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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je analýza informačního systému a tvorba aplikace pro 

společnost CID International a.s. Aplikace bude sloužit jako plánovací nástroj pro 

vytváření projektů a sledování vytížení zdrojů nad jednotlivými úkoly včetně 

obousměrné synchronizace mezi informačním systémem společnosti a samotnou 

aplikací. 

 

Abstract 

The content of this thesis is an analysis of information system and creation an 

application for the company CID International a.s. This application will be used as a 

planning tool for creation projects and monitoring workload resources over the tasks 

including two-way synchronization between company's information system and the 

application. 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast informačních systémů, které jsou 

v dnešní době důležitou a nepostradatelnou součástí firem. Umožňují podnikům 

přehledné vedení účetnictví, objednávek, sledování firemních aktivit, propojení 

s ostatními firemními systémy apod. Zabezpečují sběr, přenos a uchovávání dat pro účel 

získání informací, které jsou pro podnik směrodatné. Informační systémy se stále 

rozvíjejí a zdokonalují, což má za následek stále lepší přehled o firemních procesech 

podniku. 

Stěžejním bodem této práce bude navržení a realizace aplikace, která umožní 

firmě lépe sledovat průběh realizace projektů a vytížení lidských zdrojů, které tak 

dokáže efektivněji využít. 

V první části práce budou popsána teoretická východiska v oblasti informačních 

systémů, jejich architektury, ERP systémy, CRM systémy a životní cyklus IS. 

Ve druhé části bude analyzována současná situace společnosti CID International 

a.s. s posouzením podnikového informačního systému MARKET. 

V poslední části budou stanoveny požadavky na aplikaci s návrhem řešení včetně 

samotné realizace. Následně se podrobně popíše funkcionalita všech částí aplikace. Na 

závěr se provede její ekonomické zhodnocení s přínosy, které pro podnik představují. 
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

2.1 Vymezení problému 

Společnost CID International a.s. používá informační systém MARKET, jehož 

vlastnosti pokrývají celou škálu oblastí. Jedná se o sledování firemních aktivit, vedení 

účetnictví, objednávek, propojení s ostatními firemními systémy aj. Neobsahuje však 

systém pro sledování průběhu realizace projektů a vytížení lidských zdrojů, které by 

značně zefektivnily jejich využití.  

2.2 Cíl práce 

Cílem této práce je vytvoření aplikace pro společnost CID International a.s., která 

by měla sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení 

zdrojů nad jednotlivými úkoly. U každého projektu by měl být sledován časový 

harmonogram, na základě kterého bude zřejmé jeho plnění. Vytvořený program musí 

být rovněž schopen obousměrně synchronizovat data mezi informačním systémem a 

aplikací samotnou. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Informační systém 

3.1.1 Informace 

Pojem informace se používá v mnoha disciplínách a oborech, a proto se můžeme 

setkat s různými jeho definicemi a interpretacemi. Například pan Kuhlen pojímá pojem 

informace následovně: „Informace je podmnožinou poznatků, která je někým použita 

v konkrétní situaci pro řešení problému“
1
. Poznatky jsou získávány z dat, které samy o 

sobě nemají žádnou informační hodnotu. Jedná se tedy většinou o libovolnou 

posloupnost znaků. Vzhledem k tomu, že informace nejsou velice často okamžitě 

k dispozici, jsou vyhledávány v externích zdrojích. K tomuto účelu se používají 

informační systémy (zkráceně IS), které hledají informace z uložených poznatků. 

Rozdíl mezi informacemi a poznatky je především v odlišném časovém spektru. 

Informace se časem zapomínají, ale poznatky jsou zde trvale. Na obrázku 3.1 je 

znázorněna transformace dat na informace. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1: Transformace dat na informace. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

                                                 
1
 SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. 2001, s. 3 

Data Poznatky Informace 

syntakticky sémanticky pragmaticky 
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3.1.2 Systém 

Pojem systém odráží nejen všechny systémové jevy reálného světa, ale vztahuje 

se i na matematické objekty skládající se z množin, prvků a vazeb mezi nimi. Vyznačují 

se tedy vstupními a výstupními vazbami, pomocí kterých získáváme informace z okolí, 

a jiné informace do okolí předáváme. Systémy jsou tedy abstrakce použité v procesu 

poznání. Používáme je k identifikaci a analýze reálného prostředí.
2
 Na obrázku 3.2 je 

znázorněno schéma systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2: Systém. Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
2
 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. 2009, s. 13 

Informace z okolí 

Systém 

Prvek 1 Prvek 2 

 

Prvek 3 
Prvek n 

Reakce systému na informace z okolí 

vazba 1n 

vazba 12 

vazba 13 

vazba 2n 

vazba 3n 
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3.1.3 Informační systém 

Pojem informační systém má nespočet definici, které jsou k dispozici v odborných 

publikacích. Vybral jsem jednu podle Molnára: „Informační systém je soubor lidí, 

technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování 

uchovávání dat za účelem prezentace informací pro potřebu uživatelů činných v 

systémech řízení.“
3
 

Poslání IS: 

1. „Podnikový informační systém má být integrující platformou spojující 

podnikové procesy, informační toky a komunikaci vně a uvnitř 

organizace. Jeho integrační role v rámci řetězce je pak základním 

předpokladem pro generování hodnoty v síťové struktuře. 

2. Podnikový informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, 

která pozitivně ovlivní zpracování běžné podnikové agendy v rámci 

podnikových procesů, chování uživatelů a změny v jejich pracovních 

návycích. 

3. Podnikový informační systém, ať už se skládá z jakýchkoliv komponent a 

je rozvíjen jakýmkoliv způsobem, by měl poskytovat celostní pohled na 

fungování organizace a zabezpečit zpracování informací potřebných k 

manažerskému rozhodování.“
4
 

 

IS můžeme chápat také jako jistý druh regulačního obvodu. Základní vlastností 

takového obvodu je zpětná vazba, která koriguje chování řízeného systému. Jako 

příklad můžeme uvést podnik, který poskytuje služby, dodává je na trh a provozuje další 

agendy, jako jsou personalistika, ICT apod. Z okolí podniku působí na jeho části různé 

vlivy jako např. konkurence, zákon apod., které jsou označeny jako poruchy. 

Výsledkem akce podniku je nějaká reg. veličina (tržby, obrat apod.), jejíž výstup 

vstupuje do měřícího členu (účetnictví, marketing apod.). Výstup z podniku je pak 

                                                 
3
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2000, s. 15 

4
 SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 2006, s. 46 
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srovnáván s cílem a vzniká rozdílová veličina měřená diferenčním členem. Uvnitř dále 

působí pomocné zpětné vazby, jako jsou informace o zaměstnancích apod.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3: Pohled na podnik jako na regulační obvod. Zdroj: vlastní zpracování podle Vymětala
6
 

3.2 Architektura IS  

Architektura informačního systému zachycuje grafické a písemné vyjádření její 

celkové koncepce.  Dále zahrnuje základní předpoklady: 

- Struktura IS v návaznosti na organizační strukturu podniku 

- Funkce, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy v podniku 

- Provoz a bezpečnost 

- Vazby na okolí 

 

                                                 
5
 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, s. 15 

6
 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, s. 14 
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Vstup 

Poruchy Poruchy 

Reg. veličina 

Výstup 

Pomocné zpětné vazby  

Zpětná vazba 
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Význam: 

Architektura pro podnik vytváří relativně stabilní rámec řešení IS, který je navíc 

významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku. 

Z ekonomického pohledu můžeme říci, že minimalizuje náklady na chybně zadané 

projekty a rekonstrukce. 

Zainteresované strany: 

Zájem na architektuře IS mají zejména analytici požadavků, manažeři projektu, 

návrháři, architekti, implementátoři, testeři a externí pracovníci. 

V klasickém pohledu rozlišujeme dvě úrovně architektury IS. Globální a dílčí. 

3.2.1 Globální architektura 

Představuje hrubý návrh IS, vize jeho budoucího stavu a vazbu mezi stavebními 

bloky. Každý blok představuje množinu funkcí sloužící jako podpora pro podnikové 

procesy. 

Globální architekturu lze graficky vyjádřit jako jednotlivé stavební bloky, mající 

skupinu podobných aplikací. 

Podobné charakteristiky: 

 Věcná orientace 

 Vztah k úrovni řízení podniku 

 Metody projekce a provozu aplikace 

 Vývojová etapa automatizovaného řešení 

 Technologický princip, na kterém je řešení bloku založeno 

 Podstatné parametry SW produktů 
7
 

 

                                                 
7
 KLEČKOVÁ, J. Architektura IS/IT. [online]. 2010 



18 

 

Základní stavební bloky globální architektury z pohledu úrovně řízení 

TPS – blok aplikací zaměřený na hlavní činnosti podniku, tzv. Core Business. 

Tento blok je nejvíce specifický, protože konkrétní řešení se odvíjí od konkrétní 

činnosti podniku. 

MIS – blok zabývající se řízením podniku na taktické úrovni řízení. Do této 

oblasti spadá ekonomická, organizační a obchodní hlediska a oblast kontroly. Základní 

oblasti MIS systémů jsou obchodně logistické procesy, finančně účetní procesy a 

aplikace celopodnikového charakteru (správa, legislativa, marketing apod.) 

EIS – blok sloužící pro potřeby řízení na strategické úrovni. Typické prostředky, 

které EIS používá je Buisness Intelligence. Základními funkcemi jsou plánování 

v dlouhodobém horizontu, ekonomická analýza celkového hospodářství firmy, 

hodnocení podnikatelských záměrů, příprava inovačních akcí, formulace strategických 

projektů, podpora marketingové strategie, rozbor situace trhu apod.  

OIS – subsystém, který vytváří systém pomocí standardních kancelářských a 

komunikačních prostředků pro podporu kancelářských prací. 

EDI – jedná se o standard pro elektronickou výměnu dat mezi dvěma nezávislými 

subjekty.
8
 

Na obrázku 3.2 je vyobrazena pyramida globální architektury informačních 

systémů z pohledu úrovně řízení. 

                                                 
8
 DANEL, R. Architektura informačních systémů podle úrovně řízení.[online]. 2011 
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Obrázek 3.4: Globální architektura IS z pohledu úrovně řízení. Zdroj: DANEL, R. Architektura 

informačních systémů podle úrovně řízení.[online]. 2011 

3.2.2 Dílčí architektura 

Dílčí architektura je detailnější návrh IS, který je stanoven na základě globální 

architektury. Obsahuje následující architektury: 

Funkční architektura - Architektura, která rozděluje IS na subsystémy a skupiny 

funkcí postupnou dekompozicí (až k elementárním funkcím) globální architektury.  

Procesní architektura  - Popisuje budoucí stavy procesů podniku, které se 

zaměřují spíše na neautomatizované činnosti a funkce. Tyto činnosti a funkce jsou 

plánovanými reakcemi na události, u kterých se očekává, že budou nastávat. Smyslem 

této architektury je tedy efektivně připravit podnik na externí události. 

Technická architektura - Určuje, jaké prostředky výpočetní a komunikační 

techniky budou použity, a jak budou rozmístěny. Je znázorněna pomocí schémat a 

specifikací serverů, počtu koncových uživatelských pc stanic atp. Architektura tedy 
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zpracovává aplikace v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a 

programovou architekturu. 

Datová architektura - Interpretuje návrh datové základny podniku. Při 

sestavování návrhu se vychází z definice objektů, jejich položek a vazeb mezi nimi. 

Zvolí se vhodný datový model (v dnešní době je nejrozšířenější model relační). 

Výstupem této architektury je tedy schéma databází a jejich entitních množin 

s jednotlivými entitami. 

Programová architektura - určuje, z jakých programů a programových 

komponent se bude výsledný informační systém skládat a také jaké vazby budou mezi 

nimi existovat.  

Komunikační architektura - definuje vnější rozhraní systému a jeho 

komunikace s okolím.  

Řídící architektura - definuje pravidla fungování systému, standardy a 

organizaci služeb uživatelů. Zahrnujeme zde i organizační strukturu a pravidla 

fungování systému.
9
 

 

 

Obrázek 3.5: Informační systém z pohledu architektur. Zdroj: KOCH, M. Management informačních 

systémů. 2008, s. 5 

                                                 
9
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2008, s. 6 
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3.3 Enterprise Resource Planning  

Podnikové informační systémy můžeme dnes rozdělit do třech skupin: 

1. Nejpočetnější část tvoří ekonomické a účetní systémy, které jsou primárně 

určeny pro malé firmy a podnikatele. Pokrývají oblasti finančního účetnictví a 

někdy i další agendy jako skladové hospodářství, nebo lidské zdroje. 

2. Další částí jsou informační systémy pro středně velké firmy. Nabízejí daleko 

větší analytický rozsah a často jsou řešeny na principu jádra a jednotlivých 

modulů, které se poskládají jako stavebnice. 

3. Třetí část tvoří velké podnikové informační systémy, které zpravidla 

označujeme jako ERP. Pokrývají plánování a řízení všech klíčových procesů 

ve firmě na všech úrovních. Spravují kmenová data (kusovníky, pracoviště, 

technologické postupy, zákazníky, konta, finanční kursy atd.)
10

 Jinak řečeno 

můžeme říci, že ERP systémy jsou integrované systémy, které sjednocují 

klíčové oblasti v podnikání, především oblast výroby, řízení projektů a 

financí.
11

 

3.3.1 Základní principy ERP 

V systémech ERP můžeme sledovat 3 základní principy přístupu pro lepší 

efektivitu fungování podniku: 

1. JIT – orientace na včasné dodávky zboží. Jedná se o tažný systém, který 

táhne materiálové požadavky od zákazníka k dodavateli 

2. MRP II – tlačný systém, který na základě výrobku, stanovuje termíny 

objednání materiálu. 

3. TOC – teorie omezení kombinující oba principy. Jak tažný, tak tlačný 

systém. Klíčovou myšlenkou je omezení výše průtoku úzkým místem 

firemního procesu.
12

 

                                                 
10

 DŘÍZHAL, P. Co je ERP systém.[online]. 2009 
11

 KOCH, M. Management informačních systémů. 2008, s. 10 
12

 KOCH, M. Management informačních systémů. 2008, s. 10 
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3.3.2 Očekávání podniku od ERP 

 „Zlepšení informačních procesů a získání náskoku před konkurencí. 

 Detailní a aktuální přehledy o výkonnosti podniku. 

 Dostatek informací o partnerech i zákaznících, nový impuls pro obchod. 

 Zjednodušení plánování a řízení výroby. 

 Podmínky pro vývoj speciálních řešení. 

 Výši a návratnost investic – vzhledem ke změně procesů a řízení“
13

 

3.3.3 ERP systémy v ČR 

Na jednotlivých grafech je zobrazeno hodnocení 62 ERP systémů nasazených 

v organizacích, dle jejich velikosti v roce 2012 v ČR. Lze vidět, že v malých a velkých 

organizacích si vede nejlépe systém Helios, ve středně velkých je to potom souhrn 

ostatních systémů různých výrobců, zde neuvedených. 

 

Graf 3.1 ERP systémy v malých organizacích v ČR. Zdroj: CVIS 2012  

 

                                                 
13

 DŘÍZHAL, P. Co je ERP systém.[online]. 2009 
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Graf 3.2: ERP systémy ve středně velkých organizacích v ČR. Zdroj: CVIS 2012 

 

 

Graf 3.3: ERP systémy ve velkých organizacích v ČR. Zdroj: CVIS 2012 

 

3.3.4 Budoucnost ERP systémů 

„Přestože systémy ERP jsou již nyní na velmi vysoké úrovni, stále v této oblasti 

dochází k řadě inovací, které jsou vyvolány jak snahou samotných dodavatelských firem 

o zdokonalení svých řešení, tak i jejich reakcí na vyvíjející se požadavky zákazníků. 

Patří mezi ně například prohloubení integrace systémů ERP s kancelářskými 
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aplikacemi, čímž se zvyšuje komfort pro uživatele, nebo strukturovaný přístup k 

jednotlivým funkcím podle rolí a osob. Inovace se zaměřují také na standardizaci 

systémů a na nastavitelnost podpory procesů, která musí být jasně popsaná a dostupná 

zákazníkovi i po době implementace. 

Zajímavý vývoj v oblasti systémů ERP lze očekávat i do budoucna. Silnou výzvou 

pro vývojáře těchto systémů je například úkol vytvořit co nejuniverzálnější systém s 

nejvyšší možnou mírou nastavitelnosti a přitom zajistit jeho maximální stabilitu – tedy 

vytvořit řešení s vnitřně zabudovaným systémem kontroly.“
14

 

3.4 Customer Relationship Management 

Vzhledem k tomu, že IS se dnes zaměřují na podporu podniku prodávat svoje 

výrobky a služby, zavádějí se nové komunikační kanály se zákazníky, které jsou 

zprostředkovávány pomocí ICT. Podniky se tak snaží pomocí IS být v lepším kontaktu 

se zákazníkem. Využívají k tomu některé formy jako: 

 Zasílání publikací klasickou poštou 

 Zasílání elektronické pošty 

 Diskuze a konference na internetu 

 Call centra (snaží se řešit potřeby zákazníků) 

Důležitým úkolem IS podniku je tedy vytvářet a zlepšovat vztahy se zákazníkem. 

Aplikace, která toto v rámci podnikového informačního systému zastřešuje, se nazývá 

CRM (Customer Relationship Management).
15

 

CRM potom můžeme definovat takto: 

„CRM je komplex technologií (aplikačního a základního software, technických 

prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné 

                                                 
14

 VERNER, M. Současnost a budoucnost systémů ERP.[online]. 2007 
15

 BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008, s. 90 
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zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, 

zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb.“
16

 

Podle funkcionality dělíme CRM na 4 základní části: 

1. Aktivní CRM 

2. Operativní CRM 

3. Kooperační CRM 

4. Analytické CRM
17

 

3.5 Obecný přístup k analýze a návrhu IS 

Pokud se podnik rozhoduje vytvořit informační projekt, je nutné si nejprve utříbit 

zásadní rozhodnutí. Pro firmy mají tato rozhodnutí strategický význam, který se projeví 

v dlouhodobém časovém horizontu. Bez ohledu na obsah či rozsah projektu existují 

principy, ze kterých je nutno při rozhodování vycházet.
18

 

 „Zodpovědnost za projekt má vedení podniku a tento fakt dává neustále 

najevo. 

 Projekt vychází ze střednědobých nebo dlouhodobých záměrů podniku a 

orientuje se na jasně stanovené cíle, které jsou formulovány pokud možno 

současně s rozhodnutím projektu. 

 Do návrhu systému jsou zapojeni budoucí uživatelé, zejména tvůrci 

podnikového veřejného mínění. Jejich účast a odpovědnost je závazně a 

formálně definována. 

 Návrh systému vychází z detailní analýzy a modelováni budoucího řešení 

na úrovni konceptuální 

                                                 
16

 BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008, s. 90 
17

 BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008, s. 91 
18

 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009, s. 21 
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 Je dodrženo oddělení konceptuálního řešení od technologie zavedeného 

systému 

 Analýza i návrh nového řešení probíhají v určitých cyklech, popřípadě se 

již na začátku rozhodne o využití agilních metodik pro implementaci 

řešení.“
19

 

Klasické metodiky projektování používají dva základní přístupy, které se začaly 

vyvíjet v závěru 70. let. Dnes se stále více prosazují agilní metody projektování nebo 

obchodní vzory. Existují ale platné zásady pro přístup k analýze a návrhu IS bez ohledu 

na použitou metodiku. 

 „Postupný víceúrovňový rozpad oblastí řešení na menší části. Tímto 

principem se umožní celou problematiku rozdělit do zvládnutelných částí. 

Vznikne tak nejen prostor pro vlastní řešení na požadované úrovni 

podrobnosti, ale vytvoří se i základ pro budoucí plánování a kontrolu 

projektu. 

 Využití principu tří architektur. Na úrovni konceptuální se jedná o 

základní zobrazení systému, jeho vazeb s okolím a vazeb mezi jeho prvky. 

Podle použitelných metodik se používají různé hloubky rozlišení a různé 

nástroje pro zachycení konceptuálních schémat. Na úrovni logické vzniká 

zobrazení prvků konceptuální úrovně jazykem zobrazení dat a procesů 

vyúsťující do navržené architektury celého systému, avšak bez ohledu na 

konkrétně použité technologie. Na fyzické úrovni je provedeno zobrazení 

konkrétní realizace systému s použitím konkrétních technických 

programových prvků. 

 Použití metod modelování a abstrakce s cílem vytvořit generalizovaný 

model celého systému nebo jeho částí. Některé modely také umožňují 

provádět simulace logických i časových vazeb mezi prvky návrhu. 

                                                 
19

 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích:  teorie a praxe projektování. 2009, s. 21 
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 Rozdělení projektu do etap, případně iterace jednotlivých výsledků 

analýzy a návrhu s rostoucí úrovní podrobnosti.“
20

  

3.6 Životní cyklus informačního systému 

3.6.1 Předběžná analýza 

Základem pro vývoj informačního systému jsou požadavky uživatelů a cíle 

organizace. V této části je potřeba všechny požadavky shromáždit, obecně rozebrat a 

odhadnout dobu pro realizaci systému včetně jeho nákladů. Cílem je tedy pouze sestavit 

základní rámec požadavků, funkcí a cílů. Celkový rámcový projekt by tedy měl 

obsahovat zhruba následující položky: časový plán projektu, zdroje nutné k řešení, 

Odhad funkčnosti a rozsahu systému, odhad efektivnosti a návratnosti investice.
21

 

Požadavky obecně na informační systém: 

 Podporovat uživatele v jejich pracovní činnosti 

 Uživatelské rozhraní, které bude intuitivní a snadno ovladatelné 

 Odolnost vůči poruchám (uživatelské chyby a technické závady) 

 Spolehlivost 

 Důvěryhodnost 

 Možnost modifikací (změny, úpravy, rozšíření) 

 Dokumentace 

 Kompatibilita se zvyklostmi organizace 

 

                                                 
20

 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích:  teorie a praxe projektování. 2009, s. 22 
21

 ŠMÍD, V. Životní cyklus informačního systému. [online]. 2008 
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3.6.2 Analýza systému (specifikace požadavků) 

Tato fáze je rozborem části předchozí. Její důležitost je klíčová, neboť veškeré chyby 

ve struktuře dat i systému, jsou později velice obtížně odstranitelné.22 

Při specifikaci požadavků jsou důležité tyto body:  

 Cíl projektovaného informačního systému 

 Prvky systému (znaky, odlišnosti od okolí, vztah k již existujícím systémům) 

 Procesy systému (typy řešených úloh) 

 Uživatelé systému, dodavatelé a odběratelé informací 

 Návrh možných alternativ řešení a výběr té nejvhodnější 23 

3.6.3 Návrh informačního systému 

Výsledkem této fáze je dokument, který slouží jako podklad pro obsah smlouvy 

s externí firmou o návrhu a realizaci IS, časový harmonogram, cena a konkrétní 

implementace systému. Dále zde ještě patří podmínky, za kterých je systém zaváděn do 

organizace, záruční servis a podmínky celkového předání IS. 

Návrh musí obsahovat: 

           Základní informace o tvůrcích systému 

           Základní informace o organizaci pro kterou je systém vyvíjen 

           Popis současného stavu organizace. 

          Logický datový model, který je návrhem funkcí a dat systému bez ohledu na 

 technologické prostředí. 

            Fyzický datový model, který obsahuje funkční analýzu systému, datovou 

 analýzu, popis veškerých datových toků v organizaci a popis funkcí řízených 

                                                 
22

 ŠMÍD, V. Životní cyklus informačního systému. [online]. 2008 
23

 KUČEROVÁ, H. Osnova pro analýzu a návrh informačního systému. [online]. 2011 
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 událostmi. Celkovým výstupem je návrh funkcí a dat budoucího systému, které 

 jsou definovány na základě prostředí, ve kterém bude systém implementován. 

           Detailní popis nasazení IS v praxi. SW/HW návrh, který souvisí s novým IS. 

           Detailní popis testovacího provozu systému, včetně poskytování záručního 

 servisu. 

           Celkový harmonogram spolupráce 
24

 

3.6.4 Implementace 

Tato fáze se zabývá vlastním programováním expertů a také analytiky nesoucí 

zodpovědnost za správnost řešení. Podklady, které mají k dispozici, byly vytvořeny 

v předchozích etapách. 

Postup implementace: 

 Definice vstupů / výstupů jednotlivých operací na základě fyzického 

návrhu. 

 Naprogramování všech funkcí a jejich vzájemné propojení 

 Ověření funkcí a připravení testovacích dat 
25

 

3.6.5 Testování 

V této fázi probíhá testování pomocí připravených testů již na hotovém 

informačním systému. Zkouší se správnost reakcí systému na vstupní data a případné 

nedostatky se opraví. Testování se velice často provádí ještě na systému, který není 

nasazen v reálném prostředí. Důvodem je možné selhání s fatálními následky. 

Příkladem můžou být například systémy ve zdravotnictví či letectví.
26

 

 

                                                 
24

 ŠMÍD, V. Životní cyklus informačního systému. [online]. 2008 
25

 ŠMÍD, V. Životní cyklus informačního systému. [online]. 2008 
26

 ŠMÍD, V. Životní cyklus informačního systému. [online]. 2008 
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3.6.6 Zavádění systému 

Zavádění nového informačního systému do organizace je velice složitý a náročný 

proces. Je potřeba zamezit neočekáváným událostem, které by mohly omezit či dokonce 

znemožnit uvedení nového IS do provozu. Je proto potřeba správně zvolit způsob 

zavádění. Výběr tohoto způsobu je ovlivněn mnoha faktory, např. mírou připravenosti 

organizace na nový IS nebo časová náročnost celého zavádění. 

Způsoby zavádění systému: 

1. Souběžné – IS je zaveden na všech pracovištích najednou. Postup je vhodný při 

zavádění jednodušších systémů, které nevyžadují tzv. náběhovou fázi (rozsáhlé 

školení, konverze dat apod.). Při tomto zavádění fungují oba systémy ( jak starý, tak 

nový) současně. Jakmile se ověří spolehlivost nového IS, starý se vyřadí. 

 

 

 

Obrázek 3.6: Souběžné zavádění systému. Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. Pilotní strategie – IS se zavede na jednom pracovišti, které je nejvíce náročné a je 

možné na něm ověřit mnoho problémových oblastí. Po zavedení se provoz ověřuje a 

až poté se implementuje do ostatních částí organizace. 

 

 

Obrázek 3.7: Pilotní zavádění systému. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3. Postupná strategie – Zavádění na jednotlivá pracoviště probíhá postupně. 

Neuvažuje se zde pilotní fáze. Využívá se u složitých systémů obsahující 

komplikované vnitřní vazby. 

 

Starý systém 

 

Nový systém 

 

Starý systém 

 

Nový systém 
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Obrázek 3.8: Postupné zavádění systému. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Nárazová strategie - Strategie zavádění, kde se najednou ukončí činnost starého IS 

a po nezbytně nutné pauze se spustí nový informační systém. Tento postup je velice 

riskantní. Využívá se většinou v případě, kde souběh obou systémů není možný. 
27

 

 

 

Obrázek 3.9: Nárazová strategie zavádění. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V praxi je obvykle nutné využívat zde uvedené varianty v jejich kombinaci. Hojně 

se uplatňuje nárazová strategie ve spojení s postupnou. 

3.6.7 Zkušební provoz 

Provoz, ve kterém je poskytovatel povinen zajistit servis, odstranit případné chyby 

či nedostatky, které se během něj zjistí. 

3.6.8 Reálný provoz a údržba 

Tato fáze zahrnuje rutinní provoz informačního systému, jeho pravidelné 

sledování, zdali nedošlo k nežádoucímu vychýlení funkčnosti či chybám. Dále zahrnuje 

údržbu systému, úpravu parametrů aplikací ke splnění nových požadavků uživatelů, 

sledování činnosti technických prostředků z hlediska výkonu, poruchovosti a také 

zajištění optimálního provozu a zabezpečení systému. V neposlední řadě zde patří i 

opětovné školení uživatelů. 

                                                 
27

 ŠIROKÝ, J. Informační systémy. [online]. 2004 

Starý systém 

 

Nový systém 

 

 
 

 

Starý systém 

 

Nový systém 
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3.6.9 Reengineering 

Tato etapa přehodnocuje požadavky na systém. Pokud nastane stav, ve kterém již 

nestačí pouhá úprava stávajícího systému, je další fází krok, který vede opět na počátek 

životního cyklu. 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU 

4.1 Profil společnosti 

 

Název:  CID International, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Datum založení: 12. 06. 1996 

Základní kapitál: 11 mil. Kč. 

Sídlo: Hálkova 171/2, 772 00 Olomouc 

IČ: 25057421 

DIČ: CZ 25057421 

 

Společnost CID International a.s., založena v roce 1996, sídlí v Olomouci na ulici 

Hálkova 2. Patří mezi přední české producenty informačních systémů pro dopravu, 

spedici, skladování a CRM. 

V roce 1997 byla zřízena pobočka v Ostravě, která se stala programátorským a 

zákaznickým centrem. 

Produktové portfolio společnosti se skládá z komplexních řešení informačních 

systémů: 

COLLI –pro sběrnou službu a distribuci 

CARGI –pro železniční spedici 

LOGI –pro správu logistických, výrobních a obchodních skladů 

LORI –pro osobní a nákladní dopravu 

MARKET – CRM systém pro logistické firmy 



34 

 

Společnost se rovněž zabývá tvorbou technologických studií, odborných analýz, 

poradenstvím, školením uživatelů a správců systému. Základem úspěchu je pro firmu 

kvalitně sestavený tým odborníků, mající bohaté zkušenosti s řešením informačních 

systémů v již zmiňovaných oblastech. Spolupráce s partnerskými firmami je velice 

důležitá z důvodu vzniku silného řešitelského týmu, který je schopen vytvořit 

komplexní řešení pro náročné zákazníky. Např. systém MARKET podchycuje obchodní 

agendu na mezipodnikové i vnitropodnikové úrovni komunikace. Obšírnější zákaznické 

aplikace s konkrétními představami klientů jsou vyvíjeny podle potřeb a požadavků 

každého zákazníka. Společnost investuje nemalé prostředky do vzdělávání a rozvíjení 

svého řešitelského týmu. Produkty firmy se vyznačují modulární architekturou, která 

umožňuje systém rozvíjet podle obecných požadavků trhu, anebo konkrétních potřeb 

zákazníka. 

Hlavní činnosti společnosti 

 Komplexní řešení informačních technologií pro dopravu, spedici a 

skladování 

 Individuální přístup k zákazníkovi 

 Hot-line podpora provozu 

 Odborné analýzy, poradenství, školení 

 Aplikace postavené na SQL databázi 

 Modulární architektura všech produktů 

 Výborný tým specialistů
28

 

 

                                                 
28

 CID International, a.s., Výroční zpráva 2012. [online]. 2013 
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4.2 Současná situace 

Společnost CID International a.s. používá svůj vlastní vnitropodnikový 

informační systém zvaný MARKET, který považuje za kvalitní řešení v oblasti 

podrobnosti údajů o potenciálních i stávajících klientech, konkurenci v oboru a 

sledování nových trendů. Mezi jeho základní vlastnosti patří: 

 Propojení s ostatními systémy ve společnosti 

 Vedení databáze firem 

 Sledování firemních aktivit 

 Tvorba nabídek zákazníkům 

 Evidence kontaktů s obchodními partnery 

 Automatické generování dokumentů ze šablon 

 Úkolování a sledování plnění úkolů 

 Propojení s MS Outlook 

 Zajištění bezpečnosti informací přístupovými hesly 

 Pružná modulární architektura 

 Jazyková mutace
29

 

4.3 SWOT analýza vnitropodnikového informačního sytému 

Pomocí SWOT analýzy je vyjádřen pohled na sledovaný systém. Z vnitřního 

prostředí jsou zkoumány jeho silné a slabé stránky. Z vnějšího pak příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

 Propojenost s ostatními systémy společnosti 

                                                 
29

 CID International, a.s., Výroční zpráva 2012. [online]. 2013 



36 

 

 Kvalitní podpora s profesně zkušenými zaměstnanci 

 Modulární architektura 

 Sledování firemních aktivit 

Slabé stránky 

 Pomalejší odezva systému 

 Uživatelsky málo přívětivé prostředí 

 Neobsahuje informace o pracovním vytížení zaměstnanců 

Příležitosti 

 Vytvoření nové grafické nadstavby pro lepší uživatelskou přívětivost 

 Vytvoření systému pro sledování vytížení kapacit zdrojů 

 Spolupráce s obchodními partnery pro rozvoj systému 

Hrozby 

 Nový IS, pokrývající veškerý potřeby společnosti 

 Odchod klíčových zaměstnanců 

 Ztráta popularity uživatelů o systém 

4.4 Analýza IS metodou HOS8 

Tato metodika byla vytvořena pro přípravu informační strategie a posouzení stavu 

IS firmy panem Doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. a jeho doktorandy. HOS8 ukazuje, 

v kterých oblastech je IS horší a doporučuje, jak by jej bylo možné zlepšit. Zkoumá tyto 

oblasti:  

• „HW – hardware – v této oblasti se zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.  
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• SW – software – oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti používání a ovládání.  

• OW – orgware – oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy.  

• PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů IS ve vztahu k rozvoji 

jejich schopností, k jejich podpoře při užívání IS a vnímání jejich důležitosti. Metoda 

HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či míru jejich schopností.  

• DW – dataware – oblast zkoumá data uložená a používaná v IS ve vztahu k 

jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit 

množství dat uložených v IS či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem mohou být 

uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována.  

• CU – customers – (v překladu zákazníci), předmětem zkoumání této oblasti je, 

co má IS zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníků: závisí 

na vymezení zkoumaného IS. Mohou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo 

vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného IS. Tato oblast si neklade 

za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v 

podniku (tím prohlášením však není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti 

zákazníků).  

• SU – suppliers – (v překladu dodavatelé), předmětem zkoumání této oblasti je co 

IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů: závisí na 

vymezení zkoumaného IS. Dodavateli mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo 

vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. 

Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku s existujícími 

dodavateli, ale způsob řízení IS vzhledem k dodavatelům.  

• MA – management IS – tato oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační 

strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

IS. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS.“ 
30

 

                                                 
30

 KOCH, M. Management informačních systémů. 2008, s. 60 - 61 
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Na základě dotazníku, který vyplnil vedoucí výroby sledované společnosti CID 

International a.s., byly vyhodnoceny odpovědi a stanoveno hodnocení systému. Analýza 

byla provedena přes internetové stránky www.zefis.cz. 

4.4.1 Posouzení zkoumaných oblastí 

V prvním kroku jsou posuzovány jednotlivé oblasti IS, kdy každá z jeho částí 

může nabývat škály hodnot: 1-špatná, 2-spíše špatná, 3-spíše-dobrá, 4-dobrá. 

Graf 4.1: Úroveň částí systému. Zdroj: www.zefis.cz 

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst poměrně pozitivní výsledky. Nejlepší 

hodnocení mají oblasti Hardware a Orgware, které získaly nejvyšší známku 4. Ostatní 

oblasti získaly hodnocení 3, což je také velice dobrý výsledek. 

 

http://www.zefis.cz/
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4.4.2 Celkový stav systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabší oblastí. V grafu je znázorněna 

fialovou barvou. Dosahuje hodnocení se známkou 3, což považuji za dobrý výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2: Celková úroveň systému. Zdroj: www.zefis.cz 

 

4.4.3 Doporučená podoba IS 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému, kterou ji přikládá vedoucí výroby 

CID International a.s. Je potřeba ho chápat jako minimální požadovanou úroveň. 

 

 

 

 

http://www.zefis.cz/
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Graf 4.3: Doporučená úroveň systému. Zdroj: www.zefis.cz 

4.5 Cíle společnosti 

 Nepřetržitá spolupráce se zákazníkem a pružné reakce na jeho požadavky 

 Stálý dynamický růst informačních systémů, které jsou na trhu 

konkurenceschopné 

 Dodávat úplná řešení IS na míru zákazníkovi 

 Vývoj nových verzí, které jsou okamžitě uvolněny zákazníkům
31

 

 

                                                 
31
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5. NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

 Na základě výsledků analýzy informačního systému společnosti, byly zjištěny 

určité nedostatky, které by bylo potřeba napravit. Po dohodě s vedoucím výroby a 

ředitelem ostravské pobočky se rozhodlo, že jedním z nejzásadnějších nedostatků je 

absence sledování vytížení zdrojů a jejich kapacit při plánování projektů. Ve vlastním 

řešení se proto budu zabývat návrhem a tvorbou aplikace, která vyřeší tento problém. 

5.1 MARKET a MS Project 

Za nejlevnější a zároveň přípustné řešení se ukázalo vytvořit aplikaci, která by 

obousměrně synchronizovala data mezi vnitropodnikovým informačním systémem 

MARKET a produktem od společnosti Microsoft, MS Project (verze 2010 a 2013). MS 

Project je program, který slouží právě pro podporu projektového řízení se získáním 

přehledu nad lidmi, financemi, časovým harmonogramem, odpovědnosti či zpožděním 

projektu nebo pouze jeho dílčích částí. 

 

 

 

 

Obrázek 5.1: Synchronizace mezi MARKET a MS Project. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2 Požadavky na novou aplikaci  

Aplikace by měla sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů. Každý 

projekt se skládá z několika zadání, jejich dílčích požadavků a plánovaných výkonů, na 

základě kterých jsou plněny požadavky. Každá z těchto položek nese data, která je 

potřeba přenášet z informačního systému do MS Project a naopak. U každého projektu 

je pak sledován časový harmonogram plnění jednotlivých zadání, požadavků a 

plánovaných výkonů, které dohromady tvoří projekt jako celek. Na každý výkon je 

MARKET MS Project 
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rovněž naplánován zdroj (zaměstnanec), který daný úkol plní. Podle naplnění výkonů 

jednotlivými zdroji je poté možno určit využití kapacit, a zda nedochází k jejich 

přetížení. Aplikace bude vytvořena v jazyce VBA v prostředí MS Project. 

5.2.1 Základní struktura dat 

Vztah mezi zadáním, požadavkem a plánovaným výkonem můžeme vyjádřit 

stromovou strukturou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2: Stromová struktura sledovaných položek. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.2 Popis položek, které je nutno synchronizovat 

Zadání 

Zadání slouží k obecnému popisu úkolu, který je potřeba vytvořit. Pro 

synchronizaci sledujeme tyto údaje: 

- Číslo zadání 

- Popis zadání 

- Datum změny zadání 

- ID uživatele, který provedl změnu 

Zadání 

Požadavek 1 

Plán. výkon 2 

Plán. výkon 1 

Požadavek 2 
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Požadavek 

Požadavek je tvořen dekompozicí zadání do dílčích úkolů, pro efektivnější 

plánování. 

- Číslo zadání 

- Popis požadavku 

- Číslo osnovy 

- Plánovaná práce na požadavku 

- Datum plánovaného dokončení na požadavku 

- Datum změny požadavku 

- Priorita vývoje 

- Řešitel požadavku 

- ID uživatele, který provedl změnu 

- Předchůdce požadavku 

Plánovaný výkon 

Plánovaný výkon je položka, která představuje konkrétní výkon zaměstnance 

s naplánovanou prací. 

- Popis výkonu 

- Plánovaná práce na výkonu 

- Datum zahájení výkonu 

- Datum ukončení výkonu 

- Datum změny výkonu 

- ID uživatele vykonávajícího výkon 

- ID uživatele, který provedl změnu 
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Všechny požadované položky musí být v aplikaci korektně synchronizovány 

včetně řešení konfliktů změny v obou systémech najednou, tj. jak v IS MARKET, tak 

v MS Project. 

5.3 Srovnání verzí MS Project 2010 a 2013 

Firma požaduje, aby byla zajištěna funkcionalita aplikace ve dvou verzích MS 

Projectu. Nejnovější 2013 a dnes nejvíce používané 2010. Je zapotřebí posoudit obě 

verze a zjistit rozdíly, které by mohly ovlivnit vývoj aplikace. 

5.3.1 Úprava grafického prostředí 

Došlo ke zjednodušení grafiky uživatelského prostředí. Ikony jsou výraznější a 

přehlednější, díky čemuž se stává nová verze 2013 dobře použitelná nejenom na osobní 

počítače či notebooky, ale i tablety. 

5.3.2 Sestavy 

Nejzásadnější změnou je přidání nové karty ‚Sestava‘, která nabízí zcela nové 

grafické sestavy pro komunikaci mezi kolegy. Např. prostředky, náklady apod. 

5.3.3 Microsoft Lync 

Do nové verze byl také přidán program Lync, který slouží pro rychlou 

komunikaci s určitým kontaktem napříč celým Office. Je umožněno psaní, volání i 

videokonference. 

5.3.4 Trasování cesty úkolů 

Nový prvek ‚Cesta úkolu‘ slouží pro zpřehlednění vztahů Ganttova diagramu 

mezi jednotlivými úkoly. Lze tak jednoduše zvýraznit jejich předchůdce a následníky. 

5.3.5 Projektové aplikace z Office store 

Většina aplikací z MS Office 2013, umožňuje využívat externí programy 

z obchodu Office store. Rozšíření pro Project je vhodný zejména pro týmovou práci. 
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5.3.6 Ukládání a sídlení souborů v cloudu 

Cloud je virtuální prostor pro ukládání souborů. Je k dispozici ukládání projektů 

na SkyDrive, nebo na web organizace. 

5.3.7 Práce s roky 

Bylo zjištěno, že verze 2010 umí plánovat maximálně do roku 2049. Verze 2013 

až do roku 2149. 

Na základě tohoto srovnání můžeme s jistotou říci, že obě verze budou 

kompatibilní pro požadovanou funkcionalitou programu a drobné rozdíly nebudou mít 

vliv na nefunkčnost či nežádoucí chování aplikace. Rozdíly zde nejsou tak propastné, 

jako například ve srovnání s verzemi 2007 a nižší. 

5.4 Datový model  položek v IS potřebných pro synchronizaci 

Pro synchronizaci je nezbytně nutné zjistit, které relace a jejich atributy budou 

v aplikaci používány. K tomuto účelu poslouží datový model IS MARKET. Celá 

databáze běží na MSSQL serveru. 

Na základě analýzy dat ve spolupráci s vedoucím výroby společnosti byly zjištěny 

potřeby těchto relací a jejich atributů: 

Zadani – obsahuje veškerá data o všech zadáních v projektech. 

Pozadavek – obsahuje veškerá data o požadavcích v návaznosti na zadání 

PozadavekVykon – obsahuje veškerá data o skutečně provedených výkonech 

PozadavekVykonRozp – obsahuje veškerá data o plánovaných výkonech 

Uzivatel – obsahuje veškerá data o všech uživatelích v organizaci.  
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Obrázek 5.3: Část datového modelu IS MARKET. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na základě prozkoumání datového modelu bylo stanoveno následující propojení 

položek. (Sledovaná položka → Relace;Atribut z datového modelu): 

Zadání 

- Číslo zadání → Zadani;szCislo 

- Popis zadání → Zadani;szPopisZadani 

- Datum změny zadání → Zadani;dtDatumMod 

- ID uživatele, který provedl změnu → Zadani;IDUserMod 

Požadavek 

- Číslo zadání → Pozadavek;szCislo 

- Popis požadavku → Pozadavek;szPozadavek 

- Číslo osnovy → Pozadavek;szCisloOsnovy 

- Plánovaná práce na požadavku → Pozadavek;fPlanHod 

- Datum plánovaného dokončení na požadavku → Pozadavek;dtVyresitDo 

- Datum změny požadavku → Pozadavek;dtDatumMod 

- Priorita vývoje → Pozadavek;IDPrioVyvoje 

- Řešitel požadavku → Pozadavek;IDUserRes 

- ID uživatele, který provedl změnu → Pozadavek;IDUserMod 

- Předchůdce požadavku → Pozadavek;IDPozadavek 

Výkon 

- Popis výkonu → PozadavekVykonRozp;szNazev 

- Plánovaná práce na výkonu → PozadavekVykonRozp;fHodin 

- Datum zahájení výkonu → PozadavekVykonRozp;dtOd 
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- Datum ukončení výkonu → PozadavekVykonRozp;dtDatum 

- Datum změny výkonu → PozadavekVykonRozp;dtDatumMod 

- ID uživatele vykonávajícího výkon → PozadavekVykonRozp;IDUser 

- ID uživatele, který provedl změnu → PozadavekVykonRozp;IDUserMod 

5.5 Příprava prostředí v MS Project 

Všechny ukázkové příklady budou demonstrovány na verzi 2013.  

Nejprve se v možnostech MS Project provede změna výchozích zahájení a 

ukončení úkolů na 0:00 a 8:00. Důvodem je následné nezaokrouhlování dat 

zahájení/ukončení při praktickém používání. Ostatní parametry v tomto okně pak 

mohou zůstat v továrním nastavení. 

Obrázek 5.4: Nastavení základních parametrů v MS Project. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Druhým krokem je import vytvořeného pásu karet, který slouží jako hlavní 

ovládací panel celé aplikace. 

Obrázek 5.5: Import pásu karet v MS Project. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po importu se zobrazí v hlavním prostředí MS Project nová záložka „IS Market“ 

s požadovanými tlačítky. Tímto je úvodní nastavování hotové. Ostatní potřebná 

nastavení si již aplikace uchovává v sobě. 

 

Obrázek 5.6: Hlavní ovládací panel aplikace v MS Project. Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6 Přehled funkcí vyvinuté aplikace  

Na obrázku 5.6 lze vidět základní ovládací panel celé aplikace. Pod každým 

z uvedených tlačítek se skrývá jiná funkcionalita potřebná pro úplný a správný chod 

celé aplikace. 

Úvodní obrazovka – slouží k zobrazení všech funkcí ve formulářovém formátu 

 formou tlačítek. 

Založit projekt – slouží k založení projektu v prázdném zadání.  

Import zadání – slouží k importu již existujícího zadání z IS MARKET do MS 

 Project. 

Synchronizace – slouží k obousměrné synchronizaci mezi daty v IS MARKET a 

 daty v MS Project. 

Nový požadavek – slouží k založení nového požadavku do již existujícího zadání. 

Vymazat požadavek – slouží k odstranění požadavku z IS MARKET a zároveň z 

 MS Project. 

Nový výkon – slouží k založení nového výkonu do již existujícího požadavku. 

Vymazat výkon – slouží k odstranění plánovaného výkonu z IS MARKET a 

 zároveň z MS Project. 

Aktualizovat zdroje – slouží k přepočtu vytížení zdrojů a jejího správného  

  přiřazení k plánovanému výkonu. 

5.6.1 Přihlašovací dialog 

Před spuštěním jakékoliv akce, spojené s aplikací, je nutné přihlášení uživatele. 

Na základě správného ověření údajů je uživateli povolen přístup do aplikace a 

zpřístupněna veškerá funkcionalita. V opačném případě je uživateli přístup do aplikace 

zamítnut. 
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Obrázek 5.7: Přihlašovací dialog. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.6.2 Úvodní obrazovka 

Úvodní obrazovkou uživatel zobrazí formulář, který obsahuje tlačítka s veškerou 

funkcionalitou, kterou aplikace nabízí. Tento formulář byl vytvořen pro uživatele, 

kterým nevyhovují tlačítka umístěná v pásu karet, a je pro ně přívětivější ovládání přes 

formulář. 

Obrázek 5.8: Úvodní obrazovka. Zdroj: Vlastní zpracování 

5.6.3 Založit projekt 

Pokud je v IS MARKET vytvořeno prázdné zadání, můžeme hromadně vytvořit 

nový projekt, skládající se z několika požadavků. Každému požadavku jsou následně 

vygenerovány potřebné klíčové údaje, a přenesené i s požadovanými daty do IS 
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MARKET. Z důvodu zamezení chybovosti uživatelů je možno vytvářet hromadně 

pouze prázdné projekty. Projekty, které již záznamy obsahují lze modifikovat pouze po 

jednom záznamu. 

5.6.4 Import zadání 

Importem zadání se uživateli zobrazí formulář, kde má možnost různých 

nastavení. Nejprve v rozbalovacím menu vybírá firmu obsahující zadání. Poté pomocí 

zaškrtávacího tlačítka „Všechna zadání“ vybere buď všechna zadání, anebo jen vybraná. 

Při zaškrtnutém poli „Importovat zdroje“ dojde k nahrání seznamu všech zaměstnanců 

firmy, pracujících na projektech. Zaškrtnutým polem „Importovat s rozpisem“ aplikace 

nahraje i seznam plánovaných výkonů a nejen požadavků. Po importu dat se do MS 

Project naplní položky s příslušnými daty ve stromové struktuře: Zadání; Požadavek; 

Plánovaný Výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.9: Import zadání. Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6.5 Synchronizace 

Synchronizace je klíčová funkcionalita celé aplikace. Uživatel má k dispozici dvě 

možnosti nastavení. Prvním zaškrtávacím políčkem je určeno, zdali budou 

synchronizovány všechny položky, anebo jen ty předem označené. Druhé zaškrtávací 

pole vyjadřuje výběr všech, anebo jen konkrétních označených zadání. Aplikace 

synchronizuje položky, které byly definovány v datovém modelu. Nejprve prověří, zdali 

je nějaký rozdíl mezi daty v IS MARKET a MS Project. V případě, že ano, kontroluje 

se datum modifikace a datum poslední synchronizace. Tímto je zjištěno, který záznam 

je aktuální a je vybrán příslušný směr aktualizace dat. IS MARKET -> MS Project a 

nebo naopak. Pokud jsou změněny data v obou systémech, dochází ke konfliktu. Tento 

konflikt je řešen vyskakovacím dialogem, který dá uživateli na výběr směr aktualizace 

dat s možností zachovat data v obou systémech. Poté se zobrazí formulář s podrobným 

reportem výsledků synchronizace 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.10: Synchronizace. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Obrázek 5.11:Konflikt v synchronizaci. Zdroj: Vlastní zpracování 



54 

 

5.6.6 Nový požadavek 

Novým požadavkem má uživatel možnost efektivně vkládat úkoly typu 

požadavek do MS Project, který se zároveň přenese i do IS MARKET. Nejprve je 

potřeba vybrat pod jaké zadání bude požadavek uložen. Poté se provede jeho popis, 

který je rozdělen na dvě části. První vyjadřuje popis stručný, druhý popis podrobnější. 

Další možností je výběr priority vývoje, kterou se označuje priorita řešení daného 

požadavku. Následuje stanovení koncového termínu plánovaného dokončení požadavku 

a předpokládaný odhad odpracovaných hodin. Posledním krokem je výběr zodpovědné 

osoby a zařazení požadavku do příslušné osnovy projektu. Po potvrzení dojde 

k zařazení požadavku do MS Project na požadovanou pozici včetně vytvoření nového 

záznamu v IS MARKET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.12: Založení nového požadavku. Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6.7 Vymazat požadavek 

Výmazem požadavku jsou provedeny 2 akce. První z nich je výmaz požadavku 

z MS Project a zároveň z IS MARKET, Druhou je pak provedena restrukturalizace dat 

ve stromové struktuře projektu a přepočet souvisejících údajů. Je potřeba nejprve 

vybrat, ve kterém zadání se požadavek nachází, a poté vybrat již konkrétní požadavek. 

Obrázek 5.13: Výmaz požadavku. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.6.8 Nový výkon 

Novým výkonem má uživatel možnost vkládat úkoly typu plánovaný výkon do 

MS Project, který se zároveň přenese i do IS MARKET. Nejprve je potřeba vybrat 

zadání, kterého se plánovaný výkon týká. Následuje výběr konkrétního požadavku, pod 

který bude plánovaný výkon patřit. Poté je podrobně popsán výkon, aby bylo zřejmé, co 

se bude provádět. Dále se vybere typ práce, pod který výkon spadá. Může se jednat o 

administrativní práci, analýzy, dokumentace, instalace, jednání, konzultace, pořizování 

dat, programování, školení, testovaní a jiné. Následuje výběr datumového intervalu, 

který plánovaný výkon časově ohraničuje. Posledním krokem je stanovení odhadu 

plánovaných hodin, které budou na výkonu stráveny. 
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Obrázek 5.14. Založení výkonu. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.6.9 Vymazat výkon 

Výmazem výkonu provedeme principiálně stejnou akci jako v případě výmazu 

požadavku.  

Obrázek 5.15: Vymazat výkon. Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6.10 Aktualizovat zdroje 

Z důvodu zachování aktuálnosti údajů byla vytvořena funkce aktualizace zdrojů, 

která v sobě zapouzdřuje různé výpočetní algoritmy: 

 Udržuje aktuální přiřazení zdrojů k výkonům 

 Vypočítává aktuální práci podle potřeby firmy 

 Vypočítává vytížení kapacit zdrojů 

 Doplnění chybějících zdrojů 

5.6.11 Výstup programu 

Výstupem aplikace je následně seznam všech úkolů naplněných daty podle 

požadavků a zobrazení Ganttova diagramu s přiřazenými zdroji. 

Obrázek 5.16: Výstup programu. Zdroj: Vlastní zpracování 

5.7 Programová část vyvinuté aplikace  

Aplikace byla vytvořena v jazyce VBA, jehož programovací prostředí je součástí 

MS Project. Skládá se z několika formulářů, modulů a tříd, které dohromady tvoří 
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veškerou funkcionalitu programu. Následně bude stručně popsán obsah klíčových 

prvků. 

Obrázek 5.17: Ukázka vývojového prostředí aplikace. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.7.1 Formuláře 

UserForm1 – obsahuje formulář „Zadání nového požadavku“ 

UserForm2 – obsahuje formulář „Import Zadání“  

UserForm3 – obsahuje formulář „Úvodní obrazovka“ 

UserForm4 – obsahuje formulář „Přihlášení“ 

UserForm5 – obsahuje formulář „Výmaz požadavku“ 

UserForm6 – obsahuje formulář „Výmaz výkonu“ 

UserForm7 – obsahuje formulář „Založení výkonu“ 

UserForm8 – obsahuje formulář „Synchronizace“ 

UserForm9 – obsahuje formulář „Výsledek synchronizace“ 
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5.7.2 Moduly 

Module1– je hlavní jádro všech výpočetních funkcí celé aplikace. Obsahuje 

funkce pro načítání dat, interakce s IS MARKET, kalkulace vytížení zdrojů, založení 

nového projektu apod. 

Module2 – je pomocným souhrnem funkcí pro Module1. Obsahuje funkce pro 

různé konverze datových typů, vytváření chybových zpráv, výpočet pracovních dnů, 

zjištění času serveru apod. 

Module3 – obsahuje rozsáhlou funkci pro práci s vyskakovacími okny. Umožňuje 

měnit počet tlačítek, jejich názvy, definovat výstupy apod. 

Module4 – obsahuje procedury, pomocí kterých jsou jednotlivé funkcionality 

programu propojené s tlačítky v pásu karet. 

5.7.3 Třídy 

clsMD5 – program obsahuje pouze jednu třídu s  hashovací funkcí, která se 

používá ve formuláři Přihlášení pro ověření hesla v IS MARKET. 

5.8 Ekonomické zhodnocení a přínosy 

Při analýze a následné tvorbě aplikace byl kladen důraz na co nejnižší náklady. 

Proto místo vývoje modulu do stávajícího IS, který by vyšel mnohonásobně dráž, byla 

použita synchronizační aplikace mezi IS MARKET a MS Project. Veškeré postupy a 

řešení byly vždy konzultovány a testovány s vedoucím výroby. 

5.8.1 Náklady na vývoj a zavedení aplikace 

Vývoj aplikace:    zdarma v rámci diplomové práce 

Testování aplikace:   15 000 Kč 

Školení uživatelů:   10 000 Kč 

MS Project 2010 a 2013  zdarma v rámci spolupráce firmy s  

      Microsoftem 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem:    25 000 Kč 

5.8.2 Náklady na provoz 

Technická podpora   5 000 Kč / měsíc 

Update MS Project   zdarma 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem:    5 000 Kč / měsíc 

 

5.8.3 Přínosy 

Pro společnost CID International a.s. má aplikace nemalý přínos. Před jejím 

zavedením vznikaly vysoké náklady z důvodu špatného přiřazení zaměstnanců 

k jednotlivým úkolům. Tím docházelo k neefektivní práci. Někteří zaměstnanci byli 

přetížení, požadovaná práce se nesplnila včas a vznikaly tak poměrně velké škody. 

Společnost si nepřála výši škod zveřejnit, nicméně návratnost investice na aplikaci je 

odhadována do jednoho roku. Aplikaci by chtěla firma využívat nejvýše 6 let. Poté by 

ráda přešla na vlastní řešení formou modulu do IS MARKET. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření aplikace pro společnost CID International a.s., 

která by měla sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení 

zdrojů nad jednotlivými úkoly včetně obousměrné synchronizace mezi informačním 

systémem MARKET a samotnou aplikací. Tohoto cíle bylo dosaženo. 

V teoretické části diplomové práce byl popsán základní přehled o informačních 

systémech. Byla provedena rešerše z odborné literatury, která obsahuje informace o 

architektuře informačních systémů, popsány základní principy ERP a CRM systému, 

včetně životního cyklu IS. 

V dalším kroku se analyzovaly problémy společnosti. Byla podrobně představena 

firma a její současná situace na trhu včetně popisu vnitropodnikového informačního 

systému MARKET. Ten byl podroben analýze HOS8, která ukázala jeho silné i slabé 

stránky. 

Ve fázi návrhu vlastního řešení byly sestaveny požadavky na aplikaci, navržena 

struktura dat a položek nutných pro synchronizaci. Porovnaly se verze MS Project 2010 

a 2013 pro případ možné nekompatibility aplikace. Následně byla celá aplikace 

vytvořena a její funkcionalita popsána v několika krocích. Nakonec se ekonomicky 

zhodnotil její vývoj včetně přínosů, které společnosti přinesla. 
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