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Abstrakt 

Tato bakaláUská  práce se zamEUuje na výbEr vhodného systému pro vnitUní firemní proces 

žádanek. Výstupem mé práce bude aplikace pro žádanky obecné. První část obsahuje 

teoretické pojmy. V druhé části jsou základní informace o firmE a možném Uešení. TUetí 

část pak popisuje vytvoUení aplikace. 

Abstract  

This bachelor thesis focuses on the selection of a suitable system for internal business 

process requisitions. The output of my work will be an application for general requests. 

The first part contains theoretical concepts. The second part contains basic information 

about the company and possible solutions. The third part is about creating application. 
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ÚVOD 

V dnešní dobE se jak firmy, tak i jednotlivci snaží automatizovat práci a využívat co 

nejvíce výpočetní techniku a r]zné aplikace pro efektivnEjší život.   

Cílem této bakaláUské práce je najít vhodný systém pro firmu K-net. Obchodní společnost 

K-net, s. r. o. se zabývá IT technologiemi. Obchodní společnost vznikla v roce 1řř3. 

Současný systém již nevyhovuje jejich požadavk]m. Je potUeba jej modernizovat a 

upravit nEkteré funkce. 

Prvním krokem mé práce bude analyzovat požadavky pro informační systém, tzn.: které 

informace budeme získávat, shromaž@ovat a zjistit, co náš systém bude muset umEt. Poté, 

co budou tyto požadavky specifikovány, bude vybráno nEkolik informačních systém], 

které porovnáme a vybereme z nich nejvhodnEjší pro nás. Vhodný informační systém 

bude vybrán podle určitých požadavk]. V této práci bude také postup této implementace 

blíže specifikován. Celý projekt bude na konci ekonomicky zhodnocen, také uvedu 

pUínosy práce. 
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CÍLE PRÁCE, METODY ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Cílem této bakaláUské práce je analyzovat konkrétní proces ve firmE K-net, na základE 

této analýzy vybrat informační systém, který usnadní Uízení tohoto procesu a zpUíjemní 

tak zamEstnanc]m jejich požadavky. Práce se zamEUuje na proces žádanky obecné. Tento 

postup však bude možné do budoucna aplikovat i na žádanky o dovolenou a o školení. 

Dílčím cílem je, aby byl informační systém jednoduchý na uživatelskou obsluhu a práce 

s ním tak nečinila potíže zamEstnanc]m firmy. 

Jelikož se jedná o zásah do softwaru společnosti, bude provedena analýza rizik tohoto 

Uešení společnE s návrhem na snížení rizikovosti projektu s ohledem na časové hledisko, 

které bude zohlednEno pomocí časového harmonogramu vytvoUeného pomocí metody 

PERT a sí[ového grafu. Ve stEžejní návrhové části bude vEnována pozornost výbEru a 

následnE implementace zvoleného nástroje pro projektové Uízení, pUičemž bude vEnována 

pozornost nastavení základních oblastí d]ležitých pro Uízení projekt]. ZávErem bude 

provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaného Uešení a očekávaných pUínos].  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V této části jsou definovány a vysvEtleny použité pojmy související s touto bakaláUskou 

prací.  

1.1 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy patUí: informace, data, proces. Tyto pojmy jsou v následujících 

podkapitolách více pUiblíženy.  

1.1.1 Informace  

Informace je d]ležitou částí informatiky. Informace jsou také to, jak p]sobíme na vnEjší 

svEt a on na nás vzájemným pUizp]sobováním.  

Tento pojem na nás p]sobí již od stUedovEku, a to v tEchto činnostech – obchod, 

soudnictví a církevní život. Pokud si s nEkým vymEOujeme informace, vzniká 

komunikace. Díky naší schopnosti komunikovat a psát jsme schopni informace 

interpretovat do stroj] Ěpočítač]ě, který m]že spoustu činností pUevzít za nás. Ě1; str. 13ě 

D]ležité je, aby zpráva mEla pro pUíjemce význam. Informaci m]žeme brát z nEkolika 

hledisek. Všechny ale musí splOovat tUi požadavky a to syntaktická, sémantická a 

pragmatická relevance. 

Je zde mnoho členEní napU.: informace operativní, strategické a taktické. Další dElení je 

tUeba podle stupnE Uízení a existuje jich mnohem více. Ě2; str. 12ě 

Zde je pár pUíklad], jak m]že vypadat informace: zpráva, fakt o určité skutečnosti, 

pUedmEtu či jevu, slohový postup, poznatek o objektivní realitE. Ě3; str. 27ě 

Kvalita informace 

Informace, která je kvalitní, musí být spolehlivá, d]vEryhodná a solidní.  

 spolehlivost – podle souladu informace s pUedlohou, 

 d]vEryhodnost – podle zabezpečení, 

 solidnost – patUí sem poctivost, spravedlivost, korektnost, mravnost apod. 
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Jsou zde i špatné vlivy, které mohou kvalitu informací zhoršit.  

 chyba – výsledek špatnE provedené operace, a[ už omylem, strojem, nebo 

neúmyslnE človEkem, 

 šum – m]že zmEnit informaci od bezvýznamné, až po zcela užitečnou, 

 manipulace s informacemi – jedná se o vEdomou chybu lidského p]vodu, bývá 

obtížnE rozpoznatelná. (3; str. 32)  

 

1.1.2 Data 

Data m]žeme považovat za záznam lidského poznání. Jsou zaznamenávána pomocí 

symbol] a ty jsou schopné pUenosu, uchování, interpretace a zpracování.  

Pokud data dobUe zpracujeme a dodáme za jasným účelem, vzniká informace. (1; str. 14)  

Významným zp]sobem ovlivnila data i nástup technologie, a to díky automatizaci.  

Informační technologie p]sobí do všech sfér osobního života, zamEstnání, chod, zp]soby 

a zvyky. Základním principem tEchto technologií je d]vEra a víra, že systémy budou 

pracovat, tak jak mají. Informace, které jsou zpracovávány, mohou být velice citlivé a 

zranitelné. (3; str. 25) 

Data jsou informačním bohatstvím každé firmy. Data do firmy vstupují, jsou tam uloženy 

a dají se r]znE zpracovávat. Současné technologie umožOují schraOovat v systému velké 

množství dat. 

Data m]žeme rozdElit do mnoha skupin dle pohledu, ze kterého na nE nahlížíme. Prvním 

z nich je pohled z hlediska doby, která uplynula od jejich uložení.  

DElení dat: 

 aktuální – popisuje současný stav reality, je využíván pro získání aktuálních 

informací. Po ztrátE aktuálnosti se tato data stávají archivními, 

 archivní – skladujeme je pro pozdEjší použití. Slouží k analýzám historie, vývoje 

nebo zmEn, 

 prognostická – využíváme je jako obraz prognóz, výhled], zámEr], plán] nebo 

projekt]. (3; str. 126) 
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1.1.3 Podnik 

Podnik m]žeme vnímat jako subjekt, kterým jsou informace vyjadUovány, zpracovávány 

a pUenášeny. Dochází zde tedy k výmEnE vstup] na výstupy. Rozsáhleji je pojem vymezen 

jako soubor prostUedk], zdroj], práv a dalších majetkových hodnot.  

Na podnik m]žeme také nahlížet jako na živý, otevUený a komplexní systém. Možnost 

vnímání podniku zde je, protože v podniku m]žeme mít zavedený podnikový informační 

systém. Podnik je vEtšinou založen podnikatelem či společností.  

Za klíčové prvky podniku považujeme zákazníka, konkurenci, dodavatele, dalšími 

faktory jsou politika, ekonomika, sociální kultura, technologie a legislativa. D]ležitými 

prvky podniku jsou pak lidé, technologie, informace a Uízení. Ě1; str. 16ě 

1.1.4 Proces 

K d]ležitým pojm]m patUí i proces. 

„Proces je definován jako „soubor vzájemnE souvisejících nebo vzájemnE p]sobících 

činností, který pUemEOuje vstupy na výstupy“ (ČSN EN ISO 9000:2006). „ (1; str. 19) 

Procesy m]žeme členit na tUi kategorie: 

• Uídící procesy – strategické plánování ĚvytváUejí podmínky pro fungování 

ostatních proces]ě, 

• hlavní procesy – obstarávají hlavní podnikové funkce, které jsou pUímo spojené 

s uspokojováním potUeb zákazník], 

• podp]rné procesy – probíhají uvnitU podniku, mají podp]rný charakter pro 

základní procesy. (4; str. 43) 

Další rozlišení: 

 interní procesy – firma je má plnE pod kontrolou a m]že jim pUidElit 

odpovEdného človEka za jejich chod, 

 externí procesy – není zde pUesnE definovaný vlastník, Jsou to procesy, které 

spadají do oblasti Uízení vztah] se zákazníky. Ě4; str. 44ě 
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1.1.5 Workflow – pracovní postup 

Díky pracovním postup]m, které se postupem času staly automatizovanými, byla veškerá 

práce pro firmy i jednotlivce snazší. Vše bylo ukládáno do počítač]. Pokud byla potUeba 

kopie, nebyl problém ji vytisknout. Dokumenty byly obvykle ukládány v poUadí, v jakém 

byly zaregistrovány. Ě5; str. ř6ě 

Technologie otevUely nové pUíležitosti pro podnikání. Je nutné identifikovat systém, aby 

byl správnE zaveden. Vyžaduje vytvoUení jasné linie pro každého zákazníka. Ě5 str. řŘě 

Pracovní postup je posloupnost úkol] nebo nezbytných krok], které obsahují obchodní 

proces. Abychom pochopili pracovní postup organizace, je nutné se dívat na vEci 

z pohledu procesu, a ne z organizačního hlediska. Ě5; str. 106ě 

Jedná se o prostUedek pro modelování, sledování a Uízení proces] ve firmE. Pomocí 

grafického návrhu je možné popsat procesy ve firmE. Tyto šablony jsou v reálném 

prostUedí Uízeny systémem automaticky. V každém okamžiku má uživatel pUehled o 

současném stavu procesu – jaké úkoly jsou momentálnE zpracovávány, kdo je Ueší, jaké 

jsou termíny. (6; str. 75) 

Základní workflow m]že vypadat takto: 

 

Obrázek 1 Ukázka workflow ĚZdroj: 1Řě 
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Šedá tečka značí p]vodní stav, tedy vytvoUeno. Modrý čtvereček „To do“ je již vytvoUený 

požadavek. Žlutý znamená v procesu, zde se tedy zpracovávají údaje. Zelený je pak 

hotovo. Šipky pUedstavují potencionální pUechody z jednoho stavu do druhého. Workflow 

m]že být jednoduché, ale i mnohem složitEjší, než je toto. Ě6ě 

 

1.2  Informační systém 

Informace jsou vstupy a výstupy podnikového informačního systému.  

V podnikovém informačním systému lze nalézt části: 

1. Které jsou vymEOovány a zpracovávány lidmi, využíváme k tomu i další prvky 

neverbální komunikace Ěmimika, gestaě. Tahle část je nazývána neformální 

informační systém. 

2. Které jsou založeny na formalizovaných pracovních a informačních tocích 

realizovaných na základE popsaných politik, cíl], strategií, pravidel a pUedpis]. 

Tuto část pojmenováváme jako formální informační systém. 

3. Které jsou založeny na strojích Ěpočítačíchě, kde počítač provádí klíčové operace 

s informacemi, tj. jejich vyjádUení a podobu, zpracování a pUenášení. 

Informační systém pUedstavuje pevnou množinu díl], které spolupracují za účelem 

tvorby, shromaž@ování, zpracování, pUenášení a rozšiUování informací. Části systému 

jsou lidé – uživatelé, zdroje informací, data, Uízení a procesy. (1; str. 21) 

Aniž by nás to napadlo, pod pojmem informačních systém] si m]žeme pUedstavit nejen 

sí[ počítač], ale také televize, noviny, rozhlas, kino, knihovna, škola apod. Jeden 

z dostupných informačních systém], který máme každý k dispozici a je levný a dostupný 

je lidský mozek. Když je informační systém správnE vymyšlen a používán stává se z nEj 

skvElý pomocník hlavnE pUi náročných činnostech. (3; str. 44) 

PUi tvorbE IS je d]ležité určení rolí v rámci jejich odpovEdností a pravomocí na projektu, 

vymezení pUedpoklad] a vlastností, které jsou očekávány. (3; str. 74) 

Informační systém je tvoUený nEkolika prvky a to hardwarem Ětechnické vybaveníě, 

softwarem Ěprogramové vybaveníě a orgwarem Ěnormy, vnitUní pUedpisyě. (2; str. 10) 
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Informační systém obsahuje údaje o podstatných skutečnostech, které úzce souvisí 

s podnikem. Lze je rozdElit do tUí skupin: 

 Data o společenských podmínkách podnikání, tato část obsahuje vnEjší okolí 

podniku z makroekonomického hlediska. PatUí sem demografické, sociální a 

politické vlivy, ekonomické trendy. Také sem m]žeme zahrnout náklady, 

dostupnost a produktivitu tEchto zdroj]. 

 Data o trhu, sem patUí také vnEjší okolí podniku. PUevážnE informace, které se 

týkají zboží a služeb, pomEry konkurent]. Hodnotíme zde aktiva, produktivitu, 

plány naší firmy. 

 Interní data podniku jedná se o data, která jsou tvoUena uvnitU podniku. Bývají 

používána k tomu, aby firma mohla komunikovat s vnEjším prostUedím. PatUí sem 

finance, kapitál, zaUízení a stroje. Také sem patUí informace ohlednE firemních 

proces] a informačních tok]. 

Informační technologie pUedstavují práci s daty jako je zpracování, ukládání, uchování 

atd. Když vložíme metody do stroje Ěpočítačeě m]žeme je nazývat programy. K tomu, 

abychom mohli softwary používat, potUebujeme i technologie – hardware. Informační 

technologie jsou metody a procesy určené k pUedávání informací. (1; str. 22) 

Typy uživatel] 

Lidé pUedstavují d]ležitý prvek podnikového systému. Lze uvažovat minimálnE o dvou 

základních kategoriích – uživatel a IT personál: 

 Uživatelé jsou součástí systému, využívají jeho výsledk] a zároveO se také podílí 

na formulaci jeho účelu. 

 IT personál Ěinformatik, nEkdy též IT odborníkě potUebuje ke své práci určité 

znalosti a zkušenosti o tvorbE, interpretaci a provozu informačních technologií 

v dané oblasti. (1; str. 21) 

RozdElení informačních systém]: 

1. ERP – zamEUení na interní podnikové procesy 

2. CRM – systémy, které souvisí se zákazníky 

3. SCM – správa dodavatelského UetEzce 

4. MIS – zpracovává údaje z databází dle požadavk] manažera (4; str. 77) 
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1.2.1 ERP systémy 

Jedná se o aplikaci, která má schopnost automatizovat a spojovat d]ležité firemní procesy 

a funkce v celé firmE. Ě1; str. ř7ě  

Pracuje s klíčovými daty firmy.  Mezi základní funkce ERP systém], kterými se zabývá, 

je ekonomické Uízení, prodej a marketing, Uízení sklad] a nákupu, správa lidských zdroj] 

a výroba. Ě1; str. 100ě 

Kategorie ERP 

Vybrat správný systém pro naši firmu je velmi tEžké. Systém] je totiž mnoho jen na 

českém trhu. Jedním z tUídEní je dle velikosti zákazníka: 

 velké celopodnikové systémy, 

 stUední celopodnikové systémy, 

 menší celopodnikové systémy, 

 menší obchodní systémy, 

 malé a domácí systémy. 

Jednodušeji se dá Uíci velké, stUední a malé společnosti. 

 

ERP v podniku zahrnuje pUedevším činnosti, které souvisí se správou stEžejních dat. 

Pracuje s dlouhodobým, stUednEdobým i krátkodobým plánováním zdroj], s plánováním 

realizace a výroby, se zpracováním veškerých aktivit finančního účetnictví.  

ERP se tedy zabývá dvEma funkčními oblastmi: 

 logistikou – veškerá podniková logistika, nákup, skladování, výroba, distribuce, 

 financemi – nákladové a investiční účetnictví. (6; str. 67) 

 

1.2.2 CRM systémy 

Informační systémy se dnes pUedevším zamEUují na podporu podniku prodat svoje 

výrobky či služby.  Firmy se snaží díky informačním systém]m být v trvalejším vztahu 

se zákazníky. Firmy využívají mnoho zp]sob] a to: posílání r]zných publikací, zasílání 
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elektronické pošty, diskuze na webu, call centra. D]ležitým úkolem systému se pak tedy 

stává vytváUení a zlepšování vztahu se zákazníkem. Aplikace, která tohle zajištuje, je pak 

nazývána CRM.  

CRM je komplex software, hardware, podnikových proces] a personálních dat, které 

pr]bEžnE zajiš[ují vztahy se zákazníky. Jedná se hlavnE o oblast marketingu, podporu 

prodeje a podporu zákaznických služeb. Ě6; str. ř0ě 

1.2.3 SCM systémy 

Tízení celého dodavatelského UetEzce z jednoho místa se stává velkou konkurenční 

výhodou. Díky systém]m SCM dochází ke zkracování času a zvyšování spolehlivosti 

dodávky zákazníkovi. Tízení dodavatelských UetEzc] se snaží optimalizovat procesy a 

nástroje, které vedou k maximální efektivitE provozu všech prvk] celého UetEzce 

s ohledem na zákazníka. Systémy SCM tedy umožOují propojit dodavatele a odbEratele. 

Mohou sdílet informace, spolupracovat, koordinovat celkový postup, plánovat a 

zdokonalit tak celý UetEzec. Ě14; str. 31ě 

 

1.2.4 MIS systémy 

Cílem tEchto informačních systém] je hlavnE zpUístupnit r]zné pUehledy či sestavy jako 

napUíklad: počty objednávek, zisk v jednotlivých mEsících, celkovou hodnotu prodaného 

zboží, atd. S tEmito systémy pracují Uídící pracovníci hlavnE v oblastech kontroly 

výkonnosti, kteUí zkoumají výkonnost nejen jednotlivých pracovník], ale také celého 

oddElení. Mohou provádEt r]zné analýzy dat. RozhodnE nenahrazují vedoucího 

pracovníka, jen se mu snaží pomáhat v rozhodovací činnosti. Ě15; str. 12ě 

Systémy MIS pracují efektivnE nad datovými sklady. V datových skladech jsou 

dlouhodobE uložena strukturovaná data.  

Systémy MIS umožOují: 

 vytváUení a zpracování sestav, 

 uplatnEní nEkterých funkcí v rámci multidimenzionality, 

 náhled do současných i historických dat. Ě15; str. 1Řě 
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1.3 Informační technologie 

V této části si pUedstavíme principy a charakteristiky, které jsou spojeny s technickými 

prostUedky podnikového informačního systému. TUeba základními informačními 

technologiemi, včetnE tEch, jimiž je zajištEna komunikace v podniku. (1; str. 25) 

Technické prostUedky Ěhardwareě 

Hardware je široký pojem, do kterého patUí počítače, pUídavná zaUízení, elektronika a další 

součástky ICT. (1; str. 26) 

Informační technologie Ěsoftwareě 

Informační technologie znázorOují procesy spojené s informacemi. Software m]žeme 

dElit: 

 aplikační software – aplikace informačních technologií ve firmE, 

 základní software – napU. operační systémy, technologie spojené s workflow, 

 software podporující rozvoj informačního systému. (1; str. 27)  

 

1.4 Infrastruktura podnikového informačního systému 

Infrastruktura podnikového informačního systému je základem pro současné i budoucí 

aplikace informačních technologií. Je tvoUena technickými nástroji, informačními 

technologiemi, informatiky, Uízením podnikové informatiky a IT governancí. 

Infrastruktura podnikového informačního systému používá: 

 infrastrukturu podniku, 

 infrastrukturu segmentu trhu, 

 veUejnou infrastrukturu, 

 infrastruktura podnikového informačního systému. 

Služby podnikového systému jsou propojeny technickými prostUedky a informačními 

technologiemi a také jsou smEUovány na IT management a IT governancí. (1; str. 38) 
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Jsou zde dvE skupiny, na které m]žeme služby dElit: 

 Do první patUí služby spojené s technickými prostUedky a informačními 

technologiemi. To obsahuje napU.: služby internetu – e-mail, web, telekomunikaci 

Ěfaxě, Uízení rizik a bezpečnost podniku, správu dat, správu IT a správu aplikací, 

které jsou využívány podnikem.  

 Druhou skupinou jsou pak služby orientované na IT management a IT 

governance, což tvoUí správnE fungující informační systém a jeho rozvoj, IT 

vzdElávání, IT výzkum a vývoj, který umožOuje nové možnosti a vývoj. (1; str. 

39) 

Od návrhu informačního systému se očekává, že bude flexibilní, agilní a efektivní. Tyto 

vlastnosti dosáhneme, pokud je systém: kompatibilní, modulární/transparentní a 

pracovníci mají vhodnou úroveO znalostí, zkušeností a dovedností. (1; str. 40) 

 

1.5 ůnalýzy 

PUedtím, než začnEme systém navrhovat, je nutné provést nEkteré analýzy. Musíme zjistit, 

co m]že projekt ohrozit; určit čas na projektu strávený a udElat ekonomický rozpočet.  

1.5.1 7S analýza 

U analýz by se také mEla posoudit strategie, organizace, firemní kultura a dalších faktor] 

firmy. PUi pohledu na firmu pomocí analýzy 7S je to množina sedmi základních aspekt]. 

Ty se vzájemnE ovlivOují a dohromady rozhodují o tom, jak bude stanovená strategie 

naplnEna. Mezi tEmito faktory je potUeba hledat klíčové úspEchy všech firem. Používá se 

pro hodnocení kritických faktor] organizace, je používána zejména v podnicích. Navrhli 

ji američtí konzultanti ze společnosti McKinsey&Company. V praxi se používá napUíklad 

ve strategickém auditu, strategickém Uízení a v Uízení zmEn.  

Model je nazýván „7S“, protože obsahuje sedm faktor] a všechny začínají v anglickém 

pUekladu na S: 

 strategie, 
 struktura, 
 systémy, 
 styl, 

 spolupracovníci, 
 schopnosti, 
 sdílené hodnoty. Ě2Ř) 
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Obrázek 2 7S analýza ĚZdroj:29) 

Strategie – je to zp]sob, jakým společnost udržuje konkurenční výhodu. Vedení podniku 

hledá odpovEdi na otázky, jakým stylem realizovat podnikové strategie, jak dosáhnout 

stanovených cíl], jak vést konkurenční boj a jak ovlivnit zákazníka.  

Struktura – rozdElení činností podniku a koordinační mechanismy. Tato část Ueší členEní 

společnosti, hierarchii, koordinaci jednotlivých útvar] společnosti a komunikace v rámci 

podniku.  

Systémy – formální mechanismy pro mEUení, odmEOování a alokaci zdroj]. V rámci 

tohoto bodu jsou definovány hlavní systémy Uízení společnosti, nástroje pro zpEtnou 

vazbu, aktuálnost a odbornost interních dokument].  

Styl – komunikace a jednání manažer] s podUízenými, zákazníky či spolupracovníky. 

Teší efektivnost vedení společnosti, správnost a rychlost rozhodnutí a pracovní prostUedí 

společnosti. 

Spolupracovníci – specializace zamEstnanc], Uízení lidských zdroj] a jejich motivace. 

Odpovídá na otázky ohlednE kvalifikace a specializace zamEstnanc], zp]sobu výbEru 

nových pracovník], možností osobního rozvoje či motivace pracovník]. 
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Schopnosti – návyky, schopnosti a znalosti zamEstnanc] podniku. Určuje nejlepší a 

nejsilnEjší vlastnosti podniku.  

Sdílené hodnoty – podniková kultura a etiketa společnosti. Definuje základní hodnoty 

podniku, úroveO a r]st podnikové kultury. (30) 

 

1.5.2 SWOT analýza 

PUi SWOT analýze se identifikují faktory a skutečnosti, které pro objekt pUedstavují silné 

a slabé stránky, pUíležitosti a hrozby z okolí. Tyto faktory jsou poté ohodnoceny či 

verbálnE popsány ve čtyUech kvadrantech tabulky. Tato analýza se používá pUi taktickém, 

operativním i strategickém Uízení. Ě16; str. 120ě 

SWOT analýza se vEtšinou Uadí na závEr analýzy, jelikož jsou v ní shrnuté všechny 

d]ležité informace. Ě16; str. 123ě 

 

 

Obrázek 3 SWOT analýza ĚZdroj: 17ě 
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1.5.3 Riziková analýza 

Jedná se o nikdy nekončící proces, který se dEje v pr]bEhu všech fází projektu. Tým, 

který projekt vytváUí, by mEl mít ponEtí o tom, jaká nebezpečí mohou nastat a ohrozit náš 

projekt. Je potUeba na tyto hrozby pUipravit opatUení a nejlépe jim pUedejít. Tízení rizik 

zahrnuje analýzu rizik a jejich sledování. Analýza se provádí na začátku každého projektu 

v rámci fáze plánování.  

Základní pojmy  

Hrozba 

VEtšinou se jedná o událost, která má nepUíznivý vliv na bezpečnost našeho aktiva nebo 

jej m]že zlehka či vážnE poškodit. Škoda, kterou napáchá hrozba pUi p]sobení na dané 

aktivum je dopad hrozby. Mezi hlavní vlastnosti hrozby patUí její úroveO. ÚroveO se 

hodnotí dle následujících faktor]: 

 nebezpečnost – schopnost hrozby negativnE p]sobit na aktiva, 

 pUístup – pravdEpodobnost, že hrozba získá pUístup k aktivu, 

 motivace – zájem vyvolat hrozbu v]či aktivu. 

Zranitelnost 

Jedná se o slabinu zkoumaného aktiva, která m]že být využita k poškození aktiva. Tíká 

nám, jak citlivé je aktivum v]či dané hrozbE. Zranitelnost vzniká pUi vzájemném kontaktu 

hrozby a aktiva. Základní vlastností je úroveO. ÚroveO se hodnotí podle citlivosti a 

kritičnosti. 

ProtiopatUení 

Postup je speciálnE navržen pro snížení p]sobení hrozby. Vznikají z d]vodu úplné 

eliminace dané hrozby, nebo se snaží zmírnit její následky. Hodnotí se dva hlavní 

parametry – efektivita a náklady. Efektivita spočívá ve znázornEní, o kolik se zmenší 

účinek hrozby. Náklady se pak sčítají, jde o číselné vyjádUení. Započítávají se náklady na 

poUízení, zavedení a provozování. V d]sledku se hledají nejúčinnEjší protiopatUení s co 

nejmenšími náklady. Ěř; str. 52ě 
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Metoda RIPRAN 

Zkratka je vytvoUená ze slov RIsk PRojekt ANalysis. Postup je popsaný již 

v pUedcházejícím textu. Metoda RIPRAN však umožOuje i tzv. verbální ohodnocení, 

jedná se tedy o slovní popis. Ě10, str. Ř0ě 

Tato metoda se skládá ze čtyU podstatných krok]: 

 identifikace nebezpečí projektu, 

 kvantifikace rizik projektu, 

 reakce na rizika projektu, 

 celkové posouzení rizik projektu.  

Pro ohodnocení projektových rizik umožOuje metoda RIPRAN jak numerickou, tak 

verbální verzi. (10, str. 80) 

Tabulka 1 Tabulka verbálních hodnot pravdEpodobnosti ĚZdroj:10, str. Ř0ě 

V┞ゲﾗﾆ= ヮヴ;┗S[ヮﾗSﾗHﾐﾗゲデ VP Nad 66 % 

SデギWSﾐｹ ヮヴ;┗S[ヮﾗSﾗHﾐﾗゲデ SP 33 % - 66 % 

Nｹ┣ﾆ= ヮヴ;┗S[ヮﾗSﾗHﾐﾗゲデ NP MYﾐ[ ﾐW┥ ンン % 

 

Tabulka 2 Tabulka verbálních hodnot nepUíznivých dopad] na projekt ĚZdroj: 10, str. Ř0ě 

VWﾉﾆ┠ ﾐWヮギｹ┣ﾐｷ┗┠ Sﾗヮ;S ﾐ; ヮヴﾗﾃWﾆデ VD Oｴヴﾗ┥Wﾐｹ IｹﾉW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

  Oｴヴﾗ┥Wﾐｹ ﾆﾗﾐIﾗ┗Yｴﾗ デWヴﾏｹﾐ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

  Mﾗ┥ﾐﾗゲデ ヮギWﾆヴﾗLWﾐｹ IWﾉﾆﾗ┗Yｴﾗ ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

  ŠﾆﾗS; ┗ｹIW ﾐW┥ ヲヰ % z hodnoty projektu 

SデギWSﾐｹ ﾐWヮギｹ┣ﾐｷ┗┠ Sﾗヮ;S ﾐ; ヮヴﾗﾃWﾆデ SD ŠﾆﾗS; ヰがヵヱ に 19,5 % z hodnoty projektu 

  Oｴヴﾗ┥Wﾐｹ デWヴﾏｹﾐ┌が ﾐ=ﾆﾉ;S└が ヴWゲヮく ┣Sヴﾗﾃ└ ﾐ[ﾆデWヴY SｹﾉLｹ Lｷﾐﾐﾗゲデｷが 

Iﾗ┥ H┌SW ┗┞┥;Sﾗ┗;デ ﾏｷﾏﾗギ=SﾐY ;ﾆLﾐｹ ┣=ゲ;ｴ┞ Sﾗ ヮﾉ=ﾐ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

M;ﾉ┠ ﾐWヮギｹ┣ﾐｷ┗┠ Sﾗヮ;S ﾐ; ヮヴﾗﾃWﾆデ MD ŠﾆﾗS┞ Sﾗ ヰがヵ % z IWﾉﾆﾗ┗Y ｴﾗSﾐﾗデ┞ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

  Dﾗヮ;S┞ ┗┞┥;S┌ﾃｹIｹ ┌ヴLｷデY ┣=ゲ;ｴ┞ Sﾗ ヮﾉ=ﾐ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 
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Tabulka 3 Vazební pUiUazení pro verbální hodnoty rizika ĚZdroj: 10, str. Ř0ě 

 VD SD MD 

VP V┞ゲﾗﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に VHR V┞ゲﾗﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に VHR SデギWSﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に SHR 

SP V┞ゲﾗﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に VHR V┞ゲﾗﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に VHR Nｹ┣ﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に NHR 

NP Nｹ┣ﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; ヴｷ┣ｷﾆ; に NHR Nｹ┣ﾆ= ｴﾗSﾐﾗデ; rizika に NHR SデギWSﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ; rizika に SHR  

 

1.5.4 Časová analýza 

RozdElení času pro jednotlivé úkoly je další klíčová část projektu. PUi sestavování je nutné 

uvažovat všechny vlivy – cíl, čas a zdroje.  

V první části je nutné určit činnosti, které jsou ke splnEní cíle potUeba. V první fázi 

neUešíme souslednost, ale jejich výčet. V druhé fázi je potUeba určit návaznost všech 

činností a určit vazby mezi nimi. NEkteré činnosti na sebe tUeba musí navázat a nelze je 

realizovat, pokud již není hotová pUedcházející.  

Pro znázornEní výsledného seUazení činností se využívají sí[ové grafy. Ty mají 

následující pravidla: 

• graf má jeden začátek, 

• graf má jeden konec, 

• graf je acyklický Ě10, str. 50ě. 

Sí[ové grafy m]žeme podle zp]sobu zobrazení činností dElit takto: 

• UzlovE definovaný – činnost je pUedstavována uzlem, který je ohodnocený 

délkou trvání dané činnosti, hrany pUedstavují závislosti a návaznost 

jednotlivých činností. (10, str. 52)  

Obrázek 4 UzlovE definovaný sí[ový grad ĚZdroj: 10, str. 52ě 
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 HranovE definovaný – činnost je znázornEna pomocí orientované ohodnocené 

hrany, uzly znamenají začátek a konec činnosti. (10, str. 53) 

 

Obrázek 5 HranovE definovaný sí[ový graf (Zdroj: 10, str. 53) 

 Úsečkový Ěliniový, Gantt]vě diagram – s pomocí časové osy jsou činnosti 

zobrazené jako ohraničené úsečky, pUičemž délka této úsečky značí trvání 

činnosti. (zdroj: 10, str. 52) 

 

PERT 

Tato metoda používá pro stanovení doby trvání jednotlivých činností vážený pr]mEr 

založený na 3 pravdEpodobnostních odhadech a to optimistickém, pesimistickém a 

realistickém. Sí[ový graf postavený na tomto principu proto vEtšinou využíváme, pokud 

nejsme pUesnE a s jistotou schopni stanovit dobu trvání. To se typicky stává u projekt], u 

kterých je podstatou zmEna, jejíž pr]bEh nelze pUedem pUedvídat, protože se nejedná o 

opakované činnosti. Ě10; str. 60ě 

Pro výpočet váženého pr]mEru a zároveO i doby trvání jednotlivých činností využijeme 

následujícího vzorce, který nám umožni pUevod na deterministický model: 

ݐ ൌ ܽ  ܾ  Ͷ݉  

Kde  

 a – optimistický odhad, 

 b – pesimistický odhad, 

 m – realistický odhad. Ě10, str. 60ě 

Jelikož se jedná o odchylky, je nutné ze statického hlediska spočítat také rozptyl a 

smErodatnou odchylku. Rozptyl zde udává, jak moc je optimistický a pesimistický odhad 

rozptýlen kolem realistického odhadu. Ěř; str. 21ě 
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ɐଶ ൌ ሺܾ െ ܽሻଶ͵  

S rozptylem související smErodatná odchylka. Je matematicky druhou odmocninou 

z rozptylu a ukazuje nám, jak se od sebe hodnoty optimistického a pesimistického odhadu 

liší. Ěř; str. 22). 

ɐ ൌ ሺܾെ ܽሻ  

 

1.6 Programovací jazyk 

K tomu, aby aplikace fungovala i bez drahých plugin] je nutné využít tento programovací 

jazyk. Díky nEmu aplikaci upravíme dle našich pUedstav. V jazyku Java si plugin m]žeme 

navrhnout i sami.  

1.6.1 Java 

Java je univerzální, moderní programovací jazyk p]vodnE vyvinutý společností Sun 

Microsystems a v současné dobE vlastnEný společností Oracle Corporation. Klíčovou 

vlastností jazyka je nezávislost na platformE: to znamená, že stejný program Java lze 

spustit na více platformách bez jakýchkoli zmEn. Tento princip je také známý jako „psát 

jednou, spouštEt kdekoli“ Ěnebo WORAě. 

Java je po mnoho let jedním z nejpopulárnEjších programovacích jazyk]. Tento jazyk 

používá velká komunita vývojáU] po celém svEtE. 

Java se používá v našich chytrých telefonech, v odvEtví finančních služeb, 

telekomunikacích, vestavEných systémech a v mnoha dalších oblastech. LékaUské 

aplikace jej používají k ukládání dat o pacientech, počítačové hry jako Minecraft jsou 

vytváUeny pomocí Java; nEkteré vývojové nástroje by bez nEj neexistovaly. Ě11; str. 31ě 

Tento jazyk je jedním z interpretovaných a pUekládaných jazyk]. Zdrojový text se však 

nepUekládá do strojového kódu ale do univerzálního jazyka, který se jmenuje univerzální 

kód. (12; str. 14) 
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Funkce Java 

Jak jsme již zmínili, nejd]ležitEjší vlastností Java je nezávislost na platformE. Další 

d]ležitou funkcí je jednoduchá a jasná syntaxe. Mnoho prvk] jazyka je snadno čitelných 

a jsou široce používány v jiných programovacích jazycích, jako jsou C / C ++, C #, 

JavaScript a Go. 

Pokud jste nEkdy psali programy v C / C ++, pak víte, že ruční čištEní pamEti m]že vést 

k chybám v kódu. NaštEstí má Java sbErač odpadk], který pr]bEžnE automaticky čistí 

pamE[ od nepoužívaných objekt]. Ě13ě 

 

RozdElení Java/ Verze 

K tomu, abychom mohli pracovat v JavE, potUebujeme dva programy, které je možné 

stáhnout v sadE JDK – Java Development Kit. Po nainstalování tedy budeme moci 

kompilovat i programy spouštEt. Prvním programem je javac, kompilátor Javy.  Druhý je 

java, což je standartní interpret, který se označuje jako spouštEč aplikací. Ě11; str. 31ě 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V této části bude charakterizovaná společnost K-net, s. r. o. a uvedu bližší informace o 

firmE.  

Obrázek 6 Logo společnosti ĚZdroj: 20ě 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti:    K-net Technical International Group, s.r.o. 

Provozovna:    Olomoucká 703/170, 627 00 Brno 

Zapsáno:    7. 6. 1993 

IČ:      47916745 

DIČ:     CZ47916745 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Počet zamEstnanc]:   cca 50 

Datum vzniku a zápisu:   7. 6. 1993 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

PUedmEt podnikání: -     výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

- výroba, instalace, opravy elektrických stroj] a 

pUístroj], elektronických telekomunikačních 

zaUízení    

Statutární orgán:   Jednatel; Ing. Tomáš Knettig 

Zp]sob jednání:   Jednatel jedná za společnost samostatnE 

Základní kapitál:   10 000 000,-Kč (19) 
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2.2 Popis společnosti 

K-net Technical International Group s.r.o. je česká firma, která úspEšnE p]sobí na trhu 

informačních technologií již 27 let. Zákazník]m pomáhá uspoUádat výpočetní systémy a 

sítE, aby vyhovovaly současným i budoucím potUebám z pohledu dostupnosti, bezpečnosti 

a spolehlivosti v dané oblasti. 

Hlavním pUedmEtem činnosti jsou sofistikovaná Uešení v oblasti serverových technologií 

a počítačových sítí, bezpečný pUístup uživatel] k aplikacím kdykoliv a odkudkoliv, 

terminálová Uešení s využitím vlastních unikátních technologií, poskytování služeb 

cloudového centra a ucelená nabídka služeb zahrnující technickou podporu, organizační 

podporu a zajištEní provozu informačních technologii. 

Plní nejvyšší normy kvality, jsou držiteli certifikát] ISO ř001, ISO 14001, ISO/IEC 

27001 a ISO/IEC  20000 a na základE tEchto certifikací vyhlašují politiku integrovaného 

systému managementu ĚPolitika IMSě. Ě20ě 

¨ 

2.3 Služby společnosti K-net 

Firma se zabývá r]znými službami v oblasti IT. Nabízí r]zná Uešení jak pro domácnosti, 

firmy, veUejnou správu, ale i pro školy. Nejprve vždy provedou analýzu potUeb a 

současného stavu. Nabízí r]zná Uešení pUímo zákazník]m na míru. ů zde je detailnEjší 

popis služeb: 

QNET 

Qnet je profesionální pUipojení k internetu pro firmy s garantovanou rychlostí a 

dostupností. K-net nabízí pUipojení k internetu prostUednictvím mikrovlnných, 

metalických a optických spoj]. Společnost je pUipojena k primárním poskytovatel]m 

prostUednictvím optického kabelu a záložním bezdrátovým spojem. ÚmyslnE byly 

zvoleny 2 odlišné technologie pUipojení k primárním poskytovatel]m, aby se 

minimalizovala možnost výpadku.  

Qvoice 

Qvoice je provozovaná hlasová služba VoIP, jedná se o telefonování pUes internet. 

Telefonování pUes internet umožOuje výraznE snížit náklady na telefonování, a navíc 
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získat služby vyspElé digitální ústUedny Ězáznamník, pUeposílání hlasových zpráv do 

mailu, forwarding v rámci sítE Qvoiceě. To všechno jako standard nabízených služeb. 

VzdElávání v IT 

Firma nabízí vzdElávací kurzy pro firmy a organizace, pro management firem, pro IT 

specialisty a pro školy.  

Profesionální IT služby  

Naším cílem je pomoci Vám uspoUádat výpočetní systémy a sítE, aby vyhovovaly Vašim 

současným i budoucím potUebám z pohledu dostupnosti, bezpečnosti a spolehlivosti v 

dané oblasti. Účelem služby je zajistit uživatel]m definovanou podporu pUi zpracování a 

Uešení Vašich potUeb a požadavk], zejména v organizační rovinE a v místech Vámi 

určených. 

Mají mnoho zkušeností a znalostí, které díky našemu dynamickému oboru neustále 

rozšiUujeme a provEUujeme v praxi. Rádi se o své poznatky dElíme a seznamujeme s nimi 

své posluchače tak, aby pro nE byly užitečné a jejich práce díky nim efektivnEjší. 

Poskytování IT technologií 

K-net také nabízí spoustu dalších služeb, jako jsou: 

 správa a ochrana sdílených dokument], 

 aplikace v cloudu, 

 pronájem licencí software, 

 zálohování dat a systém], 

 archivace dat a systém], 

 hosting server], 

 housing server], 

 monitoring a dohled, 

 monitoring fyzického prostUedí. 
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2.4 Popis hlavních firemních proces] 

Následující obrázek popisuje tok informací ve firmE.  

 

Obrázek 7 Popis hlavních firemních tok] ĚZdroj: vlastníě 
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2.5 Konkurence 

V dnešní dobE na trhu existuje mnoho firem, které nabízejí tyto služby. Tato firma, ale 

nabízí individuální pUístup, což je její výhodou. Nenabízí nEkolik variant, ale s každým 

klientem se domluví na pUesných požadavcích. Díky tomu je pUístupná jak pro 

domácnosti, tak menší firmy i podniky ze státního sektoru. Protože firma se pohybuje již 

27 let ve svém oboru, má dobré dodavatele, kontakty a používá nejmodernEjší vybavení 

dostupné na trhu.  

2.6 Používané systémy IT 

Společnost K-net využívá nEkolik jednotných systém] pro evidenci personalistiky, 

komunikaci, sdílení dokument] apod. Mezi ty nejvýznamnEjší patUí: 

 NetInfobase – Znalostní báze K-net. Je tam dokumentace k projekt]m, zápisy 

z porad, žádanky, popis pracovních pozic a jejich náplnE. Také zde jsou firemní 

smErnice, vzory smluv a další d]ležité dokumenty pro firmu.  

 Dashboard – ticketovací a vykazovací systém. ZamEstnanci a pUedevším 

helpdesk, tam se zakládají úlohy, které jsou jasnE definované. Mají zakladatele, 

Uešitele, patUí k určité smlouvE, a pUedevším se na nE vykazuje čas.  

 Gmail – poštovní klient pro e-mailovou komunikaci. 

 Google KalendáU – nástroj pro plánování sch]zek a interních školení. 

 Git – webová služba, která podporuje vývoj softwaru. GitHub nabízí bezplatný 

Webhosting. Git postupnE ukládá historii projektu, díky tomu je možné vracet se 

do r]zných verzí projektu. Další pUedností Gitu je vEtvení projektu. 

 IntelliJ IDEA – jedná se o editor vývojového prostUedí pro programování. Je 

navrženo tak, aby zlepšilo produktivitu vývojáU]. Jeho inteligentní editor, 

analyzátor kódu a výkonná sada refaktorování podporuje širokou škálu 

programovacích jazyk], rámc]. UmožOuje psát, ladit, testovat a učit se kód bez 

problém]. Zaznamenává a opravuje chyby na všech úrovních. 

 Money S3 – Jedná se o účetní podnikový systém. Nabízí pUehledný seznam 

fakturací, spolehlivé účetnictví a mzdy, vyhodnocování obchodu a detailní 

analýzy.  
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 OS Windows – podporovaný operační systém v aktuální verzi. Operační systém 

je základní program počítače, který se spouští zapnutím počítače a končí jeho 

vypnutím. Verzí Windows je mnoho, napUíklad: klasická verze, mobilní verze a 

serverová verze. 

 MS Office – balík kanceláUských nástroj]. Jsou používány pro práci a tvorbu 

dokument]. Nabízí programy jako je Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook, 

OneNote a spoustu dalších.  

 Citrix – technologie, která nabízí uživatel]m bezpečný pUístup k firemním dat]m 

a aplikacím. Nabízí pUístup ze všech zaUízení. Tato technologie zvyšuje 

produktivitu uživatel], zajiš[uje maximální bezpečnost a optimalizuje fungování 

vaší sítE. Sama společnost K-net tyto služby nabízí a využívá.  

Pravidla pro používání tEchto výše zmínEných informačních systém] jsou popsána 

v pUíslušných smErnicích a zamEstnanci jsou s nimi seznámení bu@ formou školení pUi 

nástupu do práce, nebo v pr]bEhu vykonávání práce. 

 

2.7 7S analýza 

Strategie 

Základním posláním společnosti je vývoj a prodej svých služeb. Firma chce být na trhu 

velmi úspEšná a žádaná. Do budoucna by chtEla zvýšit povEdomí o firmE mezi zákazníky. 

TEmito kroky očekává vEtší obrat firmy a zvýšení  tržeb. D]ležitou součástí strategie 

podniku je neustálý vývoj nových produkt] a inovace stávajících dle požadavk] 

zákazník]. 

 

Struktura 

Společnost K-net Technical International Group s.r.o. je společnost s ručením omezeným 

p]sobící v České republice už 27 let. Má celkem čtyUi pobočky, a to v Praze, BrnE, 

Olešnici a OstravE.  

Zde bych chtEla pUedstavit organizační strukturu firmy K-net Technical International 

Group, s.r.o. Firma je rozdElena do nEkolika divizí. 
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 Divize 1 – komunikace a inspekce. První divize je rozdElená do tUí částí: 

komunikace a personál, informační a telekomunikační systém a poslední inspekce 

a zprávy. 

 Divize 2 – obchod a marketing. Druhá divize je rozdElena na marketing, vztahy 

se zákazníky a obchod. 

 Divize 3 – ekonomika a majetek. TUetí je rozdElena na pUíjmy, výdaje, majetek a 

evidenci. 

 Divize 4 – výroba. Část výroby se zabývá pUípravou, logistikou a realizací. 

 Divize 5 – kvalita a kvalifikace. Pracovní úsek kvality a kvalifikace má na starosti 

výstupný kontrolu, korekci a vzdElávání. 

 Divize 6 – propagace. OddElení propagace je rozdEleno na veUejnost, úvodní 

služby a smEUování veUejnosti. 

 Divize 7. V této poslední části firmy jsou správci, pracovníci úklidu atd. Jedná se 

pUedevším o externí pracovníky. 

 

Obrázek 8 Struktura firmy K-net ĚZdroj: vlastníě 

 

Systémy 

Komunikace ve firmE probíhá osobnE, nebo pomocí telefon] a e-mail]. Mezi firemní 

aplikace patUí Dashboard a NetInfobase, ty byly zpracovány zamEstnanci firmy. Se 

zákazníkem komunikují pUevážnE osobnE. Používané systémy firmy, jsou již konkrétnEji 

popsány v bodE 2.6. 
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Styl 

Styl a jednání v]či zákazník]m je pro firmu velmi d]ležité. Firma nabízí individuální 

Uešení, není to pro ni problém a každému zákazníkovi vždy najde optimální Uešení.  

Ve firmE panuje demokratický styl vedení. Vedení pravidelnE seznamuje pracovníky s 

novými zmEnami a pravidly. Pro názory a pUipomínky dostávají zamEstnanci dostatečný 

prostor v týdenních reportech. Konečné rozhodnutí má vždy vedoucí zodpovídající za 

daný úkol.  

 

Spolupracovníci 

Zakladatel a majitel firmy je znalý v oblasti podnikání i informačních technologií. Firma 

má asi 50 zamEstnanc], vEtšina je ve firmE dlouhodobE. ZamEstnanci jsou pUevážnE muži. 

Pr]mErný vEk pracovník] je 35 let.  

 

Schopnosti 

Firma si zakládá na vysoké oborové zp]sobilosti u svých pracovník]. Všichni 

zamEstnanci jsou dlouhodobE zamEstnáni a mají v daném oboru velmi kvalitní zkušenosti. 

Pracovníci se zúčastOují častých školení na nové technologie a nové produkty. 

 

Sdílené hodnoty 

Nejd]ležitEjší vEc pro vlastníky podniku je mít stabilní pUíjem a nabízet lidem produkty, 

ke kterým se budou zákazníci rádi vracet. Je d]ležité, aby mEli všichni zamEstnanci zájem 

na prosperitE firmy. Pro sdílení hodnot společnosti zamEstnanci je d]ležité, aby mEli 

ponEtí o strategiích organizace a o smEru, kam se společnost bude ubírat. Podnik se tyto 

informace snaží pUedávat prostUednictvím sch]zí jednotlivých útvar].  
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2.8 SWOT analýza 

Pomocí této analýzy je provedeno shrnutí informací o firmE. Díky této analýze je 

jednoduché popsat ve formE jednoznačné tabulky současný stav, odhalit silné a slabé 

stránky a možné pUíležitosti či hrozby. SWOT analýza vychází již ze zmínEných 

informací.  

Tabulka 4 SWOT analýza firmy ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Silné stránky Ěstrengths) Slabé stránky Ěweaknesses) 

 stálá klientela 
 dlouholeté zkušenosti 
 mají vizi 
 nezadluženost podniku  
 dlouhodobí zákazníci 
 individuální Uešení 
 dobré jméno společnosti 
 vysoká spokojenost zákazník] 
 pUehledné webové stránky 
 zkušené vedení a zamEstnanci 
 široký rozsah obsluhovaných 

technologií a poskytovaných 
služeb 

 nedostatečný pUehled o 
informacích a potUebách zákazník] 

 prodlužování Uešení interních 
problém] 

 reporting interních záležitostí 
firmy 

 masivní expanze – firma je 
založená na individualizovaných 
službách.  

PUíležitosti Ěopportunities) Hrozby (threats) 

 zavedení nového informačního 
systému 

 zavedení dílčí části informačního 
systému 

 rozšíUení sortimentu 
 rozšíUení nabídky služeb pro další 

oblasti 
 využití dobrých referencí 
 podchycení nových technologií 

 pUíchod nové konkurence 
 ztráta zákazník] 
 ztráta dat 
 špatná reklama firmy 
 zvýšení provozních náklad] 
 odliv klientely v pUípadE 

nepUizp]sobování se novým 
trend]m 

 rychle se mEnící technologie 
 

Mezi silné stránky této firmy tedy patUí to, že jsou již nEkolik let na trhu a mají 

kvalifikované zamEstnance, kteUí svou práci odvádí velice dobUe. 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že firma potUebuje nový informační systém. VEcí, které by 

se daly najít a vylepšit je určitE mnoho, ale moje práce se bude zabývat konkrétnE dílčí 

částí tohoto informačního systému. Pokud p]jde navrhnout tato malá část, je možné pak 
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implementovat celý systém. Současný systém žádanek má pár vEcí, které je potUeba 

odstranit a zmEnit.  

Firma používá hodnE aplikací pUímo od společnosti Atlassian, proto i zde by nejradši 

zvolila opEt jejich aplikaci.  

2.9 Navrhované možnosti Uešení 

V této fázi má společnosti nEkolik možností, jakou volbu inovace informačního systému 

zvolí. Na výbEr máme ze dvou možností – koupE hotového Uešení nebo kompletní vývoj 

IS na míru. 

 

KoupE nového Uešení 

Hotové Uešení IS je variantou s nejrychlejší realizací. Firma se k nEmu m]že rozhodnout 

v pUípadE, že chce rychlé, ozkoušené a stabilní Uešení, které je již odzkoušenou Uadou 

zákazník]. Získá tak velmi rychle IS, který je možno nasadit témEU okamžitE, na základE 

výbErových kritérií z široké škály produkt] na trhu. Hlavními výhodami je kromE 

rychlosti také ovEUená funkčnost, rychlá dostupnost podpory Uešení problém], existence 

mnoha uživatel], a tudíž jejich možné sdílení zkušeností, a také nižší náklady z 

dlouhodobého hlediska. 

 

Kompletní vývoj IS na míru 

Druhou variantou je pak vývoj nového Uešení na míru, který je každopádnE nejpUesnEjší 

variantou s cílem splnit veškeré zákaznické požadavky a mít právE takové funkcionality, 

které firma potUebuje, neinvestovat do žádných částí navíc. Tato varianta je časovE 

nejnáročnEjší, nese s sebou nEkolik rizik, zejména chybovosti na základE faktu, že se 

jedná o nové neozkoušené Uešení. Druhým negativem je finanční nákladnost, která bývá 

obvykle značnE vyšší, ve srovnání s jinými variantami. 
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3 VLůSTNÍ NÁVRH TEŠENÍ 

V této části se budu zabývat návrhem informačního systému pro popisovanou firmu. 

Podnik momentálnE má informační systém, který se zabývá žádankami, ale již není pro 

firmu perfektní. Je zde potUeba udElat pár zmEn, aby se celý proces žádanek urychlil a 

zamEstnanci i vedení byli spokojenEjší. Návrh bude vytvoUený tak, aby nahradil 

současnou aplikaci žádanek s dalšími požadavky firmy. NáslednE bude popsána 

implementace a ekonomické zhodnocení. Na závEr budou shrnuty pUínosy této práce. 

Firma mEla již na začátku jasno v tom, že bude potUebovat informační systém šitý na 

míru. Není možné tedy použít již nEkterý z vyvinutých softwar], jelikož se bude jednat 

pouze o „plugin“ do obrovského Uídícího informačního systému. 

3.1 PUedprojektová fáze 

V pUedcházejících kapitolách vyplynulo, že je potUebné vyvinout nový systém pro 

žádanky. K tomu, abychom mohli navrhnout perfektní systém pro firmu K-net je nutné 

prvnE analyzovat současný systém. Musíme ho popsat, navrhnout zmEny a začít tvoUit 

nový systém.  

3.1.1 Zhodnocení současného stavu 

MomentálnE systém vypadá takto: 

 

Obrázek 9 Současný stav žádanek ĚZdroj: vlastníě 
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Jsou zde pole: jméno žadatele, role, vedoucí oddElení, oddElení, vedoucí divize a divize. 

Tyhle políčka se týkají pUímo uživatele. V nižší tabulce jsou již konkrétní informace 

k žádosti. Sem tedy patUí pole: pUedmEt žádosti, d]vod žádosti, číslo zakázky, číslo 

z Money, zp]sob platby a informace týkající se platby, termín Ědo kdy to potUebujiě, 

pUedpokládaná cena a pUedpokládaná splatnost faktury.   

Ke každé žádosti je pak možné pUipojit pUílohu. NapUíklad obrázek židle, co žádám, 

katalog, atp… 

VEc, která zamEstnanc]m není pUíjemná, je potvrzování žádanky. Tu chceme tedy 

odstranit. Je zde tlačítko odeslat, po kliknutí se otevUe nové dialogové okno a musíte 

žádost znovu potvrdit.  

Další špatnE udElanou vEcí jsou povinná pole. V současném stavu nejsou žádná, a tak jde 

tedy žádost odeslat i prázdná. Pak se zde množí omylem vytvoUené žádosti a administrátor 

má spoustu práce navíc, jelikož mazat je m]že pouze on, takže se mu hromadí práce.  

 

Všechny tyto pole je potUeba pUenést i do nového systému, jsou plnE využívána.  

Systém tedy funguje takto: Uživatel si vybere typ žádosti. V žádance vyplní pole, která 

jsou pro nEj d]ležitá. NEkterá pole jsou již pUedvyplnEná. Jedná se konkrétnE o pole, která 

souvisí se zaUazením uživatele do organizační struktury. Což je tedy divize, vedoucí 

divize, vedoucí oddElení, oddElení. Až má uživatel vše vyplnEné dá „Odeslat žádost“. 

OtevUe se mu nové dialogové okno, ve kterém je nutné žádost znovu schválit a poté je 

odeslána nadUízenému.  

NadUízenému se odešle e-mail o žádosti. K tomu, aby žádost mohl schválit, se musí 

pUihlásit do systému a schválit či zamítnout žádost. Tenhle proces chceme v rámci nového 

systému také vylepšit. Budeme chtít systém navrhnout tak, aby bylo možné o žádosti 

rozhodnout již e-mailem.  

Jakmile nadUízený provede operaci, je podUízený informován o stavu své žádosti emailem. 

Pokud nastanou nEjaké komplikace, je možné se podívat na stav žádosti v systému, 

popUípadE se domluvit na základE komentáU], které je možné k žádostem psát.  
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3.1.2 Časová analýza 

Následující tabulka a sí[ový graf jsou zpracovány pomocí MS Excel. 

Tabulka 5 Seznam činností ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

ID Název úkolu aij bi
j 

mi
j 

Doba 
trvání 

Rozpt
yl 

SmEr. 
odchylka 

PUedch]dce 

  Implementace IS       126,55       

1 Zahájení projektu       0,00       

  PUíprava na implementaci       23,08       

2 Identifikace procesu 2 4 3 3,00 0,028 0,17 1 

3 Zpracování analýzy procesu 3 7 5 5,00 0,111 0,33 2 

4 Požadavky na bezpečnost 1 3 2 2,00 0,028 0,17 3 

5 Identifikace uživatel] 0,5 3 2 1,92 0,028 0,17 3 

6 DoplnEní požadavk] 1 3 2 2,00 0,028 0,17 2;3 

7 Kontrola systémových požadavk] 1 3 2 2,00 0,028 0,17 6 

8 Testování softwaru 5 10 7 7,17 0,250 0,50 3 

  Implementace        3,63 0,000 0,00   

9 Instalace aplikace na server 1 3 2 2,00 0,028 0,17 8 

10 VytvoUení administrátorského účtu 0,3 1 0,
5 

0,55 0,007 0,08 9 

11 Zálohování serveru a systému 0,5 2 1 1,08 0,028 0,17 10 

  Nastavení       56,17 0,000 0,00   

12 Základní nastavení 5 10 5 5,83 0,694 0,83 11 

13 Bezpečnost 1,5 4 3 2,92 0,028 0,17 3 

14 Uživatelské nastavení 4 7 5 5,17 0,111 0,33 3 

15 Nastavení notifikací 2 5 3 3,17 0,111 0,33 s 

16 Nastavení projekt] 2 6 4 4,00 0,111 0,33 3 

17 Tvorba a nastavení workflow 5 10 7 7,17 0,250 0,50 3 

18 Nastavení issues 3 5 4 4,00 0,028 0,17 3 

19 PUidElení uživatelských rolí a 
oprávnEní 

2 5 3 3,17 0,111 0,33 4 

20 Tvorba zákaznického portálu 5 14 10 9,83 0,444 0,67 3 

21 Tvorba plugin] 5 15 10 10,00 0,694 0,83 3 

22 Hotový software 0,5 1 1 0,92 0 0 12;13;14;15;16;17
;18;19;20;21 

  Testování       22,67 0,000 0,00   

23 Tvorba testovacího provozu 5 10 8 7,83 0,111 0,33 22 
24 LadEní 5 10 7 7,17 0,250 0,50 23 

25 Sepsání dokumentace 4 8 5 5,33 0,250 0,50 24 

26 Školení uživatel] 1 5 2 2,33 0,250 0,50 25 

  Ostrý provoz       21,00 0,000 0,00   

27 Monitoring, konzultace 10 30 20 20,00 2,778 1,67 26 

28 Ukončení projektu       1,00     27 
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Obrázek 10 Grafické zpracování časové analýzy ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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3.1.3 Riziková analýza 

Následující část se vEnuje rizik]m, která souvisí s implementací nového systému 

projektového Uízení JIRA Service Desk. Rizika by mohla ohrozit hladký pr]bEh projektu. 

Rizika byla identifikována metodou brainstormingu a doplnEna nastudováním dostupné 

literatury.  

Cílem zmEny je instalace a zavedení vybraného projektového nástroje JIRA Service Desk 

včetnE jeho nastavení. Pro analýzu rizik je zvolena metoda RIPRAN.  

Tabulka 6 Identifikace rizik 

Čく  Hrozba  SIYﾐ=ギ  Pヴ;┗S[ヮく 
┗┠ゲﾆ┞デ┌  

Dopad  V┠ゲﾉWSﾐ= 
hodnota 

1. NepUesná definice 
požadavk] 

Šヮ;デﾐ[ ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┠ 
software 

SP VD VHR 

2. VýbEr nesprávného 
systému 

Šヮ;デﾐ= funkcionalita 

ゲ┞ゲデYﾏ┌き ┗WﾉﾆY 
ヮﾗギｷ┣ﾗ┗;Iｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 

NP VD NHR 

3. ChybEjící komponenty 
systému 

Cｴ┞H[ﾃｹIｹ 
komponenty budou 

ヮﾗデギWH; Sﾗヮﾉﾐｷデ 
ﾏﾗS┌ﾉWﾏ ┗ JAVĚ 

SP SD VHR 

4. Ukončení podpory 
systému 

V┠H[ヴ ﾐﾗ┗Yｴﾗ 
ゲ┞ゲデYﾏ┌ 

NP VD NHR 

5. Nedostatečné testování 
funkčnosti 

DﾗS;デWLﾐ[ H┞Iｴﾗﾏ 
ﾏ┌ゲWﾉｷ ┣┗ﾗﾉｷデ ﾃｷﾐ┠ 
ゲ┞ゲデYﾏ 

NP SD NHR 

6. Zásadní nedostatky 
systému po spuštEní 

Dﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ ﾏﾗS┌ﾉWﾏ 
Lｷ ┗┠H[ヴ ﾐﾗ┗Yｴﾗ 
ゲ┞ゲデYﾏ┌ 

NP SD NHR 

7. Únik citlivých dat 
společnosti 

Zデヴ=デ; S└┗[ヴ┞ ┗W 
ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ 

NP VD NHR 

8. Neochota zamEstnanc] 
k využití systému 

Úヮヴ;┗; ゲ┞ゲデYﾏ┌ NP SD NHR 

9. Špatné proškolení 
zamEstnanc] 

NWSﾗゲデ;デWLﾐY 
┣ﾐ;ﾉﾗゲデｷ ﾗ ゲ┞ゲデYﾏ┌ 
 ジヮ;デﾐY ┗┞┌┥ｷデｹ 

SP SD VHR 

10. Organizační zmEny ve 
společnosti 

DヴﾗHﾐ= ┎ヮヴ;┗; ┗ 
ゲ┞ゲデYﾏ┌ 

NP MD SHR 
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Jak lze vidEt z tabulky vysokou hodnotu rizika – VHR byly ohodnoceny 1 - NepUesná 

definice požadavk], 3 - ChybEjící komponenty systému, 9 - Špatné proškolení 

zamEstnanc]. Ostatní rizika jsou ohodnocena nízkou hodnotou rizika, krom bodu 10 – 

Organizační zmEny ve společnosti, který byl ohodnocen stUední hodnotou rizika. Pro nás 

je tento bod, ale spíše považován za NHR. Ostatní body jsou ohodnoceny nízkou 

hodnotou rizika, jsou pro nás tedy témEU zanedbatelná, ale i tak je nesmíme opomíjet. 

I když byla hodnota všech rizik snížena, je nutné rizika po celou dobu projektu dále 

sledovat a monitorovat. M]že se stát, že se nEkteré riziko zmEní, vyskytne se nová hrozba 

nebo také m]že zaniknout. V té nejhorší verzi dojde k naplnEní hrozby a je nutné 

aplikovat pUipravené opatUení.  

 

3.2 Možnosti výbEru IS 

Na trhu existují v dnešní dobE desítky firem, které nabízejí tyto softwary.  

Informační systém, který firma momentálnE používá je od Confluence, Z tohoto d]vodu 

bylo nutné volit program, se kterým nebude problém s implementací. Firma zvažovala 

variantu Microsoft Flow, ale pokud by chtEli realizovat tuhle variantu, bylo by nutné pUejít 

na platformu MS celkovE. Tzn., pUevést celý systém, což by bylo velmi náročné. Jak pro 

jejich programátory, tak určitE i finančnE. Potom je zde možná implementace pUes 

Confluence, nebo jednu z variant JIRA. Jelikož současný systém je od Confluence, chtEla 

firma zkusit nEco nového a tím je právE jedna z verzí JIRA. 

 

3.2.1 Základní požadavky – Popis požadavk] zákazníka 

PUed samotným návrhem nového informačního systému budou v následující kapitole 

popsány požadavky, které zákazník definoval. PUi návrhu systému budou tyto body brány 

v potaz, tak aby daný systém vše splOoval. V následujících odstavcích budou 

specifikovány požadavky spojené s uživatelskými rolemi a právy a dalšími nutnostmi. 

Účel aplikace 

Účelem tohoto systému je pUehlednE spravovat všechny žádanky v jedné aplikaci. Bude 

zde možné tedy žádanky vytváUet, schvalovat či je zamítat. Chceme zjednodušit proces 
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ukládání žádanek pouze pUes jedno tlačítko bez potvrzování. Zjednodušení by se mElo 

týkat i schvalovaní/zamítání žádanek. Mým cílem by bylo umožnit schvalovací proces 

pomocí e-mailu, aby se nadUazený nemusel pokaždé pUihlašovat do systému. 

Jedná se o interní aplikaci a bude využívána k shromaž@ování, vytváUení, editaci žádanek 

ve firmE.  D]raz bude kladen zejména na efektivnost, snadné ovládání a existenci 

nejnutnEjších funkcí. 

Vstup do informačního systému bude vždy umožnEn až po pUihlášení do systému. V 

systému tedy m]že pracovat pouze pUihlášený uživatel. Požadavkem zákazníka je, aby 

bEžný zamEstnanec mohl pouze vytváUet žádanky a mEl pUístup k jejich stavu. Správným 

pUiUazením práv jednotlivým uživatel]m zajistíme zvýšení bezpečnosti dat pUed 

neoprávnEným zásahem uživatel] a také zajistíme, aby daný zamEstnanec vidEl pouze své 

data a nemEl pUístup k cizím údaj]m. ZamEstnanci samozUejmE mohou být součástí více 

skupin, proto mohou mít pUiUazených více uživatelských rolí.  

Uživatelé systému budou nejen samotní programátoUi, administrátoUi systému a bEžní 

uživatelé systému. Jelikož jsou všichni pracovníci české národnosti, program bude 

v češtinE.  

 

Uživatelské role: 

 administrátor – má všechny práva, 

 agent – m]že se pUihlásit do systému a m]že provádEt r]zné úpravy na projekt, 

 bEžný uživatel Ě„zákazník“) – m]že se pUihlásit a pouze vytváUet či editovat 

žádanky. 

Projektový nástroj by mEl kromE jednoduchého a intuitivního ovládání poskytovat i 

pUehledy pro reporting žádanek. Dále je žádoucí správa uživatel], správa zabezpečení a 

pUístup].  

Jak již bylo zmínEno v pUedchozí kapitole, vyžaduje se kompaktibilita se stávajícím 

systémem firmy. Nástroj by mEl být modulární a flexibilní s možností pUidání nových 

funkcionalit.  
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Požadavky na aplikaci – obecná žádanka 

Zachovat stávající "kolonky"/vytváUení žádanky obecné 

Pro vytvoUení obecné žádanky je potUeba zadat základní parametry – jméno žadatele, role. 

Automaticky se doplní pole vedoucí oddElení, oddElení, vedoucí divize, divize. Další 

d]ležité informace pro nás jsou pUedmEt žádosti, d]vod žádosti, termín do kdy to potUebuji 

a pUedpokládaná cena. U nEkterých zakázek m]že být d]ležité číslo zakázky, zp]sob 

platby, pUedpokládaná splatnost faktury.  

Informace se stavem žádanky – ponechat  

Jedná se o informace, které se uživateli zobrazí pUi kliku na jednotlivou žádanku. Ve 

sloupcích schvalovatel, datum počátku, rozhodnutí, datum konce a komentáU. 

Schvalovatel je daná osoba, která ji schválila/neschválila. Datum počátku je datum 

vytvoUení požadavku. Rozhodnutí m]že nabývat hodnot ano/ne Ěschválená/zamítnutáě. 

Datum konce – do kdy je potUeba žádanku vyUídit. KomentáU pro pUípad nEjaké poznámky 

k pUípadu. 

Kolonka pro pUílohy – ponechat  

Je dobré zde mít část pro pUílohy. Pokud by byl k dispozici katalog, či dokumenty, které 

by mohly být rozhodující, je dobré je uvést. Takže zde bude možné vybrat soubory z 

počítače a nahrát je k žádance. 

KomentáU – ponechat  

KomentáU pro pUípad, že je potUeba nEco prokonzultovat.  Komentovat mohou vždy 

všichni účastníci jednotlivé žádanky, což je tedy žadatel a ti, kteUí ji musí schválit. Tenhle 

zp]sob komunikace je jednodušší a pUehlednEjší než tUeba domluva e-mailem.  

Upravit ukládání/odeslání – zjednodušit 

Na konci stránky by mElo být tlačítko pro odeslání žádanky.  Vynechal by se tedy 

momentální krok potvrzení, který by práci trochu zjednodušil. 

Vylepšit informace co chodí emailem, nejlépe vše podstatné o žádance + tlačítko na 

potvrzení 

Po zmáčknutí tlačítka "uložit" dojde k odeslání e-mailu žadateli i jeho nadUízenému, který 

má žádanku schválit. Žadateli dojde e-mail s informacemi, že byla odeslána jeho žádost 
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ohlednE daného pUedmEtu. NadUízenému dojde e-mail, který bude obsahovat všechny 

základní informace žádanky – jméno žadatele, role, pUedmEt žádosti, d]vod žádosti, 

termín, cena. Pokud je pUíloha, tak i ta. V e-mailu vedoucího jsou také dvE tlačítka, jedno 

ke schválení žádosti, druhé pak k jejímu zamítnutí. 

Všeobecné požadavky 

Musí být srozumitelné pro uživatele, kteUí nemají technické znalosti. DesignovE tedy 

navrhnuté tak, aby to všechny navedlo a bylo jim jasné, jak postupovat. 

ůutomatické doplOování nEkterých políček 

V každé žádosti jsou pole, která jsou nemEnná, jedná se o divizi, oddElení divize, oddElení 

a vedoucího oddElení. Tyto pole budeme chtít doplOovat automaticky, aby se uživatel 

nemusel zdržovat vypisováním a byla menší šance, že nEjaké pole bude vyplnEné špatnE. 

„Soukromí“ 

Žádanky budou viditelné pouze pro žadatele a schvalovatele. Nikdo jiný kromE nich a 

administrátora je neuvidí.  

3.2.2 Specifikace požadavk] 

Na základE pUedcházejících analýz a za pomoci spolupráce se zamEstnanci firmy K-net, 

byly definovány následující požadavky na projektový nástroj: 

 Instalace aplikace na server ve vlastní správE: tento požadavek vychází 

z bezpečnostních politik společnosti, která zajiš[uje bezpečnost dat. 

 Webová aplikace: aby bylo možné se systémem jednoduše pracovat, musí být pro 

zamEstnance pUístupná jako webová aplikace, která bude kompatibilní 

s internetovými prohlížeči Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox a 

Safari.  

 Správa uživatel]: do rozhraní projektového nástroje bude po pUihlášení uživatel 

vyzván k zadání jména a hesla. Uživatelé budou mít pUedElena oprávnEní 

pUíslušící jeho uživatelské roli. AktuálnE se počítá s pUístupem pro max. 2-5 

administrátor] a asi 50 klient].  

 Jednoduchá správa: nástroj nebude zatEžovat administrátory pUílišnými 

požadavky a bude uživatelsky pUívEtivý.  
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3.2.3 Možnosti výbEru systému 

Microsoft Flow 

Jedná se o cloudový software, který umožOuje zamEstnanc]m vytváUet a automatizovat 

pracovní postupy a úkoly. Automatizované pracovní toky se nazývají – workflow. Pro 

vytvoUení uživatel musí specifikovat, jaká akce by se mEla provést, když dojde k určité 

události. Jakmile se tok vytvoUí, lze jej spravovat na ploše nebo prostUednictvím aplikace. 

Flow je integrovatelný s r]znými službami a aplikacemi společnosti Microsoft. 

Microsoft Flow má mnoho zp]sob] využití, napUíklad: spouštEní oznámení, kopírování 

soubor], sbEr dat. Ě21ě 

Pokud by firma zvolila toto Uešení, bylo by nutné pUejít na platformu Microsoft Flow 

celkovE, což by pro firmu bylo velice nákladné.  

Jira 

Jira od společnosti Atlassian je jedním z nejpoužívanEjších nástroj] pro projektové Uízení. 

Cílovou skupinou jsou spíše vývojáUi a programátoUi. Jira je založená na tzv. úkolech. 

Jejichž zpracování je velice detailní s cílem pomoci agilnE orientovaným tým]m vyvíjet 

a vydávat software spolu s vyUizováním klientských požadavk]. Tento systém byl tedy 

už od počátku vyvíjen a pUizp]sobován potUebám agilního zp]sobu vývoje v IT prostUedí. 

Výhodou jsou mEsíční zkušební lh]ty. Webová aplikace je velmi intuitivní. Pomocí 

pr]vodce v nEkolika krocích provede uživatele základním nastavením projektu. 

V technické oblasti pak podporuje zaUízení fungující na operačním systému Windows, 

Linux, Android, iPhone a samozUejmostí je webová aplikace. Významné firmy, které 

software používají, jsou Twitter, Spotify, BlackRock, Splunk a mnoho dalších. Platí se 

zde pouze za aktivní uživatele. K dispozici je také mobilní aplikace. Ě22ě  

Jsou tUi pro nás zajímavé verze softwaru Jira, a to: Core, Service Desk a Software. Každá 

z nich má jiné možnosti. 
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Jira Core 

Slouží k Uízení jednoduchých projekt]. Je to základní verze Jiry, která je určena pro 

netechnické uživatele. Má tedy zjednodušené pohledy. Díky workflow umožOuje 

sledování projektu a uživatel]m chodí oznámení ohlednE stavu jejich žádosti. UmožOuje 

delegovat odpovEdnost. Ě23) 

Jira Software 

PrimárnE je určena pro vývojáUské týmy. Obsahuje nástroje a funkce pro podporu každé 

fáze vývojového cyklu. UmožOuje vytváUet workflow. (23) 

Jira Service Desk 

PrimárnE určen pro IT a servisní týmy. Má podporu standartních proces]. Lze snadno 

pUizp]sobit firemním proces]m. Vhodný pro komunikaci se zákazníky – zákaznický 

portál. Je zde spousta šablon, má podporu e-mailu. Jelikož je tato verze určena pro 

komunikaci se zákazníky, m]žeme jich zde mít neomezený počet. Ě23) 

 

Cenové porovnání systém] 

Všechny ceny jsou uvedeny za mEsíc a za jednotlivé uživatele.  

Tabulka 5 Cenové porovnání produkt] JIRA ĚZdroj: 24ě 

Počet 

uživatel]/Software 

Jira Core Jira Software Jira Service Desk Microsoft 

Flow 

1-10 10 USD 10 USD 10 USD 15 USD  

11-100 7 USD  7 USD  7 USD  15 USD  

101-250 6 USD  6 USD  6 USD  15 USD  

 

CenovE vidíme, že Microsoft Flow je z nabídky nejdražší a nabídky produkt] Jira, jsou 

všechny ohodnoceny stejnE. Takže nejvíce nás budou zajímat funkce jednotlivých 

produkt] Jira.  
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Tabulka 6 Porovnání produkt] JIRA 

Název/Informace Jira Software Jira Service Desk Jira Core 

Základní 
popis… 

 plánování 
 sledování  
 vydávání 

software 

 jednoduchá 
cesta 
komunikace 
pro 
zákazníky 

 rychlejší 
zp]sob 
Uízení pro 
agenty 

 spravování 
libovolného 
projektu 
(marketing, 
schvalování a 
kontrola 
dokument] 

Uživatelé jsou…  vývojáUi 
 projektoví 

manažeUi 

 zákazníci 
 agenti 
 IT manažeUi 
 manažeUi 
 uživatelé 

 obchodní 
uživatelé 

Možnosti 

použití… 

 sledování 
chyb 

 zákaznická 
podpora 

 správa 
proces] 

 správa 
úkol] 

 vývoj 
softwaru 

 IT podpora 
 zákaznická 

podpora 
 Uízení 

služeb 
 správa 

žádostí 
 správa 

incident] 
 správa 

zmEn 

 projekty 
netechnických 
tym] 

 schválení 
workflow 

 správa úkol] 

 

Po prozkoumání funkcí je pro nás velmi zajímavá Jira Service Desk, která nabízí tyto 

typy projekt]. Pro nás je dobUe využitelný Customer service. Je zde totiž možnost využít 

tento typ programu tak, že na naše zamEstnance bude pohlíženo jako na zákazníky. Ti se 

budou moct pUihlásit a podávat žádosti. Firma tedy bude platit jen za agenty, kteUí budou 

projekty spravovat a tím ušetUí velké peníze oproti jiným systém]m. 

Typy projekt]: 

Základní SD – používá se pro interní obchodní týmy, jako jsou HR, finance nebo malé 

IT týmy. Šablona je dodávána s nEkolika doporučenými formuláUi žádostí a je snadno 

pUizp]sobitelná a rozšíUitelná podle našich potUeb.  
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IT Service Desk – pro IT týmy, které udržují složitEjší infrastrukturu. Šablona je 

dodávána s pracovními postupy pro Uízení zmEn, incident] a problém].  

Customer service – pro komunikaci s externími zákazníky je vhodný tento typ projektu. 

M]žete sbírat hlášení o chybách, nebo pUijímat návrhy na novou funkci. Šablona je 

pUipravena pro Vaše zákazníky, aby mohli požádat o technickou nebo fakturační pomoc 

a ohlásit problémy. 

Princip SD Customer service je jednoduchý a to: 

1) Zákazník odešle žádost agent]m nebo prostUednictvím portálu nebo e-mailu. 

2) Agent oddElení vidí požadavek ve své frontE a zkoumá problém.  

3) Váš zákazník a další účastníci používají portál nebo e-mail k projednání žádosti s 

agentem. 

4) Váš agent vyplní požadavek a zákazník je spokojen. Ě25ě 

 

3.3 Implementace 

Tato část se vEnuje již samotné implementaci nástroje pro projektové Uízení, který byl 

zvolen. 

3.3.1 Instalace      

Vzhledem k požadavk]m na bezpečnost je zvolena instalace na vlastní server společnosti, 

a ne cloudové Uešení. Instalace softwaru není nijak složitá. Na webových stránkách 

najdete tutoriál pro instalaci. Zde je aspoO stručnE popsán proces. 

1. Stažení instalačního souboru pro operační systém Windows 64-bit. 

2. SpuštEní instalačního souboru jako administrátor. 

a. Volba složky pro instalaci JIRA Software. 

b. Volba domovské složky pro ukládání záznam] a soubor] ze systému. 

c. Volba TCP port]. 
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3. Nastavení webové aplikace 

a. Napojení aplikace na pUedem pUipravenou databázi. 

b. Nastavení názvu: „PwC“. 

c. Nastavení URL adresy k JIRA instanci. 

d. Nastavení módu na privátní. 

e. Vložení zakoupené licenci. 

f. Nastavení administrátorského účtu. 

4. Záloha serveru a aplikace. Ě26ě 

Tímto je instalace prostUedí hotová.   

 

3.3.2 ZmEna nastavení  

K tomu, abychom Jiru mohli využívat, je potUeba upravit její současné nastavení na námi 

požadované. MEli bychom tedy nastavit pozadí, odesílání e-mail], notifikace, oprávnEní, 

workflow a také zákaznický portál.  

Nastavení v Jira je celkovE pUehledné. Vše je krásnE seUazeno. Prvním krokem k tomu, 

aby náš systém p]sobil ménE genericky, je upravit logo, název webu, pUidat favicon a 

upravit barvy. Všechny tyto zmEny lze najít na jedné stranE v nastavení. Vše si pak pouze 

naklikáme a máme systém, který vypadá pro naši firmu pUívEtivEji. Na této stránce lze 

upravit i informace jako je zobrazení formátu času, data. V pUíloze najdete podrobnEjší 

popis nastavení – viz pUíloha 1. 

 



54 

 

 

Obrázek 11 PUihlašovací stránka ĚZdroj: vlastníě 

 

Emailové notifikace 

K tomu, aby nám chodili e-mailové notifikace, je nutné nastavit pUedem určité informace: 

jméno, server, port a další fakta. Po zadání všech údaj] si m]žeme i vyzkoušet, zda je to 

správnE a poslat si testovací e-mail.  

Dá se také nastavit formát emailu. Bu@ mohou chodit formou textu, nebo HTML, my 

volíme HTML kv]li pUehlednosti. Podrobné nastavení viz pUíloha 1.  

Nastavení issue 

Jira nabízí velké množství druh] úkol]. Pro náš projekt použijeme „task“. Je to základní 

typ. „Task“ je vlastnE úkol. V našem projektu je to tedy jedna žádost.  

 

3.3.3 Nastavení zákaznického portálu 

Pokud máme nainstalovanou Jiru, jedním z prvních krok] je zvolit typ projektu, který 

budeme vytváUet. Jira Service Desk nabízí tyto druhy: základní service desk a IT service 

desk. Pro náš projekt volíme customer service, ten totiž umožOuje zákaznický portál. 

V základním nastavení m]žeme mEnit jméno projektu, jeho klíč, typ projektu a jeho 

popis. D]ležitý je název a typ projektu. Od toho se odvíjí spousta dalších vEcí.  
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V podrobnEjším nastavení pak m]žeme mEnit ostatní informace jako je typ úkolu, 

workflow, pole, role uživatel] a další.  

Jelikož používáme produkt Jira Service Desk, který nám umožOuje použít zákaznický 

portál, musíme i ten nastavit. Na obrázku vidíme typy požadavk], které máme vytvoUené. 

Je možné jich mít i mnohem více. Lze zvolit typ úkolu a m]žeme je zde i spravovat.  

 

Obrázek 12 Nastavení projektu – zákaznický portál ĚZdroj: vlastníě 

 

Úprava polí 

MomentálnE se nacházíme ve správE požadavku žádanky obecné. Zde je možné pUidat / 

odebrat pole a zvolit jejich poUadí.  

Obrázek 13 Správa žádanky obecné ĚZdroj: vlastníě 
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3.3.4 Uživatelé 

Jira je zamEUená na dvE licencované role, a to administrátory a správce. AdministrátoUi 

nastavují a konfigurují projekty. Agenti pracují na daných projektech.  U Jiry Service 

Desku je navíc zákazník, který má pUístup pouze do zákaznického portálu a vidí 

„zjednodušenou verzi“.  

Administrátor: 

 má pUístup ke všem vlastnostem projektu, 

 spravuje uživatele a uživatelské role, 

 nastavuje zákaznické portály, typy požadavk], fronty a reporty, 

 m]že provést stejné úkoly jako agent. 

Agent ĚSprávceě: 

 m]že si prohlédnout zákaznický portál, fronty, reporty a metriky pro projekt, 

 pUidávat, upravovat a odstraOovat interní komentáUe k úkol]m, 

 pUidávat zákazníky do projektu, 

 pUečíst si obsah znalostní báze. 

 

Zákazník: 

 m]že vznést požadavek pomocí zákaznického portálu nebo e-mailového 

kanálu, 

 sledovat jeho požadavky na zákaznickém portálu, 

 komentovat jeho požadavky, 

 číst znalostní báze, 

 schvalovat žádosti ostatních zákazník], 

 sdílet žádosti s ostatními Ěpokud to umožOují právaě, 

 nepotUebují licenci, jsou zadarmo. (27) 

Náš projekt chceme realizovat právE formou zákaznického portálu. Tato varianta je pro 

firmu finančnE velice výhodná a nabízí spoustu možností konfigurace. Bude zde tedy jen 

pár zamEstnanc], kteUí budou mít zakoupenou licenci. Ostatní zamEstnanci budou 
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fungovat na principu zákazník]. Budou mít omezený pUístup pouze k vytváUení žádanek. 

Vše zde pro nE bude jednoduché a práce pro nE tak bude pUíjemnEjší.  

VytvoUení nového uživatele 

Nového uživatele vytváUíme v nastavení pUímo v sekci uživatelé a skupiny. Pro vytvoUení 

nového uživatele potUebujeme e-mailovou adresu, jméno a heslo. Všechny uživatele je 

tedy nutné nahrát do systému. Pokud chceme, aby mEl uživatel pUístup do zákaznického 

portálu, musíme zaškrtnout právE pUístup k aplikaci pomocí JIRA Service Desku.  

Obrázek 14 VytvoUení nového uživatele ĚZdroj: vlastníě 

3.3.5 Uživatelská práva 

Jira má velké možnosti co se týče nastavení práv pro jednotlivé úkony a uživatele. Je 

možné si zde vybrat z široké škály možností podle skupin, pUístupu a počtu pUihlášení.  

Pro náš projekt bylo nutné nastavit pro každého zamEstnance zobrazení pouze svých 

žádostí, a ne ty ostatních uživatel]. Aby je mohl jak žadatel, tak schvalovatel komentovat 

a ponechat možnost vkládání pUíloh pro uživatele. Navíc skupiny budeme potUebovat pro 

rozdElení zamEstnanc] do jednotlivých divizí, aby se žádanky samy pUidElily jejich 

vedoucímu. K tomu, aby se vedoucí sám pUiUadil, však budeme potUebovat plugin, protože 

toto Jira neumí.  

Se skupinou se dá pak pracovat v rámci oprávnEní. OprávnEní m]žeme pUidat k jakékoliv 

činnosti, napUíklad: pUiUaditelný uživatel, uzavírat úlohy, odstranit úlohy, upravit úlohy, 

Obrázek  1 VytvoUení nového uživatele ĚZdroj: vlastníě 
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mEnit zadavatele, vyUešit úlohy, pUidávat komentáU, vytváUet pUílohy a mnoho dalších 

funkcí. PodrobnEjší nastavení uživatel] najdete v pUíloze 1. 

3.3.6 Nastavení notifikací 

Jedna z vEcí, kterou jsme právE chtEli zlepšit oproti stávajícímu Uešení, byly e-mailové 

notifikace. Do e-mailu Vám pUijde pUehledná zpráva, ve které m]že schvalovatel žádost 

hned schválit. M]žeme si vybrat, zda chceme „html“ či „txt“ zobrazení. Notifikace se 

upravují úplnE stejnE jako oprávnEní uživatel]. Jsou zde vypsány r]zné úkoly a k tEm 

m]žeme pUiUadit, komu má upozornEní pUijít. Podrobné nastavení viz pUíloha 1.  

3.3.7 Tvorba a nastavení workflow 

Workflow m]žeme použít již pUednastavené nebo si vytvoUit vlastní. Jira umožOuje jak 

grafické, tak textové úpravy. Je možné doplnit další kroky či akce, co se mají stát po 

procesu. V našem projektu je potUeba nastavit workflow tak, aby mEla dva konečné 

stavy – schváleno a zamítnuto. 

Obrázek 15 Ukázka workflow ĚZdroj: vlastníě 

 

3.3.8 Zákaznický portál 

Možnost zákaznického portálu pro nás pUi výbEru byla rozhodující. Díky této možnosti 

firma ušetUí velké finanční prostUedky a navrhne jednoduchý uživatelský systém pro 

netechnické uživatele.  
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Jak již bylo Uečeno, jen pár zamEstnanc] – administrátoUi budou mít pUístup do nastavení 

a ostatní zamEstnanci, kteUí potUebují pouze vytvoUit žádanky, budou mít pUístup jen do 

této jednodušší verze. Ta je velice intuitivní, pUehledná a jednoduše se s ní pracuje. Navíc 

tEmto zamEstnanc]m nemusíme kupovat licence a tím se ušetUí.  

Zákaznický portál m]žeme celkem jednoduše upravit díky možnostem v nastavení. Je 

možné editovat grafickou stránku, takže stranu m]žeme pUizp]sobit našim požadavk]m 

a udElat ji více uživatelskou pro naši organizaci. 

Možnosti editace: logo, ikonka, úvodní text a podobnE. 

 

Obrázek 16 Nastavení portálu ĚZdroj: vlastníě 

Portál m]žeme bu@ upravit pomocí tohoto nastavení, nebo již konkrétnE v systému. A 

tak tedy co nejvíce pUiblížit finální podobE, aby byl web odlišný a konkrétní pro jednu 

firmu. 
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 Obrázek 17 Ukázka zákaznického portálu – nastavení ĚZdroj: vlastníě 

 

Zákaznický portál z pohledu uživatele 

Na uživatele již takto upravený systém p]sobí pUívEtivE a známE. Vše je zde pro nEj 

pUehledné. Jednoduše m]že pUidat žádost nebo si prohlédnout již vytvoUené. V pravém 

rohu nahoUe se také nachází odkaz na profil uživatele.  

Obrázek 18 Zákaznická portál – uživatelské nastavení ĚZdroj: vlastníě 
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Zobrazení všech žádostí je také velice pUehledné a najdeme zde veškeré podstatné 

informace. Pokud chceme více informací, m]žeme na žádost kliknout a zobrazí se 

konkrétnEjší informace. 

 

Obrázek 19 Zákaznický portál – zobrazení všech žádostí ĚZdroj: vlastníě 

 

PUi vytvoUení nového požadavku se zobrazí jednoduchý formuláU, kam zadáme podstatné 

informace a nEkteré se vyplní automaticky. Tím se zamEstnanc]m zjednoduší práce a také 

se sníží možnost chyb v žádosti.  

Obrázek 20 VytvoUení žádosti ĚZdroj: vlastníě 
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Poslední, co si m]žeme rozkliknout je profil uživatele. Zde vidíme nejd]ležitEjší 

informace o uživateli.  

Obrázek 21 Zobrazení vytvoUené žádosti ĚZdroj: vlastníě 

 

Po vytvoUení žádosti 

Velkou výhodou oproti nynEjšímu systému je rozhodování ohlednE žádosti. Schvalovatel 

ji m]že potvrdit či zamítnout již v emailu a nemusí se tedy pUihlašovat do systému. 

Všechny potUebné informace mu pUijdou v e-mailu. Pokud jsou zde nEjaké nejasnosti, tak 

se musí pUihlásit a v komentáUích k problému m]žou tyto detaily vyUešit. E-mail poskytne 

vedoucímu všechny potUebné informace k rozhodnutí a je pUehledný.  

E-mail je automaticky odeslán po vytvoUení žádosti. Tuto funkci Jira nabízí automaticky. 

Je potUeba ji však nastavit a dodat informace ohlednE e-mailových notifikací, jak již bylo 

uvedeno. V každém prohlížeči je však zobrazení trochu jiné. Tento e-mail pUijde 

schvalovateli.  
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Obrázek 22 Zobrazení e-mailu – vytvoUení ĚZdroj: vlastníě 

Po tom, co o žádosti rozhodneme, bu@ v e-mailu popUípadE pUímo v portálu, na který se 

dostaneme odkazem. Odkaz je i v e-mailu, schovává se pod slovy – zobrazení žádosti. 

PUijde nám další e-mail, ve kterém nám dojde oznámení o rozhodnutí. E-mail o rozhodnutí 

pUijde žadateli.  

 

Obrázek 23 Zobrazení e-mailu ĚZdroj: vlastníě 

S žádostmi m]žeme také pracovat pUímo v portálu. Jejich vytvoUení a zobrazení jsme si 

již ukázali. Pokud žádost schválíme nebo ji zamítneme, zobrazí se nám nové dialogové 

okno, které informuje o provedené akci.  

 

Obrázek 24 Nové okno – rozhodnutí o žádosti ĚZdroj: vlastníě 
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3.3.9 Plugin 

Možnost využít placených plugin] jsme hned na začátku zamítli. Za poslední roky ceny 

plugin] rapidnE vzrostly a není možné je kupovat za tuto cenu pro celou firmu – jedná se 

o finanční politiku. 

PUíjemnEjší varianta, však o trochu složitEjší pro nás je napsání kódu v programovacím 

jazyku JAVA. Nejprve bylo potUeba zjistit, zda je možné tuto variantu v]bec realizovat. 

Díky vkládání vlastních plugin] jsme zjistili, že to možné je.  

Za další jsme museli zjistit, zda je v]bec možné zasáhnout do jednotlivých částí 

workflow. Touto částí se zaobíral IT programátor firmy a po nEkolika dnech zkoumání 

zjistil, že i tady máme štEstí a lze využít jednotlivé procesy a stavy v náš prospEch.  

V d]sledku tEchto informací jsme museli zjistit co Jira neumí a co tedy budeme muset 

doprogramovat. Nám konkrétnE se jedná o následující dva moduly Knet OrgBoard a Knet 

Zadanky. Jednotlivé moduly jsou lépe popsány v následující části.  

Kód je napsaný anglicky, systémové hlášky jsou také anglicky. Okomentovaný je již 

česky. KomentáUe jsou u každé tUídy a až na pár výjimek i u všech metod. 

Modul Knet OrgBoard 

 Udržuje firemní organizační strukturu, kterou se synchronizuje s Active 
Directory (read-only) 

 Hlavním smyslem modulu je vytvoUení hiearchických vazeb mezi uživateli a 
skupinami, které jsou jinak v Confluence pouze v ploché rovinE – tedy bez 
vazeb hierarchických vazeb 

 Tyto vazby jsou d]ležité pro všechny žádankové systémy 

 Pracuje s Confluence uživateli Ěusers) 

 Pracuje s Confluence skupinami (groups) 

 Dokáže poskytnout nadUízené uživatele a skupiny pro určitého uživatele a jeho 
pracovní pozici 

NapUíklad vstup uživatel: Petr Kalas; pracovní pozice Ěroleě: Programátor, výstupem 

pro nás budou následující data oddElení: vývoj; vedoucí oddElení: Petr Nepustil; 

divize: D4; vedoucí divize: Tomáš Knettig 

Kód pro tento plugin viz PUíloha 2. 
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Modul Knet Zadanky 

 DoplOuje funkcionalitu žádankového systému vytvoUeného v JIRA Service Desk 

 Automatické pUiUazování nadUízených uživatel] a skupin pomocí modulu Knet 
OrgBoard 

 Automatické pUiUazování schvalovatel] Ěapproversě 

 PUípadné další automatické pUiUazovaní hodnot custom polí Ěcustom-fields) v 
JIRA, které se nám podaUí nastavit pouze konfigurací systému 

 "Všechno co nep]jde nijak naklikat, tak Uešit pomocí pluginu" 

Kód pro tento plugin viz PUíloha 3. 

 

3.4 Ekonomické zhodnocení projekt] 

V této části je provedeno vyčíslení náklad] projektu popsaného v pUedchozích kapitolách. 

NejvýznamnEjší položku tvoUí licence na zvolený nástroj pro podporu projektového Uízení 

Jira Service Desk. 

3.4.1 Výdaje 

Náklady, které jsou vyčísleny v tabulce níže, vycházejí z ocenEní náročnosti jednotlivých 

úkol], které bylo provedeno pUi odhadu časové náročnosti projektu. Tyto hodinové údaje 

jsou ohodnoceny pr]mErnými hodinovými sazbami pro dané zodpovEdné role ve 

společnosti v Kč. Implementace a analýzy tedy budou provádEny z vlastních zdroj], 

pUičemž vedoucím celé realizace by mEl být administrátor. 

Náklady je možné rozdElit do dvou částí – do té první patUí jednorázové náklady, které se 

skládají z poUizovací ceny licence na Jira Service Desk, implementaci nástroje a s tím 

spojené náklady na zavedení.  

Tabulka 7 PoUizovací náklady 

PoUizovací výdaje Cena Kč Jednotka Počet 
jednotek 

Celkem Kč 

PUíprava na implementaci 600 Kč hod. 23,08      5 770,00 Kč  
Moje práce 200 Kč hod. 17,31             3 462,00 Kč  
IT pracovník firmy 400 Kč hod. 5,77             2 30Ř,00 Kč  
Implementace a nastavení 600 Kč hod. 59,7975           35 Ř7Ř,50 Kč  
Moje práce 200 Kč hod. 44,1275             Ř Ř25,50 Kč  
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IT pracovník firmy 400 Kč hod. 15,67             6 26Ř,00 Kč  
Testování 600 Kč hod. 22,6725           13 603,50 Kč  
Moje práce 200 Kč hod. 17,0025             3 400,50 Kč  
IT pracovník firmy 400 Kč hod. 5,67             2 26Ř,00 Kč  
JIRA Servise Desk Server 
licence  

2 ř61,6 Kč licence 5 ks    14 Ř0Ř,00 Kč  

Cena celkem          70 060,00 Kč  
 

Na vEtšinE výdaj] se podílel pracovník firmy, který pracuje na pozici programátor, se 

kterým jsem celou dobu spolupracovala. Výdaji jsou tedy jeho čas strávený na práci 

vynásobený mzdou 400 Kč/hod. V cenách výše uvedených je započítaná i moje práce na 

projektu, která je ohodnocena částkou 200 Kč/hod.  

V celkových výdajích jsou započítány pUibližné ceny licencí. Jedná se o investice pro 

licence agent], ostatní mají pUístup jako „customer“. Ceny licencí jsou na rok.  

Používáním této aplikace budou také vznikat každý rok provozní náklady na údržbu a 

správu aplikace a update, což bude zajiš[ovat administrátor Jira Service Desk.  

 

Tabulka 8 Provozní náklady 

Opakující se výdaje Cena Kč Počet ks Celkem Kč 

Licence pro 5 uživatel] 2 961,6 Kč 5 ks 14 Ř0Ř Kč 

Cena celkem  14 Ř0Ř Kč 

 
3.4.2 PUínosy 

Pro organizaci jsou nejd]ležitEjší hlavnE faktory, které souvisejí se správným nastavením 

procesu, motivace a efektivita práce zamEstnanc] a v neposlední UadE také finanční 

hledisko. Tyto jednotlivé faktory je potUeba brát v úvahu, když navrhujeme software, aby 

zamEstnanc]m v práci pomáhal. Nový systém povede k: 

 automatizaci podnikového procesu, 

 vylepšení současného systému, 

 zjednodušení práce zamEstnanc] a tím zvýšení produktivity Ěz 5 min na 3 min), 

 administrátor má více času na jiné záležitosti, 

 snížení času odpovEdi u žádanky ĚŘ min na 5). 
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Podle informací poskytnutých firmou se za letošní rok vytvoUilo:  

 leden – 64 žádanek obecných, 

 únor – 55 žádanek obecných,  

 bUezen – 54 žádanek obecných.  

Pr]mErnE je to 57 žádanek. Pokud by byl již implementovaný náš systém, ušetUilo by to 

firmE celkovE 285 minut. A to jsou pouze žádanky obecné. Pokud by se tedy Uešení 

aplikovalo i na další žádanky, firma tím ušetUí víc času.  
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ZÁVDR 

Cílem této bakaláUské práce bylo provést analýzu současného procesu žádanek ve firmE 

K-net Technical International Group, s.r.o. a vybrat vhodný nástroj pro jeho nové 

navržení.  

V teoretické části práce byly shrnuty dosavadní poznatky z oblastí informačních systém] 

a metodiky analýzy Uízení rizik a časové analýzy. Samotný návrh tedy obsahuje výbEr 

projektového nástroje. Na základE definovaných požadavk] bylo vybráno Uešení Jira 

Service Desk. Pro jistotu byla provedena analýza rizik a časová analýza, která byla 

vytvoUena s pomocí metody PERT a sí[ového grafu. Díky tEmto metodám jsme mohli 

určit kritickou cestu a zároveO bylo stanoveno, že doba trvání projektu vychází na témEU 

127 dní.  

Samotný návrh tedy obsahuje nejdUíve návrh projektového nástroje. Na základE 

definovaných požadavk] bylo vybráno Uešení JIRA Service Desk. Pro tohle Uešení se také 

firma rozhodla z finančních d]vod].  

ZávErem musím Uíci, že celá práce byla pUínosem jak pro mE, tak pro firmu. Navržené 

Uešení je již aplikované a funguje tak jak má.  
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PTÍLOHY 

PUíloha 1 Popis nastavení softwaru podle požadavk] firmy 

Základní nastavení 

Nastavení v Jira je celkovE pUehledné. Vše je krásnE seUazeno.  

Prvním krokem k tomu, aby náš systém p]sobil ménE genericky je upravit logo, název 

webu, pUidat favicon a upravit barvy. Všechny tyto zmEny lze najít na jedné stranE 

v nastavení. Vše si pak pouze naklikáme a máme systém, který vypadá pro naši firmu 

pUívEtivEji.  

 

Obrázek 24 ZmEna nastavení ĚZdroj: vlastníě 
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Obrázek 25 ZmEna nastavení – barvy ĚZdroj: vlastníě 

Na této stránce lze upravit i informace jako je zobrazení formátu času, data. 

 

Obrázek 26 ZmEna nastavení – data ĚZdroj: vlastníě 

 

Emailové notifikace 

K tomu, aby nám chodili e-mailové notifikace, je nutné nastavit pUedem určité informace: 

jméno, server, port, a další fakta. Po zadání všech údaj] si m]žeme i vyzkoušet, zda je to 

správnE a poslat si testovací e-mail.  
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Obrázek 27 ZmEna nastavení – e-mailové notifikace ĚZdroj: vlastníě 

 

Dá se také nastavit formát emailu. Bu@ mohou chodit formou textu, nebo HTML, my 

volíme HTML kv]li pUehlednosti. 

 

Obrázek 28 ZmEna nastavení – e-mailové notifikace ĚZdroj: vlastníě 
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Nastavení projekt] 

Pokud máme nainstalovanou Jiru, jedním z prvních krok] je zvolit typ projektu, který 

budeme vytváUet. Jira Service Desk nabízí tyto druhy: základní service desk a IT Service 

desk. Pro náš projekt volíme Customer Service, ten totiž umožOuje zákaznický portál. 

V základním nastavení m]žeme mEnit jméno projektu, jeho klíč, typ projektu a jeho 

popis. D]ležitý je název a typ projektu. Od toho se odvíjí spousta dalších vEcí.  

V podrobnEjším nastavení pak m]žeme mEnit ostatní informace jako je typ úkolu, 

workflow, pole, role uživatel] a další.  

Obrázek 29 Nastavení projektu ĚZdroj: vlastníě 

Jelikož používáme produkt Jira Service Desk, který nám umožOuje použít zákaznický 

portál, musíme i ten nastavit. Na obrázku vidíme typy požadavk], které máme vytvoUené. 

Je možné jich mít i mnohem více. Lze zvolit typ úkolu a m]žeme je zde i spravovat.  

Heslo 

V nastavení je možné i určit jaká hesla budeme po uživatelích v rámci bezpečnosti chtít. 

Základní – systém vyžaduje hesla, která musí mít délku alespoO Ř znak] a musí používat 

minimálnE dva typy znak]. Odmítne hesla, která mají značnou podobnost s pUedchozím 

heslem, nebo s údaji uživatele. 
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Bezpečná – Systém vyžaduje hesla, která musí mít délku minimálnE 10 znak] a musí 

používat minimálnE 3 typy znak] včetnE alespoO 1 speciálního znaku. Odmítne hesla, 

která mají značnou podobnost s pUedchozím heslem, nebo s údaji uživatele. 

Pokud zvolíme možnost „vlastního“ je nutné zadat, co v hesle požadujeme.  

 

Obrázek 30 Tvorba hesla ĚZdroj: vlastníě 

Uživatelská práva 

Jira má velké možnosti co se týče nastavení práv pro jednotlivé úkony a uživatele. Je 

možné si zde vybrat z široké škály možností podle skupin, pUístupu a tUeba pUihlášení.  

Pro náš projekt bylo nutné nastavit, aby každý zamEstnanec vidEl pouze své žádosti, a ne 

ty ostatní. Aby je mohl jak žadatel, tak schvalovatel komentovat a aby mohl žadatel 

vkládat pUílohy. Navíc skupiny budeme potUebovat pro rozdElení zamEstnanc] do 

jednotlivých divizí, aby se žádanky samy pUidElily jejich vedoucímu.  

VytvoUení skupiny je velmi jednoduché. VytváUí se ve stejné sekci jako uživatelé, což je 

tedy – Uživatelé a skupiny. VytvoUí se skupina a pak se vyberou její členové.  
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Obrázek 31 ZmEna nastavení – skupiny ĚZdroj vlastníě 

Se skupinou se dá pak pracovat v rámci oprávnEní. OprávnEní m]žeme pUidat k jakékoliv 

činnosti, napUíklad: pUiUaditelný uživatel, uzavírat úlohy, odstranit úlohy, upravit úlohy, 

mEnit zadavatele, vyUešit úlohy, pUidávat komentáU, vytváUet pUílohy a mnoho dalších 

funkcí.  

Nastavení notifikací 

Jedna z vEcí, kterou jsme právE chtEli zlepšit, oproti stávajícímu Uešení byly e-mailové 

notifikace. Do e-mailu Vám pUijde pUehledná zpráva, ve které m]že schvalovatel žádost 

hned schválit.  

M]žeme si vybrat, zda chceme „html“ či „txt“ zobrazení.  

Notifikace se upravují úplnE stejnE jako oprávnEní uživatel]. Jsou zde vypsány r]zné 

úkoly a k tEm m]žeme pUiUadit komu má upozornEní pUijít.  

Obrázek 32 OprávnEní ĚZdroj: vlastníě 
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Tvorba a nastavení workflow 

Workflow m]žeme použít již pUednastavené, nebo si vytvoUit vlastní. Jira umožOuje jak 

grafické, tak textové úpravy. Je možné doplnit další kroky, či akce co se mají stát po 

procesu.  

Takhle vypadá workflow pro náš projekt v grafické podobE.  

 

Obrázek 33 Workflow – grafická podoba ĚZdroj: vlastníě 

Pokud se na nEj podíváme v textové podobE, vypadá takto. 

 

Obrázek 34 Workflow – textová podoba ĚZdroj: vlastníě 
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PUíloha 2 Modul Knet OrgBoard 

V následující části se nachází kód k plugin]m. Jednotlivé části jsou rozdEleny na tUídy, 

která jsou nadepsány tUída a název tUídy.  

TUída - OrganizationBoardComponent 

import com.atlassian.crowd.embedded.api.Group; 

import cz.knet.internal.impl.exception.GroupNotInHiearchyException; 

import cz.knet.internal.impl.exception.HiearchyNotDefinedException; 

 

import java.util.List; 

 

/** 

 ケ Rozhraní modulu organizační struktury K-net 
 ケ Tato třída je vyu@ívána dalšími moduly a mělo by to také b<t jediná třídaｳ 
která je viditelná z venčí 
 ケ Třída je myšlena jako fasáda pro vnitřní implementaci modulu dle 
návrhového vzoru Fasáda 
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern 

 */ 

public interface OrganizationBoardComponent { 

 

    Group getDirectSupervisor(Group group) throws 

GroupNotInHiearchyException, HiearchyNotDefinedException; 

 

    List<Group> getSupervisors(Group group) throws 

GroupNotInHiearchyException, HiearchyNotDefinedException; 

 

} 

 

TUída - Group hierarchi component 

import com.atlassian.crowd.embedded.api.Group; 

import com.atlassian.jira.security.groups.GroupManager; 

import 

com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.imports.ComponentImport; 

import cz.knet.internal.api.OrganizationBoardComponent; 

import cz.knet.internal.impl.KnetNamingConvention; 

import cz.knet.internal.impl.dao.CacheHiearchyRepository; 

import cz.knet.internal.impl.dao.HiearchyRepository; 

import cz.knet.internal.impl.exception.GroupNotInHiearchyException; 

import cz.knet.internal.impl.exception.HiearchyNotDefinedException; 

import cz.knet.internal.impl.model.TreeNode; 

import cz.knet.internal.impl.searcher.TreeSearcher; 

import org.apache.log4j.LogManager; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Component; 

 

import java.util.List; 

 

/** 

 ケ Třída pracující s hierarchickou strukturou skupin 
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 ケ Jejím úkolem je odpovídat na po@adavky jako je ÄKdo je přím< nadřízen< 
u@ivatelů v dané skupiněｽÄ 
 ケ Bude dále rozšiřována o další funkce 
 */ 

@Component 

public class GroupHiearchyComponent { 

 

    static final Logger log = 

LogManager.getLogger(OrganizationBoardComponent.class); 

    /** 

     ケ Instance JIRA třídy GroupManager pro práci se skupinami 
     */ 

    private final GroupManager groupManager; 

    /** 

     ケ Instance třídy TreeSearcher pro vyhledávání ve stromové struktuře 
     */ 

    private final TreeSearcher treeSearcher = new TreeSearcher(); 

    /** 

     ケ Instance třídy HiearchyRepositoryｳ která je zodpovědná za ulo@enou 
hierarchii 

     */ 

    private final HiearchyRepository hiearchyRepository = new 

CacheHiearchyRepository(); 

 

    @Autowired 

    public GroupHiearchyComponent(@ComponentImport GroupManager groupManager) 

{ 

        this.groupManager = groupManager; 

    } 

 

    /** 

     ケ Vráti skupinu nadřazené skupině v parametru 
     ケ Pokud skupina v parametru nemá nad@razenou skupinu ﾙje na nejvyšším 
levelu hiearchieﾚｳ vrátí zadanou skupinu 
     * <p> 

     ケ Metoda načte existující hiearchickou strukturuｳ vyhledá v ní pomocí 
algoritmu prohledávání do hloubky uzel 
     ケ reprezentují danou skupinu a vrátí skupinu z uzlu jemu nadřazenému 
     * 

     * @throws GroupNotInHiearchyException Chyba značícíｳ @e zadaná skupina v 
hierarchii vůbec neexsistuje 
     * @throws HiearchyNotDefinedException Chyba značícíｳ @e hierarchie není 
difinována 
     */ 

    public Group getDirectSupervisor(Group group) throws 

GroupNotInHiearchyException, HiearchyNotDefinedException { 

 

        String groupName = group.getName(); 

        checkGroupNameMatchesConvenction(groupName); 

 

        TreeNode hierarchyRoot = hiearchyRepository.load() 

                .orElseThrow(HiearchyNotDefinedException::new); 

 

        TreeNode groupNode = treeSearcher.bfsSearchNode(hierarchyRoot, 

groupName) 

                .orElseThrow(() -> new GroupNotInHiearchyException("Direct 

supervisor wasn't found")); 
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        TreeNode parentNode = groupNode.getParent(); 

 

        if (parentNode.isRoot) { 

            log.warn("Returning the same group as input, beacause group is on 

top of hiearchy"); 

            return group; 

        } 

 

        Group directSuperVisorGroup = 

groupManager.getGroup(parentNode.getEntity().getGroupName()); 

//        Group directSuperVisorGroup = null; 

 

        if (directSuperVisorGroup == null) { 

            throw new RuntimeException( 

                    "Group with name [" + 

parentNode.getEntity().getGroupName() + "] " + 

                            "wasnt found using groupManager"); 

        } 

 

        return directSuperVisorGroup; 

    } 

 

    /** 

     ケ Vráti všechny nadřazené skupiny skupině v parametru 
     * <p> 

     ケ Pokud skupina v parametru nemá nad@razenou skupinu ﾙje na nejvyšším 
levelu hiearchieﾚｳ vrátí zadanou skupinu 
     * 

     * @throws GroupNotInHiearchyException Chyba značícíｳ @e zadaná skupina v 
hierarchii vůbec neexsistuje 
     * @throws HiearchyNotDefinedException Chyba značícíｳ @e hierarchie není 
difinována 
     */ 

    public List<Group> getSupervisors(Group group) throws 

GroupNotInHiearchyException, HiearchyNotDefinedException { 

        throw new IllegalStateException("Not implemented yet"); 

    } 

 

    /** 

     ケ Zkontroluje zda dan< název skupiny odpovídá konvenci jinak vyhodí 
vyjímku GroupNotInHiearchyException 
     * 

     * @param groupName 

     * @throws GroupNotInHiearchyException 

     */ 

    private void checkGroupNameMatchesConvenction(String groupName) throws 

GroupNotInHiearchyException { 

        if (!KnetNamingConvention.groupNameMatchesConvention(groupName)) { 

            throw new GroupNotInHiearchyException("Group with name [" + 

groupName + "] doesn't matches naming convenction, thus it cant be in 

hiearchy"); 

        } 

    } 

 

 

} 
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TUída - Knet Naming Convection 

import cz.knet.internal.impl.model.OrganizationUnitType; 

 

/** 

 ケ Třída pro práci s konvencemi pojmenování skupin dle organizační strutury 
K-net 

 */ 

public class KnetNamingConvention { 

 

    public static Boolean groupNameMatchesConvention(String groupName) { 

        return groupName.startsWith("ob.") 

                && groupName.split("\\.").length > 2 

                && groupName.split("_").length > 1 

                && groupName.charAt(6) != 'o'; 

    } 

 

    public static OrganizationUnitType decodeOrganizationUniType(String 

prefix) { 

 

        String significantPrefixPart = prefix.split("\\.")[2]; 

 

        if (significantPrefixPart.equals("md")) { 

            return OrganizationUnitType.DIVISION; 

        } 

 

        if (significantPrefixPart.matches("m\\d")) { 

            return OrganizationUnitType.DEPARTMENT; 

        } 

 

        if (significantPrefixPart.matches("p\\d")) { 

            return OrganizationUnitType.JOB; 

        } 

 

        throw new RuntimeException("Cant decode organization unit type"); 

    } 

} 

 

TUída - OrganizationBoaardComponent 

import com.atlassian.crowd.embedded.api.Group; 

import com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.export.ExportAsService; 

import cz.knet.internal.api.OrganizationBoardComponent; 

import cz.knet.internal.impl.exception.GroupNotInHiearchyException; 

import cz.knet.internal.impl.exception.HiearchyNotDefinedException; 

import org.apache.log4j.LogManager; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

 

import javax.inject.Named; 

import java.util.List; 

 

/** 

 ケ Defaultní implementace třídy OrganizationBoardComponent představující 
fasádu nad vnitřní logikou modulu 
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 */ 

@ExportAsService({OrganizationBoardComponent.class}) 

@Named("organizationBoardComponentImpl") 

public class OrganizationBoardComponentImpl implements 

OrganizationBoardComponent { 

 

    private static final Logger log = 

LogManager.getLogger(OrganizationBoardComponent.class); 

    /** 

     ケ Instance tříd GroupHiearchyComponent 
     */ 

 

    private final GroupHiearchyComponent groupHiearchyComponent; 

 

    @Autowired 

    public OrganizationBoardComponentImpl(GroupHiearchyComponent 

groupHiearchyComponent) { 

        this.groupHiearchyComponent = groupHiearchyComponent; 

    } 

 

 

    @Override 

    public Group getDirectSupervisor(Group group) throws 

HiearchyNotDefinedException, GroupNotInHiearchyException { 

//        return groupHiearchyComponent.getDirectSupervisor(group); 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    public List<Group> getSupervisors(Group group) throws 

HiearchyNotDefinedException, GroupNotInHiearchyException { 

//        return groupHiearchyComponent.getSupervisors(group); 

        return null; 

    } 

} 

 

TUída - Plugin enabled listener 

import com.atlassian.event.api.EventListener; 

import com.atlassian.event.api.EventPublisher; 

import com.atlassian.plugin.Plugin; 

import com.atlassian.plugin.event.events.PluginEnabledEvent; 

import com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.imports.JiraImport; 

import cz.knet.internal.Utils; 

import cz.knet.internal.impl.dao.CacheHiearchyRepository; 

import cz.knet.internal.impl.dao.HiearchyRepository; 

import cz.knet.internal.impl.model.OrganizationUnit; 

import cz.knet.internal.impl.model.TreeNode; 

import cz.knet.internal.impl.parser.HierarchyParser; 

import cz.knet.internal.impl.parser.HierarchyParserImpl; 

import cz.knet.internal.impl.reader.FileGroupReader; 

import cz.knet.internal.impl.reader.GroupReader; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

import org.springframework.beans.factory.DisposableBean; 
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import org.springframework.beans.factory.InitializingBean; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Component; 

 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.util.List; 

 

/** 

 ケ Tato třídá poslouchá události probíhající univtř JIRA a umo@ňuje na ně 
reagovat 

 ケ Třída se po spuštění pluginu zaregistruje jako posluchačｳ po deaktivaci 
nebo smazání pluginu je posluchač odregistrovánｶ 
 */ 

@Component 

public class PluginEnabledListener implements InitializingBean, 

DisposableBean { 

 

    private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(PluginEnabledListener.class); 

 

    @JiraImport 

    private final EventPublisher eventPublisher; 

 

    private HiearchyRepository hiearchyRepository = new 

CacheHiearchyRepository(); 

 

    private GroupReader groupReader = new FileGroupReader(); 

 

    private HierarchyParser hierarchyParser = new 

HierarchyParserImpl(groupReader); 

 

    @Autowired 

    public PluginEnabledListener(EventPublisher eventPublisher) { 

        this.eventPublisher = eventPublisher; 

    } 

 

    /** 

     ケ Registrace posluchače po aktivaci pluginu 
     */ 

    @Override 

    public void afterPropertiesSet() throws Exception { 

        log.info("Enabling plugin"); 

        eventPublisher.register(this); 

    } 

 

    /** 

     ケ Odregistrace posluchače po deaktivaci nebo smazání pluginu 
     */ 

    @Override 

    public void destroy() throws Exception { 

        log.info("Disabling plugin"); 

        eventPublisher.unregister(this); 

    } 

 

    /** 

     ケ Událost reagující na zapnutí pluginuｳ pokud neexistuje ulo@ená 
organizační hierarchieｳ tak spustí proces vytvoření nové 
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     */ 

    @EventListener 

    public void onPluginEnabled(PluginEnabledEvent event) throws Exception { 

        log.info("organizationBoardComponent onPluginEnabled _-_"); 

        Plugin plugin = event.getPlugin(); 

        if ("cz.knet.internal.orgboard".equals(plugin.getKey())) { 

            log.info("Plugin Enabled Event"); 

            if (!hiearchyRepository.load().isPresent()) { 

                log.info("No existing hierarchy, let initialize one."); 

                persistHierarchy(initHiearchy()); 

            } 

        } 

    } 

 

    /** 

     ケ Načte skupiny a vytvoří orgnaizační hierchii 
     */ 

    private TreeNode initHiearchy() { 

        log.info("Initializing hiearchy..."); 

        List<OrganizationUnit> organizationUnits = 

hierarchyParser.parseOrganizationUnits(); 

        if (organizationUnits.size() == 0) { 

            throw new RuntimeException("No organization units parsed, 

terminating initialization"); 

        } 

 

        return hierarchyParser.parseHiearchy(organizationUnits); 

    } 

 

    /** 

     ケ Ulo@í organizační hierarchii 
     */ 

    private void persistHierarchy(TreeNode hiearchyRoot) { 

        log.info("Persisting hierarchy..."); 

        hiearchyRepository.save(hiearchyRoot); 

        log.info("Hiearchy persisted"); 

    } 

 

 

} 

 

PUíloha 3 Modul Knet Zadanky 

TUída - Issue Event Listener 

import com.atlassian.event.api.EventListener; 

import com.atlassian.event.api.EventPublisher; 

import com.atlassian.jira.bc.issue.IssueService; 

import com.atlassian.jira.bc.issue.search.SearchService; 

import com.atlassian.jira.bc.project.ProjectService; 

import com.atlassian.jira.config.ConstantsManager; 

import com.atlassian.jira.event.issue.IssueEvent; 

import com.atlassian.jira.issue.Issue; 

import com.atlassian.jira.security.JiraAuthenticationContext; 

import com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.imports.JiraImport; 
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import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

import org.springframework.beans.factory.DisposableBean; 

import org.springframework.beans.factory.InitializingBean; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Component; 

 

/** 

 ケ Tato třídá poslouchá události probíhající univtř JIRA a umo@ňuje na ně 
reagovat 

 ケ Třída se po spuštění pluginu zaregistruje jako posluchačｳ po deaktivaci 
nebo smazání pluginu je posluchač odregistrovánｶ 
 */ 

@Component 

public class IssueEventListener implements InitializingBean, DisposableBean { 

 

    private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(IssueEventListener.class); 

 

    @Autowired 

    private final IssueModifier issueModifier; 

 

    @JiraImport 

    private final EventPublisher eventPublisher; 

 

    @JiraImport 

    private IssueService issueService; 

    @JiraImport 

    private ProjectService projectService; 

    @JiraImport 

    private SearchService searchService; 

    @JiraImport 

    private JiraAuthenticationContext authenticationContext; 

    @JiraImport 

    private ConstantsManager constantsManager; 

 

    @Autowired 

    public IssueEventListener(IssueModifier issueModifier, EventPublisher 

eventPublisher, 

                              IssueService issueService, 

                              ProjectService projectService, 

                              SearchService searchService, 

                              JiraAuthenticationContext 

authenticationContext, 

                              ConstantsManager constantsManager) { 

        this.issueModifier = issueModifier; 

        this.eventPublisher = eventPublisher; 

        this.issueService = issueService; 

        this.projectService = projectService; 

        this.searchService = searchService; 

        this.authenticationContext = authenticationContext; 

        this.constantsManager = constantsManager; 

    } 

 

    /** 

     ケ Registrace posluchače po aktivaci pluginu 
     */ 
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    @Override 

    public void afterPropertiesSet() throws Exception { 

        log.info("Enabling plugin"); 

        eventPublisher.register(this); 

    } 

 

    /** 

     ケ Odregistrace posluchače po deaktivaci nebo smazání pluginu 
     */ 

    @Override 

    public void destroy() throws Exception { 

        System.out.println("Disabling plugin"); 

        eventPublisher.unregister(this); 

    } 

 

    /** 

     ケ Poslouchá události typu IssueEvent a reaguje na ně 
     ケ Funguje také jako filtrｶ Filtrují se issuesｳ které 
     * - jsou v projektu @ádanek 
     * - mají dan< issue type 
     * 

     * @param issueEvent 

     */ 

    @EventListener 

    public void onIssueEvent(IssueEvent issueEvent) { 

        log.info("onIssueEvent cz.bp"); 

        Long eventTypeId = issueEvent.getEventTypeId(); 

        Issue issue = issueEvent.getIssue(); 

 

        if (IssueFilter.isListenedIssueEventType(eventTypeId)) { 

            log.info("Listed issue event has been captured at {} issue key 

{}.", issue.getCreated(), issue.getKey()); 

 

            if (IssueFilter.isIssueInRequisitionProject(issue)) { 

                log.info("Issue key {} is in target requisition project.", 

issue.getKey()); 

 

                if (IssueFilter.isIssueTypeRequisitionIssueType(issue)) { 

                    log.info("Issue key {} is in also in desired issue type. 

Let process edit", issue.getKey()); 

                    issueModifier.handleIssueEdit(issue, eventTypeId); 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

 

} 

 

TUída - Issue Filter 

import com.atlassian.jira.event.type.EventType; 

import com.atlassian.jira.issue.Issue; 

import cz.knet.internal.bp.impl.constants.IssueTypeConstants; 

import cz.knet.internal.bp.impl.constants.ProjectConstants; 
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import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

 

import java.util.Arrays; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Objects; 

import java.util.Set; 

 

/** 

 ケ Pomocné metody pro filtrování takov<m issueｳ které chceme modulem 
odchytávat 
 */ 

public class IssueFilter { 

 

    private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(IssueFilter.class); 

    /** 

     ケ Vrací zda se dan< issue nacházi uvnitř námi sledovaného projektu 
     */ 

    public static Boolean isIssueInRequisitionProject(Issue immutableIssue) { 

        return Objects.equals(immutableIssue.getProjectId(), 

ProjectConstants.REQUISITION_PROJECT_ID); 

    } 

    /** 

     ケ Vrací zda dan< issue je typuｳ kter< chceme sledovat 
     */ 

    public static Boolean isIssueTypeRequisitionIssueType(Issue 

immutableIssue) { 

        log.info("cz issue type" + immutableIssue.getIssueTypeId()); 

        return Objects.equals( 

                

Objects.requireNonNull(immutableIssue.getIssueType()).getId().toLowerCase().t

rim(), IssueTypeConstants.REQUISITION_ISSUE_TYPE_ID.toLowerCase().trim()); 

    } 

    /** 

     ケ Vrací zda zadané ID typu eventu je jedno ze sledovan<ch tepu eventu 
     */ 

    public static Boolean isListenedIssueEventType(Long eventTypeId) { 

        return listenedIssueEventType().contains(eventTypeId); 

    } 

    /** 

     ケ Vrací mno@inu sledovan<ch typů eventu 
     */ 

    public static Set<Long> listenedIssueEventType() { 

        return new HashSet<>(Arrays.asList( 

                EventType.ISSUE_CREATED_ID, 

                EventType.ISSUE_UPDATED_ID, 

                EventType.ISSUE_MOVED_ID)); 

    } 

 

 

} 

 

TUída - Issue Modifier 
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import com.atlassian.crowd.embedded.api.Group; 

import com.atlassian.jira.bc.issue.IssueService; 

import com.atlassian.jira.event.type.EventType; 

import com.atlassian.jira.issue.CustomFieldManager; 

import com.atlassian.jira.issue.Issue; 

import com.atlassian.jira.issue.IssueInputParameters; 

import com.atlassian.jira.issue.MutableIssue; 

import com.atlassian.jira.issue.fields.CustomField; 

import com.atlassian.jira.security.JiraAuthenticationContext; 

import com.atlassian.jira.security.groups.GroupManager; 

import com.atlassian.jira.user.ApplicationUser; 

import com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.imports.JiraImport; 

import cz.knet.internal.bp.impl.constants.CustomFieldsConstants; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Component; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

/** 

 ケ Třída která provádí všechny operace sovisející se samotnou editací issue 
 */ 

@Component 

public class IssueModifier { 

    /** 

     ケ Instance JIRA třídy IssueService pro práci s issues 
     */ 

    @JiraImport 

    private IssueService issueService; 

    /** 

     ケ Autentikační kontext JIRA pro získání aktuálního u@ivatele 
     */ 

    @JiraImport 

    private JiraAuthenticationContext authenticationContext; 

    /** 

     ケ Instance JIRA třídy GroupManager pro práci se skupinami 
     */ 

    @JiraImport 

    private GroupManager groupManager; 

    /** 

     ケ Instance JIRA třídy CustomFieldManager pro práci s u@ivatelsk<mi 
definovan<mi poli 
     */ 

    @JiraImport 

    private CustomFieldManager customFieldManager; 

    /** 

     * Instance K-net třídy OrganizationBoardComponent pro získání 
hiearchické orgnaizační struktury 
     */ 

    @Autowired 

    private final OrganizationBoardComponent organizationBoardComponent; 

 

 

    @Autowired 

    public IssueModifier( 

            OrganizationBoardComponent organizationBoardComponent, 

            CustomFieldManager customFieldManager, 

            GroupManager groupManager, 
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            IssueService issueService, 

            JiraAuthenticationContext authenticationContext) { 

        this.groupManager = groupManager; 

        this.customFieldManager = customFieldManager; 

        this.issueService = issueService; 

        this.authenticationContext = authenticationContext; 

 

    } 

 

    /** 

     ケ Obecné provedení upravení polí issue 
     * 

     * @param immutableIssue Issue k upravneí 
     */ 

    public void handleIssueEdit(Issue immutableIssue, Long eventTypeId) { 

        ApplicationUser user = authenticationContext.getLoggedInUser(); 

        MutableIssue issue = issueService.getIssue(user, 

immutableIssue.getKey()).getIssue(); 

 

        if (EventType.ISSUE_CREATED_ID.equals(eventTypeId)) { 

            handleRequisitionCreatedEvent(issue, user); 

        } 

    } 

 

    /** 

     ケ Specifcké provedení úpravy pro vytvoření issue 
     * @param issue Zakládan< issue 
     * @param user U@ivatel zakládající issue 
     */ 

    private void handleRequisitionCreatedEvent(MutableIssue issue, 

ApplicationUser user) { 

 

        IssueInputParameters issueInputParameters = 

issueService.newIssueInputParameters(); 

 

        ﾏﾏ Získat skupinu zakladatele 
        CustomField creatorGroupCustomField = 

                

customFieldManager.getCustomFieldObject(CustomFieldsConstants.CUSTOM_FIELD_ID

_CREATOR_POSITION); 

        String creatorGroupName = (String) 

creatorGroupCustomField.getValue(issue); 

 

        ﾏﾏ Získat skupinu nadřízeného 
        Group directSuperVisorGroup = 

getSupervisorGroupForGroup(groupManager.getGroup(creatorGroupName)); 

        ﾏﾏ Získat skupinu vedoucího divize 
        Group divisionLeadGroup = 

getSupervisorGroupForGroup(directSuperVisorGroup); 

 

        ﾏﾏ Nastavit pole s vedoucím ﾙschvalovatelem) 
        CustomField customFieldApprovers = 

customFieldManager.getCustomFieldObject(CustomFieldsConstants.CUSTOM_FIELD_ID

_DIRECT_SUPERVISOR); 

        issue.setCustomFieldValue(customFieldApprovers, 

getFirstUserFromGroup(directSuperVisorGroup)); 
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        ﾏﾏ Nastavit pole s vedoucím divize ﾙschvalovatelemﾚ 
        CustomField customFieldDivision = 

customFieldManager.getCustomFieldObject(CustomFieldsConstants.CUSTOM_FIELD_ID

_DIVISION_SUPERVISOR); 

        issue.setCustomFieldValue(customFieldDivision, 

getFirstUserFromGroup(divisionLeadGroup)); 

 

        IssueService.UpdateValidationResult result = 

                issueService.validateUpdate(user, issue.getId(), 

issueInputParameters); 

        issueService.update(user, result); 

    } 

 

    /** 

     ケ Získání nadřazené skupiny pro danou skupinu 
     * @param group Skupina pro kterou potřebujeme nadřazenou skupinu 
     * @return Nadra@ená skupina dle firemní organizace 
     */ 

    private Group getSupervisorGroupForGroup(Group group) { 

        return organizationBoardComponent.getDirectSupervisor(group); 

    } 

 

    private ApplicationUser getFirstUserFromGroup(Group group) { 

        return new 

ArrayList<>(groupManager.getUsersInGroup(group.getName())).get(0); 

    } 

} 

 

TUída - Requestion Component 

import com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.export.ExportAsService; 

import 

com.atlassian.plugin.spring.scanner.annotation.imports.ComponentImport; 

import com.atlassian.sal.api.ApplicationProperties; 

import cz.knet.internal.bp.api.RequisitionComponent; 

 

import javax.inject.Inject; 

import javax.inject.Named; 

 

@ExportAsService({RequisitionComponent.class}) 

@Named("requisitionComponentImpl") 

public class RequisitionComponentImpl implements RequisitionComponent { 

 

    @Inject 

    public RequisitionComponentImpl() { 

    } 

} 

 


