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Abstrakt

Diplomová práce pojednává o problematice informační podpory procesů ve firmě, která 
se zabývá zejména prodejem zboží prostřednictvím internetu. Posuzuje současný stav 
firmy, firemních procesů a jejich informační podpory včetně cílů, plánů a strategie 
firmy. Předkládá návrhy strategických a procesních změn a jejich informační podpory 
včetně hodnocení dopadů jejich realizace.

Klíčová slova

informační systém, internetový obchod, informační strategie, metoda HOS 8, WebML 
vývojový proces, WebML

Abstract

The master's thesis deals with the information support of business processes of the 
company which deals with the selling of goods via the Internet. Assesses the current 
state of the company business processes and their information support including 
objectives, plans and strategy of the company. Submits proposals for strategical and 
procedural changes and their information support including assessment of the impact of 
their implementation.

Keywords

information system, e-shop, information strategy, method HOS 8, WebML developing 
process, WebML
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Úvod
V současné době se ještě stále ve velké míře nahlíží na informační systém jako 

na  podpůrný  prostředek  aktivit  organizace,  která  jej  provozuje  resp.  pro  kterou  je 

provozován. Proto se na manažera pro informační a komunikační oblast, tzv. CIO, stále 

nahlíží jako na pracovníka zajišťující podporu aktivit organizace.

Nicméně je důležité si uvědomit, že ICT technologie nejsou pouze podpůrné, ale 

jsou  rovnocennou  a  mnohdy  esenciální  části  firmy,  stejně  jako  například  finanční, 

výrobní nebo marketingové oddělení, protože dnes již je nezbytným předpokladem pro 

naplnění krátkodobých a dlouhodobých cílů firmy a úspěch v konkurenčním prostředí.

Výše uvedené platí dvojnásob, jedná-li se o obchodní společnost zabývající se 

prodejem prostřednictvím internetu. Byť se jedná o malou firmu, je pro její další rozvoj 

informační podpora podnikových procesů alfou a omegou. Klasický pohled na IS a jeho 

podpůrnou roli  je  u  malé  firmy,  pochopitelně  se  zaměřující  na své  přežití,  v  tomto 

případě  překážkou,  protože vede k mnoha negativním jevům, kdy se na informační 

systém pohlíží jako na pouhý software pro evidenci objednávek.

Chce-li firma nadále růst, musí tuto z větší části myšlenkovou bariéru překonat a 

vydat se směrem k nejnovějším poznatkům v této oblasti, zejména začlenit informační 

rozvoj do své strategie. Následně by měla analyzovat vlastní procesy, optimalizovat je a 

zavést  takový  informační  systém,  který  jim  bude  oporou,  nikoli  přítěží.  To  vše 

samozřejmě s ohledem na maximalizaci efektivity a efektivnosti vynakládaných zdrojů 

do této oblasti.

Výsledkem této práce by tak mělo být zhodnocení současného stavu včetně jeho 

širších příčin a souvislostí a nalezení cesty pro další zlepšování v této oblasti. Uplatnění 

výsledků práce tak může být zásadním přispěním k rozvoji firmy X-Trader.cz s.r.o. pro 

další období, a to nejen v oblasti ICT, ale v rámci celého fungování firmy a může ji 

posunout dále k moderní společnosti na počátku 21. století.
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování
Tato  práce  je  zaměřená  na zpracování  návrhu informačního systému a  všech 

souvisejících opatření a návrhů pro společnost X-Trader.cz s.r.o., která je velmi malou a 

velmi mladou firmou. Z tohoto faktu plyne mnoho jejích nedostatků a problémů, mimo 

obvyklých problémů malých podniků i mnohé nedostatky v oblasti ICT, která je pro 

tento podnikatelský subjekt klíčová.

1.1 Cíle práce

Hlavním cílem této práce je návrh vhodného informačního systému pro firmu 

X-Trader.cz s.r.o., která se zabývá zejména prodejem prostřednictvím internetu. Tento 

informační systém by v první řadě měl podporovat podnikové cíle a podnikové procesy, 

dále přispět ke snížení nákladů a ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Měl by tedy 

vést ke zvýšení celkové efektivity.

Návrhu  vhodného  IS  ale  musí  předcházet  některé  dílčí  kroky,  kterými  jsou 

zmapování  současné  úrovně  ICT  a  vyhodnocení  její  (ne)dostatečnosti,  analýza 

prostředí, ve kterém firma působí a jejích dlouhodobých záměrů.

Dalším  krokem  je  průzkum  trhu  v  oblasti  vhodných  dostupných  řešení  a 

zodpovědné zhodnocení možnosti realizace takového kroku vlastními silami. Následuje 

návrh  strategických,  procesních  a  informačních  změn,  které  povedou  k  naplnění 

dlouhodobých cílů společnosti.

1.2 Použité postupy a metody

Základním  postupem  v  oblasti  průzkumu  současné  situace  je  analýza  jako 

prostředek pro hlubší poznání současného stavu a jeho příčin. Obvyklými analýzami 

podniků jsou analýza vnějšího okolí,  analýza oborového okolí  a analýza vnitřních a 

vnějších  faktorů,  které  uceleně  vystihují  aktuální  pozici  podniku  a  jeho  budoucí 

možnosti.

Dalšími  analýzami  jsou  hodnocení  úrovně  informačních  systémů  HOS 8  a 

analýza pro jednotlivé oblasti  zájmu informačních systémů. Při návrhu informačního 

systému nelze opomenout požadavky na IS, průzkum trhu s informačními systémy a 

zhodnocení možnosti jeho realizace vlastními silami, je-li taková možnost organizačně, 

technicky a ekonomicky přípustná.
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V  návrhu  vlastního  řešení  jsou  všechny  dostupné  teoretické  a  analytické 

poznatky shrnuty a využity pro návrh informační strategie, vhodné volby informačního 

systému a přípravy na tento krok, včetně jejich zdůvodnění.
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2 Teoretická východiska práce

2.1 Informační systémy

Informační  systém  lze  definovat  jako  „…  uspořádání  vztahů  mezi  lidmi, 

datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení 

stanovených cílů.“ (21) Tato definice odpovídá širšímu pojetí  informačních systémů, 

kde hardware, software a jejich infrastruktura tvoří pouze informační a komunikační 

podporu informačního systému.

V  tomto  širším  pojetí  jsou  v  podniku  tři  druhy  nosičů  informací,  které 

charakterizují tři roviny chápání informačního systému, kterými podle (1) jsou:

• Informace  zpracovávané  informačním  systémem  nejčastěji  prostřednictvím 

relační databáze nebo jiného centrálního úložiště

• Informace v nestrukturované podobě formulářů, dokladů, zpráv, předpisů atp.

• Informace, které nejsou zaznamenány, např. zkušenosti a znalosti zaměstnanců

Z  hlediska  nasazení  informačních  systémů  existuje  pro  každou  ze  tří  rovin 

skupina  aplikací.  Pro  rovinu  podporovanou  ICT  jsou  řešením  ERP  (ve  smyslu 
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rozšířeného  ERP)  aplikace,  pro  rovinu  formalizovaného  IS  ECM  aplikace  a  pro 

nejobecnější rovinu nástroje správy Knowledge Management. (1)

ERP je  zkratkou  pro  Enterprise  Resources  Planning  a  lze  jej  definovat  jako 

softwarové nástroje pro správu podnikových dat. ERP pomáhají organizaci vypořádat se 

s  hlavními  funkcemi  nezbytnými  pro  chod podniku,  např.  v  oblasti  dodavatelského 

řetězce, skladového hospodářství, příjmu objednávek od zákazníků, plánování výroby, 

expedice, účetnictví atp.

ERP tvoří jádro podnikových informačních systémů, které ve spojení se SCM, 

CRM a BI tvoří rozšířené ERP II. ERP lze tedy chápat jako parametrizovatelný hotový 

software, který slouží k automatizaci a integraci podnikových procesů.

Tyto  systémy primárně  pokrývají  oblast  logistiky  ve  smyslu  celé  podnikové 

logistiky od nákupu, přes skladování, výrobu až po prodej a plánování zdrojů a oblast 

financí v podobě finančního, manažerského účetnictví a controllingu.

2.1.1 E-business

Internet v posledním desetiletí neustále proniká do našich životů, nejinak tomu 

je  v  případě  informačních  systémů  a  řízení  materiálových  a  informačních  toků. 

E-business  je  zahrnován  do  ERP jako  článek  pro  zvyšování  tržeb  nebo  za  účelem 

snižování nákladů, ať už se jedná o elektronickou podporu klasického obchodu (EDI) 

nebo internetové obchodní portály. E-business může v podniku nahradit a kompenzovat 

ERP, které je pro menší podniky příliš komplexním a nákladným řešením. (10)

Přínosy e-businessu jsou pro jednotlivé skupiny stakeholderů různé:

• Zákazníkům nabízí větší informovanost a možnost objednávat a platit on-line

• Obchodním partnerům umožňuje těsnější a rychlejší spolupráci

• Výrobcům dává větší možnost komunikace se zákazníky a partnery

• Zaměstnancům poskytuje přístup ke všem podstatným informacím

Prostřednictvím internetu lze poskytovat nové služby, které jsou nejen doplňkem 

klasických podnikových procesů,  ale zavádí  zcela  nové obchodní  modely a procesy, 

které lze řadit do vlastních kategorií.
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2.1.2 ERP II

Elektronické obchodování a integrace podniku s jeho okolím vedly ke vzniku 

tzv. rozšířeného ERP, které se označuje jako extended ERP nebo ERP II. Rozšířené ERP 

lze schématicky znázornit následovně:

Hlavními součástmi jsou:

• ERP – v původním smyslu

• SCM – řízení dodavatelských řetězců

• CRM – řízení vztahu se zákazníky

• BI – manažerský informační systém, též označovaný jako MIS

2.1.3 Úloha informačních a komunikačních technologií

Nezbytnou  součástí  moderního  systému  jsou  informační  technologie,  které 

slouží  pro  práci  s  daty  a  informacemi.  Přesto  je  z  obr.  1  patrné,  že  různá  úroveň 

informačního  systému  provází  podniky  od  jejich  prvopočátků  a  IT jsou  pouze  její 

podpůrnou součástí, nikoli celým informačním systémem.

K  informačním  technologiím  je  nutno  přistupovat  stejně  jako  k  ostatním 

výrobním a obchodním prostředkům. Jejich nasazení je zapotřebí strategicky plánovat a 

zvažovat jejich dopad na celou organizaci včetně přínosů, nákladů a dalších efektů.

Do této  oblasti  se  promítá  i  problematika organizační  struktury a  zohlednění 

velikosti podniku. Vnímaní informační podpory uživateli je dáno tím, jak jim slouží při 

rozhodování a obvykle se rozděluje na tři úrovně odpovídající úrovním managementu.

V souvislosti  s  velikostí  podniku jsou dostupná různá řešení  pro různě velké 

organizace. Nabídka parametrizovatelných řešení je nejvíce dostupná středním a velkým 
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firmám,  v  případě  malých  firem  naráží  na  problém  jejich  velké  specifičnosti. 

Důsledkem může být i paradoxně vyšší náročnost na zavedení IS v malých podnicích 

oproti středním a velkým podnikům.

2.1.4 Technologický pohled

Informační systém ve smyslu ICT lze vyobrazit  pomocí vrstev.  Každá vrstva 

využívá služeb té nižší a nabízí své služby té vyšší. Na nejvyšší úrovni stojí aplikační 

software, který využívá služeb datové vrstvy a lze jej dále rozdělit na tři podvrstvy – 

aplikační,  datovou  a  prezentační.  Aplikační  logika  představuje  samotnou  business 

logiku, prezentační udává způsob reprezentace dat, která se získávají z databáze. (1)

Základem  každého  moderního  IS  je  databáze,  která  umožnila  jejich  rozvoj. 

Relační databáze umožnila na rozdíl od předchozí generace souborově orientovaného 

zpracování jednodušší sdílení, údržbu, skladování a vyvolávání dat, co vedlo ke vzniku 

ERP počátkem 90. let minulého století.

Data  jsou  základem  úspěšné  implementace  vedle  potřebných  hardwarových, 

softwarových  a  procesních  prostředků.  Z  pohledu  ERP a  informačních  systémů  je 

můžeme obecně rozdělit na 5 skupin.

a. Číselníky pro identifikaci jednotlivých položek,  skladů,  pracovišť,  dodavatelů 

atp.

b. Kmenová data pro informace o výrobcích, objednávkách, zákaznících atd.
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c. Zakázková data o jednotlivých zakázkách

d. Archivní data

e. Parametry pro nastavení systému, výpočtů aj.

Podle fáze zavedení systému lze data dělit i na testovací, školící a provozní. Při 

přechodu mezi jednotlivými řešeními je nutné vzít v úvahu i data ze starého řešení, 

která nemusí být kompatibilní nebo jednoduše převoditelná.

Trendem ve sdílení dat v rámci podniku i mimo něj jsou tzv. portály a Web 2.0. 

Portály jsou řešením, kdy jsou na jednom místě  soustředěna data z  více zdrojů.  Na 

rozdíl od Webu 1.0, který byl z větší části pouze pasivním poskytovatelem dat pouze 

pro čtení, Web 2.0 není technologickou inovací klasického webu, jak by se mohlo zdát, 

ale  představuje  jeho  nové  pojetí  v  podobě  sdílení  a  uživatelské  tvorby  dat 

prostřednictvím blogů a wiki nástrojů.

2.1.5 Pořízení a řešení IS

První  otázkou  v  souvislosti  s  pořízením informačního  systému  je,  zda  daný 

subjekt  nějaké  řešení  vůbec  potřebuje.  Potřebu  řešení  není  jednoduché  vyhodnotit, 

protože  k  ní  vedou  různorodé  a  obtížně  srovnatelné  důvody,  kterými  mohou  být 

následující hlediska:

• Zvýšení kvality sběru, distribuce a správy informací

• Zlepšení řízení organizace

• Podpora procesů a aktivit podniku (20)

Rovněž je nutné vzít v úvahu rizika projektu podnikového IS a nutnost vytvoření 

odpovídajících  podmínek.  Vhodným  výchozím  bodem  je  stanovení  a  zhodnocení 

informační strategie a plán její implementace,  který zahrnuje zmapování současného 

stavu, návrh variant a jejich posouzení.

Důležitou veličinou je v tomto případě proveditelnost projektu, která vyjadřuje 

schopnost  projekt  řídit  a  zdárně  jej  dovést  k  cíli,  včetně  zajištění  přinejmenším 

organizačních kapacit a stanovení požadovaných kvalit výsledného produktu.

Dlouhodobou  strategii  pořizování  a  provozu  informačního  systému  lze  řešit 

třemi způsoby:

1. Rozvíjením existujících řešení

2. Vývojem nového řešení na míru
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3. Pořízením existujícího hotového produktu

Výhody a nevýhody jednotlivých přístupů jsou shrnuty v tab. 1:

Tab. 1: Klady a zápory jednotlivých variant řešení PIS (1)

Varianta Klady Zápory

Ad 1. • Maximální využití 
dosavadních zdrojů

• Krátkodobě levnější a 
rychlejší

• Uspokojení okamžitých 
potřeb

• Nemusí odpovídat budoucím 
požadavkům

• Možné vyšší celkové náklady
• Může vést k méně kvalitnímu 

výsledku

Ad 2. • Přesně odpovídá 
potřebám podniku

• Řízený vývoj

• Celkově dražší
• Časově náročné
• Riziko odchylky výsledného 

produktu od záměru a jeho dalšího 
vývoje

Ad 3. • Dlouhodobě finančně 
méně náročný

• Rychlejší zavedení
• Záruka funkčnosti a 

dalšího vývoje

• Nemusí splňovat všechny 
požadavky

• Závislost na dodavateli

V současnosti dominují parametrizovatelná celopodniková řešení informačních 

systémů,  která  pokrývají  některá  odvětví  zcela,  jiná  jen  částečně  a  umožňují  vznik 

vlastních řešení na míru podniku.

2.1.6 Projekt informačního systému

Rozhodnutí o projektu informačního systému je velmi zásadním a dlouhodobým 

zásahem  do  všech  oblastí  činnosti  podniku  se  strategickým  významem,  proto  je 

nezbytné mu věnovat patřičnou péči.

V  souvislosti  s  projektem  informačního  systému  jsou  platné  jeho  obecné 

charakteristiky, nejdůležitějšími z nich jsou: (21)

• zodpovědnost za projekt má vždy management podniku

• projekt vychází ze střednědobých a dlouhodobých záměrů

• systém vychází z analýzy a modelu procesů podniku

• analýza i návrh vycházejí z iterativního cyklu nebo agilních metodologií
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Dále je nutné zvážit další okolnosti, např. kdo je aktorem rozhodnutí o potřebě 

změny (vedení nebo silnější partner), další rozvoj po zavedení, míra outsourcingu nebo 

volba přizpůsobení organizační struktury a softwaru navzájem.

Projekt  informačního  systému  má  svá  specifika  a  od  ostatních  projektů  se 

zásadním  způsobem  liší.  To  může  způsobovat  některé  známé  negativní  jevy 

v souvislosti s IT projekty. Zejména se vyznačují:

• vyšší komplexností

• vazbou na strategii podniku

• potřebu zvládnutí technických a organizačních složek projektu

• možnost paralelního řešení některých dílčích činností

• tendence ke zpožďování, růstu nákladů, zmenšování obsahu dodávky

Projekt  informačního  systému  má  tři  vzájemně  odlišné  základní  fáze,  které 

kladou různé  nákladové,  personální  a  technické  požadavky na  management.  Těmito 

fázemi jsou

1. Příprava

2. Zavádění

3. Provoz

2.1.7 Informační strategie

Informační strategie je „… soustava cílů a způsobu jejich realizace.“ (8) Cílem 

informační strategie je omezení chaosu v řízení IS/IT firmy a měla by identifikovat vizi 

a cíle pro budoucí stav informačních technologií.

Neexistence  informační  strategie  vede  k  roztříštěnosti,  nekompatibilitě, 

zastarávání a v důsledku k neefektivnosti ICT v podniku.

2.1.8 Analýza informačních systémů – Metoda HOS 8

Metoda  HOS  8  byla  vyvinuta  na  Ústavu  informatiky  Fakulty  podnikatelské 

Vysokého  učení  technického  v  Brně  a  posuzuje  souhrnnou  úroveň  informačního 

systému firmy. (8)

Zkoumá celkem osm oblastí souvisejících s informačním systémem:

• HW – Hardware

• SW – Software

• OW – Orgware, pravidla a postupy v souvislosti s IS
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• PW – Peopleware, uživatelé ve vztahu k IS

• DW – Dataware, data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a zabezpečení

• CU – Customers, obchodní nebo vnitropodnikoví zákazníci

• SU – Suppliers, dodavatelé bez ohledu na to, zda stojí vně nebo uvnitř firmy

• MA – Management IS

Analýza se provádí formou dotazníku, který obsahuje 10 otázek ke každé z výše 

uvedených  oblastí.  Otázky  jsou  převedeny  na  ordinální  hodnoty  a  výpočtem  jsou 

stanoveny hodnoty úrovně stavu jednotlivých oblastí, ze kterých se sestaví tzv. model 

podrobného stavu informačního systému.

Z tohoto modelu se stanoví souhrnný stav jako minimum ze všech hodnot  a 

vyváženost na základě nabývaných hodnot modelu. Následuje stanovení významu IS 

pro firmu (nedůležitý, důležitý nebo klíčově důležitý) a z něj odvozeného doporučeného 

souhrnného stavu.
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Graf 1: Ukázka grafické interpretace situace s vyváženým IS dle metody HOS 8
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Výsledek  metody HOS 8  lze  graficky znázornit  pomocí  diagramu se  čtyřmi 

osami, kde na jednotlivých poloosách jsou naneseny hodnoty jednotlivých oblastí, spolu 

s vyznačeným souhrnným a doporučeným stavem.

Na závěr lze ze souhrnného a doporučeného stavu pro celek a pro jednotlivé 

oblasti odvodit tři možná doporučení – strategii expanze, stability nebo omezení. Při 

hodnocení  je  však  nutno  přihlédnout  k  omezením  metody,  která  není  určena  k 

detailnímu zkoumání jednotlivých procesů a je založena na všeobecných otázkách a 

subjektivních odpovědích.

2.2 Podnikové procesy

Proces  je  „souhrnem  činností,  transformujících  souhrn  vstupů  do  souhrnu 

výstupů … pro jiné lidi nebo  procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje“ (17) nebo 

„soubor  vzájemně souvisejících  nebo vzájemně působících činností,  které  přeměňují 

vstupy na výstupy“ (6).

Proces je iniciován událostí,  která jej  zahajuje,  a jeho výsledkem je konečný 

cílový  stav  s  hodnotou  pro  zákazníka.  Jeho  charakteristickými  rysy  jsou,  že  je 

opakovatelný, standardizovatelný a má svého zodpovědného vlastníka.

Procesní  pojetí  podniku v souvislosti  s  informačními systémy bylo vynuceno 

úzkou vazbou mezi nimi. Výsledkem nasazení informačního nasazení je mimo zvýšení 

kvality dat právě i zlepšení podnikových procesů, kterými se zaobírají i ISO normy řady 

9000.
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Procesní  pojetí  zásadně  ovlivňuje  model  organizace,  a  tím  i  jí  využívané 

softwarové aplikace.  Učebnicovým příkladem může být  průchod zakázky v podniku 

s funkční organizací a s procesním pojetím.

Proces  lze  modelovat  jako  strukturu  vzájemně  navazujících  činností,  kde 

návaznosti  jsou  vyjádřeny vazbami  a  jednotlivé  činnosti  jsou  spouštěny na  základě 

podnětů nebo důvodů. (21) Pro modelování procesů existuje celá řada nástrojů, např. 

BPEL nebo  UML.  Základem  je  vždy  diagram  procesů  s  jeho  základními  objekty, 

kterými jsou cíle, vstupy, výstupy, podpůrné a řídící objekty.

Procesy se z pohledu významu dělí na klíčové, podpůrné a vedlejší. Pro potřeby 

informační podpory je také důležitá úroveň jejich automatizovatelnosti nebo možností 

podpory v případě kreativních činností. Procesní přístup lze využít ve všech třech fázích 

projektu informačního systému,  tj.  před implementací,  v  jejím průběhu a  v  průběhu 

provozu.

Ke zlepšování  procesů  lze  přistoupit  buď kontinuálním zlepšováním procesu 

nebo pomocí BPR – Business Process Reengeneering, který vychází z předpokladu, že 

současné procesy jsou zcela nevyhovující.

2.3 Webové aplikace

Pojem webová aplikace není striktně vymezen, ale nejčastěji se jedná o společné 

označení  pro  www  stránky  se  zabudovanou  aplikační  logikou.  Jsou  postaveny  na 

modelu klient/server a na rozdíl od statických stránek přinášejí interaktivitu. (18)

„Webové aplikace jsou takové, které jsou zpracovány na webovém serveru, a jež 

se  k  uživateli  dostanou  prostřednictvím  internetu  nebo  intranetu.  Tito  uživatelé 
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používají ke spuštění webových aplikací tenkého klienta (webový prohlížeč), který umí 

data ze serveru zobrazit a zpracovat.“ (7)

Veškerá aplikační logika je uložena a zpracovávána na straně serveru a uživateli 

se  posílá  pouze  výstup,  prostřednictvím  kterého  může  uživatel  s  aplikací  pracovat. 

Jejich oblíbenost spočívá v tom, že na straně uživatele vyžaduje pouze klienta (většinou 

webový prohlížeč), žádný další software není zapotřebí.

Výstup  webových  aplikací  obvykle  bývá  ve  formátu  HTML,  XHTML nebo 

XML, které jsou nezávislé na platformě a odpadá tak starost o to, jakou platformu a 

jaký software  má  uživatel  k  dispozici.  Jedinou starostí  je,  zda  uživatel  má  webový 

prohlížeč a připojení k internetu nebo intranetu.1

Trendem posledních let v oblasti webových aplikací je odstraňování některých 

nedostatků  plynoucích  z  použitých  prezentačních  jazyků,  díky  kterým  se  vzhled 

webových aplikací více blíží desktopovým, např. pomocí technologií AJAX nebo RIA.

Výhody webových aplikací

Výhodou webových aplikací je jednodušší vývoj a správa. Aplikační logika je 

uložena a vykonávaná na straně serveru, takže instalace a aktualizace aplikace probíhá 

pouze tam, a tím dochází ke snížení provozních nákladů.

Webové aplikace mají nízké nároky na vybavení klienta. Na straně klienta stačí 

pouze  PC  s  webovým  prohlížečem,  veškeré  další  softwarové  (aplikační  logika, 

1 Toto tvrzení není zcela pravdivé, protože se vyskytují odlišnosti v interpretaci stránek jednotlivými 
prohlížeči.
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databáze) a hardwarové nároky jsou na straně serveru a jsou nezávislé na operačním 

systému a na dalším softwarovém či hardwarovém vybavení klienta.

Architektura klient/server rovněž umožňuje jednoduché oddělení provozovatele 

této služby od jejího příjemce. To nahrává možnosti využívání pokročilých obchodních 

modelů  dobře  známých  z  oblasti  informačních  systémů,  konkrétně  umožňuje 

outsourcing vývoje a provozu služby nebo poskytování software jako služby, známé pod 

zkratkou SaaS.

Nevýhody webových aplikací

Webové  aplikace  se  nehodí  pro  některé  typy  aplikací  a  kvůli  architektuře 

klient/server  neumožňuje  práci  v  off-line  režimu.  Z  přenosu  dat  mezi  klientem  a 

serverem po počítačové síti plynou bezpečnostní rizika.

Nevýhodou je  i  značné  množství  přenášených dat  díky použití  značkovacích 

jazyků,  jejich  nedokonalá  podpora  současnými  prohlížeči  a  omezené  možnosti 

uživatelského rozhraní definovaného v těchto jazycích. Tyto nedostatky se snaží řešit 

technologie AJAX a RIA, ovšem za cenu složitějšího a náročnějšího vývoje a údržby.

2.4 Metody vývoje softwaru a softwarové inženýrství

Informační systémy mohou nabývat různých rozsahů od malých jednoúčelových 

aplikací např. pro evidenci rezervací až po komplexní integrované systémy skládající se 

z více subsystémů (např. ERP, SCM, CRM, …) složených z mnoha dalších aplikací 

(sklad, prodej, logistika, atd.). Takto komplexní pojetí informačního systému vyžaduje 

při jeho vývoji využití pokročilých přístupů pro řízení softwarových projektů, které se 

souhrnně označuje softwarové inženýrství.

„Softwarové  inženýrství  je  inženýrská  disciplína  zabývající  se  praktickými 

problémy vývoje  rozsáhlých  softwarových  systémů“.  (19) Potřeba  metodologie  pro 

řízení vývoje softwaru nastala s nástupem prvních počítačů v 60. letech 20. století, kdy 

se začaly objevovat první rozsáhlejší projekty v této oblasti. V této době nastala tzv. 

softwarová  krize  zapřičiněná  klasickým  vedením  projektů,  které  svou  povahou 

vyžadovaly odlišný přístup. (16)

Odezvou  na  softwarovou  krizi  byl  postupný  vznik  nepřeberného  množství 

metodologií vývoje software vhodných pro širokou škálu projektů. První metodologií, 

která se někdy používá jako referenční, je vodopádový model vývoje, který existuje v 
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několika  verzích.  Název  je  odvozen  z  předpokladu,  že  na  počátku  je  celý  projekt 

jednoznačně  zadán  definicí  požadavků  a  poté  následuje  kaskáda  etap  návrhu, 

implementace, testování, nasazení a údržby systému. (14)

Z vodopádového modelu víceméně vycházejí všechny ostatní metodologie, které 

se dělí do dvou kategorií: klasické a agilní. Typickými zástupci klasických metodologií 

jsou vodopádový model, spirálový model, model výzkumník atd. Novějším přístupem 

jsou agilní  metodologie,  kde  agilní  znamená hbitý,  lehký nebo živý.  Tyto  významy 

podtrhují přínos těchto metodik, který spočívá v tom, že jsou rychlejšími a levnějšími za 

splnění podmínky spokojenosti zákazníka. (11)

Rozdíl mezi klasickými a agilními metodologiemi je v pohledu na základnu tzv. 

magického  trojúhelníku,  který  shrnuje  základní  fakt  projektového  managementu,  že 

projekt nelze realizovat zároveň nejlevnější, nejrychlejší a nejkvalitnější cestou, ale je 

nutné mezi nimi zvolit vhodný kompromis.
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Zatímco klasické metodologie  považují  kvalitu  výsledného systému za pevně 

danou a neměnnou, čas a náklady považuje za variabilní zdroj pro dosažení potřebného 

kvalitativního cíle. Agilní přístup k tvorbě software naproti tomu považuje čas a náklady 

vývoje  za  předem  dané  veličiny,  zatímco  kvalita  výsledku  reprezentována  jeho 

souhrnnou funkcionalitou je veličinou proměnnou. (5)

Nejznámější agilní metodologií je extrémní programování (XP), které je někdy 

mylně považováno za synonymum agilního vývoje.  Extrémní programování  používá 

místo tří proměnných čtyři (náklady, čas, kvalita a šíře zadání), přičemž trvá na zadání 

tří proměnných zákazníkem s tím, že čtvrtá proměnná bude určena realizačním týmem.

Hlavními principy, kterými se extrémní programování řídí, jsou podle (2)

• rychlá zpětná vazba,

• předpoklad jednoduchosti,

• iterativní a inkrementální vývoj,
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mezi klasickými a agilními metodologiemi (11)



• využití jednoduchosti změny,

• a kvalita práce.

Tato  metodologie  není  sama  o  sobě  univerzální  a  ani  samospásná,  proto  je 

obvyklé, že se kombinuje s jinými klasičtějšími metodologiemi a upravuje se na míru 

podmínkám projektu a realizačnímu týmu.

2.5 Metodologie vývoje webových aplikací WebML

Webové prezentace a webové aplikace se odlišují od klasických informačních 

systému  a  aplikací  a  mají  svá  specifika.  V  počátcích  vývoje  těchto  aplikací  byly 

využívány klasické metodologie vývoje software, které ovšem nebyly vhodné pro tuto 

odlišnou  kategorii  aplikací.  Proto  začaly  vznikat  nové  způsoby  vývoje  v  prostředí 

hypertextu  a  hypermedií.  Jejich  dalším  vývojem vznikl  speciální  druh  metodologií, 

které jsou primárně určené pro specifikaci, analýzu a návrh webových aplikací, který 

respektuje jejich odlišnosti. (29)

Jednou z těchto metodologií je i WebML, zkratka znamenající Web modeling 

language,  původně  vyvinuta  a  patentována  univerzitou  Politecnico  di  Milano.  Není 

pouze  jazykem,  protože  definuje  i  proces  vývoje  a  podporuje  celý  životní  cyklus 

výsledného systému.  Je  jednou z  mála  metodologií  ve  své  oblasti,  další  už nepříliš 

vhodnou je UML Web Application Extension. (29)

Nyní  je  WebML dále  rozvíjena  společností  Web  Models,  která  je  spin-off 

společností  univerzity Politecnico di Milano.  Novinkami posledních tří  let  ve vývoji 

WebML  je  snaha  zařadit  do  metodologie  i  koncepty  Webu  2.0  a  RIA.  Hlavním 

produktem společnosti Web Models je CASE nástroj WebRatio1, který podporuje celý 

proces vývoje pomocí WebML, umožňuje na základě uživatelem definovaných modelů 

vygenerovat webovou aplikaci v Javě a slibuje zrychlení vývoje až o 50 %. (22)

Prvotními  impulsy  pro  vytvoření  nového  jazyka  a  procesu  vývoje  byly 

následující nedostatky při vývoji webových aplikací: (15)

1. Využívání nevhodných metodologií

2. Nedostatečná podpora modelem řízeného vývoje

3. Enormní úsilí vkládané do prototypování

4. Rostoucí komplexnost moderních internetových stránek

5. Rostoucí náklady na vývoj

1 Cena jedné licence WebRatio poslední verze 6.0 je 1 500 €.
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6. Potřeba zvýšení úrovně abstrakce návrhu

7. Zaměření sil na analýzy a kreativitu místo na manuální kódování stránek

WebML  je  vhodné  použít  u  rozsáhlejších  www  stránek  a  aplikací,  které 

využívají  velké  množství  generovaných  dat,  design  mířený  k  široké  veřejnosti  a  s 

proměnlivým obsahem. Naopak tento přístup není vhodný pro malé a statické webové 

stránky.

Celý proces vývoje webové aplikace se sestává z posloupnosti kroků

• Specifikace požadavků

• Analýza požadavků

• Návrh aplikace

◦ Návrh datové struktury

◦ Návrh hypertextové struktury

◦ Návrh navigace webové aplikace

◦ Návrh grafické reprezentace

• Implementace

• Testování

• Nasazení

• Údržba
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Nosnou myšlenkou WebML je oddělení čtyř vrstev webové aplikace,  kterými 

jsou  data,  struktura,  vzájemná  navigace  a  výsledná  grafická  reprezentace.  Těm 

odpovídají  i  čtyři  fáze  návrhu  webové  aplikace  a  čtyři  modely,  které  jsou  jejich 

výstupem. Těmito modely jsou datový, hypertextový, navigační a prezentační model.

2.5.1 Specifikace požadavků

Specifikace  požadavků  je  nejdůležitější  fází  každého  projektu,  protože 

předznamenává  nejen  jeho  finální podobu,  ale  odvíjí  se  od  ní  i  zvolená  technická 

platforma, doba, náklady vývoje apod. Protože se jedná o jednu z nejdůležitějších částí 

zadání projektu, je vhodné ji věnovat patřičnou pozornost a přesně a jasně formulovat 

zákaznické požadavky.

Výstupem specifikace  požadavků je  dokument,  ať  už  zpracovaný analytikem 

u zákazníka  nebo  sestavený  přímo  zákazníkem  pro  účely  výběrového  řízení.  Tento 

dokument by měl podle (28) obsahovat následující části:

• Funkční požadavky

• Identifikaci uživatelů

• Požadavky na personalizaci
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• Požadavky na data

• Ostatní požadavky

Funkční požadavky definují zákazníkem požadovanou funkcionalitu výsledného 

systému,  tedy ty operace,  které  výsledný produkt  musí  zvládat.  Pro popis  funkcí  je 

vhodné použít některý z nástrojů popisu funkčních požadavků, např. diagramy případů 

použití nebo slovní popis.

V části identifikující uživatele jsou označeny všechny typové skupiny, které s 

výsledným  produktem  budou  pracovat.  Součástí  je  i  stručná  charakteristika  takové 

skupiny.  V  požadavcích  na  personalizaci  jsou  uvedena  zejména  přístupová  práva 

k jednotlivým částem aplikace  a  potřeba  různého  zobrazení  částí  webových  stránek 

různým uživatelským skupinám.

V  datových  požadavcích  zákazník  podrobně  specifikuje  s  jakými  daty  má 

výsledná  aplikace  pracovat  –  jaká data  bude zpracovávat  a  zobrazovat.  Podrobnější 

popis zpracovávaných dat je dále v datovém slovníku a datovém modelu.

Do ostatních požadavků se udávají  doplňující  informace a  ověřovací metriky 

nebo portfolio  metrik  finálního  produktu.  Patří  mezi  ně  požadavky na  použitelnost, 

výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, bezpečnost a rozšiřitelnost.

2.5.2 Analýza požadavků

Analýza  požadavků  je  sestavena  na  základě  specifikace  a  je  dokumentem 

vhodným pro další  návrh a vývoj  systému a pro případné uzavírání smluv. Analýza 

zkoumá podobné oblasti zájmu, jako specifikace, ze které vychází a dále je formalizuje. 

Výstupní dokument obsahuje tyto části (28):

• Uživatelské skupiny

• Případy použití

• Datový slovník

• Mapa stránek

• Základní fragmenty grafického designu

• Ověřovací testy a ostatní požadavky

V části uživatelské skupiny jsou jednotliví uživatelé roztřídění do skupin, které 

mohou  být  hierarchicky  uspořádány.  U  každé  skupiny  je  uveden  její  název,  popis, 

informace ukládané o uživatelích, data, ke kterým má uživatel přístup včetně upřesnění, 
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zda má práva pouze pro čtení nebo i pro zápis. K jednotlivým skupinám jsou přiřazeny i 

případy použití z následující části.

Pro  každou  uživatelskou  skupinu  existuje  minimálně  jeden  relevantní  případ 

použití,  který  je  specifikovaný  vstupními  a  výstupními  podmínkami,  účelem  a 

průběhem  případu  použití.  Diagram  případů  použití,  též  UseCase  diagram,  je 

nejvhodnější znázornit graficky s pomocí UML.

Datový slovník popisuje jednotlivé entity, které budou zachyceny v databázi. Ke 

každé entitě je připojen název, popis, zřejmé atributy, zřejmé vztahy s ostatními entitami 

a příklady.

Mapa  stránek  vytvářené  aplikace  definuje  rozložení  jednotlivých  výsledných 

stránek a seskupuje je do tzv. pohledů podle toho, kterým uživatelským skupinám jsou 

přístupné. U každého pohledu je zapotřebí uvést jeho jméno, popis, uživatelské skupiny, 

pro které platí a zahrnuté případy použití.

V části  základní  fragmenty grafického designu je  popsána  výsledná  grafická 

podoba aplikace, která sestává z rozložení jednotlivých grafických částí (layout), jejich 

konkrétního  umístění,  použitých  barevných  schémat,  fontů,  stylů,  tabulek  apod. 

Součástí jsou i ostatní požadavky na grafické provedení.

Ostatní  požadavky  se  téměř  shodují  s  ostatními  požadavky  při  specifikaci 

požadavků. Jsou jimi výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, bezpečnost, udržovatelnost 

a  rozšiřitelnost.  Navrch  jsou  ještě  přidány  ověřovací  testy,  které  přesně  specifikují 

metriky, které musí výsledná aplikace splňovat.

2.5.3 Návrh webové aplikace

Po vyhotovení dokumentů specifikace a analýzy požadavků může nastoupit fáze 

návrhu aplikace, ve které se navrhují čtyři hlavní modely. Těmito modely jsou datový, 

hypertextový, navigační a prezentační. WebML zná i další model nazvaný odvozený, 

který je redundantní k datovému modelu. (27)

Odvozený  model  je  odvozený  od  datového  a  spočívá  pouze  v  tvorbě 

databázových pohledů, které jsou později využity pro snazší získávání dat v požadované 

nenormalizované formě.
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2.5.4 Návrh datového modelu

Návrh datového modelu se ve WebML nijak neliší od jiných metodologií, které 

využívají principů a postupů konceptuálního datového modelování a nepřináší v této 

oblasti  nic  nového.  Vstupy  datového  modelování  jsou  datový  slovník,  funkční  a 

uživatelské požadavky, mapa webu a jsou-li již existující databáze.

Klasická  část  datového  modelování  je  rozšířena  o  rozlišení  tří  druhů  entit, 

kterými jsou základní, pomocné a upřesňující a personalizační entity. Označení základní 

entity slouží pro hlavní objekty zpracovávané webovou aplikací. Základní entitou může 

být např. zboží v internetovém obchodě.

Pomocí  druhé  skupiny  rozšiřujících  a  upřesňujících  entit  jsou  ty  základní 

upřesněny,  kategorizovány  nebo  jinak  doplněny.  Obvykle  nevyplývají  z  podstaty 

vyvíjené aplikace,  ale jsou pro její chod nezbytné.  Příklady mohou být  kategorizace 

zboží  v  internetovém  obchodě,  jeho  číselníky  atd.  Personalizačními  entitami  jsou 

všechny,  které  souvisí  s  uživateli,  uživatelskými  skupinami  a  uživatelskými 

oprávněními. (24)

2.5.5 Návrh modelu kompozice

Předpokladem započetí tvorby hypertextového modelu je ukončená fáze návrhu 

datového  modelu.  Hypertextový  model  je  tvořen  dvěma  dílčími  modely,  modelem 

kompozice a navigačním modelem, které jsou úzce spjaty a spolu definují strukturu a 

funkčnost webové aplikace bez ohledu na implementační detaily. (27)

Pomocí modelu kompozice se definuje logická struktura uživatelského rozhraní 

jednotlivých  stránek  (výstupů)  webové  aplikace.  Každá  stránka  je  složena 

z elementárních  prvků,  tzv.  units,  které  jsou  základními  informačními  prvky  celé 

aplikace.

Tyto elementární prvky představují reprezentaci a manipulaci s daty z datového 

modelu  v uživatelském rozhraní.  Mohou publikovat  jak  samotný datový objekt,  tak 

jejich kolekce. U těchto elementárních prvků je rovněž zapotřebí určit, odkud čerpají 

data. K tomuto účelu slouží dvojí určení: pomocí zdrojové entity a pomocí selektoru. 

(25)

Určení obsahu pomocí zdrojové entity definuje entitu datového modelu, ze které 

budou data čerpána. V případě selektoru se definuje obsah booleovskými podmínkami, 

a to buď atributy s predikáty, kdy jsou data z entity vybrána podmínkami typu je rovno, 
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nerovno, větší, menší apod. nebo vazbami s predikáty, kde se využívá relačních vazeb 

mezi entitami datového modelu.

Základní elementy podle metodologie WebML1:

• Data units

• Multidata units

• Index units

• Scroller units

• Entry units

Tab. 2: Některé základní elementy WebML (4)

Unit Význam Příklad

Data unit Jedna konkrétní instance entity Detail produktu v 
internetovém obchodě

Multidata unit Více instancí konkrétní entity 
formou více datových units

Přehled článků 
internetového portálu

Index unit Více instancí jedné entity 
formou seznamu

Libovolný seznam

Multichoice unit Více instancí jedné entity 
formou seznamu s možností 
vícenásobného výběru

Seznam položek s možností 
vícenásobného mazání

Hierarchical index unit Více instancí jedné entity 
formou seznamu se stromovým 
hierarchickým uspořádáním

Kategorie produktů v 
internetovém obchodě

Scroller unit Rolování sadou objektů Navigace mezi jednotlivými 
stránkami stránkovaného 
výpisu

Entry unit Uživatelský vstup na bázi 
formuláře

Přihlašovací formulář

Samotný kompoziční model se skládá z jednotlivých stránek webové aplikace, 

kde je pro jednotlivé stránky definován jejich obsah právě pomocí units. Každá stránka 

musí obsahovat jeden nebo více těchto elementů.

V metodologii WebML jsou i specializované elementy pro globální parametry. 

Při příchodu návštěvníka jsou nastaveny na implicitní hodnotu a návštěvník je může 

změnit, nepředávají se však odkazem jako ostatní parametry v navigačním modelu. (25)

1 Úplný seznam viz Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML na str. 86.
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Tímto  způsobem  se  definuje  základní  kostra  webových  stránek,  která  je 

propojena  s  datovým  modelem.  Způsob  propojení  a  předávání  parametrů  mezi 

jednotlivými stránkami určuje až navigační model.

Kromě struktury samotné  stránky definuje  kompoziční  model  také  navigační 

propojení  jednotlivých stránek a jejich přístupnost  z  pohledu jednotlivých uživatelů. 

K tomu slouží tzv. oblasti (areas) a pohledy (viewes).

Oblasti jsou logickým seskupením navzájem souvisejících stránek a podoblastí a 

mohou být součástí jiných „nadoblastí“. Společně pak tvoří samotnou strukturu webové 

aplikace.  V metodologii  WebML se jednotlivé  stránky a  oblasti  označují  obdélníky, 

které jsou do sebe zanořeny tak, jak jednotlivé stránky a podoblasti náleží pod sebe. 

Každá oblast může mít definováno i několik příznaků, které slouží k vytvoření navigace 

napříč celou aplikací.

Příznaky oblastí:

• H (home page) – hlavní stránka webové aplikace, může být jen jedna

• D (default page) – základní stránka celé oblasti

• L (landmark) – stále přístupná stránka, ke které se lze dostat z jakékoli stránky z 

přímo nadřazené oblasti

K podobnému účelu slouží pohledy, které logicky seskupují stránky, ke kterým 

má  přístup  jedna  uživatelská  skupina.  Podobně  jako  u  oblastí  se  tak  děje  pomocí 

obdélníků, ve kterých jsou znázorněny stránky a oblasti, ke kterým má daná skupina 

uživatelů přístup. Pomocí pohledů lze provést personalizaci celého projektu.

Aby bylo  možné  ve  webové  aplikaci  provádět  operace  a  manipulace  s  daty 

zavádí pro tyto případy metodologie WebML speciální  sadu units.  Tyto manipulační 

units vždy reagují na uživatelský podnět a jsou aktivovány pomocí odkazů.

Units pro manipulaci s daty1:

• Create units

• Modify units

• Delete units

• Connect units

• Disconnect units

1 Úplný seznam viz Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML na str. 86.
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Tab. 3: Některé základní elementy WebML pro manipulaci s daty

Unit Význam Příklad

Create unit Vytvoření instance datové entity Vytvoření nového uživatele

Modify unit Změna instance datové entity Změna hesla uživatele

Delete unit Odstranění jedné nebo více instancí 
datové entity

Odstranění uživatele

Connect unit Vytvoří instanci relační vazby Přiřazení uživatelské 
skupiny uživateli

Disconnect unit Odstraní instanci relační vazby Odstranění uživatele z 
uživatelské skupiny

Stejně jako lze definovat jednu operaci, lze definovat řetězce operací (operation 

chains) jejich zřetězením – zapojením za sebe. Je možné tak provádět libovolně složité 

operace s daty pomocí elementárních units a dosáhnout tak jejich značné komplexnosti.

2.5.6 Návrh navigačního modelu

Navigační  model  vyjadřuje  propojení  jednotlivých  stránek  a  units  budoucí 

webové aplikace pomocí hypertextových odkazů. Jeho cílem je propojit celou aplikaci 

pomocí odkazů a navrhnout její navigaci.

Navigační  model  používá  k  propojení  odkazy  mezi  jednotlivými  stránkami, 

odkazy  mezi  jednotlivými  units  v  rámci  stránky  a  odkazy  mezi  units  na  různých 

stránkách. (26)

Odkazy  mezi  jednotlivými  stránkami,  které  nepřenášejí  žádnou  kontextovou 

informaci jsou nekontextuální (též nekontextové), jejich typickým příkladem je odkaz 

na mapu webu, domovskou stránku apod. Opakem jsou kontextuální (též kontextové) 

odkazy, které přenášejí informaci mezi jednotlivými units.

Kontextové odkazy přenášejí parametry od zdrojové k cílové unit, aby ta mohla 

pomocí parametrů získat svůj obsah. Děje se tak obvykle předáním parametru odkazu 

cílové unit, která jej použije k definici vlastního obsahu. Parametrů může být i více a 

využívají se k sestavení parametrizovaných selektorů units. Typickým příkladem může 

být předání identifikátoru zboží v e-shopu pomocí odkazu zpracovatelské stránce, která 

má zobrazit jeho popis, přidat zboží do košíku apod.

Kontextové odkazy také mohou využívat implicitních parametrů,  které se tak 

nemusí u odkazu explicitně uvádět. Mohou rovněž využívat existujících relačních vazeb 
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v datovém modelu  webové  aplikace.  Typickým využitím relačních  vazeb  může  být 

seznam kategorií a zboží v e-shopu. Každé zboží je zařazeno do právě jedné kategorie a 

jedna kategorie může obsahovat více zboží – vazba s kardinalitou 1:N. Při přechodu ze 

seznamu kategorií do jejího obsahu je využíváno právě této vazby.

Dalšími typy odkazů jsou automatické a transportní odkazy. Tyto odkazy slouží 

k  automatickému  přenesení  parametru  od  cílové  unit  ke  zdrojové  bez  přičinění 

uživatele. Transportní odkazy slouží k logickému propojení dvou units na jedné stránce 

a slouží výhradně pro přenos parametrů mezi nimi. (26)

I v navigačním modelu lze definovat operace s daty. Jsou jimi OK links a KO 

links,  které  vycházejí  z  předpokladu,  že  některé  navigační  akce  mohou  skončit 

úspěchem  nebo  neúspěchem.  Příkladem  může  být  vyplnění  formuláře  na  webové 

stránce a jeho odeslání,  které se může zdařit,  jsou-li  vyplněná data v pořádku, nebo 

nezdařit.

2.5.7 Návrh prezentačního modelu

Prezentační  model  lze  chápat  „jako  transformace  předchozích  modelů  do 

konkrétní  podoby  webové  prezentace.“  (29) Konkrétně  definuje  finální  vzhled, 

uspořádání jednotlivých stránek a jejich propojení do webové aplikace.

2.5.8 Implementace, testování, nasazení a údržba

Fáze implementace WebML již nepopisuje tak podrobně jako předchozí fáze, 

protože závisí od použitého modelovacího nástroje a zvolené technologie.

Jsou-li všechny čtyři modely navržené v CASE nástroji WebRatio, pak následuje 

tzv. customizace, při které si vývojář upraví pravidla, na základě kterých je výsledná 

aplikace  generována.  Následuje  generování  aplikace,  při  které  jsou všechny modely 

převedeny  na  odpovídající  datové  a  programové  struktury  v  jazycích  webových 

aplikací.

Metodologie WebML ovšem netrvá na použití konkrétního nástroje, proto může 

tato fáze probíhat stejně jako u jiných postupů vývoje. Jednotlivými činnostmi mohou 

být: (22)

• Realizace datového modelu

◦ Implementace datových struktur

◦ Naplnění testovacími daty
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◦ Vytvoření dotazů

◦ Vytvoření indexů

• Realizace hypertextového modelu

◦ Návrh jednotlivých stránek

• Realizace navigačního modelu

◦ Prolinkování jednotlivých stránek

◦ Oživení funkcionality aplikační logikou

• Realizace prezentačního modelu

◦ Doplnění grafického zpracování

• Testování

• Nasazení

• Údržba
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3 Analýza problému

3.1 Společnost X-Trader.cz s.r.o.

3.1.1 Základní údaje

Firma: XTrader.cz s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sidlo: Na Stezce 782/8, 736 01 Havířov – Bludovice
IČ: 27855660
Zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 31830.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. byla založena v srpnu 2008 v Havířově. Společnost 

byla založena dvěma společníky se základním kapitálem 200 000 Kč, z toho je splaceno 

100 000 Kč.

3.1.2 Mise a vize

Misí  společnosti  je  nabídka  a  prodej  drobného  spotřebního  zboží  českým 

zákazníkům.  X-Trader.cz  nabízí  svým  zákazníkům  spektrum  originálních,  zejména 

dárkových předmětů, které na trhu v České republice a okolí chybí. Portfolio produktů 

je voleno tak, aby uspokojilo a zaujalo téměř každého od malého dítěte až po dospělého, 

aby  naplňovalo  požadavky zákazníků  na  kvalitu  a  aby bylo  cenově  dostupné  všem 

zákazníkům.

Vizí  je  stát  se  stabilním,  pozitivně  vnímaným  a  díky  svému  jedinečnému 

sortimentu známým prodejcem specifického sortimentu drobného spotřebního zboží ve 

středoevropské oblasti, zejména pak v České republice. Cílem je, aby firma byla širokou 
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veřejností vnímán jako spolehlivý dodavatel dárků, a zároveň jako etablovaný dodavatel 

velkých obchodních firem.

3.1.3 Předmět podnikání

X-Trader.cz  se  úzce  specializuje  na  kompletní  dodávku  svého  specifického 

sortimentu drobného spotřebního zboží, do kterého náleží drobná zábavní elektronika a 

její příslušenství, elektronické, mechanické a magnetické předměty. 

Hlavní činností firmy je import spotřebního zboží z oblasti jihovýchodní Asie. 

Díky  svým  přímým  kontaktům  ve  velkých  průmyslových  oblastech  a  krátkému 

dodavatelskému řetězci je firma schopna dovézt libovolné spotřební zboží s nízkými 

pořizovacími náklady.

Firma  se  zaměřuje  na  zajištění  celého  dodavatelského  procesu  od  prvotní 

poptávky až po dodání na místo určení v České republice včetně zajištění všech celních 

a legislativních požadavků. Kromě dovozu zboží je firma schopna zajistit dodání zboží 

zprostředkováním  jeho  dovozu  včetně  zajištění  všech  souvisejících  legislativních 

náležitostí.

Další významnou činností firmy je velkoobchod s vlastními silami dovezeným 

zbožím,  které  je  dále  prodáváno  vybraným obchodním partnerům.  Velkoobchodních 

partnerů  a  dealerů  je  široká  škála  od  velkých  tabákových  společností  přes  dárkové 

prodejny až po drobné maloobchodníky.

Velmi významnou složku činnosti firmy tvoří maloobchod se zbožím koncovým 

spotřebitelům  zejména  prostřednictvím  aukčního  serveru  Aukro.cz  a  vlastních 

internetových  obchodů  X-Trader.cz,  My-Neocube.cz  a  Wayfarer.cz.  Vlastní 

maloobchodní  činnost  generuje  velký  díl  zisků  společnosti  a  upoutává  zájem 

potenciálních velkoodběratelů.

Na zahraniční trhy firma X-Trader.cz neexpanduje sama svými silami,  ale za 

pomocí jiných podnikatelských subjektů formou franchisy. V současnosti je franchisa 

testována  na  odběratelsko-dodavatelské  bázi  s  potenciálním  franchisantem  na 

Slovensku.  Testování  probíhá  v  internetovém  obchodě  My-Neocube.sk  na  úzkém 

testovacím spektru zboží.
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3.1.4 Historie

Společnost byla založena a vznikla v Havířově v srpnu 2008 a na trh vstoupila v 

září 2008. Rok 2008 byl ve znamení rozjezdu a společnost jej uzavřela se ziskem při 

tržbách 798 tis. Kč.

Rok 2009 byl zásadní pro další rozvoj firmy, protože započalo budování týmu 

spolupracovníků  a  investice  do  rozvoje  firmy.  V červnu  roku  2009  byly  pronajaty 

kancelářské  a  skladovací  prostory,  které  nahradily  dosavadní  nevyhovující  prostory 

v sídle firmy.

V  průběhu  celého  roku  byly  na  částečný  úvazek  přijati  spolupracovníci  na 

pozice  zákaznické  podpory,  obchodník,  skladník/expedient  a  3  prodavači/ky. 

V předvánočním období byl zřízen prodejní stánek v místním obchodním domě, stánek 

na místních předvánočních trzích a také v tomto období započala testovací fáze expanze 

na zahraniční trhy formou franchisy. Společnost uzavřela rok 2009 tržbami kolem 5,25 

mil. Kč.

3.1.5 Organizační struktura

Protože X-Trader.cz je velmi mladou a malou firmou, není organizační struktura 

jasná. Spíše než formálně definovanou hierarchií pravomocí jednotlivých pracovníků 

jde o tým lidí s přirozeným a někdy problematickým dělením kompetencí na základě 

volby jednotlivých členů týmu.
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Důsledkem  toho  jsou  pravomoci  jednotlivých  členů  rozděleny  podle  jejich 

osobních  preferencí.  Na  druhou  stranu  se  projevují  i  stinné  stránky,  kterými  jsou 

nerespektování dlouhodobých cílů organizační strukturou, existence pravomocí, za které 

není odpovědný nikdo nebo za které je odpovědno více lidí a nepřipravenost na krizové 

situace.

3.1.6 Cíle a strategie

Hlavním cílem a  motivem každého  podniku  je  dosažení  přiměřeného  zisku, 

nejinak  je  tomu  v  tomto  případě.  Od  tohoto  motivu  jsou  odvozeny  všechny  cíle 

podniku. Pro rok 2010 byly přijaty cíle uvedené v následujících bodech:

• Zvýšit roční tržby alespoň o 50 % proti roku 2009

• Snížit podíl tržeb z Aukra.cz na 33 % k poslednímu čtvrtletí roku

• Zamezit dalšímu růstu fixních nákladů

• Zvýšit efektivitu a automatizaci firemních procesů

• Zvýšit úroveň služeb zákazníkům

• Pokračovat v budování dobrého jména společnosti

Protože X-Trader.cz s.r.o. je společností výhradně se zaměřující na velkoobchod, 

maloobchod a zprostředkování dovozu prostřednictvím internetu, je alfou a omegou pro 

splnění  všech  cílů  zavedení  informačního  systému  včetně  podpory  elektronického 

obchodování.

Díky  tomuto  řešení  bude  možné  rozšíření  aktivit  společnosti  na  prodej 

prostřednictvím systémů elektronického obchodování, a to i v zahraničí. Tyto systémy 

ve  spojení  s  informačním  systémem  umožní  rozšíření  portfolia  produktů,  zvětšení 

objemu  prodeje,  minimalizaci  chyb  a  zkrácení  dodacích  lhůt  bez  nutnosti  zvyšovat 

náklady nad únosnou mez.

Systémy  elektronického  obchodování  rovněž  obsahují  značné  množství 

marketingových  nástrojů,  nástrojů  zákaznické  podpory  a  ve  spojení  s  informačním 

systémem zvládnou automatizaci některých procesů spojených s prodejem dálkovým 

způsobem.  Informační  systémy  rovněž  obsahují  možnosti  sledování  nákladovosti, 

výnosnosti a ziskovosti firemních operací a sledování statistik prodejů atp.
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3.2 Strategická analýza firmy

Každý informační systém by měl podporovat celou strategii firmy, nikoli jen její 

části nebo pouze taktickou a operativní část. Informační systém proto musí vycházet 

z firemní strategie, která zase vychází z okolí firmy a jejích interních faktorů.

3.2.1 Analýza obecného okolí SLEPT

Sociální faktory

Vzhledem  k  zaměření  firmy  na  prodej  dálkovým  způsobem  prostřednictvím 

internetu  je  rozhodujícím faktorem míra  přístupu obyvatel  k  internetu.  Sortiment  je 

zaměřen na věkovou skupinu 10 až 40 let, ve které přístup k internetu a schopnost jej 

využívat  jsou vysoké.  Zaměření  firmy na cenu finálního produktu umožňuje oslovit 

značné množství zákazníků i v době finanční krize.

Firma působí v regionu s velkou mírou nezaměstnanosti a nízkou úrovní mezd, 

proto si může dovolit najímat pracovní sílu levněji než konkurenti z jiných regionů. Na 

krátkodobé pozice lze najímat brigádníky – studenty, kteří mají v Moravskoslezském 

kraji velmi omezené možnosti práce při studiu.

Legislativní faktory

Legislativní faktory jsou pro malé podniky obecně značnou zátěží, zejména pak 

velké množství legislativních požadavků na účetnictví, evidence, ohlašovací povinnosti, 

legislativa spojená s dovozem a uváděním výrobků na trh, ochrana kupujících apod.

Ekonomické faktory

Zásadní zátěží a bariérou rychlejšího růstu jsou daňové faktory, které výrazně 

zatěžují  rozpočet  firmy.  Jedná  se  zejména  o  daň  z  přidané  hodnoty,  daň  z  příjmu 

právnických  osob,  daně  a  odvody  spojené  se  zaměstnanci,  dovozní  cla  a  poplatky 

autorským svazům a sdružením zaměřených na likvidaci odpadu.

Politické faktory

Politické vlivy a vlivy stakeholderů stojících mimo firmu jsou z větší části na její 

chod marginální vyjma výše popsaných legislativních faktorů. Politickými vlivy, které 

do budoucna mohou ovlivnit  chod firmy jsou zejména legislativní opatření v oblasti 

internetového obchodu a jejich regulace za účelem vyšší ochrany spotřebitele.
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Technologické faktory

V  oblasti  internetového  prodeje  existuje  vysoký  tlak  na  vývoj,  zavádění  a 

využívání  informačních  technologií.  Nejzřetelnějšími  technologickým  trendy,  ke 

kterému firmy nutí silná konkurence, jsou tlak na automatizaci a zavádění moderních 

webových technologií typu AJAX, Web 2.0 a RIA.

Ostatní faktory

Z ostatních faktorů na firmu působí zejména infrastruktura v podobě dostupnosti 

internetového  připojení  a  legislativní  tlak  na  zpoplatňování  ekologicky  méně 

efektivních technologií, výrobních postupů a dopravy.

Z  globálních  vlivů  sem  náleží  globální,  a  zejména  americká  poptávka  po 

drobném spotřebním zboží, která výrazným způsobem ovlivňuje ceny zboží, kurz dolaru 

vůči  české  koruně  a  cena  ropy,  která  zásadním  způsobem  ovlivňuje  cenu  letecké 

dopravy.

3.2.2 Analýza oborového okolí – Porterová pětifaktorová analýza

Konkurenti

Z pohledu konkurence v oblasti zdrojů je konkurentem celý globální trh kvůli 

značnému množství firem podobného zaměření po celém světě. Z pohledu soutěže na 

prodejním trhu lze nalézt nespočet konkurentů různé velikosti a konzistence.

Velcí konkurenti jsou potenciální hrozbou, protože disponují velkým kapitálem a 

větší  vyjednávající  silou  vůči  dodavatelům,  nehledě  na  klesající  dovozní  náklady u 

drobného spotřebního zboží s jeho rostoucím objemem.

Střední  a  malí  konkurenti  firmu  nijak  neohrožují,  jediným rizikem je  jejich 

masivní příchod a nasycení trhu podobným zbožím, které je vzhledem k nízké saturaci 

trhu, jeho velké dynamice a množství inovací nepravděpodobné.

Zákazníci

Zákazníci  tvoří  různorodou  skupinu  od  koncových  spotřebitelů,  přes  drobné 

živnostníky  až  po  obchodní  společnosti.  Všechny  skupiny  zákazníků  se  firmě  daří 

udržet dlouhodobě a jejich počet se dlouhodobě zvyšuje.
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Díky  malému  tržnímu  podílu  a  nízkému  nasycení  trhu  je  růstová  tendence 

tržního  podílu  a  počtu  zákazníků  dlouhodobě  udržitelná  i  bez  navyšování 

marketingových nákladů a bez vstupu na nové trhy.

Dodavatelé

Dostupnost a nahraditelnost dodavatelů je v oblasti drobného spotřebního zboží 

enormní, proto je závislost firmy na dodavatelích velmi nízká. Změnu dodavatele při 

zachování nákladů lze provést prakticky ze dne na den bez dalších komplikací pro chod 

firmy.

Substituty

Vzhledem k širokému záběru  firmy a  mnoha nevyužitých  tržních  příležitostí 

v oblasti  působnosti  firmy je hrozba substitutů nízká a vztahuje se pouze na hi-tech 

produkty distribuované výhradním distributorem. S ohledem na velikost  a flexibilitu 

firmy je tato hrozba vnímána jako okrajová a zanedbatelná.

Hrozba vstupu nových firem

Hrozba  vstupu  novách  subjektů  na  trh  je  velká,  protože  ekonomické, 

technologické a legislativní bariéry vstupu na trh a výstupu z trhu jsou nízké. Internet je 

prostředím, které umožňuje jednoduše obchodovat komukoli bez velkých zábran. Při 

výstupu jsou v závislosti na velikosti tržního podílu náklady zanedbatelnou veličinou v 

poměru k realizovaným tržbám a potažmo ziskům.

3.2.3 Analýza interních faktorů – SWOT analýza

Silné stránky

Veškerou činnost firmy zajišťuje její realizační tým, proto je i vzhledem k její 

velikosti přirozené, že všechny silné stránky firmy, a nejen ty, vycházejí z jejího týmu. 

Hlavní silnou stránkou firmy je její flexibilita a dynamika. V případě potřeby umí využít 

příležitostí a změnit své zaměření na trhu podle aktuálních podmínek.

Další silnou stránkou je věkové složení kolektivu, který je velmi mladý. Díky 

tomu je zajištěna velmi pružná reakce na okolní podmínky, ať už změnou organizace 

práce, firemních procesů nebo technické podpory obchodování.

Firma se při dovozu striktně drží vlastních 3E zásad, kterou znal v jiné podobě 

již Baťa. (13) Jsou jimi řízení nákupů zboží podle pravidel 3E – nakupovat ekonomicky, 
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efektivně a ekologicky. Toho je z větší části dosaženo nákupem přímo u výrobců, čímž 

dojde  k  výraznému  snížení  nákladů  na  nákup  zboží,  dopravu  a  obalové  materiály, 

zkrácení dodacích lhůt a je v souladu s ekologickým smýšlením moderní firmy.

Slabé stránky

Slabou stránkou firmy je chaotické vedení firmy, nejasné rozdělení kompetencí a 

nekoncepční informační strategie. Tyto slabiny vyplývají ze stáří a velikosti firmy a je 

nutné je do budoucna řešit, jinak mohou zabránit dalšímu růstu.

S chaotickým vedením souvisí i nesystémová vnitrofiremní komunikace, která 

vede ke značnému informačnímu šumu a k velkým prodlevám v šíření informací, které 

v důsledku vedou ke špatné informovanosti a koordinovanosti v rámci firmy.

Příležitosti

Mezi největší příležitosti je pronikání firmy na nové trhy, kde jsou příležitosti ve 

třech rovinách. První z nich je nejméně náročná expanze na současném trhu zvětšením 

tržního podílu, zejména marketingovými nástroji a novými obchodními modely. Druhou 

je náročnější rozšiřování portfolia nabízených produktů,  které sebou nese i pozitivní 

dopad  na  prodej  stávajících  produktů.  Třetí  nejnáročnější  možností  rozšiřování  je 

geografická expanze na zahraniční trhy.

Hrozby

Největší hrozbou firmy jsou kapitálově mnohem silnější konkurenti, kteří mají 

přístup k levnějším zdrojům, co se nákupní ceny zboží a dopravy týče. Tito konkurenti 

jsou schopni firmu X-Trader.cz vystrnadit ze současných pozic účinnější cenovou nebo 

marketingovou politikou nebo pouhým krátkodobým snížením svých marží.

Odchod pracovníka  ve  velmi  malé  firmě,  která  jich zaměstnává do desíti,  je 

aktuální  hrozbou,  která  pro  chod  firmy  může  mít  fatální  důsledky.  S  odchodem 

pracovníka jsou spojeny další hrozby – odcizení databáze zákazníků, předání know-how 

jiné firmě atp.

Nejméně  pravděpodobnou,  ale  o  to  ničivější  hrozbou  je  živelná  pohroma. 

Případný požár by zdevastoval značnou část aktiv firmy a ochromil její chod na řádově 

měsíce.
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3.2.4 Analýza informačního systému metodou HOS 8

Pomocí  dotazníku  metody  HOS  8  (8) bylo  provedeno  posouzení  úrovně 

současného  informačního  systému firmy.  Dílčí  odpovědi,  jejich  ordinální  hodnoty a 

úrovně jednotlivých oblastí jsou uvedeny v přílohách.

Výsledkem je  model m=2,3,2,2,2,2,1,2  s  celkovou  souhrnnou  úrovní  1, 

která odpovídá velmi nízké souhrnné úrovni stavu informačního systému. Informační 

systém je  nevyvážený.  Vzhledem k tomu,  že se  jedná o obchodní  firmu působící  v 

oblasti internetového prodeje, je význam informačního systému značný a je pro firmu 

klíčově důležitý.  Tomu odpovídá doporučený souhrnný stav 4.  Grafická interpretace 

výsledných hodnot je na následujícím obrázku.

Pro informační  systém jako celek je  výsledným hodnocením metody HOS 8 

zcela  nepřiměřený  stav  informačního  systému,  který  ohrožuje  existenci  firmy  a  ke 
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Graf 2: Grafická interpretace výsledků a doporučení metody HOS 8
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kterému  metoda  doporučuje  okamžité  přijetí  opatření  pro  nápravu,  zvýšit  výdaje  a 

udržovat vyváženost informačního systému.

Pro všechny dílčí  oblasti  systému je závěrem metody shodné doporučení tzv. 

strategie expanze, která znamená skokové zlepšení současného stavu se zaměřením na 

oblasti s nejnižším hodnocením, které jsou v tomto případě téměř všechny.

Příčinou takto žalostného stavu informačního systému plynou z velmi malého 

stáří a velikosti firmy, která se doposud zaměřovala spíše na vlastní přežití a růst než na 

informační rozvoj a budoucí informační strategii vedoucí k naplnění cílů firmy.

3.2.5 Analýza současného stavu ICT

V  současnosti  se  ve  firmě  nacházejí  pouze  klientské  počítače,  společnost 

nedisponuje žádnými vlastními servery a nevlastní ani žádnou komunikační a síťovou 

infrastrukturu,  která  patří  poskytovatelům  připojení  k  internetu.  Všechny  klientské 

počítače jsou maximálně rok staré a jejich hardwarová konfigurace vysoce převyšuje 

požadavky na běžnou kancelářskou pracovní stanici.

Software není v rámci firmy sjednocen a je využívána buď kombinace OEM 

operačního  systému  Microsoft  Windows  XP  Professional  se  sadou  kancelářských 

nástrojů  nebo  GNU/Linux  Kubuntu  9.10  Karmic  Koala  se  sadou  kancelářských 

nástrojů,  které  tvoří  OpenOffice.org  ve  verzi  3.1,  prohlížeče  Mozilla  Firefox  3.x  a 

Google Chrome, Mozilla Thunderbird 3.x a další open source software.

Nástroje  pro  podporu  firemních  procesů  jsou  roztříštěny  do  mnoha 

jednoúčelových aplikací bez dalšího propojení. Pro komunikaci se zákazníky se využívá 

buď e-mailový klient Thunderbird nebo klient freemailových účtů jejich poskytovatelů. 

Firma  nepoužívá  žádný  účetní  nebo  ekonomický  software,  protože  účetnictví 

zpracovává externí firma.

Současný IS je vytvořen v aplikaci Microsoft  Excel 2003 pomocí tzv.  maker 

v jazyce  Visual  Basic  for  Applications.  Všechna hlavní  data  jsou uložena  v jednom 

souboru na několika listech – zboží, dodávky, sklad, (obchodní) transakce, neuzavřené 

(obchodní)  transakce,  expedice,  zálohové faktury,  faktury,  záruční  listy,  dodací  listy, 

podací archy, dobírkové poukázky typu A a adresní štítky.

Na listech zboží,  dodávky,  sklad a (obchodní)  transakce jsou zaznamenávány 

příslušné informace pomocí dialogových oken, ruční zápis je možný. Listy neuzavřené 

(obchodní)  transakce  a  expedice  jsou  pomocí  maker  generovány z  listu  (obchodní) 
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transakce podle stavu objednávky. Zálohové faktury, faktury, záruční a dodací listy jsou 

generovány makry podle  čísla  faktury.  Podací  archy,  dobírkové  poukázky typu A a 

adresní  štítky jsou  na  požádání  generovány z  listu  expedice  pro  usnadnění  procesu 

balení a odesílání zásilek.

Výhodou tohoto systému byla jeho jednoduchost a snadná dostupnost, protože 

byl naprogramován přesně podle požadavků firmy v průběhu týdne. Nevýhodou je jeho 

těžkopádnost,  velmi  nízká  rychlost  zpracování  dat,  omezené  možnosti  dalšího 

rozšiřování  funkcí,  nemožnost jakékoli  automatizace mimo Excel,  omezení  na jednu 

platformu  (Microsoft  Excel  2003)  a  značné  množství  chyb  vzniklých  v  důsledku 

nízkého ověřování integrity dat a nepozornosti obsluhy. Lze očekávat, že do budoucna 

bude  omezovat  jakoukoli  možnost  růstu  firmy  nebo  zlepšení  vnitropodnikových 

procesů.

Datová základna společnosti je velmi roztříštěná mezi jednotlivé jednoúčelové 

nástroje a neexistuje žádná jednotná správa, verzování a zálohování důležitých dat a 

dokumentů.

Současný  stav  ICT  ve  firmě  je  tristní,  protože  neexistuje  žádná  koncepce 

informačního  systému,  podpory  firemních  procesů  nebo  výměny  dat,  nemluvě  o 

bezpečnostních zásadách, politikách přístupu k datům, zálohování a plánům na zvládání 

krizových situací, které zcela chybí. Tento vývoj odpovídá překotnému vývoji nové a 

malé firmy od počátku jejího vzniku, ale znamená omezení do budoucna a vyžaduje 

okamžitou nápravu.

3.3 Specifikace požadavků na informační systém

3.3.1 Funkční požadavky

Funkční  požadavky na  informační  systém a  jeho  součásti  byly stanoveny na 

základě každodenních potřeb firemních procesů ve firmě. Kvůli jejich velkému počtu 

byly  rozděleny  do  funkčních  skupin  a  celků,  které  sdružují  jednotlivé  požadované 

funkce na základě podobnosti.  Úplný výčet požadovaných funkčních skupin, celků a 

jednotlivých funkcí viz příloha.

Seznam funkčních skupin:

• Obecné požadavky, požadavky na lokalizovatelnost a data

• Rozšiřitelnost, udržovatelnost, spravovatelnost a bezpečnost
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• Uživatelé, uživatelské skupiny a uživatelská práva

• Produkty, jejich vztahy a hierarchie

• Ceny, cenová politika a cenotvorba

• Multimédia

• Objednávky a platby za objednávky

• Komunikace se zákazníkem

• Sklad a dodavatelé

• Prodej, expedice, účetní a přepravní doklady

• Aukční servery a aukce

• Statistiky a přehledy

• Uživatelská podpora

• Optimalizace pro vyhledávače

• Maloobchod

• Velkoobchod

• Marketingové nástroje

• Zákaznická podpora

Všechny  požadavky  byly  rozděleny  do   několika  skupin  podle  naléhavosti. 

Nejnaléhavější  požadavky  jsou  pro  firmu  nejdůležitější  a  měly  by  být  splněny  co 

nejdříve.  Těmito důležitými funkčními celky jsou objednávky a expedice,  které jsou 

úzkými hrdly při běžné činnosti firmy.

Tab. 6: Přehled nejnaléhavějších funkčních požadavků

Požadavek

Správa produktů

Správa objednávek

Správa plateb za objednávky

Přehled produktů k expedici

Generování expedičního archu

Generování přepravních dokladů

Správa zásilek

Automatická synchronizace objednávek z Aukra
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3.3.2 Identifikace uživatelů

Uživatelé, kteří budou pracovat se systémem a všemi jeho částmi, lze rozdělit do 

dvou  skupin.  První  významnou  skupinou  jsou  externí  uživatelé,  mezi  které  se  řadí 

potenciální  zákazníci,  zákazníci  a  další  stakeholders  stojící  mimo  firmu.  Druhou 

skupinou jsou lidé spjatí s firmou, zejména její majitelé, vedení, pracovníci a externí 

spolupracovníci.

3.3.3 Požadavky na personalizaci

Vzhledem k tomu, že informační systém zpracovává i citlivá data, která jsou 

obchodním  tajemstvím  nebo  chráněna  ze  zákona,  je  řízení  uživatelského  přístupu 

nezbytností. Různé jsou i požadavky na vzhled pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Pro  veřejnost  je  vhodné  graficky  propracovanější  prostředí  podporující 

marketingové cíle s přístupem pouze do B2B a B2C obchodních platforem. Pro okruh 

vnitrofiremních  uživatelů  je  vhodnější  střídmé  a  funkcionální  grafické  provedení  a 

přístup k celému informačnímu systému.

3.3.4 Požadavky na data

Osou  každého  internetového  obchodu  jsou  objekty  produkty,  objednávky  a 

zákazníci.  K nim se  přidávají  další  rozšiřující,  pomocné,  odvozené  a  relační  entity, 

kterými jsou např. záznamy o zásilkách, číselníky nebo položky objednávky.

• Katalog produktů, produkty a jejich popisy a vlastnosti

• Objednávky, vlastnosti, položky a stav objednávek

• Uživatelé, vlastnosti a zařazení uživatelů do uživatelských skupin

• Uživatelské skupiny a jejich přístupová oprávnění

3.3.5 Ostatní požadavky

Použitelnost by měla odpovídat znalostem skupině cílových uživatelů systému. 

Všechny  jeho  části  by  přesto  měly  být  maximálně  jednoduché  a  přizpůsobené 

intuitivnosti  ovládání  s  přihlédnutím  na  zvyklosti  uživatelského  rozhraní  jiných 

produktů podobného typu.

Výkonnost  a  dostupnost  aplikace  jsou  kritickými  ukazateli  kvalit  její 

provozuschopnosti.  Mezní  metriky  výkonnosti  a  dostupnosti  jsou  v  Příloha  č.  4  –

Metodika stanovení výkonnosti a dostupnosti na str.  95 a byly stanoveny na základě 
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současného provozu na  www stránkách,  očekávání  uživatelů  s  ohledem na budoucí 

rozvoj společnosti.

Zabezpečení  webové  aplikace  tohoto  typu  je  kritickým faktorem pro  hladký 

provoz  a  snižování  rizik  úniku  a  poškození  dat  a  dobrého  jména  provozovatele. 

Nezbytné je zabezpečení na úrovni současných znalostí proti všem známým útokům na 

webové  aplikace  a  software,  na  kterém  jsou  provozovány.  Ochrana  dat  řízením 

uživatelského přístupu a šifrovaným přenosem jsou naprostou nezbytností.

Kvůli  dynamickému růstu a ambicím společnosti  je nutné počítat  s  možností 

škálovatelnosti  systému,  byť  je  tato  situace  ještě  velmi  daleko.  Rozšiřitelnost  a 

jednoduchá udržovatelnost jsou považovány za základní požadavky.

3.4 Analýza požadavků na informační systém

3.4.1 Uživatelské skupiny

K informačnímu systému a  jeho  součástem bude mít  přístup  několik  skupin 

uživatelů.  Prvotními  skupinami  jsou  veřejnost  a  pracovníci  firmy.  Možnost  vytvářet 

další uživatelské skupiny a přidělovat jim uživatelská oprávnění dynamicky je nutným 

požadavkem efektivní správy.

Všechny uživatelské skupiny budou mít přístup k B2B a B2C částem včetně 

možnosti nákupu. Registrovaní uživatelé budou mít naproti veřejnosti výhodu v podobě 

možnosti sledovat stav vlastních objednávek po přihlášení.

Pracovníci  firmy budou mít  přístup  k  samotnému informačnímu systému,  ve 

kterém se nachází všechna obchodní data. Přistupovat budou pomocí jména a hesla.
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Tab. 7: Definice skupin uživatelů

Název skupiny Veřejnost Pracovník

Popis Řadový návštěvník webu Firmou pověřený pracovník s 
přístupem k IS

Data Uživatelské jméno, heslo

Relevantní případy 
použití

• Správa relace • Správa relace
• Správa produktů
• Správa objednávek
• Správa plateb
• Proces expedice

Přístup ke čtení a zápisu • Relace • Relace
• Produkty
• Objednávky
• Platby
• Zásilky

3.4.2 Případy použití

Případy použití deklarují relevantní případy, které může obsluha použít při práci 

se systémem. Prvním samozřejmým případem je správa relace, pod kterou se skrývá 

přihlášení a odhlášení uživatele.

Oba případy mohou použít obě uživatelské skupiny i přesto, že je lze rozdělit 

pro  každou  skupinu  zvlášť.  Protože  téměř  každá  webová  aplikace  má  funkci 

automatického odhlášení po určité době nečinnosti, může se o odhlášení pokoušet již 

odhlášený uživatel a stiskem tlačítka „obnovit stránku“ se o přihlášení může pokusit již 

přihlášený uživatel.  Diagram na  obr.  14  na  tuto  situaci  pamatuje,  stejně  by  měla  i 

výsledná webová aplikace.

Další  případy  použití  se  týkají  již  jen  pracovníků  firmy.  Prvním  je  správa 

produktů, pod kterým se skrývá jejich přidávání, změna a odstraňování.
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Obr. 14: Případ použití správy relace



Správa objednávek na obr. 16 je komplexním případem použití skládajícím se z 

dalších případů. Jak objednávku, tak její jednotlivé položky lze přidávat, měnit nebo 

odstraňovat podle potřeby včetně jejich stavu.

Ačkoli  se  logicky  vybízí,  aby  správa  plateb  náležela  přímo  pod  správu 

objednávek,  není  tomu  tak,  protože  platby  jsou  z  pohledu  informačního  systému 

samostatnými  objekty.  Zvláštním  případem  oproti  předchozím  skupinám  je  pouze 

přiřazení kvůli identifikaci platby.

Proces expedice je specifickým případem použití  složeným z dílčích kroků – 

výběrem objednávek k expedici, tiskem souvisejících dokladů a zadáváním čísel zásilek 

přiřazených dopravcem.
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Obr. 15: Případ použití správy produktů

Obr. 16: Případ použití správy objednávek

Obr. 17: Případ použití  správy plateb



3.4.3 Datový slovník

Tab. 8: Datový slovník

Název Vlastnosti Vztahy s dalšími objekty

Produkt • Název Množstevní jednotka

Množstevní jednotka • Název

Objednávka • Potvrzená
• Zrušená
• Poznámka

Uživatel

Položka objednávky • Množství
• Cena
• Potvrzená
• Zrušená
• Poznámka

Objednávka, produkt

Dodávka • Stav
• Datum
• Číslo zásilky

Objednávka

Platba • Částka
• Datum
• Účet odesílatele
• Účet příjemce
• Variabilní symbol
• Zpráva pro příjemce

Objednávka, Druh platby

Druh platby • Název

Uživatel • Uživatelské jméno
• Heslo
• Aktivace
• Blokace

Uživatelská skupina

Uživatelská vlastnost • Hodnota Druh uživatelské vlastnosti, 
Uživatel, Objednávka
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Obr. 18: Případ použití procesu expedice



Název Vlastnosti Vztahy s dalšími objekty

Druh uživatelské 
vlastnosti

• Název

Uživatelská skupina • Název

Uživatelské oprávnění • Modul
• Přístupové oprávnění

3.4.4 Mapa stránek

Mapa  stránek  odráží  jejich  uspořádání  ve  finální  webové  aplikaci.  Mapou 

stránek se řídí i  globální,  lokální a drobečková navigace generovaná na jednotlivých 

stránkách. Kompletní mapu stránek lze nalézt v přílohách.

Na nejvyšší úrovni stojí úvodní stránka jako brána do systému. Z ní se lze dostat 

na chybovou stránku nebo po přihlášení na rozcestník správy. Z něj se mapa webu větví 

na  rozcestníky  správy  produktů,  objednávek  a  expedice.  Správa  produktů  obsahuje 

stránky jejich přehledu a editace.
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Obr. 19: Mapa webu, 1. část

Obr. 20: Mapa webu, objednávková část



Na obrázku č.  20 je  nastíněna  správa  objednávek včetně  všech podstránek a 

správy plateb a na obr. 21 stránky pro práci s procesem expedice.

3.4.5 Základní fragmenty uživatelského rozhraní

U  grafického  vzhledu  je  preferována  jednoduchost,  funkčnost  a  čistota 

vizuálního stylu před okázalými grafickými efekty. Pro samotný informační systém se 

předpokládá využití firemních barev. Ukázka, jak by měl vypadat výstup informačního 

systému, je např. na obr. 22.
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Obr. 21: Mapa webu, část expedice

Obr. 22: Grafické uživatelské rozhraní informačního systému



3.4.6 Ostatní požadavky

Výkonnost  a dostupnost

Limitujícími  faktory  pro  uživatele  každého  informačního  systému  jsou  jeho 

výkonnost a dostupnost. Metriky výkonnosti a dostupnosti jsou zároveň nezbytné pro 

kvalitativní  hodnocení  výsledné  aplikace,  proto  byly  stanoveny  na  základě  počtu 

zákazníků,  pracovníků,  statistiky návštěvnosti  s  přihlédnutím k  plánovanému vývoji 

podniku v dlouhodobém horizontu (viz Příloha č. 4 – Metodika stanovení výkonnosti a

dostupnosti na str. 95).

Škálovatelnost

Systém je  vhodné  škálovat  na  dvou  úrovních:  ex  ante  a  ex  post.  Škálování 

systému  ex  ante  je  provedeno  vhodnou  volbou  rozložení  jednotlivých  kopií 

informačního  systému  na  doménách  2.  a  3.  řádu  na  sdíleném  hostingu  tak,  aby 

poskytovaly stejnoměrný výkon měřený metrikami výkonnosti a dostupnosti.

Škálování ex post probíhá analýzou zatížení jednotlivých kopií systému a jeho 

následným rozkladem mezi více serverů, příp. domén tak, aby byly splněny základní 

požadavky na kvalitu běhu systému.

Bezpečnost

Bezpodmínečnou vlastností každého informačního systému je jeho zabezpečení 

proti vzniku škod, jakými jsou vyřazení z provozu, únik nebo poškození dat. Protože 

informační systém je zamýšlen jako webová aplikace, jsou identifikovány následující 

třídy bezpečnostních hrozeb:

• Hrozby plynoucí z použitých technologií

• Hrozby plynoucí z návrhu, implementace a údržby webové aplikace

• Hrozby sociálního inženýrství

• Interní hrozby

Do třídy  hrozeb  plynoucích  z  použitých  technologií  spadají  všechny hrozby 

jdoucí na vrub HW a SW třetích stran. Patří mezi ně útoky na HW, OS, HTTP protokol, 

webový server Apache a jeho moduly včetně PHP a databázový server MySQL. Tato 

skupina  hrozeb  je  dobře  zdokumentována  a  protiopatření  jsou  známá  a  jednoduše 

implementovatelná, proto je riziko velmi nízké.
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Vývoj  webové  aplikace  přináší  enormní  riziko  vzniku  bezpečnostních  chyb, 

které  lze  snížit  jedině návrhem, který bere bezpečnostní hrozby v potaz,  důsledným 

testováním  a  monitorováním.  Ideálním,  ale  nákladným  řešením  je  v  tomto  směru 

bezpečnostní audit.

Sociální inženýrství představuje dlouhodobě se vzmáhající odvětví kriminality. 

Kromě nejznámějšího útoku – phishingu se rozvíjí i whealing, který cílí na management 

společností. Jedinou obranou proti metodám sociálního inženýrství jsou osvěta a školení 

zaměřená na prevenci bezpečnostních hrozeb.

Nejnepříjemnější pro každého zaměstnavatele, zvláště v době finanční krize, je 

riziko  poškození  nebo  zcizení  dat  zaměstnancem.  Tomuto  se  lze  bránit  omezením 

přístupových  práv  k  systému  na  minimum,  monitoringem  aktivit  v  IS,  přísnou 

bezpečnostní politikou a pravidelným zálohováním.

Rozšiřitelnost a udržovatelnost

Rozšiřitelnost  systému  by měla  být  zajištěna  jeho  modulárním uspořádáním. 

Větší funkční bloky je vhodné seskupovat do modulů, příp. do vyšších celků, menší 

rozšíření funkcí do zásuvných modulů neboli pluginů. Výsledná grafická reprezentace 

dat je kombinací generovaných dat a šablony vzhledu.

3.5 Přehled dostupných řešení informačního systému

Na  českém  trhu  lze  nalézt  nabídky  na  nepřeberné  množství  informačních 

systémů.  Pro  jejich  zmapování  byl  zvolen  průzkum  trhu  informačních  systémů  a 

internetových obchodů. Protože X-Trader.cz s.r.o. je malá firma, byli předem vyloučeni 

poskytovatelé informačních systémů, kteří se zaměřovali pouze na střední a/nebo velké 

firmy, jakými jsou např. SAP, Microsoft Dynamics NAV apod. a o jejichž řešeních bylo 

známo, že jsou zcela mimo finanční možnosti firmy.

Pro  účely  průzkumu  trhu  byla  sestavena  poptávka,  se  kterou  byly  osloveni 

poskytovatelé  informačních  systémů,  internetových  obchodů  a  aplikací  na  zakázku, 

kteří  působí  na  území  České  republiky.  Aktivně  bylo  osloveno  168  poskytovatelů 

e-mailem a 513 poskytovatelů bylo osloveno prostřednictvím poptávkového systému 

e-poptávka. Celkem bylo osloveno kolem 650 firem, přesný počet je ovlivněný firmami, 

které byly osloveny aktivně i prostřednictvím poptávkového portálu. Souhrn nabídek je 

v tabulce níže.
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Na poptávku reagovalo 38 firem a finální nabídku dodalo 32 podnikatelských 

subjektů. Firma si stanovila stropy pro pořizovací resp. provozní náklady na 100 000 Kč 

resp. 5 000 Kč/měs. Tímto kritériem bylo vyloučeno 17 nabídek.

Nabízená řešení lze rozdělit do tří skupin z hlediska uspořádání informačního 

systému a internetového obchodu.

Tab. 4: Přehled fází průzkumu trhu

Fáze Počet subjektů

Počet firem oslovených poptávkou Cca 650

Počet firem, které na poptávku reagovaly 38

Počet firem, které dodaly nabídku 32

Počet finančně vyhovujících nabídek 17

Počet funkčně vyhovujících nabídek 0

První  skupinou  jsou  webové  aplikace.  Obvykle  byly  původně  vyvinuty  jako 

internetové obchodní systémy typu B2B nebo B2C a nyní obsahují i podporu některých 

obchodních procesů, lze je tedy zařadit do kategorie E-business (EB).

Druhou skupinou jsou oddělené aplikace, kdy informační systém a internetový 

obchod  jsou  odděleny  do  dvou  různých  produktů,  které  mohou  být  i  od  různých 

poskytovatelů. Tyto dva systémy spolu komunikují pomocí společného rozhraní.

Tab. 5: Klady a zápory jednotlivých druhů řešení

Řešení Klady Zápory

EB • Jednotné administrační rozhraní
• Nízké pořizovací a provozní náklady
• Jednoduchost

• Velmi omezené po 
funkční stránce

IS + EB • Možnost kombinace výhod obou 
systémů

• Nutnost práce ve 
dvou systémech

• Vysoké pořizovací a 
provozní náklady

• Závislost na budoucí 
vzájemné 
kompatibilitě

IS • Jednotné administrační rozhraní
• Vysoká komplexnost

• Vysoké pořizovací a 
provozní náklady

• Vysoká 
komplexnost

57



Třetí  skupinou  jsou  klasické  informační  systémy  s  integrovanou  podporou 

internetového prodeje. Shrnutí kladů a záporů jednotlivých řešení je v tabulce č. 5.

Posledním hodnotícím kritériem byla shoda s hlavními požadavky na informační 

systém z pohledu současných a budoucích potřeb (úplný přehled funkčních požadavků 

viz Příloha č. 3 – Úplná specifikace funkčních požadavků na informační systém na str. 

91).

Po  posouzení  všech  nabídek  nebylo  nalezeno  žádné  řešení,  které  by  bylo 

finančně schůdné,  a  zároveň alespoň  dostatečné po funkční  stránce.  Jako největšími 

nedostatky se jevily ignorování nebo nedostatečná podpora synchronizace objednávek 

s aukčním systémem Aukro.cz, žalostná podpora automatizace procesu expedice, zcela 

chybějící CRM nebo vysoké náklady na pořízení dodatečné funkcionality.
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4 Vlastní návrhy řešení

4.1 Změny strategie společnosti

Spolu se zavedením informačního systému ve firmě je nutné změnit, resp. zavést 

informační  strategii  společnosti,  která  bude  dlouhodobou  podporou  firemních  cílů, 

nikoli chaotickou změtí dosavadních postupů pokrývající pouze zlomek oblasti ICT.

Koncepce informační strategie si klade za cíl zlepšení v následujících oblastech:

1. Řízení firmy

2. Stav informačních a komunikačních technologií

3. Automatizace a podpora procesů

4. Nákladová a výnosová efektivita

5. Komunikace firmy s okolím

6. Správa a verzování dat a dokumentů

7. Konkurenceschopnost

8. Marketingové a prodejní činnosti

Celá  koncepce  bude  realizována  informačním systémem v širším pojetí,  tzn. 

včetně organizačních a procesních změn, obchodních platforem atd.

59

Obr. 24: Strategie a její dílčí součásti



4.1.1 Informační systém

Protože ve firmě doposud nic, co by se dalo nazvat informačním systémem v 

nejužším pojetí, není, je pro další fungování a rozvoj firmy nutné jej zavést. Zavedením 

informačního systému vznikne několik pozitivních efektů, které podpoří cíle informační 

strategie a kterými jsou:

• Zvýšení automatizace procesů, zejména těch, které jsou úzkoprofilové, a snížení 

nákladů na tyto činnosti

• Sjednocení datové základny do jediné databáze

• Standardizace procesů podporovaných informačním systémem

• Zvýšení kvality poskytovaných služeb a informovanosti zákazníků

• Zvýšení  zabezpečení  dat  řízením  přístupů  k  nim  a  jejich  pravidelným 

zálohováním

Kromě pozitivních efektů změna přinese i zvýšené náklady, které by měly být 

nižší než výnosy ze zavedení informačního systému.

Hardware

Hardware  firmy  lze  rozdělit  na  tři  části  –  pracovní  stanice,  které  jsou  na 

dostatečné úrovni,  infrastrukturu,  která je rovněž dostatečná a server,  který ve firmě 

není.  Pro pořízení  IS je  nezbytné buď pořízení,  provozování  a  správa  serveru nebo 

outsourcing této činnosti na další subjekt.

Při správě a pořizování nového hardware je nutné přihlížet k jeho ergonomii pro 

uživatele, kompatibilitě s ostatními systémy a dostupnosti záložních prostředků. Dále je 

vhodné zabezpečit HW proti odcizení a fyzickému poškození.

Software

Současné  softwarové  řešení  je  naprosto  nevyhovující  a  do  budoucna  bude 

omezením firmy v dalším růstu, proto je nutné okamžitě zajistit adekvátní softwarovou 

podporu pro firmu, která bude v souladu se strategickými cíli a podnikovými procesy 

firmy. Více viz pořízení a návrh informačního systému dále.

Organizace

Protože  organizační  oblast  ICT  je  oblastí  s  nejnižší  souhrnnou  úrovní,  lze 

doporučit stanovit následující:
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• Běžné pracovní postupy

• Pravidla zabezpečení IS a práce s dokumenty

• Plány zotavení z havarijních a nestandardních situacích

• Kontrola dodržování výše uvedených postupů a pravidel

Personalistika

Vzhledem k velikosti firmy není možné další rozšiřování týmu. V současnosti je 

součástí  týmu  pracovníků  jeden  člen  zodpovědný za  informační  podporu  a  několik 

externích  spolupracovníků.  V  první  řadě  je  zapotřebí  vyřešit  vymezení  úkolů 

pracovníků i s ohledem na jejich zastupitelnost.

Dále by mělo následovat zpřístupnění dokumentace zaměstnancům v patřičné 

srozumitelnosti  a  umožnit  kontakt  na  uživatelskou  podporu  dodavatele  řešení 

informačního systému.

Data a jejich zabezpečení

V  oblasti  práce  s  daty  je  zapotřebí  vymezit  osobní  zodpovědnost  za  data 

pracovníků. Rovněž chybí řízení přístupu k datům a jejich zabezpečení proti poškození, 

zcizení a proti bezpečnostním hrozbám z vnějšího prostředí, zejména internetu.

V oblasti  zálohování  je  nutné  vypracovat  plány na  jejich  obnovu  v  případě 

poškození nebo zničení a plán záloh.

Vymezení vazeb vůči zákazníkům a dodavatelům

Vyšší  míru  automatizace  komunikace  se  zákazníkem  a  možnost  jeho 

komunikace s  firmou prostřednictvím více možných komunikačních kanálů je  nutné 

zavést  spolu  s  informačním  systémem.  Dále  je  třeba  vzít  ohled  na  očekávání  a 

ergonomii komunikace zákazníka s firmou.

Protože  firma  jedná  pouze  s  několika  dodavateli  a  s  každým individuálně  a 

prostřednictvím  jiných  komunikačních  prostředků,  nabízí  se  jako  vhodná  pouze 

informační  podpora  procesu  objednávání  a  příjmu  zboží,  pokročilejší  SCM  není 

zapotřebí.
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Informační management

V oblasti  managementu je příhodné stanovit  informační strategii  firmy,  jehož 

součástí bude i střednědobá a dlouhodobá formulace rozvoje informačního systému se 

zřetelem na jeho efektivitu a efektivnost.

4.1.2 Internetové obchodní platformy

Platformy B2B a B2C jsou pro další rozvoj společnosti nutností, protože jsou 

hlavním pilířem předmětu činnosti firmy. Díky jejich integraci do informačního systému 

vznikne  jeden  propojený  celek,  který  umožní  efektivně  fungovat  všem  funkčním 

článkům firmy.

4.2 Pořízení informačního systému

Ač je společnost X-Trader.cz s.r.o. malou společností, pořízení tzv. krabicového 

software  by  neodpovídalo  jejím  specifickým  požadavkům  na  informační  podporu. 

Z průzkumu  trhu  na  poli  produktů  s  úpravou  na  míru  zcela  jasně  vyplynulo,  že  v 

případě  pořízení  takového  produktu  by byla  nutná  volba  mezi  částečným splněním 

všech základních požadavků a vysokými náklady.

Protože firma disponuje vlastními vývojovými možnostmi v oblasti webových 

aplikací, je vhodné zvážit variantu vlastního řešení. V případě realizace informačního 

systému  vlastním  projektem bude  zapotřebí  překonat  překážky  časové  a  nákladové 

náročnosti. Časovou a nákladovou náročnost ve srovnání s využitím služeb externího 

subjektu lze zmírnit volbou vhodného postupu vývoje.

Vhodnou  metodologií  vývoje  informačního  systému  X-Trader.cz  s.r.o.  je 

kombinace agilní a klasické metodologie extrémního programování a WebML. Z agilní 

metodiky je vhodné využít celý proces iterativního plánování a vývoje, který povede 

k mnohem rychlejšímu zavádění výsledků do ostrého provozu. Z metodologie WebML 

je příhodné použít její modelovací aparát, který je přímo určený pro vývoj webových 

aplikací.

Celý proces  tak  bude  vypadat  jako  cyklické  opakování  specifikace,  analýzy, 

modelování,  implementace,  testování  a  nasazení  v  jednotlivých  iteracích,  jejichž 

výsledkem bude vždy nová verze produktu proti předchozí.

Výhod tohoto kombinovaného přístupu je řada, hlavními výhodami jsou:
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1. Výsledky vývoje jsou zaváděny postupně a dílčí  části  jsou k dispozici  firmě 

mnohem dříve, než by byl finální produkt.

2. Rychlejší návratnost investovaných prostředků.

3. Možnost korekce plánu vývoje na základě zpětné vazby a klouzavého plánování 

dalšího postupu projektu.

4. Flexibilní  zařazování  nové  nebo  úprava  stávající  funkcionality,  které  je 

vyžádáno procesními změnami ve firmě nebo nedokonalou podporou stávajících 

procesů.

5. Postupné  zaškolování  obsluhy  informačního  systému,  pro  kterou  takovéto 

nasazení nebude „šokem“.

Podle agilních metodologií by měl projekt pokračovat dokud zákazník nebude 

chtít žádné další úpravy. Protože v tomto případě jsou zákazníkem a dodavatelem jeden 

subjekt,  lze  doporučit,  aby vývoj  pokračoval  tak dlouho,  dokud výnosy a  přínosy z 

každé nové verze produktu budou převyšovat náklady na její opatření.
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Graf 3: Efekty iterativního vývoje informačního systému
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Nejvhodnější je začít vývojem těch činností, které firmě přinesou největší užitek. 

Protože zákon klesajících výnosů platí i v tomto případě, bude mezní užitek z každé 

další  verze  stále  menší,  dokud  nedosáhne  mezních  nákladů,  které  jsou  téměř  fixní. 

V bodě, kde se mezní výnosy vyrovnají mezním nákladům, je vhodné vývoj ukončit 

nebo jej převést na jiný subjekt. Celá situace je shrnuta v grafu 3.

V případě, že se vyvíjený produkt osvědčí a dospěje do fáze, kdy by mohl být 

uveden  na  trh  k  dispozici  ostatním  subjektům,  je  vhodné  zvážit  i  tuto  alternativu. 

V případě úspěšného uvedení produktu na trh dojde k nákladům mezi více subjektů, 

resp.  může  dojít  k  rentabilitě  celého  projektu  a  pozitivnímu  cash  flow  z  něho 

plynoucího. Tuto změněnou situaci ilustruje graf č. 4.

4.3 Návrh informačního systému

Níže uvedené návrhy jsou součástí první iterace, kdy jsou implementovány ty 

nejnutnější  funkce  pro  základní  fungování  firmy.  Tyto  funkce  se  budou  v  dalších 

iteracích doplňovat, obměňovat a vylepšovat až do okamžiku, kdy nebude hospodárné 
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Graf 4: Efekty iterativního vývoje informačního systému nebízeného třetím 
subjektům
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zavádět další vylepšení. Podrobný harmonogram první iterace včetně milníků, nákladů a 

výnosů je uveden níže.

4.3.1 Datový model

Základními objekty každého obchodníka jsou produkt a objednávka. U produktu 

se ukládá jeho identifikátor,  název a množstevní  jednotka,  u množstevních jednotek 

pouze jejich identifikátor a název.

Hlavní  entitou  celého  systému  je  objednávka.  V  objednávce  samotné  je 

zaznamenáván její identifikátor, identifikátor uživatele (je-li),  stavové informace, zda 

byla potvrzena nebo zrušena a poznámka k objednávce. Entita položka objednávky má 

atributy identifikátor, identifikátory produktu a objednávky, ke které náleží, množství, 

cena za kus včetně všech daní a poplatků,  stavové informace o potvrzení,  zrušení a 

poznámka pro interní potřeby.

K  objednávkám  náleží  i  k  nim  přiřazené  platby  a  zásilky,  které  jsou 

samostatnými  entitami,  protože  k  jedné  objednávce  může  náležet  více  plateb  nebo 
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Obr. 25: Datový model produktu a množstevních jednotek

Obr. 26: Datový model objednávky



zásilek. U zásilek se eviduje její identifikátor, identifikátor objednávky, stav, který může 

nabývat hodnot „zabaleno“ a „odesláno“, datum odeslání a číslo zásilky. Platby mají 

atributy identifikátory platby,  objednávky a  druhu platby,  zaplacenou částku,  datum, 

účty odesílatele a příjemce, variabilní symbol a zprávu pro příjemce.

Druh platby je  zvláštní  entitou,  protože  vzhledem k  boomu zejména  on-line 

platebních nástrojů mohou přibývat stále nové platební nástroje využívané firmou. Druh 

platby obsahuje její identifikátor a název.

Uživatel je charakteristický svým identifikátorem, uživatelským jménem, které 

je unikátní, heslem v podobě tzv. osoleného SHA512 otisku, stavovými informacemi 

o aktivaci a blokaci a identifikátorem uživatelské skupiny, do které náleží.

Uživatel  má  i  uživatelské  vlastnosti,  které  jsou  entitou  i  pro  vlastnosti 

objednávky v případě,  že objednávce není  přiřazen uživatel  ze systému. Uživatelské 

vlastnosti  se  sestávají  z  vlastního  identifikátoru,  identifikátorů  uživatele  nebo 

objednávky, identifikátoru druhu uživatelské vlastnosti a hodnoty této vlastnosti. Druhy 
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Obr. 27: Datový model plateb a zásilek

Obr. 28: Datový model uživatelské  části



uživatelských  vlastností  jsou  číselníkem  obsahujícím  pouze  identifikátor  a  název 

vlastnosti.

Uživatelské  skupiny nesou  identifikátor  a  název.  Uživatelská  oprávnění  mají 

atributy identifikátor, název modulu, pro který oprávnění platí a druh oprávnění, kterým 

může  být  libovolná  kombinace  hodnot  „přidat“,  „zobrazit“,  „změnit“,  „odstranit“, 

„přihlásit“  a  „odhlásit“.  Poslední  entitou  je  přiřazení  uživatelských  oprávnění 

uživatelským skupinám, která vyjadřuje jejich vzájemný vztah M:N.

4.3.2 Model kompozice

Jednoduchý model chybových stránek a úvodní stránky je na obr. 30. Protože se 

jedná o velmi jednoduché stránky, obsahují pouze navigaci v podobě hierarchického 

seznamu  resp.  přihlašovací  formulář  pro  autentizaci  uživatele  v  systému.  Stránky 

obsahují i statické informace (chybové hlášky atp.), které model nezachycuje.

Na stejném obrázku je i model rozcestníku. Rozcestníků je sice více, ale vždy 

sestávají ze dvou hierarchicky organizovaných seznamů, jeden pro globální navigaci a 

druhý jako vlastní obsah rozcestníku.
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Obr. 29: Datový model uživatelských skupin a jejich přístupových práv



Správa produktů sestává z jejich přehledu a editace. Přehled je pouze seznam 

produktů, ze kterého vede odkaz na editaci produktu, co je jen pohled na jeho vlastnosti 

s formulářem pro možnost jeho změn.

Objednávky jsou opět spravovány pomocí jejich přehledu a editace. Editace je 

navíc  obohacena  o  „scroller“,  který  slouží  pro  stránkování objednávek  kvůli  jejich 
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Obr. 30: Kompozice chybových stránek, úvodní stránky a rozcestníku

Obr. 31: Kompozice správy produktů



vysokému  počtu.  Editace  objednávky  sestává  z  pohledu  na  detail  objednávky,  na 

položky objednávky a formulářů pro jejich úpravy.

Nedílnou součástí správy objednávek jsou platby, které jsou vyčleněny zvlášť. 

Součástmi jsou zadávání plateb a přehledy nedoplatků a přeplatků pro zjednodušení 

práce s evidencí a zákaznickou podporou.

69

Obr. 32: Kompozice správy objednávek



Proces  expedice se  skládá z  více kroků,  kterými jsou vygenerování  seznamu 

objednávek k expedici na základě jejich stavu a způsobu platby. V prvním kroku mohou 

být  objednávky  vyřazeny  nebo  potvrzeny  do  dalšího  kroku,  ve  kterém  jsou 

vygenerovány  tiskové  sestavy  (expediční  arch,  adresní  štítky,  faktury  a  případné 

dobírkové poukázky) a opět seznam s možností vyřazení objednávky z expedice.

Na  závěr  jsou  potvrzené  objednávky  předány  do  dalšího  kroku,  kde  jsou 

potvrzeny v databázi  jako předané  dopravci  a  je  vygenerován předávací  doklad  pro 

dopravce.
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Obr. 33: Kompozice plateb



Zbylými stránkami jsou osobní předání pro možnost evidence osobně předaných 

objednávek a zadávání čísel zásilek pro jejich uložení k objednávkám.
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Obr. 34: Kompozice jednotlivých kroků expozice

Obr. 35: Kompozice zbylých stránek



4.3.3 Navigační model

Jedinou  veřejně  přístupnou  stránkou  je  úvodní  stránka,  díky  které  se  může 

libovolný uživatel přihlásit. Po přihlášení budou uživateli zpřístupněny ostatní stránky, 

ke kterým má uživatelská oprávnění.

Po  přihlášení  má  uživatel  na  výběr  z  několika  celků  v  rámci  informačního 

systému, kterými jsou rozcestník správy, produkty, objednávky a expedice. Rozcestník 

správy slouží k navigaci na další stránky a obsahuje odkazy na všechny správní moduly 

systému  v  přehledné  podobě.  Dalšími  rozcestníky  druhé  úrovně  jsou  produkty, 

objednávky a expedice.

Produkty  jsou  spravovány  pomocí  správy  produktů,  která  slouží  k  přehledu 

všech produktů a z ní lze přejít ke správě jednotlivých produktů.

Objednávky vedou ke správě objednávek, které fungují podobně jako produkty. 

Navíc  vzhledem  k  jejich  velkému  množství  a  časté  potřebě  vyhledávat  přehled 

objednávek obsahuje stránkování. Objednávky dále obsahují zadávání plateb, kde lze k 

jedné objednávce zadat příchozí platbu nebo je importovat z elektronického bankovního 

výpisu. Dále obsahuje přehledy nedoplatků a přeplatků.

Expedice  obsahuje  podporu  expedičního  procesu  a  možnost  jednotlivého 

zaevidování osobního předání a přiřazování čísel zásilek k odeslaným zásilkám.

Poslední skupinou stránek, na které nevede žádný odkaz pomocí navigace, jsou 

chybové stránky, kterými jsou:

• Stránka nenalezena

• Uživatel nepřihlášen, přístup odepřen

• Nedostupná databáze nebo interní chyba systému

4.3.4 Prezentační model

Posledním modelem jsou uživatelské pohledy na webovou aplikaci. Tento model 

uživatelům přiřazuje, které jednotlivé stránky mají zpřístupněny. Tento pohled je pouze 

počáteční,  protože  správce  má  možnost  spravovat  uživatelské  skupiny,  zařazení 

uživatelů  do  skupin  a  jejich  přístupová  práva  dynamicky  podle  aktuálních  potřeb. 

Pohledy viz Příloha č. 10 – Prezentační model na str. 103.

Prvním pohledem je pohled nepřihlášeného uživatele,  který může přistupovat 

pouze  k  úvodní  stránce,  jejíž  součástí  je  přihlašovací  formulář.  Po  přihlášení  mají 

správci a pracovníci přístup k dalším částem systému, které potřebují ke své práci.
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4.4 Další postup pro dokončení informačního systému

Po ukončené fázi modelování lze přistoupit k implementaci, testování, nasazení 

a  údržbě.  Vzhledem  k  velikosti  subjektu,  pro  který  je  IS  určen,  je  nejideálnějším 

způsobem zavedení  spuštění  s  nahráním počátečních  dat  (neuzavřené objednávky)  a 

postupným přechodem postupnou strategií zavádění IS.

Samotná implementace proběhne pomocí klasických nástrojů vývoje softwaru. 

Použitými podkladovými softwarovými produkty jsou operační systém unixového typu, 

webový  server  Apache,  skriptovací  jazyk  PHP a  databázový  server  MySQL.  Tato 

kombinace, někdy označovaná jako LAMP, se vyznačuje stabilitou, širokou komunitou, 

rozsáhlou  dokumentací,  rychlým vývojem aplikací  a  nízkými  náklady na  pořízení  a 

provoz.

Převést datový model do finální podoby databázové struktury je triviální operací 

díky  použití  nástroje  MySQL  Workbench,  který  je  CASE  nástrojem  pro  datové 

modelování.  Umí  výsledný  model  exportovat  do  podoby  SQL skriptu  nebo  přímo 

synchronizovat svůj model s databázovým serverem.

Kompoziční model je nezbytné implementovat ve třech krocích tak, aby byla 

respektována architektura MVC, která kompoziční model rozdělí na tři vrstvy. Každá 

vrstva má svůj  úkol a jejich oddělením vznikne vertikální  komponentní  architektura 

usnadňující vývoj, testování a údržbu.

Navigační  model  je  realizovaný  jednotlivými  menu  na  stránkách  a  přímými 

odkazy ze stránek. Přístupová oprávnění jsou hlídána globálně při pokusu o přístup na 

stránku.

Testování by mělo proběhnout ještě před spuštěním, kdy budou zkontrolovány 

funkce systému a další technické parametry podle specifikace požadavků a jí daných 

metrik na výkonnost a dostupnost.

4.5 Procesní podpora informačním systémem

Hlavní  devizou  informačního  systému  je  podpora  podnikových  procesů. 

K úplné, nebo alespoň dostatečné podpoře procesů je ještě velmi dlouhá cesta, nicméně 

navrhovaný  IS  podporuje  ty  nejkritičtější  podnikové  procesy  –  příjem  a  správu 

objednávek a expedici.

73



4.6 Technická platforma

Informační platformou je webová aplikace založená na architektuře klient/server, 

která  v  sobě  bude  zahrnovat  všechny  funkce  informačního  systému  a  obsažených 

obchodních platforem. Z toho plynou dva rozdílné požadavky na hardware a software 

serveru a klienta.

Na vývojový počítač jsou kladeny stejné požadavky jako na klienta, ale navíc 

jsou připojeny požadavky na podporu řízení projektů, verzí a vývoje software. Testovací 

a produkční server mají identickou softwarovou konfiguraci.

Softwarové požadavky na server

• Operační systém unixového typu (GNU/Linux, OpenBSD, OpenSolaris apod.)

• Webový server Apache 2.2.x a vyšší včetně modulu rewrite (mod_rewrite)

• Databázový server MySQL 5.1.x a vyšší

• PHP modul verze 5.2.x a vyšší

• Libovolný FTP server

Softwarové požadavky na klienta

• Moderní prohlížeč (podporující XHTML 1.1, CSS level 2, JavaScript)

Softwarové požadavky na vývojový počítač

• Stejné SW požadavky jako na klienta

• Kancelářský balík OpenOffice.org a další drobné aplikace a nástroje (Krusader, 

FileZilla, atd.)

• Správce projektů ]project-open[

• Správce verzí Subversion

• Vývojové prostředí NetBeans s pluginem pro vývoj v PHP

• Databázové nástroje MySQL Administrator, MySQL Query Browser a MySQL 

Workbench

Vzhledem  k  tomu,  že  požadovaný  software  je  ve  smyslu  hardwarové 

kompatibility v omezené míře multiplatformní, jsou jedinými požadavky na hardware 

bezproblémové  zvládnutí  běhu  nasazených  softwarových  prostředků  a  dostatečná 

konektivita.
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U produkčního serveru se navíc očekává zajištění proti výpadkům všeho druhu, 

které není v silách malé firmy, proto je nejvhodnější variantou outsourcování provozu 

serveru formou webhostingu.  Webhostingová společnost dokáže zajistit  řádově vyšší 

dostupnost a spolehlivost vlastních informačních prostředků s mnohem nižšími náklady, 

než kdyby si je provozovala malá firma na vlastní náklady.

4.7 Harmonogram projektu

Harmonogram  projektu  a  jeho  milníky  jsou  vždy  určeny  až  pro  každou 

nadcházející iteraci na základě předpokládaného výběru realizované funkcionality. Díky 

podrobnému stanovení milníků a dob realizace se po každé iteraci tým může věnovat 

zpětné vazbě a sebereflexi, která přináší další zkvalitňování a zpřesňování další práce.

I přesto, že metodologie XP předpokládá iterace v intervalu tří týdnů, v tomto 

případě to není dodrženo z důvodu specifických podmínek začínajícího projektu, kdy 

první iterace tuto dobu přesáhne a následující iterace budou kratších intervalů.

Tab. 12: Harmonogram a milníky projektu

Označení Činnost Předchůdce Doba trvání [MH]1

První iterace

I První iterace 160

I.A Přípravná etapa 32

I.A.1 Specifikace požadavků 14

I.A.2 Výběr  požadavků pro první iteraci I.A1 2

I.A.3 Analýza požadavků I.A.2 16

I.B Návrh I.A 32

I.B.1 Datové modelování I.A.2 16

I.B.2 Kompoziční modelování I.B.1 8

I.B.3 Navigační modelování I.B.2 4

I.B.4 Prezentační modelování I.B.3 4

I.C Implementace I.B 80

I.D Testování I.C 8

I.E Nasazení I.D 8

Druhá iterace

1 MH (ManHour) – „člověkohodina“
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Označení Činnost Předchůdce Doba trvání [MH]

II Druhá iterace I 40

II.A Přípravná etapa I.E 5

II.A.1 Revize specifikace požadavků I.E 2

II.A.2 Výběr  požadavků pro druhou iteraci II.A.1 1

II.A.3 Revize analýzy požadavků II.A.2 2

II.B Návrh II.A 4

II.B.1 Datové modelování II.A.2 2

II.B.2 Kompoziční modelování II.B.1 1

II.B.3 Navigační modelování II.B.2 1

II.B.4 Prezentační modelování II.B.3 1

II.C Implementace II.B 20

II.D Testování II.C 1

II.E Nasazení II.D 2

Třetí iterace

…

4.8 Finanční vyhodnocení

Na  základě  harmonogramu  realizace,  odhadu  jednotlivých  dob  pracnosti  a 

očekávaných  přínosů  lze  sestavit  finanční  vyhodnocení  projektu.  Ideální  formou  je 

manažerská  obdoba rozvahy a  výsledovky,  která  jasně  a  přehledně  vyobrazuje  stav 

projektu  po  každé  iteraci.  Všechny  výkazy  se  samozřejmě  řídí  pravidly  známými 

z finančního účetnictví, i když ve zjednodušené podobě.

V zahajovací rozvaze jsou promítnuty prostředky, které byly vyčleněny pouze 

pro  účely  projektu.  Ve  výsledovkách  jsou  zahrnuty  všechny  náklady  a  výnosy 

související  s  projektem,  zejména  mzdové  náklady,  odpisy,  subdodávky  a  přínosy  a 

výnosy  z  projektu.  V  dalších  rozvahách  jsou  zachyceny  i  změny  aktiv  a  pasiv 

vyčleněných na projekt.

U přínosů je vždy nutné počítat s čistou současnou hodnotou pro firmu. Protože 

stanovení finančního vyjádření některých přínosů není možné nebo jen velice obtížné, 

jsou buď zanedbány nebo pouze hrubě odhadnuty.
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Tab. 9: Projektová zahajovací rozvaha

Aktiva Kč Pasiva Kč

Software 0 Vklad firmy 14940

Hardware 14940

Součet 14940 Součet 14940

Tab. 10: Projektová výsledovka po první iteraci

Náklady Kč Výnosy Kč

Mzdové náklady 28000 Úspory při evidenci 
objednávek

64800

Odpisy 415 Úspory při expedici 86400

Součet 28415 Součet 151200

Zisk 122785

Tab. 11: Projektová rozvaha po první iteraci

Aktiva Kč Pasiva Kč

Software 0 Vklad firmy 14940

Hardware 14525 Zisk/Ztráta 122785

XEBIS 28415 Další vklad firmy 28000

Čisté úspory 122785

Součet 165725 Součet 165725

4.9 Rizika projektu a jejich zvládnutí

4.9.1 Rizika poškození

Riziko poškození některé části infrastruktury, aplikace nebo dat vyjma živelných 

pohrom  se  vztahuje  na  možnosti  poškození  hardware  a  software,  ať  už  se  jedná 

o poškození  samovolné,  neúmyslné,  záměrné,  zvenčí  nebo  vnitřním  nepřítelem. 

Následky poškození můžou mít rozsah od zanedbatelných po komplexní devastaci.

Riziko poškození lze zmírnit pouze správnou instalací, údržbou a monitoringem 

všech  částí  systému  od  hardware  přes  operační  a  aplikační  systém  až  po  vlastní 
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informační  systém.  Kvalitní  a  správně  vedený  monitoring  dokáže  některé  potíže 

detekovat již v počátku a minimalizuje tak náhlé a nepředvídatelné škody.

Toto riziko lze přesunout na jiný subjekt outsourcingem provozu serveru, který 

má  za  následek  mj.  i  pozitivní  nákladové  dopady.  Poškození  dat  se  lze  bránit 

pravidelným zálohováním.

4.9.2 Riziko chyb v informačním systému

Chyby  v  informačním  systému  představují  odlišnost  IS  od  jeho  zamýšlené 

podoby. Chyby mohou mít za následek výpadek, ztrátu nebo poškození dat, odlišnou 

nebo zcela  nevhodnou podporu procesů nebo jen snížení  uživatelského komfortu.  V 

extrémních případech se můžou vyskytnout chyby, které mají za následek nečekanou 

nefunkčnost systému po dlouhou dobu.

Minimalizace tohoto rizika je pečlivé a důkladné testování všech částí systému 

před jeho nasazením na všechny stavy, do kterých může být uveden. Dalším faktorem 

snižujícím dopady tohoto rizika je pravidelné a dostatečně časté zálohování dat.

4.9.3 Riziko nezvládnutí projektu

Nezvládnutí  projektu  v  oblasti  vývoje  software  je  velmi  častou  příčinou 

neúspěchu.  Následky  neúspěchu  se  projeví  v  neúčelně  vynaložených  zdrojích  na 

projekt, co může v důsledku oslabit konkurenceschopnost a finanční zdraví firmy.

Riziko nezvládnutí je možné minimalizovat řízením projektu podle metodologie 

k tomu určené a vedením pracovníka, který má s vývojem projektů v této oblasti již 

praktické zkušenosti.

4.9.4 Riziko zpožďování projektu

Zpožďování projektů je velmi častým jevem, pro informační systémy to platí 

dvojnásob.  Příčiny  mohou  být  různé  od  nedostatku  financí  přes  nesprávné  vedení 

projektu, zanedbání počátečních fází apod. Následky jsou různé podle doby prodlevy.

Minimalizace  tohoto  rizika  vyžaduje  od  vývojového  týmu  dostatečnou  míru 

znalostí  a  zkušeností.  Kromě  vývojového  týmu  musí  dostatečnou  podporu  projektu 

vyjádřit i sponzor této změny.
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4.10 Zhodnocení přínosů navrhovaných opatření

4.10.1 Klady navrhovaného řešení

Hlavní  výhodou  navrhovaných  opatření  je  ustanovení  jednotné  podnikové 

informační  strategie,  která  vnese do současných procesů řád,  tím jim zajistí  stabilní 

úroveň jak po kvalitativní stránce, tak sníží rizika plynoucí z narušení procesu.

Realizace  informačního systému vlastními  silami  povede  k jeho stoprocentní 

přizpůsobenosti firmě. Tento faktor je u malých firem obvykle nedůležitý, nicméně na 

trhu není dostupné řešení,  které by splňovalo specifické požadavky firmy a zároveň 

bylo finančně únosné.

Navržená metodologie vývoje informačního systému, která je kombinací agilní a 

speciálně pro web navržené klasické metodologie, přináší výhodu rychlého a nákladově 

zvládnutelného rozvoje informačního systému.

Díky iterativnímu cyklu, kdy se neustále posuzují potřebné dodatečné funkce, 

jejich přínos a náklady na ně vynaložené, jsou výsledky vývoje co nejrychleji zaváděné 

do  praxe.  Postup  od  nejpřínosnějších  k  nejméně  přínosným opatřením maximalizují 

výnosy z tohoto projektu a minimalizují náklady a rizika ztrát.

První iterace má v souladu se zákonem klesajících výnosů největší přínos, který 

firmě ušetří nemalé náklady, zavede podporu nejdůležitějších firemních procesů a zvýší 

jejich kvalitu.

Sjednocení  datové  základny,  důsledné  řízení  přístupu  k  datům a  jejich  časté 

zálohování sníží rizika ztrát, poškození nebo odcizení na nezbytné minimum.

4.10.2 Zápory navrhovaného řešení

Navržený  informační  systém  je  v  podstatě  proprietárním  softwarovým 

produktem, který má parametry garantované pouze interním SLA. Důsledkem může být 

nižší úroveň poskytovaných služeb.

S poklesem výnosů z dalších iterací vývoje je možné, že projekt skončí dříve než 

budou uspokojeny všechny základní požadavky managementu na informační systém, 

nemluvě o některých rizicích z tohoto projektu plynoucích.
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Závěr
V rámci této práce byla navržena opatření na zavedení informačního systému 

včetně všech souvisejících činností v oblasti strategické, procesní a technické. Navržený 

informační systém by měl přinést požadovanou úroveň podpory procesů firmy a další 

benefity plynoucí z jeho nasazení, konkrétně zvýšení automatizace některých procesů, 

zvýšení  efektivity  nejdůležitějších  procesů,  snížení  chybovosti,  zvýšení  kvality 

poskytovaných služeb a snížení nákladů na některé činnosti.

Doporučeným způsobem realizace je vývoj vlastním projektem, protože na trhu 

není dostupné řešení, které by splňovalo většinu hlavních nároků na informační systém. 

Kombinovaná  metodologie  XP  a  WebML  přispěje  k  vývoji,  který  bude  rychlý, 

nákladově únosný a bude průběžně přinášet požadovanou funkcionalitu.

I  při  realizaci  vlastního  systému  přesto  budou  náklady  na  vývoj  finálního 

produktu pro malou firmu vysoké. Z tohoto důvodu je vhodnější variantou outsourcing 

jeho vývoje a provozu. Protože finální produkt bude v několika směrech specifický, 

nemá  na  trhu  žádného  přímého  konkurenta  v  segmentu  malých  obchodníků 

obchodujících na různých internetových trzích, zejména pak na Aukru.

To jsou důvody, proč stojí za zvážení tzv. spin-out, kdy část mateřské firmy je 

transformována  na  dceřinou.  Zatímco  dceřiná  firma  nadále  poskytuje  svůj  produkt 

mateřské, jde si vlastní cestou a poskytuje svůj produkt i dalším subjektům. Zatímco 

mateřská  firma  nakupuje  produkt  s  nižšími  náklady,  dceřiná  firma  zvýší  svou 

produktivitu a rentabilitu, oboje z důvodů vyšší specializace a úspor z rozsahu.
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Seznam použitých zkratek
AJAX Asynchronous Javascript And XML

BI Business Intelligence

BPEL Business Process Execution Language

BPR Business Process Reengeneering

CASE Computer Aided Software Engeneering

CIO Chief Information Officer

CRM Customer Relationship Management

DMS Document Management systém

ECM Enterprise Content Management

EDI Electronic Data Interchange

ERP Enterprise Resources Plannig

HOS HOdnocení informačních Systémů

HRM Human Resources Management

HTML HyperText Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol

HW Hardware

ICT Information and Communication Technologies

IS Information System

IT Information Technology

MIS Manažerský Informační Systém

OS Operating systém

PC Personnal Computer

RIA Rich Internet Application

SaaS Software as a Service

SCM Supply Chain Management

SLA Service Level Agreement

SW Software

UML Unified Modelling Language

WebML Web Modelling Language

WWW World Wide Web

XHTML eXtensible HyperText Markup Language

XML eXstensible Markup Language
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XP eXtreme Programming

84



Seznam příloh
Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML.........................................86
Příloha č. 2 – Odpovědi na otázky metody HOS 8..........................................................90
Příloha č. 3 – Úplná specifikace funkčních požadavků na informační systém...............91
Příloha č. 4 – Metodika stanovení výkonnosti a dostupnosti..........................................95
Příloha č. 5 – Případy použití..........................................................................................96
Příloha č. 6 – Mapa stránek.............................................................................................97
Příloha č. 7 – Datový model............................................................................................98
Příloha č. 8 – Kompoziční model....................................................................................99
Příloha č. 9 – Navigační model.....................................................................................102
Příloha č. 10 – Prezentační model.................................................................................103

85



Přílohy

Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML

Element Význam Vlastnosti

Data unit Jedna konkrétní instance entity • Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Zahrnuté atributy

Multidata unit Více instancí konkrétní entity 
formou více data units

• Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Zahrnuté atributy
• Řazení

Index unit Více instancí jedné entity formou 
seznamu

• Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Zahrnuté atributy
• Řazení

Multichoice unit Více instancí jedné entity formou 
seznamu s možností 
vícenásobného výběru

• Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Zahrnuté atributy
• Řazení

Hierarchical index 
unit

Více instancí jedné entity formou 
seznamu se stromovým 
hierarchickým uspořádáním

• Název
• Pro každou úroveň

◦ Zdrojová entita
◦ Selektor
◦ Zahrnuté 

atributy
◦ Řazení

Scroller unit Rolování sadou objektů • Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Krok
• Řazení
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Element Význam Vlastnosti

Entry unit Uživatelský vstup na bázi 
formuláře

• Název
• Pro každou úroveň

◦ Název
◦ Druh
◦ Předvyplněná 

hodnota
◦ Změnitelnost
◦ Rozsah hodnot

Global parameter Globální parametr • Název
• Druh
• Defaultní hodnota

Set unit Nastavení hodnoty globálního 
parametru

• Globální parametr

Get unit Získání hodnoty globálního 
parametru

• Globální parametr

Create unit Vytvoření instance datové entity • Název
• Zdrojová entita
• Hodnoty vlastností

Modify unit Změna instance datové entity • Název
• Zdrojová entita
• Selektor
• Hodnoty vlastností

Delete unit Odstranění jedné nebo více 
instancí datové entity

• Název
• Zdrojová entita
• Selektor

Connect unit Vytvoří instanci relační vazby • Název
• Relační vazba
• Zdrojový selektor
• Cílový selektor

Disconnect unit Odstraní instanci relační vazby • Název
• Relační vazba
• Zdrojový selektor
• Cílový selektor

Login unit Ověří identitu příchozího 
uživatele

• Jméno
• Heslo

Logout unit Odhlásí uživatele
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Element Význam Vlastnosti

Sendmail unit Odešle email • Odesílatel
• Příjemci
• Předmět
• Zpráva
• Přílohy

Generic operation 
unit

Definuje obecnou operaci Definováno při návrhu

Transaction Sekvence operací prováděných 
atomicky

Page Rozhraní prohlížeče • Název
• Příznak
• Units a subpages

OR subpages Více variant obsahu • Zanořené stránky
• Základní zanořená 

stránka

AND subpages Logické rozdělení stránky • Zanořené stránky

Area Oblast stránek • Název
• Příznak
• Obsažené stránky a 

podstránky
• Domovská obsažená 

stránka

Site view Představuje hypertext • Název
• Obsažené stránky a 

podstránky
• Domovská stránka

Link Orientované propojení dvou 
stránek nebo elementů

• Název
• Zdrojový element
• Cílový element
• Parametry odkazu

Automatic link Orientované propojení dvou 
stránek nebo elementů 
navigované bez zásahu uživatele

• Název
• Zdrojový element
• Cílový element
• Parametry odkazu

Transport link Orientované propojení dvou 
stránek nebo elementů pouze 
přenášející parametry

• Název
• Zdrojový element
• Cílový element
• Parametry odkazu
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Element Význam Vlastnosti

OK link Orientované propojení dvou 
stránek nebo elementů v případě 
úspěchu operace

• Název
• Zdrojový element
• Cílový element
• Parametry odkazu

KO link Orientované propojení dvou 
stránek nebo elementů v případě 
neúspěchu operace

• Název
• Zdrojový element
• Cílový element
• Parametry odkazu
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Příloha č. 2 – Odpovědi na otázky metody HOS 8

90

1 2 3 4 5

HW částečně spíše ne spíše ne spíše ano spíše ne

SW ne spíše ne ne spíše ne spíše ne

OW ne ne spíše ne ano ne

PW spíše ne ne ano ne ne

DW ne částečně částečně spíše ano ne

CU ne ne ne částečně ne

SU ne ne ne částečně částečně

MA částečně ano částečně částečně ano

6 7 8 9 10

HW ne spíše ano ne spíše ano ano

SW ne ne částečně ano ne

OW ne částečně ne spíše ne ano

PW spíše ne ano částečně spíše ano ne

DW spíše ano ne ne částečně ne

CU částečně ne spíše ano ne spíše ano

SU ne ne ne ano spíše ne

MA spíše ne spíše ne spíše ne ano částečně

HW 2

SW 2

OW 1

PW 2

DW 2

CU 2

SU 2

MA 3

Otázka / 
Oblast

Otázka / 
Oblast

Otázka / 
Oblast

Úroveň 
oblasti



Příloha č. 3 – Úplná specifikace funkčních požadavků na informační 
systém

Požadavek Priorita Zařazení

Obecné požadavky, požadavky na lokalizovatelnost a data

Podpora lokalizací 3 IS

Záznam přístupů 2 IS

Záznam změn dat 3 IS

Záznam chyb 4 IS

Rozšiřitelnost, udržovatelnost, spravovatelnost a bezpečnost

Jednotné administrační rozhraní 1 IS

Zabezpečení přenosu citlivých dat 1 IS

Podpora modulů 2 IS

Podpora pluginů 3 IS

Podpora šablon 1 IS

Uživatelé, uživatelské skupiny a uživatelská práva

Správa uživatelů 1 IS

Správa uživatelských vlastností 1 IS

Registrace uživatele 2 IS

Správa vlastního uživatelského účtu 2 IS

Správa uživatelských skupin 1 IS

Správa uživatelských oprávnění 1 IS

Zaslání zapomenutého hesla 2 IS

Produkty, jejich vztahy a hierarchie

Správa hierarchie produktů 2 ERP

Správa produktů 1 ERP

Popisy, parametry a zařazení produktů 2 ERP

Složení produktu z jiných produktů 4 ERP

Správa vztahů mezi produkty 3 ERP

Správa parametrů produktů 2 ERP

Správa poplatků a daní produktů 4 ERP

Ceny, cenová politika a cenotvorba

Správa cen 1 ERP
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Požadavek Priorita Zařazení

Správa množstevních slev a rabatů 2 ERP

Speciální ceny pro uživatelské skupiny 2 ERP

Příplatky podle pravidla 3 ERP

Slevy podle pravidla 3 ERP

Správa slev 3 ERP

Správa měn 4 ERP

Multimédia

Správa multimédií 3 DMS

Správa typů multimédií 5 DMS

Objednávky a platby za objednávky

Správa objednávek 1 ERP

Správa plateb za objednávky 1 ERP

Správa stavů objednávky 4 ERP

Komunikace se zákazníkem

Automatické odesílání emailů o změně stavu objednávky 2 CRM

Sklad a dodavatelé

Správa skladů 5 ERP

Správa dodavatelů 4 ERP

Správa dodávek 3 ERP

Správa položek na skladě 2 ERP

Přehled stavu skladu 1 ERP

Upozornění na nízký stav skladové položky 1 ERP

Přehled nákladů na skladové položky 2 ERP

Prodej, expedice, účetní a přepravní doklady

Přehled produktů k expedici 1 ERP

Generování expedičního archu 1 ERP

Generování přepravních dokladů 1 ERP

Správa zásilek 1 ERP

Aukční servery a aukce

Správa aukčních poskytovatelů 2 EB

Správa aukčních serverů 2 EB

Správa aukčních uživatelů 2 EB
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Požadavek Priorita Zařazení

Správa aukcí 3 EB

Automatická synchronizace objednávek z Aukra 1 EB

Opakované vystavování aukcí 4 EB

Automatická žádost o vrácení provize 4 EB

Udílení komentářů 5 EB

Statistiky a přehledy

Statistiky návštěvnosti 3 MIS

Statistiky prodejnosti 1 MIS

Statistiky nákladovosti 1 MIS

Optimalizace pro uživatele a vyhledávače

Pěkné adresy 1 SEO

Automatické generování metainformací 2 SEO

Automatické generování přehledu produktů 2 SEO

Automatické generování mapy webu 2 SEO

Drobečková navigace 3 EB

Obchod

Přehled kategorií 1 EB

Přehled produktů 1 EB

Vyhledávání produktů 2 EB

Detail produktu 1 EB

Dostupnost produktu 3 EB

Nákupní košík 1 EB

Podpora různých dopravních a platebních nástrojů 1 EB

Podpora více měn 3 EB

Zákaznické objednávky

Přehled vlastních objednávek 3 CRM

Informování o změně stavu objednávky 2 CRM

Marketingové nástroje

Newsletter 4 EB

Novinky obchodu 4 EB

Novinky kategorie 5 EB

Novinky produktu 5 EB
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Požadavek Priorita Zařazení

Hlídací pes 5 EB

Doporučení rodině, kamarádům, známým 5 EB

Přání vůči rodině, kamarádům, známým 5 EB

Ankety 5 EB

Sociální navigace 3 EB

Zákaznická a uživatelská podpora

Nápověda 3 IS

Kontextová nápověda 2 IS

Kontaktní formulář 1 IS

Správa reklamací 3 ERP

Reklamační formulář 2 EB

Kniha stížností a přání 3 EB

Hodnocení produktů kupujícími 4 EB

Uživatelská diskuze k produktům 5 EB

Recenze produktů kupujícími 5 EB

Poznámky

Priority jsou stanoveny pomocí stupnice 1 až 5 dle přínosnosti funkcionality.

IS  …  Informační  systém  ve  smyslu  jádra  webové  aplikace  a  základní  

funkcionality pro zbylé části informačního systému.

ERP …  Enterprise  resources  planning  systém  pro  zpracování  objednávek  a 

souvisejících objektů (produkty, sklad, apod.).

SCM … Supply Chain Management pro správu dodavatelského řetězce.

CRM  …  Customer  Relationship  Management  pro  podporu  elektronické 

komunikace se zákazníky.

EB … E-Business funkcionalita pro B2B a B2C platformy

SEO … Search Engine Optimization pro EB.

DMS  …  Document  Management  systém  pro  podporu  správy  a  verzování  

dokumentů.

MIS … Manažerský informační systém, který má oporu zejména ve statistikách a  

přehledech.
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Příloha č. 4 – Metodika stanovení výkonnosti a dostupnosti

Název metriky Jednot
ka

Způsob stanovení 
hodnoty

Krajní přípustné 
hodnoty

Zákazní
ky

Pracov
níky

Ostat
ní

Množství  zpracovaných 
požadavkůPozn. 1

požada
vek/s/d
oména

průměr 10 4 1

Doba započetí odesílání 
odpovědi na požadavek po 
jeho přijetíPozn. 2

ms maximum 100 250 5000

Doba ukončení odesílání 
odpovědi na požadavek po 
jeho přijetíPozn. 2

ms maximum 1000 2500 30000
0

Relativní dostupnost 
webového serveruPozn. 3

% minimum 99,95 99,5 99

Relativní dostupnost webové 
aplikacePozn. 4

% minimum 99,8

Relativní dostupnost webové 
stránky generované z 
databázePozn. 5

% minimum 99,5

Pozn.  1:  Množství  zpracovaných  požadavků  bude  měřeno  pomocí  Apache 

Benchmark  testováním úvodní  stránky  jednotlivých  skupin  uživatelů  na  nezatíženém 

testovacím serveru po zahřívacím kole 1000 požadavků.

Pozn. 2: Doby započetí a ukončení odesílání odpovědi na požadavek po jeho  

přijetí bude měřen přímo v aplikaci od počátku přijetí požadavku aplikací.

Pozn.  3:  Dostupností  webového  serveru  se  rozumí  situace,  kdy  server  vrátí  

libovolný HTTP stavový kód.

Pozn.  4:  Dostupností  webové  aplikace  se  rozumí  situace,  kdy  aplikace  vrátí  

libovolný HTTP stavový kód z rozsahu 100 - 499.

Pozn. 5: Dostupností webové stránky generované z databáze se rozumí situace,  

kdy tato stránka vrátí libovolný HTTP stavový kód z rozsahu 100 - 399.
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Příloha č. 5 – Případy použití
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Příloha č. 6 – Mapa stránek
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Příloha č. 7 – Datový model
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Příloha č. 8 – Kompoziční model
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Příloha č. 9 – Navigační model
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Příloha č. 10 – Prezentační model
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