upomenutí. Tady je na výběr ze tří variant. Při variantě 

"v systému" se v době upomenutí uživateli zobrazí varovné upozornění. Dále může být 

uživateli zasláno upozornění na firemní email (volba "email") nebo uživatel dá volbu 

"sms" (potřeba oprávnění). Nakonec se zadá čas a datum upozornění (uživatel si v 

nastavení může zvolit automatickou hodnotu, která se bude vyplňovat – resp. kolik dní 

předem), opět řešené komponentou z jQuery a comboboxem. 

4.2.2 Kalendář 

Tato komponenta bude lehce upravitelná. Uživatel si zde zvolí buď denní, týdenní nebo 

měsíční zobrazení kalendáře. Zde uživatel bude mít jednoduchý přehled o tom, v kterém 

termínu je jaký záznam. Pro ještě lepší přehlednost budou záznamy barevně rozlišeny 

dle důležitosti a stavu. Jednotlivé barvy si uživatel nastaví dle libosti v záložce 

nastavení. 

 

Obrázek 11: Návrh komponenty týdenní přehled (Zdroj: vlastní) 

Po najetí na záznam v kalendáři, se zobrazí plovoucí nápověda, kde bude zobrazen 

popis záznamu a kdo a kdy jej vytvořil. Po kliknutí se zobrazí detail záznamu se všemi 

informacemi. 

Po 

•00:00 

•... 

•13:00 

•Techniká 
kontrola 

•... 

•23:00 

Út 

•00:00 

•... 

•9:00 

•Pracovní 
schůzka 

•... 

•23:00 

St 

•00:00 

•... 

•16:00 

•Doknočení 
stavby 

•... 

•23:00 

Čt 

•00:00 

•... 

•... 

•12:00 

•... 

•... 

•23:00 

Pá 

•00:00 

•... 

•... 

•12:00 

•... 

•... 

•23:00 

So/Ne 

•So 

•... 

•... 

•Ne 

•... 

•... 
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4.2.3 Přehledy 

Tato komponenta bude sloužit pro vytváření přehledů o záznamech. Pomocí 

jednotlivých filtrů si bude moci uživatel zobrazit všechny záznamy a zadaném projektu 

nebo jen záznamy o technických kontrolách apod. 

Jednou z hlavních funkcí přehledu bude to, že zde bude vidět, kdo byl na blížící se 

událost upozorněn, jak na ni byl upozorněn a zda a kdy na upozornění odpověděl. 

4.2.4 Profil 

Zde uživatel uvidí své základní údaje, které může editovat (pokud k tomu má 

oprávnění). Dále si zde může změnit přístupové heslo. Nakonec má zde přehled o tom 

do jakých skupin uživatelů je zařazen (svářeči, řidiči, lešenáři, apod.) 

4.2.5 Nastavení 

V této části si uživatel bude moci nastavit některé vlastnosti systému. Například barvy u 

různé důležitosti, či stavu záznamu nebo automatické vyplňování některých položek. 

Pro správce systému zde bude možnost spravovat uživatelské účty a přidělovat 

uživatelům práva (vytvoření, čtení, úpravy, apod.) pro práci se systémem. 

Dále zde bude mít správce systému možnost správy číselníků, bude zde přidávat nové 

projekty, správa skupin uživatelů apod.  

4.2.6 Odhlásit se 

Tato komponenta resp. tlačítko slouží k odhlášení uživatele ze systému. Po stisknutí 

bude upozorněn na odhlášení a po potvrzení bude odhlášen. 

4.2.7 Rychlý přehled 

Po přihlášení do aplikace se uživateli na úvodní obrazovce mimo menu zobrazí ještě 

rychlý přehled záznamů. Jejich řazení je popsáno v kapitole 4.6.4. Uživatel tak nebude 

muset nikde hledat co ho čeká, ale bude mít rychlý přehled. Záznamy i zde budou 

barevně odlišeny pro snadnější orientaci. Po najetí kurzoru na záznam se zobrazí 

plovoucí nápověda, ve které bude zobrazen popis záznamu pokud jej má. Dále po názvu 

je u záznamu vidět datum expirace, důležitost a stav. Některé další informace, které 

uživatel bude chtít zobrazit si bude moct vybrat v nastavení. Nakonec je u této 



48 

 

komponenty tlačítko upravit. Pokud uživatel bude mít oprávnění může rychle v tomto 

přehledu některou ze tří výše jmenovaných položek upravit a pokud bude chtít, upravit 

další položky bude zde tlačítko na úpravu, které uživatele přesměruje do detailu 

záznamu. 

 

Obrázek 12: Návrh komponenty pro rychlí přehled (Zdroj: vlastní) 

4.3 Návrh implementace systému 

V této kapitole popíšu implementaci navrhovaného informačního systému.  

4.3.1 Požadavky 

Základním požadavkem byla síťová dostupnost, tak aby bylo možné nahlížet, 

kontrolovat a spravovat záznamy kdykoliv a odkudkoliv je potřeba. Proto je zde nutná 

komunikace přes internet. 

4.3.2 Použité technologie 

Pro splnění požadavků jsem se rozhodl pro použití databáze postavené na architektuře 

MySQL. Její výhody shledávám v tom, že je multiplatformní a tudíž je velmi snadno 

implementovatelná. Navíc je k dispozici jako bezplatná verze pro nekomerční účely. 

Pro práci nad databází jsem zvolil vyšší programovací jazyk Perl. který je dobře 

přenositelný na jiné platformy. Dále obsahuje vlastní rozhraní pro komunikaci s 

webovými servery a bude sloužit i pro obsluhu O2 SMS CONNECTORu. Další 

nespornou výhodou  je bezplatná dostupnost včetně většiny programového vybavení. 

Výsledné zobrazení poté bude v internetovém prohlížeči pomocí webových stránek. 

4.3.3 Struktura databáze 

Databáze se skládá z osmnácti tabulek, které postupně prošli dekompozicí a jsou mezi 

nimi definovány vztahy. Celá struktura databáze je vidět na obrázku 13. 

• datum (popřípaě čas) expirace,  důležitost,  stav 

• tlačítko upravit 
Název 
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Obrázek 13: Entito relační model (Zdroj: vlastní) 

Všechny tabulky podléhají integritnímu omezení. V databázi se objevuje pět datových 

typů: INTEGER, VARCHAR, TIMEDATE, DATE a BOOLEAN. Tabulky a jednotlivé 

položky jsou podrobně rozebrány v další kapitole (skript SQL v příloze). 
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4.4 Přehled tabulek 

4.4.1 Záznam 

Toto je jedna z klíčových tabulek databáze. Tato tabulka obsahuje údaje týkající se 

konkrétní události, na kterou chce být uživatel upozorněn nebo na kterou chce upozornit 

někoho jiného. 

 Struktura věty 

 id_zaznam – primární klíč, identifikátor záznamu 

 id_zakladatel – cizí klíč, nese údaj o tom kdo vytvořil záznam 

 id_dulezitost – cizí klíč, identifikátor důležitosti 

 id_druh – cizí klíč, identifikátor skupiny záznamů 

 id_zakazka – cizí klíč, identifikátor projektu pod, který záznam patří 

 id_opakovani – cizí klíč, identifikátor druhu opakování 

 pocet_opakovani – kolikrát bude záznam opakován dle druhu 

 nazev – název záznamu, který bude primárně zobrazen 

 popis – další informace popisující záznam 

 datum_vytvoreni – čas a datum, kdy byl záznam uložen do systému 

 zacatek – datum začátku události 

 konec – datum ukončení události 

4.4.2 Uživatel 

Další z klíčových tabulek databáze je tabulka uživatel. V této tabulce jsou uloženy 

identifikační údaje o uživatelích, kteří budou o událost informováni, budou je vytvářet a 

spravovat. 

 Struktura věty 

 id_uzivatel – primární klíč, identifikátor uživatele 

 jmeno – křestní jméno uživatele 

 prijmeni – příjmení uživatele 

 email – pracovní email uživatele, kam budou chodit upomínky 

 telefon – pracovní telefon uživatele, kam budou chodit upomínky 

 datum_narozeni – datum narození uživatele 
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 uzivatelske_jmeno – údaj pod, kterým se bude hlásit uživatel do 

systému 

 heslo – údaj pro ověření identity uživatele 

4.4.3 Uživatel s upomínkou 

Dekompoziční tabulka k vazbě N:M, která spojuje uživatele s upomínkou, v našem 

případě může mít více uživatelů zároveň více upomínek. Primární klíč je složen ze dvou 

cizích klíčů (id_uzivatel, id_upominka). 

 Struktura věty 

 id_uzivatel – cizí klíč, identifikátor uživatele 

 id_upominka – cizí klíč, identifikátor upomínky 

4.4.4 Upomínka 

Další důležitá tabulka. Zde se vede záznam o tom kdo bude informován, kdy a jakým 

způsobem o události. 

 Struktura věty 

 id_zaznam – cizí klíč, identifikátor záznamu 

 id_upominka – primární klíč, identifikátor upomínky  

 id_upozorneni – cizí klíč, identifikátor upozornění 

 datum – datum, kdy mají být uživatele upomenuti na událost 

4.4.5 Upozornění 

Pomocná tabulka, která slouží pro propojení údajů o stavu a druhu upozornění s  

tabulkou Upomínka. 

 Struktura věty 

 id_upozorneni – primární klíč, identifikátor upozornění 

 id_upozorneni_stav – cizí klíč, identifikátor stavu upozornění 

 id_upozorneni_druh – cizí klíč, identifikátor druhu upozornění 

4.4.6 Upozornění druh 

V této tabulce jsou uvedeny názvy druhů upozornění, které budou uživatele informovat 

o blížící se události. 
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 Struktura věty 

 id_upozorneni_druh – primární klíč, identifikátor druhu upozornění 

 nazev – název jenž popisuje druh upozornění 

4.4.7 Upozornění stav 

Tato tabulka vede záznam o stavu upozornění. Slouží tedy k tomu, aby bylo v systému 

ověřeno, zda byl uživatel skutečně informován o skutečnosti upozornění na danou 

událost. 

 Struktura věty 

 id_upozorneni_stav – primární klíč, identifikátor stavu upozornění 

 stav – položka typu BOOLEAN, primárně nastavena na hodnotu 

FALSE, po vyhodnocení systémem je změna na TRUE 

 cas_potvrzeni – při změně stavu na TRUE se zapíše aktuální čas a 

datum 

4.4.8 Uživatelé ve skupině 

Další dekompoziční tabulka k vazbě N:M, která spojuje uživatele do skupin, v našem 

případě může být více pracovníků zároveň řidiči a zároveň lešenáři. Primární klíč je 

složen ze dvou cizích klíčů (id_uzivatel, id_skupina). 

 Struktura věty 

 id_uzivatel – cizí klíč, identifikátor uživatele 

 id_skupina – cizí klíč, identifikátor skupiny 

4.4.9 Uživatel skupina 

V této tabulce jsou uvedeny názvy jednotlivých skupin, do kterých budou uživatelé 

řazeni. V našem případě řidiči, lešenáři, svářeči, zedníci apod. 

 Struktura věty 

 id_uzivatel_skupina – primární klíč, identifikátor skupiny 

 nazev – názvy skupin uživatelů 
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4.4.10 Skupina s upomínkou 

Opět dekompoziční tabulka k vazbě N:M, která spojuje skupiny uživatelů s upomínkou, 

v našem případě může mít více skupin uživatelů zároveň více upomínek. Primární klíč 

je složen ze dvou cizích klíčů (id_uzivatel_skupina, id_upominka). 

 Struktura věty 

 id_uzivatel_skupina – cizí klíč, identifikátor uživatel skupina 

 id_upominka – cizí klíč, identifikátor upomínky 

4.4.11 Uživatelé s oprávněním 

Další dekompoziční tabulka k vazbě N:M, která spojuje uživatele s oprávněními při 

práci se systémem. Několik uživatelů například může mít zároveň právo vytvářet 

události a zároveň je i upravovat. Primární klíč je složen ze dvou cizích klíčů 

(id_uzivatel, id_opravneni). 

 Struktura věty 

 id_uzivatel – cizí klíč, identifikátor uživatele 

 id_opravneni – cizí klíč, identifikátor oprávnění 

4.4.12 Oprávnění uživatel 

V této tabulce jsou uvedeny názvy jednotlivých oprávnění, která budou mít pracovníci, 

při užívání systému. 

 Struktura věty 

 id_opravneni_uzivatel – primární klíč, identifikátor oprávnění 

 nazev – název oprávnění 

4.4.13 Záznam se stavem 

Tato tabulka slouží pro kontrolu stavu daného záznamu. Pokud dojde ke změně stavu 

bude v této tabulce zapsáno kdo, kdy a na jaký stav daný záznam změnil. Primární klíč 

je složen ze tří cizích klíčů (id_zaznam, id_stav_zaznam, id_uzivatel). 

  Struktura věty 

 id_zaznam – cízí klíč, identifikátor záznamu 

 id_stav_zaznam – cizí klíč, identifikátor stavu záznamu 
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 id_uzivatel – cizí klíč, identifikátor uživatele 

 datum_zmeny_stavu – čas a datum kdy došlo ke změně stavu 

4.4.14 Stav záznam 

V této tabulce jsou uvedeny názvy jednotlivých stavů, které půjdou danému záznamu 

přiřadit (např.: aktivní, stornováno, ukončeno, ...). 

 Struktura věty 

 id_stav_zaznam – primární klíč, identifikátor stavu záznamu 

 nazev – název stavu záznamu 

4.4.15 Druh záznam 

Zde jsou uvedeny názvy jednotlivých druhů záznamů, neboli skupiny do, který budou 

záznamy roztříděny (např.: technické prohlídky, lešenářské školení, finanční kontroly, 

protipožární kontroly, ...). 

 Struktura věty 

 id_druh_zaznam – primární klíč, identifikátor druhu záznamu 

 nazev – název druhu záznamu 

4.4.16 Důležitost záznam 

V této tabulce jsou uvedeny jednotlivé názvy důležitosti záznamu (např.: méně, středně, 

velmi, ...). 

 Struktura věty 

 id_dulezitost_zaznam – primární klíč, identifikátor důležitosti záznamu 

 nazev – název důležitosti záznamu 

4.4.17 Opakovaní 

V této tabulce jsou uvedeny jednotlivé názvy opakování (např.: týdně, měsíčně, 

čtvrtletně, ...). 

 Struktura věty 

 id_opakovani – primární klíč, identifikátor opakováni 

 nazev – název opakování 



55 

 

4.4.18 Zakázka 

Pokud budu patřit záznamu k nějaké zakázce (projektu), tak zde se uvede k jaké zakázce 

daný záznam patří. 

 Struktura věty 

 id_zakazka – primární klíč, identifikátor zakázky 

 nazev – název zakázky 

4.5 Dekompozice úloh 

V navrhovaném informačním systému je celá řada úloh, ovšem za stěžejní považuji 

čtyři, které jsou uvedeny v diagramu:  

 

 

 

Obrázek 14: Diagram dekompozice úloh  (Zdroj: vlastní) 

4.6 Slovní popis 

V této kapitole slovně popíšu čtyři hlavní úlohy navrhovaného informačního systému. 

4.6.1 U1 Registrace uživatele 

Registraci nového uživatele provede buď správce systému nebo sám uživatel. Do 

systému se zadají základní údaje o novém uživateli jako je jméno, příjmení, firemní 

email, firemní telefon a datum narození. Po zadání těchto informací se vytvoří 

IS na upomínání 

U1 Registrace 
uživatele 

U2 Vytvoření 

záznamu 

U21 Upomenutí 

U3 Přehledy 
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uživatelské jméno a to spojením příjmení uživatele a identifikátoru uživatele. Poté je 

uživateli zaslán potvrzovací email s vytvořeným uživatelským jménem a 

vygenerovaným heslem, které slouží pro první přihlášení. Posledním krokem uživatele 

je změna hesla (min. osm znaků, velká/malá písmena a číslice). Správce dále 

zkontroluje základní údaje zda jsou správně zadané, vyplní do jakých skupin 

pracovníků je uživatel zařazen, nastaví práva uživatele a potvrdí registraci. 

4.6.2 U2 Vytvoření záznamu 

Při vytvoření nového záznamu je potřeba aby byl uživatel do systému přihlášen. Díky 

tomu se automaticky vyplní, kdo a kdy záznam vytvořil a záznamu se přiřadí 

identifikátor. Dále uživatel zadá název, který reprezentuje daný záznam a bude se 

primárně zobrazovat. K názvu se váže stručný popis ale nemusí být vyplněn na rozdíl 

od názvu. Důležitost je primárně nastavena na "středně" důležité (povinná). Pokud se 

jedná o záznam v časovém úseku, tak uživatel zadá počáteční datum a nutností je zadaní 

data expirace. Doplňujícími informacemi je nastavení druhu záznamu (např.: technická 

prohlídka), nastavení k jaké zakázce (projektu) záznam patří a zda a jak často se má 

opakovat. 

Nakonec se vyplní informace o upomenutí. Zde se vyplňují údaje o tom kdy má být 

před expirací záznam upomenut (čas a datum, povinné, správce může nastavit 

automatickou hodnotu), kterým uživatelům (automaticky je upomenut zakladatel 

záznamu) má být upomínka zaslána. Buď se dají uživatele vybrat jednotlivě nebo 

skupiny uživatelů nebo kombinace. Na závěr se vyplní jakým stylem mají být uživatele 

upozorněni. Automaticky je nastaveno upozornění v systému, dále je možnost být 

upozorněn emailem a krátkou textovou zprávou. Po kontrole správnosti vyplnění údajů, 

je záznam uložen. Pokud nejsou údaje správně vyplněné, systém uživatele upozorní na 

to aby vše bylo správně vyplněno přebarvením popisku povinných údajů na červeno. 

4.6.3 U21 Upomenutí 

Nastane-li doba upomenutí záznamu, je uživatelům zaslána upomínka. Jsou zde tři 

druhy upomenutí. 
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Prvním z nich je v systému, kdy po přihlášení se na úvodní obrazovce zobrazí 

upozornění, kterým uživatel potvrdí, že o blížící se události byl informován. Na základě 

tohoto potvrzení se do systému zapíše, čas a datum a to, že uživatel o události ví. 

Další možností je zaslání emailu, kdy je vyžadováno potvrzení o přečtení. Jakmile 

uživatel potvrdí přečtení opět se do systému uloží informace o upozornění uživatele a 

čas a datum přečtení. 

Poslední možností je informování uživatele pomocí krátké textové zprávy. Po odeslání 

se automaticky nastaví hodnota zda byl uživatel informován na "ano" a uloží se čas a 

datum odeslání. 

4.6.4 U3 Přehledy 

Sestavení základního přehledu je dáno několika jednoduchými podmínkami. První 

podmínkou je aktuální (naposledy uložený) stav záznamu, který značí, že je záznam 

"aktivní". Druhou podmínkou je doba expirace. Jednotlivé záznamy jsou řazeny od 

shora dolů dle doby expirace. Třetí podmínkou je důležitost. Pokud je víc expirací v 

jeden den a nejsou odlišeny časově, potom se dělí dle důležitosti od nejdůležitějších po 

méně důležité. Poslední podmínkou je stav upomenutí. Pokud už uživatel byl na záznam 

upomenut, tak se řadí nad záznamy, na které ještě upomenut nebyl. V případě, že je 

stejné datum, důležitost i stav upomenutí, řadí se záznamy dle abecedy. 

Dále bude možnost nastavení dalších filtrů, dle zakázky, druhu, skupiny uživatelů apod. 

4.7 Diagramy 

V této kapitole budou čtyři znázorněny čtyři diagramy pro modelování dat a to 

procesním diagramem, stavovým diagramem, diagramem toku dat a vývojovým 

diagramem. 

4.7.1 Procesní diagram 

Uvedený procesní diagram se váže na záznam od jeho vytvoření až po ukončení jeho 

sledování.  Tento procesní diagram je na nejvyšším stupni zobecnění. Na levé straně 

jsou události, které záznam ovlivňují, na pravé straně jednotlivé činnosti, které na ně 

reagují. 
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Obrázek 15: Procesní diagram (Zdroj: vlastní) 
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4.7.2 Stavový diagram 

Uvedený stavový diagram se váže k objektu záznam. Na stavovém diagramu vidíme, 

jakých stavů může objekt záznam nabývat a co změnu stavu na jiný stav vyvolá.  

 

Aktivní Zrušen

Upozorněn

Vypršení
Proběhl

Zrušení

Nový

Vytvoření záznamu

OpakováníDoba 

upozornění

Změna údajů

Změna údajů

Zrušení

Obnovení

 

 

Obrázek 16: Stavový diagram (Zdroj: vlastní) 

 

Zmíněné stavy jsou představují kruhy. Orientované šipky značí podmínky za kterých 

dojde ke změně stavu. U každé šipky je popisek příslušné podmínky. 
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4.7.3 DFD diagram 

Uvedený diagram toku dat (Data Flow Diagram) zachycuje chod systému jako celku. 

Na DFD diagramu vidíme procesy, kde jsou vstupní data transformována na výstupní. 

Tyto procesy komunikují s externím zdrojem/příjemcem dat (uživatelem). Dále je zde 

uložení dat a pojmenované datové toky. 
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Obrázek 17: DFD diagram (Zdroj: vlastní) 

 

Pro uvedený DFD diagram jsem použil notaci Yourdon and Coad. V kruzích jsou 

pojmenované procesy, obdélník představuje externí zdroj dat, dvě rovnoběžné přímky s 

popiskem mezi sebou jsou uložení dat a datové toky jsou orientované šipky. 

  



61 

 

4.7.4 Vývojový diagram 
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Obrázek 18: Vývojový diagram (Zdroj: vlastní) 
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4.8 Uvedení systému do provozu 

Dle požadavků by byl navrhovaný systém vytvořen za pomoci MySQL, které by řídilo 

chod relační databáze a programovacího jazyka Perl, který by se staral o uživatelské 

rozhraní (prostředí) systému a propojení s poskytovatelem mobilních služeb přes O2 

sms connector. 

Vše by běželo na serveru stávajícího poskytovatele hostingu, u kterého už má 

společnost webovou prezentaci, pouze by bylo potřeba rozšíření stávajících služeb. 

4.9 Zabezpečení a záloha dat 

Pro řešení bezpečnosti dat bych navrhoval provádět zálohy v pravidelných termínech na 

externí server. Jako nejjednodušší varianta mi připadá využití služeb poskytovatele 

webhostingu (kapitola 4.10.2). Na tomto serveru by tedy kromě webové prezentace a 

navrhovaného informačního systému byla i záloha. 

Nastavení zabezpečení uživatelských účtů na jednotlivých noteboocích jednatele a 

stavbyvedoucího a na stanici ekonomky je otázkou chvíle a nenese sebou žádné 

finanční náklady. 

A pokud jde o bezpečné uložení dat, která jsou uložena na CD/DVD/flash discích 

doporučoval bych jejich uložení v trezoru který má společnost k dispozici uvnitř 

budovy.Tento trezor by je bezpečně chránil jednak před odcizením, ale například i před 

požárem, protože vlastní certifikaci na bezpečné uložení objektů i při takovýchto 

extrémních podmínkách. 

Toto řešení je pouze můj osobní návrh na zlepšení a neopírá se o žádné stanovené 

normy nebo příručky.  

4.10 Ekonomické zhodnocení 

Pokud by se společnost rozhodla pro realizaci navrhnutých řešení, je zapotřebí využití 

několika externích služeb, za které si jejich zprostředkovatelé účtují finanční odměny. 

Využití MySQL a Perl je pro vlastní potřeby zdarma, tudíž zde by se nemuseli 

vynakládat finanční prostředky a společnost na těchto dvou položkách ušetří. 
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Z hlediska hardwaru není potřeba v této chvíli žádná investice. Investovat by se muselo 

pouze do softwarového vybavení a poskytovaných služeb. 

4.10.1 Jednorázový náklad 

Nejvyšší položkou určitě bude vývoj upomínkového informačního systému. Zkušený 

programátor si za hodinu svého času může naúčtovat okolo 500 kč. U profesionální 

společnosti zabývající se vývojem aplikací by řešení mohlo stát 700 Kč/hod. možná i 

více, avšak jedná se pouze o jednorázový náklad. Odhadovaná cena 40 000 Kč. 

4.10.2 Paušální náklady 

Další položkou je O2 sms connector. Tato služba slouží pro odesílání textových zpráv z 

navrhovaného systému. Jako poskytovatele jsem zvolil O2, protože zkoumaná 

společnost využívá služeb této telekomunikační společnosti pro všechny své 

zaměstnance. O2 poskytuje tuto službu ve dvou cenových relacích. Cenové relace 

potřebných služeb pro chod systému jsou uvedené v následujících dvou tabulkách:  

Tabulka 1: Tarif O2 sms connector I (Zdroj: (13) 

Cena v Kč bez DPH s DPH 

Měsíční paušál 350 423,5 

Množství sms 0 - 300 301 - 8000 8001 a více 

Cena v Kč bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

O2 0 0 1 1,21 0,9 1,09 

Mobilní operátoři v ČR 1,5 1,82 1,5 1,82 1,5 1,82 

Ostatní 3 3,63 3 3,63 3 3,63 

Potvrzení o doručení 0,2 0,24 0,2 0,24 0,2 0,24 

 

Tabulka 2: Tarif O2 sms connector II (Zdroj: (13) 

Cena v Kč bez DPH s DPH 

Měsíční paušál 1500 1815 

Množství sms 0 - 1400 1401 - 12000 12001 a více 

Cena v Kč bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

O2 0 0 0,9 1,09 0,8 0,97 

Mobilní operátoři v ČR 1,5 1,82 1,5 1,82 1,5 1,82 

Ostatní 3 3,63 3 3,63 3 3,63 

Potvrzení o doručení 0,2 0,24 0,2 0,24 0,2 0,24 
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Dalším paušálním nákladem je webhosting, kde aplikace bude běžet. Společnost nyní 

vlastní webhosting u Forpsi a to balíček PIDI. Bohužel tento balíček služeb nezahrnuje 

služby potřebné pro chod navrhovaného informačního systému (podpora MySQL a 

Perl) a bylo by zapotřebí jej změnit. Změnou balíčku na DYNAMIC by se problémy 

spojené s funkčností vyřešili a společnost by ani nemusela přenášet svá stávající data 

jinam. Srovnání balíčků je v tabulce níže. 

 

Tabulka 3: Srovnání stávajícího a navrhovaného balíčku webhostingu (Zdroj: (5) 

Forpsi PIDI Forpsi DYNAMIC 

500 MB prostoru 3 GB prostoru 

10 emailových schránek 10 emailových schránek 

 PHP 5.3,.NET 4.0,Perl,Python,Ruby 

HTML/Flash/JavaScript Apache 2.2.x / IIS 7.5 

FTP / FTP SSL FTP / FTP SSL 

19 Kč/měsíc (22,99 Kč s DPH) 79 Kč/měsíc (95,59 Kč s DPH) 

 

 

Jak je z tabulky patrné, tak by při změně balíčku došlo k navýšení o 60 Kč měsíčně 

(72,60 Kč s DPH), což nepovažuji za významný náklad v chodu společnosti. 

4.10.3 Výsledná cena 

Odhadovaná cena na vytvoření informačního systému je tedy 40 000 Kč. Ještě jednou 

bych chtěl zdůraznit, že cena je pouze odhadovaná a od skutečné ceny se může značně 

lišit. Měsíční paušální náklady na provoz by se poté pohybovali v ceně 410 Kč 

(491,6 Kč s DPH) v případě O2 sms connectoru I. V případě O2 sms connectoru II se 

pohybujeme v ceně 1560 Kč/měsíc (1877,6 Kč s DPH). Tyto ceny jsou v případě, že 

společnost nepřetáhne limit volných sms. Pokud se tak stane jsou další sms účtovány 

dle tarifu. Obě tyto částky nepřesahují ani jedno procento nynějších měsíčních nákladů 

na chod společnosti, tudíž nepovažuji chod informačního systému pro tuto společnost za 

finančně náročný.  
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4.10.4 Odhadovaná návratnost 

Pokud by společnosti chod systému denně ušetřil 100 Kč při běžném provozu, ročně by 

to činilo 36 500 Kč. Roční náklady na provoz vychází na 22 536 Kč včetně DPH 

(O2 sms connector II a webhosting). Rozdíl tedy činí 13 964 Kč. Při ceně informačního 

softwaru 40 000 Kč je zřejmé, že návratnost je do tří let od  zavedení. 

Pokud připočítám, že systém dokáže ohlídat termíny po jejichž vypršení nám hrozí 

penále, může se doba návratnosti ještě zkrátit. 

4.11 Přínos návrhů 

Navrhovaná řešení mohou mít určitě pro společnost svůj přínos. Z hlediska bezpečnosti 

uložení a zálohy dat, bych zde viděl jasný posun k lepší ochraně dat. 

Z hlediska navrhovaného informačního systému by došlo ke zrychlení a ke  

zefektivnění chodu zkoumané společnosti a navíc by tohle řešení v průběhu času mohlo 

ušetřit spoustu peněz. Pokud by se  osvědčilo, že toto řešení je opravdu funkční, mohla 

by to společnost využít jako podnikatelský záměr a mít z něj další finanční přínosy, 

protože jsem při analýze nenašel systém se stejnými vlastnostmi.  
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu stávajícího chodu podnikového 

informačního systému malé stavební společnosti. Na základě této analýzy současného 

stavu jsem dospěl k názoru, že zkoumaný informační systém je v pořádku až na jeho 

bezpečnost, která se týkala zálohy a uschování dat. 

Během analýzy jednatel společnosti vznesl požadavek na vytvoření tzv. upomínkového 

informačního systému. Na základě tohoto požadavku jsem provedl analýzu stávajících 

aplikací, či systému, které by daná kriteria jednatele splňovala. Na základě této analýzy 

jsem zjistil, že na trhu není systém splňující tyto požadavky. 

Položil jsem si za cíl navrhnout tento tzv. upomínkový informační systém a jednoduše a 

snadno vyřešit bezpečnost a zálohování dat u současného systému. Mnou navrhnuté 

řešení informačního systému nemusí být správné a může obsahovat chyby, ale věřím, že 

pro účely této společnosti je dostačující. V případě úspěšného chodu, by tento systém 

mohli využít i jiné společnosti, případně i v jiných odvětvích. Pak by tento návrh měl 

potenciál pro dobrou podnikatelskou příležitost. 

Při zpracování jsem si obohatil znalosti návrhu informačních systémů, datového 

modelování a použití analýz a metod na hodnocení podnikových informačních systémů.  
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Dotazník 1 pro zjištění úrovně oblasti orgware (OW) 

1) Lze souhlasit s tvrzením, že postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních 

situací jsou dostatečně známé uživatelům? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

  
X 

  

2) Lze souhlasit s tvrzením, že doporučené pracovní postupy a procedury běžného 

provozu pro koncové uživatele jsou udržovány v aktuálním stavu? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

3) Lze souhlasit s tvrzením, že pravidla pro bezpečnost IS obsahují i ustanovení pro 

nakládání s dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

4) Existuje pravidelná kontrola dodržování vnitřních pracovních postupů, směrnic pro 

chod IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky 

pověřené osoby, nikoliv uživatelé ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

7) Lze souhlasit s tvrzením, že odchod zaměstnance je spojený s ukončením platnosti 

jeho přístupových práv ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    



II 

 

8) Dojde-li k porušení vnitřních směrnic (pracovních postupů), jsou z jejich porušení 

vyvozeny důsledky (sankce) ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

9) Platí, že pravidla pro provoz IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

10) Jsou všechny změny v systému a programech ihned zdokumentovány vč. důvodu, 

který vedl ke změně? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 
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Dotazník 2 pro zjištění úrovně oblasti peopleware (PW) 

1) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních systémech, 

pravidlech provozu a bezpečnosti IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS nebo ţe 

školení není dostupné ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

4) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a 

jeho klíčové výstupy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

5) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové 

uživatele ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Existuje proces kariérního postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se 

zaměstnanci mohli v rámci procesu dobře ztotožnit i s informačním systémem? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou 

uživatelé obracet se žádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS ? (tato místa jsou 

označována dále jako informační centra) 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
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8) Řeší informační centra podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře a včas ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

9) Je pravda, že informační centra řeší především významné problémy a nemají důvod 

se snažit o dlouhodobé zlepšení chodu IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

10) Podporuje vedení firmy průběžná školení koncových uživatelů za účelem zvýšení 

efektivnosti fungování IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 
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Dotazník 3 pro zjištění úrovně oblasti dataware (DW) 

1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují ? tzn.: Platí 

zásada, že určitá data smí měnit jen určitý pracovník ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

2) Lze souhlasit s tvrzením, že pracovníci mají jasně určeno, kdy musí určitá data 

pořídit do informačního systému a kdy je musí aktualizovat ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

5) Získávají uživatelé data z IS právě v době, kdy je potřebují ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

6) Podílí se data získaná z IS významnou měrou na kvalitě rozhodování uživatelů při 

jejich výkonu práce ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

8) Jsou média se zálohami dat uchovávána výhradně v podmínkách doporučovaných 

výrobci zařízení s ohledem na vlhkost, teplotu, světlo … ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    



VI 

 

9) Lze souhlasit s tvrzením, že přístup ke správě datových úložišť mají pouze pověření 

zaměstnanci a jejich přístupy a úkony jsou monitorovány? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

  
X 

  

10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním ? 

tzn.: Platí zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou 

práci ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 
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Dotazník 4 pro zjištění úrovně oblasti security (SE) 

1) Je pravda, že management příliš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

2) Lze souhlasit s tvrzením, že existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS, která jsou 

pravidelně aktualizována ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

3) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat podle pravidel 

zálohování ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

  
X 

  

4) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, 

krádeží či živelnou pohromou ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

5) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 

počítačových sítí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

6) Jsou stanoveny procesy a metody jejichž účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika ve 

firmě a eliminovat je ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

7) Je prováděno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci používání IS 

(ověření uživatele, přístup k datům, spouštění programů …) ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 
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8) Lze říci, že problematika bezpečnostní politiky (informační bezpečnosti) je ve firmě 

řešena centrálně? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

  
X 

  

9) Existuje osoba (osoby), které jsou přímo odpovědné za dodržování bezpečnostní 

politiky ve firmě? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

10) Lze souhlasit s tvrzením, že dodržování zásad (pravidel) bezpečnostní politiky není 

u uživatelů průběžně kontrolováno ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
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Dotazník 5 pro zjištění úrovně oblasti customers (CU) 

1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 

jeho zákazníkům ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky cílů uvedených v předchozím bodu ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci 

očekávají ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního 

systému nejsou pro podnik důležité ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

5) Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládána v 

informačním systému centrálně (tj. nejsou ukládána vícekrát nebo jinak 

nekonzistentně) ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Jsou zákazníci spokojeni s množstvím a kvalitou dat, která je jim poskytována IS 

firmy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 

využití zákazníkem IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   



X 

 

8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 

zákaznících IS? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalším možným 

softwarem, pomocí kterého jsou poskytovány výstupy z IS pro zákazníky ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých komunikačních 

kanálů, které si zvolí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 
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Dotazník 6 pro zjištění úrovně oblasti suppliers (SU) 

1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné 

pro plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky výše zmíněných požadavků ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich 

snadné převzetí a využití zkoumaným IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

5) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány 

tak, aby byla jasně určena požadovaná podrobnost předávaných informací ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

6) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS 

formulovány také s jasným určením požadované včasnosti jejich dodávání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

7) Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle 

návrhů dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 
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8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní 

komunikaci s dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich 

předání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s 

dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 
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Dotazník 7 pro zjištění úrovně oblasti management IS (MIS) 

1) Dozírá management IS na dodržování pravidel zálohování prováděné pracovníky 

správy IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti 

rozumí ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou 

informační strategie vzhledem k cílům firmy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj 

jejích informačních potřeb ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

5) Platí, ţe plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly 

jejich plnění ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Jsou dostupné pravidelné školící programy pro pracovníky správy IS zaměřené na 

udržování a zvyšování jejich kvalifikace ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou 

důležitostí pro úspěšný chod informačních systémů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
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8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného 

informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

9) Lze souhlasit s tvrzením, že obecný management vnímá správu informačního 

systému spíše jako nutné zlo ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

10) Lze říci, ţe pracovníci správy IS nejsou motivováni k včasnému, úplnému a pokud 

možno i hladkému řešení požadavků na ně směrovaných? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 
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Dotazník 8 pro zjištění úrovně oblasti management (MA) 

1) Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a správnost 

zpracování dat ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

2) Trvají manageři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

3) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS vždy provedeno i 

obhájení dané investice z ekonomického hlediska ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

  
X 

  

4) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 

potenciál případného růstu firmy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

5) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je 

odůvodněný přispěním IS k dosažení podnikových cílů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Lze říci, že je management plně spokojený s údaji, informacemi, daty, které získává z 

IS a jsou potřebné pro jeho kvalifikované rozhodování ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

7) Existuje ve firmě relevantní zpětná vazba mezi managementem firmy a externími 

uživateli informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 
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8) Lze říci, že zejména díky přístupu managementu existuje větší motivace zaměstnanců 

starajících se o chod informačního systému k jejich fluktuaci než k setrvání ve firmě ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

9) Dochází ze strany managementu k pravidelné kontrole plnění informační strategie 

firmy a případného vyvozovaní důsledků ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

10) Nastávají situace, kdy management nemá k dispozici údaje, informace, data, které 

potřebuje ke svému rozhodování v patřičné kvalitě, čase …? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 
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Dotazník 9 pro zjištění úrovně oblasti hardware (HW) 

1) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

2) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před bezpečnostními riziky jako 

jsou (krádež, požár …) ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

3) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW 

vybavením a softwarem, který na něm bude provozován ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

4) Umožňuje současný HW efektivní výměnu dat se zákazníky či dodavateli ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

5) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků 

systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

   
X 

 

6) Lze konstatovat, že jsou poruchy hardware poměrně časté ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

7) Lze souhlasit s tvrzením, ţe hardware není pravidelně obměňován na základě 

celofiremní informační strategie ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

8) Je ve firmě pravidlem, že je nákup nového hardware schvalován managementem IS ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 
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9) Je hardware ve firmě nakupován na základě výsledků interních výběrových řízení ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

10) Lze říci, že je i hardware u koncových uživatelů informačního systému dostatečně 

chráněň před možnými bezpečnostními riziky ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 
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Dotazník 10 pro zjištění úrovně oblasti software (SW) 

1) Poskytuje zkoumaný aplikační software všechny funkce nezbytné pro práci 

uživatelů ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

2) Jsou chybová, varovná hlášení či jiná nestandardní oznámení srozumitelná a 

poskytující na požádání i bližší vysvětlení vzniklé situace ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

3) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, 

nové nastavení nebo pořízení nových verzí software ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

4) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a 

nápovědy ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

5) Jsou při pořízení nových verzí aplikačního software využívány jejich nové 

vlastnosti ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

6) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli při jeho 

pořízení nebo vývoji ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 

7) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve 

využívání systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

    
X 
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8) Umožňuje zkoumaný informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli 

tohoto informačního systému ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

 
X 

   

9) Umožňuje stávající operační systém plynulý a bezporuchový chod jednotlivých 

uživateli používaných aplikací ať už v rámci informačního systému firmy nebo i mimo 

něj ? 

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
    

10) Lze souhlasit s tvrzením, že stávající operační systém u koncových uživatelů není 

pracovníky správy IS pravidelně udržován, aktualizován ?  

Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 

X 
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Entito relační model - SQL skript  11 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

DROP SCHEMA IF EXISTS `mydb` ; 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_general_ci ; 

USE `mydb` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`druh_zaznam` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`druh_zaznam` ( 

  `id_druh_zaznam` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(25) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_druh_zaznam`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`dulezitost_zaznam` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`dulezitost_zaznam` ( 

  `id_dulezitost_zaznam` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(15) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_dulezitost_zaznam`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`uzivatel` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`uzivatel` ( 

  `id_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `jmeno` VARCHAR(15) NULL , 

  `prijmeni` VARCHAR(25) NULL , 

  `email` VARCHAR(45) NULL , 

  `telefon` VARCHAR(13) NULL , 

  `datum_narozeni` DATE NULL , 

  `uzivatelske_jmeno` VARCHAR(25) NULL , 

  `heslo` VARCHAR(15) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_uzivatel`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`zakazka` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`zakazka` ( 

  `id_zakazka` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(45) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_zakazka`) ) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`opakovani` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`opakovani` ( 

  `id_opakovani` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(15) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_opakovani`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`zaznam` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`zaznam` ( 

  `název` VARCHAR(25) NULL , 

  `popis` VARCHAR(55) NULL , 

  `id_dulezitost` INT NULL , 

  `id_druh` INT NULL , 

  `id_zakazka` INT NULL , 

  `datum_vytvoreni` DATETIME NULL , 

  `zacatek` DATETIME NULL , 

  `konec` DATETIME NULL , 

  `id_opakovani` INT NULL , 

  `pocet_opakovani` INT NULL , 

  `id_zaznam` INT NOT NULL , 

  `id_zakladatel` INT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_zaznam`) , 

  INDEX `id_upominka_idx` (`id_druh` ASC) , 

  INDEX `id_dulezitost_idx` (`id_dulezitost` ASC) , 

  INDEX `id_zakladatel_idx` (`id_zakladatel` ASC) , 

  INDEX `id_zakazka_idx` (`id_zakazka` ASC) , 

  INDEX `id_opakovani_idx` (`id_opakovani` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_druh` 

    FOREIGN KEY (`id_druh` ) 

    REFERENCES `mydb`.`druh_zaznam` (`id_druh_zaznam` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_dulezitost` 

    FOREIGN KEY (`id_dulezitost` ) 

    REFERENCES `mydb`.`dulezitost_zaznam` (`id_dulezitost_zaznam` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_zakladatel` 

    FOREIGN KEY (`id_zakladatel` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel` (`id_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_zakazka` 

    FOREIGN KEY (`id_zakazka` ) 

    REFERENCES `mydb`.`zakazka` (`id_zakazka` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_opakovani` 

    FOREIGN KEY (`id_opakovani` ) 

    REFERENCES `mydb`.`opakovani` (`id_opakovani` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`upozorneni_stav` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`upozorneni_stav` ( 

  `id_upozorneni_stav` INT NOT NULL , 

  `stav` TINYINT(1) NULL , 

  `cas_potvrzeni` DATETIME NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_upozorneni_stav`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`upozorneni_druh` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`upozorneni_druh` ( 

  `id_upozorneni_druh` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(10) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_upozorneni_druh`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`upozorneni` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`upozorneni` ( 

  `id_upozorneni` INT NOT NULL , 

  `id_upozorneni_stav` INT NULL , 

  `id_upozorneni_druh` INT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_upozorneni`) , 

  INDEX `id_stav_feedback_idx` (`id_upozorneni_stav` ASC) , 

  INDEX `id_upozorneni_feedback_idx` (`id_upozorneni_druh` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_stav_feedback` 

    FOREIGN KEY (`id_upozorneni_stav` ) 

    REFERENCES `mydb`.`upozorneni_stav` (`id_upozorneni_stav` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_upozorneni_feedback` 

    FOREIGN KEY (`id_upozorneni_druh` ) 

    REFERENCES `mydb`.`upozorneni_druh` (`id_upozorneni_druh` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`upominka` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`upominka` ( 

  `id_zaznam` INT NULL , 

  `id_upominka` INT NOT NULL , 

  `id_upozorneni` INT NULL , 

  `datum` DATETIME NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_upominka`) , 

  INDEX `id_upominka_idx` (`id_zaznam` ASC) , 

  INDEX `id_feedbeck_idx` (`id_upozorneni` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_upominka` 

    FOREIGN KEY (`id_zaznam` ) 

    REFERENCES `mydb`.`zaznam` (`id_zaznam` ) 
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    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_upozorneni` 

    FOREIGN KEY (`id_upozorneni` ) 

    REFERENCES `mydb`.`upozorneni` (`id_upozorneni` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`stav_zaznam` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`stav_zaznam` ( 

  `id_stav_zaznam` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(15) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_stav_zaznam`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`uzivatel_skupina` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`uzivatel_skupina` ( 

  `id_uzivatel_skupina` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(25) NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_uzivatel_skupina`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`uzivatele_ve_skupine` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`uzivatele_ve_skupine` ( 

  `id_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `id_skupina` INT NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_uzivatel`, `id_skupina`) , 

  INDEX `id_uzivatel_idx` (`id_uzivatel` ASC) , 

  INDEX `id_skupina_idx` (`id_skupina` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_uzivatel` 

    FOREIGN KEY (`id_uzivatel` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel` (`id_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_skupina` 

    FOREIGN KEY (`id_skupina` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel_skupina` (`id_uzivatel_skupina` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`opravneni_uzivatel` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`opravneni_uzivatel` ( 

  `id_opravneni_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `nazev` VARCHAR(10) NULL , 
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  PRIMARY KEY (`id_opravneni_uzivatel`) ) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`uzivatele_s_opravnenim` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`uzivatele_s_opravnenim` ( 

  `id_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `id_opravneni` INT NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_uzivatel`, `id_opravneni`) , 

  INDEX `id_uzivatel_idx` (`id_uzivatel` ASC) , 

  INDEX `id_opravneni_idx` (`id_opravneni` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_uzivatel` 

    FOREIGN KEY (`id_uzivatel` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel` (`id_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_opravneni` 

    FOREIGN KEY (`id_opravneni` ) 

    REFERENCES `mydb`.`opravneni_uzivatel` (`id_opravneni_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`zaznam_se_stavem` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`zaznam_se_stavem` ( 

  `id_zaznam` INT NOT NULL , 

  `id_stav_zaznam` INT NOT NULL , 

  `id_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `datum_zmeny_stavu` DATETIME NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_zaznam`, `id_stav_zaznam`, `id_uzivatel`) , 

  INDEX `id_stav_zaznam_idx` (`id_stav_zaznam` ASC) , 

  INDEX `id_zaznam_idx` (`id_zaznam` ASC) , 

  INDEX `id_uzivatel_idx` (`id_uzivatel` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_stav_zaznam` 

    FOREIGN KEY (`id_stav_zaznam` ) 

    REFERENCES `mydb`.`stav_zaznam` (`id_stav_zaznam` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_zaznam` 

    FOREIGN KEY (`id_zaznam` ) 

    REFERENCES `mydb`.`zaznam` (`id_zaznam` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_uzivatel` 

    FOREIGN KEY (`id_uzivatel` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel` (`id_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`uzivatel_s_upominkou` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`uzivatel_s_upominkou` ( 

  `id_uzivatel` INT NOT NULL , 

  `id_upominka` INT NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_uzivatel`, `id_upominka`) , 

  INDEX `id_upominka_idx` (`id_upominka` ASC) , 

  INDEX `id_uzivatel_idx` (`id_uzivatel` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_upominka` 

    FOREIGN KEY (`id_upominka` ) 

    REFERENCES `mydb`.`upominka` (`id_upominka` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_uzivatel` 

    FOREIGN KEY (`id_uzivatel` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel` (`id_uzivatel` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`skupina_s_upominkou` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`skupina_s_upominkou` ( 

  `id_upominka` INT NOT NULL , 

  `id_uzivatel_skupina` INT NOT NULL , 

  PRIMARY KEY (`id_upominka`, `id_uzivatel_skupina`) , 

  INDEX `id_uzivatel_skupina_idx` (`id_uzivatel_skupina` ASC) , 

  INDEX `id_upominka_idx` (`id_upominka` ASC) , 

  CONSTRAINT `id_uzivatel_skupina` 

    FOREIGN KEY (`id_uzivatel_skupina` ) 

    REFERENCES `mydb`.`uzivatel_skupina` (`id_uzivatel_skupina` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `id_upominka` 

    FOREIGN KEY (`id_upominka` ) 

    REFERENCES `mydb`.`upominka` (`id_upominka` ) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

USE `mydb` ; 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 


