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Abstrakt 

Diplomová práce používá vybrané statistické metody k popisu provozu lékárny Helios. 

Zabývá se řízením zásob v modelu nezávislé poptávky a dále analyzuje ukazatele 

týdenních tržeb, denních tržeb a útrat na zákazníka. Hlavním cílem práce je navržení 

programu, který bude průběžně sledovat stav zásob a hlásit jejich pokles pod bod 

objednávky. Práce má zároveň poskytnout návod, jak vytvořený program 

implementovat do stávajícího informačního systému a docílit tak zautomatizování 

systému objednávek. 

 

Abstract 

Master thesis is dealing with the application of particular statistical methods for a 

description of pharmacy Helios operation. The attention is primarily focused on stock 

management within the scope of independent demand model, where the related 

performance indicators of weekly revenues, daily revenues and expenditures per 

customer are subsequently exposed to thorough analysis. In addition, one of the main 

goals of this thesis can be identified as the intention to create an application for 

continuous monitoring of available stock, where their depletion below the specified 

level would be reported. This thesis should also provide a certain guidelines how the 

aforementioned application could be integrated within the existing information system 

in order to automate the process of orders processing. 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá praktickou aplikací vybraných statistických metod  

k popisu provozu lékárny Helios. Tyto metody budou aplikovány na vybrané položky 

zboží v modelu nezávislé poptávky, což umožní zaměstnancům lékárny sledovat stav 

jejich zásob. Dále bude provedena analýza ukazatelů týdenních tržeb, denních tržeb  

a útrat na zákazníka, jelikož tržby představují důležitý ukazatel při hodnocení činnosti 

podniku. 

 

Cíle práce: 

 

� Aplikovat statistické metody (zejména časové řady a regresní analýzu) na 

vybrané lékové položky ze sortimentu lékárny Helios a umožnit tak 

zaměstnancům lékárny sledovat stav jejich zásob.  

� Pomocí uvedených metod zjistit, jak se během sledovaného období vyvíjela 

poptávka po těchto lécích, zda vykazovala ve svém vývoji trend či nikoliv.  

� Provést analýzu týdenních tržeb, denních tržeb, útrat na zákazníka  

a taktéž vyhodnotit trend jejich vývoje. V případě, že hodnoty ukazatele budou 

vykazovat určitý trend, stanovit prognózu jeho hodnot pro následující období. 

� Hlavním cílem je navržení programu, který bude průběžně sledovat stav zásob  

a hlásit jejich pokles pod bod objednávky. Součástí výstupů tohoto programu 

bude seznam výrobků, které se mají v daný den objednat.  

� Spolu s programem vypracovat manuál pro snadnější obsluhu.  

� Poskytnout uživatelům programu návod, jakým způsobem je možné program 

implementovat do jejich stávajícího informačního systému, čímž by se docílilo 

zautomatizování systému objednávek. 
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1.  TEORETICKÁ ČÁST  

1.1  Časové řady 

Teorie a vzorce v kapitole týkající se časových řad byly čerpány ze zdrojů (6.) a (8.) 

uvedených v seznamu použité literatury. 

 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 

období.“ (6., str. 114) 

 
Pomocí časových řad lze zapisovat statistická data, popisující společenské  

a ekonomické jevy a prognózovat trend jejich vývoje.  S chronologicky uspořádanými 

daty se pravidelně setkáváme v různých oblastech života. Ve společenských vědách 

máme na mysli demografické a sociologické časové řady zobrazující například změny 

v počtu obyvatelstva,  vývoj porodnosti či rozvodovosti. Stále většího významu však 

nabývá práce s časovými řadami v ekonomii, ať už jde o makroekonomické ukazatele 

(vývoj agregátů tvorby a užití hrubého domácího produktu, inflace, nezaměstnanosti) 

nebo o některé dílčí ukazatele (vývoj kurzů cizích měn, peněžní zásoby, cen akcií  

na kapitálovém trhu).  

 

1.1.1  Základní definice časových řad 

Časové řady týkající se ekonomických ukazatelů je možné členit podle následujících 

hledisek: 

• podle rozhodného časového hlediska na časové řady okamžikové a intervalové; 

• podle periodicity, v jaké sledujeme údaje, na časové řady dlouhodobé (zejména 

roční) a krátkodobé, kdy jednotlivé údaje zaznamenáváme v kratších úsecích 

(čtvrtletně, měsíčně, týdenně, denně); 

• podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady primárních a sekundárních 

(odvozených) charakteristik; 

• podle způsobu vyjádření na časové řady ukazatelů naturálních a peněžních.  
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Intervalové a okamžikové časové řady 

Charakterizují-li časové řady kolik věcí, událostí a jevů existuje v daném časovém 

okamžiku, pak je nazýváme okamžikovými. Ve výrobním podniku lze za uvedené 

časové řady považovat například zjišťovaný počet zaměstnanců ke konci roku. 

 

Časové řady nazýváme intervalovými, jestliže udávají, kolik věcí, jevů a událostí 

vzniklo v daném časovém intervalu, přičemž tyto intervaly musí být stejně dlouhé. 

Jestliže by tyto intervaly nebyly stejně dlouhé, šlo by o srovnání zkreslené.  

Ve výrobním podnicích jde o řady zachycující roční tržby za výrobky či služby, 

v datech statistického úřadu například počty narozených dětí, počty sňatků a rozvodů 

v jednotlivých letech. Údaje intervalových časových řad lze sčítat a tímto postupem 

vytvářet součty za více období.  

 

1.1.2  Grafické znázornění časových řad  

Budeme-li časovou řadu graficky znázorňovat a následně posuzovat, jaký bude její další 

vývoj, je třeba rozlišovat, s jakým typem časové řady právě pracujeme. 

 

Okamžikové časové řady je možné znázornit pouze spojnicovými grafy. Intervalové 

časové řady znázorňujeme následovně: 

 

• sloupkovými grafy – představují obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 

intervalů a výšky se rovnají hodnotám časové řady v příslušném intervalu; 

 

• hůlkovými grafy – v tomto případě se hodnoty časové řady vynášejí ve středech 

příslušných intervalů jako úsečky; 

 

• spojnicovými grafy – jednotlivé hodnoty časové řady jsou vynášeny ve středech 

příslušným intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami.  
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1.1.3  Charakteristiky časových řad 

„Prvním úkolem při zpracovávání a analýze časových řad bývá získání rychlé  

a orientační představy o charakteru procesu, který tato řada reprezentuje. Mezi základní 

metody proto zcela běžně patří vizuální analýza chování ukazatele využívající grafů 

spolu s určováním elementárních statistických charakteristik.“ (8., str. 252) 

 

Nyní si ukážeme některé charakteristiky, pomocí nichž získáme o časových řadách další 

rozšiřující informace. Při jejich výpočtu budeme předpokládat, že intervaly mezi 

sousedními časovými okamžiky jsou stejně dlouhé.  

 

K základním charakteristikám časových řad patří průměry. Průměr intervalové řady 

vypočítáme jako aritmetický průměr hodnot daných pro jednotlivé intervaly následovně: 

 

                                                           
1

1
.

n

i
i

y y
n =

= ∑                                                       (1.1) 

 

Průměr okamžikových časových řad představuje chronologický průměr: 

 

                                               
1

2

1
.

1 2 2

n
i n

i
i

y y
y y

n

−

=

 = + + −  
∑                      (1.2) 

 
 

Elementární charakteristiky  

Další charakteristiku popisující vývoj časové řady nazýváme první diference (absolutní 

přírůstky). Ty vypočítáme rozdílem dvou po sobě následujících hodnot časové řady, jde 

tedy o meziroční přírůstky. První diference tak vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, 

respektive o kolik se změnila hodnota časové řady v určitém okamžiku oproti okamžiku 

předcházejícímu. První diference vypočítáme podle vzorce:  

 

                                                        ( )1 1.i i id y y y−= −                                                  (1.3) 
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V případě, kdy první diference kolísají kolem jisté konstanty, můžeme o časové řadě 

říci, že má lineární trend a následně ji lze vyrovnat a popsat přímkou. 

 

Koeficient růstu ki(y) vyjadřuje rychlost růstu či poklesu udávaných hodnot časové řady. 

Vypočítáme jej jako poměr dvou hodnot následujících po sobě: 

 

                                                             ( ) .
1

i
i

i

y
k y

y
=

−
                                                (1.4) 

 

Tento koeficient tak vyjadřuje, kolikrát se zvýšila či snížila hodnota časové řady  

ve vybraném časovém okamžiku oproti okamžiku předcházejícímu. Jde o bezrozměrné 

číslo, které nemá jednotku. V případě kolísání kolem konstanty lze časovou řadu 

vyrovnat exponenciální funkcí. 

 

1.3  Regresní analýza 

Teorie a vzorce v kapitole týkající se regresní analýzy byly čerpány ze zdroje (6.) 

uvedeného v seznamu použité literatury. 

 

„V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy mezi 

nezávisle proměnnou x a závisle proměnnou y, kterou měříme či pozorujeme, existuje 

nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde ale funkci φ(x) 

neznáme nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí vyjádřit. Při nastavené hodnotě  

x dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y.“ (6., str. 78) 

 

Jako příklady z praxe lze uvést například zkoumání (měření): 

• jak velikost výdajů za potraviny závisí na počtu členů domácnosti; 

• jak velikost tržeb závisí na počtu obyvatelstva v místě, kde se prodejna nachází; 

• jak objem spotřebovaných pohonných hmot závisí na rychlosti jízdy automobilu. 

 

Avšak vlivem působení různých náhodných vlivů a činitelů dostaneme při opakovaném 

měření s nastavenou hodnotou proměnné x rozdílné hodnoty závisle proměnné y. Proto 

říkáme, že proměnná y se chová jako náhodná veličina označená Y. 
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Závislost mezi veličinami x a y ovlivňuje „šum“. Šum označíme jako náhodnou veličinu 

e, kterou lze obsahově vymezit jako vliv náhodných a neuvažovaných činitelů a budeme 

zároveň předpokládat, že její střední hodnota se rovná nule. 

 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x využijeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E (Y|x) a položíme ji 

rovnu zvolené funkci ŋ(x;ß1, ß2,.. ßp). Vzájemný vztah vyjádříme vzorcem: 

 

                                                   E (Y|x) = ŋ(x;ß1, ß2,.. ßp).                                     (1.5) 

 

Funkce ŋ(x;ß1, ß2,.. ßp) je funkcí nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé parametry 

ß1, ß2,.. ßp, kde 1p ≥ . Funkci ŋ(x) nazveme regresní funkcí a parametry ß1, ß2,.. ßp 

nazveme regresními koeficienty. Pokud funkci ŋ(x) pro zadaná data nalezneme, 

konstatujeme, že jsme zadaná data „vyrovnali regresní funkcí“. Prvořadou úlohou 

regresní analýzy je tak pro zadaná data zvolit vhodnou funkci ŋ(x) a následně odhadnout 

její koeficienty tak, aby se dosáhlo „co nejlepšího“ vyrovnání hodnot yi.
  

 

1.4  Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Teorie a vzorce v kapitole týkající se regresní analýzy a regresní přímky byly čerpány 

ze zdroje (6.) uvedeného v seznamu použité literatury. 

 

Regresní analýza je nejčastější způsob používaný k vyrovnání měřených dat  

a k prognózování jejich dalšího vývoje. Při této metodě předpokládáme, že zkoumanou 

časovou řadu lze rozložit na složku trendovou a složku reziduální: 

 

                                                      yi = Ti + ei, i = 1, 2,…n.                                       (1.6) 

 

1.4.1  Regresní přímka  

V základním případě regresní úlohy je regresní funkce ŋ(x) vyjádřena přímkou  

ŋ(x) = ß1+ß2x. Pro výpočet platí vztah: 
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                                                    E (Y|x) = ŋ(x) = ß1+ß2x.                                         (1.7) 

 

Úkolem je nalezení koeficientů regresní přímky (ß1 a ß2) pro zadané dvojice (xi,yi). Tyto 

odhady koeficientů označíme b1 a b2. Tyto odhady by měly být „co možná nejlepší“. 

K tomu použijeme tzv. metodu nejmenších čtverců, která za „nejlepší“ odhady 

koeficientů považuje takové, jenž minimalizují funkci S(b1,b2). Funkce 1 2( , )S b b  

představuje součet kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od hodnot  

ŋi = ŋ (xi) = 1 2 ib b x+  na regresní přímce. 

 

Pro nalezení odhadů b1 a b2 koeficientů ß1 a ß2 budeme vycházet ze soustavy  

tzv. normálových rovnic: 

                                                 
1 2

1 1

2
1 1 2

1 1 1

. . ;

. . . .

n n

i i
i i

n n n

i i i
i i i

n b x b y

x b x b x y

= =

= = =

+ =

+ =

∑ ∑

∑ ∑ ∑
                                       (1.8) 

 

Koeficienty b1 a b2  lze vypočítat metodou pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic  

o dvou neznámých, nebo využijeme při výpočtu následujících vztahů: 

                                              1
2 1 2

22

1

; .

n

i i
i

n

i
i

x y nxy
b b y b x

x nx

=

=

−
= = −

−

∑

∑
                                   (1.9) 

 

Výběrové průměry x  respektive y určíme využitím vzorců: 

                                                     
1 1

1 1
; .

n n

i i
i i

x x y y
n n= =

= =∑ ∑                                          (1.10) 

 

Odhad regresní přímky vyjadřuje tento vztah: 

                                                       ɵ 1 2( ) .x b b xη = +                                                     (1.11) 
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Koeficient b2 vyjadřuje odhad přírůstku střední hodnoty závisle proměnné  

při jednotkovém nárůstu nezávisle proměnné.  

 

1.4.2  Vlastnosti koeficientů regresní přímky 

Koeficienty regresní přímky (b1, b2) byly určeny pro naměřené hodnoty yi závisle 

proměnné. Pokud by se ale měření opakovalo vícekrát, dostali bychom obecně jiné 

hodnoty yi. Zároveň bychom tak dospěli k jiným koeficientům b1, b2 a k jiné regresní 

přímce. Proto jsou vypočítané koeficienty regresní přímky i samotná regresní přímka 

náhodnými veličinami. Označíme je B1, B2 a ɵ( )xη a nazveme statistikami. Pomocí teorie 

regresních funkcí pak můžeme se zadaných dat získat o těchto statistikách více 

informací. 

 

Předpoklady o vlastnostech náhodných veličin ei představující „šumy“ vyjádříme 

následovně: 

 

E(ei) = 0, D(ei) = σ2, 

C(ei, ej) = 0 pro i ≠ j, kde i, j = 1,2,…, n. 

 

Tyto vymezené předpoklady značí, že náhodné veličiny ei mají nulové střední hodnoty  

a týž rozptyl σ2, což nám prakticky ukazuje, že měření závisle proměnné nezatěžují 

systematické chyby a rozptyly chyb měření jsou nezávislé na jednotlivých hodnotách 

nezávisle proměnné. Poslední z předpokladů říká, že kovariance náhodných veličin  

ei a ej , kde i ≠ j, se rovná nule. Tyto náhodné veličiny jsou tedy nekorelované, což 

znamená, že mezi nimi není lineární korelační vazba. 

 

Jsou-li výše uvedené předpoklady splněny, pak pro náhodné veličiny Yi  platí: 

 

E(Yi) = β1 + β2xi, D(Yi) = σ2, 

                                    C(Yi, Yj) = 0 pro i ≠ j, kde i, j = 1, 2,…, n.                           (1.12) 
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Jinak řečeno, střední hodnoty náhodných veličin Yi jsou rovny hodnotám regresní 

přímky, jejich rozptyl je týž jako rozptyl náhodných veličin ei a náhodné veličiny Yi a Yj, 

kde i ≠ j, jsou nekorelované. 

 

Statistiky B1, B2 a ɵ( )xη  jsou nestrannými bodovými odhady koeficientů β 1, β 2  

a regresní přímky ( )xη . Vypočítáme-li tedy uvedené koeficienty (resp. regresní přímky) 

pro více sérií měření veličiny y, pak průměry získaných regresních koeficientů  

(resp. získaných regresních přímek) jsou rovné regresním koeficientům β1 a β2  

(resp. regresní přímce ( )xη = β1 +  β2x). 

 

Při splnění dříve vymezených podmínek jsou rozptyly statistik B1 a B2 určeny vzorci: 

 

                                    ( ) ( )
2 2

2
1 2

2 22 2

1 1

1
,n n

i i
i i

x
D B D B

n
x nx x nx

σσ

= =

 
 
 = + =
 − −
  

∑ ∑
            (1.13) 

 

a rozptyl statistiky ɵ( )xη  je dán vzorcem: 

 

                                               ɵ ( )( )
2

2

22

1

1 ( )
.n

i
i

x x
D x

n
x nx

η σ

=

 
 −
 = +
 −
  

∑
                               (1.14) 

 

Ve vzorcích pro výpočet rozptylů charakteristik B1, B2 a ɵ( )xη  se objevuje hodnota 

rozptylu σ2, jenž charakterizuje přesnost měření.  Jestliže tato hodnota není zadána, je 

nutné ji odhadnout. Pro tento odhad se používá tzv. reziduální součet čtverců daný 

vzorcem: 

 

                                                   ɵ ( )( )
2

2

1 1

.
n n

iR i i
i i

S e y xη
= =

= = −∑ ∑ɵ                                  (1.15) 
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Reziduální součet čtverců zachycuje stupeň rozptýlení pozorovaných hodnot závislé 

proměnné kolem určené regresní přímky. 

 

Hodnota rozptylu σ2 je dále určena vztahem: 

 

                                                                  � ,
2

RS

n
σ =

−
                                                (1.16) 

 

kde n udává počet naměřených dvojic hodnot xi, yi. 

 

V situaci, kdy rozptyl není zadán, dosadí se jeho odhad do vzorců (1.13) a (1.14). Tím 

získáme odhady rozptylů � ( ) � ( )1 2,D B D B  a � ɵ ( )( ).D xη  

 

1.4.3  Intervaly spolehlivosti pro koeficienty regresní přímky 

Pokud k předpokladům vymezeným v předchozím oddíle přidáme předpoklad říkající, 

že rozdělení náhodných veličin ei je normální, pak statistiky  

 

                                     
ɵ

ɵ ( ) ( )
� ɵ ( )( )n

x x
T

D x

η η

η

−
=  a   

� ( )
,

l

l l
B

l

B
T

D B

β−=   kde l = 1,2,               (1.17) 

 

mají Studentovo rozdělení o n – 2 stupních volnosti. 

 

Pomocí těchto statistik lze mimo jiné zkonstruovat intervaly spolehlivosti  

pro koeficienty  regresní přímky β 1, β 2. 

 

Pro koeficienty β l, l = 1, 2, jsou 100(1-α) %-ní intervaly spolehlivosti dány předpisem: 

 

                                    ( ) � ( ) ( ) � ( )
1 1

2 2

2 ; 2 .l l l lb t n D B b t n D Bα α− −

 
− − + − 

 
              (1.18) 
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Výraz ( )
1

2

2t nα−
−  představuje kvantil Studentova rozdělení, odhady rozptylů � ( )lD B  

koeficientů Bl se vypočítají pomocí vzorců (1.13). 

 

Výpočtem tedy získáme dolní a horní hranice intervalů, které pro zvolenou hladinu 

významnosti pokrývají parametry β 1 a β 2 dané regresní přímky.  

 

 

1.5  Řízení zásob 

Teorie a vzorce v kapitole týkající se řízení zásob byly čerpány ze zdrojů (5.) a (7.) 

uvedených v seznamu použité literatury. 

 

1.5.1  Význam zásob 

Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních a distribučních 

organizacích. Zásobami rozumíme tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale 

ještě nebyly spotřebovány. 

 

Předmětem řízení zásob jsou: 

� zásoby surovin, základních a pomocných materiálů, paliva, polotovarů, nářadí, 

náhradních dílů a obalů, které přicházejí do podniku k zajišťování základních, 

pomocných a obslužných procesů, 

� zásoby rozpracované výroby (zásoby polotovarů vlastní výroby a zásoby 

nedokončených výrobků), 

� zásoby hotových výrobků (v obchodních podnicích to jsou zásoby zboží). 

 

Zásoby se projevují jak pozitivním, tak negativním způsobem. 

 

Pozitivní význam zásob spočívá v tom, že přispívají: 

� k řešení časového, místního, kapacitního a sortimentního nesouladu mezi 

výrobou a spotřebou, 

� k tomu, aby se přírodní a technologické procesy mohly uskutečňovat  

ve vhodném rozsahu (v optimálních dávkách), 
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� ke krytí nepředvídaných výkyvů a poruch (zajišťují plynulost výrobního 

procesu, pokrývají výkyvy v poptávce aj.). 

 

Negativní vliv zásob spočívá v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci  

a prostředky a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti či neprodejnosti. 

Zostřující se konkurence na trzích spolu s vysokou úrokovou mírou pro krátkodobé 

úvěry může vést k tomu, že kapitál investovaný do zásob chybí pro financování 

technického a technologického rozvoje, ohrožuje likviditu podniku a snižuje jeho 

důvěryhodnost při jednání o úvěrech. 

 

Zásoby jsou činitelem, který významně ovlivňuje hospodářský výsledek každého 

podniku i jeho pozici na trhu. Velikost zásoby by měla být na jedné straně co nejmenší 

kvůli vázání kapitálu, ale na druhé straně co největší kvůli dostatečné pohotovosti 

dodávek. Obě hlediska jsou ovšem protichůdná, proto musí vedení podniku mezi nimi 

nalézt určitý kompromis. Investování do zásob mnohdy představuje jednu z největších 

finančních položek našich podniků, proto i rozhodnutí týkající se systému řízení zásob 

patří mezi strategická rozhodnutí.  

 

1.5.2  Oblast a cíl řízení zásob 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, 

využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které 

mají vliv na účinnost řízení zásob. 

 

Existence zásob v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, kdy po nich není poptávka, 

znamená zbytečné vynakládání prostředků (nejen hmotných a finančních, ale  

i lidských). 

 

Naopak neexistence zásob v okamžiku, kdy je potřeba splnit zakázku odběratele, vede 

ke ztrátám prodejů a následně i ke ztrátám zákazníků, včetně ztráty dobré pověsti firmy. 

Vznikají však i přídavné náklady (především dopravní a manipulační). Jedná-li  

se o uspokojování potřeby uvnitř podniku, znamená to přenášení nedostatků do výroby 

(nemožnost včas uskutečnit předpokládaný výrobní proces, nesplnění plánovaných 



 22 

úkolů, nedodržení přislíbených dodacích lhůt), čímž dochází k poruchám celkového 

řídícího, výrobního i marketingového procesu v podniku. 

 

Cílem řízení zásob je jejich udržování na takové (průměrné) úrovni a v takovém složení, 

aby byla zabezpečena rytmická a nepřerušovaná výroba, jakož i pohotovost a úplnost 

dodávek odběratelům, přičemž celkové náklady  s tím spojené by měly být co nejnižší. 

Hlavním předmětem operativního rozhodování je zodpovězení otázky, kdy a kolik 

objednat či zadat do výroby pro doplnění zásoby. 

 

Řízení zásob obsahuje vedle samotné existence zásob a jejich vývoje také další prvky,  

a to péči o strukturu zásob, o jejich uchovávání a využití, efektivní hospodaření s nimi  

a využití všech dostupných rezerv – to by měla být ohniska zájmu a pozornosti každého 

podniku. Dobré řízení zásob může podstatným způsobem přispět ke zlepšení 

hospodářského výsledku podniku a k úspěchu podniku na trhu. 

 

Řízení zásob obsahuje komplex činností, které spočívají v prognózování, analýzách, 

plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin 

zásob i v rámci zásob jako celku, a které vytvářejí podmínky pro splnění stanovených 

podnikových cílů s optimálním vynaložením nákladů a s optimální vázaností finančních 

prostředků v zásobách.  

 

1.6  Druhy poptávky 

Teorie a vzorce v kapitole týkající se druhů poptávky byly čerpány ze zdrojů (5.) a (7.) 

uvedených v seznamu použité literatury. 

 

Volbu systému řízení zásob spoluurčuje původ poptávky (odkud poptávka přichází, jak 

vzniká). Podle původu rozeznáváme nezávislou a závislou poptávku. Další důležitou 

charakteristikou poptávky je její časový průběh. Podle tohoto hlediska se rozlišuje 

stejnoměrná a nárazová poptávka 
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Nezávislá poptávka 

Nezávislá poptávka přichází více či méně libovolně, podnik v zásadě nemá vliv ani  

na okamžiky uplatnění požadavků, ani na jejich velikosti. Tato poptávka se také nazývá 

stochastická. Takový charakter má zejména poptávka zákazníků po konečných 

výrobcích, jakož i potřeba materiálů a náhradních dílů pro servis či pro neplánované  

a havarijní opravy. 

 

Nezávislá poptávka po určité položce nemá přímý vztah k potřebě jiných položek, musí 

být předpovídána, nelze ji vypočítat. Řízení zásob pro uspokojování nezávislé poptávky 

pracuje se stochastickými (pravděpodobnostními) objednacími systémy, v nichž se pro 

tlumení nejistoty odhadu budoucí poptávky vytváří pojistná zásoba. 

 

Závislá poptávka 

Závislá poptávka (potřeba) dílů může být naproti tomu odvozena z předpovědi poptávky 

po konečném výrobku. Sestaví-li se hlavní výrobní plán, který stanovuje velikost dávek 

a čas pro doplňování zásoby konečných výrobků, lze vypočítat čas a velikost potřeby 

všech konkrétních dílů a materiálů, které je třeba vyrobit či nakoupit pro výrobu  

a montáž konečného výrobku. 

 

Závislá poptávka (potřeba) se může vyskytnout pouze u dílů do výrobků zhotovovaných 

na sklad nebo montovaných na zakázku. Charakter závislé poptávky má také potřeba 

materiálů a dílů pro plánované opravy v podniku – lze je totiž předem stanovit  

na základě přijatého plánu oprav. 

 

Stejnoměrná poptávka 

Stejnoměrná poptávka znamená, že požadavky na výdej přicházejí trvale, i když 

s určitým kolísáním jejich velikosti v čase. To je typické pro nezávislou poptávku 

zákazníků po konečných výrobcích. Zhruba stejnoměrná (prakticky trvalá) poptávka  

se někdy vyskytuje také u položek se závislou potřebou, a to zejména při trvalé výrobě 

určitého výrobku nebo rodiny málo odlišných výrobků v menších dávkách. 
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Řízení zásob může při stejnoměrné poptávce vycházet z očekávané průměrné budoucí 

spotřeby s uvažováním odhadnuté chyby předpovědi. 

 

Nárazová poptávka 

Nárazová poptávka vzniká u položek se závislou potřebou v případě, že podnik 

zhotovuje určitý výrobek v dávkách jen čas od času a na výrobním zařízení se střídají 

odlišné výrobky. Potřeba materiálů a dílů pro dávku konečného výrobku pak není 

trvalá, nýbrž nárazová – časové odstupy mezi dvěma požadavky na výrobu či nákup 

daných dílů a materiálů jsou dosti dlouhé, požadovaná množství bývají poměrně velká. 

 

Při nárazové poptávce nelze vycházet z průměrné roční spotřeby. Řízení zásob se zde 

neobejde bez co možno nejpřesnější znalosti okamžiků a velikostí potřeb materiálů  

a dílů pro jednotlivé dávky konečného výrobku.  

 

1.7  Systémy řízení zásob položek při nezávislé poptávce 

Teorie, vzorce a obrázky v kapitole týkající se objednacích systémů byly čerpány  

ze zdrojů (5.) a (7.) uvedených v seznamu použité literatury. 

 

1.7.1  Objednací systémy 

K řízení zásob jednotlivých položek se stejnoměrnou ustálenou nezávislou poptávkou  

se používají objednací systémy. (Ustálenost poptávky znamená, že se její očekávaná 

velikost s časem nemění.) V těchto systémech je signál o potřebě vystavit objednávku 

(nebo zadat výrobní zakázku) k doplnění zásoby vydáván při poklesu dispoziční zásoby 

pod určitou výši, tzv. objednací úroveň. 

 

Objednací systémy realizují řízení materiálového toku podle zásoby. Tyto systémy 

neumožňují předem zjistit ani budoucí okamžiky objednávání, ani budoucí okamžiky 

dodávek do skladu. Délky intervalů mezi dodávkami kolísají, jsou závislé mimo jiné  

na množstevních i časových výkyvech skutečné poptávky od poptávky předpovězené. 

 

Objednací úroveň zásoby (nazývaná též signální úrovní nebo objednacím bodem)  

se dimenzuje tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla skutečnou poptávku během 
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očekávané délky intervalu od vydání signálu o potřebě objednat až po příjem příslušné 

dodávky do skladu.Tuto dobu nazýváme pořizovací lhůtou a označujeme ji tp.  

 

1.7.2  Varianty objednacích systémů 

Objednací systémy dávají odpověď na otázku, kdy a kolik objednat pro doplnění 

zásoby. Jak pro okamžik vydání signálu o potřebě objednat, tak pro velikost objednávky 

jsou možné dvě varianty.  

 

Varianty okamžiku vydání signálu 

1. Signál se vydává ihned, jakmile dispoziční zásoba položky poprvé klesne pod 

objednací úroveň označovanou BO. Dispoziční zásoba se porovnává s objednací 

úrovní průběžně, tj. při každém výskytu požadavku na výdej, resp. při každém 

výdeji položky. Signální sestavy mohou vznikat prakticky denně. 

2. Dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní, označovanou zde Bk, pouze 

periodicky v intervalech o pevné délce označené tk, například týdně nebo 

měsíčně. Signální sestavy vznikají jen periodicky, jsou zpravidla obsáhlejší. 

 

Varianty objednacího množství 

1. Objednává se předem určené, pevné množství Q. 

2. Objednává se proměnné množství, rovné rozdílu mezi předem určenou cílovou 

úrovní označovanou S a velikostí dispoziční zásoby v okamžiku vydání signálu.  

 

Kombinací těchto variant vznikají čtyři objednací systémy, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 1. 
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Tabulka 1: Varianty objednacích systémů 
(vlastní zpracování) 

 Pevné objednací 

množství Q 

Proměnné objednací množství 

– doplnění do S 

Objednávání v proměnných 

okamžicích (BO) 

 

Systém (BO, Q) 

- proměnný okamžik   

  objednávky 

- pevné objednací  

  množství Q 

 

 

Systém (BO, S) 

- proměnný okamžik   

  objednávky 

- doplňování do cílové úrovně  

  S 

Objednávání v pevných 

okamžicích (Bk) 

 

Systém (Bk, Q) 

- pevný okamžik   

  objednávky 

- pevné objednací  

  množství Q 

 

 

Systém (Bk, S) 

- pevný okamžik   

  objednávky 

- doplňování do cílové úrovně  

  S 

 

 

Průběh zásob položky v čase pro všechny čtyři objednací systémy je graficky znázorněn 

na obrázcích č. 1 –  č. 5. Fyzická zásoba je kreslena tlustou čarou, dispoziční zásoba 

tenkou. Veličina tc představuje dodávkový cyklus, tedy průměrný časový odstup mezi 

dvěma dodávkami do skladu.  
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Obrázek 1: Schéma objednacího systému (BO, Q) při tp < tc (5.) 

 

 

Obrázek č. 2 ukazuje průběh dispoziční zásoby systému (BO,Q) v případě, že pořizovací 

lhůta je delší než dodávkový cyklus. Korespondence objednávek a příslušných dodávek 

je vyznačena číslem v kroužku. 

 

 

 
Obrázek 2: Schéma objednacího systému (BO,Q) při tc < tp < 2.tc (5.) 

 

U systémů (BO, S) a (Bk, S) – obrázek č. 3 a č. 5 – byl pro snadnější pochopení 

mechanismu jejich fungování zakreslen skutečný časový průběh zásoby, zachycující 

diskrétní požadavky na kolísající množství v náhodných časových odstupech. Skutečný 
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průběh zásoby má schodovitý tvar. Velikosti jednotlivých dodávek jsou v těchto grafech 

označeny jako Q1, Q2 atd. 

 

 
Obrázek 3: Schéma objednacího systému (BO, S) (5.) 

 

 

 
Obrázek 4: Schéma objednacího systému (Bk, Q) (5.) 

 

 

 
Obrázek 5: Schéma objednacího systému (Bk, S) (5.) 
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1.8 Analýza čerpání zásoby položky  

Teorie a vzorce v kapitole týkající analýzy zásob byly čerpány ze zdroje (7.) uvedeného 

v seznamu použité literatury. 

 

Stav zásob položky v jednotlivých okamžicích zjišťování její velikosti vyjádříme jako 

hodnoty časové řady z1, z2…, zn, přičemž zi označuje velikost zásoby položky 

v okamžiku i = 1, 2,…, n a číslo n značí počet okamžiků, v nichž byl sledován stav 

zásoby. 

 

Vhodnou metodou pro odhad průběhu čerpání zásoby během jednoho cyklu je regresní 

analýza. Při využití této metody proložíme zjištěná data v daném cyklu regresní 

přímkou o rovnici: 

 

                                                              1 2 .z b b t= +                                                   (1.19)                                    

 

Proměnná z označuje velikost zásoby položky v čase t, b1 a b2 představují parametry 

regresní přímky. 

 

Parametry regresní přímky určíme pro zjištěná data pomocí následujících vzorců: 

 

                                                   1
2 1 2

22
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i i
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i
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t z nzt

b b z b t

t nt

=
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 − 
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∑

∑
;                             (1.20) 

 

kde t  respektive z jsou výběrové průměry proměnných t a z, pro něž platí: 
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, .

n n

i i
i i

t t z z
n n= =

= =∑ ∑                                         (1.21) 
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Získanou regresní přímku je možné dále využít. Hodnota parametru b2 regresní přímky 

udává průměrnou hodnotu velikosti čerpání položky během jednotkového časového 

intervalu. Z rovnice regresní přímky lze také určit okamžik, kdy dojde k vyčerpání 

zásoby položky.  

 

Analýza poptávky 

Hodnoty poptávky, neboli spotřeby položky během jejího čerpání, tvoří časovou řadu: 

 

y1, y2,…yj, …yn, 

 

kde hodnoty yj představují velikost poptávky, čili spotřeby položky během období 

(označeného tj), přičemž n označuje počet období, během nichž byla zjišťována velikost 

poptávky. Zároveň předpokládáme, že tato období jsou pevně stanovené intervaly. 

 

Jestliže hodnoty poptávky nevykazují trend, je možné ji považovat za časově ustálenou. 

Pak lze z hodnot yj vypočítat průměrnou velikost poptávky  py  a rozptyl velikosti 

poptávky  2
ps  pomocí následujících vzorců: 

 

                                              
1

1
,

n

p j
j

y y
n =

= ∑  
22 2

1

1
. .

1

n

p j p
j

s y n y
n =

 
= = − −  

∑                  (1.22) 

 

 

Budeme-li uvažovat průměrnou dodací lhůtu dt , pak z výše  vypočtených parametrů 

určíme bod objednávky následovně:  

 

                                                                .O p dB y t= .                                                (1.23) 
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2.  PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1  Základní informace o podniku 

 

Firma:     HELIOS Lékárna Vyškov, s.r.o. 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:   19. 3. 2005 

IČO:     26958899 

Sídlo:     Drnovice 724, 683 04 Drnovice 

Provozovna:    Puškinova 63, Vyškov 

Statutární orgán:   jednatel 

Způsob zastupování:  za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně 

Předmět činnosti:  lékárna základního typu 

 

Uvedený předmět  podnikání zahrnuje činnosti v tomto rozsahu: 

� výdejní činnost pro veřejnost; 

� výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení jako trvalá činnost; 

� příprava léčiv individuálně; 

� lékárenská pohotovostní služba. 

 

 

2.2  Analýza zásob 

Lékárna ve svém sortimentu nabízí léky, kosmetiku, parfémy, zdravou výživu, 

zdravotnické potřeby, dětské zboží, vitamíny a minerální přípravky, přípravky  

na hubnutí, potravinové doplňky. Zabývá se také prodejem čajů a prostředků pro 

sportovce. 

 

Z informačního systému byly pro analýzu získány údaje o denních prodejích a stavech 

zásob Paralenu 500 (24 tbl.) a Celaskonu Limetka (30 tbl.) z přelomu srpna a září 2011. 

Tyto položky byly zvoleny podle přibližně stejné hodnoty průměrného denního čerpání 

zásoby, tedy oba druhy zboží budou objednávány zhruba ve stejnou dobu. 
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2.2.1  Paralen 500 (24 tbl.) 

Prvním zbožím, jehož zásoby budeme analyzovat, je volně prodejný lék Paralen 500, 

balení po 24 tabletách. 

 

Přípravek se používá ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných 

infekčních onemocněních, také při bolestech různého původu. 

 

Po dobu pěti týdnů se u tohoto zboží sledovaly denní stavy zásob, prodané kusy  

a velikost dodávek. Údaje v kusech shrnuje následující tabulka. 

 

  
Tabulka 2: Statistické údaje pro Paralen 500 

(vlastní zpracování) 

Datum Den Stav zásob  Prodej Dodávka  
22.8.2011 Pondělí 120 -   
23.8.2011 Úterý 100 20   
24.8.2011 Středa 79 21   
25.8.2011 Čtvrtek 43 36   
26.8.2011 Pátek 168 25 150 
27.8.2011 Sobota 159 9   
29.8.2011 Pondělí 144 15   
30.8.2011 Úterý 116 28   
31.8.2011 Středa 91 25   

1.9.2011 Čtvrtek 72 19   
2.9.2011 Pátek 41 31   
3.9.2011 Sobota 30 11   
5.9.2011 Pondělí 208 22 200 
6.9.2011 Úterý 188 20   
7.9.2011 Středa 154 34   
8.9.2011 Čtvrtek 128 26   
9.9.2011 Pátek 110 18   

10.9.2011 Sobota 102 8   
12.9.2011 Pondělí 82 20   
13.9.2011 Úterý 55 27   
14.9.2011 Středa 21 34   
15.9.2011 Čtvrtek 202 19 200 
16.9.2011 Pátek 177 25   
17.9.2011 Sobota 169 8   
19.9.2011 Pondělí 153 16   
20.9.2011 Úterý 131 22   
21.9.2011 Středa 101 30   
22.9.2011 Čtvrtek 73 28   
23.9.2011 Pátek 49 24   
24.9.2011 Sobota 36 13   
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Z tabulky je mimo jiné patrné, že lékárna u tohoto léku nakupuje zásoby ve větším 

množství. Je to pro ni výhodné, protože za objednávku více kusů získá od dodavatele 

nižší nákupní cenu nebo možnost odložení splatnosti faktur. 

 

Hodnoty denních stavů zásob Paralenu 500 nyní vyneseme do grafu. 

 

 
Graf 1: Denní stav zásob pro Paralen 500 

 (vlastní zpracování) 

 

Pro snadnější orientaci jsou jednotlivé týdny sledovaného období v grafu barevně 

odlišeny. 

 

Grafické zobrazení nám také ukazuje, že cílová hodnota zásob se v tomto případě 

pohybuje mezi 180 a 200 kusy léku. Zároveň vidíme, že objednávky jsou vystavovány 

při různých hladinách zásob. Díky této skutečnosti jsem zjistila, že při vystavování 

objednávek vychází lékárna spíše ze znalosti provozu a odhadu svých potřeb, včetně 

spolehlivosti dodavatelů. V dalších částech práce se proto pokusím navrhnout program, 

který bude sledovat úroveň zásob u jednotlivých položek a hlásit jejich pokles pod bod 

objednávky. 

 

Data o denních stavech zásob Paralenu 500 budeme dále analyzovat v rámci 

jednotlivých cyklů.  
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Vyrovnání hodnot 

Hodnoty stavu zásob v jednotlivých cyklech vyrovnáme pomocí regresní přímky.  

 

Parametry b1 a b2 určíme pomocí vzorce (1.20). Výsledné regresní přímky pro 

jednotlivé cykly pak mají následující podobu: 

 

� zɵ (t) = 1408,500 – 25,200t; 

� zɵ (t) = 284,464 – 21,393t; 

� zɵ (t) = 489,594– 21,950t; 

� zɵ (t) = 681,089 – 21,533t. 

 

Hodnota parametru b2 regresní přímky nám udává průměrnou hodnotu velikosti čerpání 

položky během jednoho cyklu. Např. hodnotu z první rovnice b2 = -25,2 interpretujeme 

jako průměrný denní prodej v prvním cyklu. Jinak řečeno, během prvního cyklu se stav 

zásob snížil každý den v průměru o 25,2 kusů. Zhodnotíme-li úrovně koeficientu b2  

ve všech 4 cyklech, můžeme konstatovat, že úbytek zásob probíhal ve všech 

sledovaných cyklech přibližně stejným tempem. 

 

Zjištěné a vyrovnané hodnoty uvádí následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Tabulka 3: Vyrovnané hodnoty zásob pro Paralen 500 
(vlastní zpracování) 

Pořadí (i) Stav zásob (z) Vyrovnané 
hodnoty (z v) 

1 120 123,3 
2 100 98,1 
3 79 72,9 
4 43 47,7 
5 168 177,5 
6 159 156,1 
7 144 134,7 
8 116 113,3 
9 91 91,9 
10 72 70,5 
11 41 49,1 
12 30 27,8 
13 208 204,2 
14 188 182,3 
15 154 160,3 
16 128 138,4 
17 110 116,4 
18 102 94,5 
19 82 72,5 
20 55 50,6 
21 21 28,6 
22 202 207,4 
23 177 185,8 
24 169 164,3 
25 153 142,8 
26 131 121,2 
27 101 99,7 
28 73 78,2 
29 49 56,6 
30 36 35,1 

 

 

Stavy zásob pro tento lék a jejich vyrovnané hodnoty nyní zobrazíme pomocí grafu.  
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Graf 2: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty stavu zásob pro Paralen 500 

 (vlastní zpracování) 
 
 

Jestliže do rovnice regresní přímky pro poslední cyklus dosadíme 31, lze předpovědět 

průměrný stav zásob na další den provozu lékárny za předpokladu, že nebude obdržena 

nová dodávka léku. Další den se tedy předpokládá průměrný stav zásob ve výši  

13,6 kusů. 
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Analýza poptávky 

V této části práce budu analyzovat časovou řadu denních prodejů Paralenu 500,  

(resp. časovou řadu hodnot poptávky), čímž zjistím, jak se ve sledovaném období 

vyvíjela poptávka po tomto léku, zda vykazovala trend ve svém vývoji nebo byla 

časově ustálená. 

 

Tabulka č. 4 obsahuje hodnoty denních prodejů léku Paralen 500.  

 

  
Tabulka 4: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty denních prodejů Paralenu 500 

(vlastní zpracování) 

Pořadí (i)  Prodej v ks (y i)    
Vyrovnané 

hodnoty (y v) 

1 20 22,5 
2 21 22,4 
3 36 22,4 
4 25 22,3 
5 9 22,3 
6 15 22,3 
7 28 22,2 
8 25 22,2 
9 19 22,1 
10 31 22,1 
11 11 22,0 
12 22 22,0 
13 20 21,9 
14 34 21,9 
15 26 21,9 
16 18 21,8 
17 8 21,8 
18 20 21,7 
19 27 21,7 
20 34 21,6 
21 19 21,6 
22 25 21,6 
23 8 21,5 
24 16 21,5 
25 22 21,4 
26 30 21,4 
27 28 21,3 
28 24 21,3 
29 13 21,3 
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Tyto hodnoty vyneseme do grafu a budeme je dále analyzovat.  
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Graf 3: Hodnoty denních prodejů pro Paralen 500 
 (vlastní zpracování) 

 
 
Z grafu můžeme vypozorovat, že prodej tohoto léku se po celé sledované období drží  

ve stejném rozmezí. Z grafu je také patrné, že minimální prodané množství se pohybuje 

okolo 10 kusů za den.  

 
Dále je možné z grafu vypozorovat, že hodnoty prodejů, které připadají na sobotu  

(v grafu vyznačeny světlejší barvou), jsou vždy nižší, než prodeje během pracovního 

týdne. Fakt, který je způsoben nižším počtem zákazníků během tohoto víkendového 

dne, může lékárna zohlednit při plánování dodávek léku. 

 

Podle vzorce (1.22) vypočítáme výběrový průměr a výběrový rozptyl velikosti denního 

čerpání zboží následovně: 

 

634
21,86

29
y = =  

2 21
. 15528 29.21,86 59,64.

29 1ps  = − = −
 

 

Tedy velikost denního čerpání Paralenu 500 má průměrnou hodnotu přibližně 21,86 

kusů a výběrový rozptyl činí přibližně 59,64 kusů. 
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Vyrovnání hodnot denních prodejů 

Pro denní prodeje jsme určili rovnici regresní přímky ɵy (t) = 22,512-0,043t. Vyrovnané 

hodnoty obsahuje výše uvedená tabulka č.4 a následující graf. Pro názornější zobrazení 

zjištěných a vyrovnaných hodnot byl použit spojnicový graf. 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
i (dny)

y;
 y

v 
(k

s)

y yv

 

Graf 4: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty denních prodejů pro Paralen 500 
 (vlastní zpracování) 

 
 
Z grafu lze subjektivně posoudit, že hodnoty denních prodejů nevykazují trend a čerpání 

položky není ovlivněno časem. Pro ověření hypotézy provedeme test významnosti 

koeficientu a2 od nuly. 

 

Postup testu: 

• Formulujeme nulovou hypotézu H0: a 2=0 a k ní alternativní hypotézu H1: a2≠0. 

• Vypočítáme hodnotu testového kritéria: t = -0,498. 

• Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 určíme kritický obor 

{ }0,05 : 2,052; 2,052 .W t t t= ≤ − ≥  

• Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru nerealizovala, 

přijímáme nulovou hypotézu. Rozdíl koeficientu a2 od nuly proto považujeme  

za statisticky nevýznamný. 
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Testem bylo prokázáno, že v čerpání položky není patrný trend. Můžeme tak říci, že 

hodnoty denního čerpání kolísají kolem jejich průměrné hodnoty, která činí 21,86 kusů. 

Tuto skutečnost zachycuje následující graf.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

i (dny)

y;
 y

p 
(k

s)

y yp

 
Graf 5: Denní prodeje a průměrná hodnota Paralenu 500 

 (vlastní zpracování) 

 
 
Tímto testem bylo ověřeno, že charakter poptávky pro lék Paralen 500 se během 

sledovaného období nijak zásadně neměnil. Na trhu se tedy zřejmě neobjevil silný 

konkurenční výrobek, který by snížil poptávku po Paralenu 500. Můžeme se domnívat, 

že ve sledovaném období také výrazně nenarostla nemocnost obyvatel, která by  

se projevila zvýšenou poptávkou po tomto léku. 

 
 
Určení bodu objednávky 

Lékárna zásoby léků odebírá od dvou dodavatelů. V průměru jsou tito dodavatelé 

schopni dodat libovolné množství léku za 0,5 dne. Pak považujeme průměrnou hodnotu 

pořizovací lhůty dt = 0,5 dne. Díky pružnosti dodavatelů v dodacích lhůtách a jejich 

schopnosti dodat lék téměř okamžitě, je neefektivní, aby lékárna udržovala také 

pojistnou zásobu.  

 

Bod objednávky tedy vypočteme podle vzorce (1.23) a zaneseme do grafu: 

 

Bo = 21,862 . 0,5 = 11 kusů. 
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Graf 6: Stav zásob a bod objednávky pro Paralen 500 
(vlastní zpracování) 

 

Klesne-li dispoziční stav zásoby léku Paralen 500 pod 11 kusů, je třeba vystavit 

objednávku pro doplnění zásoby. 

 

Z grafického zobrazení stavu zásob a bodu objednávky (viz graf č. 6) jsem také zjistila, 

že vzhledem k prodejnosti položky a pružným dodacím lhůtám mohli pracovníci 

lékárny vystavit objednávku pro doplnění zásoby později, než tak učinili ve skutečnosti. 

Znamená to, že objednávku provedli dříve, než hodnota zásoby Paralenu 500 dosáhla 

bodu objednávky.  
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2.2.2  Celaskon Limetka (30 žvýkacích tbl.) 

Dalším zbožím, jehož zásoby budeme analyzovat, je Celaskon Limetka, balení po  

30 žvýkacích tabletách. 

 

Přípravek se podílí na posilování odolnosti organismu při infekcích horních dýchacích 

cest (např. chřipka a nachlazení). 

 

Po dobu pěti týdnů se u tohoto zboží sledovaly denní stavy zásob, prodané kusy  

a velikost dodávek. Údaje v kusech shrnuje následující tabulka. 

 

Tabulka 5: Statistické údaje pro Celaskon Limetka 
(vlastní zpracování) 

Datum Den Stav zásob  Prodej Dodávka  
22.8.2011 Pondělí 130 -   
23.8.2011 Úterý 107 23   
24.8.2011 Středa 78 29   
25.8.2011 Čtvrtek 51 27   
26.8.2011 Pátek 20 31   
27.8.2011 Sobota 4 16   
29.8.2011 Pondělí 168 36 200 
30.8.2011 Úterý 143 25   
31.8.2011 Středa 115 28   

1.9.2011 Čtvrtek 84 31   
2.9.2011 Pátek 60 24   
3.9.2011 Sobota 42 18   
5.9.2011 Pondělí 11 31   
6.9.2011 Úterý 167 24 180 
7.9.2011 Středa 139 28   
8.9.2011 Čtvrtek 107 32   
9.9.2011 Pátek 80 27   

10.9.2011 Sobota 67 13   
12.9.2011 Pondělí 41 26   
13.9.2011 Úterý 8 33   
14.9.2011 Středa 179 29 200 
15.9.2011 Čtvrtek 147 32   
16.9.2011 Pátek 122 25   
17.9.2011 Sobota 105 17   
19.9.2011 Pondělí 78 27   
20.9.2011 Úterý 50 28   
21.9.2011 Středa 24 26   
22.9.2011 Čtvrtek 168 36 180 
23.9.2011 Pátek 139 29   
24.9.2011 Sobota 120 19   
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Stejně jako u předchozího léku, také u Celaskonu Limetky nakupuje lékárna zásoby  

ve větším množství, což je pro ni nesporně výhodné z hlediska dodavatelských 

podmínek (nižší cena, prodloužení splatnosti faktur). 

 

Hodnoty denních stavů zásob Celaskonu Limetky nyní vyneseme do grafu. 

 

 
Graf 7: Denní stav zásob pro Celaskon Limetku 

 (vlastní zpracování) 

 

Stejně jako v předchozím případě jsou jednotlivé týdny sledovaného období v grafu 

barevně odlišeny. 

 

Grafické zobrazení nám také ukazuje, že cílová hodnota zásob se v tomto případě 

pohybuje mezi 160 a 180 kusy. Graf nám také potvrdil skutečnost, že lékárna 

uskutečňuje u Celaskonu objednávky ve větším množství. I když je tato situace 

výhodná, je třeba myslet na to, že nadbytečné zásoby váží naše finanční prostředky a je 

nutné mít dostatek skladovacích prostor. Tím bych také chtěla zdůvodnit tvorbu 

programu zmíněného výše, jehož úkolem bude nás upozornit ve chvíli, kdy zvolená 

zásoba dosáhne bodu objednávky. Tím bude zajištěno vystavení objednávky v optimální 

čas vzhledem k dodavatelským podmínkám i vzhledem k prodejnosti položky. 

 

Data o denních stavech zásob Celaskonu Limetka budeme dále analyzovat v rámci 

jednotlivých cyklů.  
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Vyrovnání hodnot 

Hodnoty stavu zásob v jednotlivých cyklech vyrovnáme pomocí regresní přímky.  

 

Parametry b1 a b2 určíme pomocí vzorce (1.20). Výsledné regresní přímky  

pro jednotlivé cykly pak mají následující podobu: 

 

� zɵ (t) = 156,800 – 26,229t; 

� zɵ (t) = 349,000 – 26,000t; 

� zɵ (t) = 519,893 – 25,464t; 

� zɵ (t) = 703,286 – 25,107t; 

� zɵ (t) = 838,333 – 24,000t. 

 

Hodnota parametru b2 regresní přímky nám udává průměrnou hodnotu velikosti čerpání 

položky během jednoho cyklu. Např. hodnotu z první rovnice b2 = -26,2 interpretujeme 

jako průměrný denní prodej zásoby v prvním cyklu. Jinak řečeno, během prvního cyklu 

se stav zásob snížil každý den v průměru o 26 kusů. Zhodnotíme-li úrovně koeficientu 

b2 ve všech 5 cyklech, můžeme konstatovat, že úbytek zásob probíhal ve všech 

sledovaných cyklech přibližně stejným tempem. 

 

Zjištěné a vyrovnané hodnoty uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 6: Vyrovnané hodnoty zásob pro Celaskon Limetka 

(vlastní zpracování) 

Pořadí (i) Stav zásob (z) Vyrovnané 
hodnoty (z v) 

1 130 130,6 
2 107 104,3 
3 78 78,1 
4 51 51,9 
5 20 25,7 
6 4 -0,6 
7 168 167,0 
8 143 141,0 
9 115 115,0 
10 84 89,0 
11 60 63,0 
12 42 37,0 
13 11 11,0 
14 167 163,4 
15 139 137,9 
16 107 112,5 
17 80 87,0 
18 67 61,5 
19 41 36,1 
20 8 10,6 
21 179 176,0 
22 147 150,9 
23 122 125,8 
24 105 100,7 
25 78 75,6 
26 50 50,5 
27 24 25,4 
28 168 166,3 
29 139 142,3 
30 120 118,3 

 

Stavy zásob pro tento potravinový doplněk a jejich vyrovnané hodnoty nyní zobrazíme 

pomocí grafu.  
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Graf 8: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty stavu zásob pro Celaskon Limetka 

 (vlastní zpracování) 
 

 

Jestliže do rovnice regresní přímky pro poslední cyklus dosadíme 31, lze předpovědět 

průměrný stav zásob na další den provozu lékárny za předpokladu, že nebude obdržena 

nová dodávka léku. V pondělí se tedy předpokládá průměrný stav zásob ve výši  

26,6 kusů. 
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Analýza poptávky 

V této části práce budu analyzovat časovou řadu denních prodejů Celaskonu Limetka, 

(resp. časovou řadu hodnot poptávky), čímž zjistím, jak se ve sledovaném období 

vyvíjela poptávka po tomto léku, zda vykazovala trend ve svém vývoji nebo byla 

časově ustálená. 

 

Tabulka č. 7 obsahuje hodnoty denních prodejů potravinového doplňku Celaskon 

Limetka.  

 

Tabulka 7: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty denních prodejů Celaskonu Limetka 
(vlastní zpracování) 

Pořadí (i)  Prodej v ks (y i)   
Vyrovnané 

hodnoty (y v) 

1 23 26,5 
2 29 26,5 
3 27 26,5 
4 31 26,5 
5 16 26,5 
6 36 26,5 
7 25 26,5 
8 28 26,5 
9 31 26,5 
10 24 26,5 
11 18 26,5 
12 31 26,5 
13 24 26,5 
14 28 26,5 
15 32 26,6 
16 27 26,6 
17 13 26,6 
18 26 26,6 
19 33 26,6 
20 29 26,6 
21 32 26,6 
22 25 26,6 
23 17 26,6 
24 27 26,6 
25 28 26,6 
26 26 26,6 
27 36 26,6 
28 29 26,6 
29 19 26,6 

 

Tyto hodnoty vyneseme do grafu a budeme je dále analyzovat.  
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Graf 9: Hodnoty denních prodejů pro Celaskon Limetka 
 (vlastní zpracování) 

 
 

Z grafu je patrné, že minimální prodané množství se pohybuje okolo 15 kusů za den. 

Subjektivně můžeme říci, že prodeje tohoto zboží ve sledovaném období mírně rostly. 

 
Dále je možné z grafu vypozorovat, že hodnoty prodejů, které připadají na sobotu  

(v grafu vyznačeny světlejší barvou), jsou vždy nižší, než prodeje během pracovního 

týdne. Fakt, který je způsoben nižším počtem zákazníků během tohoto víkendového 

dne, může lékárna zohlednit při plánování dodávek léku. 

 

Podle vzorce (1.22) vypočítáme výběrový průměr a výběrový rozptyl velikosti denního 

čerpání zboží následovně: 

 

770
26,55

29
y = =  

2 21
. 21356 29.26,55 32,636.

29 1ps  = − = −
 

 

Tedy velikost denního čerpání Celaskonu Limetka má průměrnou hodnotu přibližně  

27 kusů a výběrový rozptyl činí přibližně 32,64 kusů. 
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Vyrovnání hodnot denních prodejů 

Pro denní prodeje jsme určili rovnici regresní přímky ɵy (t) = 26,522 + 0,002t. 

Vyrovnané hodnoty obsahuje výše uvedená tabulka č. 7 a následující graf. Pro 

názornější zobrazení zjištěných a vyrovnaných hodnot byl použit spojnicový graf. 
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Graf 10: Zjišt ěné a vyrovnané hodnoty denních prodejů Celaskonu Limetka 
 (vlastní zpracování) 

 
 
Z grafu lze subjektivně posoudit, že hodnoty denních prodejů vykazují téměř nepatrný 

rostoucí trend, kterému není třeba přikládat zvláštní váhu. Pro ověření této hypotézy 

provedeme test významnosti koeficientu a2 od nuly. 

 

Postup testu: 

• Formulujeme nulovou hypotézu H0: a2=0 a k ní alternativní hypotézu H1: a2≠0. 

• Vypočítáme hodnotu testového kritéria: t = 0,031. 

• Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 určíme kritický obor 

{ }0,05 : 2,052; 2,052 .W t t t= ≤ − ≥  

• Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru nerealizovala, 

přijímáme nulovou hypotézu. Rozdíl koeficientu a2 od nuly proto považujeme  

za statisticky nevýznamný. 
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Testem byla prokázána hypotéza, že v čerpání položky není patrný trend. Můžeme tak 

říci, že hodnoty denního čerpání kolísají kolem jejich průměrné hodnoty, která činí 

26,55 kusů. Tuto skutečnost zachycuje následující graf.  
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Graf 11: Denní prodeje a průměrná hodnota Celaskonu Limetka 

 (vlastní zpracování) 

 
 
Tímto testem bylo také ověřeno, že charakter poptávky pro potravinový doplněk 

Celaskon Limetka se během sledovaného období nijak zásadně neměnil. Můžeme  

proto konstatovat, že ve sledovaném období výrazně nenarostla nemocnost obyvatel, 

která by se projevila zvýšenou poptávkou po tomto léku. 

 

 
Určení bodu objednávky 

Lékárna zásoby léků odebírá od dvou dodavatelů. V průměru jsou tito dodavatelé 

schopni dodat libovolné množství léku za 0, 5 dne. Pak považujeme průměrnou hodnotu 

pořizovací lhůty dt = 0,5 dne. Díky pružnosti dodavatelů v dodacích lhůtách a jejich 

schopnosti dodat lék téměř okamžitě, je neefektivní, aby lékárna udržovala také 

pojistnou zásobu.  

 

Bod objednávky tedy vypočteme podle vzorce (1.23) a zaneseme do grafu: 

 

Bo = 26,55 . 0,5 = 13 kusů. 
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Graf 12: Stav zásob a bod objednávky pro Celaskon Limetku 

 (vlastní zpracování) 
 
 
 
Klesne-li dispoziční stav zásob potravinového doplňku Celaskon Limetka pod 13 kusů, 

je třeba vystavit objednávku pro doplnění zásoby. K této činnosti nám bude nápomocný 

program navrhovaný v dalších kapitolách, jenž nás upozorní ve chvíli poklesu 

sledované zásoby pod bod objednávky. 

 
 
2.3  Analýza týdenních tržeb 

Tržby představují peněžní částku, kterou lékárna získala prodejem svých výrobků, zboží 

a služeb. V hospodaření podniku jde tedy o důležitou položku, která se podstatnou 

měrou podílí na tvorbě zisku. Proto dále provedeme analýzu týdenních tržeb pomocí 

statistických metod. Konkrétně se bude jednat o týdenní tržby za měsíc srpen  

2011 – leden 2012. Podkladem pro získání dat byly denní přehledy tržeb za obě 

pokladny, na kterých lékárna provádí výdej. 

 

Tabulka č. 8 zachycuje kromě hodnot týdenních tržeb hodnoty prvních diferencí  

a koeficientů růstu.  

 

První diference 1di(y) jsou v tabulce uváděny v tisících Kč. Vyjadřují přírůstky hodnoty 

časové řady, tedy o kolik se změnila (zvýšila či snížila) hodnota týdenních tržeb 

v určitém týdnu oproti týdnu předcházejícímu.  
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Koeficienty růstu ki(y) vyjadřují, kolikrát se zvýšila hodnota týdenních tržeb v určitém 

týdnu oproti týdnu přecházejícímu. Jde o bezrozměrné číslo, proto není uváděna žádná 

jednotka. 

 

  
Tabulka 8: Hodnoty týdenních tržeb 

(vlastní zpracování) 

Týdny (i) Tržby                     
v tis. K č (y) 

1d i(y)      
v tis. K č k i(y) 

1 99,031       xxx       xxx 
2 75,902 -23,13 0,77 
3 86,979 11,08 1,15 
4 101,036 14,06 1,16 
5 120,973 19,94 1,20 
6 107,818 -13,16 0,89 
7 113,023 5,21 1,05 
8 141,802 28,78 1,25 
9 98,340 -43,46 0,69 
10 129,175 30,84 1,31 
11 125,809 -3,37 0,97 
12 128,364 2,56 1,02 
13 93,063 -35,30 0,72 
14 121,521 28,46 1,31 
15 115,679 -5,84 0,95 
16 112,773 -2,91 0,97 
17 130,755 17,98 1,16 
18 122,686 -8,07 0,94 
19 131,748 9,06 1,07 
20 154,430 22,68 1,17 
21 158,721 4,29 1,03 
22 97,273 -61,45 0,61 
23 125,802 28,53 1,29 
24 119,676 -6,13 0,95 
25 121,670 1,99 1,02 
26 100,821 -20,85 0,83 

 

 

Hodnoty tržeb, kterých bylo ve sledovaném období dosaženo, zachycuje následující 

graf. Jednalo se o týdenní tržby od srpna 2011 do ledna 2012. 
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Graf 13: Hodnoty týdenních tržeb 

 (vlastní zpracování) 
 

 

Subjektivní hodnocení 

Z grafického znázornění je patrné, že hodnoty tržeb ve sledovaném období spíše 

kolísaly a udržovaly se na stejné úrovni.  

 

Můžeme si také všimnout poměrně výrazného poklesu u hodnot tržeb ve 22. týdnu. 

Tento fakt lze vysvětlit tím, že se jednalo o poslední prosincový týden. Do tohoto 

období tedy spadají Vánoční svátky, což může být příčinou poklesu tržeb. 

 

Základní charakteristiky 

Protože se jedná o časovou řadu intervalovou, průměr intervalové řady vypočítáme 

podle vzorce (1.1) jako aritmetický průměr. Hodnota y = 116, 726 tisíc Kč značí, že  

ve sledovaném období dosáhla lékárna každý týden průměrných tržeb 116 726 Kč. 

 

Dále hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu vypočítáme s pomocí vzorců (1.3)  

a (1.4). Jelikož zjistíme, že hodnoty prvních diferencí náhodně kolísají kolem konstanty, 

usoudíme z této skutečnosti na lineární trend sledované časové řady.  
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Graf 14: První diference týdenních tržeb 

 (vlastní zpracování) 

 

Také podle hodnot prvních diferencí (i=21) můžeme konstatovat, že v posledním 

prosincovém týdnu tržby výrazně poklesly, a to o 61 tisíc Kč oproti týdnu minulému. 
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Graf 15: Koeficienty růstu týdenních tržeb 
 (vlastní zpracování) 

 

Koeficient růstu (graf č.15) nám zobrazuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot 

týdenních tržeb v časové řadě.  
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Vyrovnání dat 

Jelikož hodnoty prvních diferencí náhodně kolísaly kolem konstanty, usoudila jsem 

z toho na lineární trend týdenních tržeb. Tento trend se pokusím dále popsat. 

 

Pro vyrovnání dat jsem zvolila regresní přímku. Podle vzorců (1.9) a (1.10) jsem 

vypočítala koeficienty b1 a b2 a získala tak odhad regresní přímky ve tvaru  

ˆ( )n x = 102 + 1,09x. Vyrovnané hodnoty vidíme v tabulce č. 9 ve třetím sloupci. 

 

  
Tabulka 9: Zadané a vyrovnané hodnoty týdenních tržeb 

(vlastní zpracování) 

Týdny (i)  Tržby v tis. K č (y) Vyrovnané hodnoty (y v) 
1 99,031 103,058 
2 75,902 104,151 
3 86,979 105,245 
4 101,036 106,338 
5 120,973 107,431 
6 107,818 108,525 
7 113,023 109,618 
8 141,802 110,712 
9 98,340 111,805 
10 129,175 112,899 
11 125,809 113,992 
12 128,364 115,086 
13 93,063 116,179 
14 121,521 117,272 
15 115,679 118,366 
16 112,773 119,459 
17 130,755 120,553 
18 122,686 121,646 
19 131,748 122,740 
20 154,430 123,833 
21 158,721 124,927 
22 97,273 126,020 
23 125,802 127,114 
24 119,676 128,207 
25 121,670 129,300 
26 100,821 130,394 

 

V dalších krocích si pomocí testu statistické významnosti pro regresní koeficienty 

ověříme významnost koeficientu b2. 
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Postup testu: 

• Formulujeme nulovou hypotézu H0: b2=0 a k ní alternativní hypotézu H1: b2≠0. 

• Vypočítáme hodnotu testového kritéria: t = 2,319. 

• Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 určíme kritický obor 

{ }0,05 : 2,064; 2,064 .W t t t= ≤ − ≥  

• Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizovala, nulovou 

hypotézu zamítáme a přijmeme hypotézu alternativní. Rozdíl koeficientu b2  

od nuly proto považujeme za statisticky významný. 

 

Testem bylo prokázáno, že hodnota koeficientu b2 je statisticky významná  

a tržby vykazují rostoucí trend. V případě ukazatele, jako jsou tržby, je zjištěná 

skutečnost pozitivní. Pro lékárnu se tedy ve sledovaném období zřejmě neobjevil žádný 

nový konkurent ani jiný negativní vliv. Situaci zachycuje graf č. 16. 
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Graf 16: Vyrovnání týdenních tržeb přímkou 
(vlastní zpracování) 

 

Dosadíme-li do rovnice ̂ ( )n x = 102 + 1,09x za x „27“, jsme schopni předpovědět,  

že v dalším období dosáhne lékárna tržeb ve výši 131 487 Kč. 
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Intervaly spolehlivosti pro koeficienty regresní přímky  

Nyní vypočteme 95 %-ní interval spolehlivosti pro parametry β1 a β2 regresní přímky 

ˆ( )n x = 102 + 1,09x, pomocí níž jsem vyrovnala hodnoty týdenních tržeb. 

 

Určení intervalu spolehlivosti pro koeficient β1: 

• Zvolíme hladinu významnosti α = 0,05. 

• Z tabulky kvantilů Studentova rozdělení (viz Příloha č. 5) určíme kvantil  

t 0,975(24) = 2,064. 

• Podle vzorce (1.13) vypočítáme hodnotu rozptylu � ( )1D B = 53,02. 

• Určený kvantil a vypočítanou hodnotu rozptylu dosadíme do vzorce (1.18), čímž 

získáme dolní a horní hranice hledaného intervalu pro koeficient β1: 

            { }102,0 2,064 53,02 86,94;116,99 .± ≐  

 

Nalezený interval { }86,94;116,99pokrývá parametr β1 s 95 %-ní spolehlivostí. Jinak 

řečeno, hodnota koeficientu β1 se s 95 %-ní spolehlivostí nachází v intervalu 

{ }86,94;116,99. 

 

Určení intervalu spolehlivosti pro koeficient β2: 

• Zvolíme hladinu významnosti α = 0,05. 

• Z tabulky kvantilů Studentova rozdělení (viz Příloha č. 5) určíme kvantil  

t 0,975(24) = 2,064. 

• Podle vzorce (1.13) vypočítáme hodnotu rozptylu � ( )2D B = 0,22. 

• Určený kvantil a vypočítanou hodnotu rozptylu dosadíme do vzorce (1.18), čímž 

získáme dolní a horní hranice hledaného intervalu pro koeficient β2: 

            { }1,09 2,064 0,22 0,12;2,07 .± ≐  

 

Nalezený interval { }0,12;2,07 pokrývá parametr β2 s 95 %-ní spolehlivostí. Jinak 

řečeno, hodnota koeficientu β2 se s 95 %-ní spolehlivostí nachází v intervalu 

{ }0,12;2,07 . 
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2.4  Analýza denních tržeb 

V předešlém oddíle jsem se zabývala analýzou týdenních tržeb. Abychom zjistili, jak  

se liší tržby jednotlivých dní v týdnu, budeme dále analyzovat denní tržby během 

měsíce ledna 2012. Vstupní hodnoty byly opět získány z denních přehledů tržeb. 

 

Tabulka č. 10 zachycuje kromě hodnot denních tržeb hodnoty prvních diferencí  

a koeficientů růstu.  

 

První diference 1di(y) jsou v tabulce uváděny v tisících Kč. Vyjadřují přírůstky hodnoty 

časové řady, tedy o kolik se změnila (zvýšila či snížila) hodnota denních tržeb v určitý 

den oproti dnu předcházejícímu.  

 

Koeficienty růstu ki(y) vyjadřují, kolikrát se zvýšila hodnota denních tržeb v určitém 

dnu oproti dnu přecházejícímu. Jde o bezrozměrné číslo, proto není uváděna žádná 

jednotka. 

 

Je také nutné poznamenat, že v pátek 27. ledna byla lékárna uzavřena z důvodu 

inventury, tudíž tržby neevidovala. 
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Tabulka 10: Hodnoty denních tržeb 

(vlastní zpracování) 

Datum Pořadí dnů (i) Tržby                     
v tis. K č (y) 

1d i(y)         
v tis. K č k i(y) 

2.1.2012 1 39,860       xxx      xxx 
3.1.2012 2 21,290 -18,57 0,53 
4.1.2012 3 20,698 -0,59 0,97 
5.1.2012 4 17,201 -3,50 0,83 
6.1.2012 5 22,247 5,05 1,29 
7.1.2012 6 4,506 -17,74 0,20 
9.1.2012 7 21,540 17,03 4,78 
10.1.2012 8 25,194 3,65 1,17 
11.1.2012 9 22,717 -2,48 0,90 
12.1.2012 10 23,366 0,65 1,03 
13.1.2012 11 19,685 -3,68 0,84 
14.1.2012 12 7,174 -12,51 0,36 
16.1.2012 13 28,311 21,14 3,95 
17.1.2012 14 19,530 -8,78 0,69 
18.1.2012 15 20,816 1,29 1,07 
19.1.2012 16 24,861 4,05 1,19 
20.1.2012 17 23,157 -1,70 0,93 
21.1.2012 18 4,995 -18,16 0,22 
23.1.2012 19 26,037 21,04 5,21 
24.1.2012 20 25,500 -0,54 0,98 
25.1.2012 21 28,867 3,37 1,13 
26.1.2012 22 16,157 -12,71 0,56 
28.1.2012 23 4,260 -11,90 0,26 
30.1.2012 24 20,173 15,91 4,74 
31.1.2012 25 23,023 2,85 1,14 

 

 

Hodnoty denních tržeb, kterých bylo ve sledovaném období dosaženo, zachycuje 

následující graf. Jednalo se o období měsíce ledna 2012, přičemž jsou tržby uváděny 

v tisících Kč. 
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Graf 17: Hodnoty denních tržeb 
(vlastní zpracování) 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Průběh grafu nám ukazuje, že tržby se držely, budeme-li uvažovat určité rozmezí, 

v celém sledovaném období na stejné úrovni.  

 

Znatelný výkyv lze pozorovat u první hodnoty. Domnívám se, že vyšší tržby způsobila 

skutečnost, kdy právě toto pondělí bylo prvním otvíracím dnem po Silvestru a Novém 

roce.  

 

Zhodnocení sobotního provozu 

Z časové řady dále vybočují hodnoty v obdobích, které jsou v grafu vyznačeny světlejší 

barvou. Je třeba odhalit příčiny jejich nízké úrovně. Tyto vyznačené dny s nízkými 

hodnotami tržeb představují soboty. V tento víkendový den má lékárna otevřeno pouze 

dopoledne. O víkendu všeobecně navštěvuje lékárnu méně lidí, avšak je nutné dodat,  

že ti, kteří léky potřebují, přijdou i během kratší otvírací doby. Delší otvírací doba  

by proto nebyla o víkendu efektivní. Naopak, úplné zrušení sobotního provozu by  

se mohlo setkat s negativní odezvou zákazníků. Poměr sobotních tržeb k průměrným 

tržbám daného týdne zobrazuje následující graf. 
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Graf 18: Poměr  pr ůměrných a sobotních tržeb 
 (vlastní zpracování) 

 
 

Jak bylo výpočtem zjištěno, v prvním lednovém týdnu tvořily sobotní tržby pouze 

18,6% průměrných tržeb daného týdne, v druhém týdnu tento poměr činil 32%,  

ve třetím týdnu 21,5% a ve čtvrtém týdnu 17,6%. Je proto třeba racionálně zvážit 

personální obsazení během sobotního provozu. 

 

Základní charakteristiky 

Protože se jedná o časovou řadu intervalovou, průměr intervalové řady vypočítáme 

podle vzorce (1.1) jako aritmetický průměr. Hodnota y  = 20,446 tis. Kč značí, že  

ve sledovaném období bylo dosaženo průměrné denní tržby ve výši 20 0446 Kč. 

 

Dále hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu vypočítáme s pomocí vzorců (1.3)  

a (1.4).  
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Graf 19: První diference denních tržeb 
 (vlastní zpracování) 

 

Graf prvních diferencí nám ukazuje, jak hodnoty denních tržeb vzrostly či poklesly 

oproti dnu předchozímu. 
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Graf 20: Koeficienty růstu denních tržeb 

 (vlastní zpracování) 

 

Koeficient růstu (graf č.20) nám zobrazuje rychlost růstu nebo poklesu denních tržeb 

v časové řadě. Hodnoty i=6, i=12, i=18 a i=23 představují strmý nárůst pondělních tržeb 

ve srovnání se sobotou. 
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Vyrovnání dat 

Protože soboty představují z důvodu odlišných podmínek (méně zákazníků, kratší 

provozní doba) jiné hodnoty prodejů (viz graf č. 17), nebudou při vyrovnávání dat brány 

v úvahu. Dále proto budu pracovat pouze s hodnotami denních tržeb během pracovních 

dnů. 

 

Pro vyrovnání dat jsem zvolila regresní přímku. Podle vzorců (1.9) a (1.10) jsem 

vypočítala koeficienty b1 a b2 a získala tak odhad regresní přímky ve tvaru  

ˆ( )n x = 24,7 - 0,13x. Tyto vyrovnané hodnoty vidíme v tabulce č. 11 v posledním 

sloupci. 

 

 
Tabulka 11: Zadané a vyrovnané hodnoty denních tržeb 

(vlastní zpracování) 

Datum Pořadí dnů (i) Tržby v tis. K č (y) Vyrovnané hodnoty (yv)  
2.1.2012 1 39,860 24,618 
3.1.2012 2 21,290 24,490 
4.1.2012 3 20,698 24,363 
5.1.2012 4 17,201 24,236 
6.1.2012 5 22,247 24,108 
9.1.2012 6 21,540 23,981 

10.1.2012 7 25,194 23,854 
11.1.2012 8 22,717 23,726 
12.1.2012 9 23,366 23,599 
13.1.2012 10 19,685 23,472 
16.1.2012 11 28,311 23,344 
17.1.2012 12 19,530 23,217 
18.1.2012 13 20,816 23,090 
19.1.2012 14 24,861 22,962 
20.1.2012 15 23,157 22,835 
23.1.2012 16 26,037 22,708 
24.1.2012 17 25,500 22,580 
25.1.2012 18 28,867 22,453 
26.1.2012 19 16,157 22,326 
30.1.2012 20 20,173 22,198 
31.1.2012 21 23,023 22,071 

 

 

V dalších krocích si pomocí testu statistické významnosti pro regresní koeficienty 

ověříme významnost koeficientu b2. 
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Postup testu: 

• Formulujeme nulovou hypotézu H0: b2=0 a k ní alternativní hypotézu H1: b2≠0. 

• Vypočítáme hodnotu testového kritéria: t = -0,701. 

• Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 určíme kritický obor 

{ }0,05 : 2,093; 2,093 .W t t t= ≤ − ≥  

• Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru nerealizovala, 

přijímáme nulovou hypotézu. Rozdíl koeficientu b2 od nuly proto považujeme za 

statisticky nevýznamný. 

 

Testem bylo prokázáno, že hodnota koeficientu b2 je statisticky nevýznamná  

a vývoj tržeb nevykazuje žádny trend. Proto již dále nebudeme prognózovat hodnoty 

tržeb pro další období. 
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Graf 21: Vyrovnání denních tržeb přímkou 
(vlastní zpracování) 

 

Z grafu vyplývá, že v případě denních tržeb není vyrovnání přímkou příliš výstižné. 

Tato skutečnost nám ukazuje, že by se data měla spíše proložit konstantou v hodnotě 

aritmetického průměru této časové řady (bez sobotních prodejů), tj. konstantou 

v hodnotě 23 344 Kč. 
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Graf 22: Zjišt ěné hodnoty a průměr denních tržeb 
(vlastní zpracování) 
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2.5  Analýza útrat na zákazníka 

V předchozí části práce jsem provedla analýzu denních tržeb v měsíci lednu 2012. 

Analýzou jsem mimo jiné zjistila, že hodnoty sobotních tržeb dosahují pouze 20% 

průměrné hodnoty tržeb během pracovních dnů.  

 

Dále se proto pokusím analyzovat denní, zejména pak sobotní provoz také z dalšího 

hlediska. Kromě denních tržeb byl během měsíce ledna 2012 každý den sledován počet 

výdejů na pokladně (neboli počet zákazníků). Z této časové řady byl následně odvozen 

ukazatel útrat (tržeb) na zákazníka následujícím způsobem: 

 

útrata na zákazníka = hodnota denních tržeb / počet výdejů na pokladně. 

 

Tabulka č. 12 zachycuje kromě hodnot denních útrat na zákazníka hodnoty prvních 

diferencí a koeficientů růstu.  

 

První diference 1di(y) jsou v tabulce uváděny v  Kč. Vyjadřují přírůstky hodnoty časové 

řady, tedy o kolik se změnila (zvýšila či snížila) hodnota denních útrat na zákazníka 

v určitý den oproti dnu předcházejícímu.  

 

Koeficienty růstu ki(y) vyjadřují, kolikrát se zvýšila hodnota denních útrat na zákazníka 

v určitý den oproti dnu přecházejícímu. Jde o bezrozměrné číslo, proto není uváděna 

žádná jednotka. 
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Tabulka 12: Hodnoty denních útrat na zákazníka 

(vlastní zpracování) 

Datum Pořadí    
dnů (i) Tržby v K č  Počet výdej ů 

na pokladn ě 

Útrata na 
zákazníka     
v Kč (y) 

1d i(y)       
v Kč k i(y) 

2.1.2012 1 39 860 257 155      xxx       xxx 
3.1.2012 2 21 290 155 137 -17,74 0,53 
4.1.2012 3 20 698 133 156 18,27 0,97 
5.1.2012 4 17 201 113 152 -3,40 0,83 
6.1.2012 5 22 247 119 187 34,73 1,29 
7.1.2012 6 4 506 31 145 -41,59 0,20 
9.1.2012 7 21 540 172 125 -20,12 4,78 

10.1.2012 8 25 194 155 163 37,31 1,17 
11.1.2012 9 22 717 145 157 -5,87 0,90 
12.1.2012 10 23 366 141 166 9,05 1,03 
13.1.2012 11 19 685 151 130 -35,35 0,84 
14.1.2012 12 7 174 31 231 101,06 0,36 
16.1.2012 13 28 311 168 169 -62,90 3,95 
17.1.2012 14 19 530 144 136 -32,89 0,69 
18.1.2012 15 20 816 143 146 9,94 1,07 
19.1.2012 16 24 861 154 161 15,87 1,19 
20.1.2012 17 23 157 154 150 -11,06 0,93 
21.1.2012 18 4 995 24 208 57,75 0,22 
23.1.2012 19 26 037 163 160 -48,39 5,21 
24.1.2012 20 25 500 161 158 -1,35 0,98 
25.1.2012 21 28 867 179 161 2,88 1,13 
26.1.2012 22 16 157 124 130 -30,97 0,56 
28.1.2012 23 4 260 26 164 33,55 0,26 
30.1.2012 24 20 173 122 165 1,51 4,74 

31.1.2012 25 23 023 136 169 3,93 1,14 

 

 

Hodnoty útrat na zákazníka, kterých bylo ve sledovaném období dosaženo, zachycuje 

následující graf. Jednalo se o období měsíce ledna 2012, přičemž jsou útraty uváděny 

v Kč. 
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Graf 23: Hodnoty denních útrat na zákazníka 
 (vlastní zpracování) 

 

 

Subjektivní hodnocení 

Průběh grafu nám ukazuje, že denní útraty na zákazníka ve sledovaném období velmi 

mírně, téměř nepatrně rostly.  

 

Zhodnocení sobotního provozu 

Z časové řady vybočují hodnoty zejména hodnoty i=12 a i =18. Zkoumání zjistíme, že 

tyto dny představují sobotu. V předchozích částech jsme již dokázali, že sobotní tržby 

představují pouze zlomek průměrných tržeb během týdne. Avšak na následujícím grafu 

můžeme porovnat, že u časové řady útrat na zákazníka je v sobotu dosahováno vyšších 

hodnot než u průměrné denní útraty během pracovního týdne. 
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Graf 24: Poměr pr ůměrných a sobotních útrat na zákazníka 

(vlastní zpracování) 
 
 
Čím si lze tuto skutečnost vysvětlit? Během pracovních dnů je sice dosahováno vyšších 

tržeb, zároveň se však tržby „dělí“ mezi více zákazníků. Oproti tomu v sobotu 

představují tržby nižší částky, které však připadají na menší počet zákazníků.  

Ve výsledku je proto sobotní provoz podle tohoto ukazatel hodnocen lépe než podle 

absolutní hodnoty tržeb. V sobotu je tedy pro nás v tomto relativním vyjádření zákazník 

ziskovější. 

 

Budeme-li se tedy dívat na sobotní provoz lékárny z hlediska útrat na zákazníky, určitě 

bychom doporučili sobotní prodej nerušit, což by se mohlo podle hodnot tržeb jevit jako 

správné doporučení. Pro sobotní prodej je pouze nutné racionálně zvážit personální 

pokrytí provozu, kdy na něj budou o víkendovém dnu kladeny nižší nároky. 

 

Základní charakteristiky 

Protože se jedná o časovou řadu intervalovou, průměr intervalové řady vypočítáme 

podle vzorce (1.1) jako aritmetický průměr. Hodnota y  = 159 Kč značí, že  

ve sledovaném období bylo dosaženo průměrné denní útraty na zákazníka ve výši  

159 Kč. 

 

Dále hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu vypočítáme s pomocí vzorců (1.3)  

a (1.4).  



 70 

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

i (dny)

1d
i(y

)

 

Graf 25: První diference denních útrat na zákazníka 
(vlastní zpracování) 

 

Graf prvních diferencí nám ukazuje, jak hodnoty denních útrat vzrostly či poklesly 

oproti dnu předchozímu. 
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Graf 26: Koeficienty růstu denních útrat na zákazníka 

(vlastní zpracování) 

 

Koeficient růstu (graf č. 26) nám zobrazuje rychlost růstu nebo poklesu denních útrat 

v časové řadě. I zde se nám potvrzuje, že podle útrat na zákazníka je sobota hodnocena 

lépe, než podle absolutní denní hodnoty tržeb. 
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Vyrovnání dat 

Pro vyrovnání dat jsem zvolila regresní přímku. Podle vzorců (1.9) a (1.10) jsem 

vypočítala koeficienty b1 a b2 a získala tak odhad regresní přímky ve tvaru 

ˆ( )n x = 135,50 + 0,45x. Tyto vyrovnané hodnoty vidíme v tabulce č. 13 v posledním 

sloupci. 

 

  
Tabulka 13: Zadané a vyrovnané hodnoty denních útrat na zákazníka 

(vlastní zpracování) 

Pořadí dnů (i) Denní útrata  na 
zákazníka v K č (y) Vyrovnané hodnoty (y v) 

1 155 154 
2 137 154 
3 156 155 
4 152 155 
5 187 156 
6 145 156 
7 125 157 
8 163 157 
9 157 158 
10 166 158 
11 130 158 
12 231 159 
13 169 159 
14 136 160 
15 146 160 
16 161 161 
17 150 161 
18 208 162 
19 160 162 
20 158 162 
21 161 163 
22 130 163 
23 164 164 
24 165 164 
25 169 165 

 
 

 

V dalších krocích si pomocí testu statistické významnosti pro regresní koeficienty 

ověříme významnost koeficientu b2. 
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Postup testu: 

• Formulujeme nulovou hypotézu H0: b2=0 a k ní alternativní hypotézu H1: b2≠0. 

• Vypočítáme hodnotu testového kritéria: t = 0,682. 

• Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 určíme kritický obor 

{ }0,05 : 2,069; 2,069 .W t t t= ≤ − ≥  

• Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru nerealizovala, 

přijímáme nulovou hypotézu. Rozdíl koeficientu b2 od nuly proto považujeme  

za statisticky nevýznamný. 

 

Testem bylo prokázáno, že hodnota koeficientu b2 je statisticky nevýznamná  

a vývoj denních útrat na zákazníka nevykazuje žádný trend. Proto již dále nebudeme 

prognózovat hodnoty tohoto ukazatele pro další období. 
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Graf 27: Vyrovnání denních útrat na zákazníka přímkou 

 (vlastní zpracování) 

 

Z grafu vyplývá, že v případě denních útrat na zákazníka není vyrovnání přímkou příliš 

výstižné. Tato skutečnost nám ukazuje, že by se data měla spíše proložit konstantou 

v hodnotě aritmetického průměru této časové řady, tj. konstantou v hodnotě 159 Kč. 
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Graf 28: Zjišt ěné hodnoty a průměr denních útrat na zákazníka 
 (vlastní zpracování) 
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2.6  Návrh programu pro sledování stavu zásob 

Analýzou a dotazováním bylo zjištěno, že lékárna nevyužívá žádný cílený systém 

objednávání. Při samotném objednávání vychází personál ze zkušeností a znalostí 

provozu, spoléhají tak především na svůj odborný odhad. Tento systém je zcela zřejmě 

závislý na profesionální obsluze, která má četné zkušenosti a je schopna vystavit 

objednávku ve správný čas. Avšak ani zkušený zaměstnanec nedokáže sledovat větší 

množství položek najednou a učinit u všech objednávku ve správný okamžik. Navíc 

pracovník, který bude v provozu nový, nemusí mít vždy správný odhad. Cílem je tedy 

navržení programu, který by zautomatizoval sledování stavu zásob včetně určení bodu 

objednávky a tyto činnosti by pak mohl v podstatě vykonávat i laik. Program by měl 

zároveň odstranit i chyby zaměstnanců, kdy může člověk něco opomenout či se špatně 

rozhodnout. Pro vedení firmy to přináší nástroj pro kontrolu, že zaměstnanci 

objednávají správně a provoz je tak efektivní. 

 

Nelze samozřejmě opomenout ani hledisko počtu položek zboží či výrobků. Výpočty 

sami o sobě nejsou nikterak složité, jde však o problém, kdy se má zpracovat velké 

množství položek najednou. Proto je nezbytné použít automatizovaný systém, který 

provede požadované operace rychle a přesně. 

 

Při efektivním řízení zásob může firma také ušetřit finanční prostředky, které jsou 

vázány v zásobách a bude možné je využít vhodnějším způsobem, než je pořizování 

nadbytečných zásob. Zvláště v případě lékárny je toto hledisko vzhledem k velmi 

pružným dodacím lhůtám markantní. Většina provozů však nemá takto pružnou  

a rychlou dodávku zboží, tudíž mnou řešené problémy u nich budou hrát větší  

a významnější roli.  

 

2.6.1  Technické požadavky na program 

Program, který v další části práce navrhnu, bude možné využívat na jakémkoliv PC  

s jakýmkoliv operačním systémem. Podmínkou je pouze webový prohlížeč. Program 

běží na vzdáleném serveru a je nastaven tak, aby fungoval efektivně a rychle. I při 

použití rozhraní vše funguje stejně. Není vyžadována instalace žádných speciálních 

programů do PC uživatele. 
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2.6.2  Postup vytvoření programu 

Postup vytvoření programu, který bude v této části popsán, je obecným postupem, 

běžně užívaným při tvorbě programů. 

 

2.6.2.1  Analýza požadavků na program 

Jedná se o neformální specifikaci psanou běžným komunikačním jazykem. Uskutečňuje 

se prostřednictvím konzultací se zákazníkem. Výsledkem analýzy by měl být obecný 

popis co, proč a jak má program provádět. Tato specifikace musí být srozumitelná i pro 

zákazníka, na druhé straně má programátorovi dát odpověď na otázku, co vlastně 

vytvářet. Jde o univerzální dokument, jenž má podchytit základní rysy (funkcionalitu) 

programu. 

 

V našem konkrétním případě je zadán požadavek na program, který bude průběžně 

sledovat stav zásob a hlásit jejich pokles pod bod objednávky. Pro každý den by měl být 

poskytnut seznam výrobků, které je třeba objednat. 

 

2.6.2.2  Logické rozčlenění problému 

V tomto stádiu se provede logické rozčlenění daného problému na související části.  

Na základě tohoto rozčlenění se v jazyce UML vytvoří digram tříd (ER diagram).  

Mezi jednotlivými třídami se vytvoří vztahy a tím je připraven základ programu  

(viz Příloha č.1). 

 

V mém případě jsem použila návrhový vzor MVC (Model-view-controller), který mi 

umožnil od sebe oddělit jednotlivé části programu, které spolu sice souvisejí, ale pro 

vytváření programu a jeho údržbu se pak významně liší. 

 

Každá složitější aplikace se principiálně skládá ze 3 částí, jenž spolu úzce spolupracují: 

a)  model - načítá data z datového zdroje (většinou databáze), 

b)  viewer - zobrazuje/formátuje data z modelu, 

c) controller - provádí komunikaci s uživatelem, také obsahuje logiku aplikace  

(např. uživatel stiskne tlačítko "uložit data", controller spustí model, který data uloží  

a následně zobrazí pomocí vieweru hlášení, že data byla uložena). 
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Výhodou tohoto řešení je, že mohu dělat úpravy v každé z těchto tří částí a provedená 

úprava neovlivní chod celého programu. Chce-li např. zákazník změnit grafický design, 

udělá se pouze úprava ve vieweru a zbytek aplikace zůstane stejný.  

 

Dosud uvedené kroky jsou nezávislé na programovacím jazyce. 

 

2.6.2.3  Volba nástrojů a prostředků pro vytvoření programu 

K programování byl zvolen skriptovací jazyk PHP a databáze MySQL. Pro snadnější 

implementaci aplikace jsem využila Nette Framework. K tomuto rozhodnutí jsem 

dospěla z důvodu, kdy se všechny potřebné nástroje pro vytvoření programu dají použít 

volně. V případě mojí aplikace jsem využila tyto konkrétní nástroje: 

� pro ER diagram program Lucidchart, 

� pro návrh databáze MySQL Workbench, 

� pro databázi MySQL od Oraclu, 

� pro správu databáze program Adminer, 

� k programování funkcí skriptovací jazyk PHP, 

� a další rozšíření jazyka PHP o Nette Framework. Framework obecně rozšiřuje 

funkcionalitu PHP. Je jich celá řada a Nette jsem zvolila proto, že je český a pro 

snadnější pochopení slouží i český manuál. 

 

Samotné programování pak probíhalo v prostředí NetBeans. 

 

2.6.2.4  Programování funkcí 

Abych mohla s program začít pracovat, musela jsem si vytvořit grafické prostředí. Jeho 

základem byla jednoduchá HTML stránka a základní grafické prvky. Návrh této stránky 

jsem si vytvořila v grafickém editoru. Stránka se člení na tři části: hlavičku, tělo  

a zápatí. Do hlavičky jsem umístila přihlašovací tlačítko a hlavní menu, v těle stránky  

se bude vždy zobrazovat obsah pro konkrétní funkci a zápatí stránku ukončuje. Abych 

vylepšila vzhled aplikace, využila jsem knihovnu jQuery, která dala vzhled tabulkám  

a ovládacím prvkům (tlačítkům). 
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Ve vizuálním nástroji Workbench pro vytvoření databáze jsem vytvořila všechny 

potřebné tabulky pro uložení dat a vztahy mezi těmito tabulkami (viz Příloha č. 3). 

Návrh databáze jsem rovnou vyexportovala do databáze MySQL. Toto řešení jsem 

zvolila kvůli tomu, abych mohla později provádět úpravy v databázi. Jelikož na začátku 

vytváření programu neví člověk přesně, zda a jaké změny bude v průběhu projektu 

dělat. Když se pak provede nějaká změna, stačí pouze model zesynchronizovat  

s databází a synchronizace se provede bez ztráty dat. Abych si zkontrolovala, že vše 

proběhlo v pořádku, použila jsem webovou aplikaci Adminer, která mi umožňuje 

detailně zobrazovat jednotlivé tabulky databáze a upravovat dat v nich. 

 

Vzhledem k tomu, že Nette Framework již nabízí jednoduchou předpřipravenou šablonu 

pro vytvoření aplikace, využila jsem ji a následně rozšířila o další funkce, které budu  

v programu potřebovat. V prostředí NetBeans jsem založila nový projekt a začala 

vytvářet jednotlivé části aplikace. 

 

Moje aplikace Bod objednávky obsahuje tyto stránky:  

� Homepage - stránka se základními informacemi pro nepřihlášeného uživatele. 

� Přihlášení - zde se objeví dialog pro přihlášení zákazníka obsahující dvě 

položky (jméno a heslo) a tlačítko přihlásit. 

� Úvod - uvítací stránka, která se zobrazí po přihlášení uživatele. 

� Zákazník - slouží zákazníkovi k editaci jeho údajů: názvu, jména, hesla  

a provozní doby. 

� Produkt - stránka sloužící k vkládání či úpravě jednotlivých produktů a údajů  

o nich. 

� Denní data  - stránka obsahuje seznam výrobků přihlášeného zákazníka.  

Po zvolení produktu ze seznamu je k němu možné vkládat denní údaje  

o prodejích a dodávce. 

� Zobrazení produktů - po zvolení produktu ze seznamu se nám zobrazí denní 

přehledy a související výpočty. 

� Objednávka - stránka poskytne zákazníkovi seznam výrobků, které je třeba  

v daný den objednat. 
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� Inventura - stránka sloužící k provedení inventury produktů a uložení zjištěných 

výsledků. 

� Rozhraní - tato stránka poskytne zákazníkovi informace, jakým způsobem lze 

program implementovat do stávajícího informačního systému. 

� Administrace - slouží administrátorovi programu pro vložení, úpravu či smazání 

zákazníka. 

 

Pro každou stránku (položku v programovém menu) jsem vytvořila template neboli 

šablonu (v návrhovém modelu MVC  představuje vrstvu view), dále bude každá stránka 

obsahovat presenter (v návrhovém modelu představuje vrstvu C - controller) a pro 

některé stránky jsem vytvořila i model (shodně jako v návrhovém modelu). Model byl 

vytvořen pouze pro ty stránky, které přistupují k datovým zdrojům, např. databáze. Pro 

ostatní stránky se statickým obsahem není potřeba vytvářel model s přístupem  

k datovým zdrojům.   

  

Template obsahuje kód, který formátuje (zobrazuje) data - vytváří HTML stránku.  

V Nette template se používají speciální značky, jenž umožní jednoduchým způsobem 

prezentovat data na výstupu. Jelikož HTML je jednoduchý jazyk, používají se značky  

z Nette template, které jazyk obohacují o další funkčnost. HTML např. neumí 

formátovat čísla, proto se pro úpravu čísel použije Nette helper. Cílem je, aby kód byl 

jednoduchý, přehledný a lehce se daly provádět změny, protože nejvíce změn se provádí 

ve vizuální stránce aplikace. 

 

Model zprostředkovává komunikaci mezi aplikací a databází, komunikace probíhá  

na základě SQL příkazů. V Nette Frameworku je komunikace značně usnadněna, není 

potřeba vytvářet SQL dotazy a ty pak optimalizovat. Stačí přistoupit k tabulce a její 

hodnoty se nám zpřístupní automaticky. Princip modelové vrstvy je v tom, aby načítala 

a ukládala data do databáze, data nijak neupravuje. 

 

Presenter (v návrhovém vzoru controller) představuje logiku fungování aplikace,  

tz. controler přejímá od uživatele aplikace požadavky (uživatel klikne na tlačítko 

"uložit"), k tomuto požadavku vykoná presenter patřičné funkce (načte data z databáze, 
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spočítá dobu do Bo) a takto zpracovaná data vrátí do templatu. Template pak data 

zobrazí uživateli. Pro každou akci uživatele je třeba mít v presenteru nadefinovanou 

akci.  

  

Jádrem celé aplikace jsou formuláře. Formulář se skládá z několika textových polí 

"input" a z tlačítka, jenž vyplněný formulář odešle. Výhoda Nette template je v tom,  

že nám jednoduchým způsobem umožňuje vytvářet formuláře, validovat formuláře 

(kontrolovat, zda je správně vyplněný) a dále formuláře odesílat a zpracovávat. 

Poslední, ale velice důležitou věcí je bezpečnost. Do formuláře nejde například vložit 

nebezpečný kód a ten pak odeslat na server, protože všechny hodnoty jsou před 

zpracováním kontrolovány. 

  

Aplikace se vždy dělá postupně, postupně se zprovozňují jednotlivé části aplikace. Tuto 

logiku vysvětlím na příkladu editace uživatele (viz Příloha č. 2). 

 a) Vytvořím si presenter který se bude jmenovat "ZakaznikPresenter". Hlavním prvkem   

     bude formulář, kde bude název, jméno, heslo a tlačítko na uložení změn. 

 b) Vytvořím si složku pro template. Složka se bude jmenovat "Zakaznik" a ve složce si  

     vytvořím základní template, pojmenovaný default. Formulář nechám vytvořit  

     automaticky nebo si mohu zobrazení jednotlivých formulářových prvků udělat ručně.  

     Cestu ručního vytvoření formulářů jsem zvolila i ve své aplikaci. 

 c) Vytvořím model, kde si zavolám tabulku s uživatelem. V modelu budou dvě funkce,  

     jedna bude načítat údaje o uživateli a druhá bude ukládat změny. 

  

Celá tato stránka bude fungovat tak, že při zobrazení stránky se zavolá funkce z modelu, 

která nám načte stávající údaje o zákazníkovi. Tyto údaje se předají do formuláře, 

zavolá se template a ten zobrazí zákazníka. Pokud uživatel změní údaje (přepíše údaje  

v inputech) a použije tlačítko odeslat případně Enter, zavolá se v presenteru funkce  

na zpracování formuláře. Provede se načtení dat a tyto data se předají modelu, který je 

uloží do DB. Následně se zobrazí hlášení o tom, že data byla změněna. Na závěr  

se provede přesměrování zpět na stránku se zákazníkem (načtou se aktuální data)  

a zákazník vidí, že se vše v pořádku změnilo. To je mu zároveň potvrzeno informační 

hláškou. 
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Na podobném principu fungují a stejný logickým postupem se vytvořili ostatní 

formuláře a naprogramovali potřebné funkce pro chod aplikace. 

  

Velkou předností Nette jsou ladící funkce. Když v aplikaci dojde k chybě, zobrazí  

se přesně o jakou chybu jde a na jakém v místě v kódu k chybě došlo. Při vytváření 

programu dochází k chybám např. z nepozornosti či k logickým chybám, proto  

se aplikace postupně odlaďuje, opravují se chyby, a výsledkem je plně funkční program 

bez chyb. 

 

2.7  Manuál pro práci s programem 

Po zadání webové adresy programu http://bodobj.a2b.cz/ do internetového prohlížeče 

se zobrazí jeho Homepage a vyzve Vás k přihlášení pomocí tlačítka "Přihlásit"  

v pravém horním rohu (viz obrázek č. 6). Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví dialog 

pro Vaše přihlášení. 

 

 
Obrázek 6: Homepage 

(vlastní zpracování) 
 

2.7.1  Přihlášení 

Abyste mohli s programem dále pracovat, musíte být přihlášeni. Dialog pro přihlášení 

zákazníka obsahuje dvě položky, "login" a "heslo" (viz obrázek č. 7). V poli "login" 

vyplňte Vaše přihlašovací jméno a do pole "heslo" zadejte Vaše přihlašovací heslo. Pro 
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demonstraci a zpřístupnění jednotlivých stránek (položek v menu) používám údaje 

lékárny Helios, přihlašovací jméno "helios", taktéž heslo "helios".  

 

 
Obrázek 7: Přihlášení 

(vlastní zpracování) 
 
 

Stisknutím tlačítka "Přihlásit se" se údaje odešlou a Vy budete přihlášeni do programu 

Bod objednávky. Zobrazí se Vám úvodní strana s popisem základní funkčnosti aplikace. 

V menu na horní liště budou zobrazeny jednotlivé stránky programu, které budou dále 

podrobně rozebrány (viz obrázek č. 8).  
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Obrázek 8: Úvodní strana 

(vlastní zpracování) 
 

2.7.2  Zákazník 

Stránka "Zákazník" (v manuálu i programu chápáno jako uživatel programu, v případě 

lékárny např. lékárník či pověřený laborant) slouží k editaci údajů o Vaší firmě  

a k nastavení provozní doby (viz obrázek č. 9). Po přihlášení do programu zde budou  

k jednotlivým položkám automaticky načteny Vaše údaje: 

� "Název zákazníka" představuje název Vaší firmy (obchodu), 

� "Přihlašovací jméno" představuje jméno, kterým se přihlašujete do programu, 

� "Heslo" je heslem pro přihlášení do programu, 

� "Provozní doba" představuje dny, kdy máte otvírací/prodejní dobu ve Vaší 

firmě. Zakliknutím políčka pro příslušný den bude tento den zahrnut do Vaší 

prodejní doby. 

   

Všechny údaje můžete jednoduše upravit tak, že do příslušného políčka vepíšete nový 

údaj. Tlačítkem "Uložit změny" se tyto změněné údaje odešlou a uloží do systému.  
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Obrázek 9: Zákazník 

(vlastní zpracování) 

 

2.7.3  Produkt 

Stránka "Produkt" obsahuje údaje o vložených produktech. Ve spodní tabulce je 

zobrazen seznam všech Vašich výrobků či produktů (viz obrázek č. 10). 

 

 
Obrázek 10: Produkt 

(vlastní zpracování) 
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Kliknutím na produkt v tabulce se načtou údaje o tomto produktu do formuláře v horní 

části stránky (viz obrázek č. 11).  

 
Obrázek 11: Načtený produkt 

(vlastní zpracování) 

 

V případě potřeby můžete tyto údaje upravit a tlačítkem "Uložit změny" se Vámi 

provedené úpravy uloží. Chcete-li do systému zadat nový produkt, stiskem tlačítka 

"Nový" vyčistíte formulář, vyplníte příslušné údaje a tlačítkem "Uložit změny" produkt 

vložíte do databáze. Po uložení se produkt zobrazí na seznamu vložených produktů. 

 

Dále si vysvětlíme obsah a význam jednotlivých položek formuláře. 

� Nomenklatura – představuje označení, které je jedinečným identifikátorem 

každého produktu. 

� Název – představuje název či další označení produktu. 

� Průměrná dodací lhůta - představuje dobu, za jak dlouho je Vám dodavatel 

schopen produkt dodat na sklad. Údaj musí být vyplněn ve formě čísla, protože 

udává počet dní. Jelikož jde o průměrnou hodnotu, může být do pole zadáno  

i desetinné číslo. 

� Klouzavé období - jedná se o období, za které se bude např. počítat průměrný 

denní prodej či zobrazovat přehledy údajů k výrobkům. Klouzavé období musí 

být vyplněno ve formě celého čísla, protože udává počet dní. Volba délky 
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klouzavého období je plně na volbě uživatele, defaultně se při vkládání produktu 

tato hodnota nastaví na 10. 

      Klouzavé období se pro výpočty používá zejména z důvodu, aby byl program     

      schopen odhalit případné trendy a výkyvy v prodeji daného produktu. Proto je  

      vhodné při prodeji výrobků, u kterých se projevují sezónní či jiné výkyvy,  

      nastavit toto období na menší počet dní. 

� Minimální objednávané množství - jedná se o minimální množství, které je  

u dodavatele možné objednat. Některé produkty se totiž dodávají pouze v balení 

po více kusech. Prostřednictvím minimálního objednávaného množství budete 

při objednávce upozorněni, v jakém množství je možné výrobek objednat. 

Minimální objednávané množství musí být vyplněno ve formě celého čísla, 

protože udává počet kusů. Defaultně se při vkládání produktu tato hodnota 

nastaví na 1.  

� Minimální doba zásoby ve dnech -  představuje minimální dobu, na kterou  

si provedením objednávky chcete zajistit dostatečnou zásobu. Na základě 

minimální doby zásoby udávané ve nech je Vám později při objednávce 

doporučeno množství k objednání (minimální doba zásoby * průměrný denní 

prodej). Minimální doba zásoby musí být vyplněna ve formě celého čísla, 

protože udává počet dní. Defaultně se při vkládání produktu tato hodnota nastaví 

na 1.  

 

2.7.4  Denní data 

Stránka "Denní data" umožňuje vkládat k jednotlivým produktům denní údaje o počtu 

prodaných kusů a obdržené dodávce. Ve spodní tabulce je zobrazen seznam všech 

Vašich produktů, přičemž u každého produktu je uveden aktuální stav jeho skladové 

zásoby (viz obrázek č. 12).  
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Obrázek 12: Denní data 

(vlastní zpracování) 

Kliknutím na produkt v tabulce se do horního formuláře automaticky načte název  

a nomenklatura právě zvoleného produktu a vyplní se aktuální datum (viz obrázek  

č. 13).  

 
Obrázek 13: Načtená data 

(vlastní zpracování) 

Stačí již pouze vyplnit údaje o prodeji a dodávce a tlačítkem "Uložit změny" údaje 

odeslat. Údaje se vloží do databáze a automaticky se přepočítá stav skladové zásoby pro 

daný produkt.  Jestliže chcete údaje vkládat pro jiné než aktuální datum, vyberte pomocí 

kalendáře (vedle políčka pro vyplnění data) požadovaný den a stiskněte tlačítko "Načti 

datum". Poté opět stačí vyplnit příslušné údaje a odeslat přes tlačítko "Uložit změny". 

Dále si vysvětlíme obsah a význam jednotlivých položek formuláře. 
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� Nomenklatura - představuje označení produktu, je jeho jedinečným 

identifikátorem. 

� Název - představuje název či další označení produktu. 

� Datum - představuje datum jednoho denního záznamu. Datum můžete zadat 

ručně nebo vybrat pomocí kalendáře vedle políčka pro zadání data. 

� Denní prodej  - je hodnota denního prodeje pro jeden produkt. Na základě 

denního prodeje a obdržené dodávky se počítá stav zásoby pro daný produkt. 

Hodnota denního prodeje musí být vyplněna ve formě celého čísla, protože 

udává počet kusů. V případě, že se určitého výrobku neprodá ani jeden kus, 

může být tato hodnota 0.  

� Dodávka -  dodávka říká, kolik kusů daného výrobku jste obdrželi na sklad.  

Na základě obdržené dodávky a denního prodeje se počítá stav zásoby pro daný 

produkt. Hodnota dodávky musí být vyplněna ve formě celého čísla, protože 

udává počet kusů. V případě, že jsme neobdrželi žádnou dodávku, může být tato 

hodnota 0.  

 

2.7.5  Zobrazení produktů 

Jestliže v menu vyberete stránku "Zobrazení produktů", zobrazí se Vám stránka  

s tabulkou, která obsahuje seznam všech Vašich produktů včetně aktuálního stavu jejich 

skladové zásoby (viz obrázek č. 14).  

 
Obrázek 14: Zobrazení produktů 

(vlastní zpracování) 
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Po zvolení produktu (produkt vyberete klinutím na jeho název v tabulce) se zobrazí jeho 

detail a denní přehledy ve formě dvou tabulek (viz obrázek č. 15).  

 

 
Obrázek 15: Načtené zobrazení 

(vlastní zpracování) 

 

První tabulka obsahuje kromě názvu a nomenklatury zvoleného produktu také jeho 

průměrnou dodací lhůtu, délku klouzavého období a dále vypočítaný průměrný denní 

prodej a bod objednávky. Druhá tabulka zobrazuje denní přehledy za klouzavé období. 

Jestliže je tedy klouzavé období tři, budete mít zobrazeny přehledy za 3 poslední dny.  

V tabulce s přehledy se ke každému dni zobrazuje stav skladové zásoby pro daný 

produkt. V dalším sloupečku se dozvíte, kolik dní zbývá do bodu objednávku (tedy  

do bodu, kdy musíte vystavit novou objednávku pro doplnění zásoby). Jestliže je počet 

dní menší nebo roven dodací lhůtě pro daný produkt, program Vás nápisem 

"OBJEDNAT" upozorní, že máte vystavit objednávku. Znamená to, že úroveň zásoby 

produktu poklesla na bod objednávky. Pokud je hodnota dní zbývajících do bodu 

objednávky záporná, měla být objednávka vystavena již předešlý den. 

 

2.7.6  Objednávka 

Na stránce "Objednávka"  najdete seznam výrobků, které je třeba v daný den objednat, 

tz. že úroveň jejich zásoby dosáhla bodu objednávky a je potřeba doplnit jejich zásoby. 

U každého produktu na seznamu je uveden jeho název, nomenklatura a počet kusů 

k objednání (viz obrázek č. 16).  
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Obrázek 16: Objednávka 

(vlastní zpracování) 

 

Počet kusů k objednání představuje doporučené množství pro objednávku daného 

produktu. Toto doporučené množství vychází z údajů o průměrném denním prodeji 

produktu za klouzavé období a z hodnoty minimální doby zásoby. Vynásobením 

průměrného denního prodeje a minimální doby zásoby se získá hodnota doporučeného 

množství k objednání. V závorce je pak uvedeno minimální objednávané množství, čili 

minimální množství, které lze u dodavatele objednat. 

 

Dále každý řádek s produktem obsahuje tlačítko "Objednat". Jestliže jste již provedli 

objednávku příslušného produktu, zaklikněte toto tlačítko. Program tak obdrží 

informaci, že jste provedli objednávku k doplnění zásoby a nebude výrobek dále 

zobrazovat na seznamu k objednání (výrobek zmizí ze seznamu). 

 

2.7.7  Inventura 

Na stránce "Inventura" najdete seznam výrobku k provedení inventury. Pro každý 

výrobek je uvede jeho název, nomenklatura a stav skladu (viz obrázek č. 17). 
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Obrázek 17: Inventura 

(vlastní zpracování) 

 

Jestliže stav na skladě (účetní stav) souhlasí s reálným stavem produktu, tedy počet 

kusů je stejný, zaškrtněte políčko "Odsouhlasit stav". Po stisknutí tlačítka "Uložit 

inventuru" výrobek zmizí ze seznamu a do databáze se k danému produktu uloží 

záznam s datem provedené inventury.  

 

Jestliže se reálný stav liší od stavu na skladě, který udává program ve sloupci "Sklad", 

vyplňte skutečný stav zásoby výrobku - zapište tento údaj do pole "Reálný stav".  

Po uložení inventury se provedou dále zmíněné úpravy. Jestliže je reálný stav vyšší než 

stav na skladě, hodnota nadbytečných kusů se uloží jako nový záznam denním údajů, 

kde datum bude odpovídat datu inventury a přebývající kusy budou představovat 

hodnotu dodávky. Jinak řečeno, nadbytečné kusy budou v programu naskladněny  

v podobě dodávky. V opačném případě, tedy když bude reálný stav nižší než stav  

na skladě, provede se stejná úprava s tou modifikací, že chybějící kusy budou  

do programu zadány jako nový denní údaj s datem inventury, kde počet těchto kusů 

bude představovat hodnotu denního prodeje.  

 

Účelem provedení inventury a zmíněných korekcí je, aby reálný stav odpovídal stavu na 

skladě, který uvádí program. 
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2.7.8  Rozhraní 

Stránka rozhraní Vám poskytne informace, jakým způsobem lze program Bod 

objednávky implementovat přímo do Vašeho stávající informačního systému. 

 

Aplikace obecně mohou fungovat na dvou úrovních. Jedna úroveň je zadávání  

a zpracování údajů v grafickém prostředí na webu, druhá je pomocí rozhraní. Rozhraní 

obsahuje soubor funkcí a datových typů (speciální datový soubor ve formátu XML 

obsahující informace o jednotlivých položkách zboží, denních údajích, objednávce  

a inventuře). Skládá se z funkcí vstupních (zasílají data do aplikace), výstupních 

(umožňují číst zpracované výsledky), speciálních (zajišťují přihlášení a odhlášení 

zákazníka) a funkcí administračních, které slouží pro nastavení aplikace. Společně pak 

tyto funkce poskytují veškerou funkčnost aplikace stejně tak, jako bychom zadávali data 

přes webové grafické prostředí. Data se do aplikace předávají pomocí protokolu XML  

a taktéž aplikace vrací data ve stejném formátu. 

 

Informačních obchodních systémů dnes existuje velké množství. Většina těchto systémů 

je však uzavřená a není možné je nějakým způsobem upravovat či do nich vkládat nové 

funkce a vlastnosti (např. v podobě mnou vytvořené aplikace). Doplňování nových 

funkcí přímo do stávajících systémů není vhodné ani z bezpečnostního hlediska, kdy by 

cizí firma měla zasahovat do programu (kódu) vytvořeného jiným autorem. Proto jsem 

zvolila tuto standardní cestu v podobě rozhraní využívajícího značkovací jazyk XML. 

Tento způsobem běžně používá např. i portál "zboží.cz". Jeho komunikace  

s jednotlivými e-shopy je uskutečňována právě pomocí jazyka XML. Každá firma  

si ve svém informačním systému vytvoří soubor se zbožím a ten si od nich portál 

zboží.cz načítá a používá z něho data o zboží. 

 

Pokud tedy chci právě vytvářený program aplikovat do stávajícího informačního 

systému, není nutné, aby pracovník zadával data přes grafické rozhraní, což by  

v běžném provozu přidělávalo práci. Řešení je takové, že se do informačního systému 

implementuje rozhraní mnou vytvořené aplikace a přes toto rozhraní informační systém 

komunikuje s danou aplikací - předává jí potřebná data a načítá si zpracované výsledky. 

Grafické prostředí pak může sloužit spíše ke kontrole zpracovaných výsledků  
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a k přehlednému zobrazení. Není však již nezbytně nutné toto grafické prostředí 

využívat. 

 

Rozhraní se použije pro automatické zpracování údajů během běžného provozu. Tento 

způsob tedy již nevyžaduje žádnou další obsluhu. Funkce implementujeme do IS  

a můžeme plně využívat formu zpracování výsledků, jak je ukázáno v grafickém 

prostředí. 

 

Popis propojení programu s pokladnou a informačním systémem 

Moje řešení situace spočívá principiálně v tom, že se informační systém prodejny 

propojí přes definované rozhraní s programem Bod objednávky. Po ukončení prodejní 

činnosti se prodeje (data o nich) automaticky přenesou do programu Bod objednávky, 

program je vyhodnotí, zpracuje, a výsledky vrátí zpět do informačního systému 

prodejny. Není tedy nutné do počítačů na prodejnách nic instalovat, pouze je třeba mít 

přístup k internetu. 

 

 
Obrázek 18: Schéma implementace programu Bod objednávky 

(vlastní zpracování) 
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Jak vidíme na obrázku, také lékárna (firma) má svůj informační systém. Obě pokladny 

jsou připojeny přímo do tohoto informačního systému. Pro zahájení práce s programem 

Bod objednávky musí administrátor (správce) informačního systému lékárny do něj 

zaimplementovat soubor datových typů a funkcí, které jsou podrobně popsány přímo v 

programu na stránce „Rozhraní“.  Toto rozhraní se skládá z funkcí a datových typů  

(zdrojů dat) pro jednotlivé funkce, je zde popsán i význam použitých značek. 

 

Pokud chce lékárna program Bod objednávky prakticky používat, musí správce využít  

vhodnou funkci z rozhraní. Ta předá data ze své databáze a tuto funkci odešle na server 

do Bodu objednávky (např. se může jednat o denní prodeje a dodávku). Pro zobrazení 

výsledků se využije jiná funkce, která se pouze zavolá a vrátí výsledky. Výsledky pak 

může zobrazit v informačním systému nebo je uložit do databáze. 

 

2.7.9  Administrace 

Jestliže má zákazník roli administrátora, zobrazí se mu v horním menu další položka  

- stránka "Administrace". Tato stránka slouží administrátorovi pro vložení nového 

zákazníka nebo k úpravě údajů zákazníka stávajícího. V tabulce v dolní části stránky je 

uvede seznam všech zákazníků, využívající program Bod objednávky (viz obrázek  

č. 18) a jejich role, tedy zda je daná firma uživatelem (role user) nebo administrátorem 

(role admin).  
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Obrázek 19: Administrace 

(vlastní zpracování) 

 

Kline-li administrátor na zákazníka v seznamu, načtou se jeho údaje do formuláře  

(viz. obrázek č. 19). 

 

 
Obrázek 20: Načtený zákazník 

(vlastní zpracování) 
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Může tak upravit jeho název, jméno, heslo a roli. Stisknutím tlačítka "Uložit změny"  

se upravené údaje uloží do databáze. Bude-li chtít administrátor vložit nového 

zákazníka (vytvořit mu přístupové údaje do programu), stiskne nejprve tlačítko "Nový" 

a vyčistí si tak formulář. Nyní může vyplnit údaje pro nového zákazníka a tlačítkem 

"Uložit změny" ho vloží do databáze. Takto vytvořený zákazník se již může pomocí 

přihlašovacích údajů přihlásit do programu a využívat jeho funkce. 
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Závěrečné hodnocení a návrhy 

V této diplomové práci bylo využito vybraných statistických metod k popisu provozu 

lékárenského zařízení. Tyto metody (časové řady a regresní analýza) byly aplikovány  

na vybrané lékové položky v modelu nezávislé poptávky, což obsluze prodejny umožní 

sledovat stav jejich zásob.  

 

Bylo zjištěno, že charakter poptávky obou léků (Paralenu 500 i Celaskonu Limetky) 

zpracovávaných v praktické části se během sledovaného období nijak zásadně nezměnil. 

Poptávka tedy nezaznamenala žádný významný trend ve svém vývoji. Můžeme proto 

konstatovat, že v tomto předmětném období nijak výrazně nenarostla nemocnost 

obyvatelstva, což by se projevilo zvýšenými prodeji těchto léků a zřejmě se ani na trhu 

neobjevil silný konkurenční výrobek, jenž by naopak poptávku po těchto lécích snížil.  

 

Dále byla provedena analýza týdenních tržeb, denních tržeb, útrat na zákazníka  

a vyhodnocen trend vývoje jednotlivých ukazatelů.  Protože bylo zjištěno, že hodnoty 

týdenních tržeb vykazují rostoucí trend, byla také stanovena prognóza hodnoty tohoto 

ukazatele pro následujícím období. Rostoucí trend je v případě tržeb pozitivní 

skutečností. 

 

Analýzou a zpracováním údajů o obou výše uvedených lécích jsem zjistila, že lékárna 

nevyužívá žádný cílený systém objednávání a objednávky vystavuje při různých 

hladinách zásob. Vychází tak spíše ze znalosti provozu a zkušenosti personálu. Cílem 

práce tedy bylo navrhnout program, který bude průběžně sledovat stav zásob a hlásit 

jejich pokles pod bod objednávky. Také tohoto cíle se podařilo dosáhnout. Zaměstnanci 

tak budou mít prostřednictvím programu k dispozici seznam produktů, které je třeba 

v daný den objednat, protože úroveň jejich zásob poklesla k bodu objednávky. Spolu  

s programem byl vypracován manuál, který by mohl hlavně v začátcích usnadnit 

samotnou práci s programem. 

 

Protože je však v současnosti kladen důraz na automatizované systémy, bylo třeba  

se zaobírat otázkou, jak mnou navržený program implementovat do informačních 

systémů. Pokud tedy chci právě vytvářený program aplikovat do IS, není nutné, aby 
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pracovník zadával data přes grafické rozhraní, což by v běžném provozu spíše 

přidělávalo práci. Řešení je takové, že se do informačního systému implementuje 

rozhraní mnou vytvořené aplikace a přes toto rozhraní informační systém komunikuje  

s danou aplikací - předává jí potřebná data a načítá si zpracované výsledky. Rozhraní 

obsahuje soubor datových typů (zdrojů dat) a funkcí, které jsou pro vytvářenou aplikaci 

popsány přímo v programu pod položkou "Rozhraní". Rozhraní se použije pro 

automatické zpracování údajů během běžného provozu. Grafické prostředí pak může 

sloužit spíše ke kontrole zpracovaných výsledků a k přehlednému zobrazení. Není však 

již nezbytně nutné toto grafické prostředí využívat. 

 

Navržený program by tak mohl v konečném důsledku přispět k efektivnějšímu řízení 

zásob, čímž by splnil svůj prvotní účel. Tím, že nás upozorní na pokles položky k bodu 

objednávky, bude zajištěno vystavení objednávky v optimální čas vzhledem  

k dodavatelským podmínkám i vzhledem k prodejnosti položky. 
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Příloha č. 1: ER diagram pro program Bod objednávky  
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Příloha č. 2: ER diagram rozpracovaný pro stránku „Zákazník“   
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Příloha č. 3: Návrh databáze pro program Bod objednávky  
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Příloha č. 4: Slovník souvisejících pojmů  

 
Databáze 

Databáze (databázová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat). V širším 

slova smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci 

s uloženými daty a přístup k nim. Tento systém se v české odborné literatuře nazývá 

systém řízení báze dat (SŘBD). 

 

ER digram 

ER (entity relationship) diagram slouží k návrhu a zobrazení vztahů mezi jednotlivými 

entitami – třídami. 

 

HTML 

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním  

z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci 

dokumentů na Internetu. 

 

jQuery 

jQuery je framework pro javascript (javascriptová knihovna), čili něco, co nám 

usnadňuje psaní v javascriptu. Pomocí knihoven jQuery lze dát například vzhled 

tabulkách a ovládacím prvků ve Vaší aplikaci. 

 

MVC 

MVC (model-view-controller) je softwarová architektura, která rozděluje datový model 

aplikace, uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých komponent tak, že 

modifikace některé z nich má jen minimální vliv na ostatní. 

 

MySQL 

MySQL je databázový multiplatformní systém, vytvořený švédskou firmou MySQL 

AB. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. Pro svou snadnou 

implementovatelnost, výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na nejvíce používaných databázích současné doby. 
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Nette Framework  

Nette Framework je populárním nástrojem pro vytváření webových aplikací v PHP. 

S Nette Frameworkem mimo jiné získáte: 

� excelentní šablonovací systém, 

� bezkonkurenční ladící nástroje, 

� neobyčejně efektivní databázovou vrstvu, 

� důmyslné zabezpečení před zranitelnostmi. 

 

PHP 

PHP (Hypertext Preprocesor) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především 

pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve 

formátu HTML. 

 

SQL 

SQL (Structured Query Language) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro 

práci s daty v relačních databázích. 

 

UML 

UML (Unified Modeling Language) je v softwarovém inženýrství grafický jazyk pro 

vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. 

 

XML 

XML (Extensible Markup Language) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut  

a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních 

značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat. 
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Příloha č. 5: Tabulka kvantilů  

 

 
 
 


