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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem webových stránek, na kterých 

bude současně navrhnut i webový informační systém (dále jen IS). Ten bude mít formu 

kalendáře a firmě dopomůže k lepšímu plánování času, organizování prací, vedení 

zaměstnanců i ke zpětné kontrole informací. V IS budou moduly pro evidenci 

zaměstnanců, zákazníků, objednávek, nabízených služeb, nákladů a jednotlivých prací. 

Návrh IS bude takový, aby v budoucnu bylo možno přidávat rozšiřující moduly. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with evaluation and design of a website, which will also 

serve as the basis for the design of a web information system (the "IS"). The system will 

be in the form of a calendar and its main purpose within an organization will be to 

improve time planning, work organization, employee management and providing 

a means of retrospective information inspection. The IS will include modules for record 

keeping of orders, services offered, expenses and individual operations as well as for the 

registration of employees and customers. The IS will be designed in such a way as to 

allow expansion modules to be added in future. 
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ÚVOD 

Informační systémy (dále IS) jsou v dnešní uspěchané době velmi důležité 

pro jakékoliv odvětví. Objevují se ve výrobních podnicích, ve školách, ale i ve firmách 

zabývajících se službami. Jednou z takovýchto firem je i firma Lenka Svobodová. Ta 

se zaměřuje na zahradnické práce a ostatní práce zaměřené na dům a zahradu. 

V současné době se veškeré plánování i rozhodování vede v ústní nebo psané 

formě. Firma využívá starší IS na internetových stránkách, vytvořený již před více než 

pěti lety a neodpovídající současným potřebám. Při přijaté objednávce se do IS zapíše 

telefonní číslo, resp. e-mail, a jméno zákazníka. Příjemce objednávky naplánuje, kdo 

a kdy práci vykoná. O přidělení práce informuje konkrétního zaměstnance. Může nastat 

problém s nevyhovujícím termínem ze strany zaměstnance, případně zákazníka. Proto 

by firma měla zavést takový IS, který bude stále aktuální a kdykoliv přístupný jak 

pro zaměstnance, tak i pro zákazníky. Další vlastností IS by měla být možnost archivace 

dat. 

Řešením nedostatků nevyhovujícího IS bude vytvoření webového IS, který bude 

mít možnost uchovávání dat o zaměstnancích, zákaznících, nabízených službách, 

nákladech firmy, přijatých objednávkách a veškerých pracích, ať už objednaných, 

hotových nebo zaplacených. Taktéž by IS měl umožňovat vznik online objednávky 

služeb. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Za cíl své práce jsem si zvolil kompletní návrh informačního systému (dále jen 

IS), pracujícího pouze ve webovém rozhraní. Ten bude vytvořen formou kalendáře, 

ve kterém se budou evidovat jednotlivé zahradnické práce. Dílčími cíli jsou návrhy 

databáze obsahující evidence zaměstnanců, zákazníků, objednávek, nabízených služeb 

a nákladů. 

Firma používá nedostačující IS, a proto jedním z dalších cílů bude analýza, zda 

je nový IS potřebný a zjednoduší firmě práci. Sumarizace teoretických znalostí je taktéž 

nezbytná pro vytvoření fungujícího a kvalitního IS. 

Pro identifikaci problému vypracuji analýzy SWOT, HOS8 a SLEPT. Ty mi 

napoví, které nedostatky a hrozby mohou ovlivnit budoucí vývoj firmy. Samozřejmostí 

je odstranění těchto problémů. 

Při navrhování IS využiji diagramy EPC, diagramy toku dat – DFD, síťové 

a procesní diagramy. K vytvoření správné databáze, relací a vazeb mezi nimi mi 

pomohou normální formy a diagramy E-R. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole objasním teoretické pojmy, kterými se budu v práci dále zabývat. 

Objasním, co je informační systém a jaké jsou jeho druhy. Popíšu a rozeberu jednotlivé 

druhy analýz a dále používané diagramy. Také se zde objeví definice databáze, relační 

databáze, relace a definice cizích a primárních klíčů. Taktéž popíšu programovací 

jazyky, jako jsou PHP a JAVA SCRIPT a značkovací jazyky, jako HTML, CSS a SQL. 

Dále jak a na čem pracuje HTTP, WWW nebo architektura klient-server. 

1.1 Internet a WWW 

Jelikož se mnou navrhovaný IS neobejde bez internetu a samotných WWW 

stránek, nejprve vysvětlím jejich definice. 

Internet je počítačová síť, nad kterou běží velké množství služeb využívaných 

lidmi po celém světě. Jednou z nejvyužívanějších služeb je WWW (z angl. World Wide 

Web), tedy webové stránky. Tato služba je postavena na 4 základních technologiích. 

Webové stránky, princip klient/server, URL (Uniform Resource Locators) a protokolu 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) (Ponkrác 2007). 

1.2 Webové stránky 

Jedná se o obyčejný textový dokument, který je obohacený o různé speciální 

informace, jako jsou například tagy. Ty přidávají do textu obrázky, tabulky nebo odkazy 

na jiné stránky. 

V této práci budu používat především HTML 4.01 (Hyper Text Markup 

Language) a CSS (Cascading Style Sheets). 

1.2.1 Statické stránky 

Pojem statistické stránky označuje neměnné stránky, které zůstanou ve stejné 

podobě, v jaké byly vytvořeny. Tyto stránky se vytvářejí především v HTML a CSS. 

HTML 

Je jedním ze značkovacích jazyků, který se používá pro zápis webových stránek. 

Pomocí něj definujeme strukturu dokumentů. Dokument psaný v HTML musí mít určité 
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náležitosti. Mezi ně patří verze HTML, kterou používáme. Dále párové tagy <html>, 

<head> a <body>. Taktéž by měl obsahovat informaci o kódování textu (Kácha 2004). 

CSS 

Kaskádové styly vytvářejí styl webové stránky, například barvu, pozici elementů 

nebo písmo. Pomocí jednoho souboru můžeme ovlivňovat design na celém webu. 

Existuje nová verze CSS-3, která je obohacena o nové nástroje kaskádových stylů 

(Adaptic 2003). 

1.2.2 Dynamické stránky 

Na rozdíl od statických stránek se mohou dynamické stránky měnit celé nebo 

jejich části. Například zobrazení aktuálního data je pro statické stránky nemožné, avšak 

pro dynamické je to jedna ze základních funkcí. Tyto stránky již nelze vytvářet pomocí 

značkovacího jazyka, ale je k nim potřeba jazyka skriptovacího. 

Skriptovací jazyk se dělí na prováděný na serveru nebo na klientovi. Na straně 

klienta se může jednat o jazyk JavaScript, který umí spíše vizuální efekty a na serveru to 

může být jazyk PHP (Hypertext Preprocessor), jenž dokáže spolupracovat s databází. 

JavaScript 

Jak již bylo řečeno, je to skriptovací jazyk. Dokáže pracovat s datem i časem, 

hodnotit data ve formulářích nebo počítat. V kombinaci s jQuery umí i skrývat, 

nahrazovat nebo přidávat prvky na stránce. Funguje výhradně na straně klienta 

v prohlížeči a v různých prohlížečích může vykazovat jiné chování. Uživatel si jej může 

vypnout. 

PHP 

Skriptovací jazyk na straně serveru. Je velmi podobný jazykům C, Java nebo 

Perl a velká obliba z něj činí nejpoužívanější jazyk vůbec. Je bezplatný a používaný 

na 16 milionech webů (Naramore 2006). 

1.3 Architektura klient/server, URL a HTTP 

Služba WWW a další služby na internetu jsou tvořeny právě tímto principem 

klient/server. Na klientském počítači je nainstalovaný prohlížeč. Ten vyšle požadavek 

konkrétní stránky a zpět se vrátí HTML kód, který prohlížeč zpracuje a zobrazí 
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požadovanou stránku. Na serveru běží software, jenž podle požadavku nalezne, zpracuje 

a odešle HTML kód na klientský počítač (Ponkrác 2007). 

URL v překladu znamená jednoznačné určení zdroje. Je to obdoba poštovní 

adresy a synonymum k internetové adrese. Udává přesné místo, kde je uložen konkrétní 

soubor. Existuje absolutní zapisování, což je totéž jako URL, a relativní zapsání, které 

server pochopí pomocí adresy aktuální stránky (Janovský 2012). 

HTTP je způsob, kterým mezi sebou komunikují server a klient. Protokol HTTP 

je tím požadavkem, který prohlížeč vyšle serveru a server vrátí zpět přesná data. 

1.4 Databáze 

Databáze je soubor uspořádaných dat. 

Obecně se jedná o propracovaný systém pro ukládání dat a jejich zpracování. 

Nejjednodušší formou je papírová databáze, nejčastěji kartotéky, kde jsou data ukládána 

na paměťové médium – papíry. Ty mohou být zařazeny do určitých skupin, například 

řazeny podle abecedy nebo podle časové chronologie. V širším pojetí do databáze 

spadají i nástroje, které s daty pracují (vkládají, mění nebo mažou) – obsluhovatelé 

(Štráfelda 2010). 

V technickém smyslu je databází registr trvalých dat v elektronické podobě. 

Navíc, oproti kartotékám, mohou být mezi objekty určité vazby, tj. odkazovat 

se na sebe. 

1.4.1 Datové modely 

Pro každý datový objekt je potřeba navrhnout samostatnou strukturu věty, 

a proto pro návrh co nejpřesnějšího modelu reálného světa potřebujeme využít tzv. 

datových modelů. Těch existuje v zásadě pět – lineární model, hierarchický model, 

síťový model, relační model a objektový model (Koch 2008a). 

Lineární datový model 

Tento model nemá žádné vztahy mezi objekty s výjimkou záznamu svého 

předchůdce a následovníka. Jde o jednotlivé tabulky databáze, které jsou tvořeny 

objekty. 
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Hierarchický model 

Používá vazby mezi objekty – nadřazené (rodičovské) segmenty a podřízené 

(dětské) segmenty. Výhodou tohoto modelu je rychlost vyhledávání pomocí tzv. 

pointerů (ukazatelů). K přístupu na podřízené segmenty se nelze dostat jinak než přes 

rodiče, což je jedna z nevýhod. Dalšími nevýhodami jsou časově náročné reorganizace 

při vkládání nebo rušení a složitost rekonstrukce dat při poškození (Koch 2008a). 

Síťový model 

Je to vylepšený hierarchický model, kdy již nejsou používané vazby nadřazené 

a podřazené, ale mohou vést jakýmkoliv směrem. Nevýhody zůstávají z předešlého 

modelu a k výhodám se navíc přidá propojení různých segmentů (Koch 2008a). 

Relační model 

Základem je lineární model, který za pomocí relačního klíče spojí tabulky 

podle potřeby. Spojení není trvalé, ale vzniká, při potřebě mít k dispozici data 

ze spojených tabulek a zaniká při ukončení práce s modelem. V současnosti je to 

nejpoužívanější datový model (Koch 2008a). 

Objektový model 

Poslední model používá jako základní prvek objekt. Ten kromě svých atributů 

s sebou nese i definované metody určující chování objektu. Stejný typ objektu je 

nazýván třída a konkrétní záznam nazýváme instance objektu. V tomto modelu mohou 

existovat síťové i relační vazby. Největším přínosem modelu je tzv. zapouzdření, což 

znamená, že jediným způsobem práce s objektem je volání jeho metod (Koch 2008a). 

1.4.2 Datové typy 

K nejčastěji používaným datovým typům patří celé číslo INT nebo INTEGER 

a jejich mutace pro rozsah (od malého po velký) TINYINT, SMALLINT, 

MEDIUMINT a BIGINT. Pod užívané číselné typy ještě spadá FLOAT, což je 

desetinné číslo. Mezi nejpoužívanější textové typy se řadí CHAR, VARCHAR a TEXT. 

Předposledním typem jsou datové a časové typy, kde se objevují DATE, TIME, 

DATETIME a TIMESTAMP – časové razítko. A posledním typem je BOOLEAN 

nabývající pouze hodnot TRUE nebo FALSE (Jun 2002). 



 

17 

 

1.5 Relační databáze 

V této práci budu využívat relační databázi, následuje tedy podrobnější popis 

tohoto pojmu. 

Relační model nám dovoluje: „zachytit v modelu nejenom data o zkoumaných 

objektech, ale také vzájemné vztahy těchto objektů, což nám umožňuje přiblížit se více 

reálnému světu“ (Koch 2008a). 

1.5.1 Databázová terminologie a základní pojmy 

Pro popis relační databáze lze použít tři různé terminologie, a to z pohledu 

aplikačního, z pohledu teorie množin a z pohledu teorie relací. V této práci budu 

využívat pouze pohledu teorie relací. 

Tabulky jsou nazývány relace a tvoří je řádky a sloupce. Jednotlivé řádky 

se v této terminologii označují jako N-tice relace, všechny řádky, jako celek, tělo relace. 

Každý řádek se skládá se z jednotlivých hodnot atributů. První řádek každého sloupce je 

pojmenován atributem relace a všechny sloupce dohromady tvoří schéma relace 

(Koch 2008a). 

Primární klíč (Primary Key) 

Pro práci s tabulkami je nutné určit jednoznačný identifikátor, tedy alespoň jeden 

atribut relace. Ten musí mít dvě důležité vlastnosti, jednoznačnost klíče a při větším 

počtu N-tic relace musí být klíč minimální. 

1. Jednoznačnost klíče znamená, že nesmí být dvě stejné hodnoty pro N-tici relace. 

2. Klíč je minimální, když nelze vypustit žádný atribut, který by porušil 

jednoznačnost. Toto pravidlo platí při definování primárního klíče větším počtem N-tic 

relace. V tomto případě se mohou některé hodnoty atributů opakovat, ale nesmějí být 

shodné všechny najednou (Skřivan 2000). 

Cizí klíč (Foreign Key) 

Je takový atribut relace, který splňuje podmínky, kdy každá hodnota je plně 

zadaná, nebo plně nezadaná a existuje jiná relace s hodnotami klíče, které odpovídají 

hodnotám cizího klíče. Cizí klíč nám tedy umožňuje vytvářet spojení mezi relacemi 

(Koch 2008b). 
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Integritní omezení 

„Integritní omezení pro vztahy omezuje kardinalitu vztahu na poměry 1:1, 1:N, 

N:1 a N:M. Tyto poměry uvádí, kolik N-tic relací sobě navzájem odpovídá.“ 

(Koch 2008a) 

 

Obr. č. 1 Integritní omezení 

Zdroj: (Koch 2008a, s. 31) 

Jak ukazuje obr. č. 1, integritní omezení může být v různých vztazích. 

 Vztah 1:1 nám říká, že vždy jedné N-tici relace odpovídá jedna nebo 

žádná N-tice relace jiné. 

 Vztah 1:N a naopak říká, že jedné N-tici relace odpovídají žádná, jedna 

nebo více N-tic relace jiné. 

 Vztah N:M říká, že několika N-ticím relace odpovídají žádná, jedna nebo 

více N-tic jiné relace. Tato vazba se musí dále dekomponovat na tři 

relace. Výsledkem jsou tři relace se dvěma vazbami ve vztahu 1:N, resp. 

1:M (Koch 2008a). 

Další související pojmy 

 AUTO_INCREMENT – systém si sám generuje unikátní hodnoty (tento 

příznak lze nastavit pouze pro celočíselné datové typy), 

 DEFAULT – systém doplní výchozí hodnotu, když bude hodnota atributu 

prázdná, 

 INDEX a FULLTEXTINDEX – zařídí rychlejší vyhledávání, tzv. 

indexování, v příslušném atributu relace, 

 NULL a NOT NULL – hodnota atributu může být prázdná, resp. nesmí 

být prázdná. 
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1.5.2 Normální formy 

Tento pojem se používá ve spojení se správně navrženými tabulkami. Ty správné 

totiž splňují minimálně první tři normální formy. 

První normální forma (1NF) – atomičnost 

Atribut je v první normální formě, když je atomický, tj. nedělitelný. Například 

adresa se může skládat z ulice, čísla popisného, města a PSČ. Až rozkladem adresy 

na jednotlivé atributy relace může být atribut v 1NF (Skřivan 2000). 

Druhá normální forma (2NF) – funkční závislost 

V této formě jsou relace, které splňují podmínky 1NF a zároveň každý atribut, 

není-li primárním klíčem, je plně závislý na primárním klíči. V relaci se nesmí objevit 

atribut, který by nebyl závislý. Z definice vyplývá, že 2NF se bude vztahovat jen 

k relacím, kde zvolíme jako primární klíč více atributů. Ostatní, mající jen jeden atribut 

primárním klíčem, jsou v této formě automaticky. 

S touto formou souvisí také pojmy jako dekompozice a redundance. 

Dekompozicí se rozumí rozklad na dvě a více tabulek tak, aby všechny tabulky byly 

ve 2NF. Redundance je jev obvykle doprovázející tuto formu. Projevuje se tím, že 

se v relaci objevuje často se opakující atribut. Řešením je právě zmíněná dekompozice 

(Skřivan 2000). 

Třetí normální forma (3NF) – tranzitivní závislost 

Relace splňuje 2NF a má tu vlastnost, že každý neklíčový atribut není tranzitivně 

závislý na žádném klíči (atributy jsou vzájemně nezávislé). Tranzitivní znamená, že 

funkční závislost je zprostředkovaná přes jiný neklíčový atribut (Koch 2008a). 

Další formy 

Existují ještě další tři formy normování. Boyce-Coddova normální forma, 5NF – 

multizávislost a 6NF – cykličnost. Ty se prakticky nepoužívají a pro normalizaci stačí, 

aby relace splňovala první tři formy. 

1.5.3 Jazyk SQL 

SQL (z angl. Structured Query Language) rozumíme dotazovací jazyk, který 

vznikl v osmdesátých letech dvacátého století. Jazyk v sobě zahrnuje nástroje 
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pro tvorbu databází a tabulek a taktéž nástroje pro manipulaci s daty, především 

vkládání, úprava, mazání a vyhledávání dat. Patří do skupiny tzv. deklarativních 

programovacích jazyků, což znamená, že jej vkládáme do jiného programovacího 

jazyka, např. PHP. Skládá se z několika částí, které jsou určeny jak pro administrátory, 

tak pro koncové uživatele. Uvedu pouze jedinou část a to jazyk DML (z angl. Data 

Manipulation Language), jenž obsahuje nejzákladnější příkazy INSERT, UPDATE, 

DELETE nebo SELECT (Skřivan 2000). 

1.6 MySQL 

Je relační databázový systém typu SŘBD (Systém Řízení Báze Dat), jehož 

vlastníkem je společnost Oracle a je šířený jako Open Source. Obsahuje databáze → 

tabulky → řádky a sloupce. Komunikace probíhá pomocí jazyka SQL tzv. příkazy. 

Existuje pohodlný nástroj pro vzdálenou správu přes WWW PhpMyAdmin (Jun 2002). 

1.7 Informační systém 

Existuje celá řada definic IS. Jak uvádí Tvrdíková (2000, s. 10), 

podle Molnára (1992), je nejvýstižnější definicí tato: 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem 

tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců a informací činných v systémech 

řízení.“ 

IS je účelovou formou využití informačních technologií v sociálně-

ekonomických systémech. Navíc je to systém umělý, vytvořený člověkem, a proto 

můžeme ovlivňovat jeho kvalitu. 

Skládá se z těchto komponentů: hardware, software, orgware, peopleware a okolí 

systému. Je to tedy základ pro analýzu HOS8, popsanou níže. Jestliže budeme chtít 

efektivní IS, nesmíme zanedbat žádný z těchto komponentů a při úvahách o zavedení IS 

nesmí chybět zapracování velikosti firmy (Tvrdíková 2000). 

Do celkové funkce IS se také promítá okolí IS. To je tvořeno všemi objekty, 

které změnou svých vlastností ovlivní IS, ale naopak i těmi, které změní své vlastnosti 

v závislosti na informačním systému (Šmíd 2003). 
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Celkově se tedy dá říct, že IS je systémové vybavení firmy, které je schopno řídit 

procesy nebo poskytovat informace, na jejichž základě může firma plánovat, 

organizovat, koordinovat nebo kontrolovat (Šmíd 2003). 

S IS také souvisejí pojmy, jako jsou informace, data a informační technologie. 

Informace 

„Když vám dám jablko, vy máte jablko a já nemám nic. 

Když vám dám informaci, máme jí oba.“ G. B. Shaw 

Jsou data, kterým přisuzujeme určité významy a které nám uspokojí konkrétní 

informační potřebu. Informace jsou obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem. Mají 

nehmotný charakter a vždy jsou spojeny s fyzickým pochodem, který je nese. Z dat 

se informace stává až v okamžiku jejich užití. Tedy ve chvíli, kdy příjemci přinesou 

něco nového, tj. snižují neurčitost světa (Molnár 2000). 

Data 

Definice zní, že data jsou vhodným způsobem zachycené zprávy vypovídající 

o světě. Jsou srozumitelné pro lidi, ale i pro technické prostředky. Na rozdíl 

od informací můžeme data skladovat, například obrázky či zvuky. Data mají smysl 

jedině ve chvíli, kdy nám přinášejí užitnou hodnotu (Molnár 2000). 

Informační technologie 

Pro zpracování dat, ze kterých vznikají informace, potřebujeme určité nástroje, 

metody a znalosti – informační technologie. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco 

informační technologie nám vyjadřují uspokojení této potřeby. Toto úzce souvisí 

se zavedením zkratky IS/IT (Molnár 2000). 

1.7.1 Druhy IS 

Transakční systémy – TPS (z angl. Transaction Processing Systems) 

Je to následovník dávkovacích systémů pro agendové úlohy, jako jsou mzdy, 

fakturace nebo inventarizace. Patří zde např. zpracování objednávky zboží a služeb. 

Využívají se pro operativní úroveň řízení. 
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Systémy pro řízení – MIS (z angl. Management Information Systems) 

Vycházejí z účetních a ekonomických systémů. Tyto systémy slouží především 

pro taktickou úroveň řízení. Často se vytvářejí periodické výstupy, zejména sumarizace, 

modelová agregace nebo výběr informací. 

Systémy pro podporu rozhodování – DDS (z angl. Decision Support Systems) 

Použití těchto systémů je především pro vytváření analýz dat. Umožňují 

provádět příslušné výpočty a manipulace se vstupními údaji. Poskytují i možnost 

grafického zpracování a prezentaci dat. 

Systémy pro vrcholové řízení – EIS (z angl. Executive Information Systems) 

Slouží především řídícím pracovníkům, kteří se zajímají o informace z okolí, 

například o inovace, trh, banky, legislativu nebo konkurenci. Zpracovávají informace 

z externích zdrojů, jež implementují do IS firmy. 

1.7.2 Pořízení IS 

Pro zvýšení efektivnosti tvorby programového vybavení byla zavedena nová 

vědní disciplína – softwarové inženýrství (informační inženýrství). Skládá se z metod, 

technik a nástrojů, které se ukázaly efektivními (Tvrdíková 2000). 

Softwarové inženýrství vychází z pěti principů: 

 Princip modelování – diagramy DFD, procesní, E-R a jiné. 

 Princip iterace – postupné zdokonalování systému. 

 Princip strukturování – rozklad na menší celky, které se vytváří rychleji 

a efektivněji. 

 Princip životního cyklu – zachycení procesu vývoje a užívání IS. 

 Princip automatizace – počítačová podpora po celou dobu životního cyklu 

(databáze, zobrazovací techniky, generátory programů). 

Návrh IS představuje obraz budoucího stavu. Je to model, který musí odpovídat 

představám vytyčených firmou (Tvrdíková 2000). 
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1.7.3 Strategie zavádění IS 

Při nahrazování starého systému novým potřebujeme zajistit, jak nový systém 

implementovat. Existují čtyři druhy strategií, které mají své výhody i nevýhody 

(Koch 2008b). 

Souběžná strategie 

Současně provozujeme oba systémy po určitou dobu. Během této doby se školí 

pracovníci a prověřuje se nový systém. Pokud je funkční, starý systém se ukončí. Je to 

strategie pracná, ale velmi bezpečná. 

Pilotní strategie 

Tato strategie je velmi podobná předcházející, ovšem s tím rozdílem, že se nový 

IS zavádí pouze do jedné pobočky firmy. Po odzkoušení se zavede i do zbývajících 

poboček. Velmi náročná strategie, která je relativně bezpečná. 

Postupná strategie 

V této strategii se zavádí nový systém po částech. Části starého systému 

se postupně nahrazují novým. Používá se především pro inovaci rozsáhlejších systémů. 

Tahle strategie je velmi pomalá, avšak bezpečná. 

Nárazová strategie 

Nahrazení novým systémem proběhne ze dne na den, což je sice velmi rychlé 

a účinné, ovšem velmi riskantní. 

1.7.4 Funkce IS 

K základním funkcím IS patří zejména: 

 Získávání informací 

 Zpracování informací – evidence, organizace, třídění, vyhledávání, 

odvozování nových informací, kategorizace nebo změna média 

 Uložení informací – záznam a shromažďování 

 Přenos informací 

 Zpřístupnění informací – tisk, zobrazení (Kučerová 2012) 

S těmito body souvisí i životní cyklus informace, který můžeme vidět 

na obr. č. 2. 
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Obr. č. 2 Životní cyklus informace 

Zdroj: (Kučerová 2012, s. 1) 

1.7.5 Bezpečnost informací v IS 

Význam informací je pro každou organizaci často klíčový a schopnost 

s informacemi pracovat je konkurenční výhodou společnosti. Neschopnost chránit 
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informace může vést ke ztrátě dobré pověsti, k soudním sporům nebo dokonce 

ke krachu. Existuje spousta doporučení i nařízení, jak informace chránit, například 

Zákon o ochraně osobních údajů (Brechlerová 2005). 

Ten nám říká, že osobním údajem je „jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů“ (Zákon o ochraně osobních údajů 2000). A jelikož 

z analýz vyplývá, že nejvíce informací uniká prostřednictvím zaměstnanců vlastní 

organizace, je třeba z hlediska tohoto zákona definovat termín mlčenlivost 

(Koch 2008b). 

„Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají 

osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které 

v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku 

s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů.“ (Zákon o ochraně osobních údajů 2000) 

1.7.6 CRM 

Řízení vztahu se zákazníky (z angl. Customer Relationship Management) 

znamená komunikaci se zákazníky a starost o ně na základě komplexní a detailní 

znalosti jejich chování a preferencí. Cílem je získávání nových a udržení stálých 

zákazníků. Z hlediska IS se jedná o integraci tří kategorií aplikací. 

 Komunikace se zákazníkem – využívají se technologie jako internet, e-

mail, telefon, ale i klasické dopisy. 

 Logistické operace – zde se využijí moduly IS pro zpracování 

objednávek, kalkulací, dodávek a expedicí. 

 Rozhodování – využití multidimenzionální databáze (OLAP technologie), 

datových skladů, zákaznických a znalostních databází a dalších modelů 

průzkumu trhu. 

Největším přínosem CRM je zlepšení zákaznické loajality, získání nových 

prodejních kanálů a hlavně přeměna informací o zákazníkovi na znalosti zákazníka. 

Důležité je zajistit informovanost všech pracovníků v podniku (Molnár 2000). 



 

26 

 

1.8 Diagramy 

1.8.1 Stavový diagram 

V této metodě se zkoumají stavy objektů a změny mezi nimi, které mohou nastat. 

Elipsy zobrazují stavy objektů. Šipky změnu těchto stavů na jiné objekty. K šipkám 

se také zapisují příslušné podmínky (Koch 2008a). 

 

Obr. č. 3 Značení stavových diagramů 

Zdroj: (Koch 2008a, s. 58) 

1.8.2 Diagram toku dat 

Tento diagram DFD (z angl. Data Flow Diagram) slouží k zakreslení návazností 

činností, k zaznamenání pracovníka, který provádí jednotlivé činnosti, a v neposlední 

řadě k získání datových vstupů a výstupů. Začínáme na úrovni celého IS a postupně 

rozpracováváme funkce až na úroveň jedné úlohy (Koch 2008a). 

Proces 

Procesem je transformace vstupních dat na výstupní. Název procesu by měl 

vyjadřovat podstatu transformace. Každý proces je specifikován nebo reprezentován 

jiným DFD. 

Externí entita 

Je externí objekt v okolí systému, s nímž proces komunikuje. 

Uložení dat 

Datový soubor nebo datová paměť jsou pasivní objekty pro ukládání dat 

k pozdějšímu zpracování. 
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Datový tok 

Zajišťuje přenos dat z jedné části systému do druhé. Jeden datový tok nese pouze 

jeden typ paketu informací (Koch 2008a). 

 

Obr. č. 4 Značení DFD (Yourdon and Coad) 

Zdroj: (Koch 2008a, s. 58, 59) 

1.8.3 Vývojový diagram 

Výhoda tohoto diagramu spočívá v možnosti velmi dobře zachytit větvení 

zpracování na základě splnění či nesplnění podmínek. 

 

Obr. č. 5 Značení vývojového diagramu 

Zdroj: (Koch 2008a, s. 64) 

1.8.4 E-R diagram 

Entito-relační diagram slouží k návrhu databáze – návrh tabulek a vazeb 

mezi nimi. Pro potřebu této práce budu používat zjednodušený inženýrský styl, jaký 

můžeme vidět na obr. č. 6. 
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Obr. č. 6 Popis a ukázka E-R diagramu 

Zdroj: (Koch 2008a, s. 40) 

1.8.5 EPC 

Podstata této metody spočívá v řetězení událostí a aktivit do posloupnosti 

realizující požadovaný cíl. Události definují vstupní podmínky uskutečnění aktivity. 

Ukončení aktivity určuje další událost – výstupní podmínku. Aktivita je tedy vymezena 

dvěma událostmi a lze zjistit její začátek a konec (Vondrák 2004). 

 

Obr. č. 7 Popis EPC diagramu 

Zdroj: přepracováno dle (Vondrák 2004, s. 22) 
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1.9 Analýza podniku 

1.9.1 Analýza SLEPTE 

Klíčovým okolím by se daly označit faktory politické a legislativní, ekonomické, 

sociální a kulturní a technologické. Odtud plyne zkratka PEST. Někdy se ovšem 

setkáváme též se zkratkou SLEPT, která rozděluje politické a legislativní faktory, nebo 

se zkratkou PESTEL (SLEPTE), jež ještě přidává faktor ekologický (Sedláčková 2006). 

Všechny skupiny v sobě zahrnují řadu faktorů makro-okolí, které mohou 

ovlivňovat podnik různými způsoby. 

1.9.2 HOS8 

Tato metoda hodnotí stav prvků a vazeb mezi nimi dle definovaných pohledů, tj. 

oblastí – hardware, software, orgware, peopleware, dataware, customers, suppliers, 

management IS. Pro většinu označení oblastí zkoumání jsou zavedeny výrazy v odborné 

literatuře, kde mnohdy chybí jednoslovný český výraz (Koch 2008b). 

 Hardware – zkoumá fyzické vybavení a jeho spolehlivost, bezpečnost 

a použitelnost se softwarem. 

 Software – zahrnuje programové vybavení včetně jeho funkcí, obtížnosti 

používání a ovládání. 

 Orgware – definuje pravidla pro provoz IS a doporučené pracovní 

postupy. 

 Peopleware – zkoumání uživatelů IS ve vztahu k jejich rozvoji 

schopností, podpoře užívání IS. 

 Dataware – oblast zjišťuje dostupnost, správu a bezpečnost dat uložených 

a používaných v IS. 

 Customers – předmětem zkoumání jsou informace, které IS poskytuje 

zákazníkům, a oblast řízení. 

 Suppliers – jejím předmětem jsou taktéž informace a řízení jako u oblasti 

customers, ovšem ve vztahu k dodavatelům. 

 Management IS – stanovuje řízení IS ve vztahu k informační strategii, 

k uplatňování stanovených pravidel a k vnímání koncových uživatelů. 
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Způsob hodnocení oblastí 

Metoda se vyhodnocuje pomocí sad kontrolních otázek, na které lze odpovědět 

pěti různými způsoby (ano, spíše ano, částečně, spíše ne a ne). Pro každou oblast 

se následně vyloučí otázky s maximálním a minimálním bodovým ohodnocením. Poté 

se vypočítá aritmetický průměr hodnot zbývajících otázek. Po zaokrouhlení výsledku je 

vypočítána hodnota stavu oblasti (Koch 2008b). 

Určení podrobného a souhrnného stavu IS 

Na základě výsledné hodnoty můžeme o zkoumané oblasti říct, zda je na velmi 

vysoké úrovni, vysoké úrovni, středně vysoké úrovni, nízké úrovni nebo na velmi nízké 

úrovni. To lze říci i o souhrnném stavu IS, což je ohodnocení celého systému jako celku 

(Koch 2008b). 

Vztah vyváženosti IS efektivností 

O efektivnosti IS mluvíme tehdy, jsou-li všechny jeho prvky vyvážené. 

Za vyvážený systém můžeme považovat ten, jehož všechny zkoumané oblasti vykazují 

stejné nebo podobné hodnoty stavu. Tento jev se ovšem v praxi vyskytuje velmi vzácně 

(Koch 2008b). 

Stanovení významu IS pro firmu 

Firma by měla dosahovat takové výše souhrnného stavu IS, který by odpovídal 

jeho významu pro firmu. Hodnotí se, zda je IS pro chod firmy důležitý, důležitý 

s možnými výpadky nebo klíčově důležitý (Koch 2008b). 

Grafická interpretace výsledků 

Pro grafické vyjádření se používá soustava čtyř os (každá oblast má vlastní 

poloosu), do kterých se zakreslují všechny výsledky metody. Pro lepší přehlednost 

se výsledné body spojí do n-úhelníku. Do této „pavučiny“ se zakreslí jednak stav IS 

před inovací, tak i po inovaci. Po vyhotovení je přehledně vidět, jak se IS změnil 

(Koch 2008b). 
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Graf č. 1 Možné grafické zpracování HOS8 

Zdroj: vlastní 

1.9.3 SWOT analýza 

Jedná se o jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu zaměřený 

na charakteristiku klíčových faktorů, které ovlivňují strategické postavení podniku. Tato 

analýza využívá předchozích analýz k identifikaci silných a slabých stránek podniku. Ty 

dále porovnává s vlivy okolí podniku, tedy příležitostmi a hrozbami. Jejím závěrem je 

zpracování východiska pro formulaci strategie (Sedláčková 2006). 

Nevýhodou je, že se často nedá odhadnout, zda je určitý jev příležitostí či 

hrozbou anebo zda určitá charakteristika podniku je slabou či silnou stránkou (Grant 

1998). 

Výsledkem může být přehledná tabulka silných (z angl. strengths) a slabých 

stránek (z angl. weaknesses) v podniku i příležitostí (z angl. opportunities) a hrozeb (z 

angl. threats) z okolí podniku, jak uvádí tab. č. 1 (Čadil 2013). 

Tab. č. 1 SWOT analýza s možnostmi řešení 

 Hrozby (T) Příležitosti (O) 

Slabé stránky (W) 
Zlepšení slabých stránek 

k vyvarování hrozeb 

Zlepšení slabých stránek 

možnou příležitostí 

Silné stránky (S) 
Využití silných stránek 

k eliminaci hrozeb 

Využití silných stránek 

k dosažení příležitostí 

Zdroj: přepracováno dle (Sedláčková 2006, s. 94) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Popis firmy 

Název firmy: Lenka Svobodová 

IČ: 75325781 

Sídlo: Bystré 522, 74401, Trojanovice 

Právní forma: OSVČ 

2.2 Organizační struktura podniku 

Firmu řídí a organizují dvě osoby. Ty se v době nepřítomnosti zastupují a mají 

za úkol přijímat objednávky, plánovat jednotlivé úkoly a zajišťovat brigádníky. V době 

konání práce zorganizovat dopravu na pracoviště, včetně odvozu z pracoviště. Firma 

rovněž zajišťuje stravování zaměstnanců. Firma najímá dva stálé brigádníky. V případě 

potřeby je schopna najmout dalších 5-6 brigádníků. Řídící osoby se do práce angažují 

při velkém vytížení, například po dlouhém dešti. Finanční deníky a daňová evidence je 

svěřena externí osobě. 

2.3 Analýza SLEPTE 

Sociální faktory 

K sociálním faktorům patří bezesporu to, že zeleň bude stále růst a bude ji třeba 

neustále upravovat a šlechtit. Taktéž vyšší vzdělání v řemeslných povoláních je velice 

důležité a specializace bude čím dál více potřebná. Naopak hrozbou se může stát 

demografie, kdy zaměření výkonu práce v malé oblasti nebude stačit pro dostatečné 

zisky a naopak výkon práce v rozšířené oblasti může způsobit složitější řízení podniku. 

Legislativní a politické faktory 

V současné době je firma vedena v živnostenském rejstříku. Na podnikatele 

se vztahuje placení vyššího zdravotního pojištění. Dokud je podnikatel studentem, není 

placení pojistného pro malou firmu náročné. Ovšem v okamžiku, kdy ukončí studium 

a začne sociální a zdravotní pojištění platit ze zisku, může to znamenat ztráty, případně 

výrazné snížení příjmů. Stejné riziko se může projevit i ve výši daně z přidané hodnoty 

a ostatních daní, například spotřební daň. 
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Ekonomické faktory 

Ekonomická situace v České republice je v současné době stálá a ekonomika 

se začíná vzpamatovávat z krize. To může být příležitost pro silnější reklamu a tím 

zvýšení zisků. Firma má bankovní účet, ale přesto drží spoustu peněz v hotovosti. Při 

velké inflaci může hotovost v pokladně způsobit velkou ztrátu. Příležitostí by také 

mohlo být spojení se s nějakou větší firmou zabývající se například stavebnictvím nebo 

prodejem pozemků. K ekonomickým faktorům patří cena benzínu. Ta se v poslední 

době rapidně zvyšuje, což není vzhledem k zakázkám přívětivé, jelikož benzín tvoří 

velké procento variabilních nákladů ve firmě. 

Technologické faktory 

V technologickém ohledu se může zlepšit situace s automatickými roboty. 

Automatické sekačky trávy stačí nastavit a ony samy sekají trávu 24 hodin 7 dní 

v týdnu. Na druhou stranu se mohou i ruční motorové sekačky dočkat převratu a tím 

firmě umožnit velké snížení nákladů. 

Ekologické faktory 

Rizikovým faktorem pro fungování firmy je počasí a to jak z pozitivního, tak 

z negativního hlediska. Velké sucho nebo naopak dlouhodobý déšť může zapříčinit 

velké sezónní výkyvy zisku nebo nákladů. Z dalších ekologických faktorů je potřeba 

uvést emise. Benzínové sekačky nevyprodukují tolik škodlivin jako auta nebo velké 

továrny, ale vzhledem k ekologii mají velký potenciál akumulátory s delší výdrží a top 

třída elektrických sekaček. Tyto emise velmi negativně ovlivňují růst zeleně. 

2.4 Analýza HOS8 

2.4.1 Stupně zkoumaných oblastí 

Po vyplnění dotazníku od respondentů, kteří s IS pracují, a po jeho zpracování 

jsem dospěl k následujícím výsledkům: hardware – vysoká úroveň (stupeň 4), software 

– střední úroveň (stupeň 3), orgware – nízká úroveň (stupeň 2), peopleware – střední 

úroveň (stupeň 3), dataware – nízká úroveň (stupeň 2), customers – střední úroveň 

(stupeň 3), suppliers – velmi nízká úroveň (stupeň 1), management IS – střední úroveň 

(stupeň 3). Tyto výsledky jsou uvedeny v grafu č. 2. 
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Graf č. 2 Výsledek analýzy HOS8 

Zdroj: vlastní 

Všechny stupně byly vypočítány jako aritmetický průměr z hodnot dotazníku 

s odečtením minimální a maximální hodnoty zkoumané oblasti. 

2.4.2 Slovní vyjádření zkoumaných oblastí 

Hardware 

Pro chod IS je využívána externí spolupráce v podobě hostingu. Ten umožňuje 

za nízké náklady používat profesionální hardware a software. Nabízí možnost velkého 

datového uložiště, výpočetní výkon nebo e-mailové servery. Dále se používá 

uživatelský notebook, který je využíván ke spojení se serverem a tím nahrání dat přes 

FTP (nové soubory, oprava chyb) a na komunikaci s firemním IS. 

Firemní hardware 

 Notebook - Intel Core i3 330M, 15.6" LED 1366×768 lesklý, RAM 4GB, 

NVIDIA GeForce GT320M 1GB, HDD 640GB, DVD, WiFi, Windows 7 

Home Premium 

 tiskárna Canon PIXMA MP550 

Software 

Ze softwarového vybavení se ve firmě využívá kancelářský balík Microsoft 

Office. Především Word, Excel, Outlook a případně i Access. Dalšími softwary jsou 

internetové prohlížeče pro ladění IS, PSPad pro editaci a vytváření kódu aplikace. 

Z externích softwarů je možno využít poštovního klienta RoundCube, software 
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na automatické spouštění skriptů Cron, zálohovací systém nebo je zde možnost využití 

softwaru Joomla, WordPress či vybudování vlastního e-shopu. 

Orgware 

Ve firmě neexistuje mnoho pravidel a pracovních postupů. Taktéž nejsou 

žádným způsobem řešeny výstupy zaměstnanců, kteří již ve firmě nepracují. 

Peopleware 

Neprovádí se žádné zaškolování nových zaměstnanců. Nepřehlednost systému 

zaměstnance odrazuje od další práce s ním, a byť k němu má zaměstnanec práva, 

nevyužívá je. 

Dataware 

Zaměstnanci nemají žádnou odpovědnost za data, ať již vložená nebo nechtěně 

smazaná. Data jsou mírně chráněná proti odcizení či napadení citlivých dat. 

Customers 

Zákazníci využívají IS jen částečně. Zobrazují pouze aktuality a přehled 

nabízených služeb. Po návrhu nového IS se počítá s jejich zapojením. Například online 

objednávka, možnost přečíst si novinky, mít přehled o vývoji počasí nebo rady 

pro zákazníky, ve kterém období je vhodné si objednat konkrétní službu. 

Suppliers 

Z hlediska dodavatelského firma nemá žádnou uzavřenou smlouvu 

o pravidelných dodávkách materiálu či jiných služeb. Z tohoto důvodů taktéž vyšel stav 

oblasti jako nejnižší se stupněm 1. V této oblasti se nepočítá s nějakým větším 

rozvojem. 

Management IS 

Firma se snaží pozvednout úroveň IS. Ovšem veškeré strategie se vytváří 

na krátké období. 

2.4.3 Souhrnný stav 

Souhrnný stav je nejnižší hodnota ze všech oblastí analýzy. Je jím oblast 

suppliers se stupněm 1. Celkový souhrnný stav je tedy na velmi nízké úrovni. 
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2.4.4 Vyváženost IS 

Vyváženým IS se rozumí mít převládající hodnoty jednoho stupně, případně 

několik hodnot stupňů větších maximálně o jednotku. Náš IS této podmínce 

nevyhovuje, jelikož stupně kolísají od 1 do 4. 

2.4.5 Důležitost IS pro firmu 

Firma potřebuje IS pro jednodušší a přehlednější práci se zákazníky a s jejich 

objednávkami. Je pro ni důležitý, ale několikadenní výpadek neovlivní chod firmy. 

Proto se z  hlediska důležitosti IS pro firmu řadí do skupiny důležitý s možnými 

výpadky. 

2.5 Současný stav IS 

Firma Lenka Svobodová vznikla 7. 7. 2009 jako rodinná firma. Od samého 

začátku využívala pouze papírové kartotéky a deníky, kde se uvádělo jméno zákazníka, 

jeho telefonní číslo, typ služby a případně výsledná zaplacená cena. Tyto deníky ovšem 

přestaly vyhovovat, jelikož počet zákazníků vzrostl a vyhledávání v nich bylo stále 

těžší. Kolem roku 2010 byl pro firmu vytvořen webový IS. Ten byl postaven na webové 

prezentaci z roku 2009. V současné době není web validní a IS je zastaralý. 

Obsah IS tvoří základní přehled různých prací a konverzace vedené 

mezi zaměstnanci. Konkrétní jednotlivé práce si lze prohlédnout detailněji. Po otevření 

se zobrazí jméno zákazníka, volná položka určující místo a typ práce, částku při 

dokončení, zda se jedná o periodickou objednávku a v jakém intervalu se opakuje. 

Veškeré údaje mohou být přepsány a znovu uloženy nebo smazány. Pro napsání vzkazu 

je potřeba vyplnit a odeslat příslušný formulář na hlavní stránce. Zprávy již nelze dále 

upravovat ani mazat. 

Zaměstnanec nemá žádnou odpovědnost za špatně vložená data nebo za jejich 

smazání. V novém IS se s tímto problémem počítá a každá vložená, resp. smazaná 

hodnota bude přičtena zaměstnanci, který ji do systému vložil, resp. smazal. Kdykoliv 

bude dohledatelné, kdo s daty manipuloval. 

IS neobsahuje relevantní informace, je nepřehledný a neodpovídá standardům. 

Například pro zapisování data a času bude využit malý javascriptový kalendář 

a po kliknutí se zapíše hodnota do příslušné položky. Taktéž samotný kód aplikace je 
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nepřehledný a nekomentovaný. Design a styl stránky jsou jednoduché a nevýrazné, 

nový vzhled bude omlazen a zmodernizován. 

Firemním procesem je pouze přijímání nových objednávek, kdy zaměstnanec 

zapíše do příslušných formulářových políček konkrétní data. Ta mohou být chybná 

nebo nesmysluplná. Vyhledávání ve starých záznamech je nepřesné a prakticky 

neproveditelné. 

Pro zjišťování a zpřesňování cen za služby nejsou v tomto IS zavedené příslušné 

doplňky. Ceny jsou určeny hodinově a přepočet na plošné ceny se musí složitě 

vypočítávat. Navíc cena se do databáze ukládá jako cena celkem. Při kombinovaných 

pracích tedy není možnost zjistit cenu za jednotlivou službu. 

Velkým problémem jsou také datové toky. Zaměstnanec, který přijímá 

objednávku a zadává ji do IS, musí obvykle kontaktovat jiného zaměstnance, který bude 

za práci zodpovědný, případně ji bude rovnou vykonávat. Chybějící archivace 

podrobného popisu práce je také důvodem, proč se zaměstnanec zodpovědný za práci 

musí znova ptát zákazníka na již jednou získané informace. 

2.6 Popis databáze 

Databáze je tvořena v lineárním modelu. Struktura první tabulky je založena 

na primárním klíči datum. Tento řádek je tvořen třemi položkami. To znamená, že 

do jednoho řádku lze zapsat buď jednu práci a ostatní budou nevyplněné, nebo 

maximálně tři práce. To však odporuje standardu normálových forem. Na evidenci 

práce existuje pouze tato jediná tabulka, schéma relace, které je vyobrazeno na obr. č. 8. 

Do sloupců s názvem 1, 2 a 3 se vepisuje jméno zákazníka. To neodpovídá druhé 

normální formě. Do následujících 1kom, 2kom a 3kom se vypisuje komentář a na jeho 

konci se dopisuje slovně, zdali je práce zaplacena. Zmíněné sloupce odporují první 

normální formě. Pro dokončení zde existují sloupce s názvem 1dok, 2dok a 3dok, 

do kterých se uvádí datum dokončení práce. Dalšími sloupci jsou 1opak, 2opak a 3opak, 

které slouží jako kontrola periodičnosti práce. Poslední dva sloupce, L a O, byly 

doplněny později a mají za úkol evidovat čas dvou zakládajících zaměstnanců. Další 

tabulka slouží návštěvníkům stránek ke sledování aktualit. Zde je vždy uveden měsíc 

jako primární klíč a k němu příslušné texty aktualit v českém a anglickém jazyce. 
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Obr. č. 8 Výpis z MyPhpAdmin tabulky pro evidenci služeb 

Zdroj: vlastní z MyPhpAdmin 

Tabulka má obrovské nevýhody. Například při vyhledávání prací 

pro konkrétního zákazníka musí být ve všech řádcích uvedeno stejné jméno tohoto 

zákazníka. Je třeba prohledat všechny tři položky. Tato činnost zabírá spoustu času, je 

velmi neefektivní a komplikuje další práci. Podobně je na tom i jiné hledání nebo 

počítání. Další nevýhodou je alokování zbytečného místa v textových i číselných 

atributech. Za práci si firma dosud účtovala maximálně pětimístnou částku (1dok – 

3dok mají alokováno místo pro částky až desetimístné). 

Ukázka jedné N-tice relace je na obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9 Ukázka jedné N-tice z tabulky 

Zdroj: vlastní z MyPhpAdmin 
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2.7 Analýza SWOT 

Příležitosti 

 stále se opakující růst zeleně 

 odraz ode dna krize a začínající hospodářský růst 

 partnerské vztahy s firmami s podobným zaměřením 

Hrozby 

 úzké lokální cílení zákazníků 

 výše spotřební daně 

 inovace a zlevnění robotických sekaček 

 stav počasí – globální oteplování, kyselé deště 

 likvidace a ústup zeleně (betonové a zastavěné plochy) 

 vznik konkurence – příliš volný vstup na trh 

 držení velkého množství peněz v hotovosti (chybějící oběh peněz) 

Silné stránky 

 nápaditost vedení firmy a jejich zaměstnanců 

 organizace práce a vztahy mezi pracovníky 

 dlouhodobá zkušenost a pozice na trhu 

 široká nabídka služeb a ochota 

 vysoká kvalita za nejnižší cenu v okolí, rychlost práce a aktivita 

Slabé stránky 

 nedostatek zkušeností při oceňování zakázek 

 zastaralá a nevalidní webová prezentace 

 slabá reklama 

 nevyhovující a nepřehledný IS 

 nedostatek stálých zákazníků – převládající jednorázové zakázky 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

V této části práce se pokusím navrhnout IS, který odstraní stávající nedostatky 

a který splní požadavky na IS od samotného zadavatele – firmy Lenka Svobodová. 

3.1 Shrnutí nedostatků a požadavků na IS 

Největším nedostatkem současného IS je nesplnění normálových forem. Dalším 

problémem je chybějící evidence zaměstnanců, zákazníků, nákladů, strojů, služeb, 

půjčených oděvů a pomůcek, zakázek a objednávek. Nastává potřeba většího 

zabezpečení systému a vytvoření základních strategií a cílů IS. V neposlední řadě je 

také důležité vyřešit ukončení pracovního poměru zaměstnanců a vyřazení služby 

z nabídky či změnu její ceny. Evidence strojů a majetku pomůže firmě kontrolovat 

četnost (například výměny oleje) a nahradí servisní knihy. Po uplynutí určené doby IS 

upozorní zaměstnance na technickou kontrolu strojů. 

Taktéž samostatná podkapitola „online objednávky“ zjednoduší zákazníkům 

objednání požadované služby. Kontrola vstupních parametrů při registraci zákazníka je 

taktéž nutnou podmínkou správného fungování. 

Dalším velkým nedostatkem je kontrola zadávaných dat, případně upozornění 

při jejich mazání. Nejenže se nekontroluje korektnost nových dat, ale neověřuje se ani 

duplicita. Tohle by nový IS měl řešit automaticky vhodně vytvořeným algoritmem. 

Zde je popsán výčet největších problémů, které je potřeba odstranit ke zlepšení 

funkčnosti nového IS. Z požadavků firmy už jen přidávám možnost zakomponování IS 

do stávající webové prezentace se stejným nebo podobným designem. Dalšími 

požadavky jsou snadnější orientace a přehlednost ve všech evidencích a jiných 

informacích, lepší a rychlejší zadávání dat do systému a hlavně efektivní výměna 

informací z hlediska komunikace. 

Poslední věcí, kterou současný systém postrádá, je možnost přidání rozšiřujících 

modulů. V budoucnu bude například potřeba přidat modul, který zajistí tvorbu 

a následný tisk faktur nebo výplatních pásek. Dalšími doplňujícími moduly by mohly 

být předpověď počasí nebo počítání s pravidelnými náklady firmy. 
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3.2 Diagramy 

V této části popíšu a ukážu možné procesy, stavy a toky dat probíhající ve firmě. 

To následně bude pomáhat tvůrci IS k vytvoření jeho přesné varianty. V první řadě 

začnu s vysvětlením a náčrtem stavových diagramů. Z něj pak určité stavy použiji 

do diagramu toku dat jako externí entitu. Z tohoto diagramu dále vyčtu procesy, které 

budu nadále rozvíjet do tří úrovní a nakonec vytvořím vývojový diagram. 

3.2.1 Stavový diagram 

Pro stavové diagramy je třeba vhodně vybrat objekty. Pro svou práci jsem 

si  vybral objekt zaměstnanec a zákazník. Oba dva projdou určitými stavy mířícími 

ke spokojenému zaměstnanci a zákazníkovi. 

Zákazník je v první řadě návštěvník stránek. Jakmile se zaregistruje, stane 

se z něj uživatel. Typy uživatelů jsou dva, a to přihlášený a nepřihlášený. Uživatel 

následně může zaslat objednávku a tím se pro systém stává zákazníkem. Po provedení 

služeb, které si zákazník objednal, se stává tento objekt dlužníkem. Tento stav lze 

v systému přeskočit tím, že zákazník zaplatí ihned při vykonávání služby. V těchto 

případech bude vše do systému zadávat zaměstnanec. Po zaplacení dlužné částky se již 

stává ze zákazníka spokojený zákazník. Stavy se mohou opakovat podle toho, jak často 

si zákazník bude danou službu nebo jiné služby objednávat. Vše znázorňuje obr. č. 10. 

 

Obr. č. 10 Stavový diagram – zákazník 

Zdroj: vlastní 

Zaměstnanec se do firmy hlásí jako neznámý člověk. Po jeho zadání do IS 

se z něj stává zaměstnanec. Když mu jeho nadřízený přiřadí nějakou práci, zaměstnanec 

se stává pracovníkem na této práci. Po odpracování a dokončení práce se zaměstnanec 

stává věřitelem, jelikož mu přísluší za odpracovanou směnu mzda. Spokojený 

zaměstnanec se ze zaměstnance stává ve chvíli, kdy mu je vyplacena příslušná výše 

mzdy. Všechny tyto stavy objektu jsou pro lepší orientaci znázorněny na obr. č. 11. 
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Obr. č. 11 Stavový diagram – zaměstnanec 

Zdroj: vlastní 

3.2.2 Diagram toku dat 

Do systému budou vstupovat pouze dva druhy uživatelů. Prvním se stane 

návštěvník. Ten bude mít prakticky nulová práva a ze systému bude mít možnost pouze 

číst data (s výjimkou registrace). Po registraci se z něj stane uživatel, který se bude 

formou práv rovnat zákazníkovi. Další vstupující entitou bude zaměstnanec. Ten bude 

rozdělen rovněž na dva druhy. Jeden druh bude mít práva na editaci a mazání veškerých 

aktivit – administrátor, zatímco druhý druh bude pouze registrovaným zaměstnancem. 

Bude mít nastavena práva nahlížet tam, kam zákazník již nebude moci, ale nebude mít 

prakticky žádná editační ani mazací práva. 

První úroveň 

Diagram rozdělím na tři úrovně. Na obr. č. 12 je nejobecnější zobrazení, první 

úroveň procesů. Návštěvník může pouze přijímat informace, ostatní je do systému 

mohou i vkládat. Pouze administrátor, a z části i zaměstnanec, může data editovat 

případně mazat. 

 

Obr. č. 12 DFD - obecný pohled 

Zdroj: vlastní 
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Druhá úroveň a třetí úroveň 

 

Obr. č. 13 DFD - 2 úroveň 

Zdroj: vlastní 

Proces 1 – vytvoření účtu 

Tento proces se zabývá kontrolou a vytvořením nového účtu. Uživatel vloží 

určitá data do formuláře, ta se zpracují a ověří, zda uživatel již existuje nebo zda nejsou 
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některé atributy duplicitní, například login. Pokud duplicitní jsou, IS upozorní 

uživatele, aby svá data přepsal. Pokud uživatel existuje, IS zobrazí chybovou hlášku 

a upozorní administrátora. V případě, že kontrola dopadla pozitivně, zapíší se data 

do tabulky ZÁKAZNÍK a PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE. Uživatel od této chvíle získává 

své id_zak, které bude vždy spojováno s tímto zákazníkem. Pro přihlášení využije své 

přihlašovací údaje. 

Proces 2 – přihlášení 

Pokud chce kdokoliv přistupovat do samotného jádra systému, musí být 

přihlášen. Přihlášený uživatel systému se pozná tak, že má svůj zápis v session 

proměnné. Zde se ukládají i jeho práva na čtení, vkládání, editaci a mazání různých 

informací. Pro přihlášení je třeba zadat přihlašovací údaje do formuláře. Poté se spustí 

proces kontroly správnosti údajů. V případě úspěchu kontroly se zapíše session 

proměnná. 

Proces 3 – nezávazná online objednávka 

Tento proces může uskutečnit i nepřihlášený uživatel, ten ovšem nemůže 

nezávaznou objednávku editovat nebo mazat. Do tabulky ONLINE OBJEDNÁVKY 

se zapíší veškeré potřebné údaje o zákazníkovi a požadované službě. Z poskytnutých 

údajů (viz proces 4) se později stane potenciální zákazník s defaultním nastavením 

přihlašovacích jmen a hesel. Také se vytvoří objednávka a přiřadí se k ní konkrétní 

práce. 

Proces 4 – převedení online objednávky na závaznou objednávku 

Při vytvoření online objednávky je o této skutečnosti informován administrátor. 

Ten má za úkol ji zkontrolovat a případně doplnit nebo převést na závaznou 

objednávku. Jestliže se jedná o nového zákazníka, musí jej zadat do IS. Pro většinu 

převodů platí, že se administrátor telefonicky nebo e-mailem spojí se zákazníkem 

a dojedná detaily objednávky. 

Proces 5 – zapůjčení oblečení 

Při poskytnutí firemního oblečení je zapotřebí podepsat smlouvu o výpůjčce. 

Pokud tato podmínka není splněna, nesmí administrátor oblečení vydat. Proces nejprve 
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zjistí, zdali je oblečení na skladě. Poté administrátor vloží do tabulky PŮJČENÉ 

OBLEČENÍ informaci o typu, počtu a velikosti oblečení. 

Proces 6 – zobrazení a výplata mzdy 

Tento proces se dále dělí na úroveň 3 DF diagramu a to na procesy zobrazení 

mezd a výplata mezd, které vidíme na obr. č. 14. Informaci o výši mzdy poskytne IS 

příslušnému zaměstnanci. Administrátor může zobrazovat mzdy kteréhokoliv 

pracovníka a navíc je může vyplácet. Při vyplácení se nejprve zjišťuje, zdali má 

pracovník nárok na mzdu. Poté se vyplácí mzda se zápisem do tabulky NÁKLAD 

VÝNOS. 

 

Obr. č. 14 DFD - 3 úroveň, mzda 

Zdroj: vlastní 

Procesy 7-26 – výpis, vklad, editace a mazání tabulek 

Procesy 7-26 jsou více méně všechny stejné, protože se na třetí úroveň DF 

diagramů rozkládají podobně. Rozdíl je pouze v tom, s jakými právy uživatel operuje. 

Nejnižší práva má návštěvník webu, ten může zobrazit pouze dvě tabulky a do jedné 

zapisovat, jak uvádí obr. č. 15. Zobrazit může tabulku AKTUALITY a tabulku PRÁCE. 

V tabulce PRÁCE je rozlišeno, zda je termín volný nebo obsazený. Je-li vybraný termín 

volný, znamená to, že si může na tento den objednat službu. Jedná se o jedinou tabulku, 

do které může vkládat data. Také ostatní uživatelé systému mají nastaveno toto právo. 
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Obr. č. 15 DFD - 3 úroveň, návštěvník, zákazník a zaměstnanec 

Zdroj: vlastní 

Většími právy disponuje zákazník. Na obr. č. 16 je uvedeno, jaké další aktivity 

mohou provádět zákazník a zaměstnanec oproti návštěvníkovi. Mohou nahlížet, vkládat 

a měnit některá svá data, jako je bydliště, telefon, online objednávka. Právo mazání je 

pro ně vyhrazeno jen v tabulce ONLINE OBJEDNÁVKY, kde mohou odstranit ještě 

nepřevedenou objednávku. 

 

Obr. č. 16 DFD - 3 úroveň, zákazník a zaměstnanec 

Zdroj: vlastní 

Zaměstnanec má oproti zákazníkovi výhodu, že může nahlížet do veškerých 

prací a objednávek, které již jsou dokončeny nebo na dokončení teprve čekají. Z těchto 

údajů nevidí pouze cenu jednotlivých zakázek. Dále může nahlížet na svou 

nevyplacenou mzdu. Vše je přehledně uvedeno na obr. č. 17. 
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Obr. č. 17 DFD - 3 úroveň, zaměstnanec 

Zdroj: vlastní 

Největších práv dosahuje administrátor. Ten může zasahovat do jakékoliv 

tabulky, ať už se jedná o čtení, vkládání, editování nebo mazání dat. Do některých 

tabulek má přístup administrátor pouze přes rozhraní MyPhpAdmin. Jsou to následující 

tabulky: STÁT, TYP SLUŽBA, PENÍZE, CESTA nebo TYP NÁKLAD VÝNOS. 

Ostatní budou mít vytvořenou webovou stránku pro editaci. 

Proces 27 – odhlášení 

V tomto procesu se odstraní hodnota ze session proměnné. Tím uživatel přijde 

o právo nahlížet na zabezpečené stránky. Ty se mu zobrazí po opětovném přihlášení. 

3.2.3 Vývojový diagram 

Diagram uvedený na obr. č. 18 zobrazuje možné větvení a procesy, které mohou 

využít návštěvníci nebo zákazníci. Jak již bylo řečeno výše, návštěvník může vyplnit 

online objednávku i bez přihlášení, ovšem pro editaci a mazání se musí přihlásit. 

Administrátor je upozorňován, jak na nové online objednávky – pro účely převedení 

na plnohodnotnou objednávku, tak i na jejich úpravy nebo smazání. Předání informací 

probíhá prostřednictvím e-mailu. Před každým ukládáním do databázové tabulky 

proběhne rozhodovací proces, který má na starosti kontrolu vstupních dat. V prvé řadě 

se kontrolují chyby v zadání, případně nevyplnění povinných položek. Ve druhé řadě 

se kontroluje možná duplicita dat. V tomto případě je zákazník upozorněn a může svou 

objednávku zrušit nebo ji přesto odeslat. Administrátor tuto skutečnost prověří 

a případně se se zákazníkem spojí telefonicky. 
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Obr. č. 18 Vývojový diagram - návštěvník a zákazník 

Zdroj: vlastní 

Zaměstnanec se může po IS pohybovat například podle obr. č. 19. Jeho možnosti 

jsou editace svých vlastních údajů, ale pouze některých (uživatelské jméno může měnit 
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pouze administrátor), zobrazení mzdy, objednávek, zakázek a prací anebo vložení 

vzkazu. Zaměstnanec musí být vždy přihlášen. 

 

Obr. č. 19 Vývojový diagram – zaměstnanec 

Zdroj: vlastní 

3.3 Popis databáze 

Návrh nové databáze čítá 29 tabulek, které jsou mezi sebou propojeny dvaatřiceti 

vazbami. Všechny tabulky popíšu níže a u každé z nich zhodnotím jejich atributy a jaká 

data lze zadat do každé hodnoty atributu. V návrhu je spousta podobných tabulek, proto 

vždy popíšu jen jednu z nich. Pro lepší čitelnost budu tabulky jmenovat s diakritikou, 

i když do SŘBD budou zadávány bez diakritiky. Celá databáze se všemi relacemi 

a vazbami je vyobrazena na obr. č. 20. 
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Obr. č. 20 ER diagram celé databáze 

Zdroj: vlastní 
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3.3.1 Popis relací a vazeb mezi nimi 

Tabulka PŘIHLAŠ_ÚDAJE 

V tabulce bude primárním klíčem atribut login. Ten si při registraci vybere 

zákazník sám. Zaměstnanci jej do systému přidělí administrátor. Při návrhu jsem zjistil, 

že zákazník a zaměstnanec jsou nuceni zadávat stejné atributy, proto jsem je spojil 

a informaci o tom, zda je uživatel zaměstnanec nebo zákazník přidal do atributu 

oprávnění, který je cizím klíčem k tabulce OPRÁVNĚNÍ. Z něj také zjistíme, jakými 

právy uživatel disponuje. Další atributy jsou textové a identifikují konkrétního 

zákazníka nebo zaměstnance. Jedná se o jméno, příjmení, tituly, místo bydliště (ulice, 

číslo popisné, město, PSČ a stát). Pro komunikaci s uživatelem systému je povinným 

atributem telefon. E-mail je doplňující a je potřeba mít jej pouze v určitých případech. 

Atribut heslo je zajištěno pomocí hashovací funkce SHA1. 

Tabulky ZÁKAZNÍK a ZAMĚSTNANEC 

Relace zákazníka pouze převádí login na číslo tohoto zákazníka. Toto číslo má 

vlastnost auto_increment (dále AI). Podobně je to i se zaměstnancem, který navíc musí 

mít zadáno číslo občanského průkazu, rodné číslo a pokud žádá o zasílání mzdy na účet, 

musí mít vyplněné i správné číslo účtu. Všechny tři atributy jsou textové, přestože 

se jedná o čísla. Vlastnost čísla se totiž používá pouze při provádění matematických 

operací s těmito atributy. 

Tabulka OBJEDNÁVKA 

OBJEDNÁVKA obsahuje čtyři atributy. Id_obj – primární klíč (AI), datum 

objednání a id_zak – který zákazník objednává a id_zac – kdo vkládal objednávku. 

Poslední dva atributy jsou cizími klíči. Zákazník nemusí mít žádnou objednávku, ale 

může mít i více než jednu. OBJEDNÁVKA může mít více zakázkových prací. 

Tabulka ZAKÁZKA A PRÁCE 

Tyto tabulky spolu významně souvisejí. Tabulka ZAKÁZKA je zde proto, aby 

shromažďovala společné informace o tabulce PRÁCE. Tedy datum vzniku zakázky, kdy 

a jakým způsobem byla zakázka placena (bankovním převodem nebo hotově). 

Identifikátorem je id_zakázka (AI) a s tabulkou OBJEDNÁVKA je spojena cizím 

klíčem id_obj. 
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K zakázce je možno připojit náklad nebo výnos. Tento údaj může sloužit 

například ke službě zasévání trávy, kdy koupený balíček trávy je součástí celkové ceny. 

Pro tento účel byla vytvořena tabulka NÁKLAD_VÝNOS_PRÁCE, jejíž popis 

nalezneme níže. 

V tabulce PRÁCE se přesně eviduje vykonávaná práce. Kým byla práce 

vykonána (id_pracovník), jaká služba byla provedena (id_služba), od kdy do kdy 

práce probíhala (čas_plnění, čas_dokončení) a zda se bude práce opakovat, případně 

v jakém intervalu (opakování). Primárním klíčem je id_práce, který má vlastnost AI. 

Tabulky SLUŽBA_STROJEM a ZAC_POZICE 

Tyto dvě tabulky vznikly po rozkladu vazby M:N na dvě vazby 1:N a 1:M. 

Zaměstnanec se může v jedné zakázce stát vedoucím pracovníkem a při jiné může být 

jen řadový pracovník. Tyto dvě pozice jsou odměňovány různě. Podobně je to 

se službami a používanými stroji. 

U relace ZAC_POZICE jsou primárním klíčem dva atributy – id_zac 

a id_pozice. Tím zajistíme, že jeden zaměstnanec může mít nejvýše jednu stejnou 

pozici. Pro lepší orientaci byl zřízen atribut id_pracovník, který je AI a vystupuje jako 

cizí klíč v tabulce PRÁCE. Dalšími atributy jsou dvě data, která určují, od kdy do kdy 

se má požadovaný pracovník zobrazovat v IS, a také slouží pro předchozí finanční 

ohodnocení při aktuálním navýšení platu. Proto je také atribut plat v této tabulce 

a nikoliv v tabulce POZICE. 

Tabulka SLUŽBA_STROJEM funguje na podobném principu. 

Tabulka STROJ 

Slouží pro evidenci motorových strojů. Primárním klíčem je id_stroj (AI). 

Textovými identifikátory jsou název a popis stroje. Číslo v atributech servis a olej 

označuje počet dní, za které má být stroj odvezen do servisu nebo má být vyměněn olej. 

Data posledního servisu a poslední výměny oleje jsou vedeny v atributech 

posl_servis, resp. posl_olej. Položka foto slouží pro ukládání obrázku. 
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Tabulka ONLINE_OBJ 

Do této tabulky mají přístup i neregistrovaní uživatelé. Proto musejí být správně 

ošetřena vkládaná data, aby nevznikaly chyby a chybová hlášení. Z důvodu možnosti 

vkládání dat od neregistrovaných uživatelů je v této relaci mnoho atributů. Primárním 

klíčem je id_online_obj (AI). Další atributy identifikují zákazníka podle jména 

a příjmení. Pro kontaktování zákazníka slouží povinný atribut telefon a nepovinný 

atribut email. Jaký typ služby a na jakém místě zákazník požaduje práci provést, 

se ukládá do položek ulice, číslo popisné, město a id_služba. Id_služba je cizím 

klíčem k tabulce SLUŽBA_STROJEM. Předposlední atribut určuje datum provedení 

zakázky a poslední slouží pro poznámky. 

Tabulka CESTA_ZAKÁZKA 

Primárním klíčem jsou dva atributy: id_cesta a id_zakázka. Na jednu zakázku 

totiž přísluší pouze jedna nebo žádná příjezdová cesta a jedna nebo žádná cesta 

na odvoz odpadu. Oba typy dopravy jsou finančně rozdílné, proto také vznikl tento 

rozpad M:N vazby. Další atributy jsou id_auto, jako cizí klíč a počet_km. 

Tabulka NÁKLAD_VÝNOS 

Tyto dvě veličiny (náklad a výnos) jsem spojil z jednoho důvodu – mohou 

se odlišit znaménky ±. U těchto veličin se určí jejich název (popis), datum vzniku, 

částka, zaměstnanec vkládající tento náklad/výnos, typ a druh účtu, na němž příslušný 

náklad nebo výnos vznikl. Primárním klíčem je položka id_náklad, která má stejně 

jako některé ostatní tabulky vlastnost AI. 

Tabulky NÁKLAD_VÝNOS_ZAKÁZKA a VÝPLATA_VKLAD 

Dvě výše uvedené relace jsou rozkladem po vazbě M:N. Určují, který 

náklad/výnos má být připočten k zakázce, resp., který náklad/výnos je mzdou/vkladem 

zaměstnance. Tabulka NÁKLAD_VÝNOS nemusí být spojena ani s tabulkou 

ZAKÁZKA, ani s tabulkou ZAMĚSTNANEC. Zakázka, resp. zaměstnanec, tedy 

nemusí mít žádný dodatečný náklad ani výnos, resp. žádnou výplatu nebo vklad, ale 

naopak jich mohou mít i několik. 
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Tabulky PŮJČENÉ_OBLEČENÍ a OBLEČENÍ 

V tabulce OBLEČENÍ se evidují pracovní oděvy. Každý oděv ve všech 

velikostech má svoje vlastní id_oblečení (AI). Atribut množství určuje počet typů 

a velikostí oblečení celkem. 

Ke zjištění, kolik má konkrétní zaměstnanec oblečení v zápůjčce, slouží tabulka 

PŮJČENÉ_OBLEČENÍ. Obsahuje atributy id_zac a id_oblečení (cizí klíče) a atribut 

počet určující, kolik kusů oblečení má zaměstnanec v držení. 

Tabulka VZKAZ 

Tabulka přímo souvisí s určitým zaměstnancem. Ten nemusí psát žádné vzkazy, ale 

může jich napsat i několik. Eviduje se datum vložení a obsah zprávy. Primárním klíčem 

je id_vzkaz (AI) a cizím klíčem je id_zac, který odkazuje na tabulku 

ZAMĚSTNANEC. 

Tabulka DLUH_PŘEPLATEK 

Primárním klíčem je atribut id_dluh_přeplatek (AI). Dalšími atributy jsou datum 

vzniku, částka (kladná nebo záporná), typ účtu, ze kterého byl dluh nebo přeplatek 

uhrazen, a id_zak. Tabulka slouží především pro zálohy na služby od zákazníků. 

Tabulky EMAIL a TELEFON 

Tyto tabulky jsou navázány na tabulku PŘIHLAŠ_ÚDAJE a slouží k evidenci 

telefonních čísel a e-mailů. Telefonní číslo musí být vyplněno alespoň jedno, email není 

povinným údajem. Primárním klíčem v obou případech jsou oba atributy login a email, 

resp., login a telefon. Uživatel tedy nemůže vložit dvakrát stejné číslo. 

Tabulky TYP_SLUŽBA, AUTO, CESTA, PENÍZE, TYP_NÁKLAD_VÝNOS, 

OPRÁVNĚNÍ a POZICE 

Typové relace mají podobný princip. V těchto tabulkách je velmi často uveden 

identifikátor a jeho název. Jedná se o dekompozici jedné tabulky na dvě, kvůli druhé 

normální formě – často se opakující hodnota atributu. 
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3.4 Design 

Jako předloha návrhu designu bude sloužit nově vytvořená internetová 

prezentace firmy. Hlavička a patička prezentace je zobrazena na obr. č. 21. Design IS je 

připravován v podobném stylu. V horní části bude stejné pěti-tlačítkové horizontální 

menu s tlačítky kalendář, objednávky, přehled, vzkazy a nastavení. Hlavička IS je 

zobrazena na obr. č. 22. 

 

Obr. č. 21 Hlavička a patička webové stránky firmy 

Zdroj: vlastní 

V záložce „kalendář“ bude přehledně zobrazen celý měsíc. V každém dni 

se budou odlišnými barvami zobrazovat jednotlivé práce nebo zakázky. Černou barvou 

se zobrazí práce, které čekají na dokončení. Červená barva bude znamenat dokončenou, 

ale nezaplacenou práci. Kompletně dokončené a zaplacené práce budou znázorněny 

zelenou barvou. Do budoucna je v plánu přidat k jednotlivým dnům i podrobnosti 

o počasí. 

Záložka „objednávky“ by měla sloužit k evidenci a zobrazení objednávek. Také 

zde bude možno převést informace z online objednávky na objednávku plnohodnotnou, 

včetně vytvoření zakázky, práce a zákazníka. 

V „přehledu“ se zobrazí zůstatky na jednotlivých účtech, celkové závazky 

vůči zaměstnancům a celkové pohledávky od zákazníků. Rovněž zde bude možnost 

zobrazit seznam zaměstnanců a jejich nevyplacených mezd a přehled nákladů, výnosů, 

záloh a dluhů. 

V záložce „vzkazy“ se vkládají a zobrazují krátké zprávy a v „nastavení“ bude 

možnost evidovat a vkládat nové služby, stroje, auta, aktuality, oblečení a veškeré ceny. 
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Obr. č. 22 Hlavička IS 

Zdroj: vlastní 

3.5 Strategie zavádění IS 

Souběžné používání starého a nového IS současně by bylo velice pracné, proto 

firmě navrhuji nárazovou strategii zavádění. Po vytvoření nového IS se převod 

uskuteční v jednom dni. Ze starého systému bude potřeba pouze extrahovat data, která 

se musí implementovat do nového systému. 

Pro vytvoření nových zákazníků bude prozatím vyžadováno pouze příjmení. 

Ostatní údaje budou zjištěny v průběhu používání. Taktéž objednávky a jejich přibližné 

ceny budou vytvářeny pouze informativně. V každé poznámce o záznamu bude 

uvedeno, že se jedná o převod ze starého systému. Informace o půjčeném firemním 

ošacení se vytvoří v den spuštění systému. 

Pro spuštění IS doporučuji termín zimního období, jelikož v tuto dobu je firma 

v útlumu. V jarních zakázkách, jichž není mnoho, se otestuje funkčnost, která se musí 

být doladěna do začátku hlavní sezóny (přelom dubna a května). 

3.6 Ekonomické zhodnocení 

Firmě IS přinese pohodlí se správou majetku, zákazníků, zaměstnanců 

i objednávek. Může efektivněji analyzovat zákazníka a jeho přání, a tím aktuálně 

přizpůsobovat nabídku na trhu. Taktéž časové náklady při hledání údajů nebo počítání 

různých ukazatelů se mnohonásobně sníží. 

Na celkovém zhodnocení by se nejvíce projevil zvýšený náklad na vytvoření, 

a to v případě, že by měla IS vytvářet externí firma. Systém by se vyšplhal na hranici 

jedenácti tisíc korun (sedm dnů prací po osmi hodinách za hodinovou mzdu 200 Kč). 

V případě varianty s koupí serveru by náklad stoupl ještě více. Pro firmu by to 

samozřejmě nebylo přínosem. Ovšem v případě, že by firma uvažovala 

o mnohonásobně levnější variantě v podobě webhostingu a IS by byl vytvořen mnou, 
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jako členem rodinné firmy, dalo by se hovořit o výhodné nabídce. Náklady jsou zřejmé 

a výnosy mohu odhadnout tak, že IS přinese firmě pouze jednoho pravidelného 

zákazníka. Tento tip je samozřejmě velmi pesimistický, protože reálných zákazníků, 

využívajících online objednávku bude více. Při analýze zákazníků firmy a jejich 

objednávek jsem vypočítal, že průměrná cena jedné objednávky se vyšplhá na cca 

700 Kč a zákazník si průměrně 5x za rok objedná firmu Lenka Svobodová. Z toho firmě 

plyne příjem ve výši 3500 Kč za rok z jednoho pravidelného zákazníka. 

Tab. č. 2 Ekonomické zhodnocení při nákupu serveru [v jednotkách Kč/rok] 

I. varianta výnosy/rok náklady/rok celkem/rok 

práce na IS 0 0 0 

server 0 16690 -16690 

náklady na provoz 0 500 -500 

doména 0 151 -151 

pravidelný zákazník 3500 0 3500 

celkem/rok 3500 17341 -13841 

Zdroj: vlastní 

Lze předpokládat, že v případě této varianty se investice do IS firmě navrátí 

na počátku šestého roku. Ve druhé variantě je doba návratnosti mnohonásobně kratší. 

Prvotní náklady (necelých 17000 Kč za nejlevnější server na trhu) by se daly investovat 

lépe. Nabízí se možnost koupě stroje na sekání, případně investice do reklamy, která 

zcela jistě přiláká více zákazníků. Tato varianta s sebou přináší starosti s provozem 

serveru 24 hodin denně. Navíc placení provozních nákladů by se stalo další zbytečnou 

položkou v nákladech, jak časových, tak finančních. 
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Tab. č. 3 Ekonomické zhodnocení při využití webhostingu [v jednotkách Kč/rok] 

II. varianta výnosy/rok náklady/rok celkem/rok 

práce na IS 0 0 0 

webhosting 0 363 -363 

náklady na provoz 0 0 0 

doména 0 151 -151 

pravidelný zákazník 3500 0 3500 

celkem/rok 3500 514 2986 

Zdroj: vlastní 

Druhá varianta je již od prvního roku provozu v kladných číslech. Nejsou zde 

žádné jednorázové náklady. Za webhosting a doménu firma ročně zaplatí 514 Kč 

a navíc odpadnou veškeré starosti s provozem. Výhody druhé varianty jsou například: 

zálohování dat, garance dostupnosti v 99,9% přístupů a další jiné. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce byla analýza současného stavu IS a kompletní návrh nového 

systému na míru pro firmu Lenka Svobodová, zabývající se zahradnickými pracemi. 

Z výsledku analýz vyšla najevo nedokonalost a nedostatečnost starého IS. 

Databáze systému byla ve velmi špatném stavu a nesplňovala normální formy. Data v ní 

nebylo možno efektivně třídit a ani je jakkoliv zpracovávat. Navíc v systému chyběla 

evidence. Webová aplikace pro údržbu této databáze nebyla validní. Kód byl 

nepřehledný a nekomentovaný. 

Jako nejvýhodnější návrh byla vybrána externí spolupráce s firmou poskytující 

webhosting. Na tomto hostingu bude fungovat celý IS a bude v něm uložena i databáze. 

Ta čítá 29 tabulek, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Bude se v nich ukládat 

veškerá potřebná evidence a kompletní přehledy. Velkou výhodou nového systému 

bude možnost online objednávky a registrace samotných zákazníků. Další výhodou jsou 

rozšířené možnosti práce s IS a v neposlední řadě vzhled a funkčnost prostředí IS. 

Největší výhodou je možnosti práce s daty a jejich další využití pro rozvoj firmy. 
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