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ABSTRAKT 

Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje 

software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní 

produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, stanovené vybranou metodikou. 

Vytvořené řešení slouží jako projektová dokumentace pro následný vývoj samotné 

aplikace. Výsledky této práce umožňují znovu použít uvedené principy a postupy na 

budoucích projektech podobného rozsahu. 

ABSTRACT 

The content of this thesis is analysis and design Planning software using agile software 

development methodology for small and middle size projects. I focused primary on 

specific work products of roles Analytic and Project manager laid down by selected 

methodology. Created solution can be used as project documentation for the subsequent 

development of application itself. The result of this thesis allow the reuse of this principles 

and practices to future projects of similar scope. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Informační systém, ICT, Software, Unified Process, UML, BPMN, Agilní metodiky, 

životní cyklus. 
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 Úvod a cíle práce 

Při výběru tématu této diplomové práce, jsem se, ostatně jako po celou dobu svého studia, 

soustředil na možnost uplatnění studovaného v praxi.  Z tohoto důvodu jsem si vybral 

téma týkající se návrhu informačních systémů. K tomuto rozhodnutí vedlo mimo jiné to, 

že jsme se touto problematikou zabývali ve společnosti, kde aktuálně pracuji na pozici IT 

konzultanta. Tématem této práce je tedy návrh IS/ICT pro společnost Van Leeuwen Pipe 

and Tube a to konkrétně části pro plánování skladových operací, dopravy a nákupu. Jde 

o nadnárodní firmu zabývající se velkoobchodem s hutními výrobky a to převážně dutými 

profily jako jsou například trubky, jekly, apod., dále pak s hydraulickými komponentami 

a výrobky pro vedení plynu a kapalin. Firma aktuálně zvyšuje podíl na trhu s čímž je 

spojený nárůst počtu zakázek, z tohoto důvodu je pro ni kvalitní plánovací software, který 

zastřešuje všechny procesy a činnosti od přijetí zakázky přes nákup u dodavatelů po 

konečné dodání zákazníkovi, jednou z klíčových částí systému podporující další růst a 

stabilitu firmy. 

Metodika práce 

Úkolem této práce je tvorba projektové dokumentace pro návrh plánovacího softwaru. 

Abych mohl tento úkol splnit, je nejprve potřeba stanovit cíle práce. Po jejich stanovení 

se zaměřím na přiblížení problematiky návrhu IS/ICT, kde hlavní část bude vyhrazena 

vysvětlení agilní metodiky OpenUP, která je ve společnosti využívána. Nedílnou součástí 

návrhu IS/ICT je výběr a užití vhodných objektově orientovaných modelovacích technik 

a notací, jejímiž diagramy budu po celou dobu analýzy a návrhu využívat tak, aby byl 

výsledek co nejsrozumitelnější pro realizující firmu a zadavatele projektu. Současně je 

potřeba vybrat vhodnou aplikaci, ve které vytvořím vlastní model systému a bude sloužit 

jako podpora pro softwarový vývoj, testování a například change management.  

Po vysvětlení nezbytné teorie začnu se samotnou analýzou požadavků investora a 

firemních procesů. Pro sledování průběhu projektu vytvořím projektový plán, jenž bude 

obsahovat všechny nezbytné úkoly, které s sebou vývoj této aplikace nese. Následně 

stanovím vizi a přehled výsledného produktu. Aby analýza firemních procesů byla, co 

nejpřesnější, zapojím se přímo do plánovacího procesu tak, aby výsledné řešení tyto 

procesy následovalo, případně optimalizovalo. V průběhu práce je nutné se věnovat 

rizikům, která mohou ovlivnit dokončení projektu.   
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Provedu jejich analýzu, ohodnocení a závěrem stanovím opatření pro jejich eliminaci, 

případně snížení dopadu. Veškeré firemní či oborové termíny budou vysvětleny ve 

slovníku pojmů uvedeným v přílohách práce. 

Jakmile bude analýza kompletní, zaměřím se na podrobnou specifikaci vybraných 

požadavků dle zvolené metodiky, které budou sloužit jako popis první funkční verze 

výsledné aplikace. V závěru zhodnotím stanovené cíle práce a jednotlivé iterace spolu se 

shrnutím přínosů. Výstupem práce pak bude projektová dokumentace určená jak pro 

zadavatele, tak pro externí firmu, která bude aplikaci vyvíjet. 

Cíle a předpokládané přínosy práce 

Hlavním cílem této práce je přinést základní pohled na problematiku návrhu IS/ICT a 

následně s využitím vybrané metodiky vytvořit projektovou dokumentaci první verze 

plánovacího softwaru pro společnost Van Leeuwen. Tato práce bude metodickým 

vodítkem při snaze analyzovat požadavky na nový systém v podniku a to především 

z pohledu rolí Analytika a Projektového manažera. Mezi další důležité cíle patří podrobný 

výklad jednotlivých termínů, bez kterých bych práci nemohl realizovat. 

Základní cíle této práce jsou: 

1. Vysvětlení základních pojmů z oblasti analýzy a vývoje IS/ICT: 

 definování pojmu IS/ICT, 

 identifikace modelů životního cyklu a  

 Přiblížení problematiky objektově orientovaných modelů a technik spolu 

s nástrojem pro tvorbu jednotlivých diagramů, 

 představení metodiky OpenUP. 

2. Analýza současného plánovacího procesu:  

 stanovení vize a přehled produktu, 

 vytvoření hrubého projektového plánu spolu s rozpočtem, 

 identifikace všech rizik, které mohou projekt ovlivnit a návrh opatření pro 

jejich eliminaci případně snížení dopadu, 

 analýza firemních procesů ovlivňující výslednou aplikaci. 
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3. Návrh první verze aplikace převážně z pohledu role Analytika: 

 specifikace funkčních a nefunkčních požadavků, ať už textová, či za 

využití vhodných diagramů, případně wireframů, 

 vytvoření modelu případů užití na základě vybraných funkčních 

požadavků, 

 detailní specifikace vybraných případů užití a jejich alternativní scénáře, 

 návrh hrubé architektury řešení. 

4. Zhodnocení cílů práce a jednotlivých iterací spolu s přínosy a riziky spojenými 

s implementací IS/ICT do podniku.  

 ekonomické zhodnocení vlastního řešení, 

 stanovení očekávaných přínosů, 

 závěrečné zhodnocení práce. 

Struktura práce 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsou představeny základní 

otázky práce, jaké cíle si práce klade, jak bude práce zpracována. Druhá kapitola se 

podrobně zabývá historií vývoje modelů životních cyklů vývoje software, modelovacími 

metodami a technikami a závěrem metodikou použitou pro analýzu a návrh výsledné 

aplikace. Ve třetí kapitole je samotná analýza dle zvolené metodiky, jejíž podkapitoly se 

zabývají projektovým plánem spolu s rozpočtem, identifikací a zhodnocením rizik a 

analýzou firemních procesů. Čtvrtá kapitola obsahuje základní návrh architektury a 

detailní analýzu vybraných požadavků, které jako celek tvoří první funkční verzi Planning 

software. V závěru kapitoly bude uvedeno ekonomické zhodnocení. Poslední kapitola 

představuje výsledky práce, zhodnocení stanovených cílů a celkové shrnutí. Velká část 

kapitol obsahuje příklady z prostředí reálné firmy a umožňuje pohled na skutečnou 

realizaci analýzy a návrhu aplikace. 
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 Teoretická východiska práce 

V následujících podkapitolách se zabývám vysvětlením historie modelů životních cyklů 

vývoje software, modelovacími metodami a technikami, jako jsou UML a BPMN. Poté 

je vysvětlená použitá metodika, její fáze životního cyklu a jednotlivé role. Závěrem 

představím vývojářský nástroj, pokrývající vývoj softwaru od sběru požadavků, přes 

analýzu a návrh po testování. 

 

 

 

2.1 Modely životního cyklu 

Modely životního cyklu software představují rámec procesů a aktivit často 

organizovaných do fází. Při řízení konkrétního projektu je třeba vybrat příslušné procesy 

z referenčního modelu procesů, zvolit určitý model životního cyklu a provázat je. 

Historicky vzniklo několik modelů životního cyklu, z nichž nejvýznamnější jsou 

vodopádový, spirálový a inkrementální, které jsou dále popsány. Tyto modely jsou 

významnou charakteristikou každé metodiky, a proto jsou také potenciálním kritériem 

pro následné hodnocení a výběr porovnávaných metodik. 

2.1.1 Vodopádový model 

Vodopádový model vznikl v 70. letech minulého stolení a je prvním modelem životního 

cyklu, který se v softwarovém inženýrství rozšířil. Inspiroval se především postupy 

v průmyslu a rozdělil tak vývoj softwaru do postupně prováděných akcí. Jak je vidět na 

obrázku 1, celý proces začíná fází specifikace požadavků, poté následuje fáze analýzy, 

návrhu, implementace, testování a zavedení. Za poslední fází je považován samotný 

provoz a údržba (1). 
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Obrázek 1 Vodopádový model životního cyklu (Zdroj: (1), vlastní zpracování) 

Model dostal své jméno jednoduše podle toho, že jednotlivé po sobě jdoucí fáze 

připomínají vodopád. Hlavní charakteristikou modelu je, že následující fáze může začít 

až po dokončení fáze předchozí a v případě problému či nedostatků se lze vrátit jen jednu 

fázi zpět. Tento fakt je hlavní důvodem, proč je v dnešní době vodopádový model často 

kritizován, i když se v praxi ještě hodně využívá a to zejména v případech, kdy je ve fázi 

specifikace požadavků možné definovat všechny požadavky na produkt. První problémy 

však vzniknou, je-li třeba provádět během vývoje změny. Jako další negativum se je 

považována skutečnost, že zákazník je do vývoje zapojen zejména na začátku a na konci 

procesu a nemá tak kontrolu nad samotným průběhem projektu. Nejvážnějším 

problémem je pozdní integrace programového systému, která se provádí až po 

naprogramování všech modulů; teprve tehdy se většinou zjistí problémy, jež často vedou 

ke změnám návrhu či přeprogramování a vedou ke zpoždění celého projektu (1). 

2.1.2 Modely pro iterativní vývoj 

Nevýhody vodopádového modelu řeší model spirálový, které definoval v roce 1995 Barry 

Boehm. Přínosem modelu je zavedení iterací. Iterativní vývoj staví na skutečnosti, že 

člověk lépe řeší menší problémy, a proto rozkládá celý projekt na řadu dílčích projektů 
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neboli iterací. Model definuje čtyři iterace, přitom každá z nich obsahuje všechny fáze 

vývoje zmíněné ve vodopádovém modelu. Výsledkem každé iterace musí být funkční 

část systému, která je otestována a integrována s výsledky předchozích iterací. 

Předmětem první iterace je identifikace globálních rizik projektu a stanovení východisek 

pro řešení. Druhá iterace je zaměřena na specifikaci požadavků. V průběhu třetí iterace 

se vytváří detailní návrh řešení a konečně poslední iterace slouží k implementaci 

navrženého řešení a jeho testování. Nespornou výhodou iterativního vývoje je podstatné 

snížení rizik při vývoji softwaru, protože již v prvních iteracích dojde k prověření, zda je 

vývojový tým schopný funkcionalitu nejen naprogramovat, ale také integrovat. Nalezené 

problémy je pak možné řešit rychleji, lépe a ve většině případů i levněji (2). 

 

Obrázek 2 Spirálový model (Převzato z: (2)) 

Iterativní vývoj lze realizovat dvěma základními modely životního cyklu – 

inkrementálním a evolučním. 

Inkrementální model rozděluje systém na samostatně realizovatelné části neboli 

přírůstky, přičemž každý přírůstek prochází hlavními fázemi procesu vývoje samostatně. 

Přerušované čáry na obrázku 3 znázorňují možné synchronizace mezi verzemi.  
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Hlavní výhoda inkrementálního modelu spočívá v tom, že se části řešení zavádějí 

relativně rovnoměrně v průběhu projektu a zadavatel má důkaz o tom, že se řešení vyvíjí 

požadovaným směrem, případně může poskytnout rychlejší zpětnou vazbu. 

 

Obrázek 3 Inkrementální model (Zdroj: (2), vlastní zpracování) 

Evoluční model je velmi podobný inkrementálnímu, přičemž hlavní rozdíl je ve 

specifikaci požadavků. Předem se definují pouze hrubé požadavky, které zpřesňují po 

dodání každé verze zákazníkovi (2).  

2.2 Objektově orientované modely a techniky 

V následující kapitole přiblížím problematiku tvorby diagramů (modelů) pomocí různých 

modelovacích jazyků. Pod modelovacím jazykem si můžeme představit uměle vytvořený 

jazyk, který slouží především k předání informací nebo popisu systému, za pomocí 

struktury, která je definovaná souborem pravidel použitého jazyka. Rozlišujeme dva 

druhy:  

 Textový – vyjadřování pomocí standardizovaných klíčových slov 

 Grafický – používá se především k popisu pomocí diagramů, ve kterých se 

nacházejí symboly, ty jsou pak spojeny vazbami vyjadřující vztahy mezi nimi. 



 

 

16 

 

V současnosti je aktivně využíváno kolem dvaceti grafických modelovacích jazyků, jako 

jsou např. BPMN – Business Process Modeling Notation, UML – Unified Modeling 

Language či Petriho sítě a další. 

Nejprve bych rád vysvětlil co model vlastně je a také kategorizaci modelů dle MDA 

neboli Model Drive Architecture. 

Model 

Můžeme ho chápat jako celistvý (uzavřený) popis systému, pro který je typické: 

 účelové zjednodušení reality, při zachování dostatečné shody s reálným objektem, 

 fyzická nezávislost na reálném objektu, protože model může mít jiné funkce, 

 použití formální notace, terminologie a pravidel (např. páve UML, BPMN, nebo 

také matematické vzorce či programovací jazyk Java) 

Důležité je zmínit, že je velmi komplikované či nemožné popsat systém, aniž bychom 

vytvořili jeho model.  

2.2.1 MDA (Model Driven Architecture) 

MDA se snaží o vytvoření procesu systematického modelování od obecného popisu 

činností až po vygenerování kódu aplikace ve vybraném jazyku. Hlavní myšlenkou MDA 

je oddělit business a aplikační logiku od technologické platformy.  

 „MDA se významně odlišuje od předchozích přístupů ve využití modelovacích jazyků jako 

je UML. Původně se využívaly hlavně pro jednodušší porozumění a komunikaci. Naproti 

tomu v MDA je modelovací jazyk klíčovou částí pro definici softwarového systému. 

Většina - v ideálním případě všechny - specifikací struktury a chování budoucího systému, 

která je uložena právě v modelu, je automaticky transformována do zdrojových kódů. 

Znalost platformy je zakódována do transformací, které mohou být takto použity pro více 

systémů“ (4). 

Kategorie modelu je v definici MDA nazývána pojmem „viewpoint“, která se člení na 

tyto tři modely: 
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CIM – Computation Independent Model 

Spíše známí pod pojmem doménový model, který se zaměřuje výhradně na prostředí a 

obecné požadavky systému. Je nezávislý na způsobu řešení daného problému s podporou 

výpočetní techniky. Využívá se pro tvorbu organizační struktury společnosti, 

podnikových procesů (např. Business Process v BPMN, UML, apod.), slovní popis 

pravidel činností (Business Rules), konceptuální neboli doménový model entit (tříd), dále 

pro model stavu objektů a návrhy papírových formulářů a reportů. Tento druh zobrazení 

neslouží pouze k pochopení a vymezení problémové oblasti, ale také jako sdílený zdroj 

pojmů, srozumitelný zadavatelům či budoucím uživatelům. Modelem CIM projekty v 

MDA začínají a vytvářejí jej business analytici nebo doménoví experti, uživatelé.  

PIM – Platform Independent Model 

Platformově nezávislý model, reprezentuje koncepci řešení dané problémové oblasti na 

základě konkrétních požadavků. Model PIM řeší koncepční otázky, ale nezohledňuje, jak 

bude probíhat jejich technologická implementace. Do modelu PIM je integrováno co 

možná největší množství technologických faktorů architektonicky podstatných pro návrh 

systému, které jsou však důsledně platformově nezávislé. Základním diagramem je 

doménový digram tříd, ale používají se i všechny ostatní UML diagramy (vyjma těch, 

které obsahují platformově závislé elementy, jako například diagram nasazení). Model 

PIM vytváří IT analytici. 

PSM – Platform Specific Model 

Platformově závislý (specifický) model reprezentuje řešení na dané platformě. PSM 

vzniká transformací z platformově nezávislého modelu PIM (může ale vzniknout i z 

PSM, jak je ukázáno později na příkladech). Pro jeden PIM může existovat více PSM 

modelů. PSM je podkladem pro vlastní implementaci a má stejnou strukturu jako kód 

vyvíjené aplikace. Model PSM je tvořen zejména diagramy tříd, může ale obsahovat i 

další diagramy (diagram nasazení, apod.). Tento model je vytvářen vývojáři (3). 
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2.2.2 UML (Unified Modeling Language) 

Unified Modeling Language neboli v překladu sjednocený modelovací jazyk, je 

univerzálním standardem už od roku 1997 a slouží pro vizuální modelování. Velice hojně 

se využívá při modelování objektově orientovaných softwarových systémů, ale díky 

zabudovaným rozšiřujícím mechanismům, je vhodný také pro modelování databází. 

Tento jazyk slouží pro sjednocení a spojení dosavadních modelovacích postupů v 

softwarovém inženýrství. Krátce po představení začalo UML být podporováno většinou 

výrobců modelovacích nástrojů. Obsahem jazyka UML nejsou v žádném případě 

metodiky modelování. Neříká nám nic o tom, jak bychom měli systém navrhovat. UML 

jako celek poskytuje jen standard pro popis modelu a jejich zobrazení. 

Specifikace UML neboli Unified Modeling Language je doporučení, které obsahuje popis 

Metamodelu UML, grafických značek, pravidel pro tvorbu diagramů z těchto grafických 

značek a definici formátu pro přenos diagramů mezi různými nástroji, které podporují 

UML (XMI formát). Tuto specifikaci spravuje sdružení OMG (Object Management 

Group) (9).  

Historie UML 

V roce 1994 začali pánové Grady Booch a Jim Rambauch ve společnosti Rational 

Software (dnes součást společnosti IBM) spojovat své metodiky – Booch a OMT (Object 

Modeling Technique), čímž začal vývoj UML. Když v roce 1996 vstoupil do společnosti 

Ivar Jasobson se svojí metodikou, vznikl první návrh UML (verze 0.9) a metodika RUP 

(Rational Unified Process). Standardizační organizace OMG v roce 1997 přijala standart 

UML do své správy. Postupně se upřesňovala specifikace a vznikaly další verze, přičemž 

první použitelná verze byla 1.3. K dalším velkým změnám došlo v roce 2005 ve verzi 2.0. 

Aktuální verze je 2.5, která je podporována většinou současných nástrojů. (8) 

Význam UML 

Jelikož komplexnost informačních systémů s postupem času narůstá, je vhodné nejprve 

vytvořit jejich návrh, ne si sednout a hned začít psát kód programu. Po fázi navrhování 

přichází implementace, kde je potřeba pracovat v týmu několika programátorů. Dalším 

problémem, se kterým se můžeme setkat v průběhu tvorby IS, jsou změny v zadání 

klienta, na které jsme nucení reagovat. UML nám pomáhá se s těmito problémy 

vypořádat. Je vhodné jej využít v počátcích projektu pří analýze,  
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kdy je komunikováno se zákazníkem a zjišťováno, co vlastně budeme vytvářet nebo ve 

fázi designu, kde řešíme, jakým způsobem bude systém vytvořen (9). 

Jazyk UML je možné použít třemi způsoby:  

 Náčrt – jde o zjednodušenou formu zápisu diagramů, které jsou často kreslené 

ručně na papír, při jednání se zákazníkem nebo při diskutování nad určitým 

problémem v týmu. Je to mnohdy rychlejší způsob předání informací mezi lidmi, 

než popisovat problematiku textem. Důležitou vlastností diagramů je jejich 

abstrakce což v praxi znamená, že diagram muže znázorňovat systém vždy pod 

jiným uhlem pohledu a v dané chvíli jsme tedy schopni rozkreslit jen tu část, která 

je důležitá a zbytek systému zanedbat. Všeobecně platí, že použitím diagramů se 

snižuje riziko špatného navržení systému z důvodu špatného porozumění 

problému. 

 Plán – jde o diagram podstatně složitější než při náčrtu. Je tvořen pomocí CASE 

nástroje a využívá se jako implementační plán pro programátory systému. 

Dochází ke zlepšení týmové komunikace a ulehčení průběhu celé implementace, 

jelikož programátoři se v systému lépe orientují. Po dokončení vývoje se 

diagramy dají jednoduše zahrnout do dokumentace, což však z velké míry závisí 

na použitém nástroji pro modelování a jeho funkcích. Vzhledem k tomu, že UML 

je standardem, měl by se v systému vyznat i člověk, který se nepodílel na jeho 

tvorbě.  

 Programovací jazyk – posledním způsobem využití UML je programovací jazyk. 

Pokud vytvoříme detailní diagram, lze z něj vygenerovat kódovou šablonu, která 

se stává základem pro implementaci. Např.: z  diagramu tříd jsme schopni 

vygenerovat základní kód pro tvorbu fyzického modelu databáze (8). 

2.2.2.1 Diagramy UML 

UML specifikace definuje dvě hlavní skupiny diagramů – strukturální diagramy a 

diagramy chování. 

Strukturální diagramy znázorňují statickou strukturu systému a jeho součástí v různém 

stupni abstrakce a implementace a vztahy mezi nimi. Jednotlivé elementy strukturálního 

diagramu představují smysluplné pojetí systému.  
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Diagramy chování popisují dynamické chování objektů v daném systému, které mohou 

být definované jako série změn v systému v reálném čase. Dle specifikace UML 2.5 jsou 

diagramy hierarchicky kategorizovány, viz následující obrázek č. 4. Diagramy zobrazené 

modrou barvou nejsou součástí oficiální UML 2.5 taxonomie, ale jsou často používány 

jako diagramy rozšiřující tuto specifikaci. (9) 

 

Obrázek 4 Hierarchická struktura diagramů dle UML 2.5 (Zdroj: (9), vlastní zpracování) 
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Jelikož v této práci je řešena problematika analýzy a návrhu informačního systému, 

zaměřím se hlavně na diagram tříd a případů užití.  

Domain model (Analytický model tříd) 

Také známý jako konceptuální diagram tříd představuje zjednodušenou formu diagramu 

tříd, kde základním elementem je třída. Diagram je platformově nezávislý (PIM dle 

MDA), a jeho atributy (pokud existují) jsou pouze obecné, tudíž nemají žádný datový typ, 

stejně tak neobsahuje žádné metody. Další vlastností doménového diagramu tříd jsou 

popisky vzájemných vazeb (nepovinné), díky kterým zle diagram lépe pochopit. Hodí se 

především pro tvorbu logického modelu některých databází. 

Class diagram (Diagram tříd) 

Využívá se převážně při implementaci systému a to hlavně k tvorbě fyzických datových 

modelů. Tento diagram je odlišný od doménového tím, že musí být úplný a obsahovat 

všechny entity, které budou uloženy v databázi. Každá z nich musí obsahovat všechny 

atributy a také metody. Pokud programátor takto vytvořený class diagram přepíše do 

kódu, musí bezpodmínečně fungovat. Veškeré vazby popsané níže mohou být taktéž 

využity při tvorbě konceptuálního diagramu tříd. 

Třída 

Třídou je reprezentován soubor objektů, které mají stejné vlastnosti a chovaní, jedná se 

tedy o jakousi šablonu, ve které je zachycena struktura objektu. 

 

Obrázek 5 Třída (Vlastní zpracování) 



 

 

22 

 

Atribut je strukturální vlastnost třídy, která nese nějakou informaci o tomto objektu, např. 

jméno, příjmení atd. Grafická podoba těchto prvků je obdélníkového tvaru rozdělena na 

tři vodorovné části. Nahoře je umístěn název případně symbol stereotypu, který umožňuje 

klasifikovat třídy, díky čemuž jsme schopni např. vytvořit tabulku, kterou použijeme ve 

fyzickém datovém modelu pro relační databázi. V druhé části jsou uvedeny atributy s 

datovými typy a ve spodní metody. Před každým atributem je uveden modifikátor 

přístupu. Máme 4 možnosti: 

 -(mínus) - Privátní atribut (private), 

 + (plus) - Veřejný atribut (public), 

 # (hash tag) - Chráněný atribut (protected), 

 ~ (tilda) - Atribut viditelný v rámci balíku (package). 

Asociační vazba 

Tato vazba reprezentuje vztah mezi dvěma entitami. V diagramech je znázorněna rovnou, 

případně lomenou nepřerušovanou čárou, která spojuje ikony.  

 

Obrázek 6 Asociační vazba (Vlastní zpracování) 

Ve výchozím nastavení je směr na obě strany, tudíž obě entity mají na sebe odkaz. Toto 

chování může být změněno přidáním šipky, která oboustranný směr upravuje a vyjadřuje, 

že odkaz má jen entita, na kterou nesměřuje šipka.  

 

Obrázek 7 Asociační vazba s daným směrem (Vlastní zpracování) 

class example

Class1 Class2

class example

Class1 Class2
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Agregace  

Agregace reprezentuje vztah typu celek - část. Znázorňuje se jako jednoduchá plná čára, 

zakončená na jedné straně prázdným kosočtvercem. Ten je umístěn u té entity, která 

reprezentuje celek (např. sekce s články). Z hlediska implementace pak třída 

reprezentující část může existovat sama o sobě a být součástí i jiných kolekcí. 

 

Obrázek 8 Agregace (Vlastní zpracování) 

Kompozice 

Kompozice je podobná agregaci, avšak reprezentuje silnější vztah a to tak, že entita části 

nemá bez celku smysl. Pokud zanikne celek, zanikají automaticky i jeho části. Můžeme 

ji vyjádřit i tak, že kompozice udává, v jaké vztahu budou mezi sebou instance ze třídy A 

a instance ze třídy B, až vzniknou. Kompozice je značená černým kosočtvercem, a třídu, 

na jejíž straně se vyskytuje, označujeme jako celek. 

 

Obrázek 9 Kompozice (Vlastní zpracování) 

Generalizace 

Posledním vztahem je generalizace, která z hlediska implementace vyjadřuje dědičnost, 

kdy jedna entita dědí vlastnosti a chování jiné. Generalizaci zakreslujeme jako plnou čáru, 

zakončenou na jedné straně prázdnou uzavřenou šipkou. Šipka je na straně entity, ze které 

se dědí. 

class example

Sekce Článek

class example

Auto Sedadla
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Obrázek 10 Generalizace (Vlastní zpracování) 

Multiplicita 

Touto násobností je definován počet instancí třídy vůči vazbě, a tím pádem je omezen 

celý vztah dvou entit. Můžeme ji uvést u vazeb asociace, agregace a kompozice (zde 

pouze z jedné strany). Pro pochopení uvádím příklad auta, ve kterém je 5 míst k sezení. 

 

Obrázek 11 Multiplicita (Vlastní zpracování) 

Multiplicita se zapisuje po obou stranách vztahu a definuje číselné omezení vyjadřující 

počet objektů příslušné třídy. Pokud není zadaná, znamená to výchozí stav, tedy hodnotu 

1. Multiplicita může byt zapsána pomocí čísla, výčtem čísel, intervalem nebo speciálním 

znakem a v případě nutností je možné tyto varianty kombinovat (10). 

2.2.2.2 Use Case diagram (Diagram případů užití) 

Zobrazuje chování systému z pohledu uživatele kde hlavním účelem diagramu je popsat 

funkcionalitu systému, tedy co od něj investor nebo my očekáváme. Vypovídá o tom, co 

má systém umět, ale neříká už, jak to bude dělat. Proto je to většinou první diagram, který 

při návrhu informačního systému vytváříme. Je důležité se nejprve shodnout na tom, co 

má náš systém umět. Až potom má smysl se ptát, jak to vlastně uděláme.  

class example

Červ ená Modrá

Barv y

class example

Auto Sedadla

1 5
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UseCase diagram se skládá z případů užití, dále aktérů a vztahů mezi nimi. Příklad 

jednoduchého diagramu je zobrazen na následujícím obrázku (7). 

 

Obrázek 12 Use Case diagram (Vlastní zpracování) 

Use Case 

Případ užití neboli UseCase můžeme chápat jako dohodu mezi účastníky a uživateli 

systému o chování systému. Jde vlastně o popis chování systému za různých situací ve 

formě reakcí systému na požadavky jednoho z uživatelů, nazývaného primární aktér, 

který vyvolává v rámci konkrétního případu užití interakci se systémem za účelem 

dosazení daného cíle. Na tuto interakci systém odpovídá tak, aby chránil zájmy všech 

uživatelů. Původní požadavek primárního aktéra mohou doprovázet zvláštní požadavky 

a podmínky, čímž se mohou objevit různé způsoby chování, tzv. scénáře. Jedním z cílů 

případů užití je sdružit tyto scénáře dohromady v jeden celek (7).  

UseCase je nejčastěji zakreslován jako elipsa s jeho názvem uvnitř, případně může být 

doplněn o další symboly např., že daný UseCase obsahuje sub - UseCase. Aktéry 

znázorňujeme jako postavu z čar s názvem napsaným pod ní. 
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Obrázek 13 Aktéři (Vlastní zpracování) 

Případy užití vychází ze zadání systému od našeho zákazníka, hovoříme o tzv. mapování 

uživatelských požadavků na jednotlivé UseCase. 

Use Case Specifikace 

Samotný UC diagram nám ukazuje, jaké funkcionality systém obsahuje a kým jsou 

spouštěny. Kromě názvů jednotlivých případů užití o nich však nevíme vůbec nic. Tento 

problém řeší specifikace případu užití. Jedná se o doplňující dokument, který je k 

UseCase diagramu přiložen. Nemá žádnou pevně definovanou podobu, nicméně měl by 

minimálně obsahovat tyto informace: 

 Krátký popis - V první části krátce popíšeme případ užití, stačí 1 až 2 věty. Měl 

by vysvětlovat, jakou má funkčnost pro uživatele přidanou hodnotu, proč ji 

uživatel spouští. Protože diagram případů užití popisuje funkcionalitu z pohledu 

uživatele i ve specifikaci bychom měli toto pravidlo dodržet. Příkladem může být: 

"UseCase umožňuje změnu hesla.". 

 Aktéři – jde o osoby, role, které se daného případu užití účastní. Můžeme je dělit 

na primární a sekundární. Příkladem mohou být: Systém a Uživatel. 

 Vstupní podmínky – jde o nepovinnou část, nicméně pokud nějaké vstupní 

podmínky existují je vhodné je uvést. 

 Základní scénář - v jeho bodech je popsána interakce mezi aktéry a jednotlivými 

případy užití. Body zapisujeme jako scénář, ve kterém se střídají vždy aktér a 
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(from 

Prehled 

aktéru)

System

(from 

Prehled 

aktéru)

Planov ani - Zpracov aniZakazky
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systém. I zde je třeba mít na paměti, že popisujeme z pohledu uživatele. Častou 

chybou je popisovat co systém zobrazí, co uživatel zapíše do formuláře a podobně. 

Popis by měl však být úplně odstíněn od toho, jak systém vypadá, měl by se 

zaměřit na to, jak funguje. Základní tok neřeší možné chyby a předpokládá 

bezproblémový průběh, kde v posledním kroku dojde ke splnění cíle případu užití. 

Příklad si ukážeme dále. 

 Alternativní scénář - Specifikace může obsahovat několik alternativních toků 

(scénářů), které umožňují reagovat na odchylky od scénáře hlavního. Jedná se o 

poruchy nebo chyby, ať již ze strany uživatele (špatně zadal heslo) nebo systému 

(nepodařilo se vytisknout dokument). Alternativní tok se vždy vztahuje k 

určitému bodu hlavního toku a řeší jeho nestandardní verzi. Většinou je na konci 

odkázán opět na nějaký bod hlavního toku, kde zas hlavní tok pokračuje dále. 

 Podmínky pro dokončení – opět nepovinná část, nicméně existují-li nějaké 

podmínky dokončení, je dobré je uvést. Příkladem může být jen informace o tom, 

že daný UseCase proběhl bez problémů (7).  

2.2.3 BPMN (Business Process Model and Notation) 

BPMN je standardizovaná grafická notace při modelování firemních procesů. Hlavním 

cílem je zavedení standardu značkování ke snadnému pochopení všemi zainteresovanými 

osobami při procesním modelování. Pro zmíněné vyjádření podnikových procesů využívá 

procesních diagramů (BMD - Business Process Diagrams). Tyto digramy jsou složeny z 

modelovacích prvků, které mají svoji grafickou reprezentaci (9). 

V následujícím textu se budeme zabývat pouze výkladem sémantiky základních prvků. 

Můžeme je rozdělit do čtyř základních kategorií, které budou v dalších podkapitolách 

více vysvětleny. 

 Flow Objects (Events, Activities, Gateways) 

 Connecting objects (Sequence Flow, Message Flow, Association Flow) 

 Swimlanes (Pool a Lane) 

 Artefacts (Data Objects, Groups, Annotations) 
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2.2.3.1 Flow Objects 

Events (události) 

Tento element spouští aktivitu na základě výsledku. Dle (5) „Slouží k modelování 

skutečnosti, že se proces nachází v určitém stavu, který je podstatný z hlediska jeho řízení. 

Pomocí tohoto prvku lze vyjádřit pořadí aktivit nebo jejich správné načasování“. Element 

události je graficky znázorněn pomocí kolečka, u nějž se liší jeho okraj podle toho, jestli 

událost nastává při spuštění procesu (start), během jeho průběhu (intermediate) nebo 

vyjadřuje ukončení procesu (end). BPMN dovoluje upřesnit typ události pomocí 

názorného obrázku uvedeného v kolečku události. Notace dovoluje ještě další typy 

událostí, které jsou přehledně popsány v následující tabulce. 

 

Obrázek 14 Přehled všech možných značek událostí (Převzato z: (9)) 

Activities (aktivity) 

Vyjadřují práci prováděnou během procesu. Rozlišujeme tři typy aktivit – procesy, sub-

procesy a úkoly. Celé procesy jsou zobrazeny prostřednictvím elementu bazénu, zbývající 

dvě potom graficky reprezentuje obdélník se zakulacenými rohy.  
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Sub-proces odpovídá složené aktivitě, která může být popsána vnořeným procesem. 

Pokud v diagramu není potřeba detailní popis sub-procesu, je možné uvést pouze symbol 

„+“ což značí, že detailní informace jsou skryté. (12) 

 

Obrázek 15 Značka úkolu a Sub-procesu (Vlastní zpracování) 

Úkoly můžeme dále dělit dle jejich typu, například: uživatelský úkol, manuální úkol 

(bez použití software), odeslání nebo předání zprávy mimo proces, příjem zprávy od 

systému nebo osoby, apod. Všechny tyto typy jsou rozlišené značkou v symbolu úkolu. 

 

Obrázek 16 Příklady značení úkolů (Vlastní zpracování) 

Gateways (Brány) 

Posledním důležitým elementem toku jsou brány (gateways), reprezentují různé typy 

rozhodování a zároveň procesní cesty spojují i rozpojují. Brána určuje výběr posloupnosti 

aktivit, které se dále provedou. V diagramu je její element označen pomocí obrázku 

kosočtverce, který může obsahovat speciální symboly upřesňující typ brány. BPMN 

definuje bránu pracující jako datový XOR, událostně řízený XOR, OR, AND nebo 

komplexní bránu. Odpovídající symboly jednotlivých typů uvádí tabulka níže (9). 

 

Obrázek 17 Typy brán (Převzato z: (9)) 

Business Process examples

Activity Sub-process

Business Process examples

Manual Activity Receive Message

Actitivy

User Actitivy
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2.2.3.2 Connecting objects (Spojovací objekty) 

Význam spojovacích objektů spočívá v propojování elementů toku a artefaktů. 

Rozlišujeme tyto základní typy: 

 Sekvenční tok spojuje elementy toků do sekvence, a tak určuje pořadí jejich 

provádění. V diagramu je znázorněn plnou orientovanou šipkou směřující od 

zdrojového elementu k cílovému elementu. 

 Tok zpráv je používaný pro popis interakce mezi různými procesy, jejichž 

účastníci komunikují během spolupráce prostřednictvím zasílání zpráv. 

 Asociace se používá pro připojení artefaktů k prvkům diagramu, které popisují. V 

notaci jsou reprezentovány čárkovanou čárou, případně orientovanou čárkovanou 

šipkou, pokud je potřeba vyjádřit vztah datového objektu k aktivitě nebo opačně  

(9).  

 

Obrázek 18 Spojovací objekty (Vlastní zpracování) 

2.2.3.3 Swimlanes (Plavecké dráhy) 

Tato skupina obsahuje dva elementy – Pool a Swimlanes Prvky umožňují v podnikovém 

procesním diagramu zachytit úhel pohledu jednotlivých entit, které se na provádění 

procesu podílí. Pro vymezení procesu nebo jejich skupiny se používá element bazén 

(Pool). Ten může být dále rozdělen na dvě a více drah (Lanes), podobně jako v reálném 

bazénu, které vyjadřují zodpovědnosti jednotlivých aktérů, organizačních jednotek a 

dalších entit za realizaci příslušných částí modelovaného procesu (9). 
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Obrázek 19 Znázornění Pool a Lanes v BPMN (Vlastní zpracování) 

2.2.3.4 Artefacts (Artefakty) 

Poslední skupinou elementů, které lze v rámci diagramu podnikového procesu použít, 

jsou tzv. artefakty. Tyto prvky slouží pro specifikování doplňkových informací a 

neovlivňují provádění procesu. Patří mezi ně:  

 Datové objekty - dokumenty (elektronické/fyzické) a další objekty, které jsou 

používány, vytvářeny nebo modifikovány. V našem příkladu se jedná o 

poškozený výrobek, který zaslal zákazník. 

 Textové anotace – vysvětlují význam elementů toku, slouží pro dokumentační 

účely.  

 Skupiny – dovolují označit množinu elementů v diagramu, mají rovněž pouze 

dokumentační význam (9).  

Business Process examples

P
o

o
l

S
w

im
L

a
n

e
2

S
w

im
L

a
n

e
1



 

 

32 

 

2.3 Metodika OpenUP 

Jde o open-source metodiku unifikovaného procesu vývoje software, jímž základem je 

životní cyklus projektu rozdělený na fáze, iterace, aktivity a úlohy. Metodika dále 

obsahuje složky Úvod do metodiky, Role, Disciplíny a Pracovní produkty.  

V následujících podkapitolách je popisována její upravená česká lokalizace nazvaná jako 

MMPS neboli Metodika pro Malé Softwarové Projekty, ve které se mohou vyskytovat 

drobné odchylky oproti původní metodice OpenUP. Je určená převážně pro malé a střední 

projekty s délkou do 6 měsíců, o maximálně deseti členech týmu s tím, že vyvíjený 

systém nesmí být považován jako kritický.  

2.3.1 Životní cyklus dle metodiky OpenUP 

Proces vývoje softwaru, jehož prostřednictvím dochází na základě definovaných 

požadavků k vytvoření softwarového produktu, může být definován jako životní cyklus, 

který je tvořen posloupností dílčích etap, iterací, aktivit a úloh. Vysvětlení těchto dílčích 

prvků je následující: 

 Úloha – popisuje, co je třeba udělat pro dosažení cílů. Každá úloha má přiřazenou 

roli, která ji vykonává, a obvykle jsou pro ni definovány dílčí kroky. Příkladem je 

pak: Plánování projektu, Řízení iterace, Návrh architektury apod. 

 Aktivita – množina souvisejících úloh např.: Definice požadavků 

 Iterace – Opakovatelná sekvence aktivit. 

 Fáze – Část životního cyklu vývoje a je tvořena iteracemi. Například fáze 

Zahájení. 

Životní cyklus je rozdělen do čtyř fází – Zahájení, Rozpracování, Konstrukce a Zavedení. 

V rámci těchto fází může proběhnout libovolný počet iterací, přičemž doporučená délka 

iterace je dva až čtyři týdny. Vzhledem k rozsahu a cílům této práce se zaměřím hlavně 

na první dvě fáze, čili fázi Zahájení a Rozpracování (12). 
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2.3.1.1 Fáze Zahájení 

Jde o první fázi životního cyklu dle metodiky OpenUP. Základním smyslem je úspěšně 

odstartovat projekt, porozumět požadavkům na vyvíjený systém, identifikovat klíčové 

funkce a stanovit kritická rizika. V rámci této fáze jsou řešeny tyto čtyři aktivity: 

Zahájení projektu 

Analytik s investorem se dohodnou na technické vizi, ta definuje základní problém, který 

má být pomocí projektu vyřešen, klíčové zainteresované strany a základní kontext a 

souvislosti, od kterých se budou odvíjet všechna budoucí rozhodnutí. Projektový manažer 

navrhuje nejvyšší úroveň plánu projektu, který obsahuje důležité cíle, milníky, termín 

zahájení a ukončení pro všechny fáze životního cyklu a počet iterací pro každou fázi. 

Současně musí stanovit odhad nákladů, který se provádí pomocí různých modelů a metod, 

tyto odhady je však potřeba v průběhu celého projektu zpřesňovat. Takto navržený plán 

určuje tempo celého projektu (6).  

Plánování a řízení iterace 

Na začátku každé iterace dochází k plánování iterací. Výchozím dokumentem je seznam 

pracovních položek, které jsou, v rámci jednotlivých iterací, plánovány dle stanovené 

priority a stavu. Součástí každé iterace je i ověření, zda byly všechny cíle iterace splněny. 

Z tohoto důvodu je třeba určit metriky a indikátory, které hodnotí stupeň dosažení těchto 

cílů. Při plánování iterací je dobré vycházet z minulých plánů, ze kterých je možné 

odvodit například rychlost práce týmu. Každou pracovní položku je dobré rozdělit na 

menší dílčí úkoly tak, aby doba, nutná k dokončení, nebyla delší než dva dny. S každou 

iterací přichází aktualizace seznamu rizik (6).  

Projektový manažer zastává úlohu člověka, který stmeluje tým, udržuje přátelské vztahy 

na pracovišti a snaží se tým motivovat. V případě problémů je to právě on, kdo navrhuje 

řešení jak se z nežádoucího stavu dostat. Průběh iterace a i projektu by měl být 

zaznamenávat tak aby každý člen týmu měl okamžitý přehled o aktuálním stavu, k tomu 

je dobré využívat Graf zbývající práce na projektu. 

Definice požadavků 

Hlavním cílem je analyzovat, specifikovat, ověřovat a spravovat požadavky na vyvíjený 

systém, jde totiž o jeden z nejdůležitějších úkolů projektu.  
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Požadavky je myšleno, co by měl systém dělat a jaká jsou omezení, za nichž musí 

pracovat. Dělíme je na funkční a nefunkční, kde funkční požadavky jsou dále potřebné 

pro tvorbu případů užití a jejich scénářů. 

Definice technického přístupu 

Definuje technický přístup k systému na základě požadavků na systém a v rámci omezení 

kladených na systém a vývojový tým. 

2.3.1.2 Fáze Rozpracování 

Cílem této fáze je lepší porozumění požadavkům, podrobné vymezení architektury, 

stanovení opatření pro zmírnění dopadů rizik a upřesnění plánu projektu. 

Plánování a řízení iterací 

Podobně jako ve fázi zahájení se jedná o přidělení úloh jednotlivým členům týmu, kteří 

na pravidelných setkáních podávají zprávu o úspěšně vyřešených úlohách a domlouvají 

se na přidělení nových, případně dosud nevyřešených úloh. Dochází zde také k plánování 

testů, určení testovacích technik a stanovení harmonogramu testování (6). 

Definice požadavků 

Dochází k upřesňování jednotlivých požadavků se zainteresovanými stranami. Vhodným 

doplňkem jsou workshopy zaměřené na požadavky, tedy organizované diskuze celého 

týmu, zainteresovaných stran případně dalších odborníků. Následně přecházíme od 

funkčních požadavků k modelování případů užití, kde už je každý požadavek detailně 

popsán. Součástí tohoto procesu je také stanovení hranic systému, aktérů a specifikace 

případů užití spolu se stanovením alternativních scénářů.  

Kromě funkčních požadavků na vyvíjený systém je třeba detailně specifikovat požadavky 

nefunkční, které charakterizují základní vlastnosti a omezení systému. Pro jejich 

stanovení se doporučuje použít metodu FURPS+, která se zaměřuje na hodnocení kvality 

software z pěti základních hledisek a to: 

 funkcionalita, 

 použitelnost, 

 spolehlivost, 

 výkonnost a podpora (6). 
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Vývoj architektury řešení 

Na základě důkladné analýzy požadavků je vytvořena architektonická vize vyvíjeného 

systému. Je důležité, aby všichni členové týmu zvolenému řešení rozuměli, i když se 

architektura v rámci životního cyklu projektu neustále upřesňuje. I z tohoto důvodu je 

dobré stanovit architekturu pro jednotlivé iterace nikoli pro celý systém naráz. Veškeré 

změny či úpravy by z tohoto důvodu měly být řádně dokumentovány. Cílem této úlohy 

je tedy definovat principy, nikoli detailní specifikaci, které by měly být při vývoji 

respektovány. 

Nejprve je tedy třeba identifikovat cíle architektury a omezení, které musí dané 

architektonické řešení plně respektovat. Následně stanovit byznys třídy a jejich vzájemné 

vztahy. Při návrhu je dobré identifikovat možnosti znovupoužití již hotových komponent. 

Součástí návrhu je také identifikace a popis základních mechanismů jako např.: 

zálohování dat, logování přístupů, apod. Tyto mechanizmy mohou být odvozeny 

kupříkladu z detailní specifikace nefunkčních požadavků (12). 

Testování řešení 

Dochází zde k přípravě testů, což je považováno za jednu z nejtěžších úloh celého 

testovacího cyklu. V této fázi je třeba identifikovat testovací nápady, které vychází 

z nashromážděných požadavků na systém, případně z případů užití. Všechny nápady jsou 

zaznamenány v dokumentu Seznam testovacích nápadů. 

2.3.1.3 Fáze konstrukce 

Tato fáze obsahuje, kromě vývoje architektury, stejné aktivity jako fáze přechozí: 

plánování a řízení iterací, definice požadavků, testování řešení a nově také vývoj přírůstu 

řešení. Členové týmu si opět na setkáních předávají zprávy o stavu jednotlivých úkolů 

dané iterace. Začíná samotný vývoj funkční verze software, která se testuje dle 

stanoveného plánu testů. Testováním se ověřuje úspěšná implementace všech požadavků 

na vyvíjený systém (12). 

2.3.1.4 Fáze zavedení 

Fáze zavedení obsahuje aktivity jako např.: plánování a řízení iterací, vývoj přírůstku 

řešení a testování řešení. V této fázi si členové týmu opět rozdělují práci a dochází 

k úpravám daných úkolů do podoby, které prochází všemi testy (12).  
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2.3.2 Role dle metodiky OpenUP 

Projektový tým je tvořen lidmi s rozdílnými schopnostmi a zájmy. Dle metodiky OpenUP 

je definováno sedm rolí, kde u každé z nich je popsán účel role v projektovém týmu, 

požadované schopnosti a dovednosti, úlohy a pracovní produkty, ta které je daná role 

zodpovědná. V následujících podkapitolách jsou tyto role popsány, opět se vzhledem 

k rozsahu a cílům této práce více zaměřím hlavně role: Projektový manažer, Analytik, 

Architekt a Zainteresovaná strana (12). 

 

Obrázek 20 Role a jejich zaměření (Převzato z: (6)) 

Role Projektový manažer 

Je klíčová a nezastupitelná role, zodpovědná za vedení a plánování produktu, koordinaci 

spolupráce se všemi zainteresovanými stranami a neposledně za motivaci celého 

projektového týmu. Projektový manažer by měl mít zkušenosti v oblasti vývoje systémů, 

současné výtečné komunikační a prezentační schopnosti, které by mu měli být 

nápomocné mimo jiné v oblasti řešení konfliktů a problémů. Osoba, která tuto roli 

vykonává, by měla projektový tým „koučovat“ tak, aby úspěšně dosáhli stanovených cílů. 

Měla by také umět vyhodnocovat rizika a současně je v průběhu projektu řídit. 

Doporučuje se, aby roli Projektového manažera zastávala pouze jedna osoba. Úlohy a 

pracovní produkty, za jejichž úspěšné provedení je, dle metodiky, zodpovědný, jsou na 

následujícím obrázku (12). 
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Obrázek 21 Úlohy a pracovní produkty role Projektový manažer (Převzato z: (6)) 

Role Analytik 

Má na starost komunikaci se všemi zainteresovanými stranami, od kterých získává 

požadavky a je následně zodpovědný za jejich správné pochopení, zachycení a stanovení 

jejich priorit. Osoba vykonávající tuto roli by měla disponovat těmito znalostmi a 

dovednostmi: 

 orientace v oblasti, pro kterou je systém vyvíjen, 

 schopnost rychle se učit novým věcem 

 výborné komunikační schopnosti jak ústní tak písemné, 

 znalost základních technik pro zachycení požadavků na vyvíjený systém. 

U menších projektů může osoba vykonávající roli Analytik provádět i testování aplikace, 

u větších projektů je nicméně lepší, aby člen týmu vystupující jako Analytik v žádné další 

roli nefiguroval. V rámci životního cyklu vývoje systému je zodpovědný za řadu úloh a 

vybraných pracovních produktů. Více viz následující obrázek (6). 

 

Obrázek 22 Úlohy a pracovní produkty role Analytik (Převzato z: (6)) 

Role Architekt 

Role architekt je zodpovědná za definování architektury a technických omezení návrhu a 

implementace systému. Je zde žádaná úzká spolupráce s rolemi Analytik a Vývojář. Tuto 

roli by měl zastávat vůdčí typ s bohatými zkušenostmi a výbornými komunikačními 

dovednostmi schopný kritického hodnocení. U menších projektů může být role architekta 
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suplována rolí Projektového manažera. Úlohy a pracovní produkty, za které je role 

Architekta zodpovědná jsou zachyceny na následujícím obrázku (12). 

 

Obrázek 23 Úlohy a pracovní produkty role Architekt (Převzato z: (6)) 

Role Zainteresovaná strana 

Tato role představuje uživatele, kteří mohou významně ovlivnit výsledek celého projektu. 

Patří sem především budoucí uživatelé systému, investoři či sponzoři. Právě oni musí 

s pomocí Analytika jasně specifikovat jejich požadavky na výsledný systém, priority a 

očekávání. Jejich přítomnost ve vývojovém týmu zvyšuje pravděpodobnost, že nový 

systému bude po zavedení kladně přijat a efektivně využit (12). 

Role Vývojář 

Vývojář musí mít dostatek odborných znalostí, schopnost porozumět stanovené 

architektuře, musí být schopný vypracovat zdrojové kódy k jednotlivým částem systému 

a k nim příslušné unit testy tak, aby byly lehce pochopitelné pro ostatní členy 

projektového týmu. Měl by rozumět jazykům, jako je např. UML, stejně tak by měl mít 

přehled o použitých technologiích, aby byl schopný spolupracovat s ostatními členy 

týmu. Vývojář v procesu vývoje provádí řadu úloh a je zodpovědný za vybrané pracovní 

produkty, které jsou zachyceny na následujícím obrázku (12).  

 

Obrázek 24 Úlohy a pracovní produkty role Vývojář (Převzato z: (6)) 
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Role Tester 

Je zodpovědný za testování vyvíjeného produktu. Tyto testy zahrnují vymezení, 

definování a samotnou realizaci testů. Dále zaznamenává výsledky testů, provádí jejich 

analýzu a dále diskutuje s ostatními členy projektového týmu. Tester by měl mít znalosti 

a zkušenosti s různými typy testů, být schopen rozpoznat a řešit vzniklé problémy a 

v ideálním případě aby měl zkušenosti s automatizovanými testy. Doporučuje se, aby 

testera vykonávalo více osob, jeden by však měl být zodpovědný za vytváření testovacích 

šablon a řízení testů. Vlastní testy pak mohou vytvářet i méně zkušení členové týmu. 

Úlohy a pracovní produkty, které Tester v procesu provádí a zodpovídá za ně, jsou na 

následujícím obrázku (12). 

 

Obrázek 25 Úlohy a pracovní produkty role Tester (Převzato z: (6)) 

Nedefinovaná role 

Má specifický název, ze kterého vyplývá, že tuto roli může zastoupit kterýkoliv člen týmu 

s dostatečnými schopnostmi a vědomostmi. Z následujícího obrázku je patrné, že 

Nedefinovaná role především podává žádosti o změny v projektu. 

 

Obrázek 26 Úlohy Nedefinované role (Převzato z: (12))  
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2.4 Enterprise Architect 

Vývojové prostředí Enterprise Architect (dále také EA) pochází z dílny australské 

společnosti Sparx Systems, kterou v roce 1996 založil Geoffrey Sparks. Nástroj 

Enterprise Architect je vzhledem ke konkurentům poměrně levný a má velmi nízké 

systémové nároky. Enterprise Architect je komplexním vývojářským nástrojem 

pokrývajícím vývoj softwaru od sběru požadavků, přes analýzu, návrh, testování až po 

údržbu. Podporuje všechny modely UML 2.5 a současně i ty rozšiřující, většina z nich je 

detailněji popsána v předchozí kapitole. Dále podporuje Business Process Modeling 

Notation, jenž bude v rámci této práce využit pro modelování byznys procesů (11). 

2.4.1 Základní vlastnosti 

Mezi hlavní vlastnosti patří převedším: 

 Management požadavků 

 Modelování byznys procesů 

 Simulace 

 Systémový vývoj 

 Datové modelování 

 Project management a další 

Management požadavků 

Prvním krokem v návrhu aplikace či v modelování obchodních procesů bývá typicky sběr 

požadavků. Správa požadavků v Enterprise Architectu umožňuje požadavky evidovat a 

modelovat. Namodelované požadavky lze vzájemně propojovat do hierarchií a lze je 

propojit i s elementy modelů, které tyto požadavky implementují (11).   

Modelování byznys procesů  

Jak již bylo zmíněno, EA podporuje velké množství metod pro modelování byznys 

procesů. Hlavním jazykem pro tvorbu těchto procesů je Business Process Modeling 

Notation a Business Process Execution Language. Důležité je také zmínit možnost 

modelovaní podnikových pravidel, ze kterých zle vygenerovat spustitelný kód (11). 
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Simulace 

Pro vybrané diagramy patřící do skupiny tzv. Behaviorálních diagramů je možné využít 

simulaci. Simulace je velmi silným prostředkem, který umožní sledovat namodelovaný 

proces v akci a současně může být podkladem pro ověření správnosti jeho chování. Díky 

dynamické, skriptem řízené simulaci není potřeba generovat jakýkoliv kód před jejím 

spuštěním a dokonce je možné aktualizovat proměnné v reálném čase. Což je užitečné 

především při testování v alternativních větvích modelu (11). 

Systémový vývoj 

EA podporuje transformace struktur tříd z PIM do PSM v souladu s principy MDA. 

Generování kódu z behaviorálních diagramů je taktéž možné. Mezi nejvýznamnější 

podporované programovací jazyky pak patří: C#, C++, NET, Java, Php a další (11). 

Datové modelování 

Enterprise architect podporuje datové modelování všech úrovní od konceptuálního po 

fyzický, tvorbu a návrh databázových schémat a MDA transformaci z logické do fyzické 

DBMS. Mezi nejpoužívanější z podporovaných patří tyto: 

 MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, 2015, 

 MySQL, 

 Oracle 9i, 10g, 11g and 12c (11). 

Change management 

V rámci change managementu poskytuje EA několik velmi užitečných funkcí, mezi které 

patří: 

 Kontrola verzí, která umí spolupracovat s dalšími aplikacemi jako je GIT, či Team 

Foundation server 

 Auditing umožní administrátorovi modelu sledovat kdo, kdy jakou změnu udělal. 

 Baseline Management umožňuje vytvořit snímek celého nebo jen části modelu 

přičemž následné můžeme tyto snímky porovnat, spojit, případně udělat úplně 

novou větev (11). 
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 Analýza současného stavu 

V této kapitole představím společnost Van Leeuwen Pipe and Tube a to z hlediska 

historického působení na našem a zahraniční trhu, její obchodní činnost, vizi společnosti  

a organizační strukturu. Přiblížím zadání požadovaného systému a vytvořím projektový 

plán spolu s plánem iterací. Zaměřím se také na identifikaci projektových rizik a snížení 

jejich dopadu. V předposlední části představím vizi vyvíjeného systému, nakonec 

provedu analýzu nejdůležitějších byznys procesů, tedy jejich slovní popis následně 

grafické vyjádření pomocí Business Process Diagramu.  

3.1  Představení společnosti 

Společnost Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o. je součástí skupiny Van Leeuwen Pipe 

and Tube Group, která se se v rámci své činnosti na trhu s hutními materiály zaměřuje na 

dvě základní odvětví, průmyslové a energetické. Průmyslové odvětví se dále dělí na tři 

segmenty. V rámci prvního segmentu jsou realizovány dodávky materiálu pro 

hydraulická a pneumatická zařízení. Hydraulika v současné době představuje jednu 

z hlavních komponent pro výrobu nejrůznějších zařízení v podobě zvedací a manipulační 

techniky, zemědělských a stavebních strojů, průmyslového vybavení nebo motorů. 

Náplní druhého segmentu je spolupráce s výrobními firmami z různých odvětví 

využívajícími hutní materiál jako důležitý prvek pro zhotovení a kompletaci konečného 

produktu. Poslední součást průmyslového odvětví představuje segment ocelových 

konstrukcí. Využití hutního materiálu v tomto segmentu je široké a zahrnuje například 

použití v oblasti výstavby budov, mostů, sportovních stadionů, lodí nebo v oblasti 

nábytkářského průmyslu. Energetické odvětví, podobně jako průmyslové, se rovněž 

skládá ze tří částí. Jádrem prvního energetického segmentu jsou činnosti spojené 

s dodávkami, zpracováním a skladováním ropy, plynu a jiných kapalných chemikálií. Pro 

zajištění těchto aktivit jsou ovšem nezbytná zařízení, která jsou vyrobená a zkonstruovaná 

z ocelových trubek, ventilů, ložisek a dalších forem hutního materiálu. Chemický a 

petrochemický průmysl tak představuje důležité odbytiště pro společnosti orientující se 

na dodávky a prodej hutního materiálu. Následující segment tvoří firmy, jejichž obor 

spadá do oblasti výroby a získávání energií. Mezi tyto firmy se tedy řadí například uhelné 

a plynové elektrárny, ale také zařízení zaměřená na alternativní zdroje energie. I v této 

oblasti hraje hutní materiál klíčovou roli. 



 

 

43 

 

Poslední segment v řadě se vyvinul v důsledku neustálých snah o nalezení nových zásob 

energie. V převážné většině případů zahrnuje podniky, které se orientují na podmořskou 

těžbu a s tím související aktivity v podobě budování a obsluhy vrtných a výrobních 

plošin, jejichž konstrukce je vyrobená z ocelových materiálů. Z výše uvedených údajů 

vyplývá, že možnosti využití hutního materiálu jsou rozsáhlé a zasahují téměř do všech 

sfér lidského života. 

Nové sídlo společnosti ve Vyškově 

Výhodou společnosti Van Leeuwen v této oblasti by mohla být rozsáhlá investice  

do skladových prostor z konce roku 2013. Firma totiž v té době zakoupila bývalý areál 

společnosti VOEST ALPINE, kde později působila také společnost COGNOR a poté 

společnost MECHEL, spolu s veškerými pozemky, jejichž celková rozloha činí zhruba 

52 000 m2, přičemž zastřešené prostory se rozkládají na rozloze 13 000 m2. Je tedy 

zřejmé, že potenciál tohoto areálu je značný a nevylučuje možnost dalšího rozvoje a 

bezproblémového rozšíření současných zastřešených ploch. Pokud jde o logistickou 

dostupnost dané lokality, i ta skýtá celou řadu výhod. Výše uvedený areál se nachází 

v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov v blízkosti dálnice Ostrava – Olomouc – Brno. 

Navíc přímo do skladu vede vlečka, která končí v jedné ze čtyř hal, což firmě 

v budoucnosti umožní dopravovat do areálu trubky a profily nestandardních délek. 

Výhody současného umístění centrálního skladu ve Vyškově se projevují i ve vztahu 

k zahraničním trhům, jako je například Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko. Ani 

větší vzdálenost areálu od Německa či západních Čech nepředstavuje neřešitelný 

problém. Budova skladu rovněž poskytuje rozsáhlé a nezbytné administrativní a 

technické zázemí. Technickou část tvoří čtyři haly, které jsou vzájemně propojeny. Každá 

hala je pak vybavena třemi jeřáby s dálkovým ovládáním ze země, s digitální váhou a 

magnetem pro rychlou manipulaci s materiály. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem se po roce a půl provozu společnosti mnohonásobě zvýšil počet zakázek, 

což vedlo k tomu, že současný systém je na hraně svých možností a není schopen 

poskytnout dostatečnou kapacitu pro další růst společnosti, s tím je spojená právě potřeba 

nového plánovacího systému který bude základem pro další předpokládaný růst 

společnosti. 
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3.1.1 Vize společnosti 

Firma Van Leeuwen CZ se stane nejvýznamnějším dodavatelem hydraulických 

komponent na českém slovenském a polském trhu. Jméno firmy Van Leeuwen CZ bude 

spojeno s kvalitou prodávaných produktů a garancí perfektních služeb orientující se na 

potřeby zákazníka, které dokáže vyřešit nejlépe na trhu. Stane se znalcem nejenom 

prodávaných produktů, ale i odborníkem na produkty zákazníků, tak aby dokázala 

uspokojit zákazníkova přání lépe než konkurence. Van Leeuwen CZ vytvoří pevnou 

základnu pro další rozšiřování Van Leeuwen Group do Maďarska, Bulharska a zemí 

bývalé Jugoslávie. 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Ve vedení české a slovenské pobočky je jednatel Hanz Zondervan, jehož přímou 

nadřízenou je Maureen van Engelen z HQ v Holandsku. Jednatel je přímým nadřízeným 

třech manažerů společnosti, kteří zastávají pozice manažera logistiky, obchodu a financí. 

Z tohoto je patrné, že se společnost má tři hlavní oddělení, tedy Logistiku, se kterou je 

z velké části spojené IT, dále pak Obchod a Finance. Každé oddělení se pak dělí dle 

dílčích činností, přičemž více prozradí následující obrázek č. 27, ve kterém je zachycena 

kompletní organizační struktura společnosti, včetně jednotlivých činností a 

zodpovědností.  
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Obrázek 27 Organizační struktura společnosti (Zdroj: firemní dokumenty) 
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3.2 Zadání aplikace Planning software 

Tato podkapitola obsahuje základní popis nové aplikace Planning software pro podporu 

plánování skladových operací, který jsem získal na úvodním workshopu s investorem.  

Import dat do aplikace 

Celý proces začíná importem informací o zakázkách, které mají být zaplánovány dle interních 

pravidel a následně vychystány k expedici. Za počátek procesu tak považujeme okamžik 

importu zakázek do aplikace. Systém automaticky zkontroluje, zda tyto údaje již nejsou 

v systému evidovány, případně nedošlo-li k nějakým změnám (např.: změna termínu dodání na 

základě požadavků zákazníka). Závěrem systém nastaví zakázkám základní parametry a uloží 

je do databáze aplikace. 

Zaplánování zakázek 

Všechny nezaplánované zakázky se zobrazí uživateli v oznamovací aplikaci, kde je může buď: 

 Zaplánovat ručně – přetažením z oznamovací oblasti do příslušného kalendáře. 

Přičemž při přetahování zakázky systém zvýrazní kam je zakázku možné zaplánovat. 

(Dle základních parametrů nastavených při ukládání do databáze aplikace) 

 Zaplánovat automaticky – u každé zakázky bude tlačítko, po jehož stisknutí se zakázka 

automaticky zaplánuje dle přednastavených priorit.  

Všem zakázkám v požadovaném stavu, splňující dané podmínky bude automaticky objednána 

doprava. 

Zakázky určené k řezání systém automaticky zaplánuje a to v závislosti na zaplánování 

vychystání. Každá zakázka, kterou skladníci nezačali vychystávat, může být uživatelem 

vrácena mezi nezaplánované. V tomto případě, dojde k přeplánování všech navazujících 

zakázek, tak aby na sebe plynule navazovaly. Zakázky budou plánovány v závislosti na místě 

vychystání a dostupných zdrojích.  

Vychystání zakázky 

V tuto chvíli je operátor skladu notifikován o nové zakázce k vychystání. Před samotným 

zpracováním musí zakázku přijmout, čímž dojde k:  

 zablokuje se možnost přeplánování zakázky, 

 upraví se čas zahájení vychystání, dle skutečnosti, 
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 v přehledu je zobrazen progress bar, který indikuje aktuální stav 

vychystávání a odpočet dle předpokládané doby ukončení. 

Veškeré informace o zakázce se přenesou uživateli do mobilního zařízení, ten oskenuje čárové 

kódy vychystávaných položek a zaznamená přesné množství. Tyto informace se uloží do 

databáze. Ukončení práce na zakázce označí v mobilní aplikaci případně na hlavním displeji. 

Řezání položek 

Položky, které je nejprve potřeba nařezat se zobrazí pilaři na displeji, stejně jak při vychystání 

je pilař povinen zakázku přijmout. Po otevření zakázky (zahájení řezání): 

 zobrazí se seznam položek, ze kterých má řezat a všechny potřebné údaje o 

řezech, 

 upraví se čas zahájení řezání, 

 na zakázce se zobrazí progres bar indikující řezání zakázky 

Po nařezání zaznamená ukončení práce na zakázce a zadá požadované informace přímo do SAP 

B1. Systém uloží čas ukončení zakázky, dle kterého přeplánuje následující zakázky. Pilař resp. 

skladník připraví zboží k expedici (balení, označení, apod.), nebo naskladní zbytky zpět na 

požadované místo. 

Nakládka 

Je-li zakázka připravená pro nakládku, zobrazí se se všemi údaji v sestavě pro tvorbu dodacích 

listů. Které zpracuje administrátor logistiky. 

Všeobecné 

Součástí aplikace tedy bude několik různých GUI, dle potřeb uživatelů, přičemž některé z nich 

musí být optimalizované pro ovládání na dotykových displejích. Dle aktuálního stavu 

zpracování zakázky budou zákazníkům zasílány informační zprávy a to v různých formách 

(sms, email, webový portál, mobilní aplikace). Veškeré zdroje, tedy, lidské a materiálové bude 

možné nastavit, na základě tohoto nastavení bude systém interaktivně plánovat všechny 

automatické činnosti. Důležité pro architekturu aplikace bude, aby byla navržena s tím, že data 

budou ukládána do datového skladu. Kde následně bude prováděna multidimenzionální analýza 

(doby trvání jednotlivých činností, vytíženosti zdrojů, doby vychystávání dle položek, KPI, 

atd.). V datovém modelu tedy musí být informace ve struktuře, která bude umožňovat ETL do 

datového skladu.  
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3.3 Plánování projektu 

Tato podkapitola obsahuje projektový plán, tedy alespoň jeho hrubou verzi, dále seznam rizik 

a plán iterací webové aplikace Planning software. Tyto dokumenty byly sestaveny mnou 

jakožto Projektovým manažerem a současně Analytikem – i když tato kombinace není 

doporučována metodikou OpenUP, z personálního hlediska nebyla bohužel jiná možnost. Plán 

je omezen na první dvě iterace a to vzhledem k rozsahu, jak práce samotné, tak projektu v rámci 

společnosti - po vytvoření úvodní dokumentace a detailní specifikace první verze aplikace, bude 

projekt předán externí společnosti k vývoji, s níž jsem po celou dobu v kontaktu, ať už 

z důvodu, že část projektového týmu jako jsou: Architekt, Tester a Vývojář jsou právě ze 

zmíněné společnosti, tak z důvodu, že i nadále povedu projekt jako projektový manažer. Za 

normálních okolností by plán obsahoval všechny iterace, s tím, že pro první by byl detailní a 

konečný, pro následující by byl rámcový, přičemž by po každé iteraci došlo k jeho upřesnění. 

3.3.1 Plán projektu 

V této části je definován plán projektu Planning software. Obsahuje specifikaci celého projektu, 

definuje fáze a milníky životního cyklu projektu, a také potřebné nástroje pro 

podporu plánování, řízení, výměnu dat, týmovou komunikaci či samotný návrh projektu. 

Současně slouží jako orientační harmonogram. Dané odhady trvání se mohou změnit na základě 

informací získaných na workshopech v rámci analýzy požadavků 

Základní identifikace projektu 

Název projektu Planning software 

Identifikace projektu int/produkt_PS1 Projektový manažer Marek Štancl 

Termín zahájení 27. 9. 2015 Termín ukončení 15. 2. 2016 

Tabulka 1 Plán fází a iterací (Vlastní zpracování) 

Fáze Iterace Dílčí cíle 
Plánované 

zahájení 
MD 

Zahájení 1. Stanovení Vize a požadavků na 

systém. Vytvoření projektového a 

iteračního plánu. Výběr požadavků 

pro první verzi aplikace. Analýza 

27. 9. 2015 10 
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byznys procesů. Hrubý popis 

architektury. 

Rozpracování 2. Detailní specifikace vybraných 

funkčních požadavků. Tvorba 

vybraných případů užití. Doménový 

diagram. Návrh wireframů. Plán 

testů. 

2. 11. 2015 20 

Rozpracování 3. Není řešeno v rámci této práce. 

Detailní vymezení architektury 

řešení – diagram tříd. Tvorba 

dodatečných diagramů. 

30.11.2015 15 

Konstrukce 4-6. Není řešeno v rámci této práce. Bude 

rozděleno na více iterací této fáze. 

Vývoj a testování aplikace vedoucí 

ke vzniku funkčního prototypu. 

20.1.2016 70 

Zavedení 7. Není řešeno v rámci této práce. 

Nasazení aplikace, otestování 

klíčovými uživateli a její akceptace 

investorem. 

15.2.2016 15 

Základní výstupy projektu 

V následující tabulce jsou vypsány požadované výstupy projektu s odhadovaným datem 

dokončení, které se však v průběhu projektu neustále upřesňují dle skutečnosti. Každý výstup 

má přidělenou zodpovědnou osobu, resp. roli. Splnění daného výstupu je kontrolováno dle 

akceptačních kritérií. 

Tabulka 2 Milníky projektu (Vlastní zpracování) 

# Požadovaný výstup Deadline Zodpovědná role 

1 Vize projektu 2.10.2015 Analytik 

2 Požadavky 16.10.2015 Analytik 

3 Projektový plán a plán iterace 16.10.2015 Projektový manažer 

4 Hrubý návrh architektury 22.10.2015 Softwarový Architekt 

5 Návrh UI 20.11.2015 Softwarový Architekt 

6 Případy užití 25.11.2015 Analytik 
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7 Doménový diagram 26.11.2015 Analytik 

8 Plán testů 26.11.2015 Tester 

9 Diagramy nasazení 10.1.2016 Softwarový Architekt 

10 Diagram tříd 15.12.2015 Softwarový Architekt 

11 Prototyp aplikace 20.1.2016 Developer 

12 Funkční verze aplikace 15.2.2016 Developer 

Rozpočet 

V této fázi projektu vyjadřuje rozpočet pouze odhad předběžných nákladů spojených 

s analýzou, návrhem, vývojem, implementací a školením zaměstnanců nového plánovacího 

softwaru. Náklady uvedené v následujících tabulkách jsou určené dle úspěšně realizovaných 

projektů, podobného rozsahu v minulosti.  

Tabulka 3 Přehled nákladů spojených s vývojem aplikace  

(Vlastní zpracování) 

Analýza + návrh 

Interní externí 

Role Množství Cena za MU Celkem Role Množství Cena za MU Celkem 

Investor 8      3 600 Kč    28 800 Kč  Architekt 32          280 Kč    8 960 Kč  

Analytik 164         420 Kč    68 880 Kč  Tester 10          280 Kč    2 800 Kč  

Projektový 
manažer 

126         420 Kč    52 920 Kč      

Ostatní 
zaměstnanci 

20         250 Kč      5 000 Kč      

         

Vývoj + Implementace 

Interní Externí 

Role Množství Cena za MU Celkem Role Množství Cena za MU Celkem 

Analytik 75         420 Kč   31 500 Kč  Architekt 80          280 Kč    22 400 Kč  

Projektový 
manažer 

95         420 Kč   39 900 Kč  Vývojář 380          280 Kč  106 400 Kč  

 Ostatní 
zaměstnanci 

20         250 Kč    5 000 Kč   Tester 50          280 Kč    14 000 Kč  

Tabulka 4 Přehled nákladu spojených s IT  

(Vlastní zpracování) 

IT  

Položka Množství Cena za MU Celkem 

  Hardware 

Server 1          50 000 Kč           50 000 Kč  

UPS 1          20 000 Kč           20 000 Kč  

  Software 

Microsoft Server 2012 1          16 000 Kč           16 000 Kč  

  Služby 

Přenosové můstky ERP vs. Planning SW 1            8 000 Kč             8 000 Kč  

Celkem za IT              94 000 Kč  
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Provozní náklady 

Položka Frekvence Cena Cena za rok 

Energie měsíčně               800 Kč             9 600 Kč  

Školení měsíčně               420 Kč             5 040 Kč  

Systém administrátor Měsíčně               600 Kč             7 200 Kč  

Celkem za provozní náklady              21 840 Kč  

Tabulka 5 Souhrnný přehled nákladů (Vlastní zpracování) 

Náklad   Analýza + návrh   Vývoj + Implementace   Celkem  

 Interní              155 600 Kč                          76 400 Kč        232 000 Kč  

 Externí                11 760 Kč                        142 800 Kč        154 560 Kč  

 IT              94 000 Kč  

        

 Celkem za aplikaci            480 560 Kč  

 Roční provozní náklady              21 840 Kč  

Použité praktiky, principy a nástroje 

 Enterprise architect -  využívaný pro modelování byznys procesů, a dalších UML 

diagramu, včetně případů užití a následně pro tvorbu Test Case. 

 JIRA – zde jsou zaznamenány veškeré pracovní produkty, stanovena jejich priorita, 

pracnost, zodpovědná osoba a následné plánování Iterací a alokace zdrojů. 

 JIRA Bitbucket – pro řízení a správu verzí jakožto SCM nástroj (Source Control 

Management). Vše je přímo napojené na aplikaci JIRA, kde je následné možné sledovat 

skutečnou pracnost, zaznamenávat bugy, případně požadavky na změny. 

 MS Project – pro zaznamenání a sledování plánu projektu. 

 JIRA Confluence – slouží jako centrální uložiště projektové dokumentace a všech 

dalších relevantních informací, ke kterému má přístup celý tým. Současně je využívaná 

jako komunikátor mezi členy týmu. Stejně jako JIRA Bitbucket je i Confluence přímo 

propojený s aplikací JIRA. 

 MS WORD – pro tvorbu projektové dokumentace. 

3.3.2 Analýza rizik 

Rozhodnutí zavést nový plánovací nástroj může nést svá rizika, která je dobré identifikovat a 

najít vhodná opatření pro zmírnění jejich dopadu případně jejich úplnou eliminaci. Rizika je 

třeba sledovat po celou dobu životnosti projektu, protože je pravděpodobné, že se objeví rizika 

nová, stejně tak mohou ta původní ztratit na významu a budeme je moci vyřadit.  

Pro analýzu rizik jsem zvolil metodu RIPRAN, pro hodnocení pravděpodobnosti vzniku a 

hodnoty dopadu rizika jsem zvolil slovní ohodnocení, viz tabulky níže. 
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Tabulka 6 Kvalitativní vyjádření pravděpodobnosti 

 (Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost Slovní vyjádření 

0 – 20 % Nepravděpodobné 

20 – 40 % Méně pravděpodobné 

40 - 60 % Pravděpodobné 

60 - 80 % Velice pravděpodobné 

80 - 100 % Skoro jisté 

 

Tabulka 7 Kvalitativní vyjádření dopadu  

(Vlastní zpracování) 

Dopad Slovní vyjádření 

0 - 1 Malý 

1 - 2 Středně malý 

2 - 3 Střední 

3 - 4 Středně velký 

4 - 5 Velký 

 

Po stanovení těchto stupnic jsem sestavil tabulku, která zachycuje hrozby, scénáře jejich 

pravděpodobnost výskytu a dopad na projekt. Dále jsem dopočítal hodnotu rizika, která je 

rovna součinu hodnoty pravděpodobnosti a hodnoty dopadu na projekt. Následně jsem 

vytvořil stupnici hodnocení závažnosti rizika na projekt. Hodnocení se dělí na 3 části. Přičemž 

kritická a závažná rizika, se musí odstranit nebo alespoň snížit jejich dopad na projekt. 

Tabulka 8 Hodnocení rizik 

 (Vlastní zpracování) 

Hodnota rizika 

Běžná 0 - 0,30 

Závažná 0,30 - 0,50 

Kritická > 0,5 
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Tabulka 9 Přehled identifikovaných hrozeb (Vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba Scénář Pst. Dopad Hodnota rizika 

1 

Celkový neúspěch projektu 

Obecně vývoj vlastního systému je pokládán za vysoce 

rizikovou činnost, která klade vysoké nároky na 

Projektového manažera. 

10% 5 0,50 

2 

Časová náročnost 

Vlastní vývoj je většinou řádově časově náročnější než 

dodání hotového řešení, výsledná aplikace proto může být 

hotová ze značným zpožděním. 
15% 2 0,30 

3 

Nedostatečná analýza 

Nedostatečná analýza procesů spojených s novým 

systémem může způsobit značné problémy v samotném 

vývoji, případně vést k neúspěchu celého projektu. 
10% 5 0,50 

4 
Neznalost technologií 

Neznalost využívaných technologií, ze strany 

Projektového týmů, může vést ke zdržení projektu. 30% 1 0,30 

5 Příliš vysoké nároky na 

systém 

Zákazník klade příliš vysoké nároky na zadání aplikace. 
20% 2 0,40 

6 Nesoučinnost Nesoučinnost že strany KeyUsers při analýze a testování 15% 3 0,45 

7 
Dodávky 

Opožděné dodávky potřebných materiálů že strany 

KeyUsers 
15% 2 0,30 

8 

Vývoj externí Firmou 

Pro projektového manažera je složitější řídit projekt, 

protože jej vyvíjí externí firma, může tedy dojít k chybám, 

které povedou k prodlení. 
16% 2 0,32 

9 
Omezení ze stany VL Group 

VL Group IT má vysoké nároky na bezpečnost, které však 

můžou ve výsledku ovlivnit úspěšnost celého projektu. 8% 5 0,40 

10 Složitost použitých algoritmů Systém má být z velké částí automatizovaný, tak aby 

uživatelé jen kontrolovali samotný chod. Složitost aplikace 

těchto algoritmů může způsobit značné zpoždění projektu 

kvůli vývoji. 

25% 2 0,50 
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Mapa rizik 

V tuto chvíli jsem pravděpodobnosti a dopady rizik znázornil na grafu, pomocí tzv. mapy rizik. 

Čím více se zobrazené rizika blíží do pravého horního rohu, tím více jsou kritická. Z grafu je 

patrné, že se všechna rizika pohybují v rozmezí 0,30 – 0,50, čili je klasifikuji jako závažná. 

 

Graf 1 Mapa rizik (Vlastní zpracování) 

Nakonec jsem stanovil nápravná opatření ke všem závažným resp. kritickým hrozbám. 

Pravděpodobnost a dopad rizik na projekt po zohlednění preventivních opatření jsem vyjádřil, 

stejně jako v předchozí analýze. Nově jsem však vypočet upravenou hodnotu, náklady na 

preventivní opatření a role odpovědné za jejich provedení.
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Tabulka 10 Přehled navržených opatření na snížení dopadu rizik 

(Vlastní zpracování) 

Číslo Návrh na opatření Pst. Dopad Hodnota rizika 

(Snížená) 

Náklady Zodpovědná osoba 

1 Využití doporučených metodik pro tvorbu systémů. 5% 5 0,25 20 hodin Projektový manažer 

2 
Kvalitně zpracované podklady pro každou iteraci. 10% 2 0,20 

15 hodin / 

iterace 
Analytik 

3 Věnování dostatečného času analýze jednotlivých 

požadavků zákazníka. Testování v rámci každé iterace. 
5% 5 0,25 30 hodin Analytik 

4 
Studium potřebných technologií. Odborná školení. 10% 1 0,10 20 hodin 

Projektový manažer, 

Analytik 

5 Detailní specifikace požadavků zákazníka. Testování v 

rámci jednotlivých iterací 
10% 2 0,20 35 hodin Analytik 

6 Nastavení delší časové rezervy na testování v rámci 

iterací 
5% 3 0,15 

15 hodin / 

iterace 
Projektový manažer 

7 Zajištění všech materiálů již ve fázi analýzy 5% 2 0,10 10 hodin Analytik 

8 Časté konzultace a kontrola hotových částí v rámci 

jednotlivých iterací. Stanovení komunikačních kanálů. 
5% 2 0,10 

10 hodin / 

iterace 
Projektový manažer 

9 Komunikace požadavků již ve fázi analýzy. Tvorba 

kvalitních podkladů, které přesvědčí Group IT o 

nutnosti změny plánovacího systému. 

4% 5 0,20 20 hodin 
Projektový manažer, 

Analytik 

10 Detailní příprava podkladu funkčnosti jednotlivých 

algoritmů již ve fázi analýzy. Podrobná konzultace s 

vývojářskou firmou. 

10% 2 0,20 40 hodin Analytik 
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Pavučinový graf 

Výslednou změnu hodnoty rizika, po stanovení opatření, je možné vidět, v porovnání 

s tou původní, na následujícím grafu. Všechna opatření by měla vést k celkem značnému 

snížení výsledného rizika a tak napomoct úspěšnému průběhu i dokončení projektu. 

 

Graf 2 Předpokládané snížení dopadu rizik (Vlastní zpracování) 
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3.4 Vize budoucího IS/ICT 

Vize zachycuje základní koncepci požadované aplikace, její účel a předpokládané přínosy 

budoucí aplikace Planning Software společnosti Van Leeuwen Pipe and Tube pro 

zefektivnění současného plánovacího procesu skladových operací. K vizi je třeba se 

v průběhu projektu vracet a ověřovat, zda vyvíjená aplikace plní původní očekávání. 

Veškeré pojmy a zkratky, které by měli být pro srozumitelnost tohoto dokumentu 

vysvětleny, jsou zaznamenány v dokumentu Slovník pojmů. 

Vymezení problému 

Definice problému 

Současné nevyhovující a neefektivní plánování 

skladových operací ve společnosti Van Leeuwen Pipe 

and Tube. 

Koho problém ovlivňuje Operátory skladu a pil, administrativní pracovníky a 

vedoucí logistiky, neposledně také obchodní oddělení. 

Přínosy úspěšného řešení 

problému 

Automatizace plánovacího procesu, jasné určení 

zodpovědnosti jednotlivých činností, data pro tvorbu 

reportů a integrace s ostatními aplikacemi.  

Vymezení produktu 

Název aplikace Planning software 

Pro  Zaměstnance společnosti Van Leeuwen Pipe and Tube, s.r.o. 

Který 

Umožní zpracovat větší množství zakázek v kratším čase s větší 

přesností za vyvynutí minimálního úsilí koncových uživatelů. 

Bude integrovat další firemní aplikace a komunikovat s 

plánovanou mobilní aplikací. Data uložená v databázi aplikace 

poskytnou podklady pro tvorbu reportů.  

  



 

  

58 

 

Popis všech zúčastněných subjektů 

Aktér Popis 

Administrátor 

logistiky 

Administrátor logistiky je uživatel systému, který plánuje 

případně kontroluje zakázky. Zodpovídá za úspěšné vyřízení 

všech činností v rámci životního cyklu zakázky.  

Sales In  

Sales In je uživatel systému, který může vznést požadavek na 

změnu parametrů již existující zakázky. Dále má k dispozici 

informace o stavu všech vlastních zakázek. 

Dopravce VIP 

Dopravce VIP je uživatel systému, kterému jsou systémem 

automaticky zasílány objednávky dopravy. Jehož povinností je 

zaslat nazpět informace o vozidle, které bude jakou zakládku 

nakládat. 

Operátor skladu 

Jde o uživatele systému, který fyzicky manipuluje se zbožím, jeho 

hlavní zodpovědností, je zaznamenání všech změn týkajících se 

provedených skladových pohybů. 

Operátor pily 
Operátor pily je uživatel systému, který obsluhuje pilu a dělí zboží 

na požadované rozměry dle informací u zakázky. 

Systémový 

administrátor 

Systémový administrátor je uživatelem systému a je zodpovědný 

za hladký a plynulý provoz aplikace. 

SAP B1 
SAP B1 je externí ERP systém, který je zdrojem informací o všech 

otevřených nákupních objednávkách. 

CargoTrans 

CargoTrans je externím systémem ve kterém do kterého jsou 

uloženy veškeré informace o vykládkách. Dále také poskytuje 

informace o aktuální volné kapacitě pro vykládku. 

Registrovaný 

uživatel 
Je uživatelem, který je registrovaný přes portál My Office. 

Dočasný uživatel 
Je uživatelem, který má přístup do určité části systému na základě 

vygenerovaného linku. 
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3.4.1 Kontext systému 

 

Obrázek 28 Kontextový diagram systému (Vlastní zpracování) 

Uživatelské rozhraní 

Půjde o webovou aplikaci běžící na interním serveru, od které je požadována především 

funkčnost a responsivní design tak, aby práce s ní, byla co nejintuitivnější pro všechny 

koncové uživatele. Protože aplikace bude hojně využívána také ve skladových prostorách, 

kde jsou využívány dotykové obrazovky, je vyžadováno, aby vybrané UI byly pro 

dotykové ovládání optimalizovány.  
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Přehled produktu 

Byznys požadavky na aplikaci, které jsou detailněji rozpracované v následující kapitole. 

Požadavek  Priorita* Podrobný popis 

Import dat z SAP 

B1 
1 

Napojení na databázi současné ERP, pro import dat 

o zakázkách. 

Automatické 

plánování 
2 

Dle předem stanovených pravidel bude aplikace 

zakázky a řezání automaticky plánovat. 

Objednávka 

dopravy  
1 

Systém automaticky objedná dopravu pro zakázky, 

které budou v požadovaném stavu. 

Správa zakázek 1 Založení, zobrazení a editace zakázek. 

Interní notifikace 3 
Online upozornění na aktuálně provedené změny na 

zakázkách 

Externí notifikace 3 
Zaslání informace zákazníkovi o změně stavu 

zakázky (Email, sms,…) 

Kalendář 1 

Pokročilé funkce kalendáře pro jednoduchou a 

rychlou práci se zakázkami – tj. On Hover, Drag & 

Drop, apod. 

Sledování 

vytíženosti 
1 

Automatický výpočet vytíženosti jednotlivých 

zdrojů a také sledování historického vývoje tohoto 

ukazatele. 

Archivace dat 3 
Přístup k historickým datům a možnost jejich 

exportu, pro tvorbu reportů, úpravy SLA, atd. 

Správa zdrojů 1 
Dočasné vypnutí/zapnutí, přidání, odebrání a 

modifikace jednotlivých zdrojů. 

Externí aplikace a 

subjekty 
1 

Zpracování dat z aplikace CargoTrans a od dopravce 

ESA, pro plánování nakládek a vykládek 

jednotlivých aut.  

* 1 – nejvyšší priorita, 5 – nejnižší priorita 
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3.5 Základní specifikace požadavků  

Účelem podkapitoly je specifikace všech požadavků na budoucí aplikaci Planning 

software pro plánování skladových operací. Zahrnuje všechny typy požadavků, tedy jak 

požadavky na funkcionalitu a chování systému, tak požadavky nefunkční, neboli 

kvalitativní. Závěrem jsou uvedena systémová omezení a rozhraní na externí systémy, 

které poslouží především k návrhu architektury. Všem požadavkům je stanovena priorita, 

dle které se budu následně řídit při plánování projektu a jednotlivých iterací. 

3.5.1 Funkční požadavky 

Funkční požadavky jsou rozděleny v rámci modulu Zpracování Zakázky na tři části, které 

jsou přehledně zobrazeny na následujícím obrázku. Poté následují dva typy požadavků 

vyjma těchto kategorií, které se zabývají správou zdrojů a přihlašováním. 

 

Obrázek 29 Přehled funkčních požadavků v rámci modulu Zpracování zakázky (Vlastní 

zpracování) 

  

pkg Struktura modelu

«requirments»

Požadav ky Zpracov aniZakazky

+ Import - ZpracovaniZakazky

+ Planovani - ZpracovaniZakazky

+ Prehledy - ZpracovaniZakazky

(from Moduly aplikace::ZpracovaniZakazky)

Import - Zpracov aniZakazky

+ F001 - Import a kontrola zakázek 

+ F002 - Nastavení parametru zakázky

+ F003 - Manuální vytvorení položky

+ F004 - Version History

Planov ani - Zpracov aniZakazky

+ F005 - Drag & Drop plánování zakázek

+ F006 - Multi Job a Multi Delivery

+ F007 - Automatická objednávka dopravy

+ F008 - Barevné a symbolické rozlišení jobu

+ F009 - Výpocet volné kapacity

+ F010 - Automatické plánování zakázek

Prehledy - Zpracov aniZakazky

+ F011 - Notifikacní oblast

+ F012 - Tvorba vlastních pohledu

+ F013 - Vyhledávání položek v DB

+ F014 - Prohlížení zakázek
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Import – Zpracování Zakázky 

ID Název požadavku Popis Prior. 

F001 
Import a kontrola 

zakázek   

Import informací o zakázkách ze zdrojového 

souboru v definovaných intervalech 

Kontrola duplicitních zakázek, uživatelských  

a systémových změn na zakázkách 

Notifikace uživatele o změnách 

1 

F002 
Nastavení 

parametrů zakázky 

Stanovení Priority Number (Výjimky a další 

pravidla ovlivňující toto řazení) 

Vytvoření jednotlivývh “Jobů” dle parametrů 

zakázky 

Stanovení nejpozdeji přípustného termínu 

vychystání (DeadLine) 

Učení standartní / speciální zakázky 

1 

F003 
Manuální vytvoření 

zakázky 

Uživatel bude moci vytvořit položku manuálně 

(zatím nejsou stanovená povinná a nepovinná 

pole) 

2 

F004 Version history Systém umožní správu verzí změn na položce 2 

Plánování – Zpracování zakázky 

ID Název požadavku Popis Prior. 

F005 
Drag & Drop 

plánování zakázky 

 Zaplánování přetažením 

 Zobrazení dostupné haly 

 Nastavení plánovaného začátku a konce 

zpracování jobu 

 Změna statusu po zaplánování 

1 

F006 
Multi-Job a Multi-

Delivery 

 Možnost zpracování zakázky na několikrát 

 Možnost objednávky dopravy pro zakázku na 

vícekrát 

1 
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 Automatický výpočet hodnot jednotlivých 

parametrů dle vytvořených jobů v rámci série 

F007 

Automatická 

objednávka 

dopravy 

 Automatická objednávka dopravy emailem na 

základě aktuálního statusu zakázky a omezení, 

která jsou dána pravidly 

 Změna statusu po úspěšné objednávce 

 Možnost nastavení těla zprávy a odesílatele v 

nastavení 

1 

F008 

Barevné a 

symbolické 

rozlišení jobů 

 Joby bude dle typu barevně a symbolicky 

rozlišeny 
3 

F009 
Výpočet volné 

kapacity 

 Automatický výpočet volné kapacity pro 

jednotlivé zdroje. 
2 

F010 
Automatické 

plánování zakázek 

 Systém bude schopný zakázky automaticky 

plánovat 
3 

Přehledy – Zpracování zakázky 

ID Název požadavku Popis Prior. 

F011 Notifikační oblast 

V této části budou zobrazeny systémové 

notifikace, v rámci přehledu bude možné zobrazit 

detail této notifikace a bude možné danou akci 

akceptovat případně zamítnout. 

3 

F012 
Tvorba vlastních 

pohledů 

Aplikace umožní tvorbu vlastních pohledu na 

data a následné uložení těchto pohledu. Tvorba 

těchto pohledů bude pomocí jak SQL (v rámci 

první verze), tak přímo z uživatelkého rozhraní. 

1 

F013 
Vyhledávání 

položek v DB 

Uživatel bude moci vyhledávat položky 

v aplikaci a to jak fulltextově, tak i pomoci 

rozšířeného filtru. 

2 
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F014 Prohlížení zakázek 

Systém umožní prohlížení příslušných zakázek 

dle role přihlášeného uživatele (Obchodník uvidí 

svoje zakázky, operátr skladu uvidi zakázky, 

které má zaplánovat, apod.) 

1 

Správa zdrojů 

ID Název požadavku Popis Prior. 

F015 Správa zdrojů 

 Seznam jednotlivých hal 

 Seznam Pil jejich dostupnost a parametry 

 Seznam jeřábů a dostupnost 

 Seznam lokací pro expedici 

 Stanovení časů jednotlivých směn 

 Seznam lidstkých zdrojů a jejich role 

(zkušenosti) 

 Nastavení dostupnosti lidských zdrojů  

1 

 

Řízení přístupů 

ID Název požadavku Popis Prior. 

F016 
Řízení přístupů 

uživatelů 

Přihlašování do aplikace bude řešeno pomocí 

portálu My Office.  

Uživatelské role budou řešení přímo v aplikaci 

1 

 

3.5.2 Nefunkční požadavky  

Použitelnost  

ID Název požadavku Popis Prior. 

POU01 Česká lokalizace 

Systém bude kompletně lokalizován v českém 

jazyce, tedy veškeré systémové texty, chybové 

hlášení a nápověda. 

1 
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POU02 Anglická lokalizace 

K dispozici bude také lokalizace anglickém 

jazyce, také pro veškeré systémové texty, 

chybové hlášení i nápovědu. 

3 

POU03 Rozsah nápovědy 

Rozsah nápovědy bude odpovídat minimálně 

dokumentu Případy užití, tedy pro každý 

případ užití bude k dispozici textová nápověda. 

2 

Výkon  

ID Název požadavku Popis Prior. 

VYK01 Doba odezvy 

Systém poběží na lokálním serveru, kde 

koncové stanice budou propojené 1 Gbps 

linkou, proto je požadovaná doba odezvy < 1s 

pro formuláře. 

1 

VYK02 Kapacita databáze 

Data budou uchovávána v databázi aplikace po 

dobu tří let, nicméně budou pravidlně 

nahrávána do DWH. 

3 

VYK03 Multitasking 

Systému musí být schopen plynule pracovat, 

tedy se stanovenou dobou odezvy, při 

souběžné práci 30 uživatelů. 

1 

Spolehlivost  

ID Název požadavku Popis Prior. 

SPO01 Dostupnost 

Aplikace musí být dostupná 24/7 a to po celý 

rok při uptime 99 %. Z toho plyne že 

maximální doba odstávky je 87,6 hodin ročně, 

přičemž měsíční odstávka nesmí být delší než 

8 hodin. 

1 
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SPO02 Míra poruchovosti 

Míra poruchovosti pro "critical" chyby je 

maximálně jednou za půl roku. Odezva na 

chybu výrobcem je max 4 hodiny, přičemž 

náprava musí být provedena do 8 hodin od 

nahlášení. Míra poruchovosti pro "high" chyby 

je maximálně jednou za půl roku. Odezva na 

chybu výrobcem je max 8 hodiny, přičemž 

náprava musí být provedena do 24 hodin od 

nahlášení.  Míra poruchovosti pro "low" chyby 

je maximálně jednou na měsíc, přičemž odezva 

na chybu je max 24 hodin s nápravou do 2 

pracovních dnů. Takovouto poruchou se 

rozumí nefunkčnost méně důležitých částí 

systému, které nemají zásadní vliv na chod 

aplikace, čili systém zle omezeně používat. 

(např. rozhozený layout stránky, špatný 

překlad nebo nefunkční jakákoliv podpůrná 

funkcionalita systému)  

1 

Podpora  

ID Název požadavku Popis Prior. 

POD01 
Poskytování 

podpory 

Pro reportování a řešení problémů, bude 

vytvořen Ticket Portál. 
2 

POD02 Rozšířítelnost 
Systém musí být připraven na rozšíření o další 

funkce a napojení na další aplikace. 
1 

Vzhled  

ID Název požadavku Popis Prior. 

VZH01 Design aplikace 

Barvy společnosti jsou červená a modrá, proto 

vzhled systému bude korespondovat s image 

solečnosti. Design bude jednoduchý (Inspirace 

- SharePoint 2013) 

2 
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3.5.3 Systémová omezení  

ID Název požadavku Popis Prior. 

SYS01 
Programovací 

jazyk 

Systém bude vyvíjen pomocí programovacího 

jazyku php a poběží na serveru Apache.  
1 

SYS02 Databáze 

Pro databázi systému bude využit databázový 

systém MySQL. Název hlavičkových tabulek 

tabulek bude složen ze 4 písmen (př. ORDR), 

tabulky s položkami buou značeny dle 

posledních třech písmen hlavičky + čísla (př. 

RDR1) 

1 

SYS03 HTTP protokol Aplikace bude využívat protokol HTTP 2.0 1 

SYS04 Návrh systému 
Návrh systému bude zaznamenán v programu 

Enterprise Architect.  
1 

SYS05 
Kompatibilita s 

prohlížeči 

Systém bude kompatibilní s aktuální verzí 

prohlížeče Google Chrome. 
1 

3.5.4 Rozhraní na externí systémy nebo zařízení  

ID Název požadavku Popis Prior. 

ROZ01 Mobilní aplikace 
Systém bude podporovat napojení na mobilní 

aplikaci, kterou se bude 
2 

ROZ02 Čipové karty 
Uživaté skladu se budou autorizovat pomocí 

čipových karet. 
3 

ROZ03 MyOffice 
Přihlašování a struktura databáze, bude 

přizpůsobena MyOffice.cz. 
1 

ROZ04 CargoTrans 

Aplikace bude přímo napojená na aplikace 

CargoTrans, do které se budou posílat 

informace pro objednávky dopravy a zpětně 

importovat informace o dojezdech. 

2 
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3.5.5 Přehled podnikových pravidel 

Níže je uveden seznam a neformální popis nejdůležitějších podnikových pravidel, které 

ovlivňují samotný proces plánování zakázek. Byznys pravidla se v čase mohou měnit, 

zanikat a vznikat nová. Při implementaci je s nimi třeba počítat a navrhovat aplikaci tak, 

aby změna pravidla nevedla k nutnosti změny programového kódu aplikace. 

Určení priority zakázky 

Každá zakázka má několik klíčových parametrů, které jsou rozhodující pro určení, na kdy 

bude zakázka zaplánována. Mezi tyto parametry patří (seřazené dle důležitosti): 

Hlavní kritéria: 

 Termín doručení – každá zakázka musí být připravena k expedici nejpozději den 

před požadovaným datem doručení 

 Typ zákazníka – v současnosti se rozlišují zákazníci A, B, C a D, kdy zákazník A 

má nejvyšší prioritu. 

Doplňující kritéria 

 Datum a čas importu do SharePointu – zakázky které jsou do systému zadány 

s předstihem vůči termínu dodání, mají vyšší prioritu. 

 Celková hmotnost zakázky – čím vyšší je celková hmotnost zakázky tím vyšší má 

prioritu, aby byla vychystána. 

DeadLine zakázky 

Vyjadřuje nejpozději přípustný termín, do kterého musí být zakázka připravena k 

expedici, je stanoven na 1 den před datem doručení v 7:00 ráno. DeadLine se může změnit 

v závislosti na času importu zakázky (resp. vytvoření objednávky v SAP B1) dle 

následujících pravidel: 

Příprava zboží ze skaldu - standartní zakázka (bez řezu) 

 Zakázka importována do 13:00, D0  Zboží připraveno D1 do 7:00 

 Zakázka importována po 13:00, D0  Zboží připraveno D2 do 7:00 

Příprava zboží ze skladu - standartní zakázka (s řezem) 

 Zakázka importována do 13:00, D0  Zboží připraveno D2 do 7:00 

 Zakázka importována po 13:00, D0  Zboží připraveno D3 do 7:00 

Příprava (příjem) zboží BuyOut  
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 Zakázka naimportována D0 - Zboží připraveno S1 do 7:00 

Legenda: 

D0 – den importu do Planning SW; D1 – Následující pracovní den po importu do Planning SW 

D2 – následující pracovní den po D1; D3 – následující pracovní den po D2; S1 – den před termínem dodání 

Standartní vs. speciální zakázka 

Čas přípravy a termín doručení speciální zakázky je nutné dohodnout s logistickým 

oddělením. 

Zakázka bez řezu 

 Standartní   Celkový počet order lines < 15 

 Speciální  Celkový počet order lines > 15 

Příprava zboží ze skladu - standartní zakázka (s řezem) 

 Standartní  Celkový čas řezání < 4,5 hodiny 

 Speciální  Celkový čas řezání > 4,5 hodiny 

Výpočet předpokládaného času vychystání a řezání 

Výpočet času vychystání 

 Hala 5 a 6    10 minut za každou order line 

 Hala 4  12 minut za každou order line 

Výpočet času řezání 

 Pro výpočet času řezání se používá kalkulátor, jehož vztupem jsou tyto 

parametry: 

 požadovaný počet kusů, 

 tvrdost materiálu, 

 možnost svazkového řezání, 

 složitost resp. přesnost řezu, 

 zvolená pila, 

 váhový koeficient. 
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3.6 Plán první iterace 

Tento výstup definuje první iteraci fáze zahájení vývoje aplikace Planning software. 

Součástí jsou klíčové milníky a jejich termíny. Dále pak rizika, jejichž analýza proběhla 

v přechozí podkapitole a zhodnocení iterace, které uvedu v závěru této práce. Zdrojem 

informací pro tuto iteraci jsou iniciační dokumenty, jako je projektový plán, vize a 

v neposlední řadě také workshopy se zadavatelem aplikace. 

Klíčové milníky 

Milník Datum 

Začátek iterace 27.9.2015 

Specifikace požadavků 16.10.2015 

Hrubý popis architektury 22.10.2015 

Konec iterace 1.11.2015 

Dílčí cíle iterace 

 Analýza požadavků a byznys procesů, 

 návrh hrubé architektury vyvíjeného IS/ICT, 

 určení primárních UC, které budou vyvíjeny v rámci 2. iterace. 

Vybrané funkční požadavky pro první verzi aplikace 

Výběr těchto požadavků proběhl na základě stanovené priority a odsouhlasení s 

investorem. Sledování jejich stavu zpracování je možné ve webové aplikaci JIRA, kde 

jsou jednotlivé dílčí činnosti zaplánovány a delegovány zodpovědným osobám. Tyto 

požadavky budou detailně specifikované v následujících iteraci fáze Rozpracování. 

ID Název požadavku Priorita UseCase ID 

F001 Import a kontrola zakázek 1 UC01 

F002 Nastavení parametrů zakázky 1 UC02 

F005 Drag & Drop plánování 1 UC05 

F006 Multi job & Multi Delivery 1 UC06 

F007 Automatická objednávka dopravy 1 UC07 

F011 Tvorba vlastních pohledů 1 UC11 

F014 Prohlížení zakázek 1 UC14 
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F015 Správa zdrojů 1 UC15 

F016 Řízení přístupu uživatelů 1 UC16 

Vybrané nefunkční požadavky pro první verzi aplikace 

ID Název požadavku Priorita 

POU01 Česká lokalizace 1 

VYK01 Doba odezvy 1 

VYK03 Multitasking 1 

SPO01 Dostupnost 1 

SPO02 Míra poruchovosti 1 

POD02 Rozšířitelnost 1 
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3.7 Analýza hlavních podnikových procesů  

Tato podkapitola obsahuje 3 hlavní byznys procesy společnosti. Všechny procesy jsou 

nejprve slovně popsány, dle jednotlivých činností, a následně vyobrazeny pomocí 

Business Process Diagramu v aplikaci Enterprise Architect. Tyto informace jsou 

výsledkem workshopů a konzultací se všemi účastníky procesů nákupu, příjmu a 

plánování zakázek, mezi něž patří především: manažer logistiky, vedoucí provozu, 

administrativa logistiky a operátoři skladu a pil. 

 

Obrázek 30 Přehled procesů (Vlastní zpracování) 

3.7.1 Proces Plánování zakázek 

V této části je popsán současný způsob plánování zakázek. Celý proces začíná obchodem, 

kde se Sales oddělení postará o vznik samotné zakázky, všechny informace s ní spojené 

jsou zadány do firemního ERP, kterým je SAP Business One. Všechny informace o 

zakázce se vytisknou na tzv. Pick List (Příloha č. 2), k němuž dochází několikrát denně 

ve stanovený čas a to pomocí modulu „Pick and Pack Manager“ v SAPu. Tento modul v 

podstatě zobrazí veškeré zakázky, pro které jsou splněny vstupní podmínky (např. termín 

dodání, zákazník, sklad, …). Pick list je tedy způsob tisku objednávky (Sales Order) 

odběratele, kdy každý řádek objednávky je vytištěn na jeden list PickListu (dále také PL), 

s označením čísla řádku dle objednávky. Samotný PickList pak slouží jako podklad pro 

fyzické vychystávání zboží operátorům skladu, na jehož základě materiál vychystají, 

resp. nařežou a všechny provedené změny jsou do něj zaznamenány. V tuto chvíli 

přichází na řadu technika, neboli: 
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 Dojde ke spuštění uložené procedury v databázi ERP systému, čímž se 

vyexportují všechny údaje o zakázkách, které mají být vychystány, resp. došlo 

k tisku jejich PL. Výsledný soubor je ve formátu csv. 

 Pro následný import všech informací do SharePointu je použita aplikace, která 

slouží jako můstek mezi firemní ERP a SharePointem. Současně se také stará o 

objednávání dopravy, k tomu se však dostanu později. 

K samotnému plánování je využívána, jak již bylo zmíněno, aplikace Microsoft 

SharePoint 2007 Foundation, z názvu je patrné, že jde o poněkud zastaralou a současně 

bezplatnou verzi. Jako výchozí zobrazení je nastaven Kalendář, ve kterém jsou zobrazeny 

veškeré zaplánované zakázky. Týdenní plán je zobrazen na obrázku č. 31. 

 

Obrázek 31 Týdenní plán zaplánovaných zakázek (Vlastní zpracování) 

V rámci SharePoint listu, určeného pro plánování, je kromě souhrnného týdenního plánu 

i několik dalších pohledů, které umožňují sledovat zakázky v různých fázích 

rozplánování a tím předcházet případným problémům například s: pozdním vychystáním, 

neobjednanou dopravou atd., nebo sledovat vytíženosti dle jednotlivých lokací či pil, ze 

kterých je zboží vychystáváno, resp. kde je zboží řezáno. Mezi nejvyužívanější patří tyto 

pohledy: 
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 Plán [Název lokace] – jde o kalendářový pohled na zaplánované zakázky dle 

jednotlivých hal. Haly jsou 3 (č. 4, 5 a 6), přičemž haly 5 a 6 jsou ještě rozděleny 

na Příjem a Expedici. 

 Řezání [Název pily] – opět kalendářový pohled na zaplánované zakázky, ale 

tentokrát pro řezání. V současné době je 7 pil. 

 Neobjednaná doprava – slouží ke kontrole, zda došlo k objednávkám dopravy pro 

všechny zakázky splňující daná pravidla. 

 Nepřipraveno [Parita] – každá zakázka má svoji paritu (FCA – zboží si odváží 

zákazník na vlastní náklady, CPT – zboží odvážíme my), se kterou jsou spojeny 

různé pravidla, kdy musí být zakázka připravena k expedici vzhledem k termínu 

dodání. V této sestavě je tedy možné sledovat, zda neexistují takové zakázky, 

které tyto pravidla nesplňují. 

 Nezaplánované [Typ objednávky] – slouží jako přehled všech dosud 

nezaplánovaných zakázek, tak aby nedošlo k opomenutí. Typ objednávky může 

být buď Stock – čili skladová položka, která se plánuje vždy, nebo BuyOut – kdy 

zboží je u nás uskladněno jen po dobu nezbytně nutnou v tzv. meziskladu. 

Každá zakázka může v rámci postupného plánování nabývat konečného počtu stavů, díky 

kterým je možné jednoznačně určit, v jaké fázi životního cyklu se nachází. S každým 

stavem je spojeno několik činností, které je třeba vykonat pro postup do fáze další. 

Přehled jednotlivých stavů je vypsán níže: 

 Zadáno do systému – tento status je výchozí pro každou položku jak zadanou 

ručně, tak importovanou z ERP systému. 

 Zkontrolováno – ve chvíli, kdy administrativa logistiky zkontroluje správnost 

údajů, označí tento status. 

 Zaplánováno – značí, že zakázka byla zaplánována pro vychystání, resp. řezání  

 Doprava objednána – splňuje-li zakázka všechny pravidla pro automatickou 

objednávku dopravy, dojde k odeslání emailu s objednávkou dopravci a označí se 

tento status.  

 Připravuje se a Připraveno – vzhledem k omezeným možnostem se tyto dva 

statusy ačkoliv se se tváří rozdílně označují ve stejnou dobu. Označují se ve chvíli, 

kdy je zaplánovaná zakázka připravená k nakládce. 
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 Naloženo – jak je z názvu patrné, je-li zakázka naložena, dojde k nastavení 

příznaku Naloženo. 

 Zrušeno – v případě, že je třeba zakázku zrušit, ať už z důvodu požadavků 

zákazníka, či chyby administrativy označí se status Zrušeno. 

Nacházíme se ve stavu, kdy byly naimportovány nové zakázky do SharePointu. 

Administrativa logistiky je v tuto chvíli zodpovědná za samotné zaplánování zakázek dle 

firemních pravidel ať už pouze pro vychystání k expedici, či současně i nařezání a to 

v několika následujících krocích: 

 Nejprve je třeba všechny PL fyzicky roztřídit na základě data dodání, čísla 

objednávky, typu zákazníka (A, B, C, kde A má nejvyšší prioritu) a zkušeností 

člověka, který zakázky plánuje. 

 Samotné plánování už probíhá v SharePointu, kde dojde k otevření vybrané 

zakázky a nastavení všech parametrů plánování: 

o Výběr místa vychystání dle lokace jednotlivých položek 

o Na základě lokací materiálu dojde k určení Haly, ze které se bude zboží 

vychystávat k expedici. 

o Stanovení odhadovaného času vychystání zakázky. Doba vychystání se 

v různých lokacích liší, a je stanovena firemními pravidly. Všeobecně 

platí, že konkrétní čas vychystání stanoví až Vedoucí pracovní směny – 

celé plánování tedy víceméně slouží pouze k vyjádření volné resp. využité 

kapacity pro danou směnu. Přesahuje-li celková doba vychystání zakázky 

stanovenou mez, jde o tzv. „Speciální zakázku“ a je třeba dále konzultovat 

termín dodání s logistickým oddělením. 

o Jde-li o zakázku, která se musí nejprve nařezat, dojde dle typu materiálu a 

volných kapacit k určení pily, na které se bude řezat. Kapacita 

jednotlivých pil je zde uvažována hlavně proto, že většina položek může 

být nařezána na více pilách. 

o Čas řezání je vypočten dle „Kalkulátoru doby řezání“, který jako vstupní 

proměnné uvažuje tyto parametry: požadovaný počet kusů, zvolená pila, 

možnost svazkového řezání, složitost resp. přesnost řezu, tvrdost materiálů 

a váhový koeficient. Stejně tak, jako u vychystání i zde může vzniknout 
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„Speciální zakázka“, jejíž termín dodání je třeba dále zkonzultovat 

s logistikou. 

o Plánovač označí status zakázky na „Zaplánováno“ a uloží změny. 

 Všem těmto zakázkám, které současně splňují ostatní podniková pravidla, systém 

automaticky objedná dopravu, k objednávce dochází 2x za hodinu. Následně je 

systémem označen status „Doprava objednána“. 

 Plánovač předá zaplánované PL vedoucímu pracovní směny (dále VPS), který má 

za úkol zajistit, aby byly včas připraveny k expedici. 

 Dle informací na PL skladník vychystá požadované množství na požadované 

místo, případně pilař pořeže a doplní do něj tyto údaje:  

o skutečné vydané množství,  

o lokace připraveného množství, 

o nářezovou tabulku (Informace o tom z jakých balíků se na jaké délky 

řezalo, případně jaké jsou zbytky a kam byly naskladněny), 

o typ balení (není povinný), 

o číslo skladníka / pilaře (každý má razítko s přiděleným číslem). 

 Je-li zakázka připravena k expedici, předává skladník vyplněný PL nazpět 

vedoucímu směny, který ke každé zakázce vyplní statusy „Připravuje se“ a 

„Připraveno“. Šlo-li o zakázku s řezem, zadá tyto informace, pomocí modulu 

„Batch Divide Tool“, do systému SAP. 

 Takto zpracované PL jsou předány administrativě logistiky, která má za úkol 

vytvořit dodací listy ve firemním ERP systému. 

 Po naložení dojde k označení statusu „Naloženo“, čímž je zakázka považována na 

zpracovanou. 
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Obrázek 32 Proces plánování zakázek (Vlastní zpracování) 
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3.7.2 Proces Nákupu zboží 

 

Druhým analyzovaným procesem je nákup zboží, z hlediska plánování skladových 

operací se zdá být méně významný, ale opak je pravdou, vzhledem k budoucím plánům 

investora, dojde k vývoji další aplikace, který bude s Planning software přímo 

komunikovat. Tato skutečnost je patrná ze samotného byznys diagramu, kde je vidět 

přímá návaznost na proces plánování.  

Proces začíná ve chvíli, kdy nákupní oddělení provede zadání objednávky (dále jen PO = 

Purchase Order) do systému (SAP B1) dle order advice (dále také OA), neboli požadavku 

na nákup na sklad.  

Hlavní prvky zadání PO: 

 výběr dodavatele (dle OA)    

 dodací a platební podmínky (dle karty dodavatele, BPMD)    

 měnový kurz (stanovený finančním oddělením)    

 položky, množství, délky, atesty, cena, termín dodání (dle OA)    

Kontrola správnosti PO vs. OA a kontrola OA dle parametrů: 

 dodavatel (AML)    

 skladová položka (ano)    

 počet odběratelů (>1, jinak CDI)    

 množství (TOR >2), min. množství, svazkování   

 cena (last price, indikativní ceny dle PM)    

Před potvrzením nákupní objednávky je konzultováno množství s obchodním odd. Je-li 

něco v nepořádku, dochází ke konzultaci se segmentovým manažerem, který 

nesrovnalosti schválí, resp. zamítne, případně určí, co je třeba změnit a objednávku vrátí 

k přepracování. Následně jsou zde provedeny změny zadané od segmentového manažera. 

Ve chvíli, kdy je vše v pořádku odešle nákupčí PO dodavateli emailem ve formátu pdf. 
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Nákupčí čeká na potvrzení objednávky (dále jen OC = Order Confirmation) dodavatelem. 

Jsou stanoveny čekací lhůty na OC lhůty dle typu objednávky:  

 materiál ze skladu = OC do 3 dnů  

 materiál z výroby = OC do 1 týdne  

Jakmile dodavatel zašle potvrzení objednávky, dochází ke kontrole s původní nákupní 

objednávkou. Pro lepší pochopení je tento sub process znázorněn v následujícím 

diagramu. 

 Zjistí-li nákupčí nějaký problém na potvrzení objednávky, komunikuje 

s dodavatelem, a snaží se problém vyřešit. Je-li vše v pořádku, potvrdí tuto 

skutečnost dodavateli > Zboží je objednáno. 

 Nákupčí zjišťuje, zda nám vyhovuje jiný termín dodání zaslaný dodavatelem, 

pokud ne, dojde k vytvoření nového tzv. zrychlené objednávky (Rush Order). 

Stejně tak v případě, zda by šlo nakoupit přímo ze skladu dodavatele. 

 Nastanou-li skutečnosti, kdy není možné objednávku uskutečnit, dojde k jejímu 

zrušení. 

 

Obrázek 33 Podproces Kontrola nákupní objednávky s potvrzenkou (Vlastní zpracování) 
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Nákupní objednávka je potvrzená a nákupčí čeká na zaslání avíza, které obsahuje 

informaci o tom, že je materiál připraven k nakládce u dodavatele, resp. o termínu dodání 

externím dopravcem na sklad. Není-li avízo doručeno v čas, dochází k urgování termínu 

dodání u dodavatele. Je-li třeba, pak nákupčí upravuje PO dle skutečných informací 

z přijatého avíza.  

Následně je potřeba zorganizovat svoz materiálu od dodavatele na náš sklad, způsob 

dopravy určuje parita objednávky: 

 FCA / EXW – nákupčí zajišťujeme dopravu, přičemž o dodání se stará jeden 

z našich partnerů. 

 CPT – dodavatel zajišťuje dopravu, či jeho smluvní partner, který nás informuje 

o konkrétním datu dodání, SPZ auta atd. 

Jakmile jsou dohodnuty veškeré náležitosti týkající se dopravy, musí nákupčí tyto 

informace zadat do webové aplikace CargoTrans. 

 

Obrázek 34 Podproces Organizování svozu (Vlastní zpracování) 
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Ke každé položce na nákupní objednávce musí dodavatel poskytnout atest, ve chvíli, kdy 

atesty dorazí, je na nákupčím, aby je zkontroloval.  

V tuto chvíli dochází k propojení na další důležitý byznys proces Příjmu zboží, ze kterého 

nákupčího v rámci procesu nákupu zajímá příjemka (GR – Goods Receipt) zboží do 

systému. Jakmile je v systému vytvořena nákupčí zkontroluje, zda vše souhlasí s tím, jak 

bylo nakoupeno. Pokud ne, dochází ke komunikaci s logistickým oddělením a zjišťuje se, 

kde došlo k chybě.  

Jsou-li atesty a příjem v pořádku, nákupčí nahraje atesty do systému Cerstor – jde o 

vlastní aplikaci pro uchovávání certifikátů. Které jsou ve chvíli prodeje zboží automaticky 

zaslány zákazníkovi. 
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Obrázek 35 Proces Nákupu v notaci BPMN (Vlastní zpracování) 
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3.7.3 Proces Příjmu zboží 

Posledním analyzovaným firemním procesem je příjem zboží. Diagram obsahuje kromě 

hlavního úspěšného scénáře, scénáře alternativní, které mohou v jeho průběhu nastat. Součástí 

jsou také čtyři podprocesy.  

Na základě informace uložené v aplikaci CargoTrans o plánovaném příjezdu materiálu na sklad 

proběhne příprava na příjem, a to: 

 standartní příjem zboží na sklad, 

 příjem reklamovaného zboží. 

U standartního příjmu čeká administrativa logistiky na to, až budou do CargoTrans nahrané 

všechny potřebné dokumenty a současně až dopravce avizuje příjezd svého řidiče. Následně 

dojde k tisku příjmových listů a štítků tak, aby byla vykládka vyřízena co nejrychleji. 

 

Obrázek 36 Podproces příprava na příjem zboží (Vlastní zpracování) 

Jakmile se řidič nahlásí, předává administrativa potřebné dokumenty VPS (vedoucí pracovní 

směny), který má za úkol vykládku zorganizovat. 

Klasický příjem zboží 

U standartního příjmu zboží musí dojít k jeho fyzické kontrole, kterou provádí Operátoři 

skladu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí vůči DL, informují vlastníka PO. Pokud je vše 

v pořádku, operátoři skladu naskladní zboží do preferovaných lokací uvedených na příjmových 

listech. Skutečné údaje zaznamenají do příjmových listů. 



  

84 

 

Příjem reklamovaného zboží 

U příjmu reklamovaného zboží musí taktéž dojít k jeho fyzické kontrole, kterou provádí 

Operátoři skladu. Jakékoliv zjištěné nesrovnalosti oproti reklamačnímu protokolu (dále jen RP) 

jsou zaznamenány. Následně uloží reklamovaný materiál na místo tomu určené a to po dobu 

nezbytnou k vyřízení reklamace. Skutečné údaje o místě uložení, množství atd. uvedou do RP. 

Jakmile je vyřízen dobropis k reklamovanému zboží, proběhne naskladnění na preferovanou 

lokaci. 

 

Obrázek 37 Podproces Fyzický příjem zboží (Vlastní zpracování) 

Posledním krokem je příjem zboží do systému, přičemž příjem zboží může být buď BuyOut, 

nebo Stock. Pokud jde o BuyOut pak administrativa logistiky: 

 vytvoří příjemky v systému dle informací na příjmových listech a v CargoTrans,  

 doplní chybějící údaje do CargoTrans, 

 doplní údajů z dodacích listů do systému. 

Není-li třeba k ceně materiálů připočítat cenu za dopravné, administrátor logistiky ji může 

autorizovat. Je-li tomu naopak, pak pomocí modulu Landed Costs dojde k připočtení 

dopravného k pořizovací ceně zboží, následně příjemku autorizuje. 
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Obrázek 38 Podproces Příjem zboží do systému (BuyOut). (Vlastní zpracování) 

Pro skladové položky administrátor logistiky vytvoří v systému příjemky dle informací na 

příjmových listech a v CargoTrans kam také doplní chybějící údaje. 

 

Obrázek 39 Podproces Příjem zboží do systému (Stock, CDI). (Vlastní zpracování)
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Obrázek 40 Proces příjmu zboží v notaci BPMN (Vlastní zpracování)
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 Vlastní řešení 

V této části práce provedu samotný návrh aplikace a to v rozsahu stanoveném v iteračním 

plánu. Nejprve provedu základní popis architektury, spolu s diagramem nasazení a 

analytickým modelem tříd. V druhé části se věnuju detailnímu popisu vybraných 

funkčních požadavků. V závěru kapitoly provedu ekonomické zhodnocení. 

 

 

 

4.1 Hrubý návrh Architektury řešení 

Vzhledem k rozsahu práce a jejímu zaměření hlavně z pohledu role Analytika resp. 

Projektového manažera, bude architektura pouze v rozsahu analytického diagramu tříd a 

diagramu komponent. Pro realizaci aplikace Planning software byla zvolena třívrstvá 

architektura typu klient-server, přičemž veškerá aplikační logika bude umístěná na 

aplikačním serveru. Klient bude s aplikací komunikovat pomocí tenkého klienta ve 

webovém prohlížeči. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že uživatelé budou moci 

přistupovat odkudkoli a současně veškeré aktualizace se promítnou všem uživatelům ve 

stejnou dobu, aniž by museli cokoliv instalovat. 

Aplikace bude napsána převážně v jazyce php s využitím existujících open source 

frameworků, se kterými mají vývojáři dřívější zkušenosti. K vývoji budou využity 

některé již naprogramované části zdrojového kódu, což povede ke snížení pracnosti a 

nákladů. Databázová část bude realizována v MySQL, relačním databázovým systémem, 

který bude využívat i již existující databázovou strukturu aplikace MyOffice, přes kterou 

se budou uživatelé přihlašovat. Výsledná architektura bude postavena na podobných 

základech dříve vyvinutých aplikací pro Investora, čímž se dosáhne větší vzájemné 

kompatibility. Výše zmíněny popis architektury je zobrazen v diagramu komponent 
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Obrázek 41 Diagram komponent (Vlastní zpracování) 

4.1.1 Analytický diagram tříd 

Obrázek č. 42 zachycuje byznys třídy a vazby mezi nimi v dané problémové oblasti. U 

jednotlivých tříd nejsou uvedeny atributy ani metody, protože následující model slouží 

hlavně pro znázornění relací mezi třídami. Názvy tříd jsou uvedeny v tzv. velbloudí 

notaci (Upper Camel Case). Ústřední třídou modelu je třída Zakázka, se kterou asociují 

další třídy. Veškeré asociace jsou pojmenovány, aby bylo jasné, co vazba reprezentuje, 

současně jsou na obou stranách uvedeny multiplicity. 

cmp Diagram komponent

Serv er

Webov ý serv er

Databázov ý serv er

MySQL

Apache IIS

Klient

Webov ý prohlížeč

PHP

Lav arel Zend Framework 2

Doctrine 2

HTML

CSS

Jav ascript

HTTP 2.0 komunikace 

klient server

SAP B1

LDAP

MyOffice.cz

Aplikace
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Obrázek 42 Analytický diagram tříd (Vlastní zpracování) 

  

class Analytický model tříd

«business»

Zakazka

«business»

Polozka

«business»

Baliky

«business»

Joby

«business»

Stav Jobu

«business»

Objednav kaDoprav y

«business»

PohledyZakazky

«business»

Zdroje

«business»

Doprav ce

«business»

AdminLogistiky

«business»

SysAdministrator

«business»

PlanNakladek

«business»

SalesIn

1

Poskytuje

0..*

1

Skládá se

1..*

0..1

Obsahuje

1..*

1

Ovlivňuje

1..*

1..*

Nastavuje

0..*

0..*

Vlastní

0..*

1..*

Je

zdrojem
0..*

0..*

Je rozdělena

na

0..*

1..*

Vytváří

0..*

1..*

Plánuje

0..*

0..*

Ovlivňuje

0..*

1..*

Má

stav

1

0..*

Je

zaslána

1

0..*
Využívá

0..*

1..*

Spravuje

0..*

0..*

Je

zobrazena
0..*
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4.2 Detailní analýza vybraných požadavků 

Cílem této etapy je detailně specifikovat funkce a vlastnosti vybraných funkčních 

požadavků pro první verzi aplikace. Nejprve vytvořím souhrnný model případu užití 

spolu s definicí jednotlivých aktérů, poté specifikuji jejich scénáře. Bude-li třeba, využiji 

i dalších UML diagramu pro lepší vysvětlení konkrétního požadavku.   

4.2.1 Model případů užití 

V rámci první funkční verze, jsem vybral devět funkčních požadavků, kterým odpovídají 

případy užití, identifikované v plánu první iterace. Pro lepší přehled přikládám stručnou 

charakteristiku vybraných požadavků. 

Tabulka 11 Přehled a stručná charakteristika vybraných případů užití  

(Vlastní zpracování) 

UC Název požadavku Popis 

UC001 
Import a kontrola 

zakázek 

V stanovený čas dojde k importu dat z ERP 

systému, součásní procesu je kontrola duplicit a 

změn. 

UC002 
Nastavení parametrů 

zakázky 

Všem naimportovaným zakázkám jsou 

automaticky nastavené požadované parametry. 

UC005 Drag & Drop plánování 
Uživatel plánuje zakázky přetažením na 

požadované místo v kalendáři. 

UC006 
Multi job & Multi 

Delivery 

Každá zakázka se skládá s několik částí, tzv. 

“Jobů”, v některých případech je požadováno více 

než jedno doručení, k tomu slouží tzv. “Multi 

Delivery”. 

UC007 
Automatická 

objednávka dopravy 

Má –li zakázka požadovaný status a spňuje daná 

byzbys pravidla, systém automaticky zašle 

objednávku dopravy. 

UC011 
Tvorba vlastních 

pohledů 
Slouží k různému pohledu na data v systému. 

UC014 Prohlížení zakázek 
Uživatelé, mají možnost prohlížení zakázek na 

základě předefinované role. 
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UC015 Správa zdrojů 
Všem zdrojům v systému je možné nastavit např.: 

dostupnost, kapacitu apod. 

UC016 
Řízení přístupu 

uživatelů 

Systémový administrátor přiřazuje jednotlivým 

uživatelům systémum role, dle kterým pak budou 

mít přístup k rlzným funkcím systému. 

Na následujícím obrázku je zachycen model případů užití první verze aplikace Planning 

software, na kterém jsou případy užití s prioritou 1, spolu s hranicemi systémů a externími 

systémy, se kterými bude výsledná aplikace komunikovat. Dále jsou uvedeni jednotliví 

aktéři v interakci s příslušnými případy užití. 

 

Obrázek 43 Model případů užití (Vlastní zpracování) 
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4.2.2 Definice aktérů 

Následující tabulka obsahuje přehled aktérů a jejich popis, iniciujících s případy užití 

v první verzi aplikace. 

Tabulka 12 Přehled aktérů první verze aplikace  

(Vlastní zpracování) 

Aktér Popis 

Administrátor 

logistiky 

Administrátor logistiky je uživatel systému, který plánuje případně 

kontroluje zakázky. Zodpovídá za úspěšné vyřízení všech činností v 

rámci životního cyklu zakázky.  

Sales In  

Sales In je uživatel systému, který může vznést požadavek na změnu 

parametrů již existující zakázky. Dále má k dispozici informace o 

stavu všech vlastních zakázek. 

Dopravce VIP 

Dopravce VIP je uživatel systému, kterému jsou systémem 

automaticky zasílány objednávky dopravy. Jehož povinností je zaslat 

nazpět informace o vozidle, které bude jakou zakládku nakládat. 

Operátor 

skladu 

Jde o uživatele systému, který fyzicky manipuluje se zbožím, jeho 

hlavní zodpovědností, je zaznamenání všech změn týkajících se 

provedených skladových pohybů. 

Operátor pily 
Operátor pily je uživatel systému, který obsluhuje pilu a dělí zboží na 

požadované rozměry dle informací u zakázky. 

Systémový 

administrátor 

Systémový administrátor je uživatelem systému a je zodpovědný za 

hladký a plynulý provoz aplikace. 

Registrovaný 

uživatel 
Je uživatelem, který je registrovaný přes portál My Office. 

4.2.3 Specifikace vybraných případů užití 

V této podkapitole jsou detailně specifikovány scénáře vybraných případů užití. Ty 

vychází ze zadání, specifikace požadavků a pracovních schůzek s investorem a dalšími 

zaměstnanci společnosti. Pro účely této práce byly vybrány ukázky pouze tří případů 

užití. Všechny jsou vytvořeny ve vlastní šabloně a dokreslují, jakým způsobem mohou 

být detailně specifikovány funkční požadavky. Současné mohou být použity i další 

diagramy a slovní popis pro lepší pochopení dané funkcionality. 
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4.2.3.1 UC001 - Import a kontrola zakázek 

Import a kontrola zakázek ID: UC001 

ID funkčního požadavku F001 

ID layoutu LO001 

Primární aktéři: Systém 

Pomocní aktéři: Timer 

Cíl případu užití 
Ve stanovený čas dojde k importu a kontrole zakázek z csv soubory, 
exportovaného z firemního ERP. 

Vstupní podmínky: Existující zdrojový soubor. Nové položky k dispozici. 

Výstupní podmínky: 
Nové zakázky jsou uloženy do databáze. Duplicitní data jsou ignorována. 
Změny jsou provedeny nebo zamítnuty. Odeslána zpráva o zamítnutí 
změny.  

Hlavní úspěšný scénář: 

  

Krok Role Akce 

1 Timer V předdefinovaný čas dojde k importu údajů ze zdrojového souboru. 

2 Systém kontroluje, zda zakázka se stejným ID není již v databázi aplikace. Pokud 
existuje, zjišťuje, zda jde o duplicitu, nebo změnu na SO. 

3 Systém Nenalezl duplicitní položku v souboru. 

4 Systém Nenalezl změnu na SO. 

5 Systém Došlo-li ke změnám na jednotlivých Batch # u zakázek, pak jsou tyto 
změny pouze přepsány v DB. 

6 Systém Nastaví základní parametry, dle UC002 

7 Systém Importované zakázky jsou uložené do databáze a zobrazeny jako 
nezaplánované v LO001. 

Alternativní scénář: Systém nalezne duplicitní položku 

  Krok Role Akce 

  3a 1 Systém Nalezl duplicitní položku. 

  3a 2 Systém Přeskočí všechny duplicitní položky a pokračuje dál dle kroku č. 4 

Alternativní scénáře: 

  Krok Role Akce 

  4a 1 Systém Nalezl změnu na SO 

  4a 2 Systém Zkontroluje, zda jde zakázku změnit. 

  
4a 3 Systém 

Lze-li změnu provést, pokračuje krokem č. 5 hlavního scénáře. Zamítne-li 
změnu, pak pokračuje krokem č. 4a 4. 

  
4a 4 Systém 

Notifikuje iniciátora změny emailem uvedeným u zakázky o tom, že 
změnu nelze provést. Případ pokračuje krokem č. 5. 

Minimální požadovaný výsledek: 

nalezeny žádné nové položky k importu. 

Údaje pro řízení projektu: 

Priorita: 1 Pracnost v MD 2 

Název projektu: Planning Software Autor: Marek Štancl 

Vytvořeno: 12. 11. 2015 Poslední změna: 13. 11. 2015 
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Diagram aktivit  

Posloupnost jednotlivých aktivit hlavního i alternativních scénářů při importu zakázek je, 

pro lepší pochopení, zobrazen na následujícím obrázku. Zdrojový soubor v tomto případě 

představují tři samostatné soubory, které lze propojit pomocí primárního klíče. Odděleny 

jsou z důvodu rozdílných časů exportu z ERP systému. Jedinečný identifikátor každé 

zakázky je označen jako „ParID“.  

 

Obrázek 44 Diagram aktivit pro F001 (Vlastní zpracování) 
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WireFrame 

Následující obrázek představuje návrh rozhraní pro plánování zakázek.  

 

Obrázek 45 Rozhraní pro plánování zakázek (Vlastní zpracování) 
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4.2.3.2 UC002 – Nastavení parametrů zakázky 

Import a kontrola zakázek ID: UC002 
ID funkčního požadavku F002 

ID layoutu   

Primární aktéři: Systém 

Pomocný aktéři:   

Cíl případu užití 
Nastavení požadovaných vstupních parametrů zakázky před uložením do 
databáze. 

Vstupní podmínky: Nová položka k importu je k dispozici 

Výstupní podmínky: 
Parametry jsou nastaveny a vše je uloženo do databáze. 

Hlavní úspěšný scénář: 

  

Krok Role Akce 

1 Systém Nastaví základní parametry, dle definovaných pravidel 

2 Systém 
Vytvoří příslušné Joby dle základních parametrů 

3 Systém Nastaví status zakázky: Imported. 

4 Systém Vypočítá aktuální hodnotu Priority number. 

Minimální požadovaný výsledek: 

Nejsou nalezeny žádné nové zakázky k nastavení. 

Údaje pro řízení projektu: 

Priorita: 1 Pracnost v MD 10 

Název projektu: Planning Software Autor: Marek Štancl 

Vytvořeno: 14. 11. 2015 Poslední změna: 15. 11. 2015 

Nastavení parametrů zakázky  

Následující tabulka slouží jako přehled hlavních atributů, které jsou systémem při importu 

nastaveny každé zakázce. 

Tabulka 13 Přehled nastavovaných atributů 

 (Vlastní zpracování) 

Attribute Description 

Status 
Všechny “Joby” zakázky budou mít nastaven status „Imported“. 

Ostatní statusy jednotlivých jobů jsou definovány níže. 

Created Datum a čas importu. 

Created by Uživatel, který zakázku vytvořil (System Account, user) 

Order Type 
Stanovení zda jde o standartní nebo nestandartní zakázku na základě 

byznys pravidel. 
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DeadLine 
Nejpozději přípustný termín, do kdy musí být zakázka připravena 

k nakládce na základě byznys pravidel. 

Priority Number 

Určuje prioritu každé zakázce, dle které se pak jednotlivé zakázky 

budou řadit. Toto číslo bude v budoucnu sloužit jako podklad pro 

automatické plánování. 

Target Location 
Na základě umístění a specifikace položek na zakázce systém určí 

sílovou lokaci. 

Series 
Všechny joby zakázky mají při importu nastavenou stejnou sérii, z 

důvodu funkce Multi Job a Multi Delivery. 

Vytvoření jednotlivých „Jobů“ 

Neboli rozdělení jedné zakázky na několik dílčích částí, které mají své vlastní atributy a 

vykonávají se samostatně v rámci životního cyklu zakázky. Každý Job může být 

definován v rámci jedné zakázky několikrát, což umožní zpracovávat jednu zakázku po 

částech, tento jev je pracovně označován jako „Multi-Job“. Ve chvíli kdy systém nastaví 

základní parametry zakázky definované výše, vytvoří dle jejího typu jednotlivé joby, 

které jsou pro první verzi stanoveny takto: 

 Picking – neboli vychystání a příprava zboží, ze skladu k expedici, nebo 

vychystání k pile. 

 Cutting – samotné řezání položek dle požadavků zákazníka.  

 Loading – naložení připraveného zboží na kamion. 

Při vytváření výchozích Jobů při importu zakázek je pro systém rozhodující, zda je 

v rámci zakázky požadováno řezání či nikoliv a také o jaký typ zakázky jde (Standartní / 

nestandartní). Bližší specifikace funkcionality Multi-Job je vysvětlená níže. 
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Stavový diagram Jobů  

V první verzi aplikace budou jednotlivé stavy nastavovány dle obrázku č. 46. 

 

Obrázek 46 Přehled stavů Jobu (Vlastní zpracování) 

Stanovení priority number  

Každá zakázka jako celek bude mít přiřazené priority number, přičemž všechny dílčí joby 

dědí tuto prioritu. Jak jsem již zmínil, jde o podklad při řazení nezaplánovaných zakázek. 

Priorita každé zakázky se může měnit v čase, což může způsobit změny v řazení. Výpočet 

je ovlivněn těmito ukazateli:  

 DeadLine vychystání zakázky 
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 datum importu zakázky  
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4.2.3.3 UC006 - Multi-Job a Multi-Delivery 

 

Diagram aktivit tvorby Multi-Jobů a Multi-Delivery 

Vzhledem k unikátnosti řešení tvorby Multi-Jobů jsem vytvořil následující diagram 

aktivit, ve kterém je celý proces graficky znázorněn a napomáhá tak lepšímu pochopení 

celé problematiky. Samotnou tvorbu těchto Jobů, zajišťuje administrátor logistiky, který 

zakázku plánuje.  

ID: UC006

Krok Role

1 Aktér

2 Systém

3 Aktér

4 Systém

5 Systém

6 Systém

7 Systém

Krok Role

4a 1 Systém

4a 2 Uživatel

Krok Role

5a 1 Systém

6a 1 Systém

Vytvořeno: 15.11.2015 Poslední změna: 19.11.2015

Alternativní scénáře: Systém zjistí, že jde o Multi- Delivery

Priorita: 1 Pracnost v SP

Název projektu: Planning Software Autor: Marek Štancl

Údaje pro řízení projektu:

Akce

Dle sérií vytvoří požadovaný počet Cutting Jobů a pokračuje bodem č. 6 hlavního 

scénáře.

Vytvoří požadovaný počet Loading Jobů a dopočítá hodnoty atributů dle daných sérií

Alternativní scénář: Systém neakceptuje změny.

Akce

Odmítně změny a vypíše zprávu s chybou.

Opraví chyby v zadání. UC pokračuje bodem 4 hlavního scénáře.

Alternativní scénáře: Systém zjistí, že jde o zakázku pro řezání

Hlavní úspěšný scénář:

Akce

Zvolí možnost Multi-Job u zakázky

Zobrazí rozšířené rozhraní pro Multi-Job

Zadá požadované OL, nastaví jednotlivé série, případně určí Multi-Delivery

Akceptuje změny a dopočítá předefinované hodnoty jednotlivým Picking Jobům, 

současně zobrazí nově vytvořené joby v přehledu nezaplánovaných zakázek.
Zkontroluje, zda jde o zakázku křezání - zjistí, že nejde.

Zkontroluje, zda jde je požadováno Multi-Delivery - zjistí, že není.

Vytvoří jeden Loading Job a dopočítá požadované hodnoty jednotlivých atributů 

dané série.

Cíl případu užití Rozdělení zakázky na požadovaný počet částí

Vstupní podmínky: Existující zakázka v systému

Vystupní podmínky:
Všechny Joby zakázky byly úspěšně vytvořeny a byli jim nastaveny všechny 

požadované parametry.

Byznys pravidla

Primární aktéři: Systém, Administrátor logistiky

Multi-Job & Multi-Delivery
ID funkčního požadavku F006

ID layoutu L006
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Jejich hlavní význam je pro plánování speciálních zakázek po částech na více dnů, 

přičemž dopravovány budou ve chvíli, jakmile je vše hotové,  

resp. po částech dle nastavení Multi-Delivery, které představuje funkcionalitu umožňující 

rozdělit objednávku dopravy na části, dle nastavení uživatele.  

 

Obrázek 47 Diagram aktivit tvorby Multi-Jobů (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 14 zobrazuje zjednodušený model toho, kdy bude jaký počet Jobů automaticky 

vytvořen. 

Tabulka 14 Přehled tvorby jednotlivých Jobů (Vlastní zpracování) 

  

WireFrame 

Rozhraní detailu zakázky, ve kterém je možné, mimo jiné, nastavit Multi-Job, případně 

Multi-Delivery je vyobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 48 Rozhraní detailu zakázky (Vlastní zpracování) 
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4.3 Ekonomické zhodnocení 

V této podkapitole porovnávám skutečné náklady s náklady stanovenými v původním 

rozpočtu, a to k datu ukončení druhé iterace. V další části jsou uvedeny předpokládané 

přínosy navrhovaného řešení vztahující se k dokončené první funkční verzi aplikace. Na 

základě porovnaných nákladů a zhodnocení předpokládaných přínosů může vedení 

podniku vidět, zda se vše vyvíjí dle plánu, nebo může zvážit další pokračování v projektu. 

4.3.1 Porovnání skutečných a odhadovaných nákladů 

Porovnám-li původní plán s aktuální situací, musím konstatovat, že všechny plánované 

činnosti byly vykonány s předstihem s tím, že spousta pracovních položek byla 

dokončena za kratší dobu, než bylo původně plánováno. Oba tyto fakty mají pozitivní 

vliv na celkové náklady.  

Po vytvoření hrubého návrhu architektury jsem došel ke zjištění, že nový server a UPS 

nebude třeba pořizovat tak, jak bylo předpokládáno v původním rozpočtu. Firma totiž 

disponuje dostatečně výkonným nevyužitým serverem, jehož parametry korespondují 

s požadavky aplikace. Chtěl bych podotknout, že server je virtualizovaný (využívá 

VMWare), čili není nutné vynakládat dodatečné náklady na nákup virtualizačního 

softwaru. Stejně tak i ostatní software, daný návrhem architektury, je open-source, čili 

ani zde není nutné počítat s vysokými dodatečnými náklady. 

Hodnota skutečných nákladů uvedená níže je výstupem z aplikace JIRA, ve které celý 

projekt plánuji z hlediska alokace lidských zdrojů. Každá pracovní položka má 

přiřazenou zodpovědnou osobu za vykonání, odhadovanou dobu trvání a z pohledu 

nákladů je tím nejpodstatnějším ukazatelem skutečná doba trvání. 

Tabulka 15 Původní rozpočet 

 (Vlastní zpracování) 

Náklad   Analýza + návrh   Vývoj + Implementace   Celkem  

 Interní              155 600 Kč                          76 400 Kč        232 000 Kč  

 Externí                11 760 Kč                        142 800 Kč        154 560 Kč  

 IT              94 000 Kč  

        

 Celkem za aplikaci            480 560 Kč  

 Roční provozní náklady              21 840 Kč  
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Tabulka 16 Skutečné náklady po ukončení druhé iterace  

(Vlastní zpracování) 

Náklad Analýza + návrh Vývoj + Implementace Celkem 

Interní 127 560 Kč 76 400 Kč 203 960 Kč 

Externí 9 520 Kč 142 800 Kč 152 320 Kč 

IT   24 000 Kč 

    

Celkem za aplikaci   380 280 Kč 

Roční provozní náklady   21 840 Kč 

 

Tabulka 17 Rozpis aktuální výše nákladů po ukončení druhé iterace  

(Vlastní zpracování) 

Analýza + návrh – aktuální stav 

Interní externí 

Role Množství Cena za MU Celkem Role Množství Cena za MU Celkem 

Investor 5       3 600 Kč   18 000 Kč  Architekt 19          280 Kč    5 320 Kč  

Analytik 132          420 Kč   55 440 Kč  Tester 15          280 Kč    4 200 Kč  

Projektový 
manažer 111          420 Kč   46 620 Kč          

Ostatní 
zaměstnanci 30          250 Kč      7 500 Kč          

                

Vývoj + Implementace – odhadovaný stav 

Interní Externí 

Role Množství Cena za MU Celkem Role Množství Cena za MU Celkem 

Analytik 75          420 Kč   31 500 Kč  Architekt 80          280 Kč     22 400 Kč  

Projektový 
manažer 95          420 Kč   39 900 Kč  Vývojář 380          280 Kč   106 400 Kč  

 Ostatní 
zaměstnanci 20       250 Kč    5 000 Kč Tester 50          280 Kč     14 000 Kč  

 

Po ukončení druhé iterace je odhad konečných nákladů o 100 280 Kč nižší v porovnání 

s původním rozpočtem. Podstatnou část tohoto snížení, tedy 70 000 Kč, představuje již 

zmíněné použití vlastního serveru. Zbylých 30 280 Kč pak připadá nevyčerpanému 

rozpočtu pro dokončení prvních dvou fází. Do jejich ukončení zbývá jedna iterace fáze 

Rozpracování, čili můžu konstatovat, že se výsledné náklady budou odhadované částce 

232 000 Kč velmi blížit. 
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4.3.2 Předpokládané přínosy první funkční verze 

V této části v několika bodech shrnu hlavní přínosy, nikoli výsledné, ale první funkční 

verze aplikace, která bude zamýšlenou náhradou současně využívaného řešení plánování 

skladových operací. 

 Snížení operativy zaměstnanců logistiky – nový způsob plánování s využitím 

funkcí Drag & Drop, Multi-Job a Multi-Delivery povede ke značnému urychlení 

plánování zakázek. K tomu jistě dopomůže responzivní design navržený přesně 

na míru, namísto nevyhovujícího řešení v podobně SharePointu. 

 Správa lidských a materiálních zdrojů – integrace správy zdrojů je funkcí, kterou 

současné řešení vůbec nepodporuje. Vedoucím pracovních směn bude umožněno 

evidovat nemoci a dovolené zaměstnanců, případně nefunkční jeřáby či pilky, tak 

že osoba zodpovědná za plánování bude moci tyto skutečnosti ihned zohlednit. 

 Sledování vytíženosti zdrojů – s předchozím bodem přímo souvisí funkce pro 

sledování aktuální vytíženosti všech zdrojů, díky kterým můžou vedoucí 

pracovníci ihned reagovat a přijmout potřebná opatření např.: najmutí brigádníků, 

využít outsourcingu pro řezání, změnit garantovanou dobu dodání méně 

významných zakázek tak, aby SLA pro VIP zákazníky zůstalo beze změny, apod. 

 Efektivnější alokace zdrojů – díky přehlednému rozhraní a automatickému 

výpočtu doby trvání jednotlivých Jobů, bude možné plánovat jednotlivé zakázky 

rovnoměrněji, což ve výsledku povede k vyšší efektivitě využití dostupných 

zdrojů. 

 Zpětná vazba od dopravce o plánovaných nakládkách – v současném řešení bylo 

možné pouze zasílat objednávky dopravy pro zakázky jako celek, s tím, že 

dopravce neposkytoval zpětnou vazbu v požadované míře. Nově bude mít 

dopravce přístup přímo do aplikace, kde určí, jaké auto poveze dané zakázky, 

současně poskytne i další informace o nakládce jako: plánovaný čas příjezdu, SPZ 

a jméno řidiče apod. Následně dojde ke spárování příslušných Jobů Loading a 

zaplánování dle informací od dopravce. 

 Snížení chybovosti - v porovnání s původním řešením, kde vzniká několik 

problémů při objednávkách doprav, či při změnových požadavcích od zákazníka, 

bude nová aplikace navržená tak, aby tyto problémy eliminovala. 
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 Integrace s MyOffice – vzhledem k restrikcím mateřské společnosti ohledně 

jakýchkoli zásahů do podnikových systémů, je snaha všechny externě vyvinuté 

aplikace integrovat tak, aby k nim byl jednotný přístup a správa, byla využita 

společná databáze umožňující provádět byznys analýzy apod. Integrace MyOffice 

je tedy jednou z důležitých částí aplikace z hlediska udržitelnosti všech externích 

systémů do budoucna. 
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 Závěr 

V dnešní době dravé konkurence a bojů o každého zákazníka, je v podnicích využívání 

informačních technologií pro podporu vnitropodnikových procesů, ale také pro 

komunikaci se zákazníkem nutností. Z toho důvod byl jedním z hlavních cílů práce 

analyzovat a navrhnout Plánovací software pro společnost Van Leeuwen Pipe and Tube, 

který řeší jak problém optimalizace a zefektivnění vnitropodnikových procesů, tak i 

zmíněnou komunikaci se zákazníkem. Aplikace byla zanalyzována a navržena dle agilní 

metodiky OpenUp. Tento cíl tedy považuji jako splněný, jelikož projektová dokumentace 

pro první funkční verzi Planning software byla v rámci této práce vytvořena. 

V teoretické části byly vysvětleny základy problematiky modelů životních cyklů vývoje 

software spolu s modelovacími metodami a technikami jako jsou UML a BPMN. 

Důležitou částí bylo představení agilní metodiky OpenUP, konkrétně fáze jejího 

životního cyklu a projektové role. Na konec zmiňuji základní charakteristiku aplikace 

Enterprise Architect, kterou jsem v práci využíval jako hlavní nástroj pro záznam 

požadavků a tvorbu různých diagramů. 

Další část práce je věnována analýze. Nejprve jsem představil společnost, její vizi, historii 

a organizační strukturu. Poté jsme spolu s investorem vytvořili hrubé zadání aplikace, 

stanovili vizi budoucího IS/ICT spolu s přehledem požadovaných funkcionalit 

výsledného produktu.  

S využitím výše zmíněných podkladů jsem stanovil hrubý projektový plán, který 

obsahuje plán jednotlivých fází a iterací, důležité milníky a předpokládaný rozpočet. 

Podstatnou částí byla analýza rizik dle metody RIPRAN. Nejprve jsem identifikoval 

možné hrozby, ohodnotil je a stanovil jejich dopad. Kritickým rizikům jsem navrhl 

opatření pro snížení dopadu. Z výsledků analýzy uvozuji, že navržená opatření by měla 

vést ke značnému snížení výsledného dopadu a tak napomoct úspěšnému dokončení 

projektu. Nicméně, i tak je třeba rizika nadále monitorovat.  

V předposlední části analýzy jsem specifikoval základní přehled funkčních a nefunkčních 

požadavků, spolu s byznys pravidly. Vytvořil jsem plán první Iterace, v jejímž závěru je 

seznam vybraných požadavků, které budou tvořit první verzi aplikace.  
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Poslední část se věnuje analýze tří hlavních firemních procesů. U každého z nich jsem 

stanovil slovní popis jednotlivých činností spolu s digramem pro lepší pochopení celého 

procesu. 

Hlavní část práce, tedy čtvrtá, obsahuje samotný návrh první verze aplikace Planning 

software. Nejprve jsem spolu s architektem stanovil hrubý popis architektury obsahující 

diagram komponent a doménový diagram tříd zobrazující hlavní byznys třídy a jejich 

vazby. Popis architektury bude detailněji popsán v další iteraci fáze Rozpracování, tak 

jak je stanoveno v iteračním plánu.  

Poté jsem se věnoval detailní specifikaci vybraných požadavků. Ke každému z nich jsem 

vypracoval případ užití, obsahující mimo jiné definici aktérů, vstupní a výstupní 

podmínky a hlavní a alternativní scénář. Pro lepší pochopení dané problematiky uvádím 

doplňující textový popis případně další diagramy jako například diagram aktivit, či 

stavový diagram. U vybraných požadavků jsem uvedl také návrhy obrazovek. V poslední 

části této kapitoly uvádím ekonomické zhodnocení a předpokládané přínosy první verze 

aplikace. 

Nasazení aplikace Planning software v první verzi je plánováno na druhou polovinu 

února. I když, bude ještě nějakou dobu trvat dovyvinutí kompletní funkcionality, už nyní 

jsou zpracovány vstupní požadavky na její nadstavbu. Výsledná aplikace by měla být 

rozšířena o podporu strategického nákupu s napojením na dodavatele a jejich dopravce 

pro zefektivnění plánování příjmu zboží. Další nadstavba bude v podobě zákaznického 

portálu, díky kterému budou zákazníci moci sledovat stav zakázky spolu s řešením 

případných reklamací apod. 

Závěrem bych rád podotknul, že během vypracování celého projektu nenastaly žádné 

závažnější komplikace, nicméně v budoucnu by bylo dobré věnovat více času analýze 

požadavků u zákazníka, protože postupem času některé funkcionality nabývaly na 

komplexnosti a bylo třeba je dodatečně konzultovat a již hotový návrh jsem byl nucen 

přepracovat. 
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Příloha 1 Slovník pojmů 

Název Popis 

Order Advice Požadavek na nákup na sklad. 

Purchase Order Nákupní objednávka. 

Goods Receipt Příjemka zboží. 

Order Line Řádek neboli položka objednávky. 

Picking Vychystávání zboží. 

Cutting Dělení zboží na pile. 

Loading Nakládka zboží. 

Job Činnost v rámci zakázky. 

Multi-Job Funkcionalita systému pro zaplánování 

zakázky zpracovávané na části. 

Multi-Delivery Funkcionalita systému umožnujídí 

objednání dopravy po částech. 
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Příloha 2 PickList 

 


