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Abstrakt

TOMAN, P. Návrh datového a funkčního modelu IS firmy. Bakalářská práce. Brno 2007.

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu 

informačního systému společnosti DIRTEL, s.r.o. Byla provedena analýza současné situace 

společnosti a analýza problematiky týkající se informačního systému. Na základě výsledků 

bylo vypracováno řešení návrhů datového a funkčního modelu informačního systému, které 

bude možné použít na implementaci informačního systému, který společnost ještě nemá.

Klíčová slova

Databáze SQL, datové modelování, diagram toku dat, E-R diagram, ekonomický 

systém, funkční modelování, informační systém.

Abstract

TOMAN, P. Design of data and functional model of company´s IS. Bachelor thesis. Brno

2007.

This Bachelor work deals with the design of data and functional information system 

model of DIRTEL s.r.o. company. The current situation of the company and the issues 

concerning its information system have been thoroughly analysed. On the basis of the 

outcome of the analysis, the solution for the design of data and functional information 

system model has been elaborated. The solution might be used for implementation of 

information system, which is not being used by the company at present.

Key words

Database SQL, data simulation, data flow diagram, E-R diagram, economic system, 

functional simulation, information system.



Bibliografická citace bakalářské práce: 

TOMAN, P. Návrh datového a funkčního modelu IS firmy. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 61 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Kříž, Ph.D.



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušil autorská práva 

(ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem 

autorským).

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.5.2007

……………………….….

Pavel Toman



Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Křížovi, Ph.D. za jeho podporu a 

pomoc při řešení bakalářské práce.

Dále bych chtěl poděkovat společnosti Dirtel s.r.o. za ochotu a potřebné informace, 

které mi poskytli při zpracovávání bakalářské práce.



Obsah:

Úvod ............................................................................................................................ 11

1 Vymezení problému a cíle práce......................................................................... 12

2 Analýza problému a současné situace ................................................................ 13

2.1 Popis společnosti........................................................................................... 13

2.1.1 Základní údaje o společnosti............................................................. 13

2.1.2 Předmět podnikání ............................................................................ 13

2.1.3 Historie a současnost společnosti ..................................................... 13

2.1.4 Obchodní činnost .............................................................................. 14

2.1.5 Organizační struktura........................................................................ 14

2.2 Analýza vnitřního prostředí společnosti ....................................................... 14

2.2.1 Zákazníci........................................................................................... 14

2.2.2 Konkurence....................................................................................... 15

2.2.3 Dodavatelé ........................................................................................ 15

2.3 SWOT analýza.............................................................................................. 16

2.3.1 Silné stránky společnosti .................................................................. 16

2.3.2 Slabé stránky společnosti.................................................................. 16

2.3.3 Příležitosti společnosti ...................................................................... 16

2.3.4 Hrozby společnosti ........................................................................... 17

2.4 Informační technologie ................................................................................. 17

2.4.1 Software ............................................................................................ 17

2.4.2 Hardware........................................................................................... 18

2.4.3 Informační systém............................................................................. 18

2.5 Závěr ............................................................................................................. 18

3 Teoretická východiska práce .............................................................................. 19

3.1 Data a informace........................................................................................... 19

3.2 Informační systém......................................................................................... 19

3.3 Informační technologie ................................................................................. 20



3.4 Datové modelování ....................................................................................... 21

3.4.1 Nejdůležitější pojmy datového modelování ..................................... 21

3.4.2 Datové modely, typy datových modelů ............................................ 22

3.4.3 Relační datový model ....................................................................... 23

3.4.3.1 Relace (entita) .................................................................... 24

3.4.3.2 Integrita relačního modelu ................................................. 25

3.4.3.3 Normalizace dat ................................................................. 26

3.4.3.4 Metodika návrhu modelu ................................................... 26

3.5 Funkční modelování ..................................................................................... 27

3.5.1 Základní pojmy ................................................................................. 27

3.5.2 Metody funkčního modelování ......................................................... 28

3.5.2.1 Slovní popis funkčního modelu ......................................... 28

3.5.2.2 Stavový diagram ................................................................ 28

3.5.2.3 Diagram toku dat (DFD).................................................... 28

4 Vlastní návrhy řešení........................................................................................... 30

4.1 Ekonomický software ................................................................................... 30

4.1.1 Ekonomický systém POHODA 2007 ............................................... 31

4.1.2 Ekonomický systém Money S3 ........................................................ 35

4.1.3 Volba ekonomického software ......................................................... 37

4.2 Databázový software pro další řešení ........................................................... 39

4.2.1 MS SQL Server................................................................................. 39

4.2.2 MySQL ............................................................................................. 40

4.2.3 Volba databázového softwaru pro vlastní řešení .............................. 40

4.3 Řešení zbývajících oblastí informačního systému........................................ 41

4.3.1 Tabulky součástí ekonomického softwaru Pohoda........................... 42

4.3.2 Tabulky vlastního řešení ................................................................... 43

4.4 Dotazy na výstupy z vlastního řešení ........................................................... 47

4.5 Funkční model informačního systému.......................................................... 51

5 Přínos (efektivnost) návrhu řešení ..................................................................... 53



6 Závěr ..................................................................................................................... 54

Seznam použité literatury ......................................................................................... 55

Knihy ..................................................................................................................... 55

Elektronické zdroje ................................................................................................ 56

Přílohy......................................................................................................................... 57

Příloha č. 1 – SQL dotazy pro vytvoření databáze a tabulek................................. 57



11

Úvod

Informace je v dnešní době neocenitelná, dává nám náskok před konkurencí. 

Každá společnost potřebuje ke své činnosti shromažďovat informace, manipulovat 

s nimi a předávat je dál. Informace musí být neustále k dispozici.

Prostředek, který společnosti umožní operovat s informacemi, je informační 

systém. A proto, pokud chce jít společnost DIRTEL, s.r.o. s dobou, měla by vytvořit 

svůj vlastní informační systém. 

Pro vytvoření informačního systému společnosti je nezbytné navržení jeho 

datového a funkčního modelu, protože to jsou základní techniky, které slouží k přípravě 

analýz pro vývoj informačních systémů. Výsledkem těchto modelování jsou podklady 

určené pro naprogramování a vytvoření požadovaného informačního systému.

Nejdříve se seznámíme s analýzou problému a současného stavu společnosti. 

Potom shrneme potřebné teoretické podklady pro návrh vlastního řešení. Na závěr 

namodelujeme vlastní řešení informačního systému společnosti a zhodnotíme jeho 

přínosy.
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1 Vymezení problému a cíle práce

Společnost DIRTEL, s.r.o. chce být v dnešní době rovným soupeřem konkurence, 

a proto je nezbytné mít fungující informační systém. Protože společnost nemá žádný 

informační systém, je tedy hlavním cílem vytvořit kvalitní IS pro zlepšeni efektivity 

práce. 

Její stávající systém je převážně papírový a nevelikým využitím výpočetní 

techniky je zbytečně pomalý. Takový stav je pro společnost dnes nedostačující. 

Společnost od vytvoření informačního systému očekává zefektivnění toku informací pro 

všechny jeho uživatele, zvýšení pružnosti administrativního a rozhodovacího procesu.

Hlavním cílem, kterým se zabývá bakalářská práce, je návrh datového a 

funkčního modelu informačního systému této společnosti, které jsou pro jeho tvorbu 

nezbytné.

Správně vytvořený datový a funkční model je důležitý krok, podle kterého se 

uskutečňuje vlastní implementace informačního systému a povede k dosažení výše 

zmíněných požadavků společnosti. 

Ve své práci jsem se zaměřil na veškerá data ve firmě a procesů s nimi spojených:

 Oblast obchodních aktivit

 Oblast péče o zákazníka

 Oblast servisu

 Oblast firemních financí

 Oblast montáží

Po tomto průzkumu byla navržena datová struktura a znázornění procesů s daty 

pomocí nástroje MS SQL Server.



13

2 Analýza problému a současné situace

2.1 Popis společnosti

2.1.1 Základní údaje o společnosti

Spisová značka: C 26167 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Název subjektu: DIRTEL s.r.o.

IČO: 25331795

Sídlo: Brno, Mariánské náměstí 1, č.p. 617, PSČ 61700

Den zápisu: 19.03.1997

Základní kapitál: 100 000 Kč

Telefon : 545 221 800

Fax : 545 221 799

E-mail : dirtel@dirtel.cz

web : www.dirtel.cz

Servisní linka : 545 221 753

2.1.2 Předmět podnikání

 specializovaný maloobchod

 zprostředkování obchodu

 zprostředkování služeb

 činnost technických poradců v oblasti telekomunikací a počítačové sítě

 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

 pronájem a půjčování věcích movitých

2.1.3 Historie a současnost společnosti

Společnost DIRTEL s.r.o. byla založena 19. března 1997. Původním předmětem 

podnikání byla pouze koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

zprostředkovatelská činnost. Firma však postupem času začala rozšiřovat svoji 

obchodní činnost až dospěla do současné podoby.

Obecně se udává, že až po pěti letech je možné zjistit, zda je firma konkurence 

schopná a zda je schopná fungovat dlouhodobě. I společnost DIRTEL ve svých 
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začátcích prodělala nejednu finanční či přímo existenční krizi. Po každé se však tuto 

krizi podařilo překonat. Dnes již firma působí na trhu komunikační techniky devátým 

rokem a patří mezi stabilní a zavedené firmy.

Nemalou zásluhu má na tomto stavu fakt, že se jedná o rodinnou společnost a 

zaměstnanci tak mají k firmě velmi úzký vztah.

2.1.4 Obchodní činnost

Společnost působí v oblasti komunikační techniky a je autorizovaným partnerem 

pro systémy Siemens, Alcatel a Panasonic. Dále je firma držitelem certifikátu Alcatel, 

Panasonic a AT&T na telekomunikační systémy. Na českém trhu se specializuje na 

integraci a bezpečnost datových, informačních a hlasových řešení. Poskytuje nejen 

služby spojené s návrhem a implementací řešení, ale i s dlouhodobou správou, 

provozem a zabezpečením sítě.

2.1.5 Organizační struktura

Jednatel Věra Vavrisová

Obchodní zástupce Zdeněk Vavris

Administrativní pracovník Lenka Vavrisová

Technik Jiří Ludvík

Daňový poradce Helena Nosková

2.2 Analýza vnitřního prostředí společnosti

2.2.1 Zákazníci

Odvětví: různorodé

Velikost firem: od 3 do 2000 zaměstnanců

Umístění (oblast): ČR

Velikost objednávek: - 10% z celkového množství zakázek tvoří velké zakázky

- 30% tvoří středně velké zakázky

- 60% tvoří malé zakázky

Kriteria koupě : firmy nakupující podle kvality a spolehlivosti
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Technologie: různorodé (jedná se jak o firmy, které zatím nemají žádný komunikační 

systém, tak i firmy které mají zastaralý systém či úplně nový systém a 

vyžadují pouze servis zařízení)

Vztah k firmě: jedná se o nové (neznámé) zákazníky i o zákazníky, kteří se společností

udržují dlouhodobý vztah

Technika koupě: většina zákazníků upřednostňuje jednorázové splacení celé částky a to 

prostřednictvím bezhotovostního platebního styku, zbývající 

zákazníci využívají finančního pronájmu

Naléhavost dodávek: drtivá většina zákazníků požaduje zavedení (zprovoznění) 

produktu či systému v co nejkratším časovém úseku

2.2.2 Konkurence

Společnost se pohybuje na trhu s velkou konkurencí. V grafu jsou uvedeny 

skupiny firem v odvětví, ve kterém se společnost DIRTEL pohybuje. Jsou to firmy, 

které mají podobnou strategii, nabízejí podobné výrobky a obsluhují stejné segmenty 

trhu. Jedná se o hlavní konkurenty společnosti.

2.2.3 Dodavatelé

K dodavatelům společnosti patří pouze velkoobchodní prodejci. Společnost 

soustřeďuje nákup především na jednoho dodavatele, vzhledem k cenové výhodnosti při 

opakovaných nákupech a u nákupu většího množství zboží.
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2.3 SWOT analýza

2.3.1 Silné stránky společnosti

 pověst firmy

 kvalita produktů

 servis

 věrnost stávajícím zákazníkům

 velký okruh dlouhodobých stálých zákazníků

 široký sortiment produktů a služeb

 velká motivace zaměstnanců

 schopní zaměstnanci

2.3.2 Slabé stránky společnosti

 znalost potřeb zákazníků

 schopnost zavádět nové produkty

 velké náklady na materiál

 propagace

 informační systém společnosti

 elektronický obchod

2.3.3 Příležitosti společnosti

 Technologický pokrok

V oblasti komunikací dochází poměrně často k vývoji nových produktů, zavádění 

nových procesů či technologií. Firma by se proto měla snažit co nejefektivněji 

využít každé „novinky“, která se na objeví na trhu.

 Zvýšení poptávky

V současné době je poptávka po produktech, které firma nabízí, nižší než by byla 

společnost schopná pokrýt.

 Proniknutí na jiný než český trh
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2.3.4 Hrozby společnosti

 Lepší propagace konkurence

Přestože společnost nabízí produkty stejné či s vyšší kvalitou než konkurence, 

nevyrovná se jí v oblasti reklamy, podpory prodeje atd.

 Zpoždění dodávek od dodavatelů

 Zpoždění platby od zákazníků

Poměrně často se společnosti stává, že realizuje zakázku, ale zákazník nezaplatí 

včas. To pak může společnosti způsobit finanční potíže či nemožnost nakoupit 

dostatek materiálu pro další zakázku. Zajímavé je, že mezi „neplatiče“ většinou patří 

spíše velké firmy, u kterých by se dal předpokládat určitý stupeň serióznosti.

 Vstup nového konkurenta na trh

 Snížení poptávky

Větší snížení poptávky může společnost finančně či dokonce existenčně ohrozit.

2.4 Informační technologie

2.4.1 Software

 OppenOffice.org 1.1 je otevřený multiplatformní kancelářský balík s množstvím 

funkcí. Uživatelské rozhraní a funkčnost jsou velmi podobné dalším produktům na 

trhu jako jsou Microsoft Office nebo Lotus SmartSuite. Společnost využívá tohoto

kancelářského balíku, protože na rozdíl od komerčních produktů, u kterých se cena 

pohybuje kolem 13 000 Kč, je tento produkt zdarma.

Firma pro svou potřebu využívá z balíku zejména:

- textový procesor (OppenOffice.org Writel)

- tabulkový procesor (OppenOffice.org Calc)

- prezentační nástroj (OppenOffice.org Impress)

- databázové nástroje (OppenOffice.org Base)

 Operační systém Windows XP

 Speciální programy pro konfigurace, správu a servis dodávaných systémů, které 

firma získává přímo od výrobců jednotlivých typů zařízení a které jsou pro 

jednotlivé typy zařízení rozdílné.

 Aplikace pro výpočet ceny a tvorbu obchodní nabídky od výrobců daného systému.
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2.4.2 Hardware

 notebooky UMAX, ASUS (s přijatelným poměrem ceny a výkonu)

 stolní počítače – tyto počítače si pracovníci firmy konfigurují a skládají sami 

vzhledem k požadavkům, které vyžaduje systém.

2.4.3 Informační systém

Firma nevyužívá žádného konkrétního či specializovaného informačního systému. 

A proto cílem této práce je navržení datového a funkčního modelu pro budoucí

informačního systému. 

2.5 Závěr

Společnost působí na českém trhu již devátým rokem. Za toto období se z malého 

obchodu vyvinula společnost, která má velký okruh stálých zákazníků a patří k 

profesionálům ve svém oboru.

Dnes nabízí široké spektrum produktů a služeb. Základem pro společnost jsou 

dobré vztahy se zákazníky, odpovídající kvalita provedené práce a produktů.

Společnost má však značné nedostatky ohledně propagace svých produktů a

služeb a nevyužitých možností okolo komunikačního mixu. Je si jich vědoma a 

v budoucnosti se na ně hodlá zaměřit. 

Hlavní problém, který firma hodlá v nejbližší době řešit, je neexistence 

informačního systému. Společnost svá data uchovává v papírové evidenci a ukládáním 

dat na velké disky. Společnost chce, aby všechna data byla uložena a propojena právě 

pomocí informačního systému.
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3 Teoretická východiska práce

3.1 Data a informace

Rozlišovat pojmy data a informace je důležité vzhledem k jejich vztahu 

k uživateli. Informací rozumíme určitou zprávu neboli vjem, který splňuje tři vlastnosti. 

Za prvé syntaxe, což znamená, že příjemce porozumí sdělení zprávy. Za druhé 

sémantika, kdy porozumí obsahu, co vlastně zpráva říká o něm a okolí. A poslední 

vlastnost je relevance. Zpráva musí mít pro přijímajícího význam. Fyzickým záznamem 

informace se z ní stávají data, z kterých opětovným přečtením získáme informace zpět.

Dalším důležitým pojmem jsou znalosti. Znalost vzniká z informace pomocí 

zkušeností uživatele.

3.2 Informační systém

Informačním systémem se rozumí uspořádaná množina prvků se svými 

vlastnostmi a vztahů mezi nimi. Jednodušeji řečeno, systém tvoří množina vzájemně 

propojených částí, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, aby byl naplněn 

daný účel systému.

V literatuře se objevuje řada definic informačního systému. Vybral jsem tuto 

definici uvedenou v [5]: Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a 

metod (programů) zabezpečující sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů v systémech řízení.

Užitek informačního systému

Je zbytečné vytvářet informační systém, pokud by neměl nějaký užitek. Na užitek 

informačního systému se můžeme dívat z pohledu určitého subjektu (majitel, manažer, 

zaměstnanec, zákazník apod.). U každého subjektu vzniká potřeba informací a právě 

splněním této potřeby subjekt očekává nějaký užitek.

Potřeba informací je u všech subjektů jiná a tedy každý má i jiné požadavky na 

informační systém. Podle podnikové sféry můžeme subjekty rozdělit na čtyři skupiny, 

které mají jiná očekávání:

 majitelé – potřebují informace o zhodnocování jejich majetku

 manažeři – informace potřebné k řízení podniku
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 zaměstnanci – lepší komunikaci a pracovní prostředí, know-how

 zákazník – splnění jeho potřeb (produkt, služby), informace o společnosti

Následující obrázek znázorňuje model užitku [6].

3.3 Informační technologie

Abychom mohli zpracovávat data, ze kterých posléze vzniknou informace, 

potřebujeme k tomu určité nástroje, metody a znalosti, které se nazývají informační 

technologie. Tyto nástroje a metody sloužící ke zpracování dat se jinak nazývají 

hardware a software.

Hardware

Hardware se rozumí veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. 

Můžeme ho rozdělit na tyto oblasti:

 počítače (osobní, servery, mainframe)

 periferní zařízení (tiskárny, scanner apod.)

 komunikační technologie (síťové prvky, modemy apod.)
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Software

Software nebo též programové vybavení počítače je sada všech programů 

umístěných v počítači. Software vzniká jeho naprogramováním a dá se rozdělit podle 

jeho funkce na:

 Systémový software, který je programovým vybavením počítače umožňující 

spouštění nebo zpracování aplikačního software. Typický představitel 

systémového software je operační systém.

 Aplikační software neboli programy je programové vybavení navržené a 

vytvořené pro řešení nějakého konkrétního problému.

3.4 Datové modelování

Datové modelování patří mezi základní činnost pro vytvoření informačního 

systému. Jedná se vlastně o navržení modelu dat určené pro jejich uložení do počítače. 

Dochází k zaznamenání vlastních dat bez duplicit a nepřesností, ale také zachycení 

jejich vzájemné vazby a souvislostí.

3.4.1 Nejdůležitější pojmy datového modelování

Entita

Jak už bylo řečeno v datovém modelování dochází k ukládání dat neboli datového 

objektu z reálného světa, který je v datovém modelu reprezentován datovým objektem 

neboli entitou.

Atributy entity

U každé entity chceme zaznamenat určité údaje, které nám tuto entitu přibližují. 

Tyto údaje, které u jednotlivých entit zaznamenáváme se nazývají atributy entity neboli 

datová položky. Datová položka je údaj, který je dále nedělitelný (atomický). Jak bude 

každá datová položka určena záleží pouze na autorovi. U každé datové položky se určují 

dva atributy - typ a délka. Konkrétní použitelné typy položek vychází z aplikačního 

nástroje, ve kterém bude datový model vytvářen. Jinak existují tři základní a nejčastěji 

používané typy položek jako je text (označován C), číslo (N) a datum (D). Délka datové 

položky se udává v bytech nebo v počtu znaků, které do položky můžeme zaznamenat. 

Délka položky bývá zpravidla pevná.
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Věta

Věta neboli struktura datového objektu je definována jako množina datových 

položek (atributů entity), které se vztahují k určitému konkrétnímu datovému objektu 

(entitě). Délka věty se uvádí v bytech a je součtem délek jednotlivých datových 

položek.

Struktura věty

Je to definice všech datových položek a jejich délek. Představuje určité místo na 

médiu, do kterého se zapisují data. Veškeré vložené údaje musí dodržovat délku datové 

položky a do věty není možné vložit údaje, které nejsou definovány ve struktuře věty.

Příklad: Entita STUDENT

ATRIBUTY ENTITY - VĚTA STRUKTURA VĚTY

Identifikační číslo položka typ délka

Jméno Identifikační číslo N 4

Příjmení Jméno C 15

Adresa Příjmení C 25

Datum narození Adresa C 50

Obor Datum narození D

Ročník Obor C 3

Ročník C 1

3.4.2 Datové modely, typy datových modelů

Informační systém se skládá z více datových objektů, kde pro každý zvlášť je 

navržena samostatná datová struktura věty. V reálném světě tyto datové objekty spolu 

nějak souvisí.

Našim cílem v informačním systému je vytvořit odpovídající obraz skutečnosti

tak, aby vložená data do systému plně odpovídala realitě. Tím se rozumí podrobný 

popis jednotlivých datových objektů a vazeb mezi nimi. 
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K tomuto nám slouží různé typy datových modelů, které můžeme použít. Jsou to 

tyto datové modely:

 Lineární datový model – Při znázornění tohoto modelu obdélník představuje 

tabulku databáze. V tomto modelu není žádná vazba mezi jednotlivými 

tabulkami. Příkladem lineárního datového modelu je například kartotéka knih 

v knihovně, kde jednotlivé karty s údaji o knize jsou seřazeny v krabici. Každá 

karta představuje jednu větu databáze a mezi kartami (větami) nejsou 

vzájemné vztahy.

 Hierarchický datový model – Tento model je tvořen rodičovským segmentem 

(větou), ze které vedou vazby na jemu podřízené segmenty (děti). Podřízené 

segmenty jsou segmenty jiné struktury a obsahu. Vazby na jednotlivé 

segmenty jsou znázorněny pointery (ukazateli). Příkladem rodičovského 

segmentu může být věta s údaji o studentovi, potom jeho podřízenými 

segmenty jsou jeho uskutečněné zkoušky. Počet podřízených segmentu je 

tolik, kolika zkoušek se účastnil.

 Síťový datový model – Síťový model je obdobou hierarchického datového 

modelu. Pointery vedou nejen z rodičovského segmentu na jeho dětské 

segmenty, ale obecně mezi segmenty databáze v různých směrech. Zde 

hovoříme už jen o segmentech. Šipky ve schématu naznačují, kde jsou vazby 

mezi segmenty (větami).

 Relační datový model – Tomuto modelu je věnována samotná kapitola 

popsána níže.

3.4.3 Relační datový model

Relační datový model patří k nejpoužívanějším datovým modelům. Jsou založeny 

na teorii relací. Relační datové modely umožňují zachytit nejen data o zkoumaných 

objektech, ale také vzájemné vztahy mezi objekty, což nám umožňuje přiblížení 

k reálnému světu.

Vzniká z několika lineárních datových modelů spojených pomocí položky 

nazývané relační klíč. Toto spojení není trvalé, ale vzniká tehdy, když potřebujeme mít 

k dispozici data ze všech spojených tabulek a zaniká, když práci s modelem ukončíme. 

Jednotlivé lineární modely můžeme využívat i samostatně. 
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Nezbytnou podmínkou pro vytvoření relačního modelu je, aby všechny dílčí 

databáze obsahovaly stejný relační klíč. Relační klíč je tedy položka se stejným 

datovým typem, délkou a datovým obsahem. Jako relační klíč volíme položku 

jednoznačně identifikující danou větu.

3.4.3.1 Relace (entita)

Popis relace na příkladu – entita autor knihy:

Stupeň relace  n

schéma relace Identifikační číslo Jméno Příjmení Národnost

tělo relace
100 Karel Toman česká

101 Victor Hugo francouzská

kardinalita relace  m

Schéma relace zapisujeme ve tvaru R(A1, A2, ... , An). Počet atributů n relace se 

označuje stupeň (řád) relace, kardinalita těla relace m se označuje kardinalita relace. A 

platí, že stupeň relace je konstantní, kardinalita proměnná.

Pravidla pro tabulkovou prezentaci relace:

 jeden řádek zastupuje jednu n-tici relace

 tabulka neobsahuje duplicitní řádky

 sloupce i řádky mohou být přeházené

 sloupec tabulky je určen jménem atributu

 názvy sloupců (atributy) jsou různé

 hodnoty v tabulce jsou atomické
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3.4.3.2 Integrita relačního modelu

Integrita relačního modelu je stav, při kterém uložená data v modelu odpovídají 

vlastnostem objektů z reálného světa. Rozlišujeme dvě integritní omezení, integritní 

omezení pro entitu a pro vztahy entit.

a) Integritní omezení pro entity (relace)

Doménová integrita

Doménová integrita neboli integrita hodnot nám říká, že každá hodnota každého z 

atributů relace (položky věty) musí být z množiny hodnot pro daný atribut přípustných.

Entitní integrita

Pro entitní integritu platí, že každá relace musí mít určen primární klíč. Primární 

klíč je množina jednoho nebo více atributů, jejichž hodnoty jednoznačně identifikují 

každý řádek relace.

Primární klíč (primary key) je jednoznačný, to znamená, že v relaci neexistuje jiná 

věta tabulky, která by měla stejnou hodnotu primárního klíče. Další vlastnost 

primárního klíče je, že je minimální. To znamená, že žádný atribut není možné vypustit, 

aniž by se porušilo pravidlo jednoznačnosti primárního klíče.

A právě primární klíč je prostředkem adresace. Proto u každého atributu 

primárního klíče musí být zadána hodnota a každá n-tice relace musí být v každém 

okamžiku identifikovatelná hodnotou primárního klíče.

Referenční integrita

Referenční integrita se týká cizího klíče (foreign key). Cizí klíč je vlastně atribut 

s těmito vlastnostmi: každá hodnota je buď plně zadaná nebo plně nezadaná; existuje 

jiná relace s primárním klíčem, tak že hodnota cizího klíče odpovídá hodnotě 

primárního klíče nějaké n-tice této jiné relace.

Cizí klíč společně s primárním klíčem jiné tabulky nám umožňuje vytvářet vazby 

mezi relacemi, co je cílem relačního datového modelu. Přitom musí platit, že cizí a 

odpovídající primární klíč musí být definovány na stejné doméně a databáze nesmí 

obsahovat žádnou nesouhlasnou hodnotu cizího klíče.
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b) Integritní omezení pro vztahy (vztahy)

U relačních modelů uvádíme tzv. relační poměr, který uvádí kolik n-tic relací sobě 

navzájem odpovídá. Určují se čtyři vztahy – 1:1, 1:N, N:1 a N:M.

Vztah 1:1 říká, že jedné větě z jedné relace odpovídá jedna věta jiné relace.

Vztah 1:N znamená, že jedné větě z jedné relace odpovídá jedna nebo více vět 

z jiné relace. Vztah N:1 je obrácený model 1:N, díváme se na něj z opačné strany.

Vztah N:M nám říká, že jedné nebo více vět z jedné relace odpovídá jedna nebo 

více vět z jiné relace. Tento vztah není řešitelný, jeho řešení spočívá ve vytvoření nové 

relace, která se nazývá průniková entita. Tento model se tak transformuje na dva 

modely 1:N a N:1.

3.4.3.3 Normalizace dat

Normalizace dat je činnost, pomocí které upravujeme návrhy datových struktur 

tak, aby odpovídaly normalizačním formám. Cílem normalizačních norem je, aby 

ukládání dat bylo efektivní a minimalizovala se redundance při zachování integrity a 

konsistence dat. Datový model je navržen optimálně, pokud splňuje normalizační 

formy.

1. normalizační forma – multizávislost: Věta obsahuje položky, které jsou 

jednoduché, nikoli složené, nebo vícehodnotové. Položky se neopakují.

2. normalizační forma – funkční závislost: Relace je ve druhé normalizační formě, 

pokud je v první normalizační formě a položky věty, které nejsou relačním klíčem jsou 

významově plně závislé na těchto klíčových položkách.

3. normalizační forma – tranzitivní závislost: Relace je ve třetí normalizační formě, 

pokud je v druhé normalizační formě a všechny neklíčové položky jsou vzájemně 

nezávislé.

3.4.3.4 Metodika návrhu modelu

Postup při návrhu relačního datového modelu:

1. definování jednotlivých datových objektů - entit

2. znázornění objektů do diagramu a stanovení vztahů mezi entitami (relační 

poměr)



27

3. odstranění vazby N:M a její transformace na modely 1:N a N:1

4. určení primárních klíčů jednotlivých entit

5. stanovení, jaké klíče budou použity pro jakou vazbu, pravidlo pro vazbu 1:N: 

primární klíč ze strany 1 se stane cizím klíčem na straně N, primární klíč ze 

strany N nelze použít jako cizí klíč na straně 1.

6. stanovení sledovaných atributů entit

7. návrh relačního datového modelu hotov

3.5 Funkční modelování

Funkční modelování se zabývá algoritmizací činností a procesů, které 

v informačním systému probíhají. Funkční model je tedy přesný popis dějů, jak 

pracovat a zpracovávat data z datového modelu a transformovat je na výstupní data. 

Funkční model je vlastně dynamický pohled, dává nám přesné postupy (algoritmy).

Při popisu činností se provádí hierarchický rozklad funkcí od nejobecnějších až do 

elementárních funkcí.

3.5.1 Základní pojmy

Elementární funkce

V elementární funkci se transformují vstupní data na data výstupní. Tento proces 

transformace je jednoznačně stanoven a řídí se pravidly, řídícími daty.

Schéma elementární funkce
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Událost - Funkce v systému je  spouštěna na základě vzniku určité události

 očekávaná (vstupní) událost

 časová událost – spojena s určitým časovým údajem

 mimořádná událost – událost narušující normální průběh

Proces

Ve skutečnosti se vše neděje na základě jedné elementární funkce, ale spojuje se 

jich několik dohromady, pak se hovoří o procesu.

3.5.2 Metody funkčního modelování

Existují různé metody, pomocí kterých se znázorňuje funkční model informačních 

systémů. Uvedeny jsou jen ty nejznámější a nevíce používané.

3.5.2.1 Slovní popis funkčního modelu

Metoda. při které dochází k slovnímu popisu jednotlivých částí informačního 

systému. Používá se při řešení malých úloh a pro komunikaci uvnitř pracovního 

analytického týmu.

3.5.2.2 Stavový diagram

Zde se popisují stavy objektů, které mohou nastat, a co tyto změny přechodu mezi 

stavy vyvolává. Stavový diagram kreslíme vždy pro určitou entitu.

3.5.2.3 Diagram toku dat (DFD)

Diagram toku dat (Data Flow Diagram) je jeden z nejpoužívanějších diagramů 

funkčního modelování. Zjistíme z něj návaznost jednotlivých činností v rámci úlohy, 

datové vstupy a výstupy a kdo jednotlivé činnosti provádí. V DFD diagramu se nedají 

zachytit rozhodovací procesy.

Pro kreslení diagramu toku dat platí tyto pravidla:

 neobsahuje více než okolo 10 procesů

 proces nesmí mít jen vstupy nebo jen výstupy

 datový tok z externí entity jde přes proces

 datový tok z/do uložení jde přes proces

 mezi procesy není datový tok



29

Při znázorňování diagramu toku dat se používají různé notace. Nejvíce používaná 

je notace Yourdon and Coad. Symboly v diagramu pomocí této notace:

Proces – Transformace vstupních dat na výstupní. Jméno procesu 

vyjadřuje smysl transformace.

Externí entita – Objekt z okolí, s kterým proces komunikuje, 

zdroj/příjemce dat.

Uložení dat – Datový soubor, doklad. Je to pasivní objekt, 

modeluje statická data.

Pojmenovaný datový tok – Přesun dat z jedné části do 

druhé části systému.
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4 Vlastní návrhy řešení

Společnost chce vytvořit informační systém, který se bude řešit veškerou její 

činnost probíhající ve společnosti. Společnost požaduje, aby informační systém 

zahrnoval oblasti účetní, ekonomické a informační:

 účetnictví (podvojné účetnictví, účetní doklady, účetní deník atd.)

 sklady (zásoba, příjemky, výdejky atd.)

 objednávky (přijaté a vydané objednávky atd.)

 faktury (vydané a přijaté faktury atd.)

 mzdy a personalistika (společnost má nyní 5 zaměstnanců)

 majetek

 pokladna a banka

 odběratelé a dodavatelé

 reklamace

 montáže

 aktuality společnosti

 přijímání dotazů, přání čí stížnosti zákazníků nebo dodavatelů

Podle mého názoru, vytvářet celý informační systém společnosti je zbytečné 

plýtvání časem a penězi. V současné době existuje software, který řeší ekonomickou 

činnost firmy. A tak by bylo nejlepší využít již takto vytvořený program, který by se stal 

součástí nového informačního systému společnosti. Tento software by vyřešil mnoho 

oblastí, které společnost chce zabudovat do svého informačního systému. Potom by 

stačilo se zabývat těmi oblastmi, který daný software neřeší. A na závěr vyřešit interface 

mezi navrhovanou částí informačního systému a ekonomickým softwarem.

4.1 Ekonomický software

V dnešní době existuje řada ekonomických produktů. Mezi nejznámější a nejvíce 

rozšířené patří tyto dva produkty:

 POHODA 2007

 Money S3
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4.1.1 Ekonomický systém POHODA 2007

Ekonomický systém POHODA je komplexní účetní, ekonomický a informační 

systém pro malé až střední firmy z řad fyzických i právnických osob. Účetní software 

POHODA je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a 

společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb.

Účetní software POHODA vyniká 

uživatelským komfortem srovnatelným s 

produkty MS Office, s nimiž i datově 

spolupracuje. Tento software ocení 

každý, kdo si potrpí na profesionální 

vzhled firemních dokumentů a podrobný 

přehled o vlastním hospodaření.

Program obsahuje obrovskou škálu 

nadstandardních funkcí, které ušetří spoustu práce a času. 

Produkty POHODA 2007

K dispozici je několik obsahově odlišných variant programu - od daňové evidence 

pro nenáročné po komplexní ekonomický systém v síťové verzi, která je umístěna v 

centrále celonárodní sítě poboček nebo ve které velká účetní firma zpracovává 

účetnictví svým klientům. 

Možnosti systému lze navíc rozšířit prostřednictvím volitelných doplňků. 

Ekonomický systém lze kdykoli rozšířit tak, aby vyhovoval vašim narůstajícím 

nárokům a požadavkům. Rozšíření na vyšší variantu poskytujeme za pouhý rozdíl cen 

obou variant. K dispozici jsou také síťové verze. Pro firmy s velkým databázovým 

zatížením je určena POHODA SQL, která využívá technologii klient-server. Toto řešení 

výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost dat, umožňuje velký počet současně 

pracujících klientů a zpracování velkého objemu dat.

Ceník softwarových produktů POHODA 2007

K dispozici je několik obsahově a cenově odlišných variant programu. Nejlevnější 

varianta plně vyhoví podnikateli, který na jednom počítači zpracovává daňovou 

evidenci, síťová verze programu je zase ideálním řešením pro nasazení v počítačové síti 
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malých a středních firem s řádově deseti počítači a operačním systémem MS Windows. 

Svým zaměřením POHODA bez problémů vyhoví společnostem, které se zabývají 

obchodem a poskytováním služeb.

POHODA 2007 Síťová verze pro 4 až 10 počítačů 

POHODA 2007 Mini  1 980 Kč Standard NET 10 13 960 Kč

POHODA 2007 Lite  3 980 Kč Profi NET 10 13 960 Kč

POHODA 2007 Standard  6 980 Kč Premium NET 10 19 960 Kč

POHODA 2007 Profi  6 980 Kč Komplet NET 10 23 960 Kč

POHODA 2007 Premium  9 980 Kč Jazz NET 10    9 960 Kč

POHODA 2007 Komplet 11 980 Kč

POHODA 2007 Jazz   4 980 Kč Ceny jsou bez DPH.

Síťová verze je řešením pro nasazení v počítačové síti malých a středních firem. 

Síťová licence NET10 opravňuje uživatele k provozu až na 10 počítačích spojených v 

síti peer-to-peer nebo maximálně 10 stanicích připojených k jednomu serveru.

Pro malé firmy je k dispozici levnější síťová licence NET3, která opravňuje 

uživatele k provozu na 2 až 3 počítačích. 

Síťová verze pro 2 až 3 počítače 

 POHODA 2007 Standard NET 3 10 470 Kč

POHODA 2007 Profi NET 3 10 470 Kč

POHODA 2007 Premium NET 3 14 970 Kč

POHODA 2007 Komplet NET 3 17 970 Kč

POHODA 2007 Jazz NET 3    7 470 Kč

Multilicence

Výše uvedené nesíťové verze lze instalovat pouze na jeden počítač. Pro provoz na 

více počítačích je třeba zakoupit přídavné licence. Typickým příkladem je instalace na 

PC a notebook.
POHODA 2007 MLP nesíťová přídavná licence 2 000 Kč
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Doplňky a rozšíření

K produktu POHODA 2007 lze dokoupit následující doplňky a rozšíření.

REPORT Designer editor tiskových sestav    2 000 Kč

POHODA 2007 Intrastat výkazy pro Intrastat    4 000 Kč

POHODA 2007 Kasa maloobchodní prodejna    4 000 Kč

POHODA 2007 PZD datová centrála    6 000 Kč

POHODA 2007 M25 mzdy pro organizace nad 25 zaměstnanců    4 000 Kč

POHODA 2007 SKA účtování skladů metodou A 4 000 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a platí od 1.9.2006. 

Srovnání variant ekonomického systému POHODA

Ekonomický systém POHODA je k dispozici v několika obsahově a cenově 

různých variantách. Abyste mohli posoudit, která POHODA bude pro Vás ta nejlepší, v 

následující tabulce je přehledně zobrazen obsah jednotlivých variant. 

Popis variant ekonomického 

systému POHODA
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Adresář (správa obchodních kontaktů, 

komunikační funkce, organizace 

dokumentů)

* * * * * * * *

Neomezený počet účetnictví

(účetních jednotek)
* * * * * * *

Daňová evidence (peněžní a 

nepeněžní deník, interní doklady, 

předkontace)

* *  * * *

Účetnictví (účetní deník, předkontace, 

interní doklady, saldo, analýza)
* * * *

Finance (pokladna, banka) * * * * * * * *

Homebanking (tvorba příkazů, 

zaúčtování výpisů)
* * * * * * *
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Daně (přiznání k DPH, podklady pro 

daň z příjmů)
* * * * * * *

Fakturace (vydané/přijaté faktury, 

zálohové faktury, příkazy k úhradě)
* * * * * * * *

Objednávky (nabídky, poptávky, 

přijaté/vydané objednávky)
* * * * * * *

Poštovní sestavy (poukázky, 

průvodky, obálky, štítky)
* * * * * * *

Cizí měny (podpora euro, kursové 

lístky, cizojazyčné sestavy)
* * * * * * *

Majetek (dlouhodobý, leasingový a 

drobný majetek)
* * * * * *

Kniha jízd (vozidla, jízdy) * * * * * *

Mzdy (personalistika, mzdy do 25 

zaměstnanců)
*1 *1 *1 *

Sklady (zásoby, příjemky, výdejky, 

prodejky, převodky, výroba, 

inventura)

* *2 *2 * *

Intrastat (možnost rozšíření o výkazy 

Intrastat)
* * * * *

Podpora internetových obchodů *3 *3 *3 *3 *3

Podpora pokladního software *4 *4 *4 *4 *4

Podpora pokladního hardware a 

čárových kódů
* * * * *

Vysvětlivky k tabulce:

"*" Varianta obsahuje tuto agendu/funkci. 

"*1" Varianta obsahuje mzdy pro malé organizace. Volitelně lze dokoupit mzdy pro 

velké organizace pod názvem POHODA M25. 

"*2" Varianta obsahuje sklady B. Volitelně lze dokoupit sklady A pod názvem 

POHODA SKA. 
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"*3" Varianta obsahuje internetový objednávkový systém eForm a podporuje také 

obchody jiných výrobců. 

"*4" Volitelně lze dokoupit pokladní software POHODA Kasa.

4.1.2 Ekonomický systém Money S3

Money S3 patří mezi nejrozšířenější systémy pro malé a střední firmy v České 

republice a je vhodný i pro neziskové organizace. Nabízí všechny potřebné moduly -

podvojné účetnictví i daňová evidence (jednoduché účetnictví), adresář, fakturaci, 

sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších doplňků, včetně homebankingu, propojení 

s pokladními systémy, internetovými obchody nebo dalšími aplikacemi na bázi XML. 

Vyznačuje se především jednoduchou a snadnou obsluhou v prostředí Microsoft 

Windows.

Systém využívá nejširší spektrum zákazníků. 

Naleznete mezi nimi firmy, které se zabývají 

nákupem a prodejem, výrobou nebo službami. Vše 

při velmi dobrém poměru cena/výkon, zajištěnou 

servisní sítí po celém území ČR a pravidelnou 

legislativní i funkční aktualizací.

Money S3 zodpovědně nabízí jednoduchost 

a snadnost ovládání pro ekonomy, obchodníky 

i manažery. Získáváte jednoduchou a účelnou práci s daty a jejich vyhledáváním, 

tříděním, zpracováním nebo tiskem.

K dispozici je velké množství všech obvyklých i nadstandardních funkcí, které na 

každém kroku usnadňují podnikání. Vše s minimálními nároky na zaškolení a nasazení 

systému.

Money S3 - popis systému

Money S3 je modulárním systémem. Základem je vždy modul daňové evidence 

(jednoduchého účetnictví) nebo podvojného účetnictví s adresářem a fakturací. 

V základní verzi dále naleznete evidenci majetku, knihu jízd, editor tiskových 

formulářů, import a export dat, homebanking a další.
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Volitelnými moduly jsou skladový a objednávkový systém a personalistika a 

mzdy. Ke každému kompletu Money S3 vždy získáváte zcela zdarma i Editor tiskových 

sestav a modul Intrastat.

Popis funkcí variant ekonomického systému Money S3
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Ceny kompletů Money S3 pro daňovou evidenci a pro podvojné účetnictví 

Komplety pro daňovou evidenci
Cena bez 

DPH

Licence pro 

další PC

Money S3 Mini     1 990 Kč        790 Kč 

Money S3 Market     3 990 Kč     1 590 Kč 

Money S3 Business     7 990 Kč     3 190 Kč 

Komplety pro podvojné účetnictví
Cena bez 

DPH

Licence pro 

další PC

Money S3 Office     8 990 Kč     3 590 Kč 

Money S3 Professional   13 990 Kč     5 590 Kč 

Money S3 Premium   19 990 Kč     7 990 Kč 

4.1.3 Volba ekonomického software

A) POHODA 2007

Po prozkoumání produktů POHODA 2007 je pro společnost nejlepší varianta 

POHODA 2007 Komplet. Při rozhodování jsme brali v úvahu služby, které produkt 

nabízí a cenu.

Varianta POHODA Komplet je kompletní varianta určená účetním firmám a 

dalším subjektům, které chtějí zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví v jediném 

komfortním programu. Nejprodávanější varianta ekonomického systému POHODA s 

bezkonkurenčním poměrem cena/hodnota.

- licence pro 1 počítač: 11 980 Kč (bez DPH)

- síťová verze pro 3 počítače: 17 970 Kč (bez DPH)

 účetnictví (účetní deník, pokladna, banka, interní doklady, daně, saldo, finanční 

analýza) 

 daňová evidence (peněžní deník, pokladna, banka, přiznání DPH, podklady pro DzP) 
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 homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů) 

 cizí měny (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy) 

 objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky) 

 fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě) 

 adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů) 

 poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky) 

 majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek) 

 kniha jízd (vozidla, jízdy) 

 mzdy (personalistika, mzdy do 25 zaměstnanců) 

 sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, 

inventura) 

 internetové obchody 

 podpora pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace 

B) MONEY S3

Z produktů Money S3 splňuje požadavky varianta Money S3 Professional.

Toto řešení je vhodné pro společnost účtující v podvojném účetnictví, která 

zpracovává mzdy max. 10-ti zaměstnancům a která používá skladové hospodářství -

sklad typu B. V ceně zdarma modul Daňová evidence (Jednoduché účetnictví).

- cena 13 990 Kč (bez DPH)

- další PC 5 590 Kč (bez DPH)

 Podvojné účetnictví

 Daňová evidence (Jednoduché účetnictví) zdarma v ceně

 Fakturace

 Sklady a objednávky B

 Personalistika a mzdy (do 10 zaměstnanců)

 Evidence majetku

 Kniha jízd, tiskové výstupy, import a export, homebanking, internetové 

obchody, bezpečnost dat

Navíc zcela zdarma:    Editor tiskových sestav, Výkazy Intrastat 
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Závěr

Z výběru produktů Money S3 a POHODA 2007 je nejlepší varianta POHODA 

2007 Komplet. Pro začátek bych doporučil variantu Komplet NET 3, který je pro 2 až 3 

počítače, jelikož má firma 5 zaměstnanců. Později by se mohlo rozšířit na verzi 

Komplet NET 10. Rozhodujícím kritériem byla cena produktu a množství služeb, které 

společnost využije. 

4.2 Databázový software pro další řešení

V další fázi návrhu vhodného IS pro firmu zbývá ošetřit zbývající oblasti 

z hlediska archivace a správy dat, které neukládá zvolený ekonomický software Pohoda. 

Tyto oblasti musíme řešit při samostatném návrhu datového a funkčního modelu IS. Pro 

samotné řešení musíme společnost počítat se zařazením nového databázového serveru 

do IS a jeho propojení s ekonomickým systémem Pohoda.

Z široké nabídky databázových serverů, které jsou dnes komerčně i bezplatně 

nabízeny bych společnosti doporučil jeden z následujících systémů.

1. komerční produkt Microsoft SQL Server 2005

2. opensource software MySQL

4.2.1 MS SQL Server

Jednou z variant produktů společnosti Microsoft je MS SQL server 2005 Express 

Edition, který je zcela zdarma. Tato verze Express je plnohodnotný MS SQL Server bez 

omezení počtu uživatelů. Má, ale následující omezení :

1) Velikost SQL databáze je omezena na 4 GB diskového prostoru (nepočítá se 

do ní žurnál neboli LOG soubor SQL databáze).

2) Verze Express umí využít maximálně 1 procesor a 1 GB operační paměti 

serveru (ostatní prostředky serveru nevyužije, ale samozřejmě funguje)

Data v MS SQL 2005 Express lze dynamicky vystavovat do internetu a 

přistupovat k nim z internetu bez omezení, podle písemného vyjádření pracovníka české 

pobočky Microsoft.

Technické informace: Stažení MS SQL 2005 Express serveru ze stránek firmy 

Microsoft. Podmínkou pro instalaci MS SQL 2005 Express je instalace SP1 

pro Windows 2003 server a .NET Framework 2.0
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Momentálně je k dispozici SP2 pro MS SQL 2005, v němž jsou provedeny 

změny. Za nejdůležitější opravy a rozšíření lze považovat:

 vylepšení podpory více-serverových prostředí 

 rozšířené bezpečností vlastnosti s ohledem na certifikaci Common Kriteria 

 zvýšení výkonu, zejména u složitějších XML operací 

 zavedení nového datového typu varDecimal 

 vzájemnou podporu analytických služeb a nových Office 

 rozšíření ovlivnění drill-down operací 

 rozšíření replikačních možností za využití snapshot databází 

 vylepšení podpory informování o chybových stavech 

4.2.2 MySQL

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Je k 

dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí.

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka 

SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s 

některými rozšířeními.

 Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS 

Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o 

volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. 

Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní 

software webového serveru.

4.2.3 Volba databázového softwaru pro vlastní řešení

Z produktů Microsoft SQL Server 2005 a MySQL bych společnosti doporučil 

verzi produktu Microsoft SQL 2005 Express Edition, který je zcela zdarma, plně 

funkční a omezení se týkají pouze velikosti databáze, ale v případě naší malé 

společnosti, toto omezení nehraje velkou roli. Další kritériem pro volbu bylo, že tento 

produkt mi přijde spolehlivější a více rozšířený, je vhodný pro použití na operačních 

systémech od firmy Microsoft, která zajišťuje flexibilní podporu databázového systému 

jako jsou oprava případných chyb, nové funkce a pohodlnější přístup k uloženým datům 

např. pomocí uživatelského nástroje pro správu databáze "Microsoft SQL Server 

Management Studio".
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4.3 Řešení zbývajících oblastí informačního systému

Vybraný ekonomický software Pohoda 2007 Komplet řeší níže uvedené oblasti. 

Tento software ale nezahrnuje veškeré požadavky společnosti. Tyto zbývající oblasti 

musí být vyřešeny samostatně doplňujícím řešením, které bude následovně provázáno 

s ekonomickým systémem Pohoda.

Ekonomický software Pohoda 2007 Komplet:

- účetnictví (účetní deník, pokladna, banka, interní doklady, daně, saldo) 

- daňová evidence (peněžní deník, pokladna, banka, přiznání DPH, podklady pro DzP) 

- homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů) 

- cizí měny (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy) 

- objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky) 

- fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě) 

- adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů) 

- poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky) 

- majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek) 

- kniha jízd (vozidla, jízdy) 

- mzdy (personalistika, mzdy do 25 zaměstnanců) 

- sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výrobní čísla, inventura) 

- internetové obchody 

- podpora pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace 

Firma chce, aby informační systém řešil ještě tyto oblasti, které nejsou součástí 

ekonomického software:

Montáž – Společnost požaduje evidenci montážních úkonů, kterému zákazníku a 

které objednávce se montáž vztahuje, kdy byla montáž zahájena a kdy ukončena, který 

pracovník montáž prováděl, jaké zboží bylo montováno, stručný popis montáže, montáž 

souvisí evidencí knihy jízd

Reklamace – Evidence reklamací, stručný popis reklamace, který zákazník 

reklamaci podává, kdo reklamaci vyřídil, datum podání reklamace, datum vyřízení 

reklamace, zda reklamace vyžadoval výjezd pracovníka, datum záruky, nové datum 

záruky, doplatek zákazníka
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Servis – Zde společnost požaduje, aby byl k dispozici přehled nabízených 

produktů s podrobným popisem, cenou, množstvím atd., který bude sloužit 

potenciálním zákazníkům a dodavatelům. Tato část už je ošetřena v ekonomickém 

softwaru Pohoda. Dále součástí informačního systému společnosti mají být možnost:

 aktuality - odesílání emailů s aktualitou zákazníkům společnosti

 zprávy - zákazník prostřednictvím informačního systému odešle email 

s žádostí či dotazem, který zaměstnanec společnosti vyřeší. Tento princip 

interakce se zákazníkem je dnes označován jako Help Desk.

Řešení těchto zbývajících částí informačního systému bude navrženo pomocí 

produktu MS SQL Server 2005 Express Edition.

4.3.1 Tabulky součástí ekonomického softwaru Pohoda

Pokud bychom vytvářeli opět tyto tabulky docházelo by k duplicitám 

v ekonomickém softwaru a v navrhovaném vlastním řešení. Proto musí dojít k propojení 

ekonomického softwaru s naším řešením. Spojení je provedeno provázáním databáze 

vlastního řešení s databází systému Pohoda. 

Doplňující řešení bude využívat následující databázové tabulky systému Pohoda:

 tabulka ZAKAZNIK – obsahuje osobní informace o zákaznících, identifikaci, 

adresu, kontakty a informaci o svolení zasílat reklamní zprávy (hodnoty 

ANO/NE, databázový typ "bit"), uživatelské jméno a heslo pro online 

webovou komunikaci s firmou.

 tabulka ZBOZI – Obsahuje informace o nabízeném zboží, interní firemní 

identifikaci, identifikaci dodavatele, název zboží, informace a odkaz na 

výrobce, cenu zboží a odkazy na skladové informace.

 tabulka PRACOVNIK – Informace o zaměstnancích firmy. Jejich 

identifikace,jméno, příjmení, pozice ve firmě a slouží k dalšímu propojení na 

mzdové informace.

 tabulka KNIHA_JIZD – Informace o vozidlech společnosti, přehled o 

uskutečněných jízdách zaměstnanců společnosti.

 tabulka OBJEDNAVKA – Obsahuje seznam vydaných objednávek. 

Objednávka se vždy vztahuje na nějaké konkrétní zboží. Na objednávce může 
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být více zboží a jedno zboží může být na více objednávkách, to je vztah N:M, 

tento vztah je řešen pomocí průnikové entity OBJEDNAVKA_POLOZKY.

V navrhovaném řešení, jsou tyto tabulky vytvořeny zjednodušeně, kde jsou 

vytvořeny jen důležité atributy potřebné pro propojení tabulek a tvorbu dotazů. Tabulky 

jsou jinak mnohem rozsáhlejší a jsou součástí ekonomického systému Pohoda.

4.3.2 Tabulky vlastního řešení

Tabulka Reklamace

Tabulka Reklamace uchovává informace o reklamacích. Eviduje název reklamace, 

podněty pro reklamaci popsané zákazníkem, důvod reklamace, stav reklamace, 

automatickou informaci o datu podání a datum vyřízení reklamace. Ve firmě je ke 

každé nové reklamaci přidělen zaměstnanec, který za danou reklamaci zodpovídá a řeší.

V průběhu vyřizování prochází reklamace následujícími stavy:

 přijatá – Reklamace byla podána zákazníkem a firma reklamaci přijala.

 ve zpracování – Ve firmě byl určen pracovník, který si přebral reklamaci 

k vyřízení.

 vyřízena – Reklamace je vyřízena, čeká se na předání zákazníkovi.

 předána – Reklamace je uzavřena, zákazník obdržel opravené zboží nebo 

náhradu.

 zamítnuta – Reklamace byla shledána výrobcem jako neoprávněná.

Vazby:

 zákazník – 1:N - Zákazník může podat více reklamací a vždy jedna reklamace 

se vztahuje k jednomu zákazníkovi.

 pracovník – 1:N – Každou reklamaci vyřizuje pouze jeden pracovník, 

pracovník může vyřizovat více reklamací.

 objednávka – 1:N – Každá reklamace se vztahuje ke konkrétnímu 

identifikačnímu číslu objednávky (uskutečněné), k jedné objednávce může být 

více reklamací.
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Tabulka Montáž

Tabulka eviduje montážní úkony prováděné firmou. Obsahuje informace o 

charakteru montáže, tedy popis, co má být vykonáno, datum zahájení montáže, 

předpokládanou délku trvání ve dnech, datum skutečného ukončení.

Samotné montáži předchází vždy objednávka práce, která s montáží souvisí. Podle 

objednávky je definováno, jaké zboží je k montáži potřeba a pro kterého zákazníka je 

montáž plánovaná. Pro výjezd na montáž se přiřazuje k montáži vozidlo. Vozový park a 

objednávky jsou definovány v systému Pohoda a pro naše řešení bude využito informací 

z tabulky KNIHA_JIZD a OBJEDNAVKA.

Vazby:

 objednávka – 1:N – Každá montáž se vztahuje vždy ke konkrétní objednávce, 

ale dokončení zakázky si může vyžádat jeden montážní výjezd nebo více.

 pracovník – N:M – Montáž se vztahuje k pracovníkovi, kdy jeden pracovník 

se může podílet na více montážích zároveň a na jedné montáži může pracovat 

více pracovníků. Tento vztah je řešen průnikovou entitou

PRACOVNIK_MONTAZ, která je zobrazena v E-R diagramu na obrázku. Z 

této tabulky lze potom programově získat další hodnotu, tedy počet 

pracovníku na dané montáži.

 kniha_jízd – 1:N – Každý výjezd je konkrétně určen jednou montáží, ale na 

jednu montáž může být v průběhu realizace uskutečněno více výjezdů.

 zboží – 1:N – Konkrétní zboží se vztahuje se vztahuje k jedné montáži, ale na 

jednu montáž může být požadováno více zboží.

Tabulka Zprava

Tabulka Zprava slouží k ukládání informací při komunikaci se zákazníkem, 

přesněji k evidenci problémů čí stížností zákazníka. Lze ji zařadit do podmnožiny IS 

nazývané jako Help Desk. Předávání dat do Help Desku může zákazník provést přímo 

přes internetové stránky firmy, na kterých bude formulář určený pro tuto službu nebo 

jednoduše e-mailem, kde toto učiní za zákazníka pověřená osoba na firmě.

Ve vlastním řešení, kde je Help Desk řešen velice jednoduše, eviduje tabulka 

informace o uživateli, který problém zadal (zákazník, nebo pověřená osoba společnosti), 
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identifikace zákazníka, který problém zaslal, datum zadání, název zprávy, oddělení na 

firmě, pro které je problém určen, popis problému, stav vyřizování problému, datum 

předpokládaného vyřešení, datum vyřešení, popis řešení, řešitel a identifikace osoby, 

která provedla kontrolu správnosti řešení.

V našem řešení budeme předpokládat jednoduchý princip, kdy na každý problém 

bude odpovězeno pouze jedním konečným řešením a tedy informace o řešení (kdo řešil, 

kdy vyřešil problém, popis řešení, případně odkazy na dokumenty, které mohou být 

rovněž uloženy do databáze) budou součástí tabulky ZPRAVA.

Pro každý problém je velmi důležitým parametrem stav řešení, který může 

informovat zákazníka, v jakém stavu se řešení jeho problému nachází. Stav řešení může 

nabývat hodnot:

 nevyřešen – Problém je zadán do Help Desku a je k němu vybrán řešitel.

 rozpracován – Řešitel po převzetí problému a zahájení činnosti změní stav.

 kontrola – Řešitel ukončí práci na problému a oznámí dokončení práce osobě, 

která je určena ke kontrole daného problému.

 vyřešen – Kontrola řešení proběhla v pořádku, problém je vyřešen. Pokud by 

kontrola prokázala nedostatečné řešení, byl by opět označen problém jako 

nevyřešen.

Vazby:

 zákazník – 1:N – Každý problém je svázán se zákazníkem, zákazník může 

poslat na firmu více problémů či dotazů.

Tabulka aktuality a kategorie

Tabulka aktuality eviduje veškeré aktuality společnosti, ať už to jsou informace 

konkrétně o firmě (např. změny provozních dob, kontaktů), tak informace o nově 

nabízených službách, o cenách, o slevách a bonusových akcích. V tabulce bude název 

aktuality, obsah aktuality, datum vytvoření a datum platnosti

Aktuality zasílá firma svým zákazníkům, ale pouze pokud si to zákazník přeje. 

Rozhodování, zda zasílat aktuality zákazníkovi se provádí podle informace uložené v 

tabulce ZAKAZNIK u každého zákazníka. Hodnota nabývá pouze hodnot (ANO/NE).
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Pro lepší a cílenější účinnost aktualit, bude firma definovat jednotlivé kategorie 

aktualit, do kterých budou aktuality řazeny podle tématu, ke kterému se vztahují. 

Zákazník bude mít možnost si definovat např. přes webové rozhraní po přihlášení na 

stránky firmy, zda aktuality zasílat a pokud ano, tak označit tématické kategorie, o které 

by měl zájem.

Tyto informace budou uloženy v pomocné tabulce s názvem KATEGORIE. 

Jednotlivé kategorie vytváří společnost a odpovědný pracovník vždy zařadí novou 

aktualitu do správné kategorie.

Vazby:

 zákazník – N:M – Zákazník může mít zvoleno žádnou až více kategorií a 

z každé kategorie se mohou posílat aktuality více zákazníkům. Pro tento vztah 

je definována pomocná vazební tabulka ZAKAZNIK_KATEGORIE.

 kategorie – 1:N – Každá aktualita se vztahuje k jedné kategorii, ale v jedné 

kategorii je více aktualit.

Entitno-relační diagram (E-R diagram)

E-R diagram znázorňuje propojení jednotlivých tabulek a vytvoření relačních 

vazeb mezi nimi. Grafická podoba E-R diagramu vytvořeného pomocí Microsoft SQL 

Server 2005 je zobrazena dále na obrázku.
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Entitno-relační diagram

4.4 Dotazy na výstupy z vlastního řešení

Společnost bude požadovat určité výstupy z vlastního řešení, pokud by žádné 

výstupy nebyly, nemělo smysl se zabývat nějakým vlastním řešením.

Společnost bude požadovat dotazy, které se budou velmi opakovat, na konkrétní 

výstupy. Na tyto opakující a velmi časté požadavky je vhodné vytvořit uložené 

procedury, ve kterých bude společnost měnit pouze hledané parametry dotazu.
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Mezi velmi časté dotazy společnosti z vlastního návrhu řešení patří například:

 Který zákazník podal nejvíce reklamací?

 Kdo řešil konkrétní montáž u daného zákazníka?

 Jaký je kontakt na konkrétního zákazníka?

 Které zboží je nejčastěji prodáváno?

Pro tvorbu těchto dotazu jsou použity jen relace s nejdůležitějšími atributy, které 

jsou potřebné pro tyto dotazy. Podrobná tvorba relací a dalších dotazů, je otázkou 

dalšího programování a podrobnějšího řešení. V našem případě řešíme jen návrh, zda 

vůbec tato práce má smysl.

Který zákazník podal nejvíce reklamací?

Tento dotaz zajímá společnost z důvodů častých reklamací zákazníka. Zda 

neexistuje zákazník s velkým množstvím reklamací, protože pak by tento zákazník byl 

podezřelý, jestli jeho reklamace jsou vůbec oprávněné nebo zda nedochází k nějakým 

reklamačním podvodům společnosti.

Dotaz nemá žádné vstupní parametry, prostě zjistíme název zákazníka s největším 

počtem reklamací.

Vytvoření procedury

create procedure pocet_reklamaci

as

begin

select distinct TOP 1 z.id_zakaznik, z.jmeno, count (*) as pocet

from zakaznik z, objednavka o, reklamace r

where o.id_objednavka = r.id_objednavka and z.id_zakaznik = o.id_zakaznik

GROUP BY z.id_zakaznik, z.jmeno

order by pocet desc

end

Zavolání procedury

exec pocet_reklamaci
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Kdo řešil konkrétní montáž u daného zákazníka?

Pokud by si zákazník stěžoval na provedenou montáž, vedoucího by zajímalo, 

který pracovník ji prováděl. A tak tento dotaz nám najde montáže u tohoto zákazníka se 

jménem pracovníka, který ji prováděl.

Tento dotaz by měl vstupní parametr název zákazníka např. Kofola. Dotaz nám 

najde veškeré montáže u tohoto zákazníka a přiřadí k nim odpovídající pracovníky.

Vytvoření procedury

create procedure montaz_kdo (@nazev varchar(50))

as

begin

select z.id_zakaznik, z.jmeno, o.id_objednavka, p.id_pracovnik, p.jmeno, p.prijmeni

from zakaznik z, objednavka o, montaz m, pracovnik_montaz mp, pracovnik p

where @nazev = z.jmeno and z.id_zakaznik=o.id_zakaznik and 

o.id_objednavka=m.id_objednavka

and m.id_montaz=mp.id_montaz and mp.id_pracovnik=p.id_pracovnik

end

go

Zavolání procedury

exec montaz_kdo 'Kofola'

Jaký je kontakt na konkrétního zákazníka?

Mezi časté dotazy bude patřit vyhledání kontaktních údajů (telefon či email) na 

zákazníka z různých důvodů např. nejasností objednávky, změny termínů montáže atd.

Zde může být vstupním parametrem název zákazníka jako název firmy např. 

Kofola nebo jméno a příjmení kontaktní osoby zákazníka (nemusí být zadány).

Výstupem bude název zákazníka, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon a 

email na zákazníka.
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Vytvoření procedury

create procedure najdi_kontakt (@nazev varchar(50), @jmeno varchar(50), @prijmeni 

varchar(50))

as

select id_zakaznik, nazev, jmeno, prijmeni, telefon, email

from zakaznik

where @nazev=nazev or (@jmeno = jmeno and @prijmeni = prijmeni)

or (@nazev=nazev and @jmeno = jmeno and @prijmeni = prijmeni)

go

Zavolání procedury

exec najdi_kontakt 'Kofola',null,null

Které zboží bylo nejčastěji prodáváno?

Vedení společnosti bude určitě zajímat, které zboží se nejvíc prodává. Například 

z důvodů statistik, oblíbenosti zboží atd. Je to i zajímavá informace pro zákazníka, 

takové doporučení, které zboží je nejvíce oblíbené.

Dotaz nemá vstupní parametr, výstupem bude informace o zboží s počtem 

prodaných kusů.

Vytvoření procedury

create procedure najdi_nejprodavanejsi

as

select DISTINCT TOP 1 z.id_zbozi, z.nazev, z.cena, sum (pocet_ks)as pocet

from zbozi z, objednavka_polozky op

where z.id_zbozi=op.id_zbozi

group by z.nazev, z.id_zbozi, z.cena

order by pocet desc

go

Zavolání procedury

exec najdi_nejprodavanejsi
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4.5 Funkční model informačního systému

Funkční modelování se zabývá algoritmizací činností a procesů, které 

v informačním systému probíhají. Pro znázornění funkčního modelu je použit diagram 

toku dat neboli DFD diagram (Data Flow Diagram) pomocí notace Yourdan and Coad.

Digram toku dat je rozdělen na dvě části z důvodu jeho velikosti. První část DFD 

diagramu znázorňuje funkční model pro výběr kategorií aktualit zákazníkem a samotné 

zasílání aktualit.

Druhá část diagramu toku dat znázorňuje zbývající popis vlastního návrhu řešení 

informačního systému společnosti (viz níže).

Výběr 
kategorie

D1 Zíkazník

Zákazník

D9 Kategorie

Obdržení 
aktualit

D10 Aktuality

Firma

Zadání 
aktualit

data o 
zákazníkovi

požadavek

data o 
zákazníkovi

vybrané 
kategorie

data o 
kategoriích

požadavek

data o 
aktualitách

data o 
aktualitách
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Registrace 
zákazníka

Zákazník

D1 Zákazník

Objednání

Výběr zboží Katalog zboží

D2 Zboží

D3 Objednávky

Stanoveni 
pracovníka

Provedení 
montáže

D4 Pracovník

D5 Pracovnik_montaz

D6 Montáž

Výjezd na 
montáž

D7 Kniha jízd

Firma

Podání 
reklamace

Vyřízení 
reklamace

Přiřazený 
pracovník

D4 Pracovník

D8 Reklamace

Zákazník

Firma

data o 
zákazníkovi

data o 
zákazníkovi

data o 
zákazníkovi

potvrzení 
objednávky

požadavek

Stav zboží

data o zboží

data o zboží

data o zboží

data o 
objednávce

data o 
objednávce

data o 
objednávce

informace o 
pracovníkovi

vytížení 
pracovníka

informace o 
pracovníkovi

informace o pracovníkovi

info o montáži

data o provedení 
montáže

požadavek požadavek

info o 
vozidlechobsazení 

vozidla

požadavek

data o 
reklamaci

info o stavu 
reklamace

info o stavu 
reklamace

data o 
reklamaci

data o 
pracovníkovi

určení 
pracovníka

data o 
pracovníkovi
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5 Přínos (efektivnost) návrhu řešení 

Cílem mé bakalářské práce je návrh datového a funkčního modelu informačního 

systému společnosti. Otázkou je, jaký je přínos (efektivnost) mého návrhu řešení.

Důležité je porovnat současný stav společnosti a můj návrh řešení. V současném

stavu společnost nemá žádný informační systém, veškerá data vede v papírové podobě 

(faktury vydané, přijaté, objednávky, mzdy atd.), některé údaje jsou uchovávány 

v elektronické podobě na společném serveru počítačové sítě. Ovšem mezi těmito daty 

nejsou žádné vazby, neprojevují se vzájemné vztahy mezi reálnými objekty. Podvojné 

účetnictví je vedeno samostatně, opět není provázáno s odběrateli ani dodavateli.

V mém návrhu je proveden datový a funkční model. Je vybrán ekonomický 

software Pohoda 2007, který vyřeší ekonomickou oblast. Budou zde ukládána veškerá 

potřebná data a mezi těmito daty jsou vytvořeny vztahy, což přinese jejich propojení. 

Společnost ovšem potřebuje ošetřit oblasti, které nejsou tímto ekonomickým softwarem 

řešeny. Opět budou definovány databáze s těmito údaji a jejich propojení. V konečné 

fázi je nutné propojit ekonomický software s navrhovaným řešením.

Vytvoření tohoto informačního systému přinese mnoho přínosů pro společnost. 

Mezi hlavní přínosy patří dokonalý přehled o všech potřebných datech, od 

ekonomických oblastí až po samotné montáže společnosti, a jejich vzájemném 

propojení. Tento informační systém nám bude umožňovat dokonalé vyhledávání 

potřebných údajů pomocí dotazů či uložených procedur na nejčastější požadované 

výstupy společnosti. Takže už nepřichází v úvahu pracné prohledávání dat v papírové 

podobě, kde vyhledání konkrétního údaje trvalo příliš dlouho.

Společnost bude mít dokonalý přehled o všech datech, jak se s nimi může 

pracovat a jak se budou transformovat.
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6 Závěr

V mé práci jsem navrhoval datový a funkční model nového informačního systému 

společnosti Dirtel s.r.o.

Vlastní návrh řešení je rozdělen na dvě části vlastního řešení – ekonomickou část 

informačního systému a zbývající část.

První část řešení se zabývá ekonomickou částí informačního systému. Kde jsem 

místo tvorby úplně nového informačního systému řešícího ekonomickou otázku, zvolil 

výběr komerčního produktu ekonomického softwaru. Myslím si, že tvořit tuto část 

úplně od začátku je zbytečné a je to plýtvání financemi. V dnešní době existuje mnoho 

ekonomických softwarů. Rozhodoval jsem se mezi produkty Pohoda 2007 a Money S3. 

Po podrobnějším zkoumání obou produktů a porovnání s požadavky společnosti jsem 

zvolil ekonomický software Pohoda. Tento software více splňoval požadavky 

společnosti a byl levnější.

Druhá část vlastního řešení se zabývá vyřešením zbývajících oblastí, které nejsou 

součástí ekonomického softwaru a společnost je požaduje. V této části byly navrženy 

nové databáze, do kterých se budou ukládat potřebná data, byl tedy navržen datový 

model těchto oblastí. Potom byl navržen funkční model zbývajícího řešení, který 

znázorňuje, jak se s těmito daty bude pracovat a co se s nimi bude dít. 

Důležitým aspektem řešení je, že tyto dvě části řešení musí být spojeny 

dohromady. Musel se vyřešit vzájemný interface mezi ekonomický softwarem a 

vlastním řešením. Toto je také znázorněno ve vlastním návrhu řešení, kde nové 

databáze jsem propojeny s databázemi ekonomického softwaru Pohoda.
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Přílohy

Příloha č. 1 – SQL dotazy pro vytvoření databáze a tabulek 

A. Vytvoření databáze např. IS_spolecnosti

use master

create database IS_spolecnosti

B. Pomocné tabulky systému Pohoda

Tyto tabulky jsou vytvořeny zjednodušeně za účelem správného propojení 

s vlastním návrhem řešení.

 tabulka ZAKAZNIK

create table zakaznik (id_zakaznik int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

nazev varchar(50) null,

jmeno varchar(50) null,

prijmeni varchar(50) null,

telefon varchar(9),

email varchar(50));

 tabulka ZBOZI

create table zbozi (id_zbozi int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 

nazev varchar(50),

cena int);

 tabulka PRACOVNIK

create table pracovnik (id_pracovnik int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

cislo int null,

jmeno varchar(50) null,

prijmeni varchar(50) null);

 tabulka KNIHA_JIZD

create table kniha_jizd (id_jizda int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

cislo int null);
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 tabulka OBJEDNAVKA

create table objednavka (

id_objednavka int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

id_zakaznik int,

foreign key (id_zakaznik) references zakaznik(id_zakaznik));

 průniková entita OBJEDNAVKA_POLOZKY

create table objednavka_polozky(

id_polozky int IDENTITY (1,1) primary key,

pocet_ks int not null,

id_zbozi int,

id_objednavka int,

foreign key (id_zbozi) references zbozi(id_zbozi),

foreign key (id_objednavka) references objednavka(id_objednavka));

C. Tabulky vlastního návrhu řešení

 tabulka REKLAMACE

create table reklamace (

id_reklamace int IDENTITY (1,1) primary key,

nazev_reklamace varchar (50) not null,

popis varchar (2000) not null,

datum_podani datetime not null,

datum_vyrizeni datetime not null,

stav_reklamace varchar(20) null,

doplatek bit null,

id_pracovnik int,

id_objednavka int,

foreign key (id_pracovnik) references pracovnik(id_pracovnik), 

foreign key (id_objednavka) references objednavka(id_objednavka))

 tabulka MONTAZ

create table montaz (

id_montaz int IDENTITY (1,1) primary key,
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popis varchar (200) not null,

datum_zahajeni datetime not null,

delka_trvani int null,

datum_ukonceni datetime not null,

id_objednavka int,

id_jizda int,

foreign key (id_objednavka) references objednavka(id_objednavka),

foreign key (id_jizda) references kniha_jizd(id_jizda))

 průniková entita MONTAZ_PRACOVNIK

create table pracovnik_montaz(

id_pracovnik int,

id_montaz int,

primary key (id_pracovnik,id_montaz),

foreign key (id_montaz) references montaz(id_montaz),

foreign key (id_pracovnik) references pracovnik(id_pracovnik))

 tabulka AKTUALITY

create table aktuality (

id_aktuality int IDENTITY (1,1) primary key,

nazev_aktuality varchar (50) not null,

obsah_aktuality varchar (8000) null,

konetar varchar(1000) null,

datum_vytvoreni datetime not null,

datum_platnosti datetime not null,

id_kategorie int,

foreign key (id_kategorie) references kategorie(id_kategorie))

 tabulka KATEGORIE

create table kategorie(

id_kategorie int IDENTITY (1,1) primary key,

nazev_kat varchar(100) not null,

popis varchar(200)null)
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 průniková entita ZAKAZNIK_KATEGORIE

create table zakaznik_kategorie(

id_zakaznik int,

id_kategorie int,

primary key(id_zakaznik, id_kategorie),

foreign key (id_zakaznik) references zakaznik(id_zakaznik),

foreign key (id_kategorie) references kategorie(id_kategorie))

 tabulka ZPRAVA

create table zprava (

id_zprava int IDENTITY (1,1) primary key,

kdo_zadal varchar(10) not null,

kdy_zadal datetime not null,

nazev_zpravy varchar(100) not null,

obsah varchar(8000) not null,

oddeleni int null,

komentar_zadavatele varchar(4000) null,

stav_reseni varchar(20) not null,

predpoklad_reseni datetime null,

kontrolor varchar(10) not null,

resitel varchar(10) not null,

datum_reseni datetime not null,

popis_reseni varchar (8000) not null,

odsouhlaseno_zakaznikem bit not null,

id_zakaznik int,

foreign key (id_zakaznik) references zakaznik(id_zakaznik))


