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Abstrakt

Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza 
podniku  a  jeho  procesov  a  výsledný  návrh  systému.  Jednotlivé  procesy  sú  podrobne  zakreslené 
vrátane zodpovedností. V práci je zapísaný vývoj od identifikácie firemnej aktivity, cez jej začlenenie 
do  kontextu  až  po  umiestnenie  vo  výslednom systéme.  Návrhová  časť  pozostáva  z  modulového 
rozdelenia  systému,  popisu  databázovej  schémy  daných  modulov  a  diagramov  navrhnutých 
transakcií.  Prioritne  sa  pokrývajú  aktivity  s  najčastejším  výskytom  a  najväčším  vplyvom  na 
fungovanie firmy. Systém sa nevníma ako samoúčelný program, ale berie sa v kontexte firmy, ktorá 
sa stále vyvíja.

Abstract

This thesis deals with creation of information system for freshly opened bar. It  contains business  
analysis, process analysis and final design of IS. Business processes are described in further detail  
including responsibilities. Development  is recorded since identification of a business activity,  its 
classification  till  its  placement  in  final  system.  Design  part  consists  of  division  of  system  into  
modules, description of database schema for each module and design of purposed transactions. There 
is focus on covering most frequent and useful activities. Information system is not considered as a  
standalone application, but as a vital part of the company which is still growing. 
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Úvod

Podľa  aktuálnej  štúdie  Českého  štatistického  úradu  zohľadňujúcej  výskum  v  roku  2011 

integruje svoje procesy v informačnom systéme 39,6% malých podnikov. Od roku 2009 je to 

nárast o tri percentá. Plnohodnotný ERP systém používa 17,8 percenta malých firiem [1]. 

Malé podniky majú obavy pred dlho trvajúcimi implementáciami a hľadajú skôr krabicové 

riešenia,  alebo  odľahčené  verzie  klasických  informačných  systémov.  Ponuka  tohto  typu 

systémov na trhu však nie je dostatočná [1].

Nie žeby ostatné firmy svoju informačnú evidenciu neviedli ale používajú k tomu skôr 

postupne  podľa  potreby  vytvárané  zadarmo  dostupné  riešenia  (napr.  MS Excel),  ktorým 

chýba  integrácia  naprieč  podnikom.  I  vďaka  rastu  počítačovej  gramotnosti  zvykne 

manažment týchto firiem v poslednom čase vidieť potenciál, ktorý im použitie IS poskytne. 

Na  rozdiel  od  často  používaných  marketingových  argumentov  dodávateľov  systémov  sa 

nejedná až tak veľmi o výhody spojené s úsporou či minimalizáciu nákladov, ale hlavne o 

vytvorenie podmienok pre rast podniku [1].

V  tejto  práci  je  popísaná  implementácia  informačného  systému  na  mieru  podniku. 

Výhodou  tohoto  prístupu  je  lepšia  naviazanosť  systému  na  procesy  firmy.  Podnik  tým 

nekupuje funkcionalitu, ktorú nepotrebuje využívať a v prípade budúceho rastu firmy môže 

systém  rásť  spolu  s  ňou.  Nevýhodou  je  dlhšia  doba  implementácie  a  neštandardnosť 

systémových transakcií a tým aj menšia naviazanosť systému na právne aspekty firmy. 
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť informačný systém pre potreby malej firmy. V rámci 

práce bude vytvorená modulárna platforma, na ktorej sa implementuje nový IS na základe 

požiadaviek procesnej analýzy vo firme. Práca bude prezentovaná na príklade nového baru.

Prvou  fázou  tejto  práce  je  analýza  firmy  formou  diskusie  s  jej  majiteľmi  a 

zamestnancami. Tým sa získa predstava o jej statkoch, fungovaní a procesoch. Procesy budú 

hlbšie  analyzované.  Následne  budú  formulované  požiadavky  na  funkcionalitu  a  rozsah 

informačného systému. Tieto budú uvedené do kontextu moderných informačných systémov 

a bude navrhnuté rozdelenie do modulov želaného systému, tak aby sa dali znova použiť pri 

implementácií systému pre iný podobný podnik.

Ďalšou časťou práce je  samotný návrh IS a jeho implementácia. Návrh bude robený s 

dôrazom na žiadanú funkcionalitu a jednoduchú správu ale aj  prípadné rozšírenia daného 

systému.  Súčasťou  návrhu  bude  modulárne  rozdelenie,  databázová  schéma,  detaily 

informačných procesov a vrstvové rozdelenie systému.

Na záver budú zhrnuté náklady a prínosy informačného systému a budú nastienené 

možné varianty budúceho vývoja.
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2 Teoretické východiská práce

2.1 Čo je informačný systém

Pod pojmom informačný systém (IS) je v rámci tejto práce chápaný počítačový informačný 

systém,  poskytujúci  procedúry  na  zaznamenanie,  spracovanie  a  sprístupnenie  informácií 

týkajúcich sa firmy, či organizácie za účelom podpory organizačných aktivít a cieľov [2]. 

Ako súčasť IS sa chápu nasledovné zdroje:

• Ľudia  –  osoby,  ktoré  prichádzajú  do  kontaktu  s  IS.  Počnúc  počítačovými 

špecialistami,  podieľajúcimi  sa  na  vývoji  a  údržbe  systému,  cez  pracovníkov, 

zodpovedných za zadávanie dát do systému, až po manažérov, ktorí rozhodujú na 

základe reportov IS.

• Procedúry (postupy) – súbor pravidiel, direktív a pracovných metód aplikovaných v 

rámci organizácie. Zjednodušená analógia vraví, že procedúry sú pre ľudí, tým čím je 

software pre hardware.

• Hardware – počítače, servery, sieťová infraštruktúra a ostatné fyzické súčasti IS.

• Software – programy a aplikácie, starajúce sa o prácu s dátami a podporu firemných 

procedúr.

• Dáta  –  skladajúce  sa  z  celkových   znalostí  organizácie  (firmy)   a  informácií  z 

databáze.

2.2 Dôvody pre nasadenie informačného systému

V minulosti organizácie dokázali fungovať bez počítačových systémov. Prečo sa v dnešnej 

dobe kladie tak veľký dôraz na to, aby firma mal vlastný fungujúci informačný systém? 

Odpovedí je hneď niekoľko:

• Náklady – počítačový systém môže byť značne lacnejší ako zodpovedajúci manuálny 

systém. Toto je významnou mierou spôsobené tým, že stroje (software) nahradzujú 

prácu ľudí. [2]
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• Presnosť  –  kým  ľudia  sú  omylní  a  robia  chyby,  počítače  sú  presné  a  schopné 

uskutočniť zložité operácie bez chýb. [2]

• Rýchlosť – úlohy, ktoré by aj skúsenému personálu trvali uskutočniť desiatky minút, 

trvajú s použitím IS rádovo niekoľko sekúnd. Tým sa šetrí čas nielen v rámci firmy, 

ale aj pre zákazníka, ktorý nemusí čakať na zdĺhavé manuálne vyhľadanie dát. [2]

• Veľkosť  firmy  –  malú  prevádzku  dokáže  vedúci  riadiť  pomerne  jednoducho 

pozorovaním  diania  na  mieste,  komunikovaním  s  personálom,  či  zákazníkmi  a 

použitím vlastnej  intuície.  Ale čím sa veľkosť biznisu rozrastá,  tým je  ťažšie  pre 

manažéra byť v obraze. Naozaj veľké firmy s viac úrovňovým manažmentom by boli 

bez kvalitného IS nezvládnuteľné. [3]

• Konkurencia – pokiaľ konkurenčné spoločnosti v sektore nasadili  IS a získali  tým 

výhodu na trhu, firma, ktorá by tak neurobila by začala zaostávať a mohla by stratiť 

zákazníkov. [4]

V  podstate  sa  dá  povedať,  že  spoločnosti  nasadzujú  IS  za  účelom  zefektívnenia 

podnikových procesov,  čo vyúsťuje -  jednak v šetrenie  nákladov a na druhej  strane robí 

služby spoločnosti rýchlejšie a menej chybové a tým viac atraktívne pre jej klientov.

2.3 Delenie informačných systémov

Základné delenia informačných systémov sa mierne líšia u rôznych autorov. Obrázok nižšie 

ukazuje kategorizáciu prevzatú od Laudona [5]. O túto schému sa bude táto práca opierať v 

nasledujúcej kapitole.  
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2.3.1 Členenie IS podľa úrovne riadenia

2.3.1.1 Transaction processing system  

Transaction processing system (TPS) je v podstate základným IT systémom podporujúcim 

firemné procesy na operačnej úrovni. Jeho úlohou je zaznamenávať a poskytovať informácie 

potrebné  na  každodennú  prevádzku  firmy.  Príkladom  TPS  transakcie  môže  byť  prijatie 

objednávky či reklamácie, rezervačný systém hotela, výber peňazí z bankomatu, vystavenie 

faktúry alebo doručenie tovaru na sklad.

Systém  je  využívaný  prevažne  operačným  personálom  a  nižším  manažmentom. 

Rozhodnutia, ktoré sú s výkonom systému spojené by mali byť vykonané v rámci hodín či 

pár dní. Nielen s tohoto dôvodu je správna funkčnosť TPS závislá na presnosti dát (nikomu 
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by sa asi nepáčilo keby jeho zásielka bola dopravená na inú adresu,  alebo kreditná karta 

odpočítala viac ako vybrala).

2.3.1.2 Management information system  

Pod pojmom Management information system (MIS) sa v rôznej literatúre [5][6] chápu dva 

významy –  jeden pomenúva podnikový IS ako taký,  v  druhom prípade  sa myslí  systém 

určený pre podporu rozhodnutí, hlavne stredného manažmentu.

Tento systém poskytuje denné, týždenné, či ročné reporty o stave jednotlivých súčastí 

organizácie. Informácie sú menej podrobné ako v prípade TPS a viacej štruktúrované pre 

potreby  rýchlej  orientácie  manažérov.  No  niektoré  umožňujú  i  prekopať  sa  k  detailným 

údajom.

Príkladom  operácie  u  MIS  je  mesačný  výpis  predaja  výrobku  v  regióne  vrátene 

porovnania dát oproti plánu, či minuloročnému priemeru, výkon konkrétnej predajne alebo 

priemerná  poruchovosť  výrobnej  linky.  Informácie  získané  z  IS  pomáhajú  stanovovať 

rozpočty či plány v rámci organizácie. 

Manažéri majú k dispozícií 5 hlavných typov zdrojov [7]:

• personál,

• materiál,

• stroje (vrátane priestorov a energií),

• financie,

• informácie.

Prvé štyri sa nazývajú fyzické zdroje a s ich pomocou podniky tvoria svoje produkty a 

služby. Posledný typ – informácie – sa volajú koncepčné zdroje a tie sú využívané k riadeniu  

fyzických zdrojov. 

2.3.1.3 Decision support system  

Systémy na podporu rozhodnutí  (DSS) sú analytickým prostriedkom,  ktorý zhromažďuje 

veľké množstvo dát, tak interných (z TPS, webových stránok firmy, atď), ako aj externých 

(hodnota akcií na burze, ceny palív) na pomoc manažérom zvoliť správne riešenia.
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2.3.1.4 Executive information system  

Executive information (support) system (EIS) slúži potrebám najvyššieho manažmentu. Pre 

účely strategických rozhodnutí čerpá dáta z interných TPS, MIS a DSS systémov ale hlavne z 

externých zdrojov. Čím vyššia je úroveň IS tým väčší podiel externých dát je prítomný.

Keďže vrcholový  manažéri  zvyčajne  nie  sú  veľmi  počítačovo  zdatný,  EIS  využíva 

prehľadné  GUI  (graphical  user  interface)  na  zobrazovanie  grafov,  tabuliek  i  výber 

odborových článkov, aby vedúci pracovníci dostali presné informácie o vývoji v odvetví. [5] 

2.3.2 Funkčné členenie IS

2.3.2.1 Marketing a predaj  

Marketingové informačné systémy podporujú celú oblasť marketingu od prieskumu trhu až 

po predaj zákazníkovi a sledovanie jeho spokojnosti. 

Dáta  sa  zbierajú  z  rôznorodých  zdrojov  od  informácií  z  transakčných  predajných 

systémov,  cez  zákaznícke  karty  až  po  využívanie  externých  databáz  a  dataminingovými 

nástrojmi sa spracúvajú. Takto sa identifikujú diery na trhu, i potenciálni zákazníci istého 

produktu  [4].  Spoločnosti  tak  môžu  zamerať  reklamné  kampane  na  perspektívnych 

zákazníkov a ušetriť na neefektívnej reklame. 

Dôležitým  elementom  je  automatizácia  predaja.  Umožňuje  rýchlejšie  spracovanie 

objednávok, prehľadnú evidenciu i generovanie štatistík.

2.3.2.2 Výroba   

IS v oblasti  výroby slúži  na plánovanie  činností  v závode a  správu všetkých dostupných 

zdrojov. Tými sú v danom prípade personál,  stroje,  nástroje,  surový materiál,  súčiastky a 

rozpracovaný produkt. 

• Systém  plánuje  nákup  materiálu  na  základe  súčasných  i  predpokladaných 

požiadaviek,

• presúva zdroje podľa potreby, aby sa stíhali prioritné dodávky, 

• stará sa o skladový manažment,

• optimalizuje pomer medzi nastavovaním linky a variabilitou výroby.

Postupným vývojom sa vytvorilo niekoľko kategórií výrobných informačných systémov [4]:
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• MRP I (material requirement planning) – vznikol v 70tych rokoch. Jeho účelom je 

predpovedať potrebu materiálu, nákup a správa skladových zásob.

• MRP II (manufactoring resource planning) – pokrýva rovnaké potreby ako MRP I a 

navyše aj plánuje celý výrobný proces.  Zadáva prácu personálu a alokuje kapacity na 

prístrojoch a linke.

• APS (advanced planning and scheduling)  – systémy MRP I/II  spĺňali  požiadavky 

výrobných firiem v dobách, keď dopyt zákazníkov bol vyšší ako ponuka. V časoch 

globalizácie  si  zákazníci  môžu  vyberať  medzi  mnohými  dodávateľmi  a  tak  musí 

výroba plniť prísne požiadavky na termíny i  kvalitu implementované v systémoch 

typu APS. Tie majú podobnú rolu v podniku ako systémy na riadenie dodávateľských 

reťazcov SCM (supply chain management), ale orientovanú do vnútra podniku [8]. 

Umožňujú  napríklad  dopredu  určiť  termín  splnenia  objednávky  na  základe 

dostupných kapacít [8].

• MES (manufactoring execution system) – kým vyššie spomenuté systémy slúžia na 

plánovanie výroby, MES je určený na riadenie a kontrolu. Sleduje a analyzuje proces 

výroby  a  hľadá  miesta,  ktoré  možno  vylepšiť  [4].  Je  to  v  podstate  vrstva  medzi 

plánovacím systémom (MRP I/II, APS) a technologickým procesom [8].

 

2.3.2.3 Financie a účtovníctvo  

Účtovníctvo bolo jednou s prvých funkcionalít firemných IS. V súčasnosti prakticky každý 

podnik  v  západnom  svete  spravuje  svoje  účtovné  transakcie  cez  počítačový  informačný 

systém. Je to dané rutinnou povahou účtovných operácií. Účtovné IS sa využívajú na:

• nákladové účtovníctvo,

• accounts payable & receivable,

• finančné reporty,

• informácie o predajoch z TPS,

• ostatné účtovné funkcie.

Účtovné programy majú mať atestáciu na Electronic Data Processing (EDP) audit,  aby sa 

ukázalo, či naozaj pracujú podľa platných zákonov a právnych úprav a overilo sa, že systém 

nemôže byť manipulovateľný. [4] 
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Úlohou finančného manažéra je vyzbierať platby od zákazníkov čo najskôr, vyplatiť faktúry 

dodávateľom v najneskoršom možnom termíne, zaistiť dostatok finančných prostriedkov na 

každodennú  prevádzku  firmy  a  využiť  dostupné  zdroje  na  investičné  príležitosti  čo 

najefektívnejšie.  Cieľom  je  vyvážiť  potrebu  spoločnosti  na  dostupné  financie  a  úrok  z 

nevyužitých  prostriedkov.   Finančný  IS  mu  v  týchto  aktivitách  musí  zabezpečiť  plnú 

podporu. Ďalej sa systém používa na:

• odhad vývoja,

• plánovanie,

• rozpočtovanie,

• kontrolu firemných financií,

• elektronický prevod peňazí - electronic funds transfer (EFT),

• správu dostupných prostriedkov. [4] 

2.3.2.4 Ľudské zdroje  

Personalistika (resp. ľudské zdroje) je ďalšou dôležitou súčasťou informačných systémov. 

Jedná  sa  o  spracúvanie  informácií  použiteľných  pre  získavanie,  optimálne  plánovanie  a 

využívanie pracovníkov. Táto oblasť zahŕňa predpovede budúcich požiadaviek na množstvo 

a  kvalifikáciu  zamestnancov,  identifikáciu  profilu  pracovníka,  analýzu  práce  a  podporu 

hľadania a najímania nových pracovníkov [8].

Súčasťou  systémov  tohoto  typu  je  aj  správa  kmeňových  dát  o  zamestnancoch, 

plánovanie  osobného  rozvoja,  školení,  personálnych  nákladov  [8],  ale  aj  ohodnotenia, 

firemné benefity, či plánovanie povýšenia [4].

Personálne  systémy  ďalej  slúžia  ku  generovaniu  výplatných  pások,  nákladov  na 

zdravotné, sociálne i životné poistenie a plánovanie dôchodkov [4].

V  neposlednej  rade  slúžia  ako  dochádzkové  systémy,  systémy  plánovania  smien, 

dovoleniek, či „sick days“.
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2.4 Vývoj informačného systému

2.4.1 Etapy vývoja IS

Ako model vývoja softwaru som vybral najjednoduchší diagram vodopádového modelu. V 

praxi  sa  používa  pri  malých  projektoch.  Pri  väčších  projektoch  sa  buď  používa  jeho 

iterovanie,  alebo metóda vytvárania prototypov.  V každom prípade tento základný model 

popisuje hlavné kroky pri vývoji informačného systému.

Diagram 2.2: Vodopádový model

2.4.1.1 Analýza firmy  

Analýza systému je činnosť, ktorá rozkladá zložitý systém na jeho súčasti, tak aby bol lepšie 

pochopiteľný. Je dôležité zdôrazniť, že analýza je poznaním systému a nie jeho návrhom, 

lebo mnohí analytici, z prirodzenej ľudskej tendencie logicky usporiadavať a riešiť problémy, 

namodelujú systém podľa svojich predstáv ako by mal fungovať a nie tak ako funguje [9]. 

Cieľom tejto analýzy je poznať fungovanie firmy. Výsledkom je model systému.

2.4.1.2 Analýza požiadaviek  

Model podniku je veľmi rozsiahly a nie každý jeho proces potrebuje informačnú podporu. 

Cieľom tejto analýzy je zozbieranie požiadaviek zákazníka na informačný systém. Tým sa 

ohraničí rozsah systému a špecifikujú podporované operácie.
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2.4.1.3 Návrh  

Na základe podkladov z analýz firmy a požiadaviek vzniká návrh systému. Ten by mal byť 

dostatočne detailný, aby sa čisto na základe neho (bez štúdia analýz) dal vytvoriť informačný 

systém. Návrh by mal obsahovať platformne nezávislý model, ale aj špecifikácie pre vybranú 

platformu (jazyk) [9]. V návrhu je definovaná štruktúra dát, tried a aj užívateľské rozhranie.

Súčasťou tejto fáze je aj plán testovania a nasadenia systému, vrátane migrácie dát s 

predchádzajúceho systému, rovnako ako aj návrh hardwarových zdrojov.

2.4.1.4 Implementácia  

Naprogramovanie,  alebo  v  prípade  použitia  typového  informačného  systému,  upravenie 

systému podľa návrhu. Súčasťou implementácie je aj programátorské testovanie a integrácia 

jednotlivých komponentov systému.

2.4.1.5 Verifikácia  

Akceptačné  testovanie  –  porovnáva  sa  výsledný  systém  s  požiadavkami  a  predstavami 

zákazníka. V prípade, že sú testy úspešné – systém sa príjme a vývojový projekt je ukončený.

2.4.1.6 Údržba  

Cieľom tejto fáze je zaistiť prevádzku nasadeného systému. Údržba a rozvoj sa vykonáva na 

základe  zmluvy o podpore systému,  vrátane podpory užívateľov (help desk).  V priebehu 

prevádzky sa implementujú zmeny, ktoré nemajú významný vplyv  na zmeny podnikových 

procesov.  Také  požiadavky by mali  byť podnetom k realizácií  nového implementačného 

projektu.

Pri  zahájení  ostrej  prevádzky  je  vhodné,  aby  istú  dobu  prebiehala  tzv.  asistovaná 

prevádzka. Počas tejto doby poskytujú tvorcovia systému aktívnu podporu užívateľom. [9]

2.4.2 Problémy pri vývoji 

Štúdia KMPG z roku 2005 [10], robená na 600 organizáciach celosvetovo, hovorí, že až 49% 

z nich zažili za posledný rok neúspešný projekt ohľadom informačných systémov. A len 2% 

organizácií tvrdí, že všetky ich IS projekty sú úspešné. Ďalšia štúdia z roku 2007 [11] zistila,  

že až 70% účastníkov neúspešného projektu si je od začiatku vedomá, že projekt je odsúdený 
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k nezdaru. Podľa tejto štúdie je úspešných len približne 63% IS projektov. Prečo sa jedná až 

o také vysoké čísla? A aké sú hlavné dôvody krachu implementačných projektov?

Možnou príčinou neúspechu môže byť aj dôvod nasadenia systému. Často ambiciózny 

manažment, alebo technologický experti tlačia na nasadenie nového systému, pre ktorý chýba 

vôla, či potreba inde v organizácií [4]. Ako dôvody zlyhania projektu IS sa najčastejšie [4] 

uvádzajú:

• Nedostatok spolupráce zo strany užívateľov systému.

• Časté  zmeny  v  požiadavkách  –  užívatelia  si  až  počas  implementácie  systému 

uvedomia svoje naozajstné potreby a požiadavky.

• Nedostatočná podpora manažmentu.

• Nedostatok skúsených pracovníkov na strane implementátora systému.

Chyby objavené už pri analýze stoja až 90krát menej ako chyby analýzy, na ktoré sa 

príde pri záverečnom testovaní [2].

 

2.5 Podnikové procesy

Ako  bolo  spomenuté  v  úvode  tejto  kapitoly,  informačné  systémy  slúžia  na  podporu 

podnikových  procesov,  či  procesov  organizácie.  Ak  chceme  tieto  procesy  podporovať 

potrebujeme ich najprv dôkladne poznať a to jednak ich priebeh ako aj informačné potreby. 

Jedným z častých problémov IS je, že fungujú síce správne, ale nerobia správnu vec. Takéto 

systémy sú pre organizáciu prinajlepšom zbytočné.

2.5.1 Čo je proces v podniku?

Podľa  definície  ČSN  EN  ISO  9001:2001  je  proces  súbor  vzájomne  súvisiacich  alebo 

vzájomne  pôsobiacich  činností,  ktoré  premieňajú  vstupy  na  výstupy.  Cieľom procesu  je 

výsledný koncový stav procesu, ktorý prináša hodnotu pre externého či interného zákazníka. 

Proces  je  inicializovaný  spúšťacou  udalosťou,  ktorou môže  byť určitá  situácia  či  časová 

udalosť.  U  procesu  je  možno  identifikovať  hranice  a  priradiť  merateľné  parametre  ako 

účinnosť (náklady) a účelnosť (hodnota pre zákazníka). Charakteristikou procesu je tiež jeho 

opakovateľnosť či štandardizácia. Za proces je zodpovedný vlastník procesu. [8]
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Ku procesu patria objekty, ktoré s ním súvisia. Hlavné sú:

• Ciele.

• Vstupy - objekty, ktoré sú procesom pretvárané tj. suroviny, práca, či informácie.

• Výstupy – produkty procesu.

• Podporné objekty – sú procesom užívané, ale nie sú spotrebovávané ani pretvárané.

• Riadiace objekty – riadia beh procesu.

2.5.2 Členenie procesov

Procesy môžeme rozdeliť podľa významnosti pre podnik. A to na [8]:

• Kľúčové  –  určené  k  napĺňaniu  poslania  firmy,  uspokojujúce  potreby  vonkajšieho 

zákazníka podniku.

• Podporné – určené pre vnútorného zákazníka, ktoré nie je možné vyčleniť za súčasnej 

stratégie z podniku.

• Vedľajšie  –  sú  určené  tiež  pre  vnútorného  zákazníka,  no  možno  ich  vyčleniť  z 

organizácie.

Ďalší  spôsob  ako  deliť  procesy  je  podľa  ich  zrelosti.  Jednou  s  často  používaných 

metodík je CMM (Capacity Maturity Model):

• Neexistujúci – organizácia proces neregistruje. V prípade výskytu reaguje spontánne.

• Náhodný  –  o  probléme  sa  vie,  ale  neexistuje  konsolidovaný  prístup.  Všetky 

relevantné aktivity sa vykonávajú ad hoc.

• Opakovaný, ale len intuitívny – existuje snaha o vytvorenie štandardu procesu, ich 

využitie je však intuitívne, čo vedie napr. k tomu, že rovnaké aktivity sú vykonávané 

rôznymi ľuďmi.

• Formalizovaný  –  existuje  štandardizácia  a  popis  procedúr.  Zamestnanci  sú  na  ne 

školení, no vlastná realizácia zostáva v rukách jednotlivcov.

• Merateľný – je pridané riadenie a kontrola priebehu procesu.

• Optimalizovaný – proces dospel do svojho najlepšieho možného stavu. Optimalizácia 

je súčasťou procesu [8].
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2.5.3 Procesné modelovanie

Na procesné modelovanie bizinisu sa používa mnoho rôznych notácií, obvykle závislých na 

konvenciách  v  danom  podniku,  či  na  konvenciách  dodávateľa  softwaru  a  na  použitom 

modelovacom nástroji.  Štandardizácia  pre  modelovanie  procesov  nie  je  taká  silná  ako  v 

prípade  UML,  hlavne  preto,  že  sa  jedná  o  modelovanie  oveľa  mäkšieho  systému  než 

programovaného. Striktné konvencie modelu sú v takom prípade často veľmi zväzujúce, čo 

vedie k tomu, že sa rôzne dôležité nuancie v biznise zaznamenávajú neštandardizovane. Na 

druhú stranu je striktná konvencia nutná, aby bol zachovaný jednotný zmysel procesného 

modelu a jeho použiteľnosť. Konvencia pre modelovanie sa teda môže v rôznych podnikoch i 

projektoch líšiť (a môže byť vytvorená špeciálne pre účely daného projektu), je však nutné 

túto konvenciu definovať a dodržiavať. [9]

V tejto práci sú použité dva typy diagramov – EPC diagram a RACI matica.

2.5.3.1 EPC diagram  

EPC  diagram  (z  anglického  Event-driven  Process  Chain,  diagram  procesu  riadeného 

udalosťami) je metóda používaná pri modelovaní procesov. Pomocou tohto diagramu možno 

prehľadne definovať, akými aktivitami bude proces realizovaný, v akom slede a ako budú 

jednotlivé aktivity koordinované.

Proces špecifikovaný pomocou EPC diagramu používa nasledovné elementy:

• Aktivity - základný stavebný kameň určuje čo sa má vykonať.

• Udalosti - opisujú situácie pred alebo po vykonaní určitej aktivity. Jednotlivé aktivity 

sú vzájomne prepojené pomocou udalostí. Udalosť predstavuje výstupnú podmienku 

jednej konkrétnej aktivity a zároveň vstupnú podmienku inej aktivity.

• Logické spojky - používajú sa pre prepájanie jednotlivých aktivít a udalostí:

▪ AND – súčasne sa vykonajú všetky cesty,

▪ OR - alebo (môžu nastať oba prípady),

▪ XOR – alebo (vzájomne sa vylučujúce). 
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2.5.3.2 RACI matica  

RACI  matica  sa  používa  k  prideleniu  zodpovednosti  zamestnancom  za  pracovné  úlohy, 

respektíve časti pracovného procesu. Názov je akronym od základných typov zodpovedností 

(Responsible, Accounted, Consulted, Informed):

• R -  Responsible  – osoba vykonávajúca  danú úlohu.  V prípade  automatizovaných 

úloh sa môže jednať i o počítačový systém. Každá aktivita musí mať aspoň jedného 

vykonávateľa.

• A  -  Accounted  –  osoba  dozerajúca  na  vykonanie  úlohy.  Táto  nesie  primárnu 

zodpovednosť  za  správne  vykonanie  úlohy.  Môže  ale  nemusí  byť  totožná  s 

vykonávateľom. Vždy by mala byť práve jedna (v prípade tejto práce - pokiaľ nie je 

explicitne uvedená tak je zhodná s vykonávateľom).

• C - Consulted – osoby, s ktorými je vykonanie úlohy konzultované. Môže sa jednať o 

vedúcich pracovníkov, skúsených zamestnancov, či zákazníkov procesu.

• I - Informed – osoby informované o prebehu alebo výsledku procesu.

Existuje  i  matica  zodpovednosti  zvaná  RASCI.  Tá  pridáva  navyše  ďalšiu  rolu  – 

Supported.

• S  -  Supported  –  osoby  podporujúce  aktivitu.  Buď  dodávaním  zdrojov,  alebo 

asistenciou zodpovedným pracovníkom. [12]
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3 Analýza problému

Analýza prebiehala  formou konzultácií  s  jednotlivými zainteresovanými osobami v rámci 

firmy a skúmania  firemných dokumentov (viď prílohy plus  finančné toky).  Jednalo  sa o 

majiteľov,  prevádzkara  a  barmanov.  Cieľom analýzy  bolo  získať  predstavu  o  fungovaní 

firmy a nájsť oblasti, ktoré potrebujú informačnú podporu.

3.1 Popis firmy

Firma Fabryka Club prevádzkuje od konca januára toho roku (2013) bar rovnakého názvu v 

blízkosti Mendlovho námestia v Brne. Bar je otvorený každý deň od 18:00 do 3:00. Ponúka 

alkoholické a nealko nápoje. Neponúka jedlo.

Kapacita podniku je cca 50 zákazníkov. Sedieť sa dá pri bare, pri stoloch pre 4 až 6 

hostí, pri stoloch pre dvoch alebo na gaučoch v zadnej miestnosti. V bare je malé pódium, 

pod ktorým je malý tanečný priestor. 

Okrem  samotného  baru  firma  disponuje  približne  80m2 skladových  priestorov 

nachádzajúcich sa o poschodie nižšie. 

Firma  má  troch  investorov  (majiteľov),  jedného  prevádzkára,  ktorý  sa  stará  o 

každodenný chod podniku a niekoľko barmanov.
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Diagram 3.1: Organizačná štruktúra



3.1.1 Obchodní partneri

Firma  odoberá  tovar  od  viacerých  dodávateľov.  Pri  niektorých  by sa  potenciálne  mohlo 

implementovať  elektronické  rozhranie  na automatickú  spoluprácu s  IS,  napríklad  formou 

elektronickej faktúry. 

Najvýznamnejšími dodávateľmi sú:

• Ventana – prenájom priestorov,

• Makro – alko, nealko nápoje, cigarety a pochutiny,

• Pepsi – nealko nápoje,

• Pivovar Polička – sudové pivo,

• Jip - alko, nealko nápoje, cigarety a pochutiny,

• Maneo – alko, nealko nápoje, cigarety a pochutiny.

3.2 Analýza firemných procesov

Základné aktivity, ktoré budú jednotlivý užívatelia so systémom vykonávať sú ukázané na 

diagrame (3.2). Jedná sa hlavne o to aby systém poskytol prehľad o tokoch tovaru a financií 

spoločnosti.

Diagram 3.2: Základné prípady užitia
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Nasledujúce aktivity boli konzultované, s tým, že u nich by bola vhodná informačná 

podpora:

• nákup tovaru,

• inventúra,

• cenotvorba,

• obsluha zákazníka,

• začiatok smeny,

• koniec smeny,

• marketing,

• plánovanie smien,

• výplaty,

• ostatné výdaje,

• sledovanie cashflow,

• účtovníctvo.

3.2.1 Nákup tovaru

Spoločnosť  nakupuje  tovar  dvoma  spôsobmi.  Buď  prevádzkár  (príp.  iný  kompetentný 

pracovník) ide do predajne a nákup dovezie na osobnom aute, alebo je tovar privezený do 

podniku  priamo  dodávateľom.  Druhá  možnosť  sa  uplatňuje  pri  produktoch  Pepsi  a  u 

čapovaného piva.

Nakúpený tovar sa uloží v skladových priestoroch a v prípade nedostatku na bare sa 

prenesie priamo tam. Faktúry sú uhrádzané ihneď.

Pokiaľ bol nakúpený nový druh tovaru, ktorý podnik predtým nepredával, pred začatím 

predaja sa určí cena a tovar sa pridá do pokladničného systému.
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Diagram 3.3: EPC - Nákup tovaru



3.2.2 Inventúra

Inventúra  tovaru  sa  robí  samostatne  pre  bar  a  sklad.  Započítavajú  sa  všetky  predávané 

položky. Počíta  sa počet fliaš a objem načatej. U tovaru predávaného v pohároch (čapované 

a rozlievané nápoje) sa značí objem, u kusového tovaru (predaj po fľašiach, baleniach a pod.) 

sa zaznamenáva počet kusov.

Inventúra sa vykonáva pre kontrolu vždy pri zmene barmana, alebo v prípade potreby 

zaznačiť konzistentný stav zásob. Barmani majú zvyčajne službu 2-3 dni za sebou. Po jej 

skončení buď, oni alebo prevádzkár spočíta tovar.

V súčasnosti sa inventúra zaznamenáva na šablóne MS Excel (Word) [Príloha 1], ktorá 

sa archivuje v elektronickej podobe.

3.2.3 Cenotvorba

Ceny  nápojov  a  pochutín  sú  vytvárané  hlavne  na  základe  cien  obdobného  tovaru  u 

konkurencie.  Do  úvahy  sa  samozrejme  berie  aj  nákupná  cena  tovaru,  resp.  priemerná 
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Tabuľka 3.1: RACI - Nákup tovaru
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Tabuľka 3.2: RACI - Inventúra
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nákupná cena tovaru. Okrem základných typov nápojov sú v ponuke aj miešané drinky a 

akčné (zľavnené) nápoje.

3.2.4 Obsluha zákazníka

Obsluha zákazníka sa začína vstupom zákazníka do podniku. Niekedy je účtované konzumné 

vstupné 50kč. To znamená, že v rámci tohto poplatku môže zákazník skonzumovať tovar v 

hodnote 50kč, to jest pokiaľ minie túto sumu alebo viac – vstupné v podstate neplatí.

Nasleduje  objednávka  tovaru,  ktorá  sa  zaznamená  do  pokladničného  systému,  v 

súčasnosti  reprezentovaného  excelovou  šablónou  [príloha  2].  Excel  spočítava  cenu  za 

jednotlivý tovar, celkovú sumu i sprepitné. Tovar je zákazníkovi vydaný a táto aktivita je 

opakovaná podľa vôle zákazníka. Platí sa podľa želania zákazníka – najčastejšie na konci, pri 

odchode zákazníka.

Barman obsluhuje hostí pri stoloch aj pri bare. V prípade veľkej vyťaženosti len pri 

bare. Okrem toho musí ešte pozbierať prázdne poháre a vymieňať použité popolníky.
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Tabuľka 3.3: RACI - Cenotvorba
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Diagram 3.4: EPC - Obsluha zákazníka



3.2.5 Začiatok smeny

Pred každou službou barman skontroluje stav peňazí v kase a uprace priestory. Upratovanie 

spočíva vo vyzbieraní prípadných odpadkov, umytí podlahy a stolov.

3.2.6 Koniec smeny

Na konci  dňa barman skontroluje  zaplatenie  všetkých účtov hostí  a  zapíše stav kasy.  Po 

odchode zákazníkov poumýva poháre a pozbiera odpad. Pri odchode zamkne podnik.
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Tabuľka 3.4: RACI Obsluha zákazníka
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Tabuľka 3.5: RACI - začiatok smeny
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Tabuľka 3.6: RACI - Koniec smeny
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3.2.7 Marketing

V  súčasnosti  firma  nerealizuje  žiadne  reklamné  kampane.  Na  propagáciu  slúži  webová 

stránka, stránka na Facebooku a spokojní hostia.

3.2.8 Plánovanie smien

Plánovanie  služieb sa vykonáva zvyčajne  na týždeň dopredu. Funguje na báze osobného 

dohovoru prevádzkára a všetkých, ktorí vystupujú v roly barmanov. Zvyčajne sa o obsluhu 

stará jeden barman. V prípade  zvýšenej vyťaženosti bývajú až traja. Dôležité je prispôsobiť 

plány služieb typu chystaných akcií.

3.2.9 Výplaty

Peniaze sú vyplácané zamestnancom nepravidelne. Jednak podľa ich potrieb a jednak podľa 

finančných možností firmy. Zamestnanci si občas berú i peniaze dopredu vo forme záloh. Z 

právneho hľadiska sú zamestnanci evidovaný podľa dohody o pracovnej činnosti (DPČ) na 

dobu neurčitú.
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Tabuľka 3.7: RACI - Marketing
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Tabuľka 3.8: RACI - Plánovanie smien
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Okrem  výplat  môžu  byť  vyplácané  aj  dividendy,  ktoré  si  vyplácajú  majitelia.  Tí 

vlastnia  firmy  nerovnomernými  podielmi  (podľa  výšky  počiatočnej  investície  daného 

investora). V prípade výplaty dividend každému majiteľovi náleží alikvotná čiastka.

3.2.10 Ostatné výdaje

Do tejto kategórie spadá nákup všetkých statkov, ktoré nie sú ďalej predávané. Rovnako tu 

patria  všetky  výdaje,  okrem výplat  zamestnancov.  Tieto  položky nie  sú  nijako  skladovo 

zaznamenávané. Podnik platí následovné typy výdajov:

• Paušálne - nájom, energie, internet...

• Investičné – stavebný materiál, hnuteľný majetok, software.

• Marketingové – reklama.

• Prevádzkové – čistiace a hygienické potreby, potreby na bar.

3.2.11 Sledovanie cashflow

V súčasnom štádiu  nemá  vedenie  ucelený  prehľad  o  tokoch  financií.  Zaznamenávajú  sa 

každodenné zisky,  no  výdaje  nie  sú zatriedené.  Faktúry sa  ukladajú  do  zásuvky spolu  s 
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Tabuľka 3.9: RACI - Výplaty
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Tabuľka 3.10: RACI - Ostatné výdaje
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rôznymi  poznámkami  o  operačných  výdajoch.  Firma  nemá  bankový  účet  ako  právnická 

osoba a operuje len s pohľadom na stav kasy a celkový stav financií.

3.2.12 Účtovníctvo

Daňové doklady sa zbierajú na jedno miesto, s tým, že na konci zúčtovacieho obdobia sa 

odovzdajú externej účtovníčke. Ďalšia evidencia, či index sa nevedie.

3.3 Zhrnutie analýzy súčasného stavu

Kľúčovým procesom podniku je predaj nápojov a iných tovarov zákazníkom. Vstupom tohto 

procesu je najmä tovar, ktorý musí mať firma v dostatočnom množstve na sklade a zákazníci, 

ktorých je potreba do podniku nalákať a splniť ich očakávania kvalitnými službami.
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Tabuľka 3.11: RACI - Sledovanie fin. tokov
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Tabuľka 3.12: RACI - Účtovníctvo
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Tak ako v každej firme, aj v tomto prípade, je dôležité aby mal manažment prehľad o 

jej fungovaní a najmä finančných tokoch. Tento aspekt je v súčasnom stave firmy značne 

podhodnotený.

3.4 Analýza požiadaviek

Hlavným mottom informačnej stratégie je, aby IS nepridával v podniku prácu, ale naopak ju 

uľahčoval a sprehľadňoval. Cieľom je získať dostatočné množstvo výstupov pri rovnakom, 

prípadne len nevyhnutne vyššom množstve vstupov ako v súčasnosti.

Systém má zahŕňať všetky relevantné procesy, tak aby nebolo nutné nasadzovať paralelné 

riešenia (eliminovať excelové šablóny, lístkovú komunikáciu).

Z dôvodu sprehľadnenia analýzy a i následného návrhu systému boli požiadavky na 

informačný systém rozdelené do 5 kategórií, ktoré pokrývajú žiadané oblasti informačného 

systému. 

• Správa zásob (WH),

• pokladničný systém (POS),

• financie (FI),

• organizácia ľudských zdrojov (HR),

• všeobecné (GEN).

Každej kategórií bol pridelený kód a jednotlivým zadaniam v rámci nich boli pridelené 

subkódy. Vďaka tomu bude možné presne priraďovať konkrétne body návrhu ku konkrétnym 

požiadavkám a tak validovať návrh.

3.4.1 Správa zásob (WH)

3.4.1.1 Nákup   tovaru   (WH-BUY)  

• Nákup jedného alebo viacerých druhov tovaru naraz.

• Pri každom tovare sa značí jeho cena a nakúpené množstvo.

• Nákupy sa archivujú.
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3.4.1.2 Presun tovaru zo skladu na bar (WH-MOV)  

Systém musí umožňovať rýchle a jednoduché zaznamenanie prenesenia tovaru zo skladu na 

bar v ľubovoľnom množstve. V opačnom smere sa nezvykne tovar presúvať, ale potenciálne 

by sa to mohlo využiť.

3.4.1.3 Karta tovaru (WH-IT)  

• Zoznam všetkého tovaru.

• Detaily o jednotlivých položkách (stav zásob, nákupná i predajná cena cena, štatistiky 

predaja).

• Vytváranie kombinovaných tovarov (miešané nápoje a pod.).

3.4.1.4 Inventúra (WH-IN)  

Požadovaná je implementácia rozhrania pre inventúru pracujúca podľa súčasných zvyklostí. 

Systém by  mal  zobrazovať  očakávaný  stav,  reálny  stav,  rozdiel  a  umožňovať  vkladanie 

poznámok, či vysvetliviek prípadných nezhôd.

3.4.1.5 Cenotvorba tovaru (WH-PRI)  

• Nákupná cena.

• Notifikácia nových produktov bez stanovenej ceny.

• Skupinové spracovanie.

3.4.1.6 Notifikácia dochádzajúcich zásob (WH-NOT)  

Pre každý tovar resp. druh tovaru sa definuje minimálne množstvo. Pokiaľ stav zásob (na 

bare  i  na  sklade)  klesne  pod  túto  mieru  aplikácia  oznámi  tento  stav  zodpovednému 

užívateľovi.

3.4.2 Pokladničný systém (POS)

3.4.2.1 Kasa (POS)  

Pokladňa eviduje pri každom zákazníkovi resp. skupine zákazníkov (stole):

• Názov účtu,

• objednaný tovar,
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• množstvo,

• cenu,

• zaplatenú cenu (zákazník môže časť účtu zaplatiť skôr).

Za celý deň sa eviduje:

• Dátum,

• celková suma, 

• obsluhujúci barman,

• poznámky (pre všetky neočakávané situácie).

3.4.2.2 Nezaplatené účty (POS-UN)  

Stáli  zákazníci  majú  možnosť  občas  si  nechať  tzv.  „sekeru“.  Tie  by  sa  mali  prehľadne 

evidovať, aby na to barmani ani hostia pri najbližšej príležitosti nezabudli. 

3.4.3 Financie (FI)

3.4.3.1 Denná štatistika príjmov (FI-EA)  

• Vývoj príjmov za jednotlivé dni.

• V súvislostiach (dní v týždni, organizovanej akcie).

3.4.3.2 Iné náklady (FI-OC)  

Možnosť vložiť výdaj, ktorý nie je sledovaný inde. Bez týchto informácií  by boli  všetky 

finančné reporty, ktoré zahŕňajú výdaje nekompletné.

3.4.3.3 Cashflow (FI-CF)  

Pohľad na financie na rovine finančných tokov. Možnosť výberu najnákladnejších položiek, 

porovnanie za jednotlivé týždne, mesiace. Rozdelenie príjmov a výdajov podľa druhu.

3.4.3.4 Dividendy (FI-DI)  

Úschova záznamov a štatistík o výplatách dividend.
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3.4.4 Riadenie ľudských zdrojov (HR)

3.4.4.1 Plánovanie smien (HR-PL)  

Vizuálne by mala byť táto transakcia reprezentovaná kalendárom s farebne odlíšenými dňami 

podľa plánovaného barmana a zobrazovať počet hodín pri každom už odpracovanom dni.

3.4.4.2 Dochádzka (HR-AT)  

Systém  by  mal  evidovať  príchody  a  odchody  barmanov  podľa  prihlásenia  k  systému  a 

uzavretia  kasy.  Dochádzkový systém by mal  korešpondovať  s  plánovaním služieb  a  byť 

podkladom pre generovanie výplat. V prípade práce viacerých barmanov naraz bude systém 

počítať  čas  pre  všetkých  rovnako  podľa  prihláseného  zamestnanca.  Systém  by  mal  byť 

schopný manuálnej  úpravy prevádzkarom,  v prípade,  že  pokladničný  systém nereflektuje 

reálny stav dochádzky.

3.4.4.3 Výplaty (HR-WG)  

Evidencia výplat, odpracovaných hodín, vybraných záloh a zrážiek z platu. Zamestnanci i 

vedúci pracovníci budú môcť skontrolovať odpracované hodiny a porovnať s vyplatenými. 

3.4.5 Všeobecné

Systém bude dostupný online. Ale údaje budú chránené. Každý užívateľ sa do IS prihlási 

pomocou svojho mena a hesla. Užívatelia sú rozdelený podľa svojich rolí v podniku a dané 

role budú zachované aj v systéme. Tak sa zabráni tomu aby si napr. barman svojvoľne menil 

cenu nápojov, alebo IT správca zaplatil z telefónu drink. Role sú nasledovné:

• Barman,

• prevádzkár,

• majiteľ,

• správca systému.
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4 Vlastný návrh riešenia

Na základe podkladov z analýzy bol vytvorený návrh systému. Systém bude klient-server 

aplikácia dostupná cez webový prehliadač. Bude implementovaný na PHP frameworku Nette 

[13]. Na strane serveru sa ukladajú dáta a generuje sa logika programu. Na strane klientského 

počítača je v prípade niektorých transakcií  použitý JavaScript (jQuery), ktorý má za účel 

zvyšovať užívateľský komfort aplikácie.

Program je napísaný ako objektový s ohľadom na konvencie prostredia Nette.

Návrh  obsahuje  rozčlenenie  softwaru  na  moduly,  ich  dátovú  štruktúru  aj  popis 

funkcionality jednotlivých transakcií. Z technického pohľadu je vysvetlené použitie vrstiev 

informačného systému.

4.1 Moduly informačného systému

Systém bol podľa logických a dátových súvislostí rozdelený na moduly ukázané na diagrame 

4.1.  Moduly  vzájomne  komunikujú.  Šípky  na  obrázku  znázorňujú  toky  dát.  Jednotlivé 

moduly  by  sa  dali  nasadiť  i  samostatne.  Aj  keď  v  niektorých  prípadoch  s  obmedzenou 

funkcionalitou.  Základom  je  jadro  systému  (Core  Module),  na  ktoré  ostatné  moduly 

naväzujú a dedia v ňom definované triedy.
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Diagram 4.1: Štruktúra modulov IS
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4.2 Vrstvy informačného sytému

Keďže  informačný  systém  je  postavený  na  PHP  frameworku  Nette  [13],  bude  z  neho 

čiastočne prevzatá aj vrstvová architektúra. Framework pracuje na báze MVP (Model, View, 

Presenter), čo je v podstate trojvrstvová architektúra riadená od prezentačnej vrstvy. Nette 

rozdeľuje architektúru systému na dátovú vrstvu stvárnenú modelom, logickú (presenter) a 

prezentačnú  reprezentovanú  Latte  šablónami.  Pri  návrhu tohto  systému bola  ešte  pridaná 

vrstva Business Objektov (BO).

• Model  –  pre  každú  tabuľku  v  databáze  existuje  korešpondujúci  model,  ktorý 

zodpovedá  za  operácie  s  danou  tabuľkou.  Všetky  modely  dedia  základnú 

funkcionalitu z abstraktnej materskej triedy. Príkladom funkcie na úrovni modelu je 

innerJoin() alebo save().

• Business object  (BO) – pracuje na úrovni medzi  logickou a dátovou vrstvou. BO 

obsahuje viacero modelov, podľa logického použitia (napr. pokladňa) a umožňuje k 

nim prístup pre  vyššiu vrstvu.  Poskytuje  aj  vlastné  operácie,  väčšinou zahrňujúce 

prácu s viacerými modelmi ako createInvoice(), alebo často používané funkcie napr. 

getStoreList().

• Presenter - riadi logiku aplikácie. Určuje aké transakcie sa vykonajú a nahráva dáta 

do šablón. Každý modul obsahuje viacero presenterov, ktoré sa starajú o samostatnú 
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Diagram 4.2: Vrstvy IS
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funkčnú oblasť (inventúra, nákup, smeny...). Funkcie na úrovni presentera sú napr. 

render<názov šablóny>() alebo signInFormSubmitted().

• Šablóna – Nette používa šablónovací systém zvaný Latte. V tomto IS to nie je inak. 

Celkové  rozloženie  stránky  je  uložené  v  hlavnej  šablóne,  v  ktorej  je  definované 

miesto na zobrazovanie obrazoviek jednotlivých transakcií. Každá obrazovka (view) 

je reprezentovaná jednou šablónou, kde je zakreslená jej štruktúra (html, css). 

4.3 Podrobný pohľad na moduly

4.3.1 Jadro systému

Jadro  systému  obsahuje  kontrolu  prístupu  od  systému  –  autentifikáciu  (identifikáciu 

užívateľov)  a  autorizáciu  (umožnenie  prístupu  ku  konkrétnym  transakciám),  správu 

užívateľov  a  rolí.  Logika  bezpečnostného  systému  je  bližšie  vysvetlená  v  kapitole  5.4 

Bezpečnosť.  Okrem  vymenovaných  funkcií  jadro  obsahuje  technické  komponenty  ako 

knižnice Nette frameworku, datagridy, základnú Latte šablónu, vzorový model, atď. 

4.3.1.1 Dátový pohľad  

Diagram 4.3: ER Model - Jadro systému
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4.3.1.2 Transakcie  

Správa užívateľov a rolí

• Zoznam užívateľov je vstupnou bránou k správe užívateľov. Odtiaľ je možno prejsť k 

detailom jednotlivých užívateľov, alebo vytvoriť nového. 

• Nový  užívateľ  –  zaznamenáva  sa  prístupové  meno,  celé  meno,  email,  heslo  a 

prideľujú sa role.

• Detail  užívateľa - zobrazenie atribútov a rolí.  Každý užívateľ systému si  tu môže 

zmeniť svoje heslo.

• Ďalším zoznamom je list rolí.

• Detail role – obsahuje tabuľku oprávnení (zdrojov) pridelených k danej roli.
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Diagram 4.4: Transakcie - správa užívateľov a rolí



4.3.2 Skladový modul

Skladový  modul  v  sebe  zahŕňa  nákup,  predaj,  správu  skladov  a  logistiku.  Jedná  sa  o 

najrozsiahlejší modul systému. V tejto podobe slúži len na evidenciu dvoch skladov baru, ale 

dá  sa  jednoducho  prepracovať  na  plnohodnotný  skladový  evidenčný  systém.  Z  dôvodu 

veľkého množstva  príbuzných či  spoločných tabuliek  je  modul  zlúčený s  pokladničným, 

ktorý v ňom tvorí  istý podmodul (od vrstvy business objektu nahor má pokladňa vlastné 

triedy).

4.3.2.1 Dátový pohľad  
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Diagram 4.5: ER Model - Skladový modul



Dátový  pohľad  na  skladový  modul  (Diagram  4.5)  ukazuje  modul  rozdelený  na  sekcie 

nákupu, inventúry, skladu a tovaru. 

• Item (tovar) – popisuje typ tovaru (napr. Becherovka Lemond). Iné tabuľky sa na túto 

entitu odvolávajú (inventory_item, stored_item...) podľa toho v akom kontexte na ňu 

pozerajú. Každý tovar patrí do svojej kategórie (item_template), ktorá určuje ako sa 

tovar počíta, či v akom množstve sa predáva.

• Item_template – v podniku sú používané druhy tovaru ukázané v tabuľke 5.1. Ku 

každému typu sa definuje minimálny stav zásob podľa špecifikácie WH-NOT.

Názov Jednotka Predajné 

množstvo

Čapované pivo l 0,5

Tvrdý alkohol l 0,04

Víno l 0,2

Nealko l 0,5

Flaša ks 1

Kus ks 1

Cigarety ks 1

Káva g 7

Tabuľka 4.1: Typy tovaru

• Store – číselník skladov v podniku. V tomto prípade sa jedná len o dva – Bar a Sklad.

• Invoice – faktúra za nákup tovaru.

• Inventory – záznam inventúr za sklad. Stav jednotlivých položiek je zaznamenávaný 

v tabuľke inventory_item. 
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4.3.2.2 Transakcie  

Nákup

• Zoznam nákupov  je  list  všetkých  nákupov  tovaru.  Odtiaľ  je  možno  dostať  sa  na 

podrobnosti archivovaného nákupu alebo zadať nový nákup.

• Nový nákup – pri zadávaní nákupu sa ukladá dátum (štandardne dátum zadania, ale je 

možnosť dátum posunúť až dva týždne do minulosti), názov alebo číslo faktúry pre 

jednoduchšiu orientáciu, sklad, kde sa nákup ukladá, názov tovaru, počet kusov (resp. 

jednotiek, v ktorých sa daný typ tovaru počíta) a cenu za jednotlivé položky. Celková 

cena a identifikátor užívateľa sa zaznamenáva automaticky.

• V prípade, že sa nakupuje druh tovaru, ktorý nie je v systéme uložený, objaví sa po 

zadaní ďalšia obrazovka, ktorá požaduje definovanie typu tovaru podľa tabuľky 4.1.

• Archivovaný nákup – zobrazuje všetky detaily daného nákupu (faktúry).
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Diagram 4.6: Transakcie - nákup



Cenotvorba

• Táto  transakcia  zobrazuje  zoznam  všetkých  predávaných  položiek  a  umožňuje 

stanovovať  cenu  jednotlivým  výrobkom  naraz.  Informačná  podpora  cenotvorby 

spočíva v poskytovaní dát o priemernom náklade za nákup danej položky a výpočte 

percentuálnej marže.
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Diagram 4.7: Transakcia - cenotvorba



Správa tovaru

• Zoznam  základného  tovaru  ukazuje  primitívne  typy  tovaru  (tj.  tie,  ktoré  sú 

nakupované a  skladované),  vrátane  ich stavu na  jednotlivých  skladoch a celkovo. 

Červenou  farbou  sú  zvýraznené  tie  položky,  ktorých  celkový  stav  klesol  pod 

minimálny podľa špecifikácie WH-NOT.

• Transakcia presunu tovaru (WH-MOV) zo skladu na bar. Zadaním negatívneho čísla 

sa vykoná prípadný presun v opačnom smere.

• Karta tovaru zobrazuje podrobnosti o predajnej položke – názov, typ, cenu, maržu, 

stav zásob, množstvo predajných jednotiek (predajné množstvo / zásoby) a štatistiky 

predaja – predaj za jednotlivé dni, hrubý zisk a čistý zisk.
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Diagram 4.8: Transakcie - správa tovaru



• Zoznam odvodeného (kombinovaného) tovaru zobrazuje položky druhotného tovaru. 

To  sú  jednak  miešané  nápoje,  skladajúce  sa  zo  základných  typov,  ale  aj  akčné 

(zľavnené) položky a nápoje predávané v neštandardných množstvách – malé pivo, 

malá kofola a pod.

• Karta druhotného tovaru obsahuje, oproti obyčajnému, navyše aj jeho zloženie a stav 

zásob jeho komponent.

• Ďalšia možnosť je upraviť, zrušiť alebo vytvoriť nový druhotný tovar.
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Inventúra

• Vstupnou obrazovkou je zoznam archivovaných inventúr, zobrazujúci dátum a názov 

skladu (inventúra sa vykonáva pre každý sklad samostatne).

• V samotnej transakcií inventúry užívateľ dostane zoznam tovaru vo vybranom sklade 

a jeho zaznamenaný stav zásob. Do ďalšieho stĺpca užívateľ pripíše reálny stav na 

základe  merania.  Systém  vypočíta  rozdiel.  Ku  každej  položke  sa  môže  pridať 

komentár. Pri uložení sa databáza aktualizuje na reálny stav zásob.

• Každá inventúra sa archivuje, vrátane údajov o pôvodnom stave. Ukladajú sa len tie 

položky, ktoré boli užívateľom skontrolované.

48

Diagram 4.9: Transakcie - inventúra



4.3.2.3 Pokladňa  

• Tabuľka  day referuje k predajnému dňu (smene). Každý deň sa pri začiatku služby 

vytvorí jedna inštancia. Tým, že sa tu zaznamenáva aj užívateľ, ktorý ju vytvoril sa 

zamedzuje, aby ku pokladni za daný deň mohol pristupovať niekto z iného miesta ako 

spoza baru.

• Bill je  účet  jedného  zákazníka.  Pri  účte  sa  môže  definovať  jeho  názov  (meno 

zákazníka, číslo stolu a pod). Ďalej sa zaznamenáva celková suma a zaplatená časť.

• Predaná položka sa eviduje pre každý typ tovaru a účet samostatne. Môže to byť buď 

primárny typ tovaru, alebo druhotný (miešané a akčné nápoje).

• Action_item  je druhotný typ tovaru, definuje ho jeho názov, cena a zloženie (viac pri 

transakcií Správa tovaru).

Pokladňa (POS) funguje ako samostatná transakcia. Skladá sa z účtov zákazníkov, pri 

ktorých  sú zaznačené nakúpené položky. Pri vytvorení účtu sa systém spýta na jeho názov a 
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Diagram 4.10: ER model - Skladový modul (časť Pokladňa)



vytvorí novú vizuálnu položku v pokladni. Tam barman zadáva zakúpený tovar, predvolený 

je počet kusov jeden, samozrejme s možnosťou úpravy. Systém sám počíta cenu i celkovú 

cenu za účet a zarobenú sumu za predajný deň. Barman nemá možnosť editovať predajnú 

cenu.

V pokladničnom systéme sa počíta s predanými kusmi podľa nastaveného množstva 

(definované  v  číselníku  item_template),  toto  množstvo  sa  automaticky  odčítava  zo 

skladových zásob (sklad Bar). Aplikácia funguje pomocou AJAXu a zadané dáta sa okamžite 

premietajú do databáze. Každý predajný deň sa archivuje. Druhou transakciou pri pokladni je 

zobrazenie nezaplatených účtov (POS-UN). K tým sa ukladá meno zákazníka (účtu), dátum, 

suma i jednotlivé položky.

Mnohé pokladničné  systémy zobrazujú  produkty  a  detail  jednej  objednávky.  Tento 

návrh  pokladne  vychádza  z  pôvodne  používaného  excelu  a  preto  je  základný  pohľad 

zobrazením zákazníkov a ich objednávok. Pridanie novej položky na účet zákazníka prebieha 

slovne  s  automatickým  doplňovaním  textu.  Výhodou  tohto  prístupu  je  prehľadnejšie 

zobrazenie všetkých zákazníkov a ich objednávok ale aj rýchlejšia obsluha barmanom, ktorý 

pozná portfólio predávaných produktov. Nevýhodou je možno dlhšia návyková krivka pre 

nového pracovníka a nevyužiteľnosť pri dotykových displejoch (čo v danom prípade nie je 

relevantné).

4.3.3 Finančný modul

Finančný modul nie je plnohodnotný ekonomický systém. Poskytuje len základné reporty o 

stave firmy a jej financiách. Mal by postačovať na vytvorenie prehľadu o finančných tokoch 

a eventuálne otvoriť otázky ohľadom svojho ďalšieho rozvoja.
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4.3.3.1 Dátový pohľad  

• Pre účely evidencie dividend sa používajú tabuľky dividend a owner. Zaznamenávajú 

jednotlivých investorov a peniaze im vyplatené.

• V tabuľke  operation sa  ukladajú  všetky  finančné  toky.  Automaticky  sa  vytvárajú 

záznamy pre dividendy a výdaje z iných modulov a manuálne sa dajú pridať záznamy 

pomocou transakcie Ostatné výdaje (FI-OC).

• Account reprezentuje  stav  účtu.  Firma  operuje  iba  s  jedným  účtom  –  celkovým 

stavom financií.
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Diagram 4.11: ER model - Finančný modul



4.3.3.2 Transakcie  

Cashflow

• Transakcia cashflow zobrazuje všetky zaznamenané finančné toky spolu so stavom 

účtu.  Jednotlivé  operácie  sú  zoradené  podľa  času,  s  možnosťou  filtrovania  podľa 

typu. Značí sa názov, typ, suma a prípadný odkaz na detailné zobrazenie finančnej 

operácie. Peňažné toky z iných modulov (výplaty, nákup, predaj) a dividendy sa do 

systému nahrávajú automaticky. Iné výdaje musí užívateľ zadať ručne v transakcií 

Ostatné výdaje.
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Diagram 4.12: Transakcie - finančné toky



Operácia Detail Príjem/výdaj

Sklad

Nákup tovaru WH: Detail nákupu -

Celkový príjem do kasy za deň WH: Archív pokladne +

Vyplatená sekera - +

Financie

Dividendy FI: Vyplatené dividendy -

Ostatné výdaje: - -

Nájom a energie - -

Investície - -

Prevádzkové - -

Reklama - -

Služby - -

Iné - -/+

Ľudské zdroje

Výplaty a zálohy HR: Karta zamestnanca -

Tabuľka 4.2: Zaznamenávané finančné operácie

• Ostatné výdaje – slúži na evidenciu nákladov, ktoré nemožno inde zaradiť. Bez tejto 

možnosti by bolo zobrazenie cashflow značne nepresné. Zvoliť možno typ nákladu 

(podľa tabuľky vyššie), názov i pridať poznámku.
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Dividendy

• Zoznam vyplatených dividend so všetkými detailami.

• Transakcia nového vyplatenia – najprv sa zadá celková suma určená na vyplatenie. 

Systém navrhne alikvotnú čiastku pre každého majiteľa podľa veľkosti podielu. Tú 

možno podľa potreby manuálne upraviť.

4.3.4 Modul riadenia ľudských zdrojov (HR)

Riadenie ľudských zdrojov v tomto prípade spočíva v plánovaní služieb, kontrole dochádzky 

a  evidencií  výplat.  Dochádzka  sa  kontroluje  automaticky  podľa  prihlásenia  barmana  do 

pokladničného systému po uzávierku pokladne. Tieto udalosti sa exportujú zo skladového 

modulu.
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Diagram 4.13: Transakcie - dividendy



4.3.4.1 Dátový pohľad  

• Tabuľka  employee popisuje  zamestnanca,  ktorý  môže,  ale  nemusí  byť  zároveň 

užívateľom informačného systému (user). Rovnako nie všetci užívatelia musia byť 

zamestnancami  (majitelia,  vývojári,  správca  IS).  Atribút  wage značí  dohodnutú 

priemernú hodinovú mzdu, podľa ktorej sa orientačne vypočítava výplata.

• Pri  prihlásení  barmana do pokladničného systému sa vytvorí  objekt  work_start   s 

časom začiatku smeny. Po ukončení smeny (odhlásení zo systému) sa upraví dĺžka 

trvania služby v tabuľke work_day.

• Work_day je plánovaná služba na deň a zamestnanca. Po vykonaní služby slúži ako 

záznam o jej dĺžke trvania.

• Objekt výplat salary značí záznam o vyplatení peňazí pracovníkovi.
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Diagram 4.14: ER Model - Modul ľudských zdrojov



4.3.4.2 Transakcie  

Plánovanie smien

• Kalendár zobrazuje odpracované a naplánované dni. Transakcia slúži ku plánovaniu 

služieb barmanov. Každý barman bude zvýraznený svojou farbou. U odpracovaných 

dní budú zobrazené presné časy, u plánovaných len pracovníci majúci službu.

• Pri  detailnom  pohľade  na  deň  je  možno  prevádzkarom  upraviť  alebo  potvrdiť 

odpracované časy. 
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Diagram 4.15: Transakcie - plánovanie a správa služieb



Dochádzka a výplaty

• Zoznam  zamestnancov  zobrazuje  všetkých  zamestnancov  a  odkaz  na  kartu 

zamestnanca s podrobnosťami.

• Karta  zamestnanca  ukazuje  detaily  pracovníka,  rolu,  odpracované  služby, 

naplánované  služby  a  vyplatené  peniaze.  Výplaty  nemusia  presne  zodpovedať 

odpracovaným službám, keďže hodinová sadzba je len orientačná.

• Zoznam výplat  ponúka list  všetkých vyplatených  peňazí  zamestnancom – záloh  i 

výplat. Možnosť filtrovania podľa mesiaca, či zamestnanca.

• Nová výplata – záznam o vyplatených peňazí zamestnancovi.

4.4 Bezpečnosť

Zabezpečenie prístupu k aplikácií spočíva na použití prihlasovacieho mena a hesla. Tie sa 

ukladajú  pomocou  PHP  session  na  server.  To  síce  nie  je  známe  ako  neprelomiteľná 

bezpečnostná  brána,  ale  pre  účely  ochrany  dát  malej  firmy  postačuje.  Heslo  sa  hashuje 

metódou MD5.
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Diagram 4.16: Transakcie - dochádzka a výplaty



Bezpečnostná hierarchia má tri stupne:

• Zdroj  (resource)  –  definuje  aktivitu  resp.  skupinu  transakcií  ako  napr. 

usermanagement, stock_control,  či work_control. Zdroje sú priraďované jednotlivým 

roliam a to buď len na prehliadanie, alebo aj s možnosťou úpravy.

• Rola – vychádza s firemnej hierarchie. Pridaním správcu systému vznikajú 4 základné 

role. Ďalšie sa môžu vytvoriť ad hoc.

▪ Barman.

▪ Prevádzkár.

▪ Majiteľ.

▪ Správca IT. 

• Užívateľ  –  má  priradenú  jednu,  alebo  viac  rolí.  Autorizácia  funguje  tak,  že  keď 

užívateľ pristupuje ku zdroju pomocou transakcie – tá na začiatku overí, či je užívateľ 

v roli, ktorá umožňuje prístup k danému zdroju.

Následná tabuľka ukazuje, ktorí užívatelia môžu pristupovať k jednotlivým transakciám.

• „X“ – plné oprávnenie

• „-“ - read-only 
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Transakcia Barman Prevádzká

r

Majiteľ Správca IT

Jadro

Správa užívateľov - X X X

Správa rolí - X

Sklad

Nákup tovaru X X

Inventúra X X X

Správa tovaru - X X

Presun tovaru X X X

Cenotvorba X X

Pokladňa X X -

Financie

Pridať výdaj X X

Cashflow - -

Dividendy X

Ľudské zdroje

Plánovanie služieb - X X

Dochádzka - X X

Výplaty - X X

Správa zamestnancov - - - X

Tabuľka 4.3: Užívateľské oprávnenia

4.5 Implementačné prostriedky 

Nette Framework 

Nette je český opensource framework na tvorbu webových aplikácií v PHP 5. Jeho autorom 

je David Gruhl a pre verejnosť bol uvoľnený v roku 2008 pod obdobou licencie BSD. Nette 

Framework používajú významné spoločnosti ako napríklad T-Systems, GE Money, Mladá 

fronta,  ESET,  či  Slevomat.  V ankete  serveru  Zdroják  bol  zvolený ako najpopulárnejší  a 

najpoužívanejší framework v Českej republike [13]. 

Využíva udalosťami riadené objektové programovanie. Prostredie bolo zvolené i pre 

svoju silnú podporu formulárov, množstvo dostupných doplnkov a účinné ladiace nástroje. 
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jQuery

jQuery je JavaScriptová knižnica navrhnutá pre zjednodušenie skriptovania na strane klienta 

HTML. Je nezávislá na internetovom prehliadači.  Bola predstavená v januári 2006 na New 

Yorskom  BarCampe  Johnom  Resigom.  Používa  sa  vo  viac  ako  55%  z  10.000 

najnavštevovanejších stránok, jQuery je najpopulárnejšia JavaScriptová knižnica súčasnosti 

[14]. Jedná sa o slobodný softvér zverejnený pod MIT licenciou.

V tomto projekte sa jQuery využíva najmä pre prácu s formulármi, dátovými gridmi a 

rýchlejšiu a komfortnú obsluhu pokladne.

Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) slúži na komunikáciu webového klienta a serveru 

bez nutnosti znovu načítať stránku. Nejedná sa o samostatnú technológiu, ale o kombináciu 

Javascriptu  (eventuálne  jQuery)  zasielajúceho  a  prijímajúceho  XML  (častejšie  JSON) 

požiadavky na server reprezentovaný v tomto prípade PHP technológiou.

Pomocou  ajaxu  sa  implementuje  komunikácia  pokladne  so  serverom.  Umožňuje 

zasielať  aktuálny  stav  kasy  a  objednávok,  a  pritom  neobťažuje  barmana  ustavičným 

opätovným načítavaním stránky.

MySQL

V informačnom systéme je použitá databáza MySQL. Jedná sa o relačnú databázu vytvorenú 

švédskou  firmou  MySQL  AB,  ktorú  v  súčasnej  dobe  vlastní  Oracle.  MySQL  je  asi 

najpopulárnejšou zdarma dostupnou databázou. Vo vyvíjanom systéme sa používajú tabuľky 

typu InnoDB, kvôli podpore cudzích kľúčov.

Netbeans

Netbeans  je  na  Jave  postavené  vývojové  prostredie.  Vďaka  využitiu  JVM  (Java  virtual 

machine)  je multiplatformové.  Pôvodne slúžilo hlavne na vývoj javových aplikácií,  ale v 

súčastnosti  sa,  s  použitím  zásuvných  modulov,  v  ňom  programujú  i  programy  v  iných 

jazykoch. Medzi ostatnými i PHP a HTML.

Prostredie  poskytuje  jednotné  miesto  na  správu  projektu,  SVN,  kontrolu  syntaxe, 

automatické doplňovanie kódu, či zvýrazňovanie chýb a použitia lokálnych premenných.  
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4.6 Zavedenie systému

Systém bude nasadzovaný postupne. Prioritu pri implementácií majú moduly, ktoré sú pre 

fungovanie  kľúčové,  a  ktorých  súčasný  stav  je  neuspokojivý.  Čím  bude  nahradzovať  v 

súčastnosti používané excelové tabuľky a papiere.

IS  bude  umiestnený  na  súčasnom  webovom  priestore  firmy  v  samostatnej  sekcií 

(doméne tretieho rádu) s vlastnou databázou.

Najprv bude nasadený Skladový modul, ktorý sa stará o správu zásob a inventúry. Ten 

nahradí  excelové  inventúry.  Ďalej  sa  nasadí  jeho  nadstavba  –  pokladňa,  ktorá  obdobne 

nahradí excelový systém. Ostatné moduly budú nasadzované na procesy, ktoré v súčasnosti 

nemá spoločnosť exaktne definované a fungujú len na základe osobného dohovoru – smeny, 

výplaty, finančné vyhodnotenie, a pod.

Diagram 4.17: Plán nasadzovania IS

 

4.7 Zhodnotenie nákladov

Na náklady  sa  pozeráme  z  hľadiska  interných  nákladov  na  analýzu,  výrobu  a  inštaláciu 

systému. Tj. nie pri realizácií externou firmou. Všetky použité implementačné prostriedky sú 

open-source alebo freeware, čiže sú dostupné zadarmo. Náklady na prenájom novej databáze 

sú zanedbateľné (cca 3kč za mesiac). 

Tým  ostávajú  zaujímavé  iba  náklady  na  prácu.  Tie  sú  zhodnotené  v  tabuľke  4.4. 

Vychádzal som z časovej náročnosti doposiaľ implementovanej časti (sklad) a hotových častí 

návrhu  pri  schopnostiach  a  znalostiach  autora  práce.  Čas  pri  implementácií  ostatných 
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modulov  je  odhadom.  Cena  je  orientačná  a  vychádza  z  hodinovej  taxy  160kč,  čo  bola 

priemerná mzda autora v poslednom zamestnaní.

Práca Čas (človekohodiny) Cena

Príprava 3 480

Analýza 25 4000

Návrh 44 7040

Jadro 10

Skladový modul 18

Pokladňa 6

Finančný modul 5

Riadenie ľudských zdrojov 5

Implementácia 60 9600

Jadro 8

Skladový modul 25

Pokladňa 12

Finančný modul 7

Riadenie ľudských zdrojov 8

Vizuálne úpravy 5 800

Nasadenie 5 800

Celkom 142 22720

Tabuľka 4.4: Časová náročnosť a náklady na výrobu systému

4.8 Prínosy

Prínosy informačného systému sa obecne ťažko kvantifikujú. O to komplikovanejšie to je, 

pokiaľ firma pred nasadením systému nevedie presnú finančnú, či  skladovú evidenciu.  V 

takomto prípade je možno použiť len mäkké metriky ako pocitová skúsenosť užívateľov – 

náročnosť a komfort systému na obsluhu, či prehľad manažérov o fungovaní firmy.

Systém bude v prvom rade integrovať všetky dôležité procesy firmy a sumarizovať ich 

vplyv  na  podnik.  Aktualizovaný  inventúrny  prehľad  bude  dostupný  v  každom  čase,  čo 

umožní napríklad vyššiu efektivitu  nákupu. Prehľad o predajnosti  tovaru umožní vedeniu 

tvoriť nápojový lístok podľa želaní a preferencií zákazníkov. Finančné reporty ukážu zdravý 

pohľad  na  peňažné  toky  podniku.  Vďaka  čomu  bude  môcť  manažment  tieto  toky 
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reštrukturalizovať  a  zefektívňovať.  Spolu  s  prehľadom  o  plánovaní  služieb  bude  možné 

jednoduchšie predpokladať budúce výdaje a robiť finančné plány. Barmani budú mať svoje 

vykonané i naplánované služby prehľadne na jednom mieste a rovnako oni i management 

firmy si  budú môcť skontrolovať správnosť vyplatených peňazí,  tak aby ani jedna strana 

nedošla  k  ujme.  V  neposlednom  rade  výsledky  samotnej  analýzy  prospejú  k  lepšiemu 

pochopeniu všetkých zainteresovaných osôb o fungovaní firmy.
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Záver

Navrhnutý  a  implementovaný  systém zodpovedá požiadavkám firmy v  stave,  v  akom sa 

podnik nachádza dnes. Ale ako sa bude firma vyvíjať a rásť, budú rásť aj jej informačné 

nároky. Mnohé i vďaka tým dátam, ktoré spoločnosti IS poskytne. Rovnako verím, že hneď 

po nasadení systému užívatelia objavia nielen jeho možnosti, ale aj možnosti, ktoré systém 

momentálne neposkytuje, ale mohol by a pomohlo by to vo fungovaní firmy. Tým chcem 

zdôrazniť, že inštaláciou systému sa úloha tohto projektu zďaleka nekončí, ale práve naopak, 

začína. Prevádzka a podpora softwaru sú tou najrozsiahlejšou fázou jeho životného cyklu.

Bol vytvorený modulárny systém, ktorého uplatnenie by sa mohlo v budúcnosti rozšíriť 

aj na iné podniky. Najrozsiahlejšou časťou systému je Skladový modul, ktorý je jednoducho 

rozšíriteľný o viacero skladových priestorov, či operácií a tým je možné ho použiť aj pre 

firmy úplne iného zamerania. Samozrejme možnosť použiť systém s drobnými úpravami v 

inom reštauračnom, či krčmovom zariadení sa priamo ponúka.

Z  hľadiska  osobného  vývoja  mi  slúži  táto  práca  ako  cenná  skúsenosť  vývoja 

softwarového  produktu  podľa  prianí  a  požiadaviek  zákazníka.  Overil  som si  v  praxi,  že 

správna  analýza  a  návrh,  hlavne  kľúčových  častí  systému,  môžu  veľmi  uľahčiť 

implementačnú prácu,  resp.  chyby v počiatočných častiach sa ťažko napravujú.  Vyskúšal 

som, že niekedy je dobré presvedčiť budúceho užívateľa o vhodnosti niektorých procesov, či 

prístupov, ale rovnako často, ak nie častejšie, je vhodné ho počúvať a snažiť sa hľadieť na 

problematiku jeho perspektívou, lebo v konečnom to bude práve zákazník kto rozhodne, či a 

ako sa systém bude používať.
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