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Abstrakt 
 

 Cílem diplomové práce je optimalizace stávajícího informačního systému a jeho 

následné rozšíření o další pomocné funkce. Optimalizace je založena na zkušenostech 

uživatelů a úpravě používaných položek. Vylepšení pak přináší nové možnosti a funkce, 

jež pomohou firmě v rozhodovacích procesech a přispějí k ještě vyšší efektivitě práce 

s daty. 

 

 

Abstract 
 

 The purpose of thesis is optimization information system and its upgrade with 

some new functions. Optimization is based on users experience and edit using 

processes. Upgrade will be make new chances and functions which will help company 

in decision processes and it contributes to more effective work with firm’s data. 
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ÚVOD 

 

Systém zaznamenávání a uchovávání veškerých dokumentů, záznamů a 

informací se praktikuje již od pradávna. V dobách kdy ještě neexistovaly počítače a 

technika vůbec se vše skladovalo ve fyzické podobě, což i v době dnešní není jev 

výjimečný. Hledaly se různé systematické postupy pro nejrychlejší a nejefektivnější 

práci s těmito dokumenty a také získání významných poznatků, jež nejsou zanesena 

přímo v materiálech. S postupem času a vývojem techniky se nalézají stále efektivnější 

využití moderních technologií řešící tuto problematiku, jež šetří fyzickou spotřebu 

papírů a především archivní prostory k uchovávání těchto fyzických kartoték. 

 

V dnešní době tvoří databáze a databázové systémy již nepředstavitelnou součást 

každodenního běhu firem. Nejenže umožňují uchovávat informace, v reálném čase 

údaje měnit či s nimi manipulovat, ale také získávat důležité poznatky, jež poslouží pro 

strategická rozhodnutí firmy. Na databáze je proto upřen velký zájem nejen veřejnosti 

odborné, ale i běžných uživatelů PC. Vzniká celá řada projektů, jež mají práci usnadnit, 

urychlit a hlavně zefektivnit či nějakým způsobem inovovat. 

 

V okamžiku kdy se budeme chtít pustit do nějakého projektu, budeme postaveni 

před důležitou otázku, zda využít programy komerční ( Microsoft SQL Server, Oracle, 

Interbase atd. ) či open source ( MySQL ). I když se pohybujeme v oboru informatiky 

nemůžeme opomenout další hledisko, a to hledisko ekonomické. Věčným tématem je 

uskutečnění známého rčení „za málo peněz hodně muziky“, tedy za co nejméně 

finančních prostředků získat co nejefektivnější výsledky a nástroje. Ke všemu samotný 

obor ekonomie je definován jako „věda o rozhodování“, kde k tomuto nezbytnému 

rozhodování nám mohou posloužit právě samotné databáze, jež také využívají principů 

datových skladů a Business Inteligence. Ovšem nezapomínejme, že strukturu těchto 

databází a celého systému někdo navrhuje a aby vše splnilo svůj účel musí nejprve dojít 

k důkladné analýze a kvalitnímu návrhu před započetím samotné realizace. 
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Bezpochyby je více než jasné, že ne každý rozumí práci s daty v prostředí 

databázového systému a proto je zapotřebí vytvoření uživatelského prostředí pro 

snadnou komunikaci uživatele s daty. Celý tento komplex nazýváme informačním 

systémem. 

 

 Pod pojmem informační systém si většina lidí představí jistý typ aplikace, neboli 

software běžící na nějakém počítači. To je ale pohled velmi zúžený na celou 

problematiku. Informační systém není pouze softwarová aplikace, ale jeho součástí jsou 

i data, lidé, organizační normy, řízení atd. – jedná se o komplexní systém pokrývající 

minimálně veškeré nezbytné činnosti pro běh firmy. V dnešní době je, zřejmě tomu tak 

ještě dlouho i bude, součástí drtivé většiny organizací či firem, ať už v méně či více 

vyspělé případně rozsáhlé podobě. 

 

 Naopak firmy, které již svůj informační systém mají, by se měly zaměřit na 

posouzení jeho úrovně a zvážit, zda není zapotřebí jej modifikovat či nikoliv. Důležité 

je, aby společnosti pochopily, že informační systém nepředstavuje pouze software a 

hardware, ale především orgware, neboli soubor pravidel pro správné fungování 

informačního systému, jež musí být nastaven tak, aby jeho užívání zaměstnancům 

přinášelo co největší užitek. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 
Firma, v níž práci zpracovávám, v současnosti využívá systém, který byl 

vytvořen před dvěma lety a jehož jsem autorem. Autorství je zmíněno záměrně, jelikož 

jsem obeznámen s vnitřními prvky systému, které navenek vidět nejsou a proto analýza, 

optimalizace, vylepšení či jiné možné změny mohou být lépe posouzeny a zhodnoceny. 

 

Jak již název práce sám napovídá, ta má dva hlavní cíle. Tím prvním je 

optimalizace současného systému před jehož realizací dojde k důkladné analýze 

současného stavu a potřeb. Druhým cílem je stávající systém rozšířit o další nové prvky, 

které firma může využívat ke své činnosti. Jedná se především o prvky pro podporu 

finančních záležitostí, ale i o zvýšení bezpečnosti celé práce se systémem. 

 

 Zabrousíme-li více do detailů těchto cílů budu se zabývat přepracováním 

původní databáze, vytvořením nové struktury, nových atributů, odstraněním 

neosvědčených prvků apod., což spolu s analýzou zahrnuje proces optimalizace. Část 

zabývající se rozšířením pak řeší problematiku bezpečnosti, jehož součástí je 

víceuživatelský přístup a zálohování dat z databáze. Prvky pro finanční rozšíření 

zahrnují finanční analýzu podniku. 

 

Pro naplnění těchto cílů použiji metodiku dotazování s majiteli pro zjištění 

požadavků na systém a vylepšení. Pro analýzu bude využito metody HOS 8, zahrnující 

veškeré oblasti, jenž by měl systém pokrývat. 

 

Dále bude mou maximální snahou systém „přebudovat“ a vylepšit takovým 

způsobem, aby podporoval strategii firmy a její cíle ve všech směrech. Od majitelů se 

především budu snažit zjistit jejich představu z hlediska obchodního, aby získávali 

informace zrovna, ty které v tu danou chvíli jsou žádané. Informatická část přinese 

možnost návrhů na optimalizaci a rozšíření systému, tak aby došlo k co 

nejdokonalejšímu sladění těchto dvou pohledů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Informační systém ( IS ) 

 Můžeme definovat jako množinu prvků ve vzájemných informačních a 

procesních vztazích, tzv. informační procesy. Informační systémy slouží především ke 

zpracovávání dat a zabezpečení komunikace informací mezi jednotlivými prvky. IS lze 

dělit na systém zpracování dat a komunikační systém. Prvotním předmětem činnosti IS 

je především účinné řešení informačních procesů. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Informační systém 
 

 

2.2 Informační strategie 

 Informační strategie by měla bezesporu obsahovat vizi, cíle a charakteristiky 

budoucího stavu informačního systému. Tato strategie by co neoptimálněji měla 

podporovat cíle firmy a požadovaný systém řízení. Pokud firma má jisté cíle a pro jejich 

dosažení zvolila jistou strategii, pak i informační strategie by tuto celkovou měla 

podporovat. Existence informační strategie redukuje neefektivnost výdajů na oblast 

informačních systémů a při jejím vhodném zvolení i jistou konkurenční výhodu. 
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Použitím informační strategie chceme dosáhnout: 

 - zvýšení výkonnosti pracovníků podniku 

 - podpora dosahování strategických cílů podniku 

 - konkurenční výhody 

 

2.3 Životní cyklus IS 

Stejně jako každý jiný systém i ten informační má několik životních fází: 

 - fáze plánování 

 - fáze analýzy 

 - fáze návrhu 

 - fáze implementace 

 - fáze užití 

 

 V poslední fázi, tedy užití, vznikají znovu impulsy k vylepšování systému, tudíž 

se tento cyklus neustále opakuje. 

 

2.4 Modely IS 

 Na informační systém lze pohlížet z několika pohledů: 

2.4.1 Z pohledu architektur 

 
Obrázek č. 2: IS z pohledu architektur 
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Globální 

 Je základní myšlenkou a záměrem informačního systému jako celku. Tvoří ji 

jednotlivé oblasti představující skupiny aplikací spolu s jejich datovými základnami a 

technickým vybavením. Následně pak každá dílčí architektura je zaměřena na konkrétní 

problematiku dané oblasti. 

 

Funkční 

 Její smysl spočívá v rozdělení informačního systému na podsystémy postupnou 

dekompozicí architektury globální. Dekompozice probíhá od nejobecnějších funkcí až 

k elementárním. 

 

Procesní 

 Zaměřuje se na popis budoucího stavu procesů a na neautomatizované činnosti a 

funkce IS. Hlavním smyslem je připravit podnik na nejefektivnější reakce na externí 

události. 

 

Hardwarová 

 Zabývá se určováním typů prostředků a jejich rozmístění. Jedná se o specifikace 

počítačových sítí, serverů a apod. 

 

Technologická 

 Určuje jaký způsobem mají být zpracovány jednotlivé aplikace v návaznosti na 

definovanou technickou, datovou  a programovou architekturu. 

Zahrnuje: 

 - způsob zpracování aplikací 

 - způsob zpracování dat 

 - vnitřní stavba aplikací 

 - uživatelské rozhraní 
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Datová 

 Představuje návrh datové základny podniku. Definování jednotlivých objektů a 

položek, určení vazeb mezi nimi a zvolení vhodného modelu. Týká se problematiky 

databází. 

 

Softwarová 

 Určuje z jakého programového vybavení a komponent se bude systém skládat a 

vazby mezi nimi. 

 

Komunikační 

 Určení vnějšího rozhraní systému a jeho komunikace s okolím. 

 

Řídící 

 Definuje standarty, služby uživatelům, jejich organizaci a pravidla fungování. 

Lze sem zahrnout orgware neboli organizační strukturu. 

 

2.4.2 Z pohledu úrovně řízení 

 V podniku s více úrovněmi řízení je zřejmé, že každá tato vrstva potřebuje ke 

své činnosti jiné informace. Na nejnižší, operativní, úrovni jsou zapotřebí aktuální 

informace a je třeba jednat rychle a v krátkém časovém úseku. Na strategické úrovni 

spíše využijeme agregované informace z celého podniku a také informace z okolí 

podniku. 

 

2.4.3 Z pohledu okolí 

 Sledujeme klíčové toky dat a úlohy vně podniku obvykle za pomoci 

kontextového diagramu. 
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2.4.4 Z pohledu výroby a odbytu 

 

 
Obrázek č. 3: IS rozšířený model ERP 

 
 
SCM – řízení dodavatelského řetězce 

ERP – jádro informačního systému podniku 

CRM – řízení vztahu se zákazníky 

MIS – manažerská nadstavba 

 

2.4.5 Holistický pohled 

 Tento pohled je pohledem na informační systém mnohem širším než je obvyklé. 

Informační systém je zde chápán jako celý komplex a není do něj zahrnuto pouze 

automatizované části. Nejširší oblastí jsou neformalizované informace, které představují 

znalosti, nápady, myšlenky v hlavách zaměstnanců. Další jsou informace 

formalizované, kde již tyto myšlenky bývají zaznamenány, např. směrnice. Ovšem 

nejsou automatizovány. A poslední částí je IS/IT, který zpracovává a poskytuje výše 

uvedené poznatky prostřednictvím informačních technologií. Hlavní snahou je převádět 

neformalizované informace na formalizované a ty následně transformovat do podoby 

využitelné IS/IT. 

 

2.4.6 ERP1 systém 

 Je integrovaný systém, jež sjednocuje klíčové oblasti podnikání. V zásadě jde o 

oblasti výroby, financí a řízení projektů. Hovoří se o nich jako o srdci podniku. 

                                                 
1 Enterprise Resource Planning 
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2.5 Efektivita, efektivnost IS2 

 Z pohledu informačních systémů představují vložené prostředky výdaje do 

informačních systémů a jejich účinnost se měří pomocí přínosů, které informační 

systémy dodávají. Zatímco výdaje do IS jsou „viditelné“, přínosy z nich (či jejich 

užitek) jsou „neviditelné“. (5) 

 

Očekávaný užitek (uspokojení, ekonomický blahobyt) z informačních systémů může být 

pro: 

 - majitele – trvalé zhodnocování vloženého majetku do podniku 

 - manažery – možnost úspěšného řízení podniku a dosažení žádoucích výsledků 

 - zaměstnance – lepší pracovní prostředí, menší náročnost 

 - zákazníky – produkt či službu získá s vyšší přidanou hodnotou za přijatelnou  

             cenu 

 

2.5.1 Výdaje na IS 

 Výdaje na informační systémy jsou úzce spjaty s efektivností. Řízení těchto 

výdajů by mělo fungovat na principu zajištění požadovaných funkcí (parametrů) IS při 

minimálních nákladech. Vyjádření výdajů v absolutní výši má dle (5) poměrně malou 

vypovídací schopnost, proto je vhodnější použít poměrové ukazatele, jakými jsou např.: 

 • roční výdaje na IS/ICT jako procento celkového ročního obratu či příjmů 

 • roční výdaje na IS/ICT jako procento celkových ročních výdajů podniku 

 • roční mzdové výdaje na IS/ICT jako procento celkových ročních výdajů na  

   mzdy (platy) 

 • poměr mezi výdaji na HW, SW a služby IT 

 • roční výdaje na IS/ICT na pracovníka (řídící a THP pracovníci) 

 • procento výše ročních investic do IS/ICT z celkového objemu ročních investic    

   atd. 

 

 

                                                 
2 efektivita, účinnost (efficiency) = poměr mezi přínosem nějaké činnosti a náklady na ni vynaloženými. 
   efektivnost, účelnost (effectiveness) = vztah mezi stanoveným cílem a dopadem, vlivem nebo následkem. (5) 
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Základní rozdělení a charakteristika na IS/ICT: 

 a) časové hledisko 

 b) druhové hledisko 

 c) aplikační hledisko 

 

Časové hledisko výdajů na IS/ICT: 

 Rozlišujeme výdaje ve spojitosti s životními fázemi informačních systémů. 

Každá následující fáze je s výdaji spojena: 

 1) plánování 

 2) pořízení (vývoj, nákup) 

 3) zavádění (implementace) 

 4) provoz a údržba 

 5) likvidace 

 

 Ve fázi plánování a pořízení je zapotřebí učinit důležité rozhodnutí a to jakou 

formou bude systém pořízen. Vesměs jsou možnosti tři. Prvním je klasický 

dodavatelský způsob, tzn. zakoupíme systém na trhu. Druhá možnost nabízí vývoj 

systému přímo na míru. Jedná se tedy o unikát, jež je určen pouze pro konkrétní firmu. 

Posledním způsobem je stále více používaný outsourcing, resp. některý z jeho variant. 

 

Druhové hledisko výdajů na IS/ICT: 

 – hardware (počítače, periferie, komunikace) 

 – software (operační systém, počítačové sítě, databáze, aplikace) 

 – pracovníci (projektanti, správci, technici apod.) 

 – externí služby (servis hardwaru, komunikační služby, outsourcing IS) 

 – režie (správní, materiálová, energie atd.) 

 

Aplikační hledisko výdajů IS/ICT: 

 Sledují se zde výdaje na jednotlivé aplikace či konkrétní funkční celky jako 

např. mzdová agenda atd. Hledisko má smysl pouze pokud je možné sledovat přínosy 

z těchto aplikací a lze je přiřadit k výdajům. Stále více se výdaje posouvají od systémů 
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pouze určených pro tok dat k systémům, jež slouží jakožto podpora pro manažerská 

rozhodování. 

 

2.5.2 Přínosy IS/ICT 

 Celkovou efektivitu IS/ICT nejvíce vystihuje koncový uživatel, poněvadž je to 

právě on kdo se systémem každodenně pracuje a je schopen nejlépe identifikovat 

rychlost, efektivitu, přehlednost či slabá místa a další důležité rysy systému. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí věnovat maximální pozornost jeho požadavkům, připomínkám a 

očekáváním. Ta ovšem bývají rozdílná z důvodu rozličných rolí ve firmě a postavení. 

Velkou roli hraje i požadavek na počítačovou gramotnost uživatelů. Jde-li pouze o 

vkládání dat nebo jejich dolování, případně sledování průběhu procesů apod. 

 

 Přínosy můžeme rozdělit jak na přímé (můžeme je finančně vyčíslit), tak 

nepřímé (finančně je nelze vyčíslit). 

 

Přímé přínosy: 

 – úspora pracnosti  

 – úspora nákladů (materiálových, režijních, finančních) 

 – efektivnější využívání zdrojů 

 – zkrácení průběžných dodacích lhůt 

 – zvýšení zisku či obratu 

 – snížení vázaného kapitálu (zásoby, rozpracovaná výroba) 

 

Nepřímé přínosy: 

 – zvýšení informovanosti pracovníků 

 – lepší podpora cílů firmy 

 – zvýšení image firmy 

 – vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům 

 – zvýšení konkurenceschopnosti 
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2.6 Bezpečnost IS 

 Je bezpochyby jednou z klíčových oblastí, jež je zapotřebí věnovat vysokou 

pozornost. V případě, že technika vypoví službu, můžeme ji nahradit, ovšem ztratíme-li 

data, pak to může mít pro podnik katastrofální důsledky. Paradoxem je, že právě 

největší hrozbou pro zneužití interních dat jsou právě samotní zaměstnanci firmy. 

 

Základní otázky bezpečnostní politiky: 

 - Co má být chráněno? 

 - Kdo nese odpovědnost? 

 - Kdy to bude efektivní? 

 - Jak to bude vynuceno? 

 - Kdy a jak to bude realizováno? (5) 

 

Bezpečnostní prvky IS: 

 - fyzická bezpečnost (mříže, alarmy, apod.) 

 - záložní zdroje energie (UPS) 

 - přístupová práva (role, správa hesel) 

 - firewall 

 - antivirový produkt 

 

2.7 Databáze 

2.7.1 Co je to databáze 

 Databázi si můžeme představit jako soubor informací popisující reálný svět, jako 

například evidence zaměstnanců, produktů, obyvatelstva atd. Tyto informace bývají 

zpravidla uloženy na jednom centrálním místě. 

 

Každý databázový systém je složen z následujících třech částí: 

 - systém řízení báze dat (SŘBD) (program pro organizaci a údržbu dat) 

 - databázová aplikace (program umožňující prohlížení, výběr a aktualizaci dat) 

 - databáze (základna dat) 
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 Prvek jako třeba člověk, auto, školní předmět je v terminologii databází 

označován jako entita. Vlastnosti tohoto prvku se nazývají atributy, např. jméno 

příjmení, rodinný stav, atd. 

 Je potřeba mít na paměti existenci jistého databázového modelu, což je 

matematický popis databáze. Modely se nejprve užívaly dvojího typu. Prvním je model 

hierarchický založeném na principu hierarchie mezi entitami, tzn. vztahy podřízenosti a 

nadřízenosti a druhým je síťový model, který vychází z teorie grafů. Uzly v grafu 

odpovídají entitám a orientované hrany definují vztahy mezi entitami. 

 V 70. letech se tyto modely ukázaly býti nedostatečnými z důvodu problémů 

realizace a implementace vazby N:M, a proto vznikl model relační, jež se stal 

standardem pro databáze a je v hojné míře užíván dodnes. 

 

2.7.2 Relační databáze  

Dr. Edgar F. Codd přišel s možností způsobu jakým lze využít relační kalkul a 

algebru i pro uživatele netechnického zaměření pro ukládání a manipulaci s daty. Dle 

něj k tomu mělo být používáno srozumitelných příkazů vycházejících z běžné 

angličtiny. Již tato koncepce počítala s ukládáním dat do tabulek. Návrh byl založen na 

nezávislosti dat na použitém hardware, na způsobu jejich fyzického uložení, dále pak na 

přístupu k datům pomocí neprocedurálního jazyka. Uživatel měl mít možnost 

specifikovat určitou operaci nad množinou dat jím definovanou místo pouhé 

manipulace s jedním záznamem. 

 Podle relační teorie lze za pomoci základních operací, tzn. sjednocení, kartézský 

součin, rozdíl, selekce a projekce, uskutečnit veškeré operace s daty a ostatní jsou pouze 

jejich kombinacemi. 

 Jen pro zajímavost prvotní databáze byly testovány s 8 MB dat, v dnešní době 

databáze obsahují terabyty dat. 
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Codd definoval pro relační model 13 pravidel: 

1) Relační databázový řídící systém (RDBŘS) musí být schopen řídit databáze 

prostřednictvím jejich relační schopností 

2) Informace – všechny informace v relační databázi (včetně názvů tabulek a 

sloupců) jsou představovány výlučně hodnotou v tabulkovém formátu 

3) Zaručený přístup – každá hodnota v relační databázi musí být přístupná 

prostřednictvím kombinace názvu tabulky, hodnoty primárního klíče a názvu 

sloupce 

4) Systematická podpora prázdných hodnot – RDBŘS poskytuje systematickou 

podporu pro zpracování prázdných hodnot (neznámá nebo neupotřebitelná data), 

které se musí lišit od výchozích hodnot a být nezávislé na jakékoli doméně 

5) Aktivní, vždy dostupný relační katalog – popis databáze a jejího obsahu je na 

logické úrovni reprezentován rovněž formou tabulky a informace lze z něho 

získávat pomocí databázového jazyka 

6) Všeobecný datový podjazyk – musí existovat alespoň jeden jazyk s vhodně 

definovanou syntaxí a musí být všeobecný, musí umožňovat definici dat, 

manipulaci s daty, práci s pravidly integrity, ověřování totožnosti a realizaci 

transakcí. 

7) Aktualizace pohledů – Systém musí umožňovat aktualizaci dat ve všech 

pohledech, které jsou teoreticky aktualizovatelné 

8) Vkládání, aktualizace a odstraňování na úrovni množin – relační databázový 

systém musí umožňovat nejen výběr, ale i vkládání, aktualizaci a odstraňování 

dat na úrovni množin 

9) Fyzická nezávislost dat – aplikační programy a programy „ad hoc“ nesmí 

vyžadovat modifikaci, dojde-li ke změně interní struktury úložiště nebo metody 

fyzického přístupu k němu 

10) Logická nezávislost dat – aplikační programy a programy „ad hoc“ nesmí být 

při provedení změn v tabulkových strukturách na logické úrovni do maximální 

možné ovlivněny 

11) Nezávislost integrity – databázový jazyk musí umožňovat definici pravidel 

integrity, tato pravidla musí být uložena v neustále přístupném katalogu a nesmí 

být možné je obejít 
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12) Nezávislost distribuce – aplikační programy a požadavky „ad hoc“ nesmí 

vyžadovat modifikaci při prvotní ani opakované distribuci dat na jiné počítače 

13) Nenarušitelnost – má-li databázový systém nízkoúrovňový (procedurální) 

programovací jazyk, tomuto jazyku nesmí být umožněno obcházet pravidla 

integrity definovaná databázovým jazykem3 

 

2.7.3 Databázový systém 

 Databázovým systémem rozumíme jednak údaje uložené a spravované v 

databázi, ale i software pro přístup k těmto údajům. V souvislosti s databázemi 

nazýváme souhrn nástrojů, postupů a technik databázovou technologií. Databázové 

systémy lze rozdělit na několik základních typů: 

 

a) hierarchické a síťové – aplikační programy jsou závislé na databázi, z čehož plyne   

 například problematická údržba 

 

b) relační – typická je zde neprocedurální manipulace s daty a ukládání dat s pevnou  

         strukturou ve formě tabulky 

 

c) objektové – používají složité datové struktury a složitá pravidla založená na     

                        obchodní logice známé pod názvem Business rules. 

 

2.7.4 SŘBD 

 Neboli systém řízení báze dat je objekt, který obstarává přístup k uloženým 

údajům v databázi. Díky tomuto programu uživatel nemusí znát fyzickou strukturu 

uložených údajů, poněvadž právě k těmto datům přistupujeme za pomoci SŘBD. 

 

 Drtivá většina SŘBD používá při uspořádání dat relační model, v němž jsou data 

uspořádaná do tabulek. Tabulka neboli entita zpravidla shromažďuje informace o 

                                                 
3 STEPHENS, R. a PLEW, R. Naučte se SQL za 21 dní. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004, s. 34, ISBN 
80-7226-870-8. 
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jednom druhu objektu. Sloupce tabulky nazýváme položky či atributy, řádkům říkáme 

záznamy. Každá tabulka má své unikátní jméno. 

 

 Komunikace klienta a aplikačního programu SŘBD probíhá pomocí jazyka 

SQL. Většina SŘBD v současných programech má charakteristické standardní rysy, 

kterýmiž jsou: 

 

Transakční zpracování 

 Dochází-li ke složitější manipulaci s daty složených z posloupnosti určitých 

kroků, je vykonávána jako transakce, jež databázi převede z jednoho konzistentního 

stavu do druhého. Jinými slovy lze říci, buď všechny operace v transakci proběhnou 

úspěšně a nebo neproběhnou vůbec, tzn. že databáze bude uvedena do stavu v jakém 

byla před transakcí. 

 

Zotavení se z chyb a nehod 

 Dojde-li při zpracování údajů k chybě, musí systém být schopen se z této chyby 

zotavit a dále pokračovat v práci, kupříkladu obnovením databáze ze záložních souborů. 

 

Víceuživatelský přístup 

 Přístup k databázi a příslušným údajům se předpokládá více uživatelům. Proto 

musí systém umět definovat různé uživatelské role pro efektivní řízení přístupu 

k údajům. 

 

Ochrana údajů 

 Například při havárii počítače či fyzické krádeži. Přístup k těmto datům musí být 

zabráněn a eliminování možnosti zneužití dat. 

 

Architektura 

 V závislosti na velikosti, objemu a místu vlastního zpracování lze architektury 

rozdělit do čtyř základních kategorií neboli platforem: 
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Centralizované 

 Na hlavním, hostitelském, počítači jsou zpracovávány veškeré programy 

potřebné pro práci s databází a komunikaci s ní. Uživatelé k databázi přistupují 

z místních, případně vzdálených terminálů. Aplikace i SŘBD běží na témže počítači a 

vzájemná komunikace probíhá prostřednictvím sdílené oblasti paměti či paměťové 

oblasti přidělené aplikaci, spravované operačním systémem hostitelského počítače. 

SŘBD je zodpovědné za přenos dat na disk a z něj s využitím služeb operačního 

systému. 

 

Výhody: 

- centrální zabezpečení 

- schopnost uložení velkého množství dat 

- současná práce více uživatelů 

 

Nevýhody: 

- náklady na pořízení a údržbu 

- velká kvalifikovanost operátorů a systémových programátorů (mzdy) 

 

Systémy na osobních počítačích (PC) 

 Běží-li SŘBD na PC, pak toto PC neplní pouze funkci  hostitelského počítače, 

ale i jako terminál. Funkce SŘBD a databázových aplikací jsou spojeny do jednoho 

programu, čímž je dosahováno značné mohutnosti, flexibility a rychlosti ovšem na úkor 

snížení bezpečnosti a integrity dat. 

 

Výhody: 

- víceuživatelský přístup ke sdíleným datům 

 

Nevýhody: 

- výkonnost systému limitována výkonem PC 

- možnost měnit data i mimo SŘBD 
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Databázové systémy klient/server (C/S) 

 Tento typ rozděluje zpracování mezi dva systémy, a to PC v roli klienta, na 

němž běží databázová aplikace a databázový server, na kterém běží vlastní SŘBD nebo 

jen jeho část. Tedy uživatel vytvoří požadavek na data z databázového serveru a 

aplikace vyšle požadavek na server. Ten provede vlastní vyhledání a pošle zpět pouze 

data odpovídající uživatelova dotazu. 

 

Výhody: 

- redukce množství dat posílaných po síťovém médiu 

- přenos pouze konkrétních dotazů a výsledků místo celých souborů 

- některé procedury a dotazy uloženy přímo na serveru = další redukce 

- aplikační nezávislost 

- udržení integrity dat 

- transakční zpracování 

 

Nevýhody: 

- zvýšené personální náklady na obsluhu a údržbu databázového serveru 

- náklady na hardware 

 

 Největší nevýhodou výše popsaných systémů je požadavek na uložení dat na 

jediném počítači. Například velké společnosti, které mají své pobočky v různých 

městech nemohou propojit jednotlivá oddělení s hlavním hostitelským počítačem. Tento 

problém však řeší: 

 

Systémy distribuovaného zpracování 

 Zde jsou data sdílena mezi různými hostitelskými systémy tak, že se mezi nimi 

posílají veškeré změny pomocí přímého spojení (ve stejné síti) a nebo dálkově po 

vyhrazených linkách. V případě změny dat v jedné pobočce dochází k aktualizaci 

databází na všech ostatních pobočkách. Data jsou zasílána do centrálního počítače po 

skončení pracovní doby. Uživatel nejdříve vytvoří požadavek, který odešle 

databázovému lokálnímu serveru, ten vyšle požadavek na data, která sám neobsahuje, 

po síti na střediskový počítač. Po odpovědi na dotaz ji zkombinuje s údaji na vlastních 
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discích a vše pošle zpět uživateli. Další možností je, že uživatelé u terminálů 

připojených přímo ke střediskovému počítači mohou přistupovat k datům, jež jsou 

uloženy na vzdálených databázových serverech. 

 

Výhody: 

- aplikační program nepotřebuje znát místo uložení dat 

- uživatel vidí pouze svá data nikoliv cestu k nim 

- systém sám automaticky zajistí dodání dat do místa, kde je uživatel 

- zvýšená spolehlivost 

-  

Nevýhody:  

- vyšší provozní náklady 

- obtížnější kontrola datové integrity 

 

2.7.5 SQL servery 

 Předtím než započne vlastní návrh datových struktur, vztahů apod. je velice 

důležité vybrat databázový server. Pro jeho správný výběr existuje celá řada faktorů a 

kritérií. Základním rozdělením jsou programy komerční, za něž se platí nemalé částky, 

ale zato s velkou spolehlivostí, vyčerpávající dokumentací a kvalitním zákaznickým 

servisem a tzv. open source programy. Jak název napovídá mají otevřený zdrojový kód 

a jsou tudíž volně k dispozici, ovšem příliš velká spolehlivost se očekávat nedá, 

dokumentaci s trochou štěstí najdeme někde na internetu, v lepším případě přímo od 

výrobce a servis se v drtivé většině neposkytuje. Proto velké instituce jakými jsou 

banky, úřady, pojišťovny a jiné jim podobné raději vynaloží vyšší náklady a sáhnou po 

komerčních produktech. Kdežto malé firmy či pro účely rodinné databáze zvolí spíše 

z důvodu minimálních nákladů open source. 

 

 Dalšími neméně důležitými kritérii jsou zcela jistě kompatibilita s ostatními 

programy, výkon databázového serveru, jakým způsobem jsou data interpretována (zda-

li je potřeba vytvořit uživatelské prostředí, podporuje-li databáze komunikaci s jazykem 

v němž je prostředí vytvořeno, či uživatelský interface už obsahuje apod.), ale i 
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lokalizace pro území na němž bude provozován. Česká republika je velice specifická 

z důvodu diakritiky a mnoho open source programů tuto problematiku nebere v potaz. 

 

Komerční SQL servery 

 V současnosti je na výběr celá řada produktů databázových serverů. Zmíním se 

jen o těch nejrozšířenějších. Nejvíce známý je SQL Server od firmy Microsoft, nyní ve 

verzi 2008. Společnost na svých internetových stránkách nabízí možnost stažení SQL 

Serveru 2008 R2 ovšem pro práci použiji verzi starší a to SQL Server 2005 v edici 

Express Edition, která je zcela zdarma, obsahuje pokročilé funkce, ale je samozřejmě 

„osekaná“ o mnoho důležitých nástrojů. V hojné míře je úspěšně užíván produkt 

Oracle, jež je k dispozici také zdarma, od stejnojmenné firmy. Neměli bychom 

opomenout další, širší veřejnosti jistě známější, software opět od Microsoft a to MS 

ACCESS, jež je součástí kancelářského balíku MS Office. Ovšem na vedení složitých a 

náročných firemních databází není příliš vhodný. 

 

Open source programy 

 Jsou programy distribuované zcela zdarma a volně ke stažení. Nemívají většinou 

žádnou technickou podporu a v lepším případě nalezneme na stránkách vydavatele 

referenční příručku. Svou silou je nejznámější a ve velké míře používaný MySQL. Není 

zde žádné grafické prostředí, ale pouze příkazový řádek. Některé nástroje ani 

neobsahuje oproti komerčním serverům. Dále bych neměl opomenout PostgreSQL. 

Ten vyniká stabilitou, rychlostí a dobrou podporou. Z počátku byl určen pro operační 

systém UNIX, jenže od verze PostgreSQL 7.5 nastala v tomto přístupu změna. 

 

2.7.6 Historie databázových serverů a jazyka SQL 

 První produkty databázových serverů se zabudovaným SQL jazykem byly od 

firmy IBM (produkt DB2), SQL/DS. S příchodem osobních počítačů začali i ostatní 

výrobci stále více uvažovat o SQL. Zřejmě nejznámější je dBASE IV od společnosti 

Ashton-Tate. 
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 Ovšem v těchto případech nebyla implementace SQL úplná. Dalšími servery 

byly INFORMIX-SQL, INGRES pro PC, ORACLE, SQLBase, XDB II, XQL. 

S rozmachem jazyka se začal zabudovávat i v systémech UNIX. Jmenujme aspoň 

SŘBD ORACLE, INFORMIX. 

 

 Historie SQL (Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk) se 

začíná psát roku 1974 uveřejněním první práce Dr. Codda. První použitelnou verzi 

vyvinula společnost IBM pod názvem SEQUEL (Structured English Query Language). 

Už od počátku bylo hlavní myšlenkou vytvoření jazyka blízkého angličtině. K tomuto 

standardu se postupně přidávaly i jiné firmy (Oracle, Sybase, Informix). Původně byl 

jazyk určen pro produkt DB2, který je k dostání i dnes. Postupně byly přijaty upravené a 

vylepšené standardy jazyka SQL s názvem SQL-86, SQL-92 (vžil se zkrácený název 

SQL-2). V současné době je dostupný standard SQL3 (SQL-99). 

 

2.7.7 Podmnožiny jazyka SQL 

DDL (Data Definition Language) – Jazyk pro definici dat 

 Slouží k definici struktur a vytváření objektů v databázi, jako jsou tabulky, 

pohledy apod., či k změně jejich struktury anebo zrušení (odstranění). Patří sem 

například tyto příkazy: 

CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE VIEW, 

ALTER TABLE, ALTER VIEW, DROP TABLE, DROP INDEX, DROP VIEW 

 

DML (Data Manipulation Language) – Jazyk pro manipulaci dat 

 Je určen k manipulaci s daty, především jejich výběr, vkládání a aktualizace. 

Zahrnuje tyto hlavní příkazy: 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

 

DCL (Data Control Language) – Jazyk pro řízení dat 

 Jedná se o speciální podmnožinu příkazů k provozu a údržbě databáze a 

přidělování práv. 

CREATE USER, ALTER USER, DROP USER, GRANT, REVOKE 
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TCC (Transaction Control Commands) – Jazyk pro řízení transakcí 

SET TRANSACTION, SAVEPOINT, ROLLBACK, COMMIT 

 

2.8 Datové a funkční modelování 

2.8.1 Datové typy 

Textové údaje 

CHAR (n) – libovolný řetězec o délce 1 – 255 

VARCHAR (n) – viz. CHAR, rozdíl je ve velikosti (pokud u CHAR napíšeme například  

                             délku 5 a vložíme sem hodnotu o délce 3 zbývající znaky doplní  

                             mezerou, kdežto VARCHAR prázdná místa mezerou nevyplňuje) 

 

Číselné údaje 

NUMERIC (x,y) – reálné číslo 

INTEGER – celé číslo včetně znaménka 

DECIMAL (x,y) – desetinné číslo s pevnou desetinnou čárkou 

REAL – číslo v pohyblivé řádové čárce 

 

Datové a časové údaje 

DATE – kalendářní datum 

TIME – denní čas 

TIMESTAMP – „časové razítko“ 

INTERVAL – časový interval 

 

Ostatní 

Boolean – logické hodnoty true / false 

 

Datových typů je mnohem více, zde je pouze výčet těch nejpoužívanějších. 
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2.8.2 Integrita relačního modelu 

a) doménová integrita 

Hodnota každého z atributů musí být z množiny (domény) pro daný atribut přípustných. 

 

b) entitní integrita 

primární klíč – jednoznačná identifikace každého řádku 

kandidátní klíč – to stejné jako primární, akorát není vybrán, je spíše alternativní 

volbou 

 

c) referenční integrita 

cizí klíč – umožňuje propojení tabulky s jinou tabulkou např. číselníkem 

 

2.8.3 Vztahy mezi tabulkami 

1:1 – jednomu záznamu z tabulky odpovídá právě jeden záznam tabulky jiné (jeden 

člověk může mít pouze jeden řidičský průkaz a jeden konkrétní průkaz vlastní 

pouze jeden konkrétní člověk) 

 

1:N – jednomu záznamu z tabulky odpovídá více záznamů tabulky jiné (jeden člověk 

vlastní více kreditních karet ale jedna konkrétní karta přísluší pouze jednomu 

konkrétnímu člověku) 

 

N:1 – to stejné jako 1:N akorát se na ni díváme z opačné strany 

 

N:M – několika záznamům jedné tabulky odpovídá více záznamů jiné tabulky (jeden  

            student studuje více předmětů, ale jeden konkrétní předmět navštěvuje také více  

            studentů) 
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2.8.4 Normalizace 

1. normální forma – multizávislost 

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

nad skalárními obory hodnot (doménami). (4) Všechny atributy musí být jednoduché 

nikoliv složené či vícehodnotové. 

 

2. normální forma – funkční závislost 

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

všechny její atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči. (4) 

 

3. normální forma – tranzitivní závislost (Boyce-Coddova normální forma) 

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

všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé. (4) Boyce – Coddova normální 

forma je pouze variací třetí normální formy a platí, je-li relace v Boyce – Coddově 

normální formě je i ve třetí normální formě. Ovšem obráceně to neplatí. Dá se používat 

jen pro specifické případy a ne vždy se jich dá dosáhnout. 

 

4. normální forma 

 Relace je čtvrté normální formě, pokud je v Boyce – Coddově normální formě, a 

navíc všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi 

z kandidátních klíčů (v jedné relaci se nesmí spojovat nezávislé opakované skupiny). (4) 

 

5. normální forma 

 Týká se případu spojené závislosti, která vyjadřuje cyklické omezení, pokud je 

relace1 spojena s relací2, relace2 je spojena s relací3 a relace3 je spojena zpětně 

s relací1, pak všechny tři entity musí být součástí stejného vektoru hodnot. (4) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Profil firmy 

 Firma byla založena v roce 1990 jako družstvo pěti, později čtyř vlastníků. Roku 

1992 se toto družstvo přetransformovalo na společnost s ručením omezeným, kterou 

tvořilo pět společníků a přibližně deset zaměstnanců. V roce 1996 se počet společníků 

snížil na tři odchodem dvou zakládajících společníků z firmy. Zbylí společníci se stále 

drží původního předmětu podnikání, stavební činnosti. Počet zaměstnanců se v 

posledních letech ustálil na 25. Společnost pracovala či se podílela i na zahraničních 

zakázkách, například pro Německou společnost. 

  

 Předmětem podnikání je provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací 

na nich a jejich odstraňování, zateplování budov a fasád. Firma není výrobním 

podnikem, ale pouze poskytuje určitý sortiment služeb. 

 

 Tímto sortimentem služeb je provádění obvyklých zednických prací jako je 

zdění, omítání, potěry, montáž některých zabudovávaných předmětů, provádění obkladů 

a dlažeb, provádění fasádních nátěrů a maleb. Ostatní řemeslné práce je schopna zajistit 

formou dodávky tzv. na klíč pomocí spolupracujících specializovaných firem. 

 

 Specializací je zejména provádění zateplovacích prací pomocí kontaktních 

zateplovacích systémů různých firem namátkou například ALSECCO, TERRANOVA, 

BAYOSAN, HASIT, LAFARGE a dalších. Zaměstnanci jsou zacvičeni v aplikování 

zateplovacích systémů a bývají pravidelně proškolováni. Součástí regenerace 

panelových domů je i sanace betonových ploch, jejíž  realizaci firma provádí ze 

systémových produktů. K sanaci využívá produktů firem ALSECCO, MUREXIN a 

ARDEX. 

 

 V roce 1993 společnost navázala spolupráci s bavorskou stavební firmou, se 

kterou prováděla sádrokartonové konstrukce v Berlíně pod společnou hlavičkou. Od 

této doby provádí firma i sádrokartonářské práce včetně půdních vestaveb ve spolupráci 

se smluvními tesaři. 
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 Roku 2001 byl zaveden a obhájen Systém jakosti ve firmě dle ISO 9002. O dva 

roky později byl systém jakosti překlopen z ISO 9002 do ČSN EN ISO 9001:2001. 

Držitelem tohoto certifikátu je společnost až do současnosti. 

 

 V době psaní této práce byla firma i přizvána na německý stavební veletrh spolu 

se smluvními dodavateli a partnery. 

 

3.2 Popis organizační struktury 

 V současné době firmu vedou tři společníci, z nichž dva mají funkci jednatelů a 

mají vyšší podíl ve firmě. Každý z nich má podrobně vymezeny své kompetence a 

rozsah činností své práce. Všichni tři ovšem vykonávají pozici stavbyvedoucího mající 

zodpovědnost za realizaci jemu přidělené zakázky. Jedním z nich je i manažerem jakosti 

a informačních technologií. Kromě zaměstnanců s dělnickou profesí do struktury spadá 

ještě administrativní pracovnice, jež vykonává kancelářskou činnost zahrnující 

personalistiku a účetnictví. 

 

3.3 SWOT analýza firmy 

 Tato metoda umožňuje identifikovat silné a slabé stránky spolu s příležitostmi a 

hrozbami vztahující se například k určitému projektu či obecnému podnikání 

společnosti. 

 

Silné stránky (Strengths) 

o Znalost oboru 

o Firma působí na trhu od roku 1990 

o Velké množství kontaktů 

o Dlouholeté zkušenosti v oboru 

o Flexibilní reakce na novinky na trhu 

o Významné reference 

o Zpětná vazba od stálých zákazníků 

o Individuální přístup, ochota, vstřícnost 

o Zaměstnanecké benefity 
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Slabé stránky (Weaknesses) 

o Konkurence v oboru 

o Nepříliš strategické umístění sídla 

o Výsledná cena ovlivněna cenou produktů dodávaných dodavateli 

o Malý podíl na trhu 

 

Příležitosti (Opportunities) 

o Spolupráce s dodavatelskými subjekty 

o Zahraniční trh 

o Flexibilní reakce a použití novinek v oboru 

o Navázání nových kontaktů 

 

Hrozby (Threats) 

o Vstup velké společnosti na trh 

o Konkurence 

o Prodloužení termínů zakázek 

o Nezaplacení za služby 

o Zpožděné dodání produktů od dodavatelů 

o Změna či úprava požadavků zákazníků 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy firmy 

 Současný stav firmy je stabilní a nemá žádné nedořešené závazky vůči svým 

zaměstnancům a dodavatelům. Společnost se na trhu sice pohybuje dlouhou dobu, ale 

stále se jedná o společnost s oficiálním označením malá. Proto musí stále bojovat o své 

malé místo na trhu a doufat pro nevstoupení nějakého většího spolku do oboru. Na 

druhou stranu je společnost pracovně stále vytížena a o zakázky nemá nouzi. 

Samozřejmě kromě období zimy, kdy se tyto služby využívají v mnohem menším 

měřítku. 

 

 Příjmy jsou tvořeny zaplacením za realizaci zakázek zákazníkem. Tímto 

zákazníkem může být buď osoba soukromá a nebo firma. Jsou organizována i školení 

pro zlepšení kvalifikace zaměstnanců. 



 

37 

 Výdaje tvoří fixní složka a to mzdy, paušální platby dodavatelům, režie ( nájem, 

vodu, elektřinu, apod. ). Variabilní složkou jsou semináře, vybavení kanceláře, potřeby 

informačních technologií atd. 

 

3.4 Analýza současného stavu systému 

 Jak již bylo řečeno výše, systém vznikl jako projekt k mé bakalářské práci a 

proto byl tehdy navržen tak, aby splňoval alespoň základní požadavky firmy. Za dva 

roky jeho užívání bylo zjištěno, že některé položky nejsou natolik využívány, aby jim 

byla věnována další pozornost. Naopak se objevily jiné, jež chce firma sledovat.  

 

 Z programátorského hlediska je třeba použité procedury, funkce a techniky 

optimalizovat pro zvýšení efektivnosti, rychlosti a snížení velikosti na pevném disku.  

 

 Dále jsou podrobně rozebrány jednotlivé oblasti celého systému, které jej tvoří, 

případně mají na něj jakýkoliv vliv. 

 

3.4.1 Databáze 

 Dobře navržená a funkční databáze je základním stavebním kamenem celého 

informačního systému. Jsou v ní uložena veškerá potřebná data pro práci, díky kterým 

může firma sledovat v reálném čase aktuální procesy. Celá databáze je založena na 

principech jazyka SQL v prostředí MS SQL Server 2005 Express Edition s pomocí 

grafického prostředí Management studio určené pro práci s MS SQL. 

 

 Databázi tvoří čtyři základní tabulky a to zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci a 

brigádníci. Pátou, nejdůležitější, je tabulka zakázek, kde se střetávají veškeré informace 

ze čtyřech předchozích. Samozřejmě každá tabulka je ještě normalizována a rozložena 

do více tabulek vedoucích až k číselníkům, tedy omezenou množinou nadefinovaných 

hodnot. 

 

 Z pohledů zásad a principů tvorby relačních databází je vše dle norem a 

doporučení. Zde bude spíše zapotřebí optimalizovat struktury tabulek a s tím související 
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relační vztahy. Některé tabulky budou spojeny do méně či do jedné a nebo naopak jedna 

tabulka rozdělena na více ( tímto není myšlena normalizace ). V rámci rozšíření 

systému přibudou i tabulky další a do relačních vztahů významně zasáhnou. 

 

 Dotazy na tvorbu výsledků jsou zapsány jako dotazy a je vidět, že nejsou příliš 

efektivně napsány. Pohledů, procedur a funkcí je využito spíše výjimečně. To vede 

k pomalejšímu vyhledávání dat. Proto dalším důležitým krokem bude určení, které 

dotazy budou tvořeny za pomocí „klasických“dotazů ve formě fyzických tabulek a které 

jako pohledy, jež zabírají mnohem méně místa. 

 

 Systém není automatizován, proto bude zapotřebí určit, které prvky se mají 

potvrzovat uživatelem a které sami vyhodnotí výsledek. 

 

3.4.2 Uživatelé 

 Systém je využíván na jediném počítači a přístup k němu mají pouze majitelé a 

administrativní pracovnice. Jelikož uživatelé v drtivé většině případů nemají ponětí jak 

s databází pracovat, je tu pro ně vytvořené uživatelské prostředí, které by mělo 

bezpochyby práci usnadňovat a nikoli znesnadňovat. Bylo zjištěno, že grafické prostředí 

je zcela vyhovující. Odpovídá jak firemním barvám, tak i příjemně působí na oči. 

Spokojenost je i s rozložením menu a jeho jednotlivých položek. Intuitivní, pohodlné a 

rychlé ovládání je nadmíru vyhovující. 

 

 Menší nespokojenosti se objevují ve fázi zobrazování výsledků. Získaná data 

jsou z věcného hlediska správná, ale trochu nepřehledná. Z tohoto důvodu bude nutné 

zvolit jiný druh zobrazování výsledných dotazů, které tvoří stěžejní činnost systému. 

 

 V rámci vylepšování systému se plánuje jeho publikování na internetu. Zde by 

měl sloužit pro zaměstnance mimo vedení, tedy dělníky. 
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3.4.3 Technologie 

 Celý systém byl vytvořen v jazyce PHP, který bude použit pouze pro aplikaci 

určenou pro dělníky a prostředí internetu. Prostředí na firemním počítači bude nově na 

platformě .NET pro lepší práci a předejití případným kolizím v případě nespolupráce se 

serverem, jako je tomu v případě PHP. Prostředí bude stejné, jen na jiné platformě a 

s vázaností na internetovou aplikaci. 

 

3.4.4 Bezpečnost 

 Přestože se zde pracuje s citlivými informacemi, data v databázi nejsou žádným 

způsobem chráněna, Proto je třeba data pravidelně zálohovat a pokud možno 

automaticky v pravidelných intervalech. Zálohy by měly samozřejmě být uloženy na 

„bezpečných“ místech. 

 

3.4.5 SWOT analýza systému 

Silné stránky (Strengths) 

o Jednoduchost 

o Přehlednost 

o Intuitivnost 

o Rychlost 

o Nulové pořizovací náklady 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

o Nesrovnatelný s produkty na trhu 

o Nepoužití programátorských efektivních praktik 

o Bez dokumentace 

o Nepřenositelnost 

 

Příležitosti (Opportunities) 

o Propojení s dalšími systémy 

o Použití nových technologií 

o Minimální náklady na provoz 
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Hrozby (Threats) 

o Žádné zabezpečení systému 

o Žádné zálohování uložených dat 

o Nedostatečné zkušenosti programátora při programování 

o Dlouhá doba vývoje z důvodu nezkušeností programátora 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy systému 

 Systém byl vyvíjen v prostředí PHP, pro jeho vylepšení se použije platforma 

.NET za použití jazyka C# a principů objektového programování, čímž se rozšiřují 

možnosti orientace na výsledek. Aplikace určená pro prostředí internetu bude nadále 

vytvářena v prostředí PHP. Díky minimálním pořizovacím a provozním nákladům se i 

nadále využije tento způsob za podpory vyšší míry zabezpečení. GUI4 se ujal a proto se 

do něj nebude zasahovat. Vytvoření dokumentace zřejmě již bude nutností. 

 

3.4.6 HOS analýza 

 Je jednoduchou metodou pro male a střední podniky pro zhodnocení vložených 

prostředků do informačních systémů. Je ovšem nesmírně obtížné určit přesné, exaktní 

hodnocení úrovně informačního systému a navíc i manažeři potřebují zhodnotit, zda-li 

je jejich systém dostačující či je potřeba jej vylepšit a pokud se pro vylepšení 

rozhodneme, pak na jakou oblast se zaměřit. S pomocí této analýzy se zaměřím pouze 

na oblast hardware a software. 

 

Hardware 

 Společnost disponuje pouze třemi počítači a výkonnostně jsou „odstupňovány“. 

Tedy na nejméně výkonném je prováděno opravdu minimální množství operací a slouží 

spíše pro účely zálohy dat. Druhý, středně výkonný, je užíván administrativní 

pracovnicí k vykonávání své práce, tzn. účetní programy, kniha jízd, mzdy a těmto 

podobné. Třetí nejvýkonnější zastává veškeré ostatní činnosti pro práci. Slouží pro 

elektronickou komunikaci, čtení výkresové dokumentace, archivace obrázků, zakázek, 

smluv, dodavatelů a mnoho dalšího. Všechny tři počítače jsou propojeny jako síť, kde 

                                                 
4 Graphical User Interface ( Grafické uživatelské rozhraní )  
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nejvýkonnější plní funkci serveru a není problém si na kterémkoliv z nich prohlédnout 

data jiného. Samozřejmě ve sdíleném prostoru. 

 

Software 

 Softwarové vybavení je více než kvalitní a společnost disponuje nástroji, které 

ke své práci potřebuje. Některé jsou „krabicové“ verze s oficiální podporou, především 

se jedná o antivirový program společnosti Symantec. Pravidelné aktualizace jsou 

samozřejmostí. Dále například programy pro účetnictví či knihu jízd jsou také komerční 

produkty a zahrnující svoji sofistikovanost a konkurenceschopnost. Pro potřeby 

komunikace s bankou je nainstalován i SQL Server, jež využiji pro řešení projektu, 

akorát je třeba zmínit, že použiji jinou verzi, která nabízí více možností pro práci 

s databázemi. 

 

 Další činnosti, jako jsou například, prohlížení výkresových dokumentací, 

fotografií a práce s nimi, jsou obsluhovány, tzv. freeware programy, které jsou volně 

dostupné a ke stažení v prostředí internetu. 

 

3.4.7 Potřeby a požadavky na IS 

 Systém by měl především sloužit jako výstup propojení informací z dat 

uložených v databázi. Z toho vyplývá, že stěžejním výstupem bude položka zakázek, 

kde je zobrazeno shrnutí o dodavatelích, jež se na dané zakázce podílejí svými 

produkty, o zákazníkovi a o přiřazení dělníků k zakázce spolu s dalšími detailními 

informacemi. Je zřejmě, že data budou přibývat a tím se úměrně vyhledávání 

zpomalovat. Proto je zapotřebí, aby výsledky byly tvořeny tzv. pohledy, jež zabírají 

mnohem méně místa, jelikož vznikají a zanikají při požadavku na dotaz. Veškeré akce 

systému je třeba rozdělit do logických skupin a umožnit přímý a rychlý přístup k tomu 

co uživatel hledá s co nejvíce žádoucími výsledky z pohledu problematiky databází. 

 

 Pokud se ovšem využije klasického dotazu místo pohledu, pak je třeba z důvodu 

místa optimalizovat. Zde je na místě připomínka, že dotaz vyhledává odzadu, takže 

optimalizovat takovým způsobem, aby bylo použito co nejméně vyhledávacích kroků, 

čímž samozřejmě dochází i ke značnému zrychlení celého systému a práce. 
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 Nakonec je zapotřebí zabývat se problematikou zálohování a bezpečnosti dat v 

databázi 

 

Potřeby 

o Co nejmenší počet kliknutí k požadované akci 

o Zálohování dat 

o Zvýšení bezpečnosti databáze 

 

Požadavky 

o Minimální místo na pevném disku 

o Logické uspořádání položek 

o Rychlost 

o Přehlednost ve výsledcích dotazů 

 

3.4.8 Souhrn aplikovaných analýz 

 Použitými analýzami bylo zjištěno, že systém společnosti vyhovuje pouze 

z části. Proto dochází k optimalizaci, jež je součástí řešení této práce. Totální 

přebudování struktury, vytvoření tabulek nových, změna datových typů a další dílčí 

kroky budou potřeba, aby bylo odstraněno aktuálních nedostatků. Firma zjistila, že ke 

své práci potřebuje i data, se kterými systém nepracuje a proto v rámci druhé části 

tohoto projektu dojde k vylepšení systému. Naopak se dopělo k názoru, že grafické 

prostředí pro komunikaci uživatele s databází je vyhovující, příjemné a navíc 

odpovídající firemním barvám. 

 

 Analýzami bylo dále zjištěno, že bude zapotřebí data zálohovat pravidelně a 

automaticky. Bude potřeba i zajištění bezpečného přístupu k datům z důvodu 

víceuživatelského přístupu a zobrazení možností menu pouze danému uživateli určené. 
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Vyhovující ( bude zachováno ): 

o Grafické prostředí 

o Celá základní myšlenka projektu 

o Přehlednost, rychlost, intuitivnost 

 

Nevyhovující ( bude odstraněno, případně opraveno ): 

o Forma zobrazování výsledků dotazů 

o Optimalizace 

o Žádné zálohování 

o Nezajištění bezpečnosti dat 

 

Nedostatky ( bude doplněno v rámci optimalizace a vylepšení ): 

o Zálohování 

o Bezpečnost 

o Automatizace 

o Použití informací do jiných programů 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 V této části se budu zabývat možností vlastního návrhu přebudování stávajícího 

systému a jeho vylepšení. Struktura postupu a popisu je od nejglobálnějších myšlenek 

až po konkrétní problematiku. Pro přehlednost je níže uveden takový podobsah, kde by 

měly být vidět návaznosti jednotlivých kroků k celkovému efektu práce systému. 

 

 

1) Základní myšlenka 

2) Rozdělení dat do logických skupin a podskupin 

************************************************* 

Provozní (administrativní) část 

3) Konceptuální návrh ( + logická úroveň ) 

4) Datový slovník 

************************************************* 

Ekonomická (finanční) část 

5) Princip činnosti 

6) Finanční analýza 

************************************************* 

7) Kontrolní mechanismy + standardizace dat 

8) Přístupová práva a role 

9) Zálohování 
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4.1 Základní myšlenka 

 Systém je rozdělen na dva základní moduly a to tzv. provozní případně 

administrační a ekonomický (finanční) modul. 

 

 V administračním modulu jde především o evidenci každodenních potřebných 

dat jako je například vedení agendy zaměstnanců, dodavatelů, obchodních zakázek, 

přiřazení zaměstnanců k zakázkám, detaily faktur apod. Kromě provádění základních 

operací jako jsou vkládání, úprava a mazání, jsou pak tato data využita pro statistické 

údaje, jež mohou firmě leccos napovědět. 

 

 Ve druhém modulu jsou zaznamenávány položky základních účetních výkazů. 

Ten slouží spíše jako datový podklad pro finanční analýzu, jež je součástí systému, než 

pro detailní vedení účetnictví. 

 

 Velice silným a užitečným zdrojem informací jsou sestavy, kde se může využít 

spojení obou modulů či dat získaných z finanční analýzy a statistiky. 

 

 Poslední nabízenou možností je archiv, který by měl být součástí každého 

systému. Nabízí se i otázka využití pro datové sklady a dolování dat. Ačkoliv se o této 

možnosti uvažuje tato problematika není součástí řešení práce. 

 

 Aby nenastala situace, kdy po kanceláři budou chodit dělníci za účelem zjištění 

svého umístění na zakázce či jiných otázek, bude intranet zpřístupněn pomocí sítě 

internet, kde si každý z pohodlí svého domova vyhledá informace, jež potřebuje. Proto 

je řešena i otázka víceuživatelského přístupu, přidělování rolí a s nimi související 

uživatelská práva, poněvadž opravdu není žádoucí, aby dělník vkládal údaje do 

formuláře pro nového zaměstnance či nahlížel na výsledky finanční analýzy. Každý dle 

své role uvidí v systému jen data potřebná ke svému výkonu práce. 

 

 Jelikož se pracuje s ostrými daty a veškerý software a hardware může kdykoliv 

zkolabovat, je alespoň v malém měřítku řešena otázka zálohování a zabezpečení dat. 

Ztráta těchto dat může být přirozeně pro firmu dosti citelná. 
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4.2 Rozdělení dat do logických skupin a podskupin 

 Níže je uvedena struktura voleb menu. Položky, které nemají být zpřístupněny 

například dělníkům jsou pomocí skriptů skryty. 

 

Administrace Analýza Sestavy Archiv 

Personalistika Datová Pro vedení Personál 

Personál Finanční Pro vedoucí Zákazníci 

Obchod Ukazatelé Pro účetní Dodavatelé 

Zákazníci Absolutní ukazatele Pro personál Zakázky 

Dodavatelé Tokové ukazatele   

Zakázky Rozdílové ukazatele   

Účetnictví Poměrové ukazatele   

Rozvaha Soustavy indexů   

Výsledovka Altmann   

Cash flow IN   

Tabulka č. 1: Rozdělení dat do logických skupin 
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4.3 Provozní ( administrativní ) část 

4.3.1 Konceptuální návrh 

 Na základě poznatků a konzultací se veškeré údaje točí kolem čtyř hlavních 

tabulek jimiž jsou personál, dodavatelé, zákazníci a zakázky. Tabulky uchovávají 

důležité informace příslušící dané entitě. Uvedu například z tabulky zaměstnanců 

informace potřebné pro komunikaci ať už korespondenční či telefonickou, adresa 

bydliště s uvedením poštovního směrovacího čísla apod. 

 

 Dalšími entitami vytvořených v databázi jsou rozšiřovacího charakteru jako 

například tabulky smluv, faktur apod. Jejich údaje v nich jsou bezesporu také velmi 

důležité. Slouží spíše k propojení dvou hlavních tabulek za pomoci rozšiřovacích 

k dosažení efektivních výsledků, jež je dosaženo pomocí principů relačních databází. 

 

  Posledním typem entit vyskytujících se v návrhu jsou číselníky, tedy jakýsi 

seznam hodnot, které se smí objevit v na něj propojené tabulce a poli. Jejich princip 

spočívá v tom, že v hlavní tabulce je potřeba udat údaj, ale nebylo by efektivní jej 

pokaždé vypisovat ručně. Navíc pokud zvážíme možnosti různého druhu psaní. Píšeme-

li například pohlaví muž, někdo zapíše Muž jiný zase muž. Kdežto pokud je propojeno 

s číselníkem máme zaručenou zobrazovanou pouze hodnotu v něm zapsaném. Proto se 

v tabulce odkazující na číselník zapíše pouze číslo s datovým typem integer zabírající 

pouze čtyři bajty celkové velikosti databáze. Toto číslo tvoří primární klíč v tabulce 

číselníku. Pokud budeme do číselníku vkládat novou hodnotu, je třeba zajistit její 

automatické označení. Toho se dosáhne za pomoci tzv. automatického primárního klíče, 

kdy při každém novém vložení se předešlá hodnota zvýší o jedničku. Typickým 

případem číselníku je tabulka poštovních směrovacích čísel.  

 

 Spousta položek má dáno omezení jakožto nenulové pole. Ty jsou společností 

označeny za povinné a nezbytné pro administraci. 
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Obrázek č. 4: Konceptuální návrh databáze 

 

 

 

 
Obrázek č. 5: Dekompozice vazby Personál / Zakázky 
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Obrázek č. 6: Dekompozice vazby Dodavatelé / Zakázky 

 

 

 
Obrázek č. 7: Dekompozice vazby Zákazníci Firmy a Zákazníci Soukr. osoba / Zakázky 
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Obrázek č. 8: Datový model
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4.3.2 Schéma databáze na logické úrovni 

 Při návrhu databázových struktur by po konceptuálním návrhu mělo 

následovat zobrazení schématu na logické úrovni. Je zde zobrazena vzájemná 

propojenost tabulek a relačních vazeb. Vidíme zde nejen tabulky hlavní a 

rozšiřující, ale i číselníky. 

 

 
Obrázek č. 9: Schéma relačních vazeb databáze
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4.4 Datový slovník 

4.4.1 Personál 

 Tabulka uchovává údaje o veškerém personálu, jež s firmou má či měl nějakou 

spojitost. RCISLO obsahuje rodné číslo zaměstnance sestávající z 11-ti znaků, tedy 

deseti číslic a lomítka, které se nachází na sedmé pozici. U položek JMENO a 

PRIJMENI je jejich podstata zřejmá. BYDLISTE obsahuje název ulice či nějaké 

kontaktní místo. Následně na to podle PSC lze určit další lokalizační položky. 

TELEFON je vyžadován z důvodu případného rychlého kontaktu pracovníka. Dalším 

kontaktem je EMAIL pracovníka pro komunikaci u níž není vyžadováno promptní 

jednání, jedná se o sekundární kontakt. Do pole CUCTU se zapisuje číslo bankovního 

účtu pro zasílání výplaty. Není povinné z důvodu toho, že například mladí brigádníci 

nemusí mít doposud účet zřízen a nebo i samotní zaměstnanci jej nemusí mít. UJMENO 

a HESLO jsou položky, jež si pracovník zvolí sám pro přístup do informačního systému 

a budou mu zobrazeny nabídky pouze pro něj příhodné. Posledním atributem je 

SMLOUVA, která je cizím klíčem tabulky Smlouvy Personál, kde číslo představuje 

označení dané  smlouvy. 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

RCislo char 11 not null primární klíč 

Jmeno varchar 20 not null  

Prijmeni varchar 30 not null  

Bydliste varchar 60 not null  

PSC char 5 not null cizí klíč 

Telefon char 16 not null  

Email varchar 60 null  

CUctu varchar 20 null  

Ujmeno varchar 6 null  

Heslo varchar 6 null  

Smlouva integer 5 not null cizí klíč 

Tabulka č. 2: Přehled datových typů a vlastností PERSONÁL 
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4.4.2 Smlouvy Personál 

Rozšiřující tabulka s podrobnými informacemi o smlouvách personálu. ID slouží 

pouze jako unikátní identifikátor smlouvy a na základě rovnosti jeho hodnoty a hodnoty 

sloupce Smlouvy z tabulky Personál probíhá jejich vzájemné propojení. DATUM 

PODPISU, DATUM NASTUPU a DATUM KONCE postupně označují data kdy byla 

smlouva podepsána, kdy nabývá platnosti, resp. kdy pracovník vstupuje v platnost 

pracovního poměru a kdy byla spolupráce ukončena. POZICE je cizím klíčem tabulky 

Pozice Personál. Zde je zaneseno číslo, které pak na základě propojení s touto tabulkou 

identifikuje konkrétní pracovní pozici. Atribut DOVOLENA eviduje počet dní, které 

má pracovník k dispozici. Zde se jedná pouze o dvě možnosti a to 25 pro 

zaměstnanecký poměr a 0 pro brigádníky. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 5 not null primární klíč 

Datum_podpisu date - - not null  

Datum_nastupu date - - not null  

Datum_konce date - - not null  

Pozice integer 1 not null cizí klíč 

Dovolena integer 2 null  

Tabulka č. 3: Přehled datových typů a vlastností SMLOUVY PERSONÁL 
 

4.4.3 Pozice Personál 

 Číselník s výpisem pracovních pozic, které lze ve firmě zastávat. ID opět jako 

jedinečný identifikátor. POZICE představuje název konkrétního místa a MZDA_H 

částku, kterou personál pobírá za hodinu práce dle platné smlouvy. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 1 not null primární klíč 

Pozice varchar 15 not null  

Mzda_h integer 3 not null  

Tabulka č. 4: Přehled datových typů a vlastností POZICE PERSONÁL 
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4.4.4 Dovolená 

 Tato tabulka poslouží pro evidování výběru a zůstatku dovolené. Na základě 

rodného čísla se identifikuje pracovník, zanese se datum od kdy do kdy si dovolenou 

vybral, kolik dní trvala. Pomocí funkcí jazyka SQL se po odečtení těchto dní ihned zjistí 

kolik dní ještě pracovníkovi zbývá. Tuto informaci by také mohl zjistit pomocí IS na 

internetu. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

RCislo char 11 not null cizí klíč 

Od date - - not null  

Do date - - not null  

Delka_dny integer 2 not null  

Tabulka č. 5: Přehled datových typů a vlastností DOVOLENÁ 
 

4.4.5 PSČ 

 Prostý číselník poštovních směrovacích čísel. Údaj PSC je primárním klíčem 

psaném ve tvaru neobsahující mezery. Ostatní položky jsou zřejmé k čemu slouží. Jen 

snad POSTA nemusí být zcela jistá. Zde  se pro účely poštovních zásilek určuje, která 

pošta je v jeho blízkosti. 

 

 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

PSC char 5 not null primární klíč 

Okres varchar 19 null  

Obec varchar 45 null  

Posta varchar 36 null  

Tabulka č. 6: Přehled datových typů a vlastností PSČ 
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4.4.6 Umístění Personálu 

 Propojovací tabulka personálu a zakázek na základě jejich identifikátorů. Dle 

rodného čísla ( RCISLO ) lze zjistit veškeré potřebné informace o zaměstnanci či 

brigádníkovi a dle ID_ZAKAZKY informace o ní. Jednoduše slouží k přiřazení 

jednotlivého personálu k jednotlivým zakázkám. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID_Zakazky integer 10 not null PK, cizí klíč 

Vedouci_stavby char 11 not null cizí klíč 

Vedouci_delniku char 11 not null cizí klíč 

Delnik char 11 not null cizí klíč 

Brigadnik char 10 not null cizí klíč 

Tabulka č. 7: Přehled datových typů a vlastností UMÍSTĚNÍ PERSONÁLU 
 

4.4.7 Dodavatelé 

 Firma si k uskutečnění svých zakázek zajišťuje prostřednictvím jiných firem 

materiál, který ke svému výkonu potřebuje, poněvadž společnost není výrobním 

podnikem. ID označuje pouze orientační číslování bez jakéhokoliv klíče pomocí 

automaticky generovaných hodnot. Do pole NAZEV se zapisuje celý název firmy, tedy 

i s přívlastkem právní společnosti. ADRESA a PSC, jak již názvy atributů napovídají, 

sídlo či kontaktní místo dodavatele a k němu příslušné poštovní směrovací číslo. IC 

představuje tzv. identifikační číslo (dříve označované jako IČO – identifikační číslo 

organizace). DIČ pak daňové identifikační číslo. Oba identifikátory jsou přiřazovány 

úřady, jež mají na starosti správu podnikatelských subjektů na území ČR. CUCTU 

stejně jako v případě personálu znázorňuje číslo bankovního účtu, kam se mají dle 

platných smluv transferovat platby za využité služby, tedy dodání materiálu. 

SMLOUVA je cizím klíčem tabulky Smlouvy dodavatelé a představuje označení 

smlouvy. 
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Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 2 not null primární klíč 

Nazev varchar 100 not null  

Adresa varchar 60 not null  

PSC char 5 not null cizí klíč 

IC char 10 not null  

DIC char 15 not null  

CUctu varchar 20 null  

Telefon char 16 not null  

Email varchar 60 null  

Fax varchar 16 null  

Smlouva integer 3 not null cizí klíč 

Tabulka č. 8: Přehled datových typů a vlastností DODAVATELÉ 
 

4.4.8 Smlouvy Dodavatelé 

 Tabulka zobrazují opět podrobnosti o uzavřených smlouvách tentokrát 

s dodavateli. Identifikační hodnoty jsou automaticky generovány ( ID ). Význam dat  ve 

sloupcích s časovým datem je stejný jako v případě personálu a jejich smluv. 

UMLUVA je velice zajímavou položkou. Zde se zanesou náležitosti spojené 

s uzavřením smlouvy s dodavatelem, např. při odebrání 1000 ks sleva 20 % apod. 

MATERIAL pak představuje číselné označení na jehož základě dojde k propojení 

s následující tabulkou s podrobnými informacemi o dodaném materiálu. 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 3 not null primární klíč 

Datum_podpisu date - - not null  

Datum_platnosti date - - not null  

Datum_konce date - - not null  

Umluva varchar 100 null  

Material integer 5 null cizí klíč 

Tabulka č. 9: Přehled datových typů a vlastností SMLOUVY DODAVATELÉ 
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4.4.9 Materiál Dodavatelé 

 Určující konkrétní informace o materiálu, který dodavatel dodává. Jednoznačnou 

identifikaci zajišťuje atribut  ID, jež je automaticky generován s přírůstkem o jedničku. 

MATERIAL slouží pro zápis názvu dodávaného materiálu. JEDNOTKA, pak jednotku 

v níž se materiál dodává, např. ks, litr, metr atd. a JEDNOTKOVA_CENA částku, za 

kterou je materiál prodáván. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 5 not null primární klíč 

Material varchar 50 null  

Jednotka varchar 3 null  

Jednotkova_cena integer 5 null  

Tabulka č. 10: Přehled datových typů a vlastností MATERIÁL DODAVATELÉ 
 

4.4.10 Dodavatelé Zakázky 

 Další z propojovacích tabulek, která nám říká kteří dodavatelé dodali materiál na 

jakou zakázku. ID_DODAVATELE představuje identifikaci dodavatele a 

ID_ZAKAZKY označuje konkrétní zakázku. Na základě těchto dvou položek lze zjistit 

potřebné informace jak o dodavateli, tak o zakázce. Když už dodavatel dodá materiál, je 

potřeba evidovat jaké množství, což je zachyceno položkou MNOZSTVI. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID_Dodavatele integer 2 not null cizí klíč 

ID_Zakazky integer 10 not null cizí klíč 

Mnozstvi integer 5 null  

Tabulka č. 11: Přehled datových typů a vlastností DODAVATELÉ ZAKÁZKY 
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4.4.11 Zákazníci Firmy 

 Záměrně jsou tyto dvě tabulky zákazníků rozděleny tímto způsobem z důvodu 

jiného počtu požadovaných uchovávaných informací. Jsou zaznamenány informace o 

zákaznicích právě probíhajících zakázek. ID označuje zákazníka. ZAKAZNIK již značí 

konkrétní název společnosti, která si služby objednala. ADRESA představuje místo, kde 

sídlí ta společnost, jež je zákazníkem, takže pokud nějaký zákazník má v Brně pět 

poboček, zapíše se adresa té, která si firmu ADAPTA objednala. 

KONTAKTNI_OSOBA, jméno i příjmení člověka, jež za firmu jedná či za úspěšný 

obchod zodpovídá ze strany objednavatele. Posledním atributem POZNAMKA jsou 

rozuměny všelijaké připomínky, poznatky či důležité postřehy jako kupříkladu “neplatí 

včas“, “ velmi seriózní jednání“ apod. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 10 not null primární klíč 

Zakaznik varchar 100 not null  

Adresa varchar 60 not null  

PSC char 5 not null cizí klíč 

IC char 10 not null  

DIC char 15 not null  

Kontakni_osoba varchar 60 not null  

Telefon1 char 16 not null  

Telefon2 char 16 null  

Telefon3 char 16 null  

Fax varchar 16 null  

Email varchar 60 null  

Poznamka varchar 100 null  

Tabulka č. 12: Přehled datových typů a vlastností ZÁKAZNÍCI FIRMY 
                          

 

4.4.12 Zákazníci Soukr 

 Svým charakterem významově stejná jako tabulka uvedená výše s tím rozdílem, 

že se jedná o údaje nikoliv firmy, ale o soukromou osobu jakožto zákazníka. 
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Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 10 not null primární klíč 

Jmeno varchar 20 not null  

Prijmeni varchar 30 not null  

Adresa varchar 60 not null  

PSC char 5 not null cizí klíč 

Telefon char 16 not null  

Email varchar 60 null  

Poznamka varchar 100 null  

Tabulka č. 13: Přehled datových typů a vlastností ZÁKAZNÍCI SOUKR 
   

4.4.13 Zákazníci Zakázky 

 Jednoznačná identifikace k sobě patřící zakázky a jí odpovídající zákazník. 

Názvy polí dostatečně vystihují jejich význam. Oba atributy  s hodnotou ID představují 

i složený primární klíč. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID_Zakazky integer 10 not null cizí klíč 

ID_Zakaznika integer 10 not null cizí klíč 

Typ_Zakaznika integer char not null cizí klíč 

Tabulka č. 14: Přehled datových typů a vlastností ZÁKAZNÍCI ZAKÁZKY 
 

4.4.14 Typ Zákazníka 

 Další číselník, tentokráte k tabulce zákazníků. OZNACENI automaticky 

generované číslo s přírůstkem o jedničku. V atributu POPIS je vepsáno konkrétní 

pojmenování typu zákazníka.. 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

Oznaceni Char 1 not null primární klíč 

Popis varchar 8 not null  

Tabulka č. 15: Přehled datových typů a vlastností TYP ZÁKAZNÍCI 
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4.4.15 Zakázky 

 Bezesporu stěžejní tabulka celé aplikace. Zde se prolínají jména zaměstnanců, 

vedení a zákazníků a důležité finanční záležitosti ID představuje automaticky 

generované číslo pro snadnou identifikaci. ADRESA_PRACE představuje místo, kde je  

zakázka realizována. DATUM_ZACATKU je datum, odkdy započnou stavební práce.  

DATUM_POZADOVANEHO_KONCE značí datum do kdy má být dle smlouvy 

zakázka dokončena. DATUM_SKUTECNEHO_KONCE slouží spíše  pro statistické 

účely firmy, kdy budou sledovány odchylky od původně smluveného termínu. 

Samozřejmě jsou zapisována i data s dřívějším dokončením. TYP je cizím klíčem, 

tentokráte tabulky TYP_ZAKAZKY. Položka představuje jednoduché označení, jedná-

li se o rodinný dům, panelový dům či jiný druh budovy. Poslední jest FAKTURA, 

udávají číslo faktury spojené s danou zakázkou. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 10 not null primární klíč 

Adresa_prace varchar 100 not null  

PSC char 5 not null cizí klíč 

Datum_zacatku date - - null  

Datum_pozadovaneho_konce date - - null  

Datum_skutecneho_konce date - - null  

Typ integer 1 not null cizí klíč 

Faktura integer 10 not null cizí klíč 

Tabulka č. 16: Přehled datových typů a vlastností ZAKÁZKY 
 

4.4.16 Typ Zakázky 

 Poslední číselník označující typ objektu, na kterém je zakázka prováděna. 

Prozatím nabývá pouze dvou položek a to rodinný dům a panelový dům. 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

Oznaceni integer 1 not null primární klíč 

Popis varchar 15 not null  

Tabulka č. 17: Přehled datových typů a vlastností ZAKÁZKY 
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4.4.17 Faktury Zakázky 

 Automaticky generované identifikační číslo zahrnuje ID. Velmi důležitá je 

CENA udávající údaj celkové ceny kompletní zakázky. Záměrně je povolena její nulová 

hodnota z důvodu možné změny ceny. ZAPLACENO představuje částku, která již byla 

zaplacena z celkové. Pomocí agregačních funkcí lze zjistit jaká finanční částka zbývá 

k zaplacení. STAV smí nabývat pouze dvou logických hodnot a to logické jedničky a 

nuly. Nula značí, že ještě nebylo zaplaceno kompletně a jednička kompletní splacení 

veškerých financí za zakázku zákazníkem. Za pomoci jazyka SQL lze docílit efektu, 

kdy při stejné hodnotě polí cena a zaplaceno nabude splaceno hodnoty jedna a naopak. 

PLATBA pak definuje konkrétní typ platebního úkonu, jako např. platba v hotovosti, 

převod na účet apod. 

 
 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 10 not null primární klíč 

Cena integer 12 null  

Zaplaceno integer 12 null  

Stav bool - - not null  

Platba integer 1 not null cizí klíč 

Tabulka č. 18: Přehled datových typů a vlastností FAKTURY ZAKÁZKY 
 
 

4.4.18 Platba Faktury 

 Tabulka je pouze číselníkem s nabídkou možných typů plateb za zakázky. 

 

 

Atribut Datový typ Délka Omezení Poznámka 

ID integer 1 not null primární klíč 

Popis Varchar 10 not null  

Tabulka č. 19: Přehled datových typů a vlastností PLATBA FAKTURY 
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4.5 Ekonomická ( finanční ) část 

4.5.1 Princip činnosti 

 V tomto modulu budou do systému vstupovat externí data a to z jiných 

programů, především účetních. Na základě provedení účetních úkonů v ekonomickém 

systému se vygeneruje a vyexportuje klasický textový soubor, v němž budou data 

seřazena dle konkrétního klíče. Nebude tedy obsahovat názvy sloupců, ale pouze daná 

data. V systému, jež je popsán v této práci, pak existuje skript, jež prostřednictvím 

tohoto textového souboru vytvoří patřičnou tabulku a načte do ní data. Ta poslouží jako 

výchozí zdroj pro operace finanční analýzy. S ukončením práce s databází zaniká i tato 

tabulka, jelikož veškerá potřebná data jsou stále uložená v ekonomickém systému a 

existuje tudíž možnost je kdykoliv použít. 

 

4.5.2 Finanční analýza 

 Jelikož v aplikaci je využíváno principů finanční analýzy ke zjištění potřebných 

jejich ukazatelů a stavu firmy s finančního hlediska, považuji za nutné věnovat alespoň 

jednu podkapitolu vztahům, vzorcům a významům této oblasti analýzy. Posloupnost 

zapisování vzorců uvedených níže je následující: Název – význam – vzorec – popis 

částí vzorce ( případně jejich další výpočet ) – jednotka. U jednotky kde je napsáno 

měna je myšleno, že výsledek je udáván v penězích, v naší zemi tedy česká koruna 

(Kč). 

 

4.5.3 Ukazatelé 

 

a) Absolutní ukazatele  

- Horizontální analýza 

   Význam: - Porovnává změny ukazatelů v časové řadě 

       - Analyzované období 5 – 10 let 

Vzorec: 100*
ln

rokPřředchoz

rokPřředchozrokíAktuá
HA

−
=  

  Jednotka: % ( procenta ) 
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- Vertikální analýza 

Význam: - Analýza majetkové a kapitálové struktury 

   Vzorec: 100*
celkem(pasiva)Aktiva

(pasiv)aktivSložka
VA =  

   Jednotka: % ( procenta ) 

 

b) Tokové ukazatele 

Tržby za vlastní služby 

Náklady 

Zisk a přidaná hodnota 

Cash – flow 

   V účetních výkazech se výše uvedené údaje pouze naleznou a  

   nevypočítávají se, pouze se na základě jejich hodnot provede  

   horizontální analýza. 

 

c) Rozdílové ukazatele 

- Čistý pracovní kapitál ( manažerský přístup ) 

Význam: - Určitý volný finanční fond, jež je využíván  

                 k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti 

Vzorec: CKKOAČPK −=  

Popis: OA - Oběžná aktiva 

 CKK – Cizí krátkodobý kapitál 

Jednotka: Kč ( Koruna česká ) 

 

- Čisté pohotové prostředky ( přísnější způsob ) 

Význam: - Dostupné okamžité peněžní prostředky 

Vzorec: OSZPFPČPP −=  

 BÚnaPenízehotovostivPenízePFP +=  

 Popis: PFP - Pohotové finanční prostředky 

  OSZ – Okamžitě splatné závazky 

  BÚ – Běžné účty 

Jednotka: Kč ( Koruna česká ) 
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- Čistý peněžní majetek 

Význam: - Kompromis mezi ČPK a ČPP 

Vzorec: KZZOAČPM −−=  

   Popis: OA - Oběžná aktiva 

    Z – Zásoby 

    KZ – Krátkodobé závazky 

Jednotka: Kč ( Koruna česká ) 

 

d) Poměrové ukazatele 

- Likvidita 

Význam: - Schopnost podniku přeměnit majetek na finanční   

       prostředky 

Vzorec: Běžná likvidita = 
KZ

OA
 

   Pohotová likvidita = 
KZ

ZOA −
 

   Okamžitá likvidita = 
KZ

KFM
 

Popis: OA – Oběžná aktiva 

 KZ – Krátkodobé závazky 

 Z – Zásoby 

 KFM – Krátkodobý finanční majetek 

Jednotka: Bezrozměrné 

 

- Zadluženost 

Význam: - Porovnává velikost cizího kapitálu 

Vzorec: Celková zadluženost = 100*
celkemAktiva

zdrojeCizí
 

   Koeficient samofinancování = 100*
celkemAktiva

kapitálVlastní
 

   Úrokové krytí = 
úrokyNákladové

EBIT
 

   Poměr dluhů k tržbám = 
Tržby

Dluhy
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   Poměr dluhů k oběžným aktivům = 
OA

Dluhy
 

Popis: EBIT – Zisk před úroky a zdaněním 

 OA – Oběžná aktiva 

Jednotka: % ( procenta ) - Celková zadluženost + Koef. samofin. 

 

- Aktivita 

Význam: - Jak je firma aktivní v nakládání se svými prostředky 

Vzorec: Obrat aktiv = 
Aktiva

Tržby
 

   Obrat dlouhodobého majetku = 
majetekDlouhodobý

Tržby
 

   Doba splatnosti pohledávek = 
Tržby

Pohledávky 360*
 

Popis: 

Jednotka: Dny 

 

- Rentabilita 

Význam: - Měření ziskovosti 

Vzorec: ROA = 
Aktiva

EBIT
 

   ROE = 
kapitálVlastní

EAT
 

   ROS = 
Tržby

EBIT
 

Popis: ROA – Rentabilita aktiv 

 EBIT – Zisk před úroky a zdaněním 

 ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

 EAT – Čistý zisk po zdanění 

 ROS – Rentabilita tržeb 

Jednotka: % ( procenta ) 
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4.5.4 Soustavy indexů 

a) Altmanův index ( Z – skóre ) 

   Význam: - Určuje stav podniku ( zda se je stabilní či je blíže   

          k bankrotu a nebo se jedná o velmi silný podnik ) 

   Vzorec: 54321 998,0420,0107,3847,0717,0 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

   Popis: 
celkemAktiva

ČPK
x =1  

  
celkemAktiva

NVH
x =2  

  
celkemAktiva

EBIT
x =3  

  
zdrojeCizí

kapitálZákladní
x =4  

  
celkemAktiva

Tržby
x =5  

  ČPK – Čistý pracovní kapitál 

  NVH – Nerozdělený výsledek hospodaření 

  EBIT – Zisk před úroky a zdaněním 

   Jednotka: Bezrozměrné 

 

b) Index IN 

    Význam: - Posuzuje finanční výkonnost a důvěryhodnost podniku 

    Vzorec: IN05 = 54321 99,021,097,304,013,0 xxxxx ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅  

    Popis: 
kapitálCizí

celkemAktiva
x =1  

   
úrokyNákladové

EBIT
x =2  

   
celkemAktiva

EBIT
x =3  

   
aktivaCelková

výnosyCelkové
x =4  

   
KZÚ

OA
x =5  
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   EBIT - Zisk před úroky a zdaněním 

   OA – Oběžná aktiva 

   KZÚ – Krátkodobé závazky a úvěry 

    Jednotka: Bezrozměrné 

 

4.6 Kontrolní mechanismy + standardizace dat 

1) Platnost rodného čísla dle daných pravidel ( součet musí být dělitelný 11 ) 

2) Konzistence zapisovaných dat – počáteční písmena textových položek velká 

3)  PSČ bez mezery 

4) Formát tel. čísla - +420 xxx xxx xxx 

5) Číslo účtu včetně lomítka a kódu banky 

6) Všechna data ve formátu dd. mm. rrrr 

7)  Dovolená pouze v rozmezí 0 – 25 dnů 

8) Po odstranění záznamu z tabulky se záznam automaticky přesune do archivu 

 

4.7 Přístupová práva a role 

Jak bylo již jednou popsáno, aplikace poslouží pro přístup více pracovníků 

různého postavení ve firmě a z toho plynoucích rozdílných požadavků na získaná data. 

Z toho důvodu je nutné definovat jakou roli zaujímá jaký zaměstnanec v systému a jaká 

jsou jeho práva provádění operací s daty. Vše naznačuje tabulka níže. 

 

Role/právo INSERT UPDATE DELETE CREATE DROP SELECT ALTER 

Admin X X X X X X X 

Vedení X X X   X  

Vedoucí      X  

Personál      X  

Účetní X X X   X  

Tabulka č. 20: Přístupová práva a role 
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4.8 Zálohování 

 Zálohování bude probíhat automaticky po předem dohodnuté době a bude 

možnost tuto dobu volitelně měnit. Proces je zajištěn zálohovacími funkcemi, jež jsou 

součástí použitého software ( viz. kapitola Výběr platformy ) a navíc i přídavnými 

zálohovacími soubory, které vzniknou pomocí naprogramovaných skriptů. Ty se 

automaticky uloží do předem stanovaného úložiště. 

 

4.9 Ekonomický přínos 

 V této části se pokusíme odhadnout náklady na výše uvedené návrhy a 

zhodnotíme jejich přínos. Problematika sama o sobě je dosti náročná, proto od autora 

bez praxe nelze očekávat převratné výsledky. Jako výchozí bod nám poslouží 

následující základní údaje o výdajích na informační systém, přičemž použijeme dvě 

doporučované metriky (5): 

 

1) roční výdaje na IS jako procento celkových ročních výdajů podniku 

2) roční mzdové výdaje na IS jako procento celkových ročních výdajů na mzdy 

 

 Celkové výdaje firmy za rok 2009 byly přibližně 21 mil. Kč. Náklady na provoz 

a údržbu se pohybovaly v přibližné výši 50 tis. Kč, z čehož asi 5.000 Kč tvořily náklady 

mzdové. Celkové mzdové náklady pak činily 5 mil. Kč. 

 

Výdaje

99,76%

0,24%

Celkem

IS

 
Graf č. 1: Celkové výdaje za rok 2009 
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Mzdové náklady

99,90%

0,10%

Mzdy

IS

 
Graf č. 2: Mzdové náklady za rok 2009 

  

 

 Dle mého osobního názoru vyčíslení jednotlivých návrhů by nebylo příliš 

relevantní, poněvadž tato oblast je dosti problematická i pro osoby s dlouholetou praxí, 

jak by pak dopadl odhad nezkušeného autora. Pokusím se alespoň shrnout činnosti, jež 

jsou se systémem spojeny a případně jim přiřadit pevnou částku, pokud je známa. 

Nejprve se podíváme na výběr databázové platformy.  

 

4.9.1 Výběr databázové platformy 

 Jelikož databázových serverů je v současnosti vcelku velké množství, byla 

stanovena kritéria, podle kterých se nakonec vybral „vítěz“. 

 

Kritéria pro výběr: 

• Co nejnižší pořizovací náklady 

• Co nejnižší průběžné výdaje na produkt 

• Co nejméně místa na disku 

• Co nejmenší HW nároky 

• Jednoduchost, přehlednost, mocné nástroje ( pro administrátora ) 
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 Na základě těchto požadavků byl vybrán produkt společnosti Microsoft SQL 

SERVER 2005 EXPRESS EDITION. Pro porovnání uvádím jakým způsobem 

odpovídá požadavkům. 

 

Požadavky SQL SERVERu 2005: 

• Zdarma 

• 0 Kč 

• Přibližně 200 MB 

• Procesor - Pentium III 600 MHz ( 1 GHz doporučeno ) 

             Paměť    - 256 MB RAM ( 512 MB doporučeno) 

             Operační systém – Windows XP, Vista, příp. Server 2000 a novější 

• Grafické prostředí, jednoduché ovládání, spousta užitečných funkcí         

( triggery, indexace, přístupová práva atd. ) 

 

 

 Po srovnání požadavků s tím co nabízí SQL SERVER je, podle mého názoru, 

velmi vhodnou volbou jak pro řešení této práce, tak reálné nasazení do každodenního 

běhu firmy. Dalším pozitivem může být i fakt, že část softwaru je již nainstalována 

z důvodu elektronické komunikace firmy s bankou. 

 

4.9.2 Výdaje na IS 

Časové hledisko 

 V době vzniku a prvotní myšlenky na vznik informačního systému bylo 

společností určeno, že systém bude vyvíjen vlastními silami, tedy jedná se o unikát šitý 

na míru a obsahuje prostředky, jež firma ke své činnosti využívá. 

 

Druhové hledisko 

 Zde jsou mzdové náklady analytikovi a vývojáři systému spolu s provozními 

náklady na údržbu počítačů, poplatky za doménu, prostředky na zálohování v případě 

jejich selhání apod. 
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4.9.3 Přínosy IS 

Přímé 

 Při vývoji systému bylo základním cílem především zefektivnění, zrychlení a 

zpřehlednění každodenních úkonů, tedy zde je přínosem úspora pracnosti. Dále je 

možné i zvýšení obratu či zisku v případě použití analytických nástrojů, kde pomocí 

souhrnných informací lze zjistit nejčastější zákazníky a na základě tohoto zjištění jim 

například poskytovat slevy či jiné marketingové prostředky. Systém může posloužit i 

pro efektivnější využívání zdrojů (pracovních sil). Dejme tomu firma přijme nového 

pracovníka, po určitou dobu bude sledovat jeho výkon na menších zakázkách a po 

případné spokojenosti, jej přiřadit na zakázky větší či přímo velké. Cílový zákazník tak 

bude mít svoji objednávku provedenu těmi nejkvalitnějšími pracovníky, které má 

společnost k dispozici. Celý tento proces pak může mít za následek zvýšení 

spokojenosti zákazníků a tím ještě lepší pověst firmy a nakonec i ke zvýšení zisku. 

 

Nepřímé 

 Především zvýšení informovanosti pracovníků, kdy za pomocí připojení na 

internet si každý zaměstnanec může vystavit během několika okamžiků své „portfolio“. 

Kupříkladu odpracované hodiny, jaká zakázka(-y) mu byla(-y) přidělena(-y) apod. 

Zvýšení image firmy je popsáno výše. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této práce byly dva hlavní úkoly a to optimalizovat stávající informační 

systém, jež je vyvíjen vlastními silami společnosti a následně jej vylepšit o nové 

podpůrné funkce. Do procesu optimalizace bylo zahrnuto přepracování původní 

databáze, vytvoření nových struktur, nových atributů a odstranění neosvědčených 

prvků, kde tomu všemu předchází důkladná analýza. V části vylepšení se jedná o nové 

funkce, které systém nabídne. Jedná se především o propojení finančních dat z účetních 

programů s informačním systémem za účelem provedení finanční analýzy společnosti. 

Aplikace byla postoupena na úroveň internetu a přístupu k systému všem 

zaměstnancům, kde každý dle své pracovní role získá informace pouze mu příslušné. 

 

 K dosažení požadovaných výsledků bylo použito z drtivé části metody 

rozhovorů s pracovníky společnosti. Zde je důležité zdůraznit, že společnost si 

uvědomila závažnost důkladné analýzy a této části bylo věnováno spoustu času a ladění 

detailů a podrobností. Pro autora byly i nápomocny postřehy během užívání systémů, 

kdy byl sice splněn požadavek firmy ovšem z programátorského hlediska nepříliš 

efektivní ( dlouhé časové odezvy, neoptimalizované dotazy atd. ). 

 

 Pro reálný běh celého systému bylo zapotřebí v zásadě dvou věcí. A to vlastní 

internetová doména, kterou firma má a systém tedy bez problému mohla publikovat za 

stále stejných finančních podmínek výdajů na doménu. Druhým prostředkem je zajištění 

databázové aplikace pro ukládání dat a použití různých databázových metod. Společnost 

ADAPTA, s. r. o. již dříve využívala produkt SQL Server ovšem pouze z důvodů pro 

elektronickou komunikaci s bankou. Při vzniku systému pak začala využívat SQL 

Server 2005 Express Edition, který nejvíce vyhovoval požadavkům na tento podpůrný 

software. A i po opětovném srovnání požadavků a dostupných možností bylo 

rozhodnuto stávající produkt ponechat. Tedy dokud bude schopen podporovat práci 

s daty dle daných kritérií není důvod jej měnit. Autor tedy může sdělit, že cíle práce 

byly úspěšně splněny a další rozvoj systému bude jistě i nadále pokračovat. 

 

 Majitelům byla nastíněna i problematika datových skladů, která se jim velice 

zalíbila a v budoucnu se bude uvažovat o jeho zavedení, ovšem až v případě další 

optimalizace systému. 
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Příloha č. 1: Vybrané zdrojové kódy vytvoření tabulek 
 
CREATE TABLE Personal ( 
                       RCislo char(11) primary key, 
                       Jmeno varchar(20) not null, 
                       Prijmeni varchar(30) not null, 
                       Bydliste varchar(60) not null, 
                       PSC char(5) not null, 
                       Telefon char(16) not null, 
                       Email varchar(60), 
                       CUctu varchar(20) 
                       FOREIGN KEY (PSC) 
                       REFERENCES PSC(PSC), 
                       FOREIGN KEY (Pozice) 
                       REFERENCES Pozice_Zamestnanci(ID) 
                      ); 
 
CREATE TABLE Smlouvy_Personal ( 
                               ID integer identity(1,1) primary key, 
                               Datum_podpisu datetime not null, 
                               Datum_nastupu datetime not null, 
                               Datum_konce datetime not null, 
                               Pozice integer(1) not null, 
                               Dovolena integer(2) null 
                               FOREIGN KEY (Pozice) 
                               REFERENCES Pozice_Personal(ID) 
                              ); 
 
CREATE TABLE Pozice_Personal ( 
                              ID integer identity(1,1) primary key, 
                              Pozice varchar(15) not null, 
                              Mzda_h integer(3) not null 
                             ); 
 
CREATE TABLE PSC ( 
                  PSC char(5) primary key, 
                  Okres varchar(19), 
                  Obec varchar(45), 
                  Posta varchar(36)        
                 ); 
 
CREATE TABLE Dodavatele ( 
                         ID integer identity (1,1) primary key, 
                         Nazev varchar(100) not null, 
                         Adresa varchar(60) not null, 
                         PSC char(5) not null, 
                         IC char(10) not null, 
                         DIC char(15) not null, 
                         CUctu varchar(20), 
                         Telefon char(16) not null, 
                         Email varchar(60), 
                         Fax varchar(16), 
                         Smlouva integer(3) not null 
                         FOREIGN KEY (PSC) 
                         REFERENCES PSC(PSC), 
                         FOREIGN KEY (Smlouva) 
                         REFERENCES Smlouvy_Dodavatele(ID)                         
                        ); 
 
 



 

  

CREATE TABLE Smlouvy_Dodavatele( 
                                ID integer identity(1,1) primary key, 
                                Datum_podpisu datetime not null, 
                                Datum_platnosti datetime not null, 
                                Datum_konce datetime not null 
                                Umluva varcha(100), 
                                Material integer(5) 
                                FOREIGN KEY (Material) 
                                REFERENCES Material_Dodavatele(ID) 
                               ); 
 
CREATE TABLE Material_Dodavatele ( 
                                  ID integer identity(1,1)primary key, 
                                  Material varchar(50), 
                                  Jednotka varchar(3), 
                                  Jednotkova_cena integer(5) 
                                 ); 
 
CREATE TABLE Dodavatele_Zakazky ( 
                                 ID_Dodavatele integer(2) not null, 
                                 ID_Zakazky integer(10) not null, 
                                 Mnozstvi integer(5) 
                                 FOREIGN KEY (ID_Dodavatele) 
                                 REFERENCES Dodavatele(ID), 
                                 FOREIGN KEY (ID_Zakazky) 
                                 REFERENCES Zakazky(ID) 
                                ); 
 
CREATE TABLE Zakazky ( 
                      ID integer identity(1,1) primary key, 
                      Adresa_prace varchar(100) not null, 
                      PSC char(5) not null, 
                      Datum_zacatku datetime, 
                      Datum_pozadovaneho_konce datetime, 
                      Datum_skutecneho_konce datetime, 
                      Typ integer(1) not nul, 
                      Faktura integer(10) not null 
                      FOREIGN KEY (PSC) 
                      REFERENCES PSC(PSC), 
                      FOREIGN KEY (Typ), 
                      REFERENCES Typ_Zakazky(Oznaceni), 
                      FOREIGN KEY (Faktura) 
                      REFERENCES Faktury_Zakazky(ID) 
                     ); 
 
CREATE TABLE Faktury_Zakazky ( 
                              ID integer identity(1,1) primary key, 
                              Cena integer(12), 
                              Zaplaceno integer(12), 
                              Stav bool not null, 
                              Platba integer(1) not null 
                              FOREIGN KEY (Platba) 
                              REFERENCES Platba_Faktury(ID) 
                             ); 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 2: Uživatelské prostředí intranetu 
 
Hlavní stránka aplikace 

 
 
 
Rozbalení nabídky menu 

 
 
 
 



 

  

Výběr položky menu -> zobrazení formuláře 

 
 

 
 
 
Příloha č. 3: Vybrané pohledy, spouště a procedury 
create trigger Kontrola_Rcisla 
on Personal 
 for insert as 
  begin 
   select *,cast(replace(RCislo,’/’,’’) as integer) % 11    
    as konverze from Personal 
   go 
   if exists (select RCislo from Personal) 
   print 'Zaměstnanec s daným rodným číslem již existuje' 
  end 
go 
 
 
create procedure Hledani 
@RCislo char(11),@prijmeni char(30) output 
as 
 select Prijmeni from Personal where RCislo = @RCislo 
go 
 declare @vracene_prijmeni char(30) 
execute Hledani 'proměnná',@vracene_prijmeni output 
print @vracene_prijmeni 
go 


