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Abstrakt  

V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního 

systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu 

věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně popíši současnou analýzu 

stavu společnosti. Závěrem bude vlastní návrh dílčí části informačního systému za 

účelem zkvalitnění procesů. 

 

Abstract  

The aim of the bachelor’s thesis is to describe the development of a proposal for a 

constitutive part of an information system in the form of intranet intended for a support 

of processes in a particular company. In the first section of this paper, basic terms and 

theory (theories) will be introduced. Subsequently, the status quo in the company will 

be described. Finally, a proposal for the constitutive part of the information system will 

be submitted in order to improve its processes. 
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ÚVOD  

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma návrh dílčí části informačního systému, 

kterou provedu formou intranetu. Má bakalářská práce by měla pomoci v příspěvkové 

organizaci Muzeum města Brna. V této organizaci pracuji více než tři roky a za tuto 

dobu jsem zpozorovala několik nedostatků, které by bylo vhodné odstranit 

či minimalizovat. Organizace již po delší dobu nemá žádný systém pro správu dat 

a podporu interního chodu, který by byl efektivní a ucelený. To je důvod proč, jsem si 

zvolila pro zpracování své bakalářské práce právě toto téma. 

Vzhledem k tomu, že v dozoru je zaměstnáno více než třicet stálých zaměstnanců 

a v sezóně se zvýší počet zaměstnanců na dvojnásobek díky brigádníkům, kteří 

pomáhají dorovnat stavy na expozicích, je složité dosáhnout toho, aby všichni byli 

informováni o každé změně, akcích, událostech a jiných důležitých informacích, které 

jsou zapotřebí, aby provoz fungoval podle představ vedení.  

V této bakalářské práci bych chtěla navrhnout intranet, který by umožňoval rychlou 

cestu, jak dosáhnout předávání informací v organizaci.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí část informačního systému 

pomocí intranetu na stránkách organizace pro příspěvkovou organizaci Muzeum města 

Brna, a to v takové podobě, aby bylo možné z návrhu vytvořit funkční dílčí část 

informačního systému. 

Prvním dílčím cílem v počáteční části práce je vysvětlit základní pojmy související 

s informačním systémem, intranetem, databází. Bez těchto pojmů bude velmi složité 

porozumět této bakalářské práci.  

Druhým dílčím cílem práce je představit organizaci, pro kterou je intranet navrhován, 

a zároveň přiblížení současného stavu předávání a získávání informací.   

Tyto dílčí cíle poté budou tvořit výsledný hlavní cíl. 

V závěru práce bude zhodnoceno, zda se podařilo cílů dosáhnout.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V teoretické části mé bakalářské práce vysvětlím základní pojmy související s 

intranetem a databází. V aktuálních podkapitolách bude vysvětleno několik základních 

pojmů, které je nutno vysvětlit k pochopení a orientaci v této bakalářské práci.  

1.1 Vysvětlení základních pojmů  

V této kapitole vysvětlím základní pojmy, které budu používat při zpracování této 

práce. 

1.1.1 Informace 

Informace jsou data, kterým připisujeme určitý význam a které uspokojí informační 

potřebu. Informace můžeme mít v podobě číselných dat, znaků, textu, obrazu atd. 

Informace se nedají skladovat, zatímco data ano. Informace jsou obnovitelným 

a nevyčerpatelným zdrojem. Mají nehmotný charakter a potřebují k „životu“ fyzického 

nositele (5, str. 10), (7, str. 15). 

Na informaci můžeme nahlížet ze tří pohledů: 

• Syntaktický pohled – zaměřuje se na vnitřní strukturu informace, souvislost 

mezi znaky bez ohledu na vztah k příjemci, 

• Sémantický pohled – zaměřuje se na obsah informace bez ohledu na vztah 

k příjemci, 

• Pragmatický (relevance) pohled – zaměřený na praktické využití informace 

s významem pro příjemce (8, str. 19). 
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Obrázek 1: Informace a její hlediska (zdroj: 2, str. 4) 

1.1.2 Data 

Data, v jednotném čísle údaj, jsou formalizovaný záznam lidského poznání. Tyto 

záznamy (data) jsou zapsány pomocí znaků či symbolů, které je možno uchovat, 

interpretovat, zpracovávat nebo přenášet (6, str. 10). 

1.1.3 Informační systém  

Systém je soubor podstatných znalostí zapsaný ve vhodném jazyce (6, str. 10). 

Informační systém je soubor lidí, technických metod a prostředků zabezpečující sběr, 

zpracování a uchování dat, za účelem sdělení informací uživateli. Informační systém 

můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého chování 

(7, str. 15). 

1.1.4 Entita 

Entita je datový objekt v datovém modelu, entitou je každý reálný datový objekt, 

například člověk, zvíře, stroj atd. (2, str. 11). 
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1.1.5 Atributy entity  

Atributy entity jsou údaje, které musíme definovat každému objektu (2, str.11). 

1.1.6 Užitek  

Užitek můžeme popsat jako termín pro uspokojení. Prakticky to znamená, 

že preferujeme statek X před statkem Y (7, str. 16). 

1.2 Internet  

Internet je svým přístupem i vlastnictvím síť veřejná, nepatří nikomu. Jde o systémy 

LAN a MAN, které jsou vzájemně propojené. Přístup k internetu může mít každý, stačí 

se připojit přes providera, který má vlastní síť a připojení k internetu (3, str. 126). 

V současnosti je využíván model TCP/IP. Tento model vznikl s rozvojem sítě internet 

(3, str. 126).  

1.2.1 Služby internetu 

Základním účelem internetu bylo, aby poskytoval určité služby svým uživatelům. Mezi 

tyto služby patří: 

• Přenos souborů FTP a TFTP - protokol sloužící pro přenos souborů na FTP, 

• Gopher - interaktivní služba na bázi textové komunikace (předchůdce WWW), 

• Sdílení souborů NFS – sdílení souborů nezávislý na použité platformě, 

• Elektronická pošta – systém zasílání zpráv, komunikace poštovních serverů, 

• Word Wide Web -  interaktivní informační služba s grafickým rozhraní (3, str. 128). 

1.2.2 Intranet 

Je vnitřní počítačová síť podniku, ke které je přístup pouze pro uživatele firmy. 

Najdeme zde možnost sdílení souborů, využívání webových stránek. Zejména pro 

komunikační a prezentační účely (10). 

 



16 

 

 

1.3 Informační systémy a technologie 

Systém je pro firmu důležitý jako oblečení pro člověka. Od podniku se očekává, že 

bude mít systém, který mu přináší výhody, popřípadě pomáhá podniku přežít na trhu 

s konkurencí. Dále ho také reprezentuje postavení. Systémy jsou přizpůsobovány 

k prostředí, kde se pohybuje společnost. Systém by měl být pro uživatele takový, aby 

vyhovoval potřebám (3, str. 4). 

Informační systém si můžeme představit jako množinu prvků, vzájemných vazeb 

a určitého chování (3, str. 4).  

 

Obrázek 2: Informační systém (zdroj: 3, str. 4) 

1.3.1 Holistický pohled  

Holistický pohled je širší, než bývá obvyklé. V holistickém pohledu je zahrnutá i část, 

která není zpracovávána informačním systémem (3, str. 8).  
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Obrázek 3: Holistický pohled (zdroj: 3, str. 8) 

Holistický pohled se skládá z těchto částí: 

• NFI je tvořena neformalizovanými informacemi v informačním systému. Jsou to 

znalosti a informace od lidí ve firmě, co nosí v hlavě, 

• FI jsou formalizované informace, které jsou už sice sepsány, ale nejsou 

automatizovány v informačním systému, 

• IS/IT je část systému, kterou si představí většina lidí a která je zpracovávána 

pomocí informačních technologií (3, str. 8). 

1.4 Databázové systémy 

Databázové systémy vznikly v 70. letech, se zaměřením na odstranění potíží 

se zpracováním velkého objemu dat. Jsou to systémy sloužící k racionálnímu ukládání 

a zpracování dat, se kterými lze dále pracovat a provádět různé operace (3, str. 87). 
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1.4.1  Datové modely 

Datové modely můžeme rozdělit do tří skupin:  

• lineární, 

• relační  

• objektové (2, str. 20-21). 

V Lineárních datových modelech není žádná vazba mezi jednotlivými skupinami 

objektů, pro příklad můžeme uvést kartotéku pacientů, kde každá karta s údaji o 

pacientech je seřazena v krabici. Jednotlivé karty pak představují jednu větu 

databázového souboru. Mezi těmito složkami nejsou žádné vzájemné vztahy s vyjma 

předchůdce a následovníka (2, str. 20-21). 

Relační patří k nejpoužívanějším v současné době. Vznikají z více lineárních modelů 

spojených dohromady pomocí relačního klíče (2, str. 20-21). 

Objektový model patří mezi nejnovější, je vystaven na základním prvku objektu, kde 

tento objekt má definované i metody, které určují chování (2, str. 20-21). 

Relační datové modely nám umožňují zaznamenávat nejen data, ale i vztahy objektů, 

takže umožňují přiblížit se reálnému světu (2, str. 23). 

1.4.2  Klíče  

Všechny relace musí mít tzv. „primární klíč“ to je jeden či více atributů, které ve 

spojení jsou jednoznačné a identifikují každý z řádků relace (2, str. 28). 

V relaci najdeme vždy kandidátní klíče, jeden z nich se stane primárním a ostatní se 

stávají alternativními. Kandidátní klíč by měl být: 

• jednoznačný, 

• minimální (2, str. 28). 

Primární klíč je prostředkem adresace n-tic relace a musí obsahovat: 

• nějaké hodnoty, nesmí být prázdná, 
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• neměnné hodnoty atributu (2, str. 28). 

Cizí klíč je primárním klíčem z jiné tabulky, umožňuje propojení dvou relací. Cizí klíč 

pak musí mít stejné hodnoty jako primární klíč tabulky (2, str. 28). 

1.4.3 Relace 

Relace je R=(R,R*), kde R je schéma relace a R* je tělo relace. Tělo relace představuje 

podmnožinu kartézského součinu. Schéma relace pak zapisujeme ve tvaru 

R (A1, A2, ... An.) Počtem n relace se označují stupně relace a kardinalita těla relace 

jako m=│R*│. Relační model určuje datovou strukturu (2, str. 25). 

Pravidla pro prezentaci relací:  

• řádek odpovídá n-tici relace, 

• nezáleží na pořadí řádků ani sloupců, 

• dva řádky ani sloupce nesmí být stejné, 

• význam sloupce je uveden jménem atributu, 

• ve sloupcích jsou hodnoty atomické (2, str. 26). 

1.4.4 Integritní omezení pro vztahy 

Integritní omezení pro vztahy omezuje kardinalitu vztahu na poměry: 

• relace 1:1,  

• relace 1:N nebo N:1, 

• relace N:M (2, str. 30). 

Tento poměr uvádí, kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá (2, str. 30-32). 

Vztah 1:1 říká, že jedna n-tice relace odpovídá druhé n-tici relace (2, str. 30-32). 

Vztah 1:N odpovídá stavu, kdy jedna n-tice relace odpovídá jedné nebo více n-tic relací 

(2, str. 30 - 32). 
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Vztah N:M představuje stav, kdy několika n-ticím relací odpovídá jedna nebo více n-tic 

relací. Nastane-li tento případ, musíme použít dekompozici a převést vztah N:M na dvě 

1:N (2, str. 30-32). 

1.4.5 Normalizace a normální formy  

Je činnost upravování návrhů datových struktur tak, aby splňovaly normalizační formy. 

Je to postupná dekompozice tabulek do tvaru, který splňuje bezztrátovost při zpětném 

spojení, zachování závislosti a odstranění duplicit (2, str. 54). 

1. normální forma – Multizávislost  

Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad 

skalárními obory hodnot (doménami). To znamená, že všechny položky musí být 

jednoduché a ne složené. (2, str. 55). 

2. normální forma - funkční závislost 

Relace je ve druhé normální formě, pokud je v první normální formě, a navíc všechny 

její atributy jsou závislé na celém primárním klíči (2, str. 56).  

3. normální forma - tranzitivní závislost 

 Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě, a navíc všechny 

její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé (2, str. 58). 

Boyce-Coddova normální forma 

Relace je v Boyce-Coddově normální formě, pokud mezi kandidátními klíči není funkční 

závislost, a to za těchto podmínek: relace musí mít dva nebo více kandidátních klíčů, 

nejméně dva z kandidátních klíčů musí být složené, kandidátní klíče se v některých 

atributech musí překrývat (2, str. 59). 

4. normální forma 

Relace je ve čtvrté normální formě, pokud je v Boyce-Coddově normální formě, a navíc 

všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z kandidátních 

klíčů (2, str. 61). 
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5. normální forma 

Týká se případů spojené závislosti, která vyjadřuje cyklické omezení: pokud je relace1 

spojena s relací2, relace je spojena s relací3 a relace3 je spojena s relací1, pak všechny 

tři entity musí být součástí stejného vektoru hodnot (2, str. 62). 

1.5 Webový vývoj intranetu 

V této kapitole si popíšeme technologie webových aplikací. Tyto aplikace můžeme 

využít k vytvoření informačního systému v podobě intranetu, dají se rozdělit na dvě 

části: 

• front-end, 

• back-end (9). 

1.5.1 Front-end 

Do této skupiny patří všechny technologie, které zasahují do webových stránek 

ve webovém prohlížeči (9). 

• HTML -  není to programovací jazyk, ale značkovací jazyk. Pomocí značek 

popisuje obsah webu. Každá stránka se píše do vlastního souboru (9). 

• CSS – slouží ke změně vzhledu webových stránek HTML. Styly se píší do 

vlastního souboru, který se musí propojit v HTML souboru v hlavičce pomocí 

link. Taktéž CSS není programovací jazyk (9). 

• JavaScript -  je skriptovací jazyk, kterým můžeme měnit obsah stránek (9). 

1.5.2 Back-end 

Back-end má více funkčních možností, dá se využít jakýkoliv jazyk, který má podporu 

na serveru (9).  

• PHP - nejčastěji se využívá jazyku PHP, který je jednoduchý a lehce naučitelný. 

Používá ho cca 80 % webů (9). 
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• MySQL – je nejčastěji používanou databází na menších projektech. Jsou 

navrženy tak, aby uchovávaly větší objem dat a byl k nim rychlý přístup (9). 

1.6 Bezpečnost informačního systému 

Bezpečnost informačního systému je klíčová oblast, které je nutné věnovat velkou 

pozornost. Při porušení bezpečnosti můžeme o svá data přijít a případně je může někdo 

zneužít. Bezpečnost nelze chápat jako izolovaný problém, má mnoho aspektů, 

se kterými musíme počítat. Při bezpečnosti musíme čelit rozporu mezi provozními 

a bezpečnostními požadavky (3, str. 154). 

Bezpečnost informačních systémů má 4 základní prvky, a to fyzická bezpečnost, záložní 

zdroje energie, přístupová práva a firewall. Vzhledem k tomu, že mnou navrhovaná část 

informačního systému bude formou intranetu, zaměřím se pouze na bezpečnost přístupu 

(3, str. 158). 

1.7 Užitek IS/IT 

Z určitého subjektu vznikne určitá potřeba informací a z uspokojení této potřeby 

očekáváme užitek. Vzniklou potřebu IS uspokojí určitá aplikace informační 

technologie, která ovšem má náklady. Pokud stupeň uspokojení potřeby informací je 

vysoký, můžeme předpokládat, že i efektivnost vynaložených prostředků je vysoká 

(7, str. 16).  

 

Obrázek 4: Model užitku (zdroj: 7, str. 16) 
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1.8 Hodnocení efektivnosti IS/IT 

Hodnocení efektivnosti mohou být různá, a to podle úhlu pohledu uživatelů: 

• Majitel – informační systém by měl přispět k trvalému zhodnocení majetku, 

• Manažeři – informační systém by měl přinášet možnost úspěšného řízení, 

• Zaměstnanci – měl by nabídnout lepší prostředí, vyšší společenský status 

a větší pocit sounáležitosti s podnikem (4), (7, str. 17) 

1.9  Analýza 7S 

Analýza pro hodnocení kritických faktorů organizace. Má sedm prvků dekompozice 

organizace. Níže si je uvedeme:  

• Skupina – cíleně orientované společenství lidí, 

• Strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení, 

• Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura, 

• Schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti, 

• Styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování, 

• Struktura – organizační uspořádání skupiny, mechanismus řízení, 

• Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních 

systémů a technologií (11). 

1.10 Analýza SLEPT(E) 

Slouží ke strategické analýze okolního prostředí organizace., každé písmeno vyjadřuje 

nějaký typ vnějších faktorů. Používá se v oblasti analýzy dopadů. Níže si uvedeme 

jednotlivá písmena a co znamenají: 

• S jako Sociální aspekt -  společenský a demografický vliv, 

• L jako Legislativní aspekt – legislativní vliv, 
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• E jako Ekonomický aspekt -  ekonomický vliv, 

• P jako Politický aspekt – politický vliv, 

• T jako Technický/technologický aspekt – technologický vliv, 

• E jako Ekologický aspekt – ekologický vliv (11). 

1.11 SWOT analýza 

Je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace (11). 

Universální analytická technika k hodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy. Používá 

se jako situační analýza v strategickém řízení a marketingu. Níže opět uvedu, co 

jednotlivá písmena znamenají: 

• S jako Strengths - silné stránky, 

• W jako Weaknesses - slabé stránky, 

• O jako Opportunities – příležitosti, 

• T jako Threats – hrozby (11). 

 

Obrázek 5: SWOT analýza (zdroj: 11)  
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2 ANALÝZA SOUČASTNÉHO STAVU  

V této části představím společnost, pro kterou navrhuji dílčí část informačního systému. 

Dále zde uvedu aktuální stav informačního systému. 

2.1  Základní údaje o společnosti 

Muzeum je součástí systému muzeí a dalších institucí působících v oblasti péče 

o kulturní dědictví. Zřizovatelem muzea je Statutární město Brno, okres Brno-město. 

O zřízení městského muzea rozhodla obecní rada zemského hlavního města Brna dne 

20. března 1900, muzeum bylo otevřeno 18. 9. 1904. Muzeum je zřizováno jako 

příspěvková organizace (1). 

Muzeum je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

Pr, vložka č. 34 (1). 

2.2 Kontaktní údaje 

V tabulce najdeme kontaktní údaje organizace. 

Tabulka 1: Kontaktní údaje (zdroj: 1) 

Kontaktní poštovní adresa Muzeum města Brna, příspěvková organizace, 

Špilberk 210/1, Brno 662 24 

Adresa pro osobní návštěvu  Muzeum města Brna, příspěvková organizace, 

Špilberk 210/1, Brno 662 24 

Úřední hodiny  Pondělí – pátek, 9.00 – 14.00 hodin 

Telefon 542 123 611, 542 123 614 

FAX  542 123 613 

webová stránka  www.spilberk.cz 

E-podatelna ID datové schránky  pf6k6c3 

http://www.spilberk.cz/
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Další elektronické adresy muzeum.brno@spilberk.cz 

 

2.3 O společnosti 

Muzeum je vědecko-odbornou a kulturně vzdělávací institucí, která pečuje o kulturní 

dědictví města Brna a přispívá k rozvoji jeho kultury tím, že zejména: sběrem, 

výzkumem, dary a nákupy získává, shromažďuje, ochraňuje, trvale uchovává, odborně 

spravuje, vědeckými metodami zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti doklady 

historického, stavebního a uměleckého vývoje města Brna případně Moravy, včetně 

národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk a národní kulturní památky vila 

Tugendhat, jimiž jsou lidské výtvory případně přírodniny muzejní povahy jako součásti 

kulturního dědictví. Vědeckými metodami, zejména v oborech historických, zkoumá 

prostředí, z něhož jsou získávány a poskytuje služby pro studijní a vědecké účely 

a standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích 

a informačních potřeb veřejnosti v souladu se zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o ochraně sbírek muzejní povahy) (1). 

2.4 Historie 

Muzeum města Brna je instituce, která se stará o kulturní dědictví města Brna a byla 

založena před více jak sto lety (1). 

Muzeum se otevřelo 18. září 1904 při příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského 

starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum se nacházelo v dnešní Nové radnici 

a navázalo na dřívější instalaci městské galerie, vzniklé na počátku roku 1896 z odkazu 

významného brněnského měšťana Heinricha Gomperze, která se tak stala součástí 

muzea. O založení muzea se rozhodlo už 20. března 1900 (1).  

V polovině třicátých let se muzeum přemístilo do tzv. městského dvora na Šilingrově 

náměstí. A v roce 1960 se muzeum přestěhovalo tam, kde ho známe dodnes, a to na 

významnou brněnskou památku hrad Špilberk (1). 

Muzeum města Brna v dnešní době patří k předním muzejním institucím u nás (1). 

mailto:muzeum.brno@spilberk.cz
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2.5 Web 

Webové stránky jsou tvořeny pomocí JavaSkriptu a pomocí volně šířeného softwaru 

„Wordpress“. Tyto stránky nemají pod sebou žádnou databázi, ve které by se daly 

uchovávat informace pro uživatele. Pro potřeby intranetu budu muset vytvořit 

požadovanou databázi a propojit ji s webovými stránkami. 

Webové stránky Muzea města Brna jsou moderní. Mají přehledný obsah, jednoduchý 

vizuální styl korespondující s barvami loga muzea.  

I přes mnoho údajů na těchto stránkách některé údaje o akcích občas chybí, což vede 

k dotazování návštěvníků dozorců k bližším informacím o konaných akcí.  

2.6 Budovy  

Muzeum města Brna má ve správě několik budov, o které se stará, opravuje, pořizuje 

do nich vybavení a pronajímá k různým akcím. 

2.6.1 Vila Tugendhat  

Vila Tugendhat v Brně je dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, 

který vytvořil návrh stavby na zakázku manželů Tugendhat v roce 1928. Vila 

Tugendhat se zapsala do seznamu světového dědictví UNESCO v roce 2001 (1). 

2.6.2 Měnínská brána  

Muzeum města Brna dostala do správy Měnínskou bránu v roce 1982 a od té doby je 

součástí výstavních prostor. Pro veřejnost byla zpřístupněna 5. května 1983 do roku 

1990 se stálou expozicí „Brno a zbraně staletí“. Nyní je v prostorách instalována 

expozice „Muzeum hraček“ od Milady Kollárové (1). 

2.6.3 Hrad Špilberk 

Hrad byl založen okolo poloviny 13. století. Nechal ho postavit český král Přemysl 

Otakar II. Hrad byl koncipován jako pevná opora panovnické moci, ale i jako důstojné 

sídlo vládců Moravy (1). 
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Roku 1959 opouští Špilberk československá armáda a definitivně tak končí jeho 

vojenská éra. Následujícího roku se Špilberk stává sídlem Muzea města Brna (1). 

2.7 SLEPTE 

Zde podrobně rozepíši analýzu SLEPTE a získám z ní analýzu sociálního, 

legislativního, ekonomického, politického a ekonomického faktoru. 

2.7.1 Sociální faktor 

Průměrný věk zaměstnanců v dozoru je cca 55 let. Tuto skupinu tvoří zaměstnanci, kteří 

mají smlouvu, ne jen dohodu o provedení práce či činnosti, tzn. do tohoto průměru se 

nezapočítávají brigádníci. 

U starších zaměstnanců se vyskytuje problém týkající se schopností práce na počítači. 

Někteří i v dnešní době nemají stále přístup k počítači, což mírně negativně ovlivňuje 

komunikaci přes výpočetní techniku. 

Mladší zaměstnanci jsou více flexibilní v moderní komunikaci, většina z nich má 

přístup k internetu a počítači a znají přinejmenším základy práce s počítači. Přináší to 

tak značnou výhodu při používání moderních technologií v interaktivních výstavách. 

Oddělení dozorců nabízí mnoho pracovních pozic obzvláště v letní sezoně, kdy jsou 

otevřeny přes celý týden stálé expozice i přechodné výstavy, zatímco v zimě jsou stálé 

expozice otevřeny pouze o víkendech a státních svátcích. S tímto také souvisí, 

že v sezoně je potřeba přijmout několik brigádníků. Zpravidla to bývá cca dvacet až 

třicet brigádníků, kteří mají dohody o provedení práce nebo o provedení činnosti. 

2.7.2 Legislativní faktor 

Provoz organizace ovlivňují zejména tyto zákony a vyhlášky. 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů, 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49296&nr=128~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49567&nr=250~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49567&nr=250~2F2000&rpp=15#local-content
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zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů, 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

(1).  

 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51644&nr=320~2F2001&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51644&nr=320~2F2001&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49279&nr=122~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49279&nr=122~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49613&fulltext=275~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49613&fulltext=275~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49613&fulltext=275~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=37218&nr=20~2F1987&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&nr=257~2F2001&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&nr=257~2F2001&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&nr=121~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&nr=121~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=86384&fulltext=137~2F2006&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=42718&nr=37~2F1995&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=47807&nr=106~2F1999&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=47807&nr=106~2F1999&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&nr=101~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=74907&nr=89~2F2012&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=85204&nr=340~2F2015&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=85204&nr=340~2F2015&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39611&name=o~20~C3~BA~C4~8Detnictv~C3~AD&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69690&name=o~20~C3~BA~C4~8Detnictv~C3~AD&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69690&name=o~20~C3~BA~C4~8Detnictv~C3~AD&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69690&name=o~20~C3~BA~C4~8Detnictv~C3~AD&rpp=15#local-content
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2.7.3 Ekonomický faktor 

Aktuální výstavy by měli být schopny pokrýt své náklady a zvýšit zisky. Dalším 

finančním zdrojem jsou pronájmy prostor pro různé akce v prostorách hradu, např. 

svatby. Dalším zdrojem finančních toků jsou dotace Magistrátu města Brna, sponzorské 

dary atd. V ohledu na příspěvkovou organizaci nespadá prodej vstupenek pod EET.  

K oznamování informací je třeba tisk, tím vznikají náklady na papír a tonery 

v tiskárnách, které by nebyly potřebné s informačním systémem.  

2.7.4 Politický faktor  

Organizace spadá pod státní sektor a je ovlivněna Magistrátem města Brna. 

2.7.5 Ekologický faktor  

Vytvoření intranetu a sdílení různých druhů dat umožní menší spotřebu tištěných 

sdělení. 

2.8 Inspirace 7S 

Zde podrobněji rozepíši analýzu strategie, struktury, systému, spolupracovníků, 

schopností a sdílených hodnot. 

2.8.1 Strategie 

Strategií této organizace je zacílit na skupinu lidí, kteří mají nějaký vztah k Brnu, 

k umění, k historii a zajímavostech s tím spojené. 

Útvar prezentace a marketingu se snaží o zvýšení návštěvnosti výstav pomocí letáčků, 

plakátů, reklamních spotů v rádiu, rozhovorů v České televizi. Také se snaží 

ve výstavách využívat interaktivních prvků, které jsou přínosem pro návštěvníky. Dále 

se snaží o přehlednost informací. 

Metody k dosažení cílů jsou zvoleny pravidelné školení zaměstnanců, marketing, 

reklama, web s informacemi. 

Oddělení správy hradu se snaží o udržování budov v dobrém stavu a zadává potřebné 

rekonstrukce. 
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2.8.2 Struktura 

Organizační struktura hradu má 4 úrovně, kde na první úrovni je ředitel muzea. 

Na druhé úrovni můžeme najít pozice útvar ředitele, útvar prezentace a marketingu, 

náměstek ředitele pro odbornou činnost, náměstek ředitele ekonomicko-provozní, 

ředitel vily Tugendhat.  

Třetí úroveň v sobě skrývá sekretariát ředitele, referát personální, referát kontroly 

a interního auditu, oddělení vnějších vztahů a komunikace, oddělení realizace výstav, 

útvar pro odbornou činnost, útvar provozně technický, útvar ekonomický a samostatné 

oddělení NKP vila Tugendhat. 

Na posední čtvrté úrovni najdeme oddělení archeologie, oddělení historie, oddělení 

dějin umění, oddělení dějin architektury, oddělení restaurátorsko-konzervátorské, 

oddělení lektorské, referát dokumentace, referát registru sbírek, studijní a dokumentační 

centrum, oddělení správy budov, oddělení provozní , oddělení ostrahy, oddělení 

informační soustavy a financování, oddělení obchodní činnosti, majetku a pokladen, 

studijní a dokumentární centrum vily Tugendhat, pracoviště provozu a správy vily 

Tugendhat. 

V rámci této bakalářské práce se zaměřím na útvar provozně technický, kde je třeba mít 

k dispozici informace ohledně různých akcí, změn ve směrnicích a jiné. 
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Obrázek 6: Organizační struktura (zdroj: 1) 

2.8.3 Systém 

V organizaci se informace předávají pomocí emailu nebo ústního sdělení. Tento způsob 

komunikace není optimální. V emailu může korespondence spadnout do spamu nebo 

v případě většího objemu korespondence může člověk lehce přehlédnout důležitou 

zprávu. Ve formě ústního sdělení je možnost, že ten, kdo sděluje informace, může 
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předat neúplné sdělení a zároveň příjemce nemusí postřehnout a zapamatovat si veškeré 

informace z konverzace. 

Řešení problémů probíhá pomocí emailu, například podání hlášení o poškození 

vybavení. Důvodem je, že je požadována dohledatelnost a prokazatelnost o provedení 

takového hlášení. Zpětná odpověď emailem však občas bývá spojena s poměrně 

pomalou odezvou.  

Informace jsou někdy dodány nesprávně a se zpožděním, někdy dokonce nedorazí 

vůbec. Kritické je hlavně předávání informací pouze prostřednictvím ústního sdělení. 

V organizaci se požívá více softwarů pro chod organizace například: 

• Microsoft Office – pro kancelářské potřeby, 

• WordPress – pro správu webových stránek, 

• PERM – program pro zpracování výplatních lístků, 

• ACE EMA – program pro evidenci majetků, 

• ACE ÚČTO – program pro účetnictví, 

• MUSEION – program pro odborné pracovníky muzea (1). 

2.8.4 Spolupracovníci 

Vzhledem ke struktuře zaměstnanců na pozici dozorců, kdy mnoho z nich má již vyšší 

věk, ve většině případů nejsou znalí anglického nebo německého jazyk, které jsou 

nejvíce zastoupeny při návštěvách zahraničních návštěvníků. Často tak dochází 

k jazykové bariéře mezi zaměstnanci a návštěvníky, kteří nepochází z české nebo 

slovenské republiky. 

Zaměstnanci by měli znát veškeré potřebné informace, na které se mohou případně 

návštěvníci zeptat a korektně jim sdělit odpověď na položenou otázku, případně odkázat 

na někoho, kdo tuto informaci je schopen zodpovědět. 

Zaměstnanci dozoru nezodpovídají za poškození exponátů třetí osobou. Nemají 

podepsaný žádný dodatek o hmotné zodpovědnosti. 
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Zaměstnanci by měli mít asertivní jednání, ochotu sdělit informace, být nápomocní, 

zodpovědní. 

2.8.5 Schopnosti 

V organizaci je problém předávání důležitých informací. Schopnost předávat informace 

není dokonalá a spousta detailů se nedostane k požadovaným osobám, komunikace 

mezi odděleními rozhodně není nejsilnější stránkou organizace. Zatímco v kruhu 

jednotlivých oddělení komunikace funguje relativně dobře.  

2.8.6 Sdílené hodnoty 

V rámci utužování dobrých vztahů, zaměstnanci dozoru pořádají každoročně tradiční 

vánoční večírek, kde společně zjišťují zajímavosti o hradu, které pak mohou využít při 

výkonu své práce. Někteří dozorci mají v letních dnech tendenci se zdržovat a sdružovat 

v místní kavárně, převážně po náročných akcích, které se na hradě konají. 

U náročnějších akcí vedení muzea zajišťuje občerstvení nejen pro své zaměstnance, ale 

také pro dobrovolníky, kteří se akcí taktéž účastní. Dokonce se do takových akcí 

zapojují i zaměstnanci z jiných oddělení, kteří za to získávají náhradní volno. 

Mezi zaměstnanecké benefity patří možnost prioritního získaní lístků na jakýkoliv 

program konající se v letním období. Dále existuje možnost získání volných vstupenek, 

pro svou rodinu a přátele. Všichni zaměstnanci dostávají příspěvky na stravu v podobě 

stravenkových karet a připsání určité částky na tuto kartu.  

2.9 SWOT analýza 

V této podkapitole využijeme SWOT analýzu pro zjištění silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. 
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Tabulka 2: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

Strengths (Silné stránky) 

Prostředí -  státní památka 

Motivace zaměstnanců (večírky, schůze) 

Zajímavé výstavy vztahující se k Brnu 

Dobrý kolektiv 

Zaměstnanci mluvící více jazyky 

Cena vstupenek není příliš vysoká 

Kulturní akce nejen pro děti 

Dostupnost – střed města, v sezoně i 

doprava městskou hromadnou dopravou 

Weaknesses (Slabé stránky) 

Sdílení informací mezi kolegy z jiných 

oddělení 

Neefektivní tvorba rozpisů směn 

Nedostatečná ochrana osobních údajů 

 

Opportunities (Příležitosti) 

Zlepšení propagace výstav a akcí 

Zlepšení informovanosti zaměstnanců 

Zlepšení informačních toků  

 

Treats (Hrozby) 

Získání přístupu k osobním údajům 

Uzavření výstav nebo omezení 

Nadbytečnost pracovní síly 

 

 

2.10 Shrnutí výsledků z analýz 

Z výše provedených analýz vyplívá, že informační systém by mohl ušetřit náklady na 

tisk informací, které by uživatelé mohli najít v systému. Dále pak by umožnil rychlejší 

dostupnost informací v korektním znění. Díky informačnímu systému by byli informace 

ucelené a rychle dohledatelné. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této kapitole popíši vlastní návrh dílčí části informačního systému pro snadnější 

předávání informací mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.  

3.1 Požadavky zaměstnanců na informační systém 

Pro samostatný návrh jsem musela zjistit, jaké informace by se měly nacházet v návrhu 

řešení. Požadavky jsem rozdělila podle zaměstnanců a zaměstnavatele. Následně se je 

pokusím implementovat do řešení. 

Z dotazování jsem vyhodnotila, že je potřeba vytvořit prostor, kde budou převážně 

sdíleny provozní, informační a osobní údaje zaměstnanců organizace. Níže uvedu pár 

příkladů, které by měly být v „informačním systému“ k nalezení. 

Zaměstnanci si přejí, aby je systém informoval o aktuálním dění v organizaci. 

Především projevili zájem, aby umožňoval sledování změn v provozu, možnost 

kontrolovat osobní údaje, přístup k pracovní smlouvě, platebnímu výměru, výplatním 

lístkům; dále by chtěli sledovat aktuální rozpis služeb atd. 

Zaměstnavatel požaduje, aby se v systému nacházely platné dokumenty, plán akcí, 

směrnice a nařízení podle kterých se mají zaměstnanci řídit, informace o pořádaných 

akcích a pokyny, podle kterých se mají zaměstnanci řídit atd. 

3.2 Možnosti 

Možnosti pro informační systém organizace můžeme rozčlenit do tří skupin:  

• vlastní návrh pomocí intranetu, 

• informační systém na míru, 

• použití komerčních šablon.  
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3.2.1 Vlastní návrh pomocí intranetu 

Ve vlastním návrhu si organizace může nadefinovat vlastní požadavky, kterým bude 

vyhověno. Z ekonomického hlediska tato varianta bude nejvýhodnější, pokud 

požadavek zadá osobě, která bude ochotna podpořit modernizaci organizace bezplatně. 

V tabulce jsou uvedené náklady na vlastní návrh, avšak nejsou žádné vzhledem k tomu, 

že tyto práce bude provádět osoba bez uplatnění honoráře. 

Tabulka 3:Náklady vlastního návrhu pomocí intranetu (zdroj: vlastní zpracovaní) 

Položka Cena 

Návrh (struktura webu) 2 000 Kč 

Design (grafický návrh) 5 000 Kč 

Databáze 10 000 Kč 

Zaškolení uživatelů 500 Kč 

Celkem 17 500 Kč 

 

3.2.2 Informační systém na míru 

Existuji firmy, které vytváří kompletní informační systémy na zakázku. Avšak za tyto 

služby si účtují nemalé peníze.  

Pro hrubý odhad, kolik by mohl stát informační, systém jsem našla nabídku od 

společnosti Software 21, s.r.o. Tato firma se specializuje na tvorbu softwaru na zakázku. 

Patří sem i webové stránky na klíč a informační systém. Níže v tabulce jsou uvedeny 

ceny za vytvoření informačního systému. 

Tabulka 4: Náklady na informační systém na míru (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Práce na informačním softwaru  10 000 Kč 
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Školení uživatelů 5 000 Kč 

Informační systém společnosti dle požadavků klienta 50 000 Kč 

Celkem 65 000 Kč 

 

3.2.3 Použití komerčních šablon 

V tomto případě by se mohlo s ohledem na nízké pořizovací náklady jako možnost 

řešení jevit pořízení komerční šablony. Avšak vhledem k tomu, že tyto šablony jsou 

univerzálně zaměřené, mají spousty „vychytávek“, které nejsou potřeba pro tento 

informační systém a odstraňování těchto „vychytávek“ by mohlo stát spoustu času 

i peněz, bylo by tohle řešení neproduktivní. 

Náklady při použití šablony s redakčním systémem, vychází cca 13 500 plus roční 

hosting, který organizace už využívá. Tyto ceny jsem nalezla na webových stránkách 

www.webmasterova.cz. 

Tabulka 5: Náklady na použití komerčních šablon (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena Poznámka 

Úprava grafického návrhu 1 000 Kč úprava grafiky pro potřeby 

konkrétního klienta 

Nakódování grafiky  

do HTML šablony 

6 000 Kč závisí na složitosti 

grafického návrhu 

Redakční systém, vytvoření 

struktury webu 

7 000 Kč  

Celkem 14 000 Kč  

 

3.3 Volba 

K volbě varianty řešení použiji multikriteriální metodu pro rozhodování. Jako kritéria 

jsem si zvolila pořizovací náklady, provozní náklady, dobu dodání, ovladatelnost, 

personalizace a možnost dalšího rozvoje. 
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V tabulce jsem použila kritéria pro rozhodování výběru varianty. Každému kritériu jsem 

určila váhu pro rozhodování v procentech. Váhu pro rozhodování jsem pak přidělila 

význam 1-5, kdy 5 je nejvíce významné a 1 nejméně významné. Tyto hodnoty jsem pak 

vynásobila a zapsala do dalšího sloupečku, kde je uveden počet bodů. Pro přijetí 

varianty musí mít varianta 4 bodu z celkového hodnocení. 

Tabulka 6:Multikriteriální metoda pro rozhodování (zdroj: vlastní zpracování) 

Kritéria 

Váha pro 

rozhodování 

Varianty 

Vlastní návrh pomocí intranetu Použití komerční šablony Informační systém na míru 

Pořizovací náklady 30 % 5 1,5 4 1,2 3 0,9 

Provozní náklady 40 % 5 2 4 1,6 4 1,6 

Doba dodání 5 % 4 0,2 5 0,25 3 0,15 

Ovladatelnost 10 % 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Personalizace 10 % 4 0,4 5 0,5 4 0,4 

Možnost dalšího 

rozvoje 5 % 5 0,25 4 0,2 5 0,25 

Celkem 100 % 27 4,75 26 4,15 23 3,7 

 

Přijatelné varianty pro informační systém jsou vlastní zpracování pomocí intranetu 

a využití komerční šablony. Doporučuji použít variantu vlastního zpracování pomocí 

internetu. Tato varianta je přijatelná pro současné potřeby organizace. 
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3.4 Průběh návrhu 

Jako první jsem se rozhodla, že vytvořím strukturu webu, poté se budu zabývat 

bezpečností. Dále navrhnu design webové prezentace a následně vytvořím návrh 

databáze. Níže v kapitolách tyto kroky přiblížím. 

3.5 Struktura 

Ve struktuře popíši návrh rozdělení stránek, co se obsahu intranetu týče.  

Úvodní stranou bude přihlašovací formulář, kterým se dostaneme do intranetu. Jako 

druhá úroveň stránek bude rozdělení stránek na provozní informace, osobní informace a 

veřejné informace. V třetí úrovni už najdeme rozdělení podsekcí v osobních 

informacích, uživatel nalezne informace o své osobě, smlouvu, platební výměr, 

výplatnice, stravenky, docházku a příspěvky od zaměstnavatele jako je například 

očistné.  

V provozních informacích si uživatel může prohlédnout aktuální změny, směrnice, 

aktuality, střídání, kontakty, rozpis směn, kalendář akcí, otevírací dobu hradu, 

plán/mapu hradu a jiné. 

Ve veřejných informacích nalezne propagační materiály, otevírací dobu, kalendář akcí 

návštěvní řád, plán/mapu hradu, aktuální či stálé výstavy, podniky v areálu, kontakty 

pro veřejnost, pronájmy, ceník vstupného. 

Některé položky nalezneme jak v provozních informacích, tak ve veřejných 

informacích, avšak tyto informace se mohou trochu lišit v obsahu. V provozních 

najdeme třeba plány hradu s označením čísel parcel, zatímco ve veřejných pouze 

orientační, či únikovou. Podobně na tom budou i kontakty, kde ve veřejných budou 

uvedeny pouze na osoby, co mají na starost určitou oblast, zatímco v provozních budou 

uvedeny na všechny zaměstnance hradu či pozic. 

Pro přehlednost můžeme vidět grafické zpracování struktury níže v obrázku, části 

v obrázku odpovídají výše uvedenému popisu. 
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Obrázek 7: Struktura webu (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6 Zabezpečení 

V této kapitole popíši hesla a přístupová práva uživatelů. Dále popíši i zálohování dat. 

Zabezpečení webového serveru řeší poskytovatel.  

Poskytovatel hostingu by měl zaručit, aby nedošlo k zneužití databáze a FTP hostingu. 

Lze to řešit například zamykáním účtů jen pro určité IP adresy. To zaručí, že i 

s přístupovými údaji se narušitel nepřipojí. 

SSL certifikáty zajišťují, že údaje mezi uživatelem a webovou stránkou jsou přenášeny 

šifrovaně. Používá se při přenášení citlivých údajů jako jsou osobní informace, 

přihlašovací jména, hesla atd.  

3.6.1 Hesla  

Každému uživateli se vygeneruje heslo, které bude unikátní. Bude jim doporučeno heslo 

si nikam nezaznamenávat a nepoužívat je k jiným přístupům. Když heslo zapomenou, 

bude jim po kontaktování určené osoby vygenerované nové heslo taktéž unikátní. Aby 

se zamezilo, že hesla budou zapomínána pravidelně, bude za více jak tři zapomenutí 

účtován poplatek za obnovu hesla. Správu hesel bude mít na starost pověřený 

pracovník. 

3.6.2 Přístupová práva 

Přístupová práva budou rozdělena do tří skupin, přičemž bude každá skupina mít jiná 

práva. Není zapotřebí, aby každý uživatel měl stejná práva jako jiní. Tyto skupiny jsou: 

• zaměstnanec, 

• vedení, 

• administrátor. 

Níže můžeme vidět, jaká práva bude mít každá skupina: 

• zaměstnanec – bude mít přístup ke všem stránkám, uvidí osobní údaje, nebude 

moci nahrávat jakékoliv soubory. Přístup bude určen pouze pro čtení. Při 
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nutnosti přepsání osobních údajů musí zajít za pověřenou osobou s danými 

přístupovými právy. 

• Vedení – bude mít přístup ke všem stránkám, jak pro čtení, tak pro zapisování 

s omezením pro zapisování osobních údajů, tam bude povolen vstup pouze 

specializovanému pracovníkovi, který bude mít speciální právo.  

• Administrátor – bude mít na starost chod informačního systému, tudíž musí mít 

práva ke všem stránkám, jak pro čtení, tak pro zapisování. Avšak nesmí 

zneužívat svých práv na přepisování osobních údajů bez předchozí žádosti. Dále 

pak má pověření přidávat nové uživatele do informačního systému. 

3.6.3 Zálohování 

Mezi zabezpečení bych zahrnula i zálohování dat z intranetu na externí disk, kdy 

v případě ztráty dat bude možnost data opět obnovit. Pro zálohování a následnou 

obnovu dat se nabízí více možností: 

• flash disk, 

•  cloudové služby, 

•  externí disk, 

• NAS server, 

•  druhý počítač. 

Níže v tabulce uvedu výhody a nevýhody a pořizovací cenu u každé varianty. 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

Zařízení Výhody Nevýhody Pořizovací cena 

Flash disk Kompaktní rozměry, 

cenová dostupnost, 

možnost sdílení dat s 

více PC 

Disk se snadno ztratí, 

hrozí jeho fyzické 

poškození, složité 

udržování více verzí, 

pouze manuální 

zálohování 

SanDisk Cruzer 

Extreme GO 64GB za 

1099 Kč na Alza.cz 
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Cloudové služby  Dostupnost odkudkoli, 

bezpečné z hlediska 

ztráty nebo fyzického 

poškození, možnost 

ukládání různých verzí 

dokumentů automaticky 

Zdánlivě bezpečné, ale i 

cloudová služba může 

být hacknutá, nutnost 

bezpečného hesla a 

nejlépe častá změna, 

malá kapacita a nízká 

rychlost pro velké 

soubory 

Microsoft OneDrive –  

2 699 Kč/rok v balíčku 

Office 365 Home za 5 

TB celkem (1 000 GB 

pro každého z 5 

uživatelů) datového 

úložiště, onedrive.com 

Externí disk Velká kapacita a 

rychlost přenosu, 

možné použití s více 

počítači, existují odolné 

varianty 

Hrozí fyzické 

poškození, disk musíte 

mít stále připojený, 

nebo jej ručně 

připojovat, často 

manuální nastavení jako 

u flash disku 

ADATA HD720 HDD 

2.5" 2TB za 2 179 Kč 

na Alza.cz 

NAS server Možnost přístupu 

odkudkoli ze světa, 

velká kapacita, kterou 

můžete dále snadno 

rozšiřovat výměnou 

disků, přístup pro více 

počítačů a mobilních 

zařízení 

Vyšší pořizovací 

náklady, jsou třeba 

základní IT znalosti pro 

zapojení, v případě 

výpadku elektrické 

energie nedostupné 

NAS server QNAP TS-

251 za 9 191 Kč na 

Alza.cz (+cena za 

pevné disky, které je 

potřeba koupit zvlášť) 

Druhý počítač Nulové pořizovací 

náklady, rychlé sdílení 

a možnosti práce s daty, 

velká kapacita, kterou 

lze snadno rozšiřovat 

 

I další PC se může 

zavirovat a můžete 

přijít o data, možné 

fyzické poškození nebo 

vypnutí, nutnost starat 

se o aktualizace a 

bezpečnost PC 

Acer Aspire Revo Base 

od 3 333 Kč na Alza.cz 

 

Pro zálohování jsem vybrala externí disk. Náklady na pořízení jsou jednorázové 

a kapacita disku by měla vystačit zálohování dat. Nevýhodou je neustálé zapojování 

k počítači a může dojít k fyzickému poškození. Pro zálohování určím frekvenci jednou 

týdně. Myslím si, že tato varianta bude dostačující. 

3.7 Design 

Jako podklad pro design jsem vycházela z oficiální webové prezentace organizace 

a upravila jsem ho tak, aby korespondoval se stránkami. Snažila jsem se o přehlednost 

a intuitivní ovládání. Níže můžeme vidět oficiální stránky, jak vypadají.  
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Obrázek 8: Původní vzhled webové prezentace (zdroj: 1) 

Následný obrázek ukazuje, jak by mohlo vypadat s přihlašovacími údaji k intraportálu. 

Vpravo nahoře vidíme odkaz na přihlášení. Použila jsem velké písmo, jako jsou použito 

na většinu nadpisů stránek. Navíc jsem přidala piktogram přihlášení v barvě loga 

organizace. 

 

Obrázek 9: Webové stránky s přidaným přihlašováním (zdroj: vlastní zpracování) 

V dalším obrázku pak vidíme, jak by mohl vypadat přímo intraportál. Přesněji stránka 

s osobními informacemi na webu. Hlavní menu se Špilberk, Muzeum města Brna 

a kontakty jsem zachovala. Druhé menu, kde byly například stálé expozice, výstavy, pro 

školy atd. jsem nahradila skupinami provozní, veřejné a osobní informace, aktuální 
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stránka je vyznačena barvou z loga. Dále jsem vytvořila další menu na levé straně, kam 

jsem umístila podkategorie stránek informací. V tomto menu můžeme najít opět název 

skupiny, ve které se nacházíme a podkategorie, které můžeme zvolit. Tentokrát je 

aktuální stránka zvýrazněna černě. Na této stránce můžeme vidět, jak by mohly vypadat 

osobní údaje o zaměstnanci. 

 

Obrázek 10: Návrh intranetu s osobními informacemi (zdroj: vlastní zpracování) 

Další obrázek zobrazuje, jak by se dala vytvořit stránka s kalendářem akcí. Jako vnitřní 

kalendář se může použít aplikace od společnosti Google. Samozřejmě tento vizuál 

nemusí být konečný. Stejně tak jako využití Google kalendáře. Je možno implementovat 

i jinou aplikaci dle zájmu každého uživatele. 

 

Obrázek 11: Návrh stránky s kalendářem (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Responzivní web 

V rámci responzivity jsem navrhla i vzhled pro mobilní telefony. S ohledem na četnost 

využívání mobilních telefonů a mobilního internetu na vyhledávání nejrůznějších 

informací, včetně pracovních „instrukcí“ jsem se pokusila znázornit, jak by mohly 

vypadat stránky, které jsem použila jako příklad pro klasické webové prohlížeče 

na desktopové verzi.  

Responzivní design je část webu, která je schopná se přizpůsobit velikosti displeje. 

K řešení responzivity se bude používat Grid systém z responzivního CSS frameworku 

Bootstrap. Je to jednoduché a spolehlivé řešení responzivity.  

Bootstrap se používá pro mobilní styly, je k nim přizpůsobený. Framework je ucelená 

knihovna, která nám poskytuje již navržené řešení. Grid obsahuje dvanáctisloupcový 

grid systém, který nahrazuje pozicování elementů na stránce, ty jsou pravidelné a 

responzivní. To ušetří spoustu času při vytváření stránek.  

Na následujících obrazcích lze vidět responzivní verzi osobních informací a zároveň lze 

vidět verzi kalendáře, která odpovídá taktéž responzivnímu webu. 
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3.9 Databáze 

V této kapitole znázorním, jak by mohl vypadat konceptuální a logický návrh databáze 

pro informační systém. Bude pak zdrojem pro fyzickou databázi. Pokud se rozhodne, 

že tuto možnost zpracování si organizace vybere. 

V databázích se často používá např. Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite aj. Nejčastěji 

používanou databází na menších projektech je MySQL. Databázi následně vytvořím 

přes phpMyAdmin, který umožňuje jednoduchou správu MySQL 

3.9.1 Konceptuální návrh 

Zde si vytvořím identifikaci entit, které se budou nacházet v databázi, vytvořím popis 

entity a určím odhad výskytů v databázi.  

V tabulce níže vidíme identifikaci entit, popis entit a počet výskytů v databázi. 

 

Obrázek 13: Návrh responzivního webu 

kalendář (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 12: Návrh responzivního webu 

osobních informací (zdroj: vlastní 

zpracování) 



49 

 

 

Tabulka 7: Identifikace entit (zdroj: vlastní zpracování) 

Název entity Popis entity Počet výskytů 

uživatel Osoba, s přístupovými údaji 100 uživatelů 

uživatel_pozice Pozice uživatele ve firmě 15 pozic 

uživatel_skupina Skupiny pro definici přístupů 3 skupiny 

vyplatnice Výplatnice uživatele 12 za rok  

docházka Docházka uživatele 12 za rok  

smlouva Smlouva uživatele 12 za rok 

vymer Platební výměr uživatele 12 za rok 

příspěvky Příspěvky zaměstnavatele  12 za rok 

stravenky Stravenky, na které má uživatel nárok  12 za rok 

aktuality Nové aktuality 200 za rok 

zmeny  Změny v provozu 50 za rok 

rozpis Rozpis služeb 12 za rok 

stridani  Střídání na přestávky 24 za rok 

kontakty Kontakty na zaměstnance 12 za rok 

kalendar Kalendář akcí 366 za rok 

vystavy/podniky Aktuální výstavy a podniky  25 za rok 

oteviracka  Otevírací doba 12 za rok 

plany/mapy Plány a mapky hradu 40 za rok 

propagace Propagační materiály 365 za rok 
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navstevni_rad Návštěvní řád hradu 4 za rok 

pronajmy  Pronájem prostor k akcím 365 za rok 

cenik  Ceník výstav a pronájmů 40 za rok 

 

V následující tabulce můžeme vidět relace mezi entitami a multiplicitu mezi entitami. 

Tabulka 8: Relace entit a omezení multiplicity (zdroj: vlastní zpracování) 

Název entity Multiplicita Relace  Multiplicita  Název entity 

uživatel 1..1 přistupuje 1..* verejne_info 

uživatel 1..1 přistupuje 1..* provozni_info 

uživatel 1..1 přistupuje 1..* osobni_udaje 

osobní_udaje  1..1 obsahuje 1..* osobní_info 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 vyplatnice 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 docházka 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 smlouva 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 vymer 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 příspěvky 

osobní_info 1..* obsahuje 1..1 stravenky 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 aktuality 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 zmeny 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 rozpis 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 stridani 
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provozni_info 1..* obsahuje 1..1 kontakty 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 kalendar 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 vystavy/podniky 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 oteviracka 

provozni_info 1..* obsahuje 1..1 plany/mapy 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 kontakty 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 kalendar 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 vystavy/podniky 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 oteviracka 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 plany/mapy 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 propagace 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 navstevni_rad 

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 pronajmy  

verejne_info 1..* obsahuje 1..1 cenik 

 

3.9.2  Logický návrh 

Logický návrh navazuje na konceptuální návrh a je doplněn o jednotlivé atributy 

v entitách a zároveň také přiřazení primárních a cizích klíčů. Následně pak 

z konceptuálního a logického návrhu vytvořím konečný ER diagram. 

V tabulce můžeme vidět návrh entity osobní_udaje. 
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Tabulka 9: Identifikace atributů v entitě osobní_udaje (zdroj: vlastní zpracování) 

Entita Jméno atributu Popis Typ a délka Null 
o
so

b
n

í_
u

d
a
je

l 

PK_id_zamestnance primarní klíč uživatele 3 znaky, pevná délka Ne 

jmeno jméno uživatele 20 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

prijmeni příjmení uživatele 35 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

email email uživatele 40 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

telefon telefon uživatele 9 znaků, pevná délka Ne 

město adresa 35 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

ulice adresa 25 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

cp adresa 7 znaků, proměnlivá 

délka 

Ne 

pcs adresa 5 znaků, pevná délka Ne 

 

Na následujícím obrázku už vidíme finální ER diagram, který bude sloužit jako podpora 

pro vytvoření databáze a následně na základě databáze se vytvoří informační systém 

pomocí intranetu.  
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Obrázek 14: Finální ER diagram s primárními klíči (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 15:Finální ER diagram část 1 ze 3 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrázek 16: Finální ER diagram část 2 ze 3 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 17: Finální ER diagram část 3 ze 3 (zdroj: vlastní zpracování) 

3.10 Ekonomické zhodnocení 

V této části zhodnotím přínosy a náklady navrhovaného řešení pro organizaci. 

3.10.1 Přínosy navrhovaného řešení 

Za přínosy navrhovaného řešení můžeme považovat: 

• efektivnější tok informací mezi zaměstnanci, lepší komunikace, zvýšení 

efektivity práce, zajištění příjemnějšího prostředí, přispění ke spokojenosti 

zaměstnanců a výrazné navýšení kvality odvedené práce. 

• Informace pro chod organizace budou soustředěny na jednom místě, toto řešení 

bude bezpečnější, efektivnější, levnější a ušetří čas.  
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• Prostor nejen pro zlepšování systému, ale i přizpůsobování aktuálním potřebám 

organizace. Systém bude mít nadále možnost rozrůstat se a měnit se spolu 

s organizací. Vytvoří se tím odrazový můstek pro další rozvoj organizace. 

3.10.2 Náklady navrhovaného řešení 

Za náklady na navrhované řešení můžeme zahrnout: 

• návrh systému, 

•  implementaci systému,  

• databáze, 

• tvorba webového rozhraní,  

• zaškolení uživatelů, 

• uložiště pro zálohování databáze a zdrojových kódů. 

V tabulce si uvedeme náklady na výše vyjmenované body. 

 
Tabulka 10: Ekonomické zhodnocení nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Položka Cena 

Návrh (struktura webu) 2 000 Kč 

Tvorba webového rozhraní 5 000 Kč 

Databáze 10 000 Kč 

Implementace  20 000 Kč 

Zaškolení uživatelů 500 Kč 

Úložiště pro zálohování  2 200 Kč 

Celkem 39 700 Kč 
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K informačnímu systému bude možno přistupovat z jakéhokoliv počítače připojeného 

k internetu. Do nákladů spojených s informačním systémem nezapočítávám počítače na 

provoz, internetové připojení či poplatky za doménu. Tyto náklady má organizace už 

delší dobu. 

Náklady na informační systém by měli vyjít na 39 700 Kč a více. S ohledem na 

odmítnutí honoráře bude celková cena informačního systému 2 200 Kč, což jsou 

náklady na pořízení úložiště pro zálohování dat.  
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ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout část informačního systému pro organizaci 

Muzeum města Brna, kde byly brány v potaz požadavky zaměstnavatele a zaměstnanců. 

Po provedení analýzy současného stavu jsem zpracovala návrh intranetu, kde jsou tyto 

požadavky shrnuty a jsou rozděleny do tří skupin. V navrhovaném intranetu se převážně 

budou uchovávat soubory a informace pro chod organizace, ale také informace o 

uživatelích. Navrhla jsem design intranetu korespondující s webovou prezentací 

organizace a databázi, ve které budou data uchovávána.  

V rámci své bakalářské práce jsem dosáhla stanovených cílů, které jsem si nadefinovala 

s pomocí spolupracující organizace. Tato práce bude dále použita jako základní kámen 

pro realizaci implementace informačního systému organizace Muzea města Brna. 
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