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Abstrakt 
 
Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by 
vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému 
pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. Pomocí 
UML  diagramů určí funkce, které bude modul nabízet a také způsob, kterým tyto 
funkce budou uživateli přístupné. V jazyce SQL pak naznačí některé z možností, 
jak bude program pracovat s databází.  
 
 
Abstract 

The aim of this work is to analyze and design model completely prepared for the 

developing team which must be able to build a fully functional CRM modul for 

company offering computer training. Through the use of UML diagrams it will 

figure out functions offered by the modul and the way, how these functions are 

accessible to the user. This work will also suggest some possibilities of work 

between this modul and the database in the SQL language. 
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1. Úvod 

S masivním nástupem výpočetní techniky a počítačových sítí v posledních 
několika desítkách let došlo i k výrazným změnám a možnostem informačních 
systémů společností. Dříve se informační systém skládal povětšinou 
z kartotéky, papírového účetnictví, či například knihy došlé pošty. Nasazení 
počítačů znamenalo velký pokrok v automatizaci procesů ve firmách a zejména 
v jejich zefektivnění. V minulosti se informační systémy firem skládaly 
z několika oddělených a mezi sebou nekomunikujích programů. Jeden pro 
vedení účetnictví, jeden pro správu výrobních zásob a další s databází 
zákazníků. Trend poslední doby ale směřuje k robustním systémům 
prolínajících se napříč všemi odděleními a procesy společností. Tyto systémy 
jsou nazývany ERP (Enterprise resource planning). Jejich charakteristikou je 
právě integrace a automatizace velkého množství procesů souvisejících s 
produkčními činnostmi podniku, jako je výroba, logistika, distribuce, správa 
majetku, prodej, fakturace, či účetnictví. Výhodou ERP systémů je pak 
zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů, centralizace dat, dlouhodobé 
úspory v investicích do informačních systémů a hardware a v konečném 
důsledku zvyšuje flexibilitu, a tedy i konkurenceschopnost. 

1.1  Modely dodání ERP 
 

ERP systémy mají dva základní modely dodání. 

 On-premise model. Aplikace je nainstalována na serverech organizace 
vlastnící ERP systém. Organizace musí mít vnitřní zdroje na provoz a 
údržbu ERP systému. Na upgradech, aktualizacích a úpravách systému se 
podílí sama organizace spolu s dodavatelskou firmou. Jedná se o nejběžnější 
model využívání ERP systémů. 

 On-demand model. Tento model je znám také pod pojmy ASP 
(Application service provider) nebo SaaS (Software as a Service). Přestože 
mezi jednotlivými pojmy jsou rozdíly, tak hlavní společný rys je, že ERP 
systém je dodáván vzdáleně přes internet. O aktualizace a upgrady systému 
se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto 
modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože 
organizace nemá přímou kontrolu nad správou ERP systému. Customizace 
systému se provádí pomoci tzv. mashupů. 

Mezi významné světové výrobce ERP řešení patří například společnosti SAP, 
Oracle, či Microsoft. Mezi výrobci domácími je zde například společnost Helios 
LCS, nebo ABRA Software [1]. 
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1.2 CRM 

Jednou ze součástí ERP systémů může být i CRM (Customer Relationship 
Management), tedy systém pro řízení vztahů se zákazníky. Největší změnou 
těchto systému  je v přístupu k zákazíkům. Dříve firma vyrobila produkt, ke 
kterému se snažila najít kupce, bez ohledu na zájem trhu. V dnešní době se 
výrobci a prodejci začínají spíše orientovat na to, co si trh žádá,a vymýšlí podle 
toho takové produkty, které zákazníci používají proto, že jimi vyřeší své 
problémy, nebo jim přinesou zjevný užitek. CRM systémy pak napomáhají 
firmám získat a třídit informace a zejména zvýšit efektivitu péče o zákazníky.  

Nabídka služeb CRM systémů se pak skládá zejména ze: 

 sběru dat o obchodních případech a zákaznících  

 formy a způsoby chování organizace ve vztahu k zákazníkovi  

 filozofie, strategie či přístupy konkrétní firmy k jejím zákazníkům  

 schopnosti pružně a efektivně reagovat na neustále se měnící konkurenční prostředí 

a rostoucí potřeby zákazníka  

CRM systémy rozlišujeme do několika typů: 

  operační – zefektivnění klíčových procesů „kolem“ zákazníka, zejména front office  

  kooperační – optimalizace interakcí se zákazníkem, vícekanálová komunikace  

 analytické - agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi, aplikace business 

intelligence (manažerský CRM, který obsahuje nástroje umožňující rychlou 

analýzu dat a rozhodování na jejím základě. Obsahují také pravidelný reporting, 

aktualizace, či předdefinované dotazy) a customer inteligence (systém 

shromažďující data s komunikací s klienty, vyhodnocuje je a dělá reporty), 

speciální CRM analytické aplikace na bázi datových skladů a dolování dat[2]. 

 

2. Cíle diplomové práce 
 

1. Provést analýzu požadovaných funkcí subsystému CRM 
2. Navrhnout procesní model v jazyku UML tohoto subsystému 
3. Vybrat a doporučit technické a programové prostředky pro realizaci v rámci 

firemního informačního systému  

Charakteristika problematiky úkolu: Navrhnout subsystém pro řízení 
komunikace se zakazníky firemního informačního systému. 
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3.  Účel a funkce modulu CRM 

3.1  Účel modulu CRM 

 

Inspirací k napsaní této diplomové práce byla společnost nabízející počítačová 

školení, ve které jsem měl možnost působit během mého studia. Vzhledem k tomu, 

že v současnosti se jedná o největšího poskytovatele těchto školení na českém (i 

slovenském) trhu, kterými ročně projde několik desítek tisíc klientů z tisíců 

společností, vyvstala potřeba jednoduše ovládaného modulu k existujícímu 

informačnímu systému, který by umožňoval obchodníkům vést podrobnou 

evidenci všech zákazníků a kontaktů, zaznamenávání komunikačních aktivit 

s kontakty (dopisy, e-maily, telefonické rozhovory, či osobní schůzky), výsledky 

těchto aktivit a v neposlední řadě také s vedením konkrétních obchodních případů.  

3.2  Požadavky na funkce modulu CRM 
 

Evidence a správa kontaktů – pomocí programu bude možno vytvářet nové 

kontakty, vyhledávat existující kontakty a prohlížet, či editovat jejich detaily. 

Správa událostí – u jednotlivých kontaktů se v programu budou moci zakládat 

nové události a také prohlížet historii existujících událostí pro vybraný kontakt. 

Evidence a správa skupin firem – pomocí programu bude možno vytvářet 

nové skupiny firem, vyhledávat existující skupiny a přidávat, či odebírat firmy ze 

skupiny. 

Správa slev a period fakturací pro skupiny firem, či jednotlivé firmy – 

v programu bude možno nastavit procentuální velikost slevy pro jednotlivé 

kategorie kurzů a periodu zasílání faktur za odebrané služby jak pro skupiny firem, 

tak pro jednotlivé společnosti. 

Evidence a správa firem – pomocí programu bude možno zadávat do systému 

nové firmy, vyhledávat existující firmy a prohlížet, či editovat jejich detaily. Dále si 

bude možno v programu nechat pro jednotlivé společnosti zobrazit obrat za zadané 

období, nebo historii vydaných faktur. 

Vytváření objednávek – v programu bude obchodník vytvářet nabídky, které se 

budou zasílat zákazníkům a v případě nestandartních objednávek i dalším 

oddělením počítačové školy dle předdefinovaných firemních procesů. 

Funkce reportingu – pomocí programu bude možno vyhledávat informace 

z databáze podle předdefinovaných paramtrů. 
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3.3  Popis stávajícího informačního systému 
 

V současné době společnost používá informační systém naprogramovaný 

v prostředí .NET, pracující nad databází SQL. Software byl navrhnut a vytvořen 

přímo pro potřeby společnosti. Vzhledem k tomu, že nový modul CRM je navrhnut 

jako samostatná aplikace spolupracující s ostatními částmi IS pouze přes 

společnou databází, není začlenění tohoto modulu do stávajícího informačního 

systému společnosti technicky obtížné. 
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4. UML a jeho význam pro analýzu a návrh informačních systémů 

4.1      UML – Unified Modeling Language  

 

Zkratka UML znamená v českém překladu jednotný modelovací jazyk. Jedním z 

jeho cílů je sjednocení používaných výrazových prostředků. UML je jazykem s 

bohatou sémantikou a syntaxí, který usnadňuje návrh a vizualizaci různých typů 

aplikací. UML je jazyk, který umožňuje modelovat jednoduché i složité aplikace 

pomocí stejné formální syntaxe, a proto můžete výsledky své práce sdílet s 

ostatními návrháři. Model v UML se skládá z různých diagramů, jež představují 

průhledy na různé části sémantického základu navrhované aplikace. Sémantickým 

základem je souhrn specifikací aplikace, který vymezuje teritorium, v němž se 

může návrh pohybovat. Diagram ve vizuální formě vypráví právě jeden konkrétní 

"příběh" o aplikaci. Žádný dvourozměrný diagram nemůže zachytit komplexní 

aplikaci v celku, ale soustředí se vždy právě na jeden důležitý aspekt. Jazyk UML 

rozeznává pět základních pohledů na systém[3][4]. 

 Pohled případů užití. V případech užití jsou vyjádřeny základní požadavky kladené 

na systém. Veškeré další pohledy se pohybují v mantinelech vymezených 

pohledem případů užití. 

 Logický pohled se zabývá zejména pojmy z problémové domény zadavatele a jejich 

vzájemnými statickými vztahy. 

 Procesní pohled se soustřeďuje na chování systému, které musí splňovat požadavky 

a omezení z případů užití, jež jsou kladeny na průběh procesů. Pregnantně řečeno, 

jedná se o procesně orientovaný doplněk logického pohledu. 

 Implementační pohled zachycuje fyzické rozdělení aplikace na samostatné 

komponenty a jejich závislosti. 

 Pohled nasazení mapuje komponenty na množinu fyzických výpočetních uzlů v 

cílovém prostředí. 

Dle knihy The Unified Modeling Language User Guide je jazyk UML sestaven ze 

základních tří stavebních prvků: 

 Z předmětů (things) –základní elementy modelu.  

 

 Vztahů (relationships) – pojítka mezi předměty, určující významovou 
souvislost mezi dvěma, ale i více předměty. 

 

 Diagramů (diagrams) – pohledy na modely UML, které popisují, co námi 
navrhovaný systém bude dělat (analytické diagramy), ale také jak to bude dělat 
(návrhové diagramy). Stručný přehled diagramů uvádím na následujícím obrázku 
(obr. 1) 
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Obrázek 1: Přehled UML diagramů 

 

Ve své diplomové práci jsem použil zejména diagramy případů užití a digramy 

aktivit, takže je na následujících řádcích přiblížím detailněji. 

 

4.1.1 Diagram Případů užití (Use case diagram) 

 

Případy užití zachycují přesně funkčnost, která bude navrhovaným programem 

nabízena, a každý z nich popisuje jeden z použití systému. Znázorňují chování 

systému z pohledu uživatele. Umožňují definovat ohraničený systém a jeho vztahy 

s vnějším okolím. Podávají  v podstatě obraz funkčnosti systému, která je 

vyvolávána podněty  zvnějšku. 

Diagram se skládá pouze z několika symbolů: 

 Aktér – znázorněn postavičkou – může se jednat jak o osobu, ale také o 

organizaci, či externí systém, který nějakým způsobem spolupracuje s naším 

systémem. 

Diagramy UML

Statický model

Diagramy strukturní

Diagram tříd

Diagram komponent

Diagram nasazení

Dynamický model

Diagramy chování

Objektový diagram

Diagram případů užití

Sekvenční diagram

Diagram spolupráce

Stavový diagram

Diagram aktivit
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 Případ užití – znázorněn elipsou – popisuje sekvenci činností, které systém 

může vykonat prostřednictvím interakce s vnějšími účastníky (aktéry) 

 

 

 Hranice systému – rámeček. Jeho popiskem určujeme název sytému. 

Účastníky (aktéry nzázorňujeme vně jeho hranic, zatímco případy užití, 

které charakterizují chování samotného systému, umisťujeme uvnitř 

rámečku. 

 Spojnice – znázorněna plnou čarou (v UML plná čára značí přiřazení) a 

vyjadřující interakci mezi aktérem a případem užití, nebo přerušovanou 

čarou definující vztahy mezi samotnými prípady užití. Tyto se nazývají 

relace a rozeznáváme dvoje: 

 

o Relace <<include>> Vyčlenění společného případu užití ze scénářů 

základních případů užití. Například při opakujících se scénářích je 

doporučeno tento vyjmout, než udržovat více shodných kopií. 

Důležité je, že základní scénář není bez rozšiřujícího kompletní.  

 

o Relace <<extend>> Rozšiřuje základní případ užití o nové doplňkové 

chování. Základní use case je však sám o sobě funkční. 

 

Jednoduchý use case diagram je znázorněn na obrázku 2. 

 

4.1.2  Diagramy Aktivit 

 

Modelují procesy jako kolekce aktivit a přechodů mezi nimi. Na diagramech se 

setkáme s těmito symboly: 

 Akce – znázorněné obdelníkem se zakulacenými rohy. Popisují stav akce, 

nebo také aktivity, je dále nedělitelnou jednotkou diagramu. Může se jednat 

o krok algoritmu, nebo činnosti.  

 

 Dílčí aktivity – znázorněné podobně jako akce, ale narozdíl od nich již 

nejsou nedělitelné a dají se rozdělit na další dílčí aktivity, nebo na dále již 

nerozložitelné akce. 
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 Přechody – znázorněné šipkou. Ukončení akce, či aktivity vyvolá 

automaticky bezprostřední přechod do dalšího stavu. 

 

 

 Hodnocení přechodu – znázorněný kosočtvercem. K hodnocení vede vždy 

pouze jedna cesta, hodnocených výstupních přechodů ovšem může být 

mnoho, ale jen jeden může být aktivován. A to ten, který splňuje podmínku 

přechodu. Ty je třeba volit tak, aby se vzájemně vylučovali a diagram aktivit 

zůstal deterministický. 

 

 Rozvětvení a spojení – rovná vodorovná čára. Diagramy aktivit umí 

modelovat souběžné toky činností. Přechod lze rozvětvit do dvou (ale i více) 

souběžných toků a následně je zpětně synchronizovat prostřednictvím 

spojení (viz obr 3). 

 

 

 Zóny (nebo také plavební zóny z anglického originálu swimlanes) – pomocí 

zón můžeme specifikovat, kdo jakou aktivitu provádí. Diagram rozdělíme do 

vertikálních pruhů oddělených svislými čarami, kde každý pruh označuje 

jednotlivou třídu, nebo třeba osobu, a aktivity v ní jsou pak činnosti 

prováděné touto osobou (třídou, oddělením..). 

 

 Signály – přenáší asynchroně informace mezi objekty.  

 

 

 

Obrázek 2: Příklad diagramu Use Case 

 

 

 

Obrázek 3: Příklad diagramu aktivit 

 

 

uc Primary Use Cases

System Boundary

Use Case1

Actor

Use Case2

Use Case3

«include»

«extend»

uc Primary Use Cases

ActivityInitial

Activ ity1

Activ ity2

Activ ity3

Activ ity4

Activ ity5

ActivityFinal
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4.2  Software pro modelování UML 
 

Ačkoliv první verze UML se datuje na rok 1997, v dnešní době již existuje velký 

počet sw řešení podporujících, či přímo vystavěných na UML. A to od jednodušších 

programů, které umožňují pouze „kreslení“ diagramů (například Visio společnosti 

Microsoft) až po sofistikované CASE (Computer Aided Software Engineering) 

nástroje, které umožňují propojení jednotlivých modelů a zachycení celého 

analytického návrhu, nebo generování a synchronizaci kódu objektových 

programovacích prostředí jako je .NET, Java, nebo C++. Mezi běžně využívané 

CASE nástroje patří například Rational Rose (Rational), PowerDesigner (Sybase), 

či AllFusion (Computer Associates). Ja jsem během analýzy a návrhu modelů 

využíval programové vybavení Enterprise Architect společnosti Sparx Systems. 

Jeho plně funkční, časově omezenou verzi lze nalézt na webových stránkách 

společnosti (www.sparxsystems.com). Tento program pokrývá všechny potřeby 

vývoje software. Od sběru požadavků, přes analytickou část, návrh jednotlivých 

modelů až po testování a údržbu software. Tento program také umožňuje jak 

generování, tak reverzní engineering zdrojových kódů v různých programovacích 

jazycích (C++, C#, Java, Delphi, VB.Net, Visual Basic, ActionScript a PHP), nebo 

generování reportů a dokumentace. [6] Obrázky použité v mé diplomové práci 

pocházejí právě z programu Enterprise Architect. E-R diagram pak z Microsoft 

Visio ve verzi 2007. 
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5. Analýza a návrh modulu CRM 
 

Tato část mé diplomové práce se zabývá analýzou a návrhem řešení modulu CRM. 

Využívám k tomu standartní nástroje UML – tedy modely, které následně slovně 

popíši. Při analýze je snaha celý systém ”rozdrobit” na určité součásti a s těmito 

pak dále můžeme pracovat odděleně. 

5.1   Slovníček pojmů 
 

Zde uvedu pojmy, se kterými v následujícím textu budu pracovat. 

Obchodník – zaměstanec naší společnosti, komunikuje s kontakty, vyhledává 

nové obchodní příležitosti, vytváří nabídky. 

Firma – společnost, kterou zavedeme do databáze jako našeho (potenciálního) 

klienta. 

Skupina firem – využití například u korporací. Skupina firem, které mají různé 

IČO, název a někdy i sídlo, ale patří jednomu majiteli. Příkladem může být třeba 

skupina ČEZ sestávající se z různých společností: ČEZData, ČEZměření, 

ČEZprodej atd.. K bližšímu využití se dostaneme v kapitole 5.2.2.3. 

Kontakt – zaměstnanec cizí firmy, se kterým jedná obchodník. Může to být 

majitel firmy, nebo třeba osoba zodpovědná za vzdělávaní zaměstnanců. 

5.2  Model případu užití 
 

Modelování případů užití je určitou formou získávaní požadavků a jejich 

zadokumentování. Toto modelování se skládá z následujících aktivit: 

 Nalezení hranic systému 

 Určení účastníků (herců) 

 Nalezení samotných případů užití a jejich specifikace 

 Tvorba scénářů 
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5.2.1  Nalezení hranic systému a určení účastníků 

 

V našem případě nalezení hranic subsystému CRM a jeho účastníků znamenalo 

určit, kdo se systémem vlastně bude pracovat a jaké činnosti v něm bude provádět. 

Samotnou hranici sytému nakonec stejně určuje až uživatel systému tím, které 

z jeho součástí využívá. Vzhledem k tomu, že tento systém bude využíván pouze 

členy obchodního oddělení – tedy obchodníky, bude primárním hercem 

Obchodník, dále se nám ještě v diagramech vyskytne herec Systém, který bude 

symbolizovat zautomatizované procesy našeho modulu. 

 

5.2.2  Nalezení samotných případů užití 

 

Zde popíši a zobrazím jednotlivé podsystémy modelu, aby bylo zřejmé chování 

v každé jeho části. Samotné analýze, nemluvě o modelování systému, samozřejmě 

předcházel sběr požadavků. Jednalo se zejména o osobní rozmluvu s budoucími 

uživateli systému a také o jejich pozorování při pracovním procesu, čímž se nám 

podařilo zformulovat požadavky na funkcionalitu námi navrhovaného modulu a 

také si udělat obrázek o činnostech, které obchodník, jakožto budoucí uživatel, 

provádí a které by mu náš systém měl pomoci zjednodušit. 



 
 

13 

 

 
 

 

 

Obrázek 4: Celkový náhled na model Případů užití 

 

 

 

5.2.2.1 Práce s kontakty 

 

Vysvětlení pojmu kontakt jsem provedl v kapitole 5.1. Než můžeme začít 

s kontaktem pracovat, je třeba jej nalézt v databázi. Vyhledáváni kontaktu je 

možné buď přímo podle jména kontaktu, nebo, pokud jej neznáme, podle názvu 

firmy. Pokud hledaný kontakt nenalezneme, je třeba jej vytvořit. Stejně tak je třeba 

vytvořit firmu, ke které chceme kontakt připojit, pokud ji již nemáme zavedenou 
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v databázi. Na tomto případu je názorně vidět rozdíl v použití vazby extend a 

include – případ Vytvořit novou osobu (firmu) se zavolá až tehdy, pokud 

hledaná osoba v databázi neexistuje, zatímco Vyhledat v seznamu osob 

(firem) je zavolán vždy, pokud chceme vytvářet nový kontakt. Z pohledu 

obchodníka je pak nejdůležitější práce s kontaktem správa událostí. Událostí 

rozumíme interakci mezi obchodníkem a kontaktem. Tato aktivita může být 

vyvolána z kterékoliv strany – obchodník volá kontakt a nabízí mu školení, 

obchodník zasílá katalog kurzů pro následující období, nebo naopak kontakt volá 

obchodníkovi a poptává školení, nebo reklamuje výši vyúčtování za odebrané 

služby. Všechny tyto informace jsou jedním ze základních pilířů všech CRM řešení. 

Přehledný, ale uplný výčet činností se zákazníkem nám poskytuje jedinečné 

informace, ze kterých obchodník může vycházet při nabízení služeb zákazníkovi, 

ale také při reklamacích, či následném hledání a řešení vzniklých problémů. 

 

 

 

Obrázek 5: Detail pohledu případu užití Práce s kontakty 
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5.2.2.2 Práce s firmami 

 

V této části subsystému obchodník pracuje s firmami. Kromě akcí, kde pro 

zvolenou společnost může obchodník zvolit velikost slevy pro zadané skupiny 

kurzů, či nastavit periodu fakturace za odebrané služby, je tento submodul pro 

obchodníka zajímavý především pro své reportovací funkce. Jedná se například o 

zobrazení obratu v zadaném období, který u nás společnost generovala, či 

zobrazení vydaných faktur, včetně informace zda byly tyto faktury proplaceny včas, 

případně s jakým zpožděním. U tohoto submodelu bych ještě zmínil případ 

Nastavení příznaku obchodní kategorie. Tyto kategorie rozlišujeme tři (v 

budoucnu, podle potřeby, samozřejmě nebude problém kategorie rozšířit o nové) 

neklient, klient a partner. Neklient je firma, kterou již máme zavedenou v databázi, 

ale zatím si u nás neobjednala žádné služby. Příznak klient nastaví automaticky 

sám systém v okamžiku, kdy dojde k odběru služby, nebo ručně obchodník, pokud 

bude chtít firmu devalvovat z příznaku partner. Příznak partner může opět nastavit 

sám systém po dosažení potřebné velikosti obratu za dané období, či opět ručně 

obchodník. Pro úplnost ještě uveďme, že dělení na klienty, či partnery je součástí 

věrnostního programu. 
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Obrázek 6: Detail pohledu případu užití Práce s firmami 

 

Právě v tomto diagramu nám poprvé vystupuje nový herec Systém. Samotný 

mechanismus rozhodování systému jestli má, či nemá změnit nastavení příznaku 

obchodní kategorie bude popsán pomocí activity diagramu v kapitole 5.3.5. 

 

5.2.2.3 Práce se skupinami firem 

 

Z pohledu případů užití je práce se skupinami firem podobná předešlým 

submodelům. Zde stojí za povšimnutí, že jsme díky analýze objevili stereotyp Najít 

firmu, který se nám objevuje již v předešlých diagramech a víme tedy, že při 

samotném programování budeme moci tento stereotyp využít několikrát.  
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Obrázek 7: Detail pohledu případu užití Práce se skupinami firem 

Tento případ užití ovlivňuje i případ Práce s firmami z předchozí kapitoly. Pokud 

obchodník přidá firmu do skupiny, systém sám této firmě nastaví jak periodu 

fakturace, tak předdefinované slevy.  

 

5.2.2.4 Funkce reportingu 

 

Následující část modulu jsem pojmenoval Reporting. Obhodníkovi bude sloužit 

k vyhledávaní dat dle výběru a zadaných parametrů. Může si nechat zobrazit obrat, 

generovaný vybranou firmou, ve sledovaném období, seznam firem, které za 

zadané období utratily za služby minimálně zadaný obnos, a také si bude moci 

nechat, podle různých kriterií, vyhledat a vypsat na obrazovku aktivity, 

uskutečněné s kontaktem, či firmou. 
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Obrázek 8: detail pohledu případu užití Reporting 

 

5.3 Diagramy aktivit 
 

Diagram aktivit (Activity diagram) zobrazuje sekvenci aktivit, které podporují jak 

sekvenční, tak paralelní chování. Jedná se v podstatě o variantu diagramů 

stavových, v nichž stavy reprezentují vykonání činnosti a přechody jsou vyvolány 

jejím ukončením. Diagramy aktivit většinou připojujeme k případům užití, třídám, 

rozhraním, či komponentům a modelujeme tím jejich chování. Lze je ovšem také 

úspěšně využít při modelování obchodních, či pracovních procesů. 
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5.3.1 Hlavní program 

 

Na obrázku 8 je znázorněn jednoduchý diagram, označený jako Hlavní program. 

Uvádím jej zde jak pro úplnost, tak pro popsání některých stavebních kamenů 

tohoto druhu diagramů, se kterými budu v následujících odstavcích pracovat. 

Jakákoliv sekvence činností v modelu aktivit začíná a je ukončena speciálním 

symbolem. Jedná se o plný černý kruh pro začátek a nezcela vyplněný pro 

ukončení sekvence. Dále na diagramu můžeme nalézt jak jednoduchou (dále 

nedělitelnou) aktivitu, tak aktivity dílčí (sestávající se z mnoha dalších aktivit a 

jejich sekvencí). Tyto jsou označeny symbolem dvou spojených elips. Dílčí aktivity 

se obvykle používají při modelování složitých procesů. Každý prvek pracovního 

postupu lze modelovat jako dílčí aktivitu, kterou lze rozkládat tak dlouho, dokud se 

nebude skládat z pouze dále nedělitelných akcí. Tyto dílčí aktivity nám budou 

modelovat chování systému a činnosti obchodníka pracujícího s tímto systémem, 

které jsme si definovali v kapitole 5.2, kde jsme určili, co vše nám systém bude 

nabízet. V této kapitole si ukážeme, jak tyto funkcionality budeme využívat. 
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Obrázek 9: Activity diagram – Hlavní program 
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5.3.2 Práce s firmami 

 

Tato aktivita začíná, když obchodník v hlavním okně programu vybere práci 

s firmami. Nejprve je nutné danou firmu vyhledat v databázi. V případě 

neúspěšného vyhledání mu systém automaticky nabídne možnost hledat znovu, 

například podle jiných vyhledávacích kritérií (IČO namísto názvu společnosti), 

nebo pokud si je obchodník jist neexistencí společnosti v databázi, má možnost 

tuto firmu do databáze dílčí aktivitou Zapsat novou firmu zavést. V případě 

úspěšného nalezení firmy je systémem zobrazeno okno s dalšími aktivitami, které 

nad vybranou společností obchodník může provádět. Sekvence aktivit končí 

uzavřením okna s aktuálně editovanou firmou, data se odesílají na server a 

program, který dosáhne bodu activity final, odskakuje na úvodní obrazovku – 

Hlavní program. 

 

 

 

Obrázek 10: Activity diagram – Práce s firmami 
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5.3.2.1 Přidání či odebrání firmy ze skupiny 

 

Zde si může uživatel nechat zobrazit skupinu, do které firma, se kterou aktuálně 

pracuje, náleží. V případě, že firma není členem žádné skupiny, může ji přidat do 

některé existující, nebo vytvořit skupinu novou. Akce začíná, když obchodník 

v okně Práce s firmou zvolí možnost Přidat/odebrat firmu ze skupiny. Systém 

zkontroluje, zda se firma již v nějaké skupině nachází. Pokud ano, zobrazí se detail 

skupiny (její název a další firmy ve skupině) a uživateli je nabídnuto odstranění 

aktuální firmy z této skupiny. Pokud firma v žádné skupině není, systém nabídne 

možnost vyhledání skupiny, do které chce firmu přidat. Pokud není skupina 

nalezena, může ji vytvořit. Po ukončení všech akcí, či uzavření okna se program 

vrací na obrazovku – Práce s firmami.  

 

Obrázek 11: Activity diagram - Přidat/odebrat firmu ze skupiny 

 

5.3.2.2 Vytváření objednávky 

 

Proces vytváření objednávky začíná kontakt z firmy, žádostí u obchodníka o 

zpracování nabídky. Obchodník se podle žádosti rozhodne, zda se jedná o 

standartní školení, či o kurz nestandartní. U těchto pojmů se na chvíli zastavíme. 

Ačkoliv naše společnost nabízí služby (školení), analogicky si můžeme následující 
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problematiku převést například i pro produkční společnost prodávající své 

výrobky. Počítačová škola nabízí v první řadě standartizovaná školení, u kterých je 

předem známá osnova, délka trvání, či cena. Zákazníkovi ovšem nemusí vyhovovat 

a přizpůsobení nabízených produktů podle žádostí klienta je jedním z nosných 

prvků CRM. Právě schopnost a ochota poskytovatele služeb přizpůsobit svou 

nabídku tak, aby uspokojil potřeby klienta, je jeden z faktorů, na základě kterého 

se bude zákazník rozhodovat v budoucnu. I mnou navrhovaný modul se tedy musí 

umět s touto eventualitou vyrovnat. Pokud tedy obchodník po obdržení žádosti o 

vytvoření nabídky usoudí, že ve firemním portfoliu nabízených služeb není žádná 

odpovídající požadavkům klienta, pokusí se takovou vytvořit. Tento proces se 

skládá z několika kroků a bude zasahovat i do dalších oddělení společnosti, díky 

tomu se také  na následujícím diagramu poprvé setkáváme se zónami (swimlanes), 

které byly zmíněny v kapitole 4.1.2. Jako první krok vytvoření nestandartní 

objednávky bude tvorba osnovy. Tuto musí schválit produktový manažer pro 

danou skupinu kurzů (office, back-office, grafické kurzy...) a systém tedy osnovu 

automaticky odešle ve formě signálu (zprávy) příslušnému pracovníkovi. Ten tuto 

osnovu buď schválí, nebo zamítne a opět formou zprávy odešle zpět. V případě 

zamítnutí osnovy se celý proces opakuje, jak je naznačeno v diagramu. Obdobná 

situace nastává při určování technických požadavků, tedy softwaroveho i 

hardwareho vybavení potřebného pro úspěšný běh školení. Nemůžeme nabízet 

služby, či výrobky (u produkčních společností), které nejsme schopni zajistit. Po 

schválení z obou oddělení již obchodník může nabídku dokončit jejím naceněním a 

odesláním zpět kontaktu opět formou zprávy. Sekvence činností končí zadáním 

objednávky klienta do systému.  
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Obrázek 12: Activity diagram – tvorba objednávky 

act Vytv ořit nabídku

Technické odd.Product ManagerObchodníkKontakt

Žádost o nabídku
Akceptov ání

žádosti

standartní kurz?

Tv orba osnov

nestandartní

objednáv ky

osnova ke 

schválení

odeslat ke

schv álení

Schv álit osnov u

osnova ke 

scválení

Schválení 

osnovy

Schválení 

osnovy

Nacenění

služby

schváleno?

Vytv oření

technických

požadav ků

odeslat tech.

požadav ky ke

schv álení

tech. 

požadavky 

ke chválení

tech. 

požadavky 

ke chválení

Schv álení tech.

požadav ků

Schválení 

tech. 

požadavkůSchválení 

tech. 

požadavků

schváleno?

Vytv oření

nabídky

odeslání

nabídky

NabídkaNabídka

Odpov ědět na

nabídku

Odpověď Odpověď

Zadat

objednáv ku do

systému

nabídka přijata?

[ne]

[ano]

[ne]

[ano]

[ano]

[ano]

[ne]

[ne]
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5.3.3 Práce se skupinami firem 

 

Ačkoliv tento diagram na první pohled vypadá složitě, není tomu tak, jen se zde 

vyskytuje více činností a také větší počet scénářů, které mohou nastat. Důležité je, 

že navzdory použití většího počtu hodnocených přechodů (Decision points) zůstala 

zachována základní podmínka – determinismu diagramu. Podmínky 

v hodnocených přechodech jsou booleovské a program má tedy vždy jasně určenou 

cestu, ve které bude jeho běh pokračovat. V tomto diagramu se setkáváme s novým 

symbolem Sloučení. Stejně jako symbol Hodnocení se značí kosočtvercem a 

dochází v něm ke sloučení alternativních cest. 

 

 

Obrázek 13: Activity diagram – práce se skupinami firem 

 

5.3.4 Práce s kontakty 

 

Práce s kontakty by měla být nejčastěji využívanou funkcí tohoto modulu. 

Obchodník v ní může jak zakládat nové kontakty, editovat údaje o stávajících, 

vytvářet události, či je u zvoleného kontaktu prohlížet.  

act Práce se skupinami firem

skupina existuje?

Vyhledat skupinu

firem

Nastav it slev u pro

jednotliv é skupiny kurzů

Pojmenov ání skupiny

Výběr činnosti

Vyhledání firmy

firma nalezena?

Zapsat novou firmu?

Přidání firmy do skupiny

Zapsat nov ou firmu

Nastav it periodu

fakturace

Přidat novou firmu do skupiny?

[ano]

[ne]

[vyhledání skupiny]

[ne] [ano]

[ne]

[Založení nové skupiny]

[Ano]

[Ne][Ano]
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Obrázek 14: Activity diagram – práce s kontakty 

 

Vytváření událostí je sekvence činností sestávající se ze 4 kroků. Nejprve 

obchodník událost pojmenuje krátkým výstižným názvem. Dále nastaví typ 

události, výběrem z předdefinovaných možností (například – telefonický kontakt, 

emailová korespondence, zaslán katalog, osobní schůzka, vyhraný / prohraný 

obchodní připad...). Nenajde-li odpovídající možnost mezi nabízenými, zvolí 

Ostatní. Dále událost popíše, nebo zde třeba vloží obsah e-mailové zprávy, či scan 

faxu. Poslední a nepovinnou položkou událostí je nastavení jejich příznaku. Tato 

bude reprezentována jednoduchým grafickým symbolem  pro vyhranou a   pro 

prohranou obchodní příležitost.  

5.3.4.1 Vytváření nového kontaktu 

 

Ještě jednou si definujme pojem kontakt. Jedná se provázaní entit z tabulek Firmy 

a Osoby, tedy osoba pracující ve firmě, se kterou obchodník jedná – většinou se 

jedná o nabídku služeb. Vytváření nového kontaktu je tedy ztotožnění osoby 

s firmou a nastavení příznaku kontakt. V jedné firmě můžeme mít více kontaktů.  

act Práce s kontakty

Práce s kontakty

Vytv ořit nov ý

kontakt

Práce s kontaktem

Vyhledat kontakt

kontakt nalezen?

Prohlížet historii

událostí

ActivityFinal

Pojmenov at

událost

Popsat

událost

Nastav it příznak

události

Editov at kontakt

Nastav it typ

události

[ne]

[ano]
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Obrázek 15: Activity diagram Vytvoření nového kontaktu 

 

5.3.5 Služby reportingu 

 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 5.2.2.4, tato část modulu bude sloužit 

k vyhledávání dat z databáze. Účelem je poskytnout obchodníkovi informace 

statistické, nebo takové, které mu napomohou při vedení obchodních případů. 

Příkladem statických funkcí je 

 Obrat za čas vybrané firmy – zde si obchodník vyhledá v databázi 

firmu, určí období, které jej zajímá, a systém vyhledá a zobrazí obrat 

generovaný zadanou firmou v této sledované době. 

 

 Firmy s obratem za čas – analogie předchozího případu, ovšem zde si 

obchodník zadá minimální výši obratu, dále období a systém mu v databázi 

vyhledá a zobrazí všechny firmy splňující zadané podmínky.  

  

Dále se zde pak nachází reporting aktivit. Zde si může obchodník nechat například 

vyhledat všechny uskutečněné nabídky za zadané období, všechny aktivity spojené 

s určitou společností a obsahující zadané slovo, či přímo fultextem prohledávat 

všechny zapsané aktivity. 

act Vytv oření nov ého kontaktu

Naj ít osobu v  databázi

osoba nalezena?

Naj ít firmu v  databázi

Firma nalezena?

Vyplnit dodatečné

informace o kontaktu

(pozice, další kontaktní

údaje)

Zapsat nov ou firmuZapsat nov ou osobu

[ano]

[ne]

[ano]

[ne]
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Obrázek 16: Activity diagram reporting – hlavní okno 

 

5.3.5.1 Obrat za čas vybrane firmy 

 

Při konstrukci následujících dvou diagramů jsem opět využil zón (swimlanes), aby 

bylo zřetelně naznačeno, které aktivity vykonává uživatel a které systém. Akce 

začíná, když uživatel na obrazovce reporting – hlavní okno,vybere  možnost Obrat 

za cas vybrane firmy. Nejdříve je potřeba firmu vyhledat v databázi. Pokud je 

hledání neúspěšné, je uživateli nabídnuto hledání opakovat, či aktivitu ukončit, 

pokud je firma nalezena, je uživatel vyzván k zadání počátečního a koncového data 

období, ve kterém chce zjistit výši finančních prostředků, které vyhledaná firma ve 

společnosti utratila. Následně systém provede kontrolu data. Při splnění kontroly 

vyhledá v databázi požadované informace, zobrazí je a akce končí. V opačném 

act Reporting

Reporting - Hlav ní okno

Obrat za cas v ybrane

firmy

Výběr činnosti

Firmy s obratem za

cas

Reporting aktiv it
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případě je uživatel vyzván ke korekci časového období. Diagram činností je 

naznačen na obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Activity diagram - Obrat za cas vybrane firmy 

 

5.3.5.2 Firmy s obratem za čas 

 

Obdoba předchozího diagramu. Po zadání částky a data systém vyhledá a zobrazí 

všechny firmy odpovídající dotazu, tedy takové, které ve sledovaném období 

utratily za služby minimálně zadanou částku. Pokud datum zůstane nevyplněné, 

zobrazí se informace za celou historii uloženou v databázi. (to samé i v případě 

z předcházející kapitoly.) 

 

Obrázek 18: Activity diagram – Firmy s obratem za čas 

act Obrat za cas v ybrane firmy

S
y

s
té

m
O

b
c

h
o

d
n

ík

Vyhledat firmu

Firma nalezena?

Nastav  počáteční a

koncov é datum

Kontrola platnosti data Vyhledej  firmy v  databázi a

zobraz

Platné datum?

Hledat znovu?

[Ne][Ano]

[Ano]

[Ne]

[Ne]

[Ano]

act Firmy s obratem za cas

S
y

s
té

m
O

b
c

h
o

d
n

ík

Nastav  počáteční a

koncov é datum

Kontrola platnosti data Vyhledej  firmy v  databázi a

zobraz

Platné datum?

Nastav  minimální v elikost

obratu

[Ano]

[Ne]
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5.3.5.3 Reporting událostí 

 

Aktivity půjdou vyhledávat podle různých kriterií a jejich kombinací. Detailně 

rozkreslený diagram by v tomto případě byl spíše na škodu a k přehlednosti by 

nepřispěl. Z tohoto důvodu samotný popis této aktivity provedu až v kapitole 6.2.3 

při vysvětlení použitých SQL dotazů. Jednoduchý náčrt diagramu aktivit pro tento 

případ je na obrázku 19. 

 

 

Obrázek 19: Activity diagram – Reporting aktivit 

 

5.3.6 Nastavení příznaku obchodní kategorie 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 5.2.2.2 zařazení firmy do obchodní kategorie může 

provádět jak obchodník, tak je tento proces zautomatizován a prováděn 

samostatně systémem podle předem zadaných kritérií. Toto pomůže obchodníkovi 

udržovat přehled o společnostech, které začaly, či naopak již přestaly splňovat 

podmínky zařazení do partnerského programu. Tato činnost bude automaticky 

spouštěna v noci při nejnižším zatížení serverů. Při provedení změny statusu firmy 

systém odešle obchodníkovi, který má danou společnost na starosti, informační 

email o provedení změny statusu. Po načtení firmy systém zkontroluje její příznak. 

Je-li nastaven na NEKLIENT, pokusí se vyhledat objednávky provedené touto 

act Reporting aktiv it

S
y

s
té

m
U

ž
iv

a
te

l

Zadej  parametry

vyhledávání

Vyhodnoť vyhledávací

parametry

Vyhledej  a zobraz

výsledek

Hledat znovu?

[Ano]

[Ne]
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firmou. Pokud žádné objednávky nejsou nalezeny, příznak se nemění a akce končí. 

V opačném případě systém pokračuje stejnou cestou, jako kdyby příznak 

NEKLIENT nastaven nebyl. V dalším kroku systém spočítá obrat za předem 

nastavené období, tedy sečte všechny vydané faktury pro danou společnost a 

výslednou částku porovná s minimálním limitem, potřebným k získání statusu 

partner. Není-li tato podmínka splněna, systém firmě nastaví (či ponechá) 

označení KLIENT, či PARTNER pokud splněna je. Posledním krokem je pak 

porovnání, zda došlo ke změně statutu firmy, pokud ano, systém odešle zprávu 

obchodníkovi, pokud ne, akce končí a systém pokračuje další firmou. 
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Obrázek 20: Activity diagram – Systém – automatické nastavení příznaku obchodní 
kategorie 

  

act Systém - nastav ení obchodní kategorie

Načti firmu

Neklient?
Vyhledej  prov edené

objednáv ky firmy

nalezena objednávka?

Spočítej  obrat za zadané

období

Větší než zadaný limit?

Nastav  firmě příznak

PARTNER

Nastav  firmě příznak

KLIENT

Odešli e-mail o změně

Provedena změna v příznaku?

[Ano]

[Ne]

[Ne]

[Ano]
[Ne]

[Ano]

[Ano]

[Ne]



 
 

33 

 

 
 

6. Návrh řešení 
 

V předcházející kapitole jsem provedl analýzu systému. Určil jsem činnosti, které 

bude modul nabízet, a pomocí diagramů aktivit namodeloval jeho chování. V této 

části mé diplomové práce se zaměřím na způsob, jakým tyto činnosti bude 

zpracovávat. Jak jsem již uvedl, modul pracuje nad databázi SQL a jeho činnost se 

skládá zejména z SQL příkazů. V následujících kapitolách uvedu a popíši tyto 

příkazy pro některé části systému. 

 

6.1.  Jazyk SQL 
 

[5]Historie jazyka SQL spadá do 70. let 20. století, kdy v laboratořích IBM probíhal 

výzkum relačních databází a bylo potřeba vytvořit sadu příkazů pro jejich ovládání. 

Předchůdcem SQL byl jazyk SEQUEL (Structured English Query Language), při 

jehož tvorbě byla snaha o vytvoření jazyka, ve kterém by se příkazy tvořily 

syntakticky co nejblíže jazyku přirozenému. Na vývoji se později začaly podílet i 

další společnosti, jako napřiklad Relational Software Inc. (dnes Oracle 

Corporation), které uváděly na trh vlastní relační databázové systémy. Všehny 

ovšem využívaly jazyka SEQUEL, který byl později přejmenován právě na SQL. 

Ačkoliv je v dnešní době již jazyk standartizován normou vydanou ANSI (American 

National Standards Institute), ne každá relační databáze různých výrobců má vždy 

implementovány všechny požadavky normy, či obsahuje vlastní proprietárni prvky 

a konstrukce, což vede k omezené přenositelnosti SQL dotazů mezi jednotlivými 

databázemi. 

 

6.1.1 Příkazy SQL 

 

SQL příkazy dělíme do čtyř základních skupin 

6.1.1.1 Příkazy pro manipulaci s daty 

 

Jsou to příkazy pro získání dat z databáze a pro jejich úpravy. Označují se zkráceně 

DML – Data Manipulation Language. 

 SELECT – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat. 

 INSERT – vkládá do databáze nová data. 

 UPDATE – opravuje data v databázi (editace) 
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 DELETE – odstraňuje data (záznamy) z databáze, pro smazání všech 
záznamů z tabulky je možné využít i příkaz TRUNCATE 

 EXPLAIN PLAN FOR – speciální příkaz, který zobrazuje postup zpracování 
SQL příkazu. Pomáhá optimalizovat příkazy tak, aby byly rychlejší. 

6.1.1.2  Příkazy pro definici dat 

Těmito příkazy vytváříme struktury databáze - tabulky, indexy, pohledy a další 

objekty. Vytvořené struktury můžeme upravovat, doplňovat a mazat. Tato skupina 

příkazů se nazývá zkráceně DDL – Data Definition Language. 

 CREATE – vytváření nových objektů 

 ALTER – změny existujících objektů 

 DROP – odstraňování objektů 

6.1.1.3  Příkazy pro řízení dat 

Do této skupiny patří příkazy pro nastavování přístupových práv a řízení transakcí. 

Označují se jako DCL – Data Control Language, někdy také TCC – Transaction 

Control Commands. 

 GRANT - příkaz pro přidělení oprávnění uživateli k určitým objektům. 

 REVOKE - příkaz pro odnětí práv uživateli. 

 BEGIN - zahájení transakce. 

 COMMIT - potvrzení transakce. 

 ROLLBACK - zrušení transakce, návrat do původního stavu. 

6.1.1.4  Ostatní příkazy 

Do této skupiny patří příkazy pro správu databáze. Pomocí nich přidáváme 

uživatele, nastavujeme parametry (kódování, způsob řazení, formáty data a času a 

pod.). Tato skupina není standardizována a konkrétní syntaxe příkazů je závislá na 

databázovém systému. V některých dialektech jazyka SQL jsou přidány i příkazy 

pro kontrolu běhu, takže lze tyto dialekty zařadit i mezi programovací jazyky. 

 

6.2.  E-R diagram 

 

Na obrázku 21 je E-R diagram s tabulkami databáze, které náš modul bude 

využívat a s vazbami mezi těmito tabulkami.  Pro pojmenování jednotlivých 

databázových objektů jsem zvolil jednotný styl, kde tabulky a všechny sloupce jsou 

pojmenovávány názvy tvořenými malými písmeny a jednotlivá slova jsou 

oddělována podtržítkem. Číselníkové tabulky jsou pro přehlednost označeny tak, 

že začínají znaky “c_”. Sloupce, které představují primární klíče tabulek (PK – 

primary key), jsem pojmenoval stejně jako příslušné tabulky s příponou “_id”. 
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Výjimku tvoří primární klíče u číselníků, kde by název klíče, byl zbytečně dlouhý. 

Sloupce, představující cizí klíče (FK –foreign key), jsou pojmenovány stejně jako 

primární klíče tabulek, na který se cizí klíč odkazuje. 

 

Kompletní E-R diagram, ve formátu Visio 2007 se nachází na datovém nosiči, 

přiloženém k této diplomové práci. 
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firma

PK firma_id

 nazev

 adresa

 mesto

 psc

 zeme

 telefon1

 telefon2

 fax

 email

FK1 skupina_firem_id

FK2 obchodnik_id

kontakt

PK kontakt_id

 telefon1

 telefon2

 e-mail

 pozice

 aktivni

FK1 firma_id

FK2 osoba_id

skupina_firem

PK skupina_firem_id

 nazev

 sleva_office

 sleva_backoffice

FK1 perioda_fakturace_id

c_perioda_fakturace

PK perioda_fakturace_id

 perioda

nabidka

PK nabidka_id

 cena

 datum

 popis

FK1 kontakt_id

FK2 obchodnik_id

aktivita

PK aktivita_id

 datum

 nazev

FK3 typ

 priznak

 popis

FK1 kontakt_id

FK2 obchodnik_id

faktura

PK faktura_id

 datum

 popis

 celkova_cena

FK1 firma_id

zamestnanec

PK zamestnanec_id

 jmeno

 prijmeni

 adresa

 mesto

 psc

 telefon

 e-mail

FK1 oddeleni_id

oddeleni

PK oddeleni_id

 nazev

c_aktivita_typ

PK aktivita_typ_id

 typ

osoba

PK osoba_id

 jmeno

 prijmeni

 adresa

 mesto

 psc

 zeme

 telefon

 email

 

Obrázek 21: E-R Diagram – celkový pohled 

Výjimku představují cízí klíče, které nemohou obsahovat kteroukoliv z hodnot 

primárního klíče odkazované tabulky. Příkladem je vazba mezi aktivitou a 
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zaměstnancem naší společnosti, který danou aktivitu vykonává (viz obrázek 22). 

Zde je zřejmé, že například zaměstnanec z technického oddělení nemůže zasílat 

zákazníkovi nabídky. Proto se v tabulce aktivita cizí klíč jmenuje obchodnik_id a 

ne zamestnanec_id, aby bylo na první pohled zřejmé žádané omezení. Tetnto 

systém jsem zvolil proto, aby struktura databáze byla co nejvíce 

samodokumentující. 

 

Obrázek 22: E-R diagram – detail omezení zaměstnance a aktivity 

 

V případě, že by v budoucnu bylo nezbytné systém rozšířit tak, aby jeden 

zaměstnanec byl členem několika různých oddělení (tedy více než právě jednoho), 

bude potřeba upravit strukturu databáze, například vložením vazební tabulky mezi 

tabulky zamestananec a oddeleni, která by obasahovala minimálně sloupce 

zamestnanec_id a oddeleni_id a odstraněním sloupce oddeleni_id z tabulky 

zamestnanec. Pokud by bylo navíc potřeba udržovat i historii vztahu mezi 

zaměstnanci a odděleními, pak by tato vazební tabulka ještě obsahovala sloupce 

datum_od a datum_do. 

 

Centrem navrhovaného systému je vztah mezi naší firmou a dalšími společnostmi 

(zákazníky), se kterými komunikujeme skrze určené osoby (kontakty). Za nás pak s 
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kontakty jedná obchodník, což je zaměstnanec obchodního oddělení. Toto je 

podchyceno v tabulkách zamestnanec a oddeleni. Každá komunikace je evidována 

(tabulka aktivita), a jelikož probíhá mezi konkrétním obchodníkem a konrétním 

kontaktem, je tato tabulka vázana na odpovídající dvě tabulky.  

 

V každé firmě můžeme mít více kontaktů a tyto kontaktní osoby se také mohou 

měnit v čase. Například může kontakt změnit zaměstnavatele a z firmy odejít. Tuto 

možnost jsem vyřešil sloupcem tabulky kontakt s názvem aktivní. Tento sloupec je 

datového typu BIT a vyjadřuje zda je daný kontakt platný. Pro zneplatnění 

kontaktu mu jen přenastavíme příznak v sloupci aktivní, nebudeme jej z databáze 

mazat, čímž zachováme historii aktivit s tímto kontaktem, ale systém již 

obchodníkovi nedovolí (a nebude samozřejmě ani nabízet) vytvářet nad tímto 

kontaktem aktivity nové. Další možností, jak tuto problematiku řešit, by bylo 

nahrazením sloupce aktivní dvěma novými sloupci, například s názvy kontakt_od 

a kontakt_do datového typu DATETIME. Nenulová hodnota řádku v sloupci 

kontakt_do by také znamenala, že osoba z firmy odešla, či již nevykonává pozici, 

na které by pro nás mohla být kontaktem. Ovšem zavedením těchto dvou nových 

sloupců by nám dalo o kontaktu nové informace – jak dlouho pro nás kontakt 

existoval. Kontakty můžeme vybírat i podle pozice, kterou ve společnosti zastává.  

Obdobná situace jako u aktivity nastává i v tabulce nabídka. Nabídku zasílá 

obchodník firmě zastoupené kontaktem. Cizí klíč této tabulky se opět nazývá 

obchodník_id, aby bylo zřejmé, že pozue zaměstnanec obchodního oddělení je 

oprávněn vykonávat tuto činnost. 

 

6.2 SQL dotazy 
 

V této části uvedu a popíši některé z dotazů v jazyce SQL, kterými bude systém 

pracovat s databází. 

 

6.2.1 Dotaz pro Firmy s obratem za čas 

 

Tato procedura vrátí seznam firem, které mají obrat za zadané období větší než je 

zadaná hodnota. Procedura má tři parametry. Parametry datum_od a datum_do 

udávají zkoumané časové období a parametr obrat udává minimální požadovaný 

obrat. Použitý SQL dotaz je pěknou ukázkou základních možností SQL jazyka.  

Nejprve jsou spojeny tabulky firma (s údaji o firmě) a faktura (obsahuje faktury na 
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tuto firmu), nad tímto spojením je provedeno vyhledávání faktur spadajících do 

zadaného období (pomocí between). Poté jsou výsledky seskupeny podle firmy a je 

vypočten sloupec sum_celkova_cena pomocí agregační funkce SUM. Nakonec jsou 

vyfiltrovány jen výsledky s požadovaným obratem (klauzule having). V dotazu jsou 

dále použity aliasy sloupců a tabulek, což by v tomto případě sice nebylo nezbytně 

nutné (hlavně v případě tabulek), nicméně v případě sloužitějších SQL dotazů, 

bychom se již jejich použití nevyhnuli. 

 

CREATE PROC VratFirmyPodleObratu 

  @datum_od datetime,  

  @datum_do datetime,  

  @obrat currency  

AS  

  select  

    fi.nazev,  

    fi.adresa,  

    SUM(fa.celkova_cena) as sum_celkova_cena 

  from  

    firma fi INNER JOIN faktura fa ON fa.firma_id = 

fi.firma_id 

  WHERE fa.datum between @datum_od AND @datum_do 

  GROUP BY  

    fi.nazev,  

    fi.adresa 

  HAVING sum_celkova_cena >= @obrat 
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6.2.2 Dotaz pro Obrat za čas vybrane firmy 

 

Zde je procedura s dotazem pro aktivitu z kapitoly 5.3.5.1 - Obrat za čas vybrané 

firmy. Dotaz, pro firmu nazlezenou v předchozích krocích a pro zadané období, 

vyhledá obrat, generovaný touto firmou.  

Cerate proc Obrat_za_cas @firma int, @datum_od datetime, 

@datum_do datetime @obrat currency OUTPUT 

Select @obrat=SUM(celkova_cena) FROM faktura WHERE 

firma_id=@firma AND Datum_vystaveni between Datum_OD AND 

Datum_DO 

 

6.2.3 Dotaz pro reporting událostí 

 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 5.3.5.3, tento dotaz bude sloužit uživateli 

k vyhledávání aktivit z databáze. Vyhledávat bude možno podle různých paramterů 

a také podle jejich kombinací. Bylo tedy potřeba vytvořit proceduru, která teprve 

na základě zadaných vstupních parametrů, vytvoří dotaz. 

Pro představu, jak by vyhledávání vypadalo z pohledu uživatele, je na obrázku 23  

náhled vyhledávacího okna (jde pouze o demonstrační náčrtek). Z obrázku je 

zřejmé, že do prvního editboxu uživatel vepíše hledaný text. V comboboxu si může 

vybrat typ aktivity. Slovo může je zde podstatné. Pokud vybere nějakou aktivitu ze 

seznamu, omezí se prohledávaní pouze na aktivity tohoto typu, v opačném případě 

se budou prohledávat v databázi řádky všech typů aktivit. 
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Obrázek 23: náhled uživatelského okna reporting aktivit 

 

Další možností je omezení hledání daného textu pouze v názvu, nebo  popisu 

aktivity ane fulltextem, tedy ve všech sloupcích tabulky aktivita. Uživatel také 

může určit období, ve kterém chce aktivity vyhledávat. Platnost zadaného data 

ovšem kontroluje aplikace, nikoliv procedura.  

 



 
 

42 

 

 
 

Create procedure hledej_aktivitu  

@nazev varchar(100)=null,  

@datum_od datetime=null, 

@datum_do datetime=null, 

@typ int=null, 

@popis varchar(2000)=null, 

@kontakt int 

As  

DECLARE @sql varchar(2500),@params varchar(2500) 

SELECT @sql=’SELECT * FROM aktivita WHERE 

ID_kontaktu=@kontakt’ 

If @datum_od is not null 

SELECT @sql=@sql +’ AND datum between datum_od AND 

datum_do’ 

If @nazev is not null SELECT @sql=@sql +’ AND 

CONTAINS(nazev, @nazev)’ 

If @popis is not null SELECT @sql=@sql +’ AND 

CONTAINS(popis, @popis)’ 

If @typ is not null SELECT @sql=@sql +’ AND typ=@typ’ 

 

SELECT @params = ‘@nazev varchar, @datum_od datetime, 

@datum_do datetime,@typ int, @popis 

varachar(2000),@kontakt int‘ 

EXEC sp_executesql @sql, @params, @nazev varchar, 

@datum_od datetime, @datum_do datetime,@typ int, @popis 

varachar(2000),@kontakt int 
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Tato procedura na základě předaných parametrů provede poskládání SQL dotazu 

z jeho jednotlivých předdefinovaných částí.  

Na řádcích 1 až 7 je definice procedury, z čehož řádky 2 až 7 definují její vstupní  

parametry. Za klíčovým slovem AS následuje deklarace proměnných a tělo 

samotné procedury, kde na řádku 10 je přiřazení jádra dotazu do proměnné sql. 

Následuje sekvence podmíněných příkazů, kde jsou postupně do proměnné sql, 

podle hodnot vstupních parametrů připojovány další podmínky tohoto dotazu. 

Například na řádku 12 je do vytvářeného dotazu přidána podmínka porovnávající 

datum z tabulky aktivita s parametry datum_od a datum_do, pokud jsou tyto 

parametry nenulové. Pokud by ovšem tyto parametry měly hodnotu NULL (tedy 

nebyly uživatelem zadány), znamená to, že se nemají uplatnit a daná část dotazu se 

nepřipojí. Analogicky se pak vyhodnocují i další parametry jako popis, název, či 

typ. Od řádku 24 se pak vykoná vytvořený dotaz. 

 

6.3 Technické a programové prostředky 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající informační systém společnosti je 

naprogramován v prostředí .NET, předpokládám, že i nový modul CRM bude 

vytvořen ve stejném prostředí. Program sám o sobě by neměl být výpočetně 

náročný, neboť se bude jednat o vcelku jednoduchou aplikaci, která bude pracovat 

s databází uleženou na severu a pujde tedy spustit na běžné kancelářské pracovní 

stanici, vybavené operačním systémem Microsoft Windows XP (s doinstalovaným 

.NET Framework), či Microsoft Windows Vista. 
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7. Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem provedl analýzu nového modulu ke stávajícímu 

informačnímu systému společnosti, zabývající se poskytováním počítačových 

školení. V kapitole 2 jsem si stovil cíle své práce a to zejména: provést analýzu 

požadovaných funkcí modulu CRM pomocí jazyka UML a navrhnout procesní 

model tohoto modulu. Plánované cíle jsem s plnil v kapitole 5. V podkapitole 5.2 

jsem pomocí modelů Use Case určil funkce, které bude modul uživateli nabízet a 

také submoduly, které bude systém obsahovat. V podkapitole 5.3 jsem pak v  

diagramech aktivit znázornil procesy, které bude subsystém a uživatel vykonávat 

během chodu programu a také další účastníky, kteří sice modul přímo využívat 

nebudou, ale jsou nezbytní k úspěšnému dokončení některých činností. 

 

Kapitolu 6 jsem pak věnoval praktickému návrhu řešení, zejména pak nastínění 

procedur s dotazy v jazyce SQL, které zajišťují některé z funkcí, navržených 

v předchozích kapitolách a navrhl jsem potřebné programové a technické vybavení 

pro chod tohoto modulu.  

 

Podle metodiky UP (Unified Process) se tvorba softwarového projektu skládá 

z několika kroků [3]. Jedná se o: 

 Plánování 

 Analýzu a návrh 

 Tvorbu 

 Integraci a testování 

 Uvedení 

Ačkoliv jsem v této práci provedl část plánovací a analytickou, je třeba si uvědomit, 

že tvorba nového programu je činnost iterační a je tedy možné (dokonce 

pravděpodobné), že se v průběhu dalších kroků objeví nové požadavky a bude 

nezbytné se vracet k analýze, či plánování a tyto doplnit. Právě zde se pak naplno 

projeví výhoda modelování systémů v jazyce UML, zejména přehlednost a 

snadnost doplnění nových fukcionalit, či úpravu těch stávajících. Nelze tedy říci, že 

jsem ve své práci provedl analýzu systému, který už stačí jen odprogramovat a 

odzkoušet, ale mnou provedená práce může sloužit jako dobrý základ při tvorbě 

tohoto modulu. 
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9. Seznam zkratek 
 

UML – Unified Modeling Language (jednotný modelovací jazyk) 

CRM - Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

ERP - Enterprise resource planning (nepřekládá se) 

SQL - Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

CASE - Computer Aided Software Engineering (počítačem podporované 

softwarové inženýrství) 
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10. Obsah přiloženého CD 
 

 

Obrázek 24: Obsah přiloženého CD 

 

Popis adresářů: 

 Graf – obsahuje E-R diagram ve formátu MS Visio 2007 a UML modely 

vytvořené v programu Sparx Enterprise Architect 

 Text – adresář pro uložení samotné diplomové práce ve formátu PDF a DOC 

(MS Word 2007) 
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11. Seznam příloh 
 

Příloha 1: Celkový náhled na model Případů užití (originální velikost obrázku 4) 
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