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Abstrakt 
 

V této bakalářské práci se zabývám problematikou tvorby návrhu plánovací části 

informačního systému organizace, která doposud užívá tento subsystém v papírové 

podobě, který již přestává splňovat požadavky organizace. Na základě analýzy 

současného stavu zjišťuji nedostatky stávajícího informačního systému, které se 

pokusím odstranit prostřednictvím několika návrhů řešení. Tato řešení podrobím 

hodnocení podle předem zvolených kritérií a na základě této optimalizace zvolím řešení 

optimální. Následně toto řešení zhodnotím z pohledu ekonomických a dalších přínosů 

pro organizaci.  

 
Abstract 
 

This diploma thesis deals with the issues concerning the creation a part of 

information system for a company that has so far been usány this information 

subsystems in paper form, which has been ceasing to fulfill the company's requirements 

and needs. Based on a current situation analysis, deficiencies of the existing information 

system are discovered, which might be eliminated by several proposed solutions. These 

proposed solutions are examined through previously chosen criteria and based on this 

optimalization, the optimal solution will be chosen. Furthermore, this solution will be 

evaluated from the economic point of view and through other perspective benefits, 

which the solution might bring for the company. 

 
Klíčová slova 
 
Informační systém, informace, data, relace, strategie, analýza, návrh IS. 

 
Key words 
 
Information system, information, data, relation, strategy, analysis, creation of an 

information system 
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Úvod 
 

Nejen dříve, ale zejména dnes jsou informace velice ceněny. Informace jsou 

složka podniku, jenž je velmi důležitá, doslova nepostradatelná pro hladký chod všech 

procesů ve firmě. Ať už myslíme výrobu či odbyt, nebo reklamní oddělení, případně 

oddělení marketingu, zde všude se pracuje s informacemi v různé formě a o různé 

důležitosti. Některé jsou určeny zákazníkům, jiné pro vnitřní potřebu managementu a 

některé třeba široké veřejnosti. Informací přibývá a přibývat bude. Abychom mohli 

s informacemi efektivně nakládat, chránit je a řídit jejich toky, je potřeba je zařadit do 

systému. K tomuto slouží právě informační systém firmy. Tento ale nepracuje 

s informacemi jako takovými, protože informace může mít různou formu. Informační 

systém pracuje sice s informacemi, ale v podobě dat.  

 

Pojem informační systém můžeme chápat různými způsoby. 

Většinou si jej mylně představujeme  jako pouhé programy, které nám umožňují 

evidovat, zapisovat a různými způsoby spravovat data. 

V odborné literatuře nacházíme celou řadu definic, které si lze vyložit třeba následovně: 

Informační systém je celek, obsahující hardware, software a orgware,  jehož cílem je 

zpracovávat a uchovávat informace ke zvyšování efektivity lidské činnosti. 

Přičemž hardware zastupuje technické vybavení, jako je např. výpočetní technika či síť, 

software zase programové vybavení jako jsou různé aplikace a programy pro 

zpracovávání informací a v neposlední řadě orgware, což není nic jiného, než pravidla 

fungování a osoby jenž s daným systémem pracují a řídí se těmito pravidly fungování. 

 

Je logické, že tyto systémy existují v různých formách již odedávna, snad od dob, kdy 

člověk začal organizovat svoji práci. Jako velmi jednoduchý příklad evidence informací 

může posloužit třeba skladová karta při evidenci zboží ve skladech, či různé knihy na 

evidenci majetku nebo peněžní knihy. Byly to jakési předchůdkyně dnešních 

elektronických aplikací, jenž dnes běžně užíváme. Teprve až v poslední době, v době 

rozmachu informačních technologií se naskýtá možnost vést informační systém 

v elektronické podobě. Přináší to oproti „papírovému způsobu evidence“  mnoho výhod 

a předností. Výpočetní technika umožňuje spoustu operací automatizovat a tím nejen 
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minimalizovat pravděpodobnost lidského pochybení, ale také práci zrychlit a tím i 

zefektivnit. Zefektivní – li se práce informačního systému, pak se zefektivní i lidská 

činnost, kterou má informační systém zefektivnit. A o to přece v tržním hospodářství od 

pradávna jde. 
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1 Cíl práce 
 

Cílem této bakalářské  práce je zanalyzovat stávající informační systém organizace 

a následně na základě této analýzy navrhnout některá řešení. Tato řešení podrobit 

zkoumání dle stanovených kritérií a na základě této optimalizace vzhledem k potřebám 

organizace vybrat řešení nejvhodnější.  

 

Od analýzy očekávám zejména:  

• pochopení vazeb mezi jednotlivými částmi informačního systému 

• zjištění funkcí jednotlivých částí informačního systému  

• zjištění do jaké míry se v organizaci již používá, nebo naopak nepoužívá 

výpočetní technika 

• poznatky z oblasti bezpečnosti informací, např. zda-li je systém dobře 

personálně zabezpečen  

 

Analýza je velmi důležitá, je to jakýsi odrazový můstek, který poskytne velmi 

důležité, nebojím se říct klíčové, údaje o organizaci, pro níž budu IS navrhovat. Jako 

podklady mě poslouží vlastní zápisky z osobních rozhovorů s řadovými pracovníky 

organizace, ale i s vedoucími pracovníky. 

 

Abychom mohli navrhnout dobrý informační systém, musíme si nejprve zjistit, jaké 

požadavky na něj budou od uživatelů kladeny. Proto nejprve začneme analýzou 

současného stavu, tedy současného informačního systému organizace. 
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2 Analýza současného stavu IS v organizaci 
 

Organizace, jejíž informační systém je předmětem zájmu mojí bakalářské práce se 

zabývá problematikou zajišťování sociálních služeb potřebným spoluobčanům. Hraje 

velmi významnou roli ve společenském životě starších spoluobčanů, invalidních 

spoluobčanů, tělesně i duševně postižených, nebo jen důchodců.  

 

Její činnost není z oblasti výrobní, lidé se s jejím působením nesetkávají 

v reklamách a propagačních materiálech, ani v hromadných sdělovacích prostředcích, 

ale pouze tehdy, pokud skutečně potřebují využít služeb, které nabízí. Obvykle to bývá 

situace, kdy člen rodiny v důchodovém věku potřebuje jistou péči, ale této se mu již od 

rodinných příslušníků nedostává. Důvodem často bývají ekonomické poměry, kdy oba 

členové rodiny jsou stále výdělečně činní a nemohou si dovolit v pracovním úsilí 

povolit, jelikož jim to finanční situace nedovolí. Nezbývá tedy čas poskytnout svému 

otci, či matce v důchodovém věku čas a potřebnou péči. V těchto případech bývá 

východiskem právě organizace, schopná tyto potřeby zajistit.  

 

Důchodce si služby, které se rozhodne využívat hradí buďto z vlastní penze, 

případně může oslovit sociální úřad, který mu přizná určitou peněžní dávku, pokud 

splní podmínky k tomu potřebné nebo finančně vypomůže rodina, která tímto má více 

času pro sebe a práci a zároveň ví, že je o dotyčného postaráno. Klientem nemusí být 

jen starobní důchodce, ale třeba i důchodce invalidní, jenž se o sebe nedokáže vzhledem 

ke svému postižení plnohodnotně postarat, ale zároveň chce být co možná 

nejsoběstačnější nebo jen manželé v důchodu, kteří si již nemohou doma sami vařit.   

 

Mezi hlavní činnosti této organizace se řadí zejména: 

• každodenní rozvoz teplé stravy přímo ke klientovi domů 

• každodenní nákupy potravin a veškerého potřebného zboží a doručení ke 

klientovi domů 

• poskytování různých sociálních služeb, případně i hygienických potřeb občanům 

tělesně  postiženým a nemohoucím 
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• poskytnutí pomoci rodinným příslušníkům prostřednictvím možnosti 

přechodného pobytu  seniorů v domě s pečovatelskou službou. 

• poradenství a pomoc v legislativě 

• a mnoho dalších 

 

2.1 Organizační struktura  
Organizace se skládá ze tří částí, z nichž každá má za úkol poskytovat jiné služby 

a  hospodářky. Nad celou organizací dohlíží ředitel. Každá ze tří částí organizace má 

svoji vedoucí, jenž je odpovědná za její hladký chod.  Organizační struktura je tedy 

liniově - štábní. 

 
Obrázek 1: Schéma organizační struktury 

 

2.1.1 Sekce zajišťování stravy 

 

Úkolem je vedení evidence klientů strávníků, zajišťování dodávek stravy od 

dvou dodavatelů: 

• ve všední dny dodávky stravy zajišťuje kuchyně mateřské 

školy 

• o víkendech a státních svátcích má organizace dohodnuté 

dodávky z kuchyně penzionu pro seniory. 

 

Sekční vedoucí má pro zajištění chodu stravovací části k dispozici  tři „posádky“ 

dodávkových vozidel, které mají přiděleny konkrétní klienty. Posloupnost adres klientů 

potom tvoří trasu jízdy každé posádky s ohledem na optimalizaci kilometráže vůči 
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SEKCE 
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počtu obsloužených klientů.  Pracovnice potom zajišťují distribuci stravy ke klientům 

v domácnostech. Pro obsloužení klientů o víkendech a státních svátcích má organizace 

zajištěnou posádku čítající tři pracovníky na zkrácený pracovní úvazek. 
 

2.1.2 Sekce zajišťování sociálních služeb, tzv. terénky 

 

Tito pracovníci docházejí přímo ke klientovi domů, kde mu pomáhají 

s vykonáváním každodenních potřeb, jako např. úklid nebo osobní hygiena. Rovněž 

klientům obstarávají běžné nákupy potravin, drogerie a jiného drobného spotřebního 

zboží.  
 

2.1.3 Sekce zajišťující přechodný pobyt 

 

Přechodný pobyt ať již dlouhodobý, či krátkodobý slouží k ulehčení práce 

rodinným příslušníkům. Jedná se o pobyt klienta přímo v zařízení plně vybaveném, pod 

dohledem zkušených pracovníků a zdravotnického personálu. Klientovi je zde 

poskytována plná zdravotnická péče, stravování je samozřejmostí. Velký důraz je zde 

kladen nejen na fyzický, ale i na psychický stav klienta, kdy se pod vedením zkušených 

terapeutických pracovníků klienti účastní různých společenských akcí a cvičení. 
 

2.1.4 Hospodářka 

 

V organizaci je zřízena pozice hospodářky, která má za úkol vedení finanční 

agendy celé organizace. 

Jedná se zejména o: 

• kalkulace jednotlivých úkonů pracovnic v terénu jako jsou nákupy, úklid, 

hygiena a podobně 

• kalkulace úkonů prováděných na přechodném pobytu 

• kalkulace stravného, jak klientů v domácnostech, tak i klientů na přechodném 

pobytu 

• kalkulace dovozného - za stravu, platí klient dle výše svého příjmu 
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• rozlišují se dva dodavatelé stravy, tj. různá cena za stravu 

• vedení „konta“ každého klienta, přičemž: 

o stravné platí klient na začátku období 

o dovozné platí klient až po uzavření období 

o rozlišují se tři druhy jídel 

o dieta žlučníková                                                   

o dieta diabetes 

o běžná strava  

 

2.2 Současný IS 
Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, počet klientů každým rokem roste. To je 

dáno tím, že stále stoupá životní úroveň obyvatelstva a také se zvyšuje průměrně 

dosažený věk. Je zde zmapován i odhad vývoje do roku 2010.  

Jedná se o klienty, jimž organizace zajišťuje každodenní dovoz teplé stravy až do domu.  

 

Roky Počty klientů 
2000 146 
2001 151 
2002 160 
2003 171 
2004 184 
2005 202 
2006 223 
2007 - duben 228 
2007 - odhad 236 
2008 - odhad 249 
2009 - odhad 262 
2010 - odhad 275 

Tabulka 1: Současný stav a predikce růstu klientů 
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Graf 1: Současný stav a predikce růstu klientů 

 

Z grafu vyplývá, že počet klientů stravovací sekce má dlouhodobě rostoucí 

tendenci. Sice odhad nemůžeme brát jako závaznou informaci, avšak nelze tento fakt 

pominout. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit kapacitně i výkonově lepší informační 

systém v první řadě právě pro tuto část organizace. Tato činnost díky rostoucímu trendu 

tvoří dnes již stěžejní náplň práce organizace. Dosavadní informační systém sice ještě 

postačuje, avšak již se začínají projevovat nedostatky papírového způsobu evidence a 

zejména díky lidskému faktoru nebývale narůstá chybovost při vkládání dat do systému. 
  

Informační systém organizace je veden kompletně v papírové formě, pomocí 

předtištěných formulářů, deníků na evidenci finančních položek podobným peněžnímu 

deníku a „alimentačních plachet“ – jedná se o jakýsi „kalendář“ se jmény klientů, 

v němž se evidují údaje o množství a druhu stravy, jenž má klient na příští období 

zaregistrováno. Organizace sice vlastní dva počítače, ty však slouží pouze na vyřizování 

běžné korespondence pomocí MS Office. Účetnictví, včetně mzdové problematiky řeší 

organizace pomocí outsorcingu.    
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Postup registrace klienta: 

Pro zaregistrování nového klienta se zapíše v příslušné „alimentační“ plachtě do 

kolonky „jméno“ jméno klienta, dle toho, jakou stravu bude klient odebírat. Na každý 

druh stravy je určena zvláštní plachta. Následně se zapíše jméno klienta v peněžní knize 

s dodatkem o jaký typ stravy se jedná, kde se povede údaj o vybraných finančních 

prostředcích z nichž se bude hradit stravné. Cena porce se odvíjí od druhu stravy a 

dodavatele, o víkendech a státních svátcích je cena porce vyšší. Eviduje se zde i částka 

dovozného, která se ale vypočítává až na konci každého období. Klient sdělí buďto 

osobně, nebo telefonicky pracovníkovi druh stravy a dny, kdy si přeje obědy dovážet. 

Při osobní návštěvě rovnou uhradí částku stravného, která se vypočítá jako součin ceny 

obědu a plánovaných dnů odběru.  Plánuje se vždy na celý měsíc dopředu. Klient může 

oběd na následující den odhlásit telefonicky, či osobně vždy do 8:30 ráno dne 

předchozího. Později již nelze zaručit změnu u dodavatele stravy. Na konci měsíce musí 

být konto klienta v ideálním případě rovno nule. Pakliže klient během měsíce prováděl 

změny v odběru stravy, konto má buďto kladný, či záporný zůstatek. Tato částka se 

zohledňuje při výběru prostředků na následující měsíc.  Následně se vyčíslí dovozné, 

které je součinem počtu dovezených porcí a jednotné částky dovozného za porci. 

Dovozné klient uhradí až po skončení období, tedy až následující měsíc.  

Tento cyklus se neustále opakuje. Dříve tento způsob evidence klientely postačoval, ale 

s nárůstem životní úrovně obyvatelstva došlo k nárůstu klientů a papírový způsob 

evidence začínal odhalovat svá slabá místa. 

 

Mezi jeho největší nevýhody se řadí zejména : 

• pomalá a nepružná reakce na změnu údajů v evidenci klientely 

• složitost v zadávání údajů evidence 

• člověk, jakožto prostředek evidence je tvor omylný, dochází k chybám ve vedení 

konta klientely a jiných položek 

• absence výpočetní techniky vede ke zdlouhavosti při vyhotovování měsíčních 

vyúčtování 

• nemožnost okamžité kontroly správnosti zadávaných údajů (výpočty, duplicity 

v údajích, aj.) 
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• systém vyžaduje značnou pozornost a preciznost pracovníka (výpočetní technika 

značně zjednoduší práci) 
 

 

2.3 Použití SWOT analýzy v podmínkách zpracovávané organizace 
Interní faktory    

 Silné stránky 

• jednoduchost používání 

• nízké náklady na provoz 

• dobrá strukturovanost informačního systému 

 

 Slabé stránky 

• složité vyhledávání mezi daty 

• nemožnost kontroly dat z jednoho místa 

• zastaralé a nevyhovující technologie 

• velká chybovost při vkládání dat 

• nemožnost jednoduchého zálohování dat 

• velký podíl manuální práce 

• pomalá a nepružná reakce na změnu údajů v evidenci klientely 

• složitost v zadávání údajů evidence 

• člověk, jakožto prostředek evidence je tvor omylný a proto dochází k chybám ve 

vedení konta klientely a jiných položek 

• relativní hrozba zničení nosičů dat 
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Externí faktory 

 Příležitosti 

• relativně snadná možnost zavedení nového IS 

• dobrá transparentnost stávajícího IS 

• podpora vedení organizace při inovování IS 

 

 Hrozby 

• nepostačující kapacita stávajícího systému při současném růstu počtu     

klientů 

• systém vyžaduje značnou pozornost a preciznost pracovníka 

• nemožnost okamžité kontroly správnosti zadávaných údajů 

 

Obecně lze na základě vypracované analýzy říci, že stávající informační systém 

organizace již nyní vykazuje značné nedostatky, a to jak kapacitní, tak i systémové. 

Vývoj počtu klientů z dlouhodobého hlediska stoupá a je pravděpodobné, že dle odhadu 

bude stoupat i nadále. Zavedením informačního systému, který stávající způsob 

evidence plně nahradí, se musí  minimalizovat slabé stránky vyplývající ze SWOT 

analýzy, a zároveň by se měly maximalizovat stránky silné. Měly by se eliminovat 

hrozby plynoucí z analýzy, a co nejlépe využít naskytnuté příležitosti. Pokusím se tedy 

na základě poznatků z analýzy navrhnout takové řešení, které bude respektovat 

vytyčené vlastnosti.    
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3 Teoretická východiska a nejnovější poznatky z literatury                    

k dané problematice 
 

V dnešní době existuje nepřeberné množství firem zabývajících se touto 

problematikou a díky tomu je i nepřeberné množství možností, jak k problému 

informačního systému takovéto organizace přistupovat. Návrh informačního systému je 

věcí komplexní, která zahrnuje několik fází. 

 

A. Fáze zjišťování požadavků budoucího uživatele 

Informační systém musí vyhovovat požadavkům organizace, která jej bude 

používat. Musí být přehledný, musí obsáhnout všechny funkce systému stávajícího, měl 

by být uživatelsky přístupný, aby se pracovníci byli schopni v rozumné době se 

systémem seznámit a začít jej využívat. Požadavky se zjistí pomocí dotazníků, nebo 

třeba prostřednictvím osobních pohovorů s pracovníky. Existuje-li již v organizaci 

informační systém, je nutné zjistit jeho funkce a vazby a tyto v novém informačním 

systému zachovat. 

 

B. Fáze návrhu informačního systému 

Na základě zjištěných údajů v předchozí fázi se přistoupí k navrhování samotného 

systému a aplikací v něm obsažených. Pomocí metod modelování se vytvoří vize, jenž 

je dále s zainteresovanými pracovníky konzultována, rozšiřována a optimalizována. 

 

C. Fáze skutečné tvorby systému 

V této fázi dochází k fyzické tvorbě aplikací, databází a dalších součástí 

informačního systému. 

 

D. Fáze implementace systému 

Zde se systém uvádí do chodu, dochází k seznamování pracovníků s vlastními 

funkcemi nově nainstalovaného informačního systému. Někdy je vhodné ponechat 

stávající informační systém ještě funkční, než se nový systém vyladí a nabude takto 

skutečné finální podoby. 
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E. Fáze skutečného užívání 

V této chvíli již dochází k plnohodnotnému využívání nového informačního 

systému, který je plně funkční a původní systém může být natrvalo odstaven z provozu. 

 

3.1 Datové modelování1 
 

Jedním ze základních kroků  při  budování informačního systému je 

navržení tzv. modelu dat, tedy representace dat vhodné pro jejich uložení 

v počí tač i .  Jako př i  všech lidských činnostech lze i  zde navrhnou datový 

model vhodný, méně  vhodný i naprosto nesmyslný. 

 

3.1.1 Základní pojmy  

 

Položka 

Položkou nazýváme údaj, který nechceme již dále dělit  na menší části. 

Př íkladem položky je například pří jmení člověka, SPZ auta nebo název 

stroje. Položkou může být i  jméno a pří jmení,  pokud je nechceme rozdě lit  

na dvě  části.  

 

 

Každá datová položka má dva atributy:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Atributy položky 

                                                 
1 KOCH,M. Datové a funkční modelování, CERM s.r.o. 2004,110 stran, ISBN: 80-214-2724-8 

POLOŽKA 
TYP 

DÉLKA 
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Atribut typ - textová  C  text v délce do 255 znaků  

                 -  číselná  N 

                 -  datum  D 

                 -  poznámka  M  text v neomezené délce 

                 -  logická  L  hodnoty ano, ne 

 

Atribut délka - udává se v bytech nebo v počtu znaků ,  které do položky 

                       můžeme vložit.  Délka položky je zpravidla pevná. 

 

Kromě  uvedených základních typů  položek existuje ještě  celá řada 

méně  používaných typů ,  jako např .  logická, numerické formáty, zvuk,  

obraz atp. 

 

Máme-li  např íklad navrhnout podobu položky pro pří jmení člověka, 

zvolíme vhodný název položky, např íklad PŘÍJMENÍ, stanovíme typ .  V 

tomto případě  těžko můžeme zvolit  j iný typ než C, tedy textovou položku 

a zvážíme požadovanou délku. 

Stanovení budoucí délky položky znamená, že údaje, které uživatel vloží 

do položky na počítači  nemohou překroč i t  námi stanovenou délku.  

Hrozí nám zde riziko chyby dvojího druhu: 

•  údaj se do položky nevejde – př .  Jan Amos Kom 

•  hodně  nevyužitého místa na mediu – př .  Jan…..…. 

 

Vě ta 

Věta je definována jako množina položek, které se vztahují k urč itému 

konkrétnímu objektu. Tvoří  je konečný pevný počet položek. Délka věty 

se uvádí v bytech a je dána souč tem délek jednotlivých položek. 

Struktura věty je definice všech položek a jejich délek a představuje ve 

své podstatě  šablonu, vymezené místo na médiu, do kterého se zapisují 

data. Žádný vložený údaj nesmí překroč it  délku položky a stejně  tak není 

možné vložit  do vě ty údaje, které nejsou definovány ve struktuře věty.  
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Věta je základní jednotkou pro zpracování dat na počítači .  Veškeré 

operace v informačních systémech probíhají vždy na úrovni vět ,  nikdy ne 

samostatných položek.  

                                       

NÁZEV POLOŽKY TYP DÉLKA

Rodné číslo C 10 

Jméno C 10 

Pří jmení C 10 

Datum narození D 8 

Obor C 3 

Ročník C 1 

Adresa C 45 

Tabulka 2: Struktura věty studenta 
 

Tabulka (soubor) 

Tabulka v pojetí datových modelů  je tvořena množinou vě t .  Soubor 

obecně  chápeme jako množinu byte uložených na vhodném médiu. Je-li  

soubor na magnetickém či  optickém nosič i ,  má své jméno pro identifikaci 

podle konvencí daného operačního systému počítače nebo databázového 

systému.  

Soubory mohou být: 

•  homogenní - všechny věty mají stejnou strukturu 

•  heterogenní - soubor obsahuje věty s různou strukturou 
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3.1.2 Datové modely2 

 

Př i  vytváření informačních systémů  zpravidla nevystačíme s jedinou 

strukturou věty.  Pro každý typ objektu, který je vložen do informačního 

systému potřebujeme navrhnout samostatnou datovou strukturu vě ty. 

Budeme-li budovat například jednoduchý IS posluchačů vysoké školy, potřebujeme 

navrhnout datové struktury přinejmenším pro objekty student, zkouška, předmět a učitel. 

Kromě toho, v realitě spolu objekty souvisí. Konkrétní student má složené 

zkoušky z konkrétních předmětů a zkoušel ho konkrétní učitel. 

V informačním systému musíme vytvoři t  odpovídající obraz reality tak, 

aby data vložená do systému této realitě  plně  odpovídala. 

Projektant informačních systémů  má v dnešní době  pět  možných typů  

datových modelů  které může použít,  z toho dva nemají technickou 

podporu ve stávajících databázových systémech. 

 

Jde o datový model: 

• lineární 

• hierarchický 

• síťový 

• relační 

• objektový 

 

Lineární datový model 

 

 
               Obrázek 3: Lineární datový model 

                                                 
2 KOCH,M. Datové a funkční modelování, CERM s.r.o. 2004,110 stran, ISBN: 80-214-2724-8 

   STUDENT    ZKOUŠKA 

   PŘEDMĚT      UČITEL 
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Na obrázku je zachycen lineární datový model. Každý obdélník 

představuje jeden soubor s větami o příslušných objektech v pevné 

struktuře. Pokud k realizaci tohoto modelu použijeme databázový systém, 

představuje obdélník tabulku databáze. 

V lineárních datových modelech není žádná vazba mezi jednotlivými 

skupinami objektů  -  tabulkami. Nemůžeme tedy nijak přímo stanovit,  

který student složil  zkoušku a z jakého předmětu s využitím dat v jiných 

souborech. 

Je to jediný datový model, který můžeme implementovat na libovolném 

médiu - všechny ostatní mohou být pouze na magnetickém disku počí tače. 

Př íkladem lineárního modelu je např íklad kartotéka pacientů ,  kde 

jednotlivé karty s údaji o pacientech jsou seřazeny v krabici.  Každá 

karta představuje jednu větu databázového souboru. Mezi kartami není 

žádný vzájemný vztah. 

 

Hierarchický datový model 

 

 
                        Obrázek 4: Hierarchický datový model 
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Hierarchický datový model je tvořen rodičovským segmentem (větou),  ze 

které vedou vazby na jemu podřízené segmenty (dě t i) -  což jsou segmenty 

(věty) j iné struktury a obsahu. Na obrázku je znázorněno schéma modelu. 

Jestliže rodičovský segment nahoře bude představovat například větu s 

údaji o studentovi,  potom obsahuje podř ízené segmenty o jeho 

uskutečněných zkouškách (těchto segmentů  se stejnou strukturou vě ty 

bude postupně  tolik,  kolika zkoušek se zúčastní).  Vazby na jednotlivé 

segmenty jsou vedeny tzv. pointery (ukazateli),  které vytvář í  databázový 

systém na kterém je model implementován. Na segmenty podř ízené rodiči  

se nelze dostat jinak než přes tohoto rodiče, tedy například č íst  pouze 

údaje o výsledcích zkoušek všech studentů  není možné. 

                                           Obrázek 5: hierarchický datový model 
 

Výhodou hierarchického modelu je rychlost vyhledání požadovaného 

údaje pomocí pointerů  a jeho přehlednost.  Nevýhodou delší doba nutná 

na reorganizace databázových souborů  při  vkládání a rušení nových 

datových segmentů ,  složitost rekonstrukce dat př i  poškození databáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student 1 

Student 2 

Zkouška 
2 

Zkouška 
1 
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Síťový model 

 

 
                                           Obrázek 6: Síťový model 

 
U síťového modelu, který je obdobou hierarchického, vedou pointery ne 

pouze z rodičovského segmentu na jeho dětské segmenty, ale obecně  mezi  

segmenty databáze v různých směrech. V síťovém modelu již nehovoříme 

o rodičích a dětech, ale pouze o segmentech. Šipky v schématu 

naznačují,  kudy jsou mezi segmenty (vě tami) vedeny vazby. Výhody a 

nevýhody modelu jsou zhruba stejné jako u předchozího modelu, mezi 

další výhody patří  l ibovolné propojení požadovaných segmentů  a tedy i  

rychlý přístup k datům. 

Oba tyto modely bývaly implementovány na počí tač ích typu mainframe, 

byl to například systém DBS 25 či  IDMS. Na počí tačích řady PC se 

prakticky nepoužívají.  
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Relační datový model 

 
                               Obrázek 7: Relační datový model 

 

K nejpoužívaně jším datovým modelům v současnosti patří  relační model. 

Vzniká z několika lineárních modelů  spojených dohromady pomocí 

položky, které ř íkáme relační klíč .  Toto spojení není trvalé, jako u 

předchozích modelů ,  ale vzniká v okamžiku, kdy potřebujeme mít 

společně  k dispozici data ze všech spojených tabulek a zaniká, když práci 

s modelem ukonč íme. Jednotlivé lineární modely lze pochopitelně  

využívat i  samostatně .  Podmínkou pro vznik relačního modelu je, aby 

všechny dílčí  databáze obsahovaly stejný relační klíč ,  tedy tutéž položku 

se stejným typem, délkou i datovým obsahem. Jako relační klíč  volíme 

položku, která jednoznačně  identifikuje danou větu, například rodné 

č íslo ve větě  s údaji o člověku. 

Pokud bychom vybrali pro tutéž větu jako relační klíč  třeba př íjmení, 

došlo by s velikou pravděpodobností  k situaci,  že by se v datech objevili  

dva či  více lidé se stejným př í jmením. Potom nelze již říci,  které věty z 

databází si vzájemně  odpovídají.  
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Objektový datový model 

 

Novým modelem, který se začíná připravovat k implementaci je objektový 

datový model .  Objektové datové modely jsou vystavěny na základním 

prvku objektu (odpovídá přibližně  pojmu věta),  kde tento objekt má 

kromě  svých atributů  i  definované metody, které určují chování objektu. 

 

 
                          Obrázek 8: Objektový datový model 

 

Je-li takovým objektem například zkouška studenta, atributem objektu 

zkouška jsou údaje datum, známka, číslo studenta, termín, předmět  a 

zkoušející (odpovídá termínu položky věty),  a tento objekt zkouška může 

mít definovány své metody, například metodu vytvoř  záznam o zkoušce, 

kde se zkontroluje, zda daný posluchač  nemá již tuto zkoušku hotovou č i  

zda nemá vyčerpané termíny. 

Objekty stejného typu tvoří  třídu objektů ,  například třída zkoušek. 

Konkrétní záznam o zkoušce nazýváme instance objektu. Každý objekt v 

 
STUDENT 

    
    UČITEL 

 
   ZKOUŠKA 

    
   PŘEDMĚT 
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databázi má přidělen svů j  unikátní identifikátor - OID, pomocí kterého 

můžeme mezi objekty vést př ímé vazby obdobně  jako v síťovém modelu. 

Kromě  toho v objektovém modelu mohou existovat i  relační vazby. 

Jedním ze základních filozofických rysů  objektových modelů  je tzv. 

zapouzdření objektu, což zjednodušeně  řečeno znamená, že jediným 

způsobem jak s objektem pracovat (číst  a ukládat data) je volání některé 

z metod objektu. Tím se dociluje vysoké datové abstrakce a nezávislosti  

dat.  

 

3.2 Strategie zavádění informačních systémů 

3.2.1 Souběžná strategie  

Po definovanou dobu využívá pokračování starého IS souběžně s novým, a to 

tak dlouho, dokud nový IS nepracuje spolehlivě. Jedná se o relativně bezpečnou 

strategii, ale velmi náročnou na kapacity, neboť vzniká nutnost dvojí práce, která se 

obvykle projeví i v negativním naladění pracovníků. 

 
Obrázek 9: Souběžná strategie 

 
 
 
 
 
 

Starý IS 

Nový IS 
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3.2.2 Pilotní strategie  

Nový IS se zavede pouze v jedné organizační jednotce a teprve po jeho ověření 

se zavede naráz v celé organizaci. 

 
Obrázek 10: Pilotní strategie 

3.2.3 Postupná strategie  

Doporučuje se především u rozsáhlých IS. Zpravidla se zahajuje úlohami, které 

jsou podmiňující pro ostatní úlohy, a postupuje se v zavádění v souladu s životním 

cyklem služby. Zde je nezbytně nutné dobré naplánovaní a sladění všech kroků. Tento 

typ strategie je časově náročný, neboť je vázán na délky životních cyklů jednotlivých 

služeb systému. 

 
Obrázek 11: Postupná strategie 

Starý IS Nový IS

Starý IS 

Nový IS 



 33

3.2.4 Nárazová strategie  

Zmrazuje se funkčnost současného IS a k témuž okamžiku se nahrazuje novým. 

Celý proces je velmi náročný na dokonalou přípravu. 

 
Obrázek 12: Nárazová strategie 

 
3.3 SWOT analýza 3 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. 

Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě 

zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 

Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky 

organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). 

Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  
 

 

 

                                                 
3 MILÁČEK,M. SWOT analýza [online]. 17.4.2002 
URL <http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002041701>  
[cit. 2007-05-05] 
 

Starý IS 

Nový IS 
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SWOT je zkratkou slov z angličtiny:  

Strengths (přednosti = silné stránky) 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky) 

Opportunities (příležitosti) 

Threats (hrozby).  

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

 

SWOT analýza vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 

SWOT analýza je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech : 

• Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 

jejich   organizace. 

• Z  tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

• Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem. 

• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

 

Schéma SWOT analýzy: 

 S – SILNÉ STRÁNKY W – SLABÉ STRÁNKY 

O – Příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – Hrozby Strategie ST Strategie SW 

Tabulka 3: Schéma SWOT analýzy 
 

Legenda: 

SO - využít silné stránky na získání výhody 

WO - překonat slabiny využitím příležitostí 

SW – využít silné stránky na čelení hrozbám 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 
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                                  Analýza příležitostí a rizik -  O –T: 

O – T analýza umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou firmě (projektu) 

přinést výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude firma 

(projekt) zápasit. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a 

pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti 

nastání rizikové události. 

 

Matice příležitostí: 

Pravděpodobnost úspěchu

1 2 Atraktivita

3 4 
       Tabulka 4: Matice příležitosti 

Legenda: 

1 - příležitost nabízející nejvyšší užitek 

2 a 3 - zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich atraktivity, nebo   

pravděpodobnosti úspěchu 

4 - malé, nebo nevyužitelné příležitosti 

 

Matice rizik:  

Pravděpodobnost události

1 2 

  

Váha 

3 4 
         Tabulka 5: Matice rizik 

Legenda: 

1 - nejvážnější riziko 

2 a 3 - potřeba důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují vážnější riziko 

4 - malá rizika - možno ignorovat 

                                  

                                 Analýza silných a slabých stránek (S - W):  

Při hodnocení silných a slabých stránek  je potřebné každý faktor odstupňovat 

podle důležitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, 

rozhodující slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – 

výkonu (vysoký, střední, nízký). 
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Potom tedy výsledek spojení stupně výkonu a důležitosti představuje čtyři možné 

alternativy: 

 

Matice vlivu (výkonu) a důležitosti:  

 

VÝKON 
 

vysoký nízký 

vysoká Soustředit snahu Udržet snahu 
DŮLEŽITOST 

nízká Udržet snahu Nízká priorita 

 Obrázek 13: Matice vlivu důležitosti 
 

Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve výhodu. 

Důvodem může být například  nízká důležitost. Obdobně i  soustředění  na překonání 

slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže  náklady na jejich změnu  

převýší celkový užitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

4 Návrh řešení 
 

Problematikou informačního systému pro stravovací evidenci se zabývá mnoho 

firem. Je však potřeba říci, že nimi poskytované systémy jsou sice plně funkční a 

povětšinou i automatizované či poloautomatizované avšak jejich nasazení pro řešení 

problému s evidencí strávníků v naší organizaci je značně nevhodné. 

Právě proto jsem se rozhodl navrhnout organizaci 3 poměrně jednoduchá řešení tohoto 

problému, která jsou  založena na vlastní tvorbě zcela nového informačního systému. 

 

Požadavky a možnosti organizace: 

• informační systém musí být schopen kapacitně zvládnout růst počtu klientů, 

které bude potřeba obsluhovat do budoucna  

• IS musí být schopen provádět výpočty stravného a dovozného 

• finanční možnosti organizace jsou v této oblasti velmi limitovány, proto je 

v jejím zájmu minimalizace pořizovacích nákladů 

• IS by měl umožňovat snadné zálohování dat 

 

4.1 Varianta A: 
 

Informační systém bude vytvořen v rámci sady OpenOffice v aplikaci Calc. Jedná 

se o  tabulkový procesor, který se dá použít při výpočtech, analýzách, souhrnech nebo 

pro prezentaci dat v tabulkách či grafech. 

 

Návrh by spočíval v převzetí stávající struktury papírového informačního systému a 

jeho převedení do elektronické podoby.  

 

Jednalo by se v podstatě o lineární datový model. V tabulkovém procesoru se vytvoří 

soubor s dvanácti listy, kde pro každý měsíc bude určen jeden list. Každý list bude 

obsahovat tři tabulky v podobě současných „alimentačních“ plachet, každá pro jeden 

druh stravy s kapacitou 100 klientů a tabulku s cenou porce každého druhu stravy pro 
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oba dodavatele (víkend X všední dny). Každá tabulka bude koncipována následujícím 

způsobem: 

• sloupec „dovozné celkem“ – zde bude na konci období vypočítaná částka 

dovozného. 

• sloupec „vybraná částka“ – zde pracovník zapíše částku stravného, která byla na 

začátku měsíce od klienta vybrána.  

• sloupec „jméno klienta“ – zde bude uvedeno jméno klienta, případně jeho titul. 

• sloupec „poznámka“ – slouží pro poznámky pracovníka 

• sloupec „konto“ – zde bude na konci období vypočítaná zůstatková částka, 

odebere-li klient všechny plánované obědy, bude nulová.  

• následující sloupce tvoří názvy dnů v týdnu a jejich datum příslušného měsíce. 

 

Pro lepší orientaci se sloupce státních svátků a víkendů barevně odliší od všedních 

dnů. Stejně tak se odliší i jednotlivé tabulky druhů stravy a to pro ulehčení orientace 

shodně s barevným značením současného systému. Pomocí vložených vzorců do 

příslušných buněk se zajistí automatické výpočty potřebných částek dovozného i 

stravného. Zároveň systém poskytuje jednoduchou kontrolu nad finančním stavem 

konta klienta. Jednotlivé listy souboru budou navzájem propojeny odkazy na příslušné 

buňky. Není-li položka „konto“ na konci každého měsíce nulová, znamená to že klient 

prováděl změny. Oproti systému současnému zde bude změna v registrování stavu 

v jednotlivých dnech, kdy se do buňky bude vkládat číslo a to následujícím způsobem: 

• klient nemá registrovanou stravu  –  0 

• klient má registrovanou jednu porci – 1 

• klient má registrované dvě porce  - 2 

 

Toto značení je nezbytné, neboť se přímo používá ve vzorci pro výpočty stravného i 

dovozného. Tím, že systém bude počítat stravné i dovozné automaticky, nahradí tím 

plně finanční knihu.    
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4.2 Varianta B: 
 

Informační systém bude vytvořen v rámci sady OpenOffice v aplikaci Base ve 

verzi 2. Jedná se o nový nástroj  umožňující práci s databázovými daty přímo uvnitř 

OpenOffice. Vytváří a upravuje tabulky, formuláře, dotazy a sestavy buď z vaší vlastní 

databáze a nebo přímo z vestavěného HSQL databázového stroje. 

 

Jelikož se již jedná o databázový nástroj, tak dojde ke změně současného 

lineárního datového modelu v model relační. Systém bude řešen v rámci jedné databáze, 

čili pomocí SQL dotazů bude možno vypisovat různá data. 

  

Pro zaregistrování klienta se zapíše věta do tabulky „klient“ s položkami jméno, 

příjmení, titul, rodné číslo, ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ a datum pořízení 

záznamu. Do tabulky „obce“ se dále zapíše věta s položkami PSČ a název obce. Dále 

pak do tabulky „telefon“ se zapíše věta s položkami rodné číslo a telefon klienta. Tímto 

je klient zaveden do databáze. Nyní je ale třeba zapsat do databáze údaje o druhu obědu 

a typu obědu, který bude klient odebírat. V tabulce „Klient/Druh obědu“ se zapíše věta 

s položkami RČ klienta, ID druhu obědu a datum pořízení záznamu. Rovněž se zapíše 

do tabulky „Klient/Typ obědu“ věta s položkami RČ klienta, ID typu obědu a datum 

pořízení záznamu. Tímto jsou v databázi uloženy informace o druzích a typech obědu 

odebíraných klientem.  
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4.2.1 Návrhy tabulek databáze: 

 

Červeně je v tabulkách zvýrazněn vždy PRIMÁRNÍ KLÍČ. 

Modře je vždy zvýrazněn CIZÍ KLÍČ. 

 

Tabulka klientů bude tvořit základ databáze, začneme tedy právě touto tabulkou. 

 

Klient 
položka datový typ délka 
RČ C 10 
jméno C 15 
příjmení C 25 
ulice C 30 
PSČ C 5 
ČP C 4 
ČO C 4 
datum pořízení D   
titul C 6 

Tabulka 6: Klient 
 

Tato varianta na rozdíl od předchozí počítá i s registrací bydliště jednotlivých klientů.  

 

Obce 
položka datový typ délka 
PSČ C 5 
název obce C 40 

Tabulka 7: Obce 
 

Neméně důležitý je i telefon klienta, neb telefonicky se sjednávají, či ruší objednávky 

dovážky stravy. 

 

Telefon 
položka datový typ délka 
RČ C  10 
telefon C  12 

Tabulka 8: Telefon 
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Tato tabulka bude registrovat druh obědu (žlučníková dieta, diabetická a normální  

strava), ID druhu bude řešeno jako automatický číselník.  

 

Druh obědu 
položka datový typ délka 
IDD N 1 
název obědu C 10 

Tabulka 9: Druh obědu 
 

Tato tabulka přiřadí každému klientovi druh obědu na konkrétní den.  

 

Klient/Druh obědu 
položka datový typ délka 
RČ C 10 
IDD N 1 
datum D   

Tabulka 10: Klient/Druh obědu 
 

V tabulce typ obědu (dvojitý X jednoduchý) bude přiřazeno pomocí automatického 

číselníku ID typu.  

 

Typ obědu 
položka datový typ délka 
IDT N 1 
název C 10 

Tabulka 11: Typ obědu 
 

Tato tabulka přiřadí klientovi typ obědu na konkrétní den. 

 

Klient/Typ obědu 
položka datový typ délka 
IDT N 1 
RČ C 10 
datum D   

Tabulka 12: Klient/Typ obědu 
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Aby bylo možno vypočítat částku stravného, vytvoří se následující tabulka zachycující 

rozdílnou cenu stravy, která se liší dle dodavatele, přiřazenou konkrétnímu dni.  

 

Oběd cena 
položka datový typ délka 
datum D   
IDD N 1 
cena1 N 5 
cena2 N 5 

Tabulka 13: Oběd cena 
 

Tabulka slouží pro umožnění výpočtu dovozného, které je sice pro všechny stejné, 

avšak se může v čase lišit.  

 

Dovozné cena 
položka datový typ délka 
datum D   
cena  N 2 

Tabulka 14: Dovozné cena 
 

Systém bude registrovat i platby stravného konkrétního klienta, je proto potřeba vytvořit 

i tabulku, která bude registrovat tyto položky ke konkrétnímu datu úhrady. 

 

Platby stravné 

položka datový 
typ délka 

RČ C 10 
datum D   
zaplacená částka N 7 

Tabulka 15: Platby stravné 
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Stejná situace, jako v předchozím případě nastává i zde, kde se místo stravného 

přiřazuje konkrétnímu klientovi částka dovozného ke konkrétnímu datu úhrady. 

Platby dovozné 

položka datový 
typ délka 

RČ C 10 
datum D   
zaplacená částka N 7 

Tabulka 16: Platby dovozné 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 14: E-R  diagram navrhovaného řešení IS 
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4.3 Varianta C: 
 

Informační systém bude vytvořen s použitím mírně upraveného sytému 

využívajícího k provozu web serveru Apache, jazyku PHP a databáze MySQL. 

 

Varianta C bude co se týče architektury návrhu databáze shodná s variantou B. Užití 

databáze MySQL umožní kromě výhod varianty B ještě přístup více uživatelů 

k databázi v jednom okamžiku. Je ale nutné zakoupit server a vybudovat malou síť, což 

se promítne do nákladů na pořízení hardware.  
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5 Optimalizace navrženého řešení a jeho ekonomické zhodnocení 
 
5.1 Výběr optimálního řešení 
 

Pro nalezení optimální varianty řešení jsem se rozhodl využít rozhodovací 

tabulky. Zaměřil jsem se na 3 základní oblasti a to oblast uživatelského komfortu, oblast 

práce s daty a cenovou náročnost navrhovaného řešení. Jednotlivým oblastem jsem 

přidělil různou váhu vzhledem k jejich důležitosti a podmínkám, které si organizace na 

informační systém kladla. Jednotlivá kritéria v rámci každé oblasti mají stejnou váhu a 

jejich procentuální hodnota je za každou z oblastí průměrována. Je-li kritérium splněno 

bez výhrad je ohodnoceno 100%, v opačném případě 0%.  

 

Uživatelský komfort Varianta A Varianta B Varianta C 
Jednoduchost vkládání dat 100 100 100 
Jednoduchost používání 100 100 100 

Práce v síti 0 40 100 
Náročnost na zaškolení 80 80 40 
        
Průměr v % za oblast 70 80 85 
       

Váha 25% 17,5 20 21,25 
 
                Tabulka 17: Hodnocení uživatelského komfortu 
 

Práce s daty Varianta A Varianta B Varianta C 
Zálohování 100 100 100 
Kontrola dat 100 100 100 

Vyhledávání v datech 20 100 100 
Možnost budoucího rozšíření 0 100 100 
        
Průměr v % za oblast 55 100 100 
       

Váha 45% 24,75 45 45 
Tabulka 18: Hodnocení práce s daty 

 

 



 46

 

Náklady Varianta A Varianta B Varianta C 
Pořizovací náklady 100 80 40 
Provozní náklady 100 80 60 
        
Průměr v % za oblast 100 80 50 
       

Váha 30% 30 24 15 
Tabulka 19: Hodnocení dle nákladů 

 

  Varianta A Varianta B Varianta C 
Celkem 72,25 89 81,25 

Tabulka 20: Celkové hodnocení 
 

 
Graf 2: Grafické porovnání jednotlivých variant 

 

Varianta A sice vychází cenově nejvýhodněji, avšak cena není jediným kritériem 

hodnocení a ostatní kritéria, zejména pak práce s daty nejsou tolik příznivá. Varianta B 

a varianta C si z hlediska zpracování  dat stojí téměř stejně, uživatelský komfort taktéž 

nevykazuje významný rozdíl. Značný rozdíl je zde ale v ceně variant, kde je varianta A 

velmi levná, varianta B dražší díky potřebě údržby, kdežto v případě varianty C se nám 

do ceny promítne výrazně cena serveru a cena vybudování sítě. 

 

Dle grafu je jasné, že nejvýhodnější variantou je varianta B. 



 47

5.2 Volba strategie zavádění informačního systému 
 

Vzhledem k nemožnosti přerušení provozu informačního systému a charakteru 

navrhovaného informačního systému mi nepřipadá vhodné použití jiné varianty 

zavádění informačního systému v organizaci než pomocí souběžné strategie. I když je 

tato strategie relativně náročná na práci zaměstnanců jeví se jako jediná možná 

z pohledu budoucího bezpečného provozu informačního systému. 

 

Jako dobu vhodnou pro souběžný provoz informačních systémů považuji dva měsíce. 

V průběhu této doby by měl být zabezpečen bezpečný přechod na nový informační 

systém a přitom nebude příliš zatížen personál starající se o pořizování a správu dat 

v systému. 

 

 
Obrázek 15: Zvolená strategie zavádění IS 

 

 

 

 

 

Starý IS 

Nový IS 
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5.3 Porovnání vložených prostředků a docíleného užitku 
 

5.3.1 Náklady na IS 

 

Zatímco náklady na informační systém můžeme relativně  přesně  

spočí tat,  snahy vyč íslit  př ínosy plynoucí z informačních systémů  bývají 

málo úspěšné, neboť  stěží můžeme prokázat o kolik by byly hospodářské 

výsledky organizace horší,  kdyby se informační systém nepoužíval.  

 
Náklady na informační systémy si můžeme zjednodušeně  rozděl i t  na: 

 

1. Náklady na hardware. Zahrnují nákup a instalaci technických 

prostředků  včetně  nákladů  na stavební úpravy, klimatizaci,  kabeláž. 

2. Náklady na software. Zahrnují  náklady na vývoj či  nákup software 

včetně  studií a analýz. 

3. Náklady na zavedení IS. Zahrnují  náklady na vyškolení pracovníků ,  

ověřovací provoz, převody dat ze starého IS. 

4. Náklady na provoz. Energie, spotřební materiál ,  opravy, platy 

pracovníků  správy informačních systémů ,  úpravy v systému. 

 

5.3.1.1 Náklady na hardware 
 

Systémové požadavky balíku aplikací Open Office jsou následující:  

•  pentium – kompatibilní PC 

•  minimálně  32 MB RAM, doporučeno 64 MB 

•  170 MB volného místa na pevném disku poč ítače 

•  grafický adaptér nerozhoduje 
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Organizace zakoupí pro provoz IS tři  starší  sestavy o následující 

konfiguraci: 

•  procesor pentium III,   Celeron 800 MHz 

•  základní deska Jetway 

•  256 MB pamě t i  RAM 

•  pevný disk 8 GB 

•  grafický adaptér integrovaný v základní desce 

•  monitor AOC 17´´ 

 

Jedná se sice o starší hardwarové vybavení, avšak plně  vyhovující 

systémovým nárokům aplikací Open Office. 

Každý poč ítač  bude pořízen odhadem za 4 500 Kč  včetně  potřebných 

periferií ,  celkem tedy 13 500 Kč .   

Dále bude pořízena starší  laserová tiskárna na tisk potřebných 

dokumentů  za 3 400 Kč .   

 

5.3.1.2 Náklady na software 
 

Požadavky balíku aplikací Open Office na operační systém: 

Microsoft Windows 95, 98, NT, ME, 2000, nebo XP. 

 

Sestavy budou zakoupeny i s nainstalovanou OEM verzí 

operačního systému Microsoft Windows XP Home Edition. Náklady na 

pořízení operačního systému tedy tímto odpadají.  

Náklady na poř ízení balíku kancelářských aplikací Open Office jsou 

taktéž nulové, neb je tento software volně  ke stažení z domovských 

stránek a patří  mezi tak zvaný Freeware. 

Náklady na tvorbu vlastního IS dle návrhu v aplikaci Base se vypoč ítají 

dle hodinové sazby externího pracovníka, který tvorbu provede na 

základě  sjednané smlouvy. Předpokládaná doba strávená na tvorbě  je 16 

hodin času, vynásobeno sazbou 250 Kč  za hodinu činí 4 000 Kč .   
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5.3.1.3 Náklady na zavedení IS 
 

Externí pracovník provede jak instalaci kancelářského balíku 

s databází na každý počí tač ,  tak i  naplnění databáze daty, včetně  

odborného zaškolení obsluhujícího personálu. Při  zavádění informačního 

systému jsem zvolil  souběžnou strategii ,  př ičemž doba provozu obou 

systémů  bude stanovena jako tř íměsíční. Kromě  prvotního zaškolení 

obsluhujícího personálu bude externí pracovník organizaci dle 

telefonické domluvy navštěvovat a provádět  nezbytné úkony tak, aby 

byla organizace po uplynutí tříměsíční zaváděcí lhůty schopna plně  

přejít  na užívání nového IS. 

Náklady na zavedení IS včetně  prvotního zaškolení pracovníků  se 

vyjádří  jako počet hodin strávených na prvotním zavádění IS a počet 

hodin strávených při  zaučování pracovníků ,  t j .  13 hodin, vynásobeno 

hodinovou sazbou 250 Kč  činí 3250 Kč .   

Náklady na návštěvy externího pracovníka dle potřeby lze předem jen 

těžko odhadnout. 

 

5.3.1.4 Náklady na provoz IS 
 

Náklady na spotřební materiál zde bude tvoři t  zejména toner do 

zakoupené laserové tiskárny, odhadem asi 1 000 Kč  ročně .  Náklady na 

energii budou vzhledem k počtu poč ítačů  a absenci serveru nepodstatné. 

Náklady na správu systému a eventuelní opravu hardware lze taktéž 

předem velmi těžko odhadnout. 
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5.3.2 Shrnutí pořizovacích nákladů IS 

Položka nákladů Částka 
  

Náklady na hardware   
sestava1 4 500 Kč 
sestava2 4 500 Kč 
sestava3 4 500 Kč 
tiskárna 3 400 Kč 

    
celkem 16 900 Kč 

    
Náklady na software   

operační systém 0 Kč 
databázová aplikace 0 Kč 

tvorba IS 4 000 Kč 
    

celkem 4 000 Kč 
    

Náklady na zavedení IS 3 250 Kč 
    

Pořizovací náklady 
celkem 24 150 Kč 

                                           Tabulka 21: Shrnutí pořizovacích nákladů na IS 

5.3.3 Přínosy IS 

 

Přínosy, jenž organizace získá zavedením navrhovaného informačního 

systému, lze hledat v následujících oblastech:  

 

•  efektivnějšího využití  časového fondu pracovníka 

•  snížení pracnosti .  Řada č inností se zavedením IS zjednoduší a 

časově  zkrátí   

•  zkvalitnění a zrychlení práce organizace 

•  snížení pravděpodobnosti výskytů  chybových stavů  spojených 

s ručním vkládáním dat 

•  jednodušší transformace dat do jiných subsystémů  
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6 Závěr 
 

 Ve své bakalářské práci jsem se snažil nastínit možnosti naskýtající se v současné 

době při tvorbě informačního systému a navrhnout řešení problémů spojených s 

návrhem optimálního informačního systému pro organizaci. 

 

 V práci byly nastíněny přínosy plynoucí organizaci z aplikace navrhovaného řešení 

problému v praxi, jeho nevýhody a celkové ekonomické zhodnocení. Je pouze na 

rozhodnutí organizace, zdali se rozhodne navrhované řešení problému aplikovat do 

praxe. 

 

        Tato práce může být rovněž přínosem pro další případné řešitele podobného 

problému. 

  

 Některé závěry, návrhy řešení vyplývající z této práce jsou zajisté obecně 

použitelné i v jiných organizacích podobného charakteru. Je samozřejmé, že je nutné 

přistoupit k některým pochopitelným změnám, které vyplývají z jisté specifičnosti 

prostředí nacházejícího se v každé konkrétní organizaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 

Seznam použitých zdrojů 
[1] KOCH,M. Datové a funkční modelování, CERM s.r.o. 2004,110 stran, ISBN: 80-
214-2724-8 
 
[2] REBECCA M. RIORDAN. Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press 
2000, 280 stran, ISBN 80-7226-360-9 
 
[3] KOSTRHOUN,A. Stavíme si malou síť, Computer Press 2001, 205 stran, ISBN 80-
7226-510-5 
 
[4] MOLNÁR,Z. Efektivnost informačních systémů, Grada Publishing 2001, 180 stran, 
ISBN 80-247-0087-5 
 
[5] DELISLE,M. PhpMyAdmin – efektivní správa MySQL, Zoner Press 2004, 264 stran, 
ISBN 80-86815-09-9 
 
[6] VOGLOVÁ,B. Office 2003 tipy a triky pro praxi, Grada Publishing 2004, 164 stran, 
ISBN 80-247-9037-8 
 
[7] POKORNÝ,J. Spolupráce aplikací MS Office, KOPP nakladatelství 1997, 204 stran, 
ISBN 80-85828-81-2 
 
[8] WALKENBACH,J. Microsoft Excel 2000 a 2002 Programování ve VBA, Computer 
Press 2001, 706 stran, ISBN 80-7226-547-4 
 
[9] BROŽ,M. BROŽOVÁ,P. Microsoft Excel 7.0 Základní průvodce uživatele, 
Computer Press , 334 stran, ISBN 80-85896-43-5 
 
[10] MORKES,D. Microsoft Access 7.0 Základní průvodce uživatele, Computer Press, 
204 stran, ISBN 80-85896-66-4 
 
[11] MILÁČEK,M. SWOT analýza [online]. 17.4.2002 
URL <http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002041701>  
[cit. 2007-05-05] 
 
[12] URL < http://www.openoffice.cz/> 
 
[13] ŠIMUNEK,M. SQL kompletní kapesní průvodce, Grada Publishing 1999, 248 

stran, ISBN 80-7169-692-7 

 

[13] PALETA,P. Co programátory ve škole neučí aneb softwarové inženýrství v reálné 

praxi, Computer Press 2003, 337 stran, ISBN 80-251-0073-1 

 



 54

[14] SODOMKA,P. Informační systémy v podnikové praxi, Computer Press 2006, 352 

stran, ISBN 80-251-1200-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

Seznam použitých zkratek a symbolů 

IS – informační systém 

IT – informační technologie 

HW – hardware 

PK – primární klíč 

CK – cizí klíč 

RČ – rodné číslo 

PSČ – poštovní směrovací číslo 
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