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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem jádra informačního systému pro zámečnickou 

firmu. Nejprve je provedena analýza současného stavu podniku. Na základě výsledků 

analýzy je navrhnuto pomocí nástrojů datového modelování, funkčního modelování a 

UML nástrojů optimální řešení informačního systému a jsou posouzeny aspekty 

související s jeho realizací v podniku.  

 

Klíčová slova Informační systém, analýza, UML, návrh, jádro, datové modelování, 

funkční modelování. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on design of the core information system for a locksmith 

company. At the beginning there is analysis of the current situation in the company. 

Based on the results of analysis is suggested optimal solution of information system, 

using the tools of data modeling, functional modeling and UML tools. At the end there 

are evaluated aspects of information system implementation in the company. 

 

Key words Information system, analysis, UML, design, core, data modeling, 

functional modeling. 
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Úvod  

 V poslední době vstoupily informační technologie do běžného života lidské 

společnosti. Ovlivňují jak jedince, tak i hospodářské subjekty a jejich 

konkurenceschopnost. Tak jako nutnost využívání informačních technologií v podnicích 

vstupuje i nutnost používání informačních systémů. Tyto systémy se stávají nedílnou 

součástí každodenního provozu společností. Informační systém by měl být co 

nejpřehlednější, dostupný a udržovat aktuální informace. 

 Drápal a Novák, s.r.o. je zámečnická společnost zabývající se poskytováním 

technických služeb k ochraně majetku a osob, prodejem a montáží trezorů, zámků 

a uzamykacích systémů. Jednatelé společnosti by si představovali jádro informačního 

systému pro zadávání, plánování, přidělování a kontrolu průběhu zakázek. V této práci 

se budu snažit vyhovět jejich požadavkům a navrhnout optimální řešení jádra 

informačního systému. 
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1. Cíle práce 

 Cílem bakalářské práce je návrh jádra informačního systému pro zámečnickou 

firmu. Dílčím cílem práce bude provedení analýzy současného stavu podniku. Na 

základě výsledků analýzy bude navrhnuto pomocí datového modelování, funkčního 

modelování a UML nástrojů optimální řešení informačního systému a posouzení 

aspektů souvisejících s jeho nasazením ve firmě. Toto řešení by mělo odpovídat 

požadavkům a možnostem společnosti. K návrhu bude zpracováno i ekonomické 

zhodnocení, podle kterého bude možno posoudit reálnost budoucího nasazení. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Základní pojmy 

2.1.1. Systém a informace 

 Nejdříve je třeba stanovit, co si můžeme představit pod pojmem systém 

a informace. Obecně je systém definován jako množina prvků a vazeb mezi nimi. 

Vazby mezi prvky mohou být jednosměrné nebo obousměrné. Dále systém ze vstupních 

vazeb získává informace a naopak pomocí výstupních vazeb informace předává (1). 

Podle ISO/IEC 15288 je obecný systém definován jako systém vytvořený a používán 

lidmi, který poskytuje produkt nebo službu v definovaném prostředí pro uspokojení 

potřeb uživatelů a ostatních zainteresovaných stran. Zahrnují hardware, software, data, 

lidi, procesy a procedury, zařízení, materiál a přírodní zdroje (2). 

 Lze říci, že informace jsou data v kontextu. To znamená, že jsou použitelná 

a srozumitelná. Z důvodu nedostupností informací se musí vyhledávat v externích 

zdrojích, k tomuto úkonu slouží právě informační systémy (3). Informace jsou data, 

které mají určitý význam. 

2.1.2. Informační systém 

 Informační systém (IS) lze definovat mnoha způsoby. Takto jej definuje Molnár: 

"Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení (4)." Pak na zpracování dat s cílem 

vzniku informací potřebujeme určité nástroje, metody a znalosti, které můžeme označit 

jako informační technologie (IT). Tímto pojmem pak označujeme technologie 

používané pro vývoj informačních systémů. Oba termíny spolu úzce souvisí, proto se 

zavádí zkratka IS/IT. Ta reprezentuje vztah, kde informační systém reprezentuje potřebu 

informace a informační technologie představuje uspokojení této potřeby (4). 
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2.1.3. Proces 

 Dle normy ISO 9000:2005 můžeme proces definovat jako soubor vzájemně 

souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. 

Tyto činnosti pak využívají zdrojů. Zdrojem mohou být lidé, nástroje, materiál apod. 

(5). 

 

 

 

 

 

    

 

 Z modelu procesu, který je na Obr. 1, vidíme, že proces je spuštěn definovanou 

událostí (příchod objednávky, příchod dodávky apod.). Vstupy procesu představují 

všechny vstupy procesu na jeho začátku, případně v jeho průběhu. Jako výstupy si 

můžeme představit např. hotový výrobek, odeslané zboží apod. Proces končí cílovým 

stavem, např. výrobek byl dokončen. S procesem je také spojena formulace jeho cílu, 

účelu a určení dalších charakteristik: 

 zákazníci procesu - role, kterým jsou určeny výsledky procesu 

 vlastnosti - čas náklady a kvalita 

 vnitřní obsah a logika procesu - jednotlivé činnosti a jejich vzájemné 

vazby 

 podpůrné objekty - tj. stroje, nástroje, lidé nebo informace, které jsou 

procesem využívány 

 řídící objekty - objekty, které řídí běh procesu, např. pracovník (5). 

 

Proces 

Vstupy 

Výstupy 
Událost Cílový stav 

Obr. 1 - Model procesu, Zdroj (5), vlastní zpracování 
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2.2. Informační systém 

2.2.1. Podnikový proces v IS 

 Z definicí uvedených výše vyplývá zřejmý vztah informačního systému a 

procesů. „Informační systém poskytuje aktérům procesu vhodné informace pro 

zpracování (tj. realizaci procesu) a v případě IS/IT zajišťuje, pokud je to možné, 

nahrazení manuálních činností při zpracování informací jejich automatizací 

(počítačovým zpracováním) (5).“  

 Procesy probíhající v podniku se nazývají podnikové procesy a měly by být 

podporovány informačním systémem. Z hlediska významu se podnikové procesy dělí 

na: 

 Základní (core) - hlavní podnikové aktivity, např. proces řízení zakázky 

 Podpůrné - probíhají uvnitř podniku, např. zásobování, fakturace 

 Řídící, resp. správní - firma jimi definuje organizaci a administrativní 

akty, většinou zajišťují vytváření řídících dat pro ostatní procesy 

 Dalším hlediskem může být členění podnikových procesů podle jejich vztahu 

k subjektům, které do nich vstupují nebo jsou procesem ovlivněny. Procesy pak dělíme 

na: 

 Interní - tj. probíhající v rámci jednoho podniku nebo v jeho dílčích 

částech. Činnosti procesu jsou vztažené zejména k vlastním 

pracovníkům. Příkladem může být řízení výrobní zakázky. 

 Externí - tj. vztahující se k externím subjektům (obchodní partneři, státní 

správa), kteří překračují hranice podniku. Činnosti procesu se dělí mezi 

několik subjektů, které si v probíhajícím procesu předávají vzájemně 

vstupy a výstupy (5). 
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2.2.2. Struktura informačních systémů 

Informační systém se skládá z následujících komponent: 

 hardware (technické prostředky) - obsahuje počítačové systémy, jejich 

periferie, počítačové sítě, které jsou propojeny na subsystém pro práci 

s určitým objemem dat 

 software (programové prostředky) - programy pro chod systému, 

efektivní práci s daty, komunikaci počítače s okolním světem 

a uživatelské aplikace 

 orgware (organizační prostředky) - definice souborů pravidel a nařízení, 

které specifikují provoz a využití IS/IT 

 peopleware (lidská složka) - přizpůsobení a účinnost fungování člověka 

vřazeného do počítačového prostředí 

 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) - kontext IS 

Pokud má být informační systém efektivní, pak by při jeho vývoji neměla být 

zanedbána žádná ze složek (6). 

2.2.3. Užitek z IS/IT 

 U určitého subjektu (člověk, manažer atp.) vznikne potřeba informací 

(požadavek na IS) a z uspokojení této potřeby je očekáván užitek. Pak určitá aplikace 

může uspokojit potřebu IS, která stojí peníze. Pak můžeme říci, že pokud stupeň 

uspokojení potřeby informací je vysoký, tak i efektivnost vynaložených prostředků je 

vysoká (4). Tyto vztahy jsou graficky znázorněny na Obr. č. 1.  
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 Užitek lze chápat i jako uspokojení, štěstí, ekonomický blahobyt apod. Z výroku, 

že jednotlivec odvozuje z určitého statku nebo události nějaký užitek, znamená, že 

preferuje určitý statek X před statkem Y (4). 

 Hodnocení efektivnosti IS/IT je otázkou nejen potřeb a jejich efektivního 

uspokojení, ale také otázkou očekávání. Toto očekávání můžeme v podnikové sféře 

rozdělit mezi 4 kategorie subjektů: 

 majitelé - těm by IS/IT měl přinášet trvalé zhodnocování jejich majetku 

vloženého do podniku 

 manažeři - IS/IT jim dává možnost úspěšně řídit podnik, dosahovat 

výsledků a efektivně využívat zdroje 

 zaměstnanci - IS/IT by jim měl nabídnout lepší pracovní podmínky 

a vyšší společenský status 

 zákazníci - dostávají pak produkt či službu s vyšší přidanou hodnotou za 

přijatelnou cenu 

 Efektivnost je tedy účinnost prostředků vložených do nějaké činnosti hodnocená 

z hlediska užitečného výsledku této činnosti. Vložené prostředky můžeme chápat jako 

výdaje do IS/IT, které jsou viditelné. Účinnost výdajů se měří jako přínosy IS/IT, které 

jsou neviditelné, protože se v hospodaření podniku projevují nepřímo v závislosti na 

rozhodnutí řídících pracovníků (4). 

má 

potřeb

u 

přinášejí 

zn
am

en
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o
d
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o
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ef
ek
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SUBJEKT IS/IT 

UŽITEK VÝDAJE 

 Obr. 2 - Schéma modelu užitku, Zdroj(4), vlastní zpracování 
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2.2.4. Model efektivnosti IS/IT 

 Definici efektivnosti IS/IT můžeme podle Molnára založit na obecném 

systémovém modelu transformace vstupů na výstupy při působení vnějších i vnitřních 

transformačních faktorů. Tyto faktory ovlivňují efektivnost transformace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Na modelu efektivnosti, který je uveden na Obr. 3, můžeme řešit několik úloh 

spojených s problematikou efektivnosti IS/IT. Nejčastěji se v schématu hledá odpověď 

na otázku: „Jak máme řídit rozvoj IS/IT s cílem vyšších přínosů pro podnik 

a omezenými výdaji?“ Jednou z dalších může být: „Jaké mají být výdaje (vstupy), 

abychom dosáhli požadovaných přínosů (výstupů)?“ Odpověď hledáme na straně 

minimalizovaných vstupů i maximalizovaných výstupů. Rozhodující je pak nastavení 

hodnot vnějších a vnitřních faktorů, které transformaci vstupů na výstupy ovlivňují (4). 

2.2.5. Obecný přístup k vývoji IS 

 Vývoj dvou klasických přístupů začal koncem 70. let, v dnešní době lze tento 

vývoj považovat za finální. První z metodik je strukturovaná metodika a druhá 

objektově orientovaná metodika. Pojem metodika můžeme chápat jako soubor zásad, 

pravidel, postupů a metod, které jsou obsahem všech etap vývoje IS. 
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Obr. 3 - Koncepční schéma modelu efektivnosti, Zdroj (4), vlastní zpracování 
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 V poslední době se začínají využívat obchodní vzory a agilní metody 

projektování. Nehledě na tyto typy metodik jsou stanoveny tyto obecné zásady: 

 Víceúrovňový rozpad oblasti řešení na menší části. Pomocí tohoto 

principu je možné obsáhlou problematiku rozdělit do zvládnutelných 

částí. Pak vzniká prostor pro řešení na určité úrovni podrobnosti a také se 

vytvoří základ budoucího plánování a kontroly projektu 

 Princip tří architektur: konceptuální, logická a fyzická. Na konceptuální 

úrovni je základní zobrazení systému, prvků, vazeb mezi prvky a vazeb 

s okolím. Na logické úrovni jsou pomocí jazyku zobrazení dat a procesů 

zobrazeny prvky konceptuální úrovně, avšak bez ohledu na použité 

technologie. Na úrovni fyzické je konkrétní realizace systému s použitím 

konkrétních programovacích jazyků a technologií. 

 Metoda modelování a abstrakce se používá s cílem vytvořit konceptuální 

(generalizovaný) model celého systému nebo jeho dílčí části. Některé 

metody modelování umožňují provádět simulace logických i časových 

vazeb mezi prvky návrhu. 

 Poslední zásadou je rozdělení projektu do jednotlivých etap, případně 

iterace jednotlivých závěrů z analýz a návrhu s rostoucí úrovní 

podrobnosti (1). 

2.2.6. ERP (Enterprise Resource Planning) 

 Basl pomocí zahraničních pramenů popsal celopodnikovou aplikaci typu ERP 

tak, že je to: „Metoda efektivního plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve 

výrobním nebo distribučním podniku či v podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje 

jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky zákazníka včetně následného dodání 

a fakturace. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu 

materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování 

výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových 

funkcích. ERP představují balíkový podnikový programový systém, který umožňuje 
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automatizovat a integrovat většinu podnikových procesů, sdílet společná data a praktiky 

v rámci celého podniku (7)“.  

 Sodomka ERP definuje takto: „Informační systém kategorie ERP definujeme 

jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních 

podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, 

od operativní až po strategickou. (8)“. 

 Podnikový IS může mít i další rozšíření, které stojí za zmínku. Mezi ně patří 

SCM (Supply Chain Management), e-business, CRM (Customer Relationship 

Management) a BI (Business Intelligence). ERP tvoří jádro podnikového IS, které spolu 

s výše uvedenými rozšířeními (SCM, CRM, BI) tvoří rozšířené ERP, resp. ERP II (7). 

2.3.  Datové modelování 

 Datové modelování je metoda, pomocí které se navrhují datové struktury 

objektů. Tyto objekty jsou částmi informačního systému a je nutné jednotlivé datové 

struktury správně identifikovat. V realitě pak tyto objekty spolu souvisí. Pomocí 

datového modelování je pak možno v IS vytvořit obraz reality tak, aby vložená data do 

systému odpovídala skutečnosti (9). 

V zásadě se rozlišují tři typy datových modelů: 

 lineární 

 relační 

 objektový 

2.3.1. Relační datový model 

 Relační model patří v současné době k nejpoužívanějším datovým modelům. 

Propojením lineárních modelů vzniká tento model, spojení je pomocí relačních klíčů. 

Spojení vzniká tehdy, když potřebujeme mít k dispozici data z propojených tabulek. 

Zaniká při ukončení práce s modelem. Model je založen na teorii relací. Lze říci, že 

relační datové modely zachycují nejen datové struktury objektů, ale i vzájemné vztahy 

mezi nimi (9). 
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Definice pojmů: 

doména - datový typ, množina hodnot 

entita - objekt (relace), který uchovává určité informace 

atributy - jednotlivé položky entity 

vztah - relační vazby mezi entitami 

Integrita relačního modelu 

 Integrita modelu lze chápat tak, že data uložená v modelu odpovídají objektům 

reálného světa a jejich vlastnostem. Rozlišujeme doménovou, entitní a referenční 

integritu pro entity. Integritní omezení pro vztahy omezuje na kardinality 1:1, 1:N, N:1, 

N:M (9). 

Entito-relační diagram (ERD) 

 ERD je diagram, který se používá pro návrh a definici vztahů mezi jednotlivými 

entitami. V dnešní době je velice používaný a patří i do standardu UML. Diagram 

obsahuje entity (části IS), jejich atributy a vztahy jednotlivých entit. Vztahům se 

přiděluje kardinalita, která je upřesňuje. 

Normalizace 

Normalizace je činnost, při které se datové struktury modifikují, aby odpovídaly 

zvolené normální formě. 

Normální formy: 

1.NF - První normální forma - multizávislost 

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

skalárními obory hodnot (doménami) (9).“ 

2.NF - Druhá normální forma - funkční závislost 

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

její atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči (9).“ 
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3.NF - Třetí normální forma - tranzitivní závislost 

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

její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé (9).“ 

Boyce - Coddova normální forma 

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

funkční závislost a to za těchto podmínek: 

 relace musí mít dva nebo více kandidátních klíčů 

 nejméně dva z kandidátních klíčů musí být složené 

 kandidátní klíče se v některých atributech musí překrývat (9)“ 

4.NF - Čtvrtá normální forma 

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

všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z kandidátních 

klíčů (9).“ 

5.NF - Pátá normální forma 

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

spojena s relací2, relace2 je spojená s relací3 a relace3 je zpětně spojena s relací1, pak 

všechny tři entity musí být součástí stejného vektoru hodnot (9).“ 

2.4. Funkční modelování 

 Funkční modelování se zabývá činnostmi a procesy probíhajícími v informačním 

systému. Tyto činnosti a procesy funkční modelování zkoumá a provádí algoritmizaci 

za pomocí diagramů a nástrojů (9). 

2.4.1. Vývojový diagram 

 Vývojový diagram patří mezi nejpoužívanější digramy pro popis procesů, hlavně 

díky možnosti zachycení větvení zpracování dle splnění nebo nesplnění určitých 
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podmínek (9). Na Obr. 4 jsou zobrazeny základní značky používané ve vývojovém 

diagramu.  

Proces

Rozhodovací blok

Podproces

Začátek / konec

Vstup / výstup dat

Uložení dat

Spojka
 

Obr. 4 - Základní značky vývojového diagramu, Zdroj (9), vlastní zpracování 

2.4.2. Procesní diagram 

 Pomocí procesního diagramu lze využít k přehlednému a jednoduchému 

zobrazení událostí a činností. Události a činnosti na sebe navazují v určitém pořadí 

s tím, že události se kreslí na levou stranu diagramu a činnosti na pravou. Tento diagram 

je dobrým mezikrokem mezi vývojovým diagramem a EPC diagramem (10). 
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Činnost

Podproces

Událost

 

Obr. 5 - Značky procesního diagramu, Zdroj (10), zpracování vlastní 

 

2.4.3. EPC diagram 

 EPC diagram by měl vycházet z vývojového diagramu a díky možnosti 

detailnějšího rozboru procesu, dává možnost znázornit další podrobnosti. Na Obr. 6 

můžeme vidět základní značky EPC diagramu včetně vysvětlivek. 
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XOR

V

V

Událost

Procesní aktivita

Procesní role

Logický operátor XOR

Logický operátor OR

Logický operátor AND

Funkce IS

 

Obr. 6 - Základní značky EPC diagramu, Zdroj (9), vlastní zpracování 

 

 V EPC diagramu události vyjadřují určitý stav procesu a na jeho základě se 

vykonávají jednotlivé aktivity. Procesní role, které se vztahují k jednotlivým aktivitám, 

vypovídají o tom, kdo danou aktivitu vykonává, odpovídá za ni, nebo je informován o 

výstupu aktivity. Procesní role jsou detailněji rozepsány v kapitole RACI matice. 

2.4.4. RACI matice 

 Tabulkový popis procesu se provádí pomocí RACI matice. V této tabulce jsou 

obsaženy jednotlivé role a aktivity, kdy každá role má k dané aktivitě určitý vztah. 

Tento vztah je vyjádřen pomocí matice složené z písmen, kde: 
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R = responsible - Fyzická odpovědnost za vykonání aktivity. Výskyt na řádku může 

být jeden a více. 

A = accountable - Zde nejde o fyzickou odpovědnost, ale o odpovědnost nadřízeného 

za správné vykonání aktivity. Výskyt na řádku může být pouze jeden. Tato role se do 

EPC diagramu většinou nevyplňuje. 

C = consulted - Pouze podíl na výkonu určité aktivity, ale nepřebírá se zde 

odpovědnost. 

I = informed - Jde o procesní roli, kde musí být pouze informována o průběhu či 

výstupu aktivity (9). 

2.5.  UML 

2.5.1. Úvod do UML 

 Na základě chaotického světa objektově orientovaného (OO) modelování byly 

modelovací jazyky, které vznikaly na konci 80. a počátkem 90. let, sjednoceny do 

jednotného modelovacího jazyka UML (Unified Modeling Language). Od té doby 

(uvedení 1997) se UML stalo standardem pro objekty i grafické modelování. Důvodem 

užívání UML je jeho primární hodnota v komunikaci a porozumění ve srovnání 

s programovacími jazyky, které nemají takovou úroveň abstrakce. Například pomocí 

kvalitního diagramu můžeme sdělit představy o návrhu bez zbytečných detailů a schéma 

může pomoci pochopit softwarový systém nebo podnikový proces. UML je relativně 

volný standard, který řídí uskupení Object Management Group (OMG) (11). 

 „Sjednocený modelovací jazyk (UML) je druh grafické notace podporovaný 

nezávislým meta-modelem, který umožňuje popisovat a navrhovat softwarové systémy, 

konkrétně systémy budované využitím objektově orientované (OO) metodiky (11)."  

Meta-model je diagram (obvykle diagram tříd), který vymezuje koncepty jazyka. 

2.5.2. Případy užití 

 Případ užití (use case) popisuje jednotlivé interakce mezi uživateli systému 

a systémem. Jde o metodu pro zachycení funkčních požadavků na systém. Případy užití 

pomáhají lépe porozumět funkčním požadavkům na systém (11). 
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Slovní popis 

 Pomocí slovního popisu vyjadřujeme jednotlivé případy užití daného systému. 

Je určen určitý scénář, kde figurují aktéři a kroky, kterých má být dosaženo pro splnění 

cíle (11). 

Diagram případu užití 

 Diagram většinou následuje po slovním popisu případů užití a jsou v něm 

znázorněni aktéři, k nim příslušející případy užití a vztahy mezi nimi. V diagramu je 

také využívána spojnice include. Ta vyjadřuje situaci, kdy jeden případ zahrnuje i 

nějaký jiný (11). 

Název aktéra

Aktér

Vedení Případ užití

<<include>>
Include

 

Obr. 7 - Základní značku Use Case diagramu, Zdroj (11), vlastní zpracování 

 

2.6. SWOT 

 Jedná se o analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT = 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Je to klasická metoda pro analýzu 

pozice podniku, podnikatelského záměru nebo projektu a pro možnosti odhadu dalšího 

vývoje, rizik a formulování strategií. 
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Tab. 1 - Schéma analýzy SWOT, Zdroj (12), vlastní zpracování 

 Interní analýza (projekt má k dispozici) 

Externí analýza 

(mimo projekt, jen 

podmíněně 

ovlivněné) 

SWOT Silné stránky 

(Strengths) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

Příležitosti 

(Opportunities) 

Strategie S-O: 

Příležitosti v 

projektu, podpořené 

silnými stránkami. 

Strategie W-O: 

Příležitosti v 

projektu, jen za 

podmínky odstranění 

slabých stránek. 

Hrozby (Threats) Strategie S-T: 

Hrozby lze 

eliminovat silnými 

stránkami. 

Strategie W-T: 

Hrozby ohrožují 

slabé stránky, je 

nutné připravit 

obranu. 

  

 Ze schématu analýzy SWOT, které je zobrazené v Tab. 1, vidíme, že je analýza 

rozdělena na interní a externí analýzu. Interní analýza se zabývá specifickými silnými a 

slabými stránkami projektu, např. projekt nemá od podniku k dispozici potřební 

kapacity, finance. Externí analýza slouží pro hledání příležitostí a hrozeb. Veškeré 

informace je dobré zaznamenat do přehledné tabulky, která by měla vycházet z Tab. 1. 

Tabulka má tyto čtyři vnitřní čtverce: 

 Strategie S-O: interní silné stránky projektu jsou v souladu s externími 

příležitostmi, které je možné pro projekt využít. 

 Strategie W-O: externí příležitost, která by mohla být v projektu využita, 

pokud budou slabé stránky podniku eliminovány. 

 Strategie S-T: externí hrozba pro projekt může být účinně eliminována 

pomocí silných stránek projektu nebo podniku. Nižší priorita. 

 Strategie W-T: externí hrozba pro projekt, která vyžaduje vybudování 

obranných mechanismů v podniku. Vyšší priorita (12). 
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3. Analýza problému 

3.1. Analýza společnosti 

3.1.1. Základní informace o společnosti 

Základní informace o společnosti byly zjištěny z obchodního rejstříku. 

Obchodní firma: Drápal a Novák, s.r.o. 

IČ: 28597788 

Sídlo: Fibichova 395/5, 779 00 Olomouc - Hodolany 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 5. 9. 2009 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   

   živnostenského zákona 

   - zámečnictví, nástrojářství 

   - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Společníci/jednatelé:  Ing. Dušan Drápal 

   Miroslav Novák (13) 

3.1.2. Předmět podnikání 

 Drápal a Novák, s.r.o. je zámečnická společnost zabývající se poskytováním 

technických služeb k ochraně majetku a osob, prodejem a montáží trezorů, zámků, 

uzamykacích systémů, bezpečnostních dveří, systémů generálního klíče, opravou 

autozámků a kódováním klíčů. 
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3.1.3.  Organizační struktura 

 Na vrcholu organizační struktury jsou dva manažeři, kteří jsou zároveň majitelé. 

Ti mají na starosti řízení a organizaci velkých zakázek, dohled nad zaměstnanci, 

financemi a další činnosti spojené s řízením společnosti. Společnost má dále 

12 zaměstnanců, kteří jsou podřízení jednatelům. Zaměstnanci jsou na pozicích účetní, 

prodavač (obsluha pobočky) a montážník. Účetní vystavuje daňové doklady 

a shromažďuje je pro externí účetní, která vede celé účetnictví. Prodavač kromě 

přímého prodeje zboží na pobočce také přijímá zakázky od zákazníků a určité zakázky 

(výroba klíče) sám vykonává. Montážníci mají na starosti zakázky v montážní knize. 

Společnost má 3 pobočky (Fibichova, Masarykova, Litovel), z nichž v jedné je zároveň 

sídlo společnosti a sklad. V každé z poboček je vždy minimálně jeden prodavač. 

Montážníci jezdí mezi pobočkami podle potřeby. Manažeři mají kancelář v sídle 

společnosti. 

3.2. Analýza současného stavu 

3.2.1. Informační systémy 

 V současné době se ve firmě používá účetní software pro jednoduché účetnictví 

Tichý Účto od společnosti Ježek software s.r.o. Náhled programu je na Obr. 8.  

 

Obr. 8 - Náhled titulní strany programu Tichý Účto, Zdroj (14) 



31 

 

 Pro řízení zakázek podnik používá tzv. montážní knihu. Jedná se o sešit, kam 

zaměstnanci zapisují údaje o jednotlivých zakázkách. Toto řešení je velice neefektivní 

a zastaralé už z toho důvodu, že se sešit nachází pouze v jedné z prodejen. Řádná 

synchronizace mezi prodejnami, zakázkami a jednotlivými montážníky je velice 

obtížná. Pak vznikají problémy s přehledem o zakázkách a zaměstnancích, jejich 

časových možnostech a odvedené práci. Také tím pádem neexistuje přehledná databáze 

historických zakázek a je tedy obtížné efektivně odhadnout čas trvání a cenu nové 

zakázky. Tím dochází hlavně k finanční ztrátě společnosti a nízké produktivitě práce. 

 Jelikož hlavní náplní podnikání firmy jsou montážní zakázky, tak je třeba se 

zaměřit na oblast řízení zakázek.   

3.2.2. Hardware 

 Na všech pobočkách je dostupný minimálně jeden počítač. Internetové připojení 

je k dispozici pouze ve dvou prodejnách. Celkem je k dispozici 6 počítačů. 

3.2.3. Software 

 Microsoft Windows 97, Microsoft Office, Tichý Účto od společnosti Ježek 

software s.r.o., Internet Explorer, specializované SW pro zámečnické služby 

3.2.4. Služby 

 Společnost má předplacený webhosting a doménu. Dále využívá i externí účetní. 

3.2.5. Kniha montáží 

 Montážní kniha je sešit formátu A4 (viz Příloha č.1, Příloha č.2), který se 

nachází pouze v pobočce Fibichova. Na každý pracovní den je v knize vyhrazena jedna 

dvoustrana, přičemž každý z montážníků má přidělenu jednu. Strany jsou označeny 

datem a jménem montážníka. Struktura knihy pro lepší pochopení je znázorněna v 

Tab. 2. Pro dlouhodobější přehled jsou strany nadepsány přibližně 14 dní dopředu, aby 

všichni zaměstnanci znali volné termíny pro zakázky. 
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Tab. 2 - Struktura montážní knihy, Zdroj: vlastní zpracování 

Montážník 1                            Den 1 Montážník 2                            Den 1 

Zakázka 1 - informace Zakázka 2 - informace 

 

 Při zápisu zakázky do montážní knihy mohou nastat dvě situace. Pokud zákazník 

přijde do prodejny Fibichova, je zde kniha přímo k dispozici a tudíž může prodavač 

ihned najít volný termín. Jakmile však zákazník navštíví jednu z dalších poboček 

(Masarykova, Litovel), musí prodejce termín ověřovat telefonicky na pobočce 

Fibichova.  

 Při hledání volného termínu pro zakázku musí zadávající zaměstnanec 

vyhodnotit vytíženost montážníka, dostupnost materiálu a prioritu zakázky.  

 Pokud pro zakázku není skladem potřebný materiál, zjistí zaměstnanec termín 

dodání a podle něj stanoví odhadovaný termín realizace zakázky. 

 Při vyhodnocování priority zakázky mohou nastat dvě situace. Pokud zakázka 

není prioritní, termín realizace (montáže) se stanovuje, až je veškerý potřebný materiál 

připraven a montážník má volnou kapacitu. Pak zaměstnanec zavolá zákazníkovi, 

dohodne termín a zapíše jej do knihy zakázek. Pokud zakázka je prioritní, zákazník sám 

stanoví termín, který je závazný. Důsledkem je odsun zakázek, které nejsou prioritní. 

Opět je nutné informování zainteresovaných stran. 

 

3.2.6. Příklad průběhu zakázek 

 Níže jsou popsány typické příklady průběhu zakázek. Údaje byly získány na 

základě primárních dat z osobního pohovoru. 
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Popis zakázky 1 – Montáž bezpečnostních dveří 

 Zákazník se přijde informovat do prodejny, kde se dozví potřebné informace 

včetně cen dveří, zárubní, kování, vložek, kukátek, čalounění, prahů atd.  Pokud už ví, 

co přesně chce, zaměstnanec sepíše smlouvu s přesnými cenami a domluví se 

zákazníkem termín tzv. prohlídky a popř. i následné montáže (pokud jsou dveře 

skladem) a zapíše se to do zakázkové knihy. V případě, že dveře nejsou skladem, napíše 

se do smlouvy termín montáže např. 5 týdnů. Přesný termín montáže se domluví, když 

jsou dveře vyrobeny a naskladněny. Mechanik při prohlídce změří potřebné věci – 

výšku, šířku, stranu dveří levou nebo pravou a rovinnost zárubně, pokud zárubně 

zůstávají. Pokud je nutné osadit nové zárubně, je třeba zjistit tloušťku a typ zdiva, 

popř. změnu umístění nové zárubně.  V případě, že se vyměňuje zárubeň, jsou ještě dvě 

varianty zárubně: a) zazdívací - zazdívá externí zedník, zpravidla den před montáží, 

b) zárubeň montážní (vypadá jako paneláková), ta se vylévá při montáži betonem v den 

montáže dveří. Montáže dveří vždy provádí dva pracovníci (mimo zedníka). 

 

Popis zakázky 2 – Oprava dveří po vloupání 

 Zákazník telefonuje, že měl vloupání a dveře nebo zámek je poškozen. Tyto 

případy se řeší přednostně i za cenu, že se některá naplánovaná zakázka posune. 

Zaměstnanec napíše do knihy prohlídku (jméno, adresa, co je všechno poškozeno) a 

podle možností mechanik vyjíždí. Na místě zjišťuje rozsah poškození, má-li vše 

potřebné s sebou a má volný čas, provede ihned kompletní opravu. Jinak odjíždí pro 

materiál, nebo provede provizorní opravu a domluví termín dokončení opravy (ověří 

telefonicky, zda je tento termín volný) a tento termín se zapíše do knihy. 

 

Popis zakázky 3 – Montáž bezpečnostního kování, výměna vložky, montáž dveřního 

zavírače apod. 

 Zákazník má již vybráno, nebo si vybere po doporučení pracovníků, kteří 

současně naplánují termín montáže, a to podle možností společnosti a podle přání 

zákazníka. V knize se uvádí i předpokládaný čas potřebný na zakázku. 
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3.2.7. Slovní popis průběhu zakázek 

 Pomocí slovního popisu bude celkový průběh zakázky zapsán v přehlednější 

formě. Samozřejmě je využita určitá úroveň dekompozice, protože detailnější rozebírání 

jednotlivých bodů pro potřeby této práce není důležité. 

 Zákazník vytvoří poptávku (telefon, email, osobně) 

 Pokud je potřebná prohlídka, tak ji zaměstnanec naplánuje a provede  

 Zaměstnanec zjistí, zda je potřebný materiál na skladě, případně ho 

objedná a zjistí termín dodání 

 Pokud jde o prioritní zakázku, pak musí zaměstnanec v knize posunout 

zakázky s menší prioritou 

 Z montážní knihy se musí zjistit vhodný termín, kdy by mohla být 

provedena zakázka 

 Pokud je ve vzájemném souladu požadovaný termín zákazníka, vhodný 

termín pro zaměstnance a případně termín dodání materiálu, tak se 

termín zapíše do montážní knihy 

 Zaměstnanec provádí montáž podle naplánovaných termínů 

 Po ukončení práce se provede fakturace zakázky 

 Zakázka se zruší v montážní knize 

 Už zde je vidět velice neefektivní průběh. Zaměstnanec neustále musí pracovat 

s nepřehlednou knihou montáží. Největší problémy nastávají při stanovení termínu 

montáže, při úpravách, kdy by zákazník chtěl změnit termín, zadání zakázky nebo při 

prioritní zakázce. Určitě zde musíme uvést ještě složitou situaci, kdy zákazník přijde na 

jinou pobočku. Jelikož je kniha montáží jen jedna, tak se větší část musí domlouvat 

telefonicky, což je komplikované. Z výše uvedeného je jasné, že tento systém řízení 

zakázek bude třeba nahradit. 
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3.2.8. Dekompozice úloh 

 Po důkladné analýze stavu společnosti byla vytvořena dekompozice úloh. 

Protože některé z úloh nejsou podstatné pro vznik informačního systému, byla použita 

pouze částečná dekompozice. Dekompozice je znázorněna na Obr. 9. 

 

 

3.2.9. Vývojový diagram 

 Následujícím krokem je vývojový diagram. Tím jednoduše graficky znázorníme 

proces průběhu zakázky. A tím lépe pochopíme, jak na sebe jednotlivé kroky navazují 

a čím jsou podmíněny. Při návrhu se vycházelo ze slovního popisu a dekompozice úloh. 

Na Obr. 10 je znázorněn vývojový diagram průběhu vytvoření zakázky. 

 

Zámečnictví

Zakázky ProdejNákup Výroba

Vytvoření zakázky Naplnění zakázkyÚprava zakázky

Vedení účetnictví

Fakturace

Práce

Informování 

zainteresovaných 

osob

Výběr termínuProhlídka
Objednání 

potřebného 

materiálu

Výběr volného 

zaměstnance a 

termínu

Úprava termínu
Úprava dle priority 

zakázky

Obr. 9 - Dekompozice úloh, Zdroj: vlastní zpracování 
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Vytvoření zakázky

Požadavky 
zákazníka

Je nutná 
prohlídka?

Prohlídka ANO

Je materiál na 
skladě?

NE

Objednání 
potřebného 

materiálu
NE

Termín 
dodání

Výběr termínu

ANO

Stanovený 
termín

Zápis do 
montážní knihy

Konec

Informace o 
stavu 

materiálu

 

Obr. 10 - Vývojový diagram znázorňující vytvoření zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 
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Výběr termínu

Informace o 
požadavcích 

zákazníka, termín 
dodání materiálu

Je zakázka 
prioritní?

Přesun před 
zakázku s nižší 

prioritou

Je termín 
vhodný?

Termín

ANO

NE

1

ANO

Výběr volného 
zaměstnance a 

termínu

NE

Jméno a 
termín

Souhlasí termín 
požadovaný, termín 

navrhnutý a případně 
termín dodání 

materiálu?

NE

ANO

Stanovený 
termín

Konec

1

Vykonání zakázky

Informace o 
zakázce

Práce

Fakturace

Zrušení zakázky v 
montážní knize

Konec

 

Obr. 11 - Vývojový diagram výběru termínu a realizace zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 

 Na Obr. 11 je vývojový diagram znázorňující výběr termínu a průběh 

realizace zakázky. 
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3.2.10. Use Case diagram 

 Pro zjištění všech rolí jednotlivých aktérů byly vytvořeny Use Case diagramy 

pro zákazníka, zaměstnance a manažera. Diagramy jsou vytvořeny s ohledem na průběh 

zakázky. Pro vytvoření IS jsou pro nás ostatní činnosti nepodstatné. 

Zákazník

Vytvořit poptávku

Vytvořit prioritní 
poptávku

Stanovit termín

Platba

Změna požadavků

 

Obr. 12 - Use Case diagram pro zákazníka, Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z Use Case diagramu na Obr. 12 vyplývá, že zákazník může vytvořit poptávku, 

v případě prioritní poptávky stanovit termín. Může měnit požadavky a musí provést 

platbu. 

 Na Obr. 13 můžeme vidět, že největší podíl na zakázkách má zaměstnanec a 

případně manažer. Pod zaměstnance spadají všechny role související s výkonem 

zakázky. Manažer má navíc roli vedoucího a kontroluje práci zaměstnanců. 
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Zaměstnanec

Práce

Objednat materiál

Stanovit vhodného 
zaměstnance a 

termín

Příjem platby

Vytvořit
 novou zakázku

Práce s knihou 
montáží

Dělat prohlídku

Prodej

Komunikace

Manažer

KontrolaVedení

Upravit zakázkuZrušit zakázku

 

Obr. 13 - Use Case diagram pro zaměstnance a manažera, Zdroj: vlastní zpracování 

  

3.2.11. Procesní diagram 

 Tento procesní diagram nám pomůže pochopit návaznost procesů a dovoluje 

ověření, zda není chyba v analýze procesů. 

 Z Obr. 14 lze vyvodit, že některé činnosti by mohly být odstraněny nebo 

nahrazeny efektivnější činností. Zejména je třeba se zaměřit na činnosti spojené se 

způsobem ověřování a stanovování termínů, které jsou v tuto chvíli příliš komplikované 

a připravují společnost o čas i peníze. 
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Vznik požadavků od 
zákazníka

Zrušení zakázky v 
knize montáží

Zápis zakázky do 
knihy montáží

Ověření, zda je 
nutná prohlídka

Je nutná Prohlídka

Ověření, zda je 
potřebný materiál k 

dispozici

Není nutná

Objednávka 
potřebného 

materiálu
Není

Ověření, zda je 
zakázka prioritní

Je

Přesun zakázky 
s nižší prioritou

Je

Výběr vhodného 
zaměstnance a 

termínu

Není

Souhlasí termín 
požadovaný, termín 

navrhnutý a 
případně termín 

dodání materiálu?

Výběr vhodnějšího 
termínu

Ne

V pořádkuAno

Práce

Fakturace

Události Činnosti

Termín stanoven

 

Obr. 14 - Procesní diagram průběhu zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.12. EPC diagram 

 Posledním diagramem použitým pro analýzu společnosti přehledně definujeme, 

prostřednictvím jakých aktivit bude zakázka realizována, jak jednotlivé aktivity 

navazují na sebe a jaké jsou v rámci procesu role jednotlivých aktérů. Tento diagram je 

nejpodrobnější ze všech použitých, a proto nám dává celkový detailní obraz průběhu 

zakázky. Vychází z procesního diagramu, který dál rozšiřuje. 
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Zákazník 
vytvořil 

poptávku

Ověření, zda je 
prohlídka nutná

XOR

zaměstnanec

zákazníkInformed

Prohlídka je 
nutná

Prohlídka není 
nutná

XOR
Prohlídka

Prohlídka 
provedena

Ověření, zda je 
potřebný 
materiál k 
dispozici

XOR
Materiál je k 

dispozici
Materiál není k 

dispozici

Objednávka 
potřebného 

materiálu

Určen termín 
dodání

XOR

Ověření, zda jde 
o prioritní 
zakázku

XOR
Zakázka je 
prioritní

Zakázka není 
prioritní

zaměstnanec

zákazník

Responsible

Informed

zaměstnanec Responsible

zaměstnanec

Responsible

zaměstnanec

zákazník

Responsible

Consulted

Přesun před 
zakázku s nižší 

prioritou

zaměstnanec

zákazník

Responsible

Informed

Stanovený 
termín

XOR

Zápis do knihy 
montáží

zaměstnanec Responsible

Zakázka 
zapsána

Práce

Práce 
provedena

Fakturace

Platba
Zrušení zakázky 
v knize montáží

zaměstnanec

Responsible

zaměstnanec

zákazník

Informed

Zakázka 
ukončena

Výběr 
zaměstnance a 

vhodného 
termínu

Vybráno

Ověření, zda souhlasí 
termín požadovaný, 
termín navrhnutý a 

případně termín dodání 
materiálu

XOR

Je v pořádku

Nesedí
Výběr 

vhodnějšího 
termínu

Termín vybrán

XOR

Responsible

zaměstnanec Responsible

zaměstnanec
zaměstnanecResponsible

zaměstnanec

Responsible

Responsible

Responsiblezákazník Informed

Zjištění 
informací od 

zákazníka

zaměstnanec Informed

zákazník Responsible

zákazník

Consulted

zákazník

Consulted

 

Obr. 15 - EPC diagram průběhu zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 
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 Vytvořením EPC diagramu, znázorněném na Obr. 15, jsme znovu potvrdili 

zbytečnou složitost a zdlouhavost procesů. Několikanásobné ověřování proces 

vytvoření zakázky komplikuje a tím mohou vznikat i zbytečné chyby. Určité úseky jsou 

prováděny sekvenčně, což je časově neefektivní. 

3.2.13. RACI matice 

 Aby byla procesní dokumentace co nejjasnější, na závěr vytvoříme RACI matici. 

Ta nám ve formě tabulky přehledně zobrazuje jednotlivé aktivity a role aktérů. Avšak 

neukazuje návaznost jednotlivých aktivit. Je tedy pouze doplňkem EPC diagramu. 

Matice je zapsána v Tab. 3. 

Tab. 3 - RACI matice, Zdroj: vlastní zpracování 

Popis aktivity 
Zá

ka
zn

ík
 

Za
m

ěs
tn

an
e

c 

M
an

až
er

 

Zjištění informací od zákazníka R I   

Ověření, zda je prohlídka nutná I R A 

Prohlídka C R A 

Ověření, zda je potřebný materiál k dispozici   R A 

Ověření, zda jde o prioritní zakázku I R A 

Přesun před zakázku s nižší prioritou I R A 

Výběr zaměstnance a vhodného termínu   R A 
Ověření, zda souhlasí termín požadovaný, 

termín navrhnutý a případně termín dodání 
materiálu I R A 

Výběr vhodnějšího termínu I R A 

Zápis do knihy montáží   R I,A 

Práce   R A 

Fakturace I R A 

Zrušení zakázky v knize montáží   R I,A 
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3.3. SWOT analýza současného informačního systému 

Silné stránky 

 zavedenost systému v podniku 

 není třeba pokročilá počítačová gramotnost 

 jednoduchost záznamu 

Slabé stránky 

 neefektivnost 

 vznik chyb 

 chybí zpětná kontrola, statistika, přehledná databáze 

 neprovázanost jednotlivých poboček 

 neexistuje záloha knihy 

 změny v datech a časté telefonáty vzbuzují u zákazníka dojem 

nesolidnosti a může ztrácet důvěru 

Příležitosti 

 větší konkurenceschopnost 

 větší komfort zákazníků 

 zavedení nového informačního systému 

 větší efektivita 

 provázanost poboček 

Hrozby 

 nespokojenost a ztráta klientů 
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3.4. Shrnutí současného stavu 

 Analýza současného stavu společnosti odhalila několik základních nedostatků. 

Hlavní činností společnosti je realizace montážních zakázek, které jsou v současné 

chvíli evidovány v naprosto nevyhovující montážní knize. Tento sešit je vlastně 

jediným informačním systémem společnosti pro řízení zakázek. Systém je neefektivní, 

zastaralý a rizikový. Jeho nízká efektivita spočívá v tom, že zaměstnanci veškerá data 

vyplňují manuálně a jakákoliv práce se záznamy je velice obtížná. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o jednotlivé zápisy na listech sešitu, nalezení vhodného termínu pro novou 

zakázku nebo dohledání historických dat je časově velmi náročné. Montážní kniha je 

fyzicky dostupná pouze v jedné ze tří poboček, a tak při vzniku zakázky na jiné pobočce 

se musí veškerá data předávat telefonicky. Do procesu vytvoření nové zakázky vstupuje 

lidský faktor ve velké míře, a proto je vysoké riziko vzniku chyby. To může mít za 

následek kolizi několika zakázek, ztrátu klienta a ve výsledku i financí. 

 Při detailnější analýze pomocí několika diagramů jsme zjistili, že některé 

činnosti i procesy by měly být upraveny či nahrazeny. Prioritně je třeba se zaměřit na 

způsoby ověřování a stanovování termínů, kde mohou vznikat chyby. Některé úseky 

procesu vytvoření zakázky by se mohly zpracovávat paralelně namísto sekvenčního 

zpracování. 

 Ze SWOT analýzy vyplývá, že silnými stránkami současného systému je 

zavedenost v podniku, není potřebná pokročilá počítačová gramotnost a zápis nového 

záznamu do knihy je jednoduchý. Mezi slabé stránky patří neefektivnost a vznik chyb 

v systému, chybějící možnost kontroly, statistik a přehledů pro manažery, 

neprovázanost na ostatní pobočky a chybějící možnost zálohování. Příležitosti jsou 

v zavedení nového informačního systému pro řízení zakázek, větší 

konkurenceschopnost a větší komfort zákazníků. Mezi největší hrozby patří 

nespokojenost a ztráta důvěry klientů. 
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3.5. Analýza požadavků na jádro IS 

3.5.1. Požadavky na IS 

 Požadavky z osobního pohovoru (primární data): 

 Jednatelé společnosti by si představovali jádro informačního systému pro 

zadávání, plánování, přidělování a kontrolu průběhu zakázek. Systém by měl 

zobrazovat aktuální stav zakázek, vytíženost pracovníků, cenu, místo a typ zakázky. 

Systém by měl evidovat obsah zakázky, termíny, zákazníky, přidělené zaměstnance, 

odpracované hodiny. Požadovaný rozpočet by se měl pohybovat kolem částky 

25 000 Kč. 

3.5.2. Analýza požadavků 

 Z požadavků je zřejmé, že odhalené nedostatky stávajícího systému se shodují 

s potřebami jednatelů společnosti. Pro návrh budoucího funkčního systému bude kromě 

požadavků jednatelů nutno použít i zjištění vyplývající z analýzy současného stavu, 

které nejsou zahrnuty v požadavcích. 
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4. Vlastní návrhy řešení 

4.1. Analýza možností pro realizaci jádra IS 

4.1.1. Krabicové řešení  

 Krabicové řešení je jednou z možností pro realizaci IS. Jedná se o ucelený 

balíček služeb, nástrojů a funkcionalit. V dnešní době se zavádí ve většině společností, 

hlavním zástupcem jsou ERP systémy. Odhadovaná cena tohoto způsobu řešení by se 

pohybovala kolem 90 000 Kč. Tyto odhady byly odvozeny z ceníků společností Abra 

Software a.s., Raynet s.r.o. a eWay System s.r.o (15)(16)(17). 

Výhody a nevýhody s ohledem na navrhované jádro IS: 

Výhody: zákaznická podpora, možnost rozšíření, kvalita provedení, garance, 

zabezpečení, údržba, aktualizace 

Nevýhody: cena, nevyužitelné funkcionality, složitost, drahé školení, online možnosti, 

nutná dodatečná úprava krabicového řešení 

4.1.2. Řešení na míru 

 Při řešení na míru je možnost nadefinovat konkrétní požadavky na IS. Cena by 

se dle odhadu měla pohybovat kolem 30 000 Kč za návrh, implementaci a nasazení. 

Odhad ceny byl získán kontaktováním programátorů, kteří mají zkušenosti s vývojem 

IS. Konkrétní vyčíslení ceny a časové náročnosti by vyžadovalo detailnější analýzu 

s využitím specializovaných metod. 

Výhody a nevýhody s ohledem na navrhované jádro IS: 

Výhody - individuální řešení, cena, jednoduché úpravy do budoucna, jednoduchost, 

online 

Nevýhody - zákaznická podpora, zabezpečení, aktualizace, možnosti rozšíření 
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4.1.3. Porovnání 

 Pro realizaci systému je nejlepší využít řešení na míru. Hlavním důvodem je 

cena a zajištění pouze žádaných funkcionalit systému. Jelikož podnik v blízké 

budoucnosti nepřemýšlí nad dalšími rozšířeními, pak řešení na míru bude opravdu 

nejvhodnější. I z požadavků jednatelů vyplývá, že dávají přednost vlastnímu 

informačnímu systému. 

4.2. Návrh řešení jádra IS 

 Nové řešení jádra IS by mělo zefektivnit procesy současného stavu a odstranit 

systémové nedostatky. Pomocí Use Case diagramu jsou zobrazeny nové případy užití 

navrhovaného systému, ty jsou pak slovně popsány pro lepší pochopení. Jsou také 

rozčleněny na případy užití aplikace z pohledu zaměstnance a manažera. Zefektivnění 

procesu vytvoření zakázky je znázorněno EPC diagramem. Z hlediska datového 

modelování byl vytvořen datový slovník, z kterého pak vychází ER-diagram. Také byl 

navrhnut možný vzhled hlavních oken IS. Závěrem kapitoly je celkové posouzení všech 

aspektů souvisejících s nasazením IS. 

4.3. Use Case 

 Oproti předchozímu diagramu případu užití starého systému zde (Obr. 16) byly 

některé případy užití odstraněny, protože nebyly pro systém potřebné. A také byly 

přidány další případy užití nového informačního systému pro řízení zakázek. Hlavní 

změnou je možnost vytváření statistik pro manažery a jednoduchá správa zakázek pro 

zaměstnance. 
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Zaměstnanec

Hledat

Objednat materiál

Vypsat své zakázky

Spravovat zakázky

Vytvořit zakázku

Dělat prohlídku

Přihlásit/Odhlásit

Kontrola zakázek

Manažer

KontrolaVedení

Výběr termínuPráce s kalendářem

Vytvářet statistiky

Práce

Správa 
odpracovaných 

hodin

Správa zaměstnanců

 

Obr. 16 - Use Case diagram pro navrhovaný IS, Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4. IS z pohledu zaměstnance 

 V této části jsou popsány hlavní případy užití z pohledu zaměstnance s důrazem 

na odstraněné neefektivní činnosti současného stavu. 

4.4.1. Slovní popis případů užití 

Vytvoření nové zakázky: 

 Zaměstnanec se přihlásí do systému. Pokud se jedná o nového zákazníka, 

zaměstnanec jej zaregistruje vyplněním základních údajů. Zjistí potřebné informace 

o zakázce (včetně nutnosti prohlídky, priority zakázky, typu a stavu), které rovněž zadá 

do systému. Pokud je nutno objednat materiál, tak jej neprodleně objedná a zadá termín 
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dodání. Do poznámek může případně zapsat doplňující informace. Dále na základě 

vložených dat v porovnání s historickými daty určí délku trvání zakázky. Nakonec na 

základě všech informací se provede výběr vhodného terminu a zaměstnance za pomocí 

kalendáře. Pak už jen novou zakázku uloží do systému. 

Zápis odpracovaných hodin: 

 Zaměstnanec se přihlásí do systému a stisknutím tlačítka si zobrazí své zakázky. 

Po otevření určité zakázky zadá počet odpracovaných hodin v daný den. A data uloží. 

Výběr termínu a zaměstnance: 

 Po zadání potřebných dat o dané zakázce se k výběru termínu a zaměstnance 

využije nástroj kalendář. V kalendáři jsou vidět volné termíny jednotlivých 

zaměstnanců. Kalendáři je možné omezit filtrem vstupní data. Po výběru vhodného 

termínu a zaměstnance se tyto údaje uloží a automaticky se přiřadí k zakázce. 

Kontrola zakázek: 

 Po přihlášení je možno vypsat přehled zakázek. Ve výpisu jsou uvedeny 

základní informace a údaj o zaplacení. Po zjištění potřebných informací se uživatel vrátí 

zpět do hlavní nabídky 

Export týdenního plánu: 

 Uživatel se přihlásí do systému a využije možnosti exportu týdenního plánu 

přímo z kalendáře, kde si může nastavit potřebný filtr. Po vytištění se vrací do hlavní 

nabídky. 
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4.4.2. EPC diagram - vytvořeni zakázky 
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Obr. 17 - EPC diagram procesu vytvoření zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 
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 Na Obr. 17 je EPC diagram procesu vytvoření zakázky, který je zoptimalizován 

oproti současné situaci. Díky zavedení IS se odstraní složitost zjišťování volných 

termínů, omezí se vliv lidského faktoru na minimum a až na fyzické zjišťování stavu 

skladu je celý proces efektivní. 

4.5. IS z pohledu manažera 

 V této části jsou popsány hlavní případy užití z pohledu manažera s důrazem na 

přidání nového případu užití a to vytváření statistik. 

4.5.1. Slovní popis případů užití 

 Manažer má v rámci IS stejné možnosti jako zaměstnanec a navíc s přidanými 

manažerskými funkcemi. 

Vložení nového zaměstnance: 

 Manažer se přihlásí do systému, zvolí možnost zaměstnanci, pak možnost vložit 

nového. Zde do nachystaného formuláře vyplní potřebná data a zaměstnance uloží. 

Zobrazení statistiky pro kontrolu: 

 Manažer se přihlásí do systému, vybere si možnost statistika a tam konkrétní 

typ. Pro kontrolu lze vypsat konkrétního zaměstnance a jeho efektivnost spojenou 

s plněním plánu. 

4.6. Datové modelování jádra IS 

4.6.1. Datový slovník 

 Datový slovník nám slouží pro identifikaci entit, jejich popis a počet výskytů. 

V Tab. 4 je datový slovník rozšířen o identifikaci atributů jednotlivých entit a jejich 

typy. 
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Tab. 4 - Datový slovník navrhovaného IS, Zdroj: vlastní zpracování 

Entita Popis Počet výskytů Atribut Typ 

Zaměstnanec Zaměstnanci 

společnosti 

14 zaměstnanců IDzam 3 znak 

 Jméno 20 znak 

 Příjmení 20 znak 

 RČ 10 číslo 

 Telefon 13 znak 

 Ulice 30 znak 

 ČP 10 znak 

 email 30 znak 

Zakázka Evidence 

zakázek 

zadaných od 

zákazníků 

20 za týden IDzakazka 10 znak 

 popis 150 znak 

 délka 5 znak 

 priorita 1 znak 

 Ulice 30 znak 

 ČP 10 znak 

Zákazník Evidence 

zákazníků, 

který zadávají 

zakázky 

10 za týden IDzakaznik 5 znak 

 Jméno 20 znak 

 Příjmení 20 znak 

 IČ 10 znak 

 Telefon 13 znak 

 Ulice 30 znak 

 ČP 10 znak 

 email 30 znak 

Odpracovaný čas Evidence času 

odpracovaného 

na určité 

zakázce 

20 za týden IDzaznam 10 znak 

 zbyva 4 číslo 

 odpracovano 4 číslo 

 celkem 4 číslo 

Role Jednotlivé role 

zaměstnanců 

5 rolí IDrole 1 znak 

 nazev 20 znak 

Přidělení pracovníků Přidělení 

pracovníci 

35 za týden IDpridel 10 znak 

Termíny Evidence 

jednotlivých 

termínů 

souvisejících 

se zakázkou 

20 za týden IDtermin 10 znak 

 od datum 

 do datum 

 popis 150 znak 

 pozadavek datum 

Prohlídka Evidence 

prohlídek 

10 za týden IDprohl 10 znak 

 datum datum 

 čas čas 

Stav zakázky Jednotlivé 

stavy zakázek 

3 stavy IDstav 1 znak 

 nazev  

Typ zakázky Jednotlivé typy 

zakázek 

3 typy IDtyp 1 znak 

 nazev  

PSČ  16645 IDpsc 5 znak 

 město 30 znak 
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4.7. Identifikace relací 

 Pomocí identifikace relací jsou v Tab. 5 popsány relace mezi entitami 

a odpovídající kardinality. 

Tab. 5 - Identifikace relací navrhovaného IS, Zdroj: vlastní zpracování 

Entita Kardinalita Relace Kardinalita Entita 

Zaměstnanec 1..n má 1..1 Role 

Zaměstnanec 0..n bydlí v 1..1 PSČ 

Zakázka 1..1 má 0..1 Termíny 

Zakázka 1..1 má 0..1 Prohlídka 

Zakázka 1..n je v, má 1..1 Stav, Typ zakázky 

Zakázka 1..n má 1..n Zákazník 

Zakázka 0..n se nachází v 1..n PSČ 

Zákazník 0..n bydlí v 1..n PSČ 

Odpracovaný čas 1..n souvisí s 1..1 Zakázka 

Odpracovaný čas 0..n zapisuje 1..1 Zaměstnanec 

Přidělení pracovníků 1..n se přiděluje 1..1 Zakázka 

Přidělení pracovníků 0..n se přiděluje 1..1 Zaměstnanec 

 

4.7.1.  Relační datový model - ERD 

 Entito-relační diagram vychází z datového slovníku a znázorňuje graficky 

identifikované relace a jejich kardinality. Jeho znázornění je na Obr. 18. 
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Obr. 18 - ERD navrhovaného IS, Zdroj: vlastní zpracování 
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4.8. Návrh vzhledu 

 Při návrhu vzhledu byl kladen důraz na jednoduchost uživatelského rozhraní 

kvůli rozdílné počítačové gramotnosti zaměstnanců. Na Obr. 19 je vidět hlavní menu 

zaměstnance. Manažer by měl navíc možnosti vytváření statistik a správy zaměstnanců. 

  

Řízení zakázek - Nová zakázka

Zákazník 1

Typ zakázky

Termín dodání

Priorita Termín
Požadovaný termín

Počet hodin práceStav zakázky

Nový zákazník

Kalendář

Zaměstnanec 1 odhlásit

Poznámky

Materiál na skladě

UložitZpět

Přílohy

 

Obr. 20 - návrh vzhledu okna pasro vytvoření zakázky, Zdroj: vlastní zpracování 

Řízení zakázek - menu

Nová zakázka

Spravovat zakázky

Moje zakázky

Kalendář

hledat

Zaměstnanec 1 odhlásit

 Obr. 19 - Návrh vzhledu okna pro menu, Zdroj: vlastní zpracování 
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 Na Obr. 20 je znázorněno okno pro vytváření nové zakázky. Jsou zde použity 

jen nejnutnější ovládací prvky. 

 Další návrh na Obr. 21 znázorňuje možnost zobrazení přehledu zakázek. 

V přehledu lze využít filtru a lze vidět základní informace o zakázkách. Důležitou 

informací je položka „Zaplaceno“, protože díky ní se sníží hrozba nesplacených 

pohledávek za hotové zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Obr. 22 je vyobrazen kalendář, který se využívá pro výběr vhodného termínu 

a zaměstnance. Případně také pro přehledy a tisk plánu zakázek na určitý časový úsek. 

 Obr. 21 - Návrh vzhledu okna pro přehled zakázek, Zdroj: vlastní zpracování 
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Filtr1 Filtr2

OD: datum DO: datum

12.5.2013 13.5.2013 14.5.2013 15.5.2013 16.5.2013
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Zaměstna
nec 1

7

8
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Zaměstn
anec 2

Zakázka 
č.2
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Uložit termín

Tisk plánu

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

necZakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstna

nec

Zakázka 
Zaměstn

anec

Zakázka 
Zaměstn
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Obr. 22 - Návrh vzhledu pro okno kalendáře, Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.9. Zhodnocení  

4.9.1. Ekonomické zhodnocení 

 V následující tabulce jsou rozepsány náklady jednotlivých kroku od návrhu po 

zavedení systému do podniku. Celkové náklady by se mohly pohybovat kolem 

31 000 Kč. Tato částka je pouze odhad. Pro konkrétnější hodnoty by se musela použít 

některá z metod na určení délky trvání implementace a tím i nákladů. Rozpočet se 

navýšil zhruba o 6 000 Kč oproti podnikem stanovenému rozpočtu. Po projednání 

s majiteli podniku byl tento rozpočet schválen.  
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Tab. 6 - Odhad nákladů, Zdroj: vlastní zpracování 

Položka Cena [Kč] 

Návrh 8 000 

Implementace 20 000 

Nasazení a školení 2 000 

Internetové připojení na další pobočce 1 000 

 

4.9.2. Způsob implementace 

 Jako způsob implementace by se mohlo využít online aplikace. Tato aplikace by 

mohla být implementována v jazyce PHP ve spojení s SQL databází. Už v současné 

době má společnost k dispozici webhosting, který se může využít i pro budoucí IS. 

4.9.3. Bezpečnostní rizika 

 Důležitým aspektem při řešení podnikové aplikace na bázi klient/server, kde 

klient je většinou webový. Kromě výhod tohoto způsobu řešení je nutné mít na zřeteli 

i bezpečnost. Asi sedmdesát procent útoků je zaměřeno na aplikační vrstvu, proto se 

systém musí navrhovat a implementovat s ohledem na aktuální bezpečnostní hrozby 

(18). 

Nejčastější chyby v zabezpečení webových aplikací: 

Cross site scripting (XSS) 

 Patří k nejběžnějším chybám zabezpečení webových aplikací. Principem XSS je 

odesílání dat bez předešlého ověření obsahu nebo zašifrování. Tato chyba umožňuje 

hackerům spouštět škodlivé skripty, číst data, či řídit phisingové útoky a malwarové 

útoky (18). 

Injection flaw 

 Problém spočívá v pozměňování dat, která jsou odesílána do aplikace jako 

součást dotazu (příkazu). Hackeři při úpravě těchto dotazů mohou v aplikaci vytvářet, 

číst a modifikovat libovolná data dostupná v aplikaci (18). 
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Únik informací o zpracování chyb 

 „Chybové logy, které aplikace generují a zobrazují uživatelů,. jsou rovněž 

použitelné pro hackery a to zejména při sběru informací o cíli. Tyto zprávy totiž 

vyzrazují informace o konfiguraci softwaru a potažmo i serveru (18).“ 

Hrozby pro servery 

 Pokud není zajištěna bezpečnost aplikace, pak v podstatě zpřístupňujeme celý 

server útočníkům. Většinou jsou však servery opatřeny Firewally, které server 

zabezpečují (18). 

Hrozby od uživatelů 

 Tyto hrozby souvisejí se špatným nastavením a používáním identifikace, 

autentizace a autorizace. Tímto může dojít k úniku přihlašovacích údajů a  k provádění 

neoprávněných akcí v systému.  

4.9.4. Nasazení 

 Při nasazení systému je nutné počítat s určitými riziky, jako například nižší 

efektivita z důvodu neznalosti systému nebo narušení bezpečnosti systému a zneužití 

dat. Tato rizika je možné eliminovat díky plánovanému školení zaměstnanců. Ještě před 

nasazením je nutné zavést internetové připojení i na třetí pobočce, aby se systém mohl 

plně využívat. 

4.9.5. Přínosy 

 Po zavedení systému do provozu očekáváme zlepšení konkurenceschopnosti 

podniku a to z důvodů menší chybovosti lidského faktoru. Dále se omezí finanční ztráty 

způsobené přehlížením nesplacených pohledávek a ztrátou zákazníků, protože tato data 

lze sledovat přímo v systému. Dalším hlavním přínosem online aplikace je eliminace 

stálého telefonického ověřování volných termínů a zaměstnanců pro výkon nové 

zakázky. Jedním z dalších přínosů bude i spokojenost zákazníků. 
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ROI (Return of Investment) 

 Pro analýzu návratnosti investice je využita ROI analýza, zde konkrétně 

analyzujeme návratnost financí investovaných do IS pro jeho zavedení do praxe. Do 

rovnice, ve které porovnáváme náklady na provoz současného systému a budoucího 

systému, vstupuje několik proměnných. Jsou jimi čas strávený na zapsání nové zakázky, 

telefonní paušály zaměstnanců a náklady na provoz IS. 

 Můžeme očekávat, že přibližně 3 měsíce bude trvat zavedení systému do praxe, 

proto jsme si jako lhůtu vyhodnocení návratnosti investice stanovili 12 měsíců. Veškeré 

proměnné tedy přepočítáváme na tuto dobu. Informace o současných nákladech a odhad 

jednotlivých položek nákladů po zavedení nového IS byly konzultovány s majiteli firmy 

na základě návrhu jádra IS. 

Tab. 7 - Výpočet návratnosti investice, Zdroj: vlastní zpracování 

Proměnná Starý systém Náklady Nový systém Náklady 

čas na zápis nové 

zakázky 

čas na zápis zakázky 

(0.34 hod)* počet 

zakázek za rok (1300) 

442 hod/rok 

počet hodin za rok 

(442) * hodinová mzda 

(123 Kč) 

54 366 Kč/rok 

čas na zápis zakázky 

(0.12 hod)* počet 

zakázek za rok (1300) 

156 hod/rok 

počet hodin za rok 

(156) * hodinová mzda 

(123 Kč) 

19 188 Kč/rok 

 

telefonní paušály 

zaměstnanců 

cena měsíčního 

paušálu (1000 Kč) * 

počet zaměstnanců s 

telefonem (7) * 

12 měsíců 

84 000 Kč/rok 

84 000 Kč/rok 

cena měsíčního 

paušálu (500 Kč) * 

počet zaměstnanců s 

telefonem (7) * 

12 měsíců 

42 000 Kč/rok 

42 000 Kč/rok 

náklady na provoz IS 

cena montážní knihy 

(200 Kč) * roční 

spotřeba (2) 

400 Kč/rok 

400 Kč/rok 

náklady na zavedení 

(31 000 Kč) + náklady 

na provoz IS (5000 

Kč) 

36 000 Kč/rok 

36 000 Kč/rok 

 CELKEM 138 766 Kč/rok CELKEM 97 188 Kč/rok 

 

 Provoz stávajícího systému stojí podnik ročně 138 766 Kč. Odhad nákladů na 

první rok provozu nového systému při započítání pořizovacích nákladů je 97 188 Kč. 

Za první rok by společnost mohla ušetřit 41 578 Kč. Návratnost investice by tedy byla 

za prvních devět měsíců fungování systému.  
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 Ve výpočtu návratnosti investice nebyla zohledněna některá důležitá kritéria 

jako je například celková efektivita práce na zakázkách, protože v podniku chybí 

historická data. Můžeme tedy předpokládat, že celková úspora bude vyšší. 

4.9.6. Možná rozšíření 

 Jako další možné kroky po zavedení systému do provozu je zaměření na další 

oblasti, které omezují možnosti společnosti. Dalšími rozšířeními by měl být skladový 

systém, ekonomický systém a systém řízení zákazníků. Tato rozšíření by se napojila na 

jádro IS. Další možností by mohla být aplikace do telefonu, kde by mohl zaměstnanec 

v reálném čase zjišťovat informace o zakázkách a dalších potřebných věcech. Systém 

by měl umožnit automatické odesílání emailů o změnách zakázek nebo upozorňovat na 

nutnost kontaktovat všechny zainteresované strany určité zakázky. 
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Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout jádro informačního systému pro 

zámečnickou firmu. 

 Základem práce byla důkladná analýza současného stavu podniku na základě 

informací od majitelů společnosti. Z ní vyplynulo, že hlavní náplní společnosti jsou 

montážní zakázky, pro které je využíván informační systém v podobě jedné montážní 

knihy. Ten je velmi zastaralý, neefektivní a nadále nevyhovující. Největším problémem 

je, že montážní kniha je pouze na jedné z poboček podniku. Z těchto důvodů bylo nutné 

se zaměřit na oblast řízení zakázek a s tím spojený informační systém.  

 V dalším kroku byly prostřednictvím nástrojů funkčního modelování a UML 

popsány stávající procesy týkající se výkonu zakázky. Tím byly odhaleny nedostatky 

současných procesů. Pro shrnutí současného stavu byla využita SWOT analýza.  

 V rámci návrhu řešení byly upraveny a zoptimalizovány některé procesy 

v souvislosti s navrhovaným informačním systémem na základě požadavků a možností 

firmy a zjištěných skutečností. Pomocí nástrojů datového modelování bylo navrženo 

optimální řešení informačního systému. Potom byl vytvořen návrh základního vzhledu 

nejdůležitějších obrazovek systému.  

 Posledním krokem bylo rozhodnutí o způsobu implementace. Vzhledem ke 

specifickým požadavkům na systém je nejvhodnější použít řešení na míru. 

Implementace a nasazení informačního systému do praxe je díky schválení rozpočtu 

velmi reálná. Návratnost investice se očekává do devíti měsíců od zavedení systému. 

Do budoucna je možné pro jádro informačního systému využít dalších rozšíření jako 

například skladový systém nebo propojení se stávajícím účetním systémem. 

 Po zavedení jádra nového informačního systému pro řízení zakázek se očekává 

zlepšení konkurenceschopnosti, menší chybovost lidského faktoru, omezení finančních 

ztrát, větší efektivita práce, lepší plánování a větší spokojenost zákazníků. 
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