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ABSTRAKT  

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího stavu informačního systému vybrané 

společnosti. Na základě výsledků této analýzy jsou pak vytvořeny návrhy na zlepšení. 

Cílem této práce je navrhnout nový informační systém v podobě webové aplikace, která 

bude více vyhovovat současným požadavkům společnosti, zejména co se týče přístupu k 

databázi.  

 

 

ABSTRACT 

 

Bachelor's thesis analysis the current state of the information system of a selected 

company. Based on the results of the analysis, suggestions for improvement are 

presented. The outcome of this thesis is to design a new information system in the form  

of a web application that will be more suitable to the current needs of the company, 

particularly with regard to access to the database.  
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ÚVOD 

 

V dnešní době se už ani malá firma neobejde bez informačního systému, který jí bude 

sloužit k práci s daty a k jejich uchovávání. Neustále se objevují nové technologie, jež 

umožňují tyto systémy optimalizovat, a tím zrychlit a zefektivnit pracovní procesy 

ve společnosti. Aby zůstala firma konkurenceschopná, je třeba tento technologický vývoj 

sledovat a těchto inovací pro optimalizaci systému využívat. 

 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji právě na takovou optimalizaci informačního systému, 

která bude využívat moderní metody, aby společnost využívající tento informační systém 

takříkajíc šla s dobou. 

 

Základním smyslem celé práce je navrhnout informační systém pro vybranou firmu 

založený na relační databázi v podobě webové aplikace tak, aby výstupy z ní odpovídaly 

současným legislativním požadavkům, a to s využitím moderních postupů a technologií, 

jež nabízí poskytovatel webhostingu. Tento informační systém by přispěl ke zjednodušení 

a zkrácení pracovního procesu ve firmě. 

 

Řešení tvorby komplexního řídícího a informačního systému pro účely této firmy 

vyžaduje podrobnou analýzu činnosti firmy a jejího stávajícího informačního systému, 

a to s úzkou součinností s řídícími pracovníky firmy.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Vymezení problému práce 

Společnost SEKO BRNO, spol. s r. o., zpracovává data v programech Microsoft Office 

(EXCEL, ACCESS). Tento stávající informační systém firmy vznikl cca před 15 lety 

a od té doby neproběhla žádná větší optimalizace tohoto systému. V současné době 

informační systém postavený na databázi vytvořené v programu Microsoft Office Access 

již nevyhovuje požadavkům společnosti, především co se týče přístupu k této databázi, 

kterou mají jen jednatelé společnosti a to pouze v omezené míře (jen z kanceláře). 

 

Cíle práce 

Cílem práce je analýza informačního systému vybrané firmy. Následně na základě 

výsledků této analýzy, je cílem navrhnout nový informační systém, který bude vycházet 

ze stávajícího, ale tato nově vytvořená databáze bude umístěna na webovém serveru 

poskytovatele webhostingu. Výstupem práce bude návrh řešení nového informačního 

systému v podobě webové aplikace a návrh postupu tohoto řešení. 

 

Dílčím cílem bakalářské práce bude návrh zabezpečení této webové aplikace 

a ekonomické zhodnocení navrhované změny. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

1.1 Pojem informační systém a ICT 

„Pravou hodnotu informačního systému si uvědomíme teprve až v okamžiku, kdy o něj 

přijdeme.“ (1, s. 15). 

 

Systémem v teorii systémů rozumíme uspořádanou množinu prvků, spolu s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, které společně vykazují nějaké chování. Pro „systém 

s cílovým chováním“ pak pod pojmem systém rozumíme množinu vzájemně propojených 

komponent, které musí dohromady pracovat pro celý systém tak, aby naplnil svůj daný 

účel (cíl). To znamená, že i když každý jednotlivý prvek v systému je správně navržen 

a pracuje efektivně, jestliže ale tyto prvky nepracují společně, pak systém neplní svoji 

funkci (1). 

 

Pokud jde o informační systém, v literatuře se objevuje celá řada definic, pro příklad 

uvedu dvě z nich: „Informační systém (IS) definujeme jako uspořádání vztahů mezi lidmi, 

datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení 

stanovených cílů.“ (2, s. 14). „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků 

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

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ (1, s. 15). 

 

Informační systém se skládá z těchto komponent: 

 technické prostředky (hardware) – počítačového systému různého druhu 

a velikostí, 

 programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy řídícími 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému 

s reálným světem a programy aplikačními řešeními určité třídy úloh tříd uživatelů, 

 organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem pravidel a nařízení, které 

definují provozování a využívání IS a ICT, 

 lidská složka (peopleware) – zde se řeší adaptace lidského elementu 

v počítačovém prostředí, 

 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext IS. 
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 Aby byl informační systém firmy nebo instituce efektivní, nesmí být při jeho vývoji 

zanedbána ani jedna z těchto komponent (3). 

 

Přínosy informačního systému v podniku jsou zjevné. Pomáhají zlepšit vnitropodnikovou 

integraci a zlepšit začlenění podniku s jeho dodavateli a zákazníky. Přispívají také 

k zefektivnění podnikových procesů, pomáhají zlepšit komunikaci a celkovou dostupnost 

dat, to podporuje zkracování času trvání. Přispívají také ke snižování nákladů v podniku 

(4). 

 

Pro plnění účelu informačního systému jsou důležité informační a komunikační 

technologie (ICT, což je zkratka pro Inforamtion and Communication Technologies). 

Proto často používáme pro informační systém podporovaný informačními 

a komunikačními technologiemi zkratku IS/ICT. Informační a komunikační technologie 

jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování 

a distribuci informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických komponent 

IS (5).   

 

„Informačními technologiemi rozumíme postupy, algoritmy a metody, jimiž lze 

v návaznosti na technickou strukturu efektivně a kvalitně provádět operace s velkými 

objemy dat a podpořit tak proces zvyšování pragmatické hodnoty odvozovaných dat, 

informací a znalostí.“ (6, s. 27). 

 

1.2 Data v podnikové informatice 

„Data jsou klíčovým zdrojem podnikové informatiky a patří k základnímu bohatství 

a aktivům organizace.“ (7, s. 61).  

 

„Data představují neodmyslitelný prvek podnikového informačního systému. Jsou 

nositeli zaznamenaných skutečností souvisejících s aktivitami a zároveň jsou schopna 

přenosu, interpretace a zpracování.“(8, s. 20). Data lze rozdělit na tři skupiny, data 

o společenských podmínkách podnikání, data o trhu a interní data (8). 
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 Data reprezentují specifické vlastnosti objektů (entit a událostí v reálném světě). Data 

jsou množinou, která bez kontextu popisuje objekt. Data v kontextu jsou informacemi 

a  informace, které jsou použity, jsou znalostí, a to znamená, že zkušenosti transformují 

informace do znalosti (9). 

 

Metadata jsou data, která popisují jiná data. Můžeme se také jejich prostřednictvím 

na data dotázat a jsme schopni data doplňovat, konsolidovat je, vzájemně je 

synchronizovat a integrovat. Rozsah metadat k údaji může být různý a platí, že k určitým 

datům se vždy vztahuje určitá konkrétní kolekce metadat. Kolekce metadat je množina 

dat, jejíž prvky lze popsat dvojicí „název“ a „hodnota“ (8). 

 

Data mining neboli „dolování dat“ získává a vyhodnocuje data. Je to obor, který se 

používá v řadě odvětví. Aplikace data miningu jsou například fuzzy logika, umělé 

neuronové sítě, genetické algoritmy (10). 

 

1.3 Databázový systém 

Pod tímto pojmem se skrývají jednak údaje, které jsou založeny a spravovány v databázi, 

a také i software pro přístup k těmto údajům. Databázová technologie pak znamená 

souhrn nástrojů, postupů a technik, které se využívají v souvislosti s databázemi. (11). 

 

„Typická databáze se skládá z mnoha systémových úrovní, které můžeme seskupit 

do dvou hlavních vrstev – aplikační vrstvy a vrstvy řízení databáze. Aplikační software 

zajišťuje komunikaci s uživatelem databáze a může být poměrně složitý, jak je patrné 

z aplikací, které poskytují uživatelům přístup k databázi prostřednictvím webového 

rozhraní. V takovém případě je celá aplikační vrstva tvořena klienty v Internetu 

a serverem, který na základě databáze obsluhuje požadavky klientů.“(13, s. 390). 

Databázový systém je tedy tvořený systémem řízení báze dat (SŘBD) a databází. 

Databázové systémy mohou být hierarchické a síťové, relační a objektové (11). 

 



15 

 

 

Obrázek 1: Komponenty databázového systému 

Zdroj: (12) 

 

1.3.1 Databáze 

„Databázi chápeme jako úložiště údajů, které jsou uloženy a zpracovány nezávisle 

na aplikačních programech.“ (11, s. 21). 

 

Databázi si můžeme představit jako soubor nástrojů, pomocí kterých je zajištěno efektivní 

a spolehlivé ukládání dat a také manipulace s nimi. Pod pojmem databáze se skrývá 

spousta věcí, od papírové kartotéky až po organizovaná data pod správou databázového 

serveru (11). 

 

Relační databáze 

Relační databáze je kolekce dat uspořádaných do tabulek, ve kterých můžeme data 

vytvářet různými způsoby, odstraňovat je, nebo je z nich načítat. To vše je bez nutnosti 

změny uspořádání samotných tabulek, zejména, jsou-li data uspořádána efektivně (13). 

Tabulky jsou téměř vždy navrženy tak, aby každá z nich uchovávala data o jediném 

tématu. Seznamy, které souvisejí s více tématy, je potřeba rozdělit a uložit do několika 

tabulek, přičemž každá z nich se vztahuje k jednomu tématu. Po dokončení tohoto 

procesu je možné přidat sloupec, který tabulky vzájemně propojí, aby bylo možné 

znázornit vztahy mezi řádky různých tabulek (12). 

 

Relační databázový model prezentuje data tak, jako by byla uložena v obdélníkových 

tabulkách zvaných relace (relation). V podobném formátu zobrazují data tabulkové 

procesory. Řádek relace se označuje jako n-tice (tuple), sloupcům v relaci se říká atributy 

(attribute), protože každá položka ve sloupci popisuje určitou vlastnost neboli atribut 

entity, kterou představuje příslušná n-tice (14). 
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Klíče 

Klíč je údaj, v němž se každá hodnota může vyskytovat pouze jednou. Klíč může být 

hodnota z jednoho sloupce, ale také to mohou být kombinace hodnot z několika sloupců. 

Klíč tedy jednoznačně označuje každý řádek v tabulce, protože žádné dva řádky nemohou 

mít stejný klíč. Každá tabulka pak může mít pouze jeden speciální klíč, který slouží jako 

primární jedinečný identifikátor tabulky – tzv. primární klíč. Primární klíč nesmí 

obsahovat prázdné hodnoty, nesmí změnit hodnotu (tedy nesmí obsahovat hodnoty, které 

se mění) a musí být jedinečný, tedy tabulka nesmí obsahovat dva řádky se stejným klíčem. 

 

Relace 

Pokud chceme, aby dvě tabulky spolu souvisely, musí obě obsahovat sloupec, který je 

spojuje. Existují tři typy relací 1:1 (jeden k jednomu), 1:M (jeden k mnoha) 

a M:N (mnoho k mnoha) (13). 

 

1.3.2 Databázový systém MySQL 

MySQL je velmi populární implementace jazyka SQL, stahuje a instaluje se velmi snadno 

a těší se stále větší popularitě i díky tomu, že je v mnoha ohledech flexibilní (15). 

 

Architektura MySQL 

Architektura MySQL se velmi odlišuje od jiných databázových serverů, co se jejich 

architektury týče. Má široký záběr a dá se využívat pro řešení velmi různorodých úloh. 

MySQL pracuje dobře i ve velmi náročných prostředích, jako jsou například webové 

aplikace. Zároveň může MySQL posílit datové sklady, vkládané aplikace, software pro 

indexování obsahu a zasilatelský software, online zpracování transakcí, redundantní 

systémy s vysokou dostupností a mnoho dalších systémů. Logický pohled na architekturu 

MySQL je zobrazen na Obrázku 1. 
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Obrázek 1: Logický pohled na architekturu MySQL serveru 

Zdroj: (16, s. 20) 

 

 

Obrázek výše můžeme rozebrat na tři základní vrstvy. Vrstva, která se nachází nahoře, 

obsahuje služby nejedinečné pro MySQL. Obsahují většinu potřebných nástrojů 

klient/server, které jsou založeny na síti, z nichž jmenujme například zpracování 

autentizací, bezpečnosti a podobně. 

 

Ve druhé vrstvě se nachází většina „mozku“ MySQL, včetně kódu pro rozbor dotazů 

(parsing), optimalizaci, analýzu a pro všechny zabudované funkce (jako jsou například 

datum a čas, šifrování, matematické výpočty atd.). V této vrstvě se nachází veškerá 

funkcionalita, která se poskytuje prostřednictvím uložených enginů – uložené procedury, 

triggery a pohledy. 

 

Třetí vrstva obsahuje již uložené enginy, které mají na starosti ukládání a získávání všech 

dat uložených v MySQL. „Server komunikuje s uloženými enginy prostřednictvím API 

uložených enginů. Toto rozhraní skrývá rozdíly mezi jednotlivými úložnými enginy a činí 

je na vrstvě dotazů velmi transparentními. API obsahuje několik desítek nízkoúrovňových 

funkcí, které provádějí takové operace, jako „zahájit transakci“ nebo „získat řádek, který 

má tento primární klíč“. Úložné enginy nedělají rozbor SQL (výjimkou je InnoDB) 

a nekomunikují mezi sebou – jednoduše pouze odpovídají na požadavky od serveru.“ 

(16, s. 20). 
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1.3.3 Jazyk SQL 

 

 „Jazyk SQL je de facto standardním jazykem používaným pro manipulaci a získávání dat 

z relačních databází. Pomocí jazyka SQL může programátor nebo správce databáze 

provádět následující: 

 Upravovat strukturu databáze. 

 Měnit nastavení zabezpečení systému. 

 Přidávat uživatelská oprávnění k databázím či tabulkám. 

 Dotázat se databáze na nějakou informaci. 

  Aktualizovat obsah databáze.“ (15, s. 38). 

1.3.4 Databázová bezpečnost 

Bezpečnost je při návrhu databáze často opomíjena. Vezměme si například situaci, kdy 

je celé spoustě uživatelů dovoleno používat aplikace přes dálkovou počítačovou síť 

(WAN). S ohledem na software osobních počítačů, který je v současné době velmi 

výkonný, a na technologie jako ODBC společnosti Microsoft může jakýkoliv uživatel, 

který má přístup k této síti, najít způsob, jak se do databáze dostat. Naštěstí v současné 

době existuje mnoho nástrojů, které se dají využít právě pro tento problém s bezpečností. 

 

Microsoft Acces a bezpečnost 

Microsoft Acces je relační databázový systém, který implementuje více prvků jazyka 

SQL. Access je také určen pro platformu Personal Computer (PC), ale neobsahuje již 

zastaralý bezpečnostní systém. Tento produkt umožňuje sestavovat dotazy a ukládat je 

do databáze. Kromě toho je celá databáze (včetně všech svých objektů) umístěna 

v jediném souboru (15). 

Do verze Microsoft Access 2007 poskytoval tento systém zabezpečení na uživatelské 

úrovni, který umožňoval databázovému administrátorovi udělit konkrétní databázová 

oprávnění jednotlivým uživatelům nebo jejich skupinám. Od verze Microsoft Access 

2007 je však implementován velmi odlišný model zabezpečení, který je založený 

na důvěryhodnosti celé databáze. Zdá se, že je tedy MO Access skutečně určen jen 

pro osobní databáze, a pokud potřebujeme zabezpečení na uživatelské úrovni, měli 

bychom používat systém SQL Server (12). 
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MySQL a bezpečnost 

MySQL je relační databázový systém, který byl navržen s ohledem na rychlost, provozní 

spolehlivost a všestrannost. Řada jeho schopností vznikla jako přímý důsledek operací, 

které jsou automaticky potvrzovány, jako je vkládání, mazání a aktualizace. Díky tomu 

již nejsou potřebné segmenty, jako je rollback ani ostatní dolaďovací mechanismy, které 

jsou přítomné v jiných implementacích jazyka SQL. Ve výbavě databázového systému 

MySQL lze najít nejrůznější bezpečnostní nástroje včetně možnosti přiřazovat oprávnění 

a práva (15). 

 

1.4 Skriptovací jazyky  

Skriptovací jazyky představují podmnožinu imperativních programovacích jazyků 

a používají se místo vývoje složitých programů spíše k administrativním úkolům. Popis 

takového úkolu se označuje jako skript (odtud pochází jejich název). Skriptovací jazyky 

se často považují za nástroje, které umožňují pouze spouštět jiné programy, dnešní 

skriptovací jazyky však umožňují mnohem více možností. Jako příklad skriptovacích 

jazyků můžeme uvézt jazyky Perl a PHP, které jsou oblíbené při řízení webových aplikací 

na straně serveru (14). 

1.4.1 PHP 

Jazyk PHP je skriptovací jazyk určený především pro tvorbu internetových aplikací. 

Zkratka PHP znamenala Personal Home Page Tools a tento jazyk se používal 

pro jednoduchou tvorbu osobních stránek. V současné době se z něj stává mohutný 

nástroj, který může konkurovat produktům velkých firmem, jako je např. ASP 

od Microsoftu, JSP od Sunu nebo ColdFusion od Allaire, a proto byl význam zkratky 

upraven na Hypertext Preprocessor. 

 

PHP je volně šiřitelný program a je k dispozici každému, kdo si jej chce nainstalovat. 

Výhodou PHP je to, že je multiplatformní, tedy že je zde možnost instalace nejen 

na linuxové stroje, ale také na Windows. 
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Hlavní rysy PHP  

Programování v PHP se velice podobá ostatním skriptovacím jazykům. Hlavním rysem 

tohoto skriptovacího jazyka je snadnost. Syntaxe je velmi podobná JavaScriptu, Javě 

a C++.  

 

Stránka PHP 

PHP stránka je textový soubor s příponou, která mívá většinou tvar .php, .php3, .php4 

nebo .phtml. Uvnitř tohoto souboru se nachází směsice kódu HTML a kódu PHP. PHP 

kód je od HTML kódu oddělen speciálními znaky, aby server mohl snadno určit způsob 

jeho interpretace prohlížeči (17). 

 

 

Nezávislost na databázovém systému 

Aplikaci je možné napsat tak, aby byl databázový systém vyměnitelný, to ale znemožňuje 

využít funkce, kterými se od sebe databázové systémy liší. Některé věci se pak řeší 

složitě. U aplikací, které mají běžet v různých prostředích (které autor aplikace neovlivní, 

například systém pro správu obsahu), je důležité, aby byla možnost výměny 

databázového systému (18). 

 

1.5 Internet 

Internet je nedílnou součástí dnešního světa. Je to globální (počítačová) síť, která 

umožňuje propojení kterýchkoli dvou bodů této sítě. Není to ovšem jedna síť, ale komplex 

těchto sítí, dohromady tvořících celek. „Na Internetu dojde denně k výměně přibližně 

1exabytů dat (1018 bajtů, tj. 1 miliarda gigabajtů).“ (19, s. 52). 

 

1.5.1 World Wide Web 

Když se řekne internet, většina lidí si představí právě World Wide Web (WWW) neboli 

síť (pavučina) obsahující miliony stránek s nejrůznějším obsahem. Web je ovšem pouze 

relativně novou částí Internetu. Vyvinuli ho výzkumníci z CERNu, aby si usnadnili práci, 

když chtěli po síti získat snadný přístup k dokumentům týkajícím se výzkumu (20). 
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1.5.2 HTML 

„HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk, který je určen 

k vytváření dokumentů, obsahujících hypertextové odkazy a pokročilejší formátování.“ 

(20, s. 16). HTML je základem pro vytváření všech webových stránek. Zpočátku 

omezoval tvůrce webu k využívání pouze prostých značek, ale v současné době tvůrci 

s tímto nástrojem dosahují velmi zajímavých výsledků a efektů (21). 

 

Jazyk HTML říká, jak má klient zobrazit stránku na straně uživatele. Výsledná podoba 

stránky závisí na použitém klientu, tedy stejná WWW stránka se může zobrazovat různě, 

rozdíly mohou, ale nemusí být velké (22). 

 

1.5.3 HTTP 

HTTP je zkratka pro HyperText Transfer Protocol. Tento komunikační protokol má 

WWW. Na základě HTTP probíhá komunikace mezi dvěma programy, klientem 

a serverem (22).  

 

1.5.4 Internet a zabezpečení  

Firewally 

Internet nabízí velmi výkonnou komunikaci, a proto k němu byly v minulosti přímo 

připojovány privátní sítě narychlo. Když se privátní síť připojí k Internetu, síť se tím 

přímo propojí s každou jinou sítí, která je přímo napojená na Internet a neexistuje vůbec 

žádné inherentní zabezpečení. Zabezpečení tedy lze dosáhnout pomocí tzv. firewallů, 

které kontrolují a poté schvalují nebo zamítají jednotlivé pokusy o připojení mezi interní 

sítí a externími sítěmi, jako je např. Internet. Existují firewally, které chrání síť na všech 

vrstvách – od linkové až po aplikační (23). 

 

Šifrování 

Prvořadým cílem šifrování je utajení. „Šifra chrání zprávu jejím přeskupením nebo 

provedením úprav v ní, nikoliv pozměněním významu zprávy. Kód je dohodnutá metoda, 

na které se dohodnou dva nebo více jednotlivců, když chtějí udržet tajemství. Klíč jsou 
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informace, které jsou k zašifrování zprávy nutné, obvykle ve formě hodnoty, pomocí níž 

a pomocí šifry se zpráva šifruje. Klíče je nutné utajit, aby zpráva zůstala tajná.“ (24). 

 

Symetrická šifra - jde o nejstarší způsob šifrování, kdy do šifrovacího procesu kromě 

textu zprávy vstupuje i šifrovací klíč a výsledkem je zašifrovaný text. Pro rozšifrování 

textu je zapotřebí znát šifrovací klíč. Tento typ šifrování není vhodný pro použití 

na fveřejných serverech v rámci Internetu. 

 

Asymetrická šifra - tato šifra využívá jiný klíč pro šifrování a jiný klíč pro dešifrování. 

Každý subjekt tedy potřebuje dvojici klíčů. Klíč, pomocí něhož se šifruje, se nazývá 

veřejný klíč (public key), a klíč, kterým se dešifruje, se nazývá soukromý klíč (private 

key). Veřejný klíč je sdílený a veřejně přístupný, zatímco soukromý klíč je nutné držet 

v tajnosti. Jak soukromý tak veřejný klíč je v praxi reprezentován posloupností 

hexadecimálních čísel (22). 

 

1.6 Webový servere Apache 

Apache je webový server, takže jeho úlohou je naslouchat příchozím požadavkům 

od prohlížeče a vracet příslušnou odpověď. Apache je výkonný a zvládne téměř jakýkoliv 

úkol, který mu jako správci webu zadáte (13).  

Tento webový server je nejrozšířenější a je poskytován jako otevřený, tedy je 

open-source. Apache se stará o obsluhu webových prohlížečů. Velká výhoda tohoto 

webového serveru je, že je dostupný pro platformy Windows i Linux. Apache je známý 

výbornou kompatibilitou se skriptovacími jazyky, jako je například PHP nebo Perl. 

Společně s PHP a MySQL tvoří skvělý nástroj na vytváření dynamických stránek (24). 

 

1.7 Volba webhostingu 

Při volbě webhostingu máme na výběr ze dvou možností: 

- Webhosting zdarma – v tomto případě získáme od poskytovatele prostor 

na Internetu pro umístění naší webové prezentace, a to včetně registrace domény. 

Všechny tyto služby jsou poskytovány zcela zdarma, ovšem je nutné na web 
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umístit reklamní sdělení. V některých případech vám poskytovatel navrhne jiné 

podmínky pro získání prostoru zdarma. 

- Placený webhosting – v případě placeného webhostingu nemusíte umísťovat 

na Vašem webu reklamní sdělení a za roční poplatek získáte prostor na Internetu. 

K placenému webhostingu je však nutné doobjednat si vámi zvolenou 

doménu (25). 

 

1.8 phpMyAdmin 

phpMyAdmin je webová aplikace napsaná v PHP a obsahuje klientský kód XHTML, 

CSS a JavaSkriptu. Poskytuje kompletní webové rozhraní pro administraci databází 

MySQL a je ve svém oboru obecně považován za vůdčí aplikaci. Od svého vzniku je 

open-source. Cílem phpMyAdmin je nabídnout kompletní správu serverů a dat MySQL 

založenou na webech a držet krok s evolučními standardy MySQL a Webu. 

phpMyAdmin nabízí schopnosti, které pokrývají základní operace MySQL a databázemi 

a s tabulkami. Také má interní relační systém, které udržují metadata za účelem podpory 

vyspělejších schopností (26). 

 

 

1.9 SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi základní analýzy a v současnosti je nejvíce všeobecně 

využívanou analytickou metodou. Velmi důležité při SWOT analýze je stanovení jejího 

předmětu. V případě, že předmět není vhodně a jasně definován, mohou se v analýze 

nacházet data, která pro její výsledek nemají žádnou vypovídající hodnotu. 

Po adekvátním definování předmětu se analyzují části zaměřené na interní a externí 

oblast podniku. Do interní oblasti spadají vnitropodnikové silné stránky (Strenghts) 

a slabé stránky (Weaknesses), zatímco do externí patří příležitosti (Opportunities) 

a hrozby (Threats) pro podnik z vnějšího prostředí. V závěru analýzy probíhá 

vyhodnocení získaných informací a formulování některých poznatků (27). 
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1.9.1 Principy zpracování SWOT analýzy 

Pro získání kvalitních výstupů ze SWOT analýzy je vhodné dodržovat následující 

principy: 

1. Princip účelnosti – je velmi důležité neustále dbát na zvolený předmět, účel 

analýzy, aby v ní nevznikala data s nulovou vypovídající hodnotou. 

2. Princip relevantnosti – vyzdvihuje zaměření se jen na podstatná fakta. 

V opačném případě hrozí zahlcení daty a kompetence při formulaci výstupu. 

Vhodné je zaměřit se na strategická fakta s dlouhodobým trváním. 

3. Princip kauzality – se zaměřuje na zkoumání příčin, ne důsledků. V případě 

nedodržení tohoto principu může docházet k umělému zvětšování konkrétní 

části SWOT analýzy, přičemž množství z položek bude představovat jen 

důsledky určité zaznamenané příčiny. 

4. Princip objektivnosti – objektivnost analýzy je jejím důležitým prvkem a často 

se zaručuje rozšířením týmu lidí, kteří analýzu vykonávají. Zároveň je vhodné 

opírat se o statistické zdroje, jejichž výstupy mají jednoznačnou vypovídací 

hodnotu (27). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části bakalářské práce nejdřív uvádím základní údaje o společnosti, jako je 

její organizační struktura, jakému podnikání se společnost věnuje, dále pak popis 

informačních technologií a informačního systému firmy. Analýza informačního systému 

firmy bude klíčová pro část bakalářské práce s vlastními návrhy. 

 

2.1 Základní údaje o firmě 

Název firmy:  SEKO BRNO, spol. s r. o. 

Sídlo firmy: Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno 

 

 

Obrázek 2: Zobrazení polohy firmy na mapě 

Zdroj: maps.google.com 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání firmy:  

 zprostředkovatelská činnost v oblasti ekologie 

 měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 

 montáž a opravy vyhrazených plynových zatřízení 

 

 

2.2 Organizační struktura firmy: 

Řízení a laboratoř jsou organizační složkou firmy. Začlenění zkušební laboratoře 

do struktury společnosti je následující: 
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Další aktivity společnosti neovlivňují činnost zkušební laboratoře, která je zcela 

nestranná. 

 

2.2.1 Vnitřní struktura ZL: 

Vzájemné vazby jednotlivých pracovních pozic jsou vyjádřeny následujícím 

organizačním schématem: 

 

 

Obrázek 4: Vzájemné vazby pracovních pozic ve firmě SEKO BRNO, spol. s r. o., 

Zdroj: (28, s. 14) 

 

 

Vedení laboratoře tvoří vedoucí ZL, manažer kvality (kumulovaná funkce s vedoucím 

ZL), zástupce VZL.  

[1] Technický management laboratoře tvoří vedoucí ZL, technický vedoucí 

měření, metrolog (28). 

 

Obrázek 3: Začlenění zkušební laboratoře do struktury společnosti 

Zdroj: (28, s. 14) 
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2.3 Podnikání firmy 

2.3.1 Podnikání firmy z pohledu ekologie 

Firma dlouhodobě monitoruje produkci škodlivých průmyslových emisí, tím napomáhá 

k jejich snižování. Informacemi, které firma o měřených emisích poskytuje 

inspektorátům nebo Odboru životního prostředí, napomáhá tak k celkovému přehledu 

produkovaných škodlivých emisí v České republice. 

 

2.3.2 Podnikání firmy z pohledu legislativy 

Předmět podnikání firmy je závislý na Zákonu č. 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší 

a související předpisy a jeho prováděcí vyhlášce, tj. Vyhláška č. 415/212: Vyhláška 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

 

2.4 Informační technologie    

2.4.1 Hardware 

Všichni pracovníci firmy mají stolní i přenosný počítač. Přenosné počítače jsou opatřeny 

3G modulem. Data z vlastního měření emisí jsou přenášena vždy na server nacházející se 

v sídle firmy pomocí 3G sítě.  

 

Pro běžnou kancelářskou práci jsou ve firmě k dispozici scannery, inkoustové i laserové 

tiskárny. 

 

Detailnější popis používaného hardwaru 

V současné době jsou ve firmě používány desktopové počítače vybavené minimálně 

procesory i5, 4GB operační pamětí a HDD 500 GB. Zaměstnanci desktopy primárně 

používají k vedení běžné kancelářské agendy, případně slouží ke zpracování protokolů. 

 

Notebooky jsou vybaveny procesory i3, 4GB operační pamětí a HDD 500 GB.  

Notebooky, které jsou součástí měřicích vozů, jsou vybaveny větší kapacitou HDD, která 

činí 750 GB. Do těchto notebooků jsou stahována data ze sběrných jednotek.   
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Mimo jednoho notebooku je veškerá výpočetní technika vybavena operačním systémem 

Windows 10. Výjimku tvoří notebook s operačním systémem Windows XP, který slouží 

ke komunikaci s analyzátorem, jenž má zastaralý software (notebook není připojován 

k síti). Ke komunikaci mezi počítači je používána 3G síť, v případě měřicího vozu pak 

síť LTE (T-Mobile). 

 

2.4.2 Software 

Jak bylo již výše uvedeno, byly všechny počítače aktualizovány z operačního systému 

Windows 7 na Windows 10. Tyto práce si společnost provádí sama, jeden pracovník 

firmy je tímto přímo pověřen. Tento pracovník spravuje i veškerý software používaný 

ve firmě a zodpovídá za archivaci a zálohu veškerých dat, která společnost produkuje. 

 

Z nástrojů Microsoft Office jsou používány pouze aplikace Word, Excel a Access. 

Vybrané desktopy a notebooky jsou dále vybaveny open source softwarem na sdílení 

pracovní plochy. I veškerý další obslužný software patří do kategorie svobodného 

software (zálohovací, vypalovací aplikace, prohlížeče fotografií atp.). 

 

V měřicím voze je používán speciální software účelově vytvořený pro sběr a digitalizaci 

dat z elektrochemických analyzátorů a čidel pro sběr fyzikálních parametrů. 

 

2.4.3 Počítačová síť 

Firma je napojená na wifi síť firmy NetBox, data ve firmě jsou šířena jak metalickým 

rozvodem, tak wifi sítí. Jeden počítač je vyčleněn a používán jako datový server, ostatní 

počítače sdílejí data ze serveru, tedy slouží jako jeho terminály. 

 

2.4.4 Zpracování 

Pro zpracování kancelářských aplikací je používán Microsoft Office 2007 (Word, Excel 

a Access). Zpracování dat probíhá pomocí systému vytvořeného v programu Access. 
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2.4.5 Zálohování a archivace dat 

Záloha dat je prováděna v rámci firmy průběžně pomocí synchronizačních programů. Zálohy 

jsou prováděny na k tomu přizpůsobeném desktopovém počítači, a to jak na interní, tak 

na externí HDD. 

 

V měřicím voze je instalována jednotka sběru dat, kde jsou záznamy ze všech 

probíhajících měření a probíhá jejich archivace. Data z vlastního měření emisí jsou 

přenášena vždy na server sídla firmy pomocí 3G sítě. Veškerá data z firemního serveru 

jsou denně archivována na externí disk a na cloud poskytovaný společností Google. 

 

2.4.6 Internet  

Společnost SEKO BRNO, spol. s r. o., má své webové stránky umístěny na webhostingu 

společnosti Czechia.com. Předplacená varianta nabízí hosting na platformě Linuxu, 

s podporou aplikací PHP 5, databází MySQL, doménovými aliasy a pro společnost 

s dostatečně velkým prostorem (10 GB) a počtem e-mailových schránek (100). 

 

Webhosting umožňuje jednoduchou správu a využití prostředků, které tento předplacený 

balík nabízí. Společnost tento webhosting využívá již od roku 1997 a v současné době 

za tyto služby platí 175 korun měsíčně (s DPH). 

 

2.5 Informační systém firmy 

Informační systém firmy zastupuje databázová aplikace tvořená v Accessu, ve které jsou 

centralizována všechna data týkající se administrativy, tzn. údaje o zaměstnancích, kniha 

jízd, finanční toky firmy, fakturace. Stejný systém spravuje i data týkající se vlastního 

měření od přijetí zakázky, přípravu měření, zpracování smlouvy až po fakturaci, včetně 

archivace dat. Na databázi jsou napojeny další externí tabulky tvořené v programu 

Microsoft Excel, ve kterých jsou záznamy o provedených měřeních, záznamy o umístění 

archivovaných protokolů a další data vztahující se k měřící činnosti. 
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2.5.1 Základní popis informačního systému firmy 

Firemní databázový systém Zkušební laboratoře firmy SEKO BRNO, spol. s r. o., 

pod názvem Agenda komplexně řeší řízení firmy. Součástí databáze jsou firemní 

dokumenty, jako je evidence pracovních sešitů, provozních deníků, přístrojových 

záznamů z měření, registrace laboratorních analýz a protokolů z měření. Dále smlouvy 

o práci, fakturace prací, evidence a popis toků finančních prostředků, dále evidence 

zaměstnanců a kniha jízd. Všechny tyto dokumenty jsou součástí jednoho databázového 

systému vytvořeného pomocí programu Microsoft Access.  

 

V praxi jsou však data z databáze využívána pouze v omezené míře, a to cca z 30 %. 

Ostatní data nejsou pro činnost firmy ani z důvodu archivace dále používána. 

 

2.5.2 Analýza informačního systému firmy 

K vytvoření podnikové databáze byla použita relační databáze Access v roce 1997 jako 

součást kancelářského balíku Microsoft Office 97. Od této doby neprošel systém žádnou 

inovací, naopak jsou na něj nabalovány další soubory informací, které již nemají přímý 

vztah k řízení firmy. Při konstrukci databáze jsou využívány jak makra, tak příkazy ručně 

definované v jazyce SQL. 

 

Databáze měla za úkol vytvořit firemní systém, který umožní archivovat a dále 

zpracovávat následující vstupní data: 

1. seznam zákazníků, 

2. seznam měřených zdrojů, 

3. seznam a průběh jednotlivých měření. 

 

Výstupy z databáze tvoří: 

1. sestava přípravy měření, 

2. adjustace vypracovaných protokolů, 

3. bilance provedených prací, 

4. smlouvy, 

5. fakturace. 
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Současná databáze obsahuje následující objekty: 

Tabulky Formuláře Sestavy Dotazy Makra 

Fakturace Adresy Přehled akcí Fakturace Akce 
Makro 
Zaměstnanci 

Fakturace služby Akce Příprava měření 
Fakturace 
s DPH 

Dotaz - souhrn 
tabulek protokol  

Makro 1 

Fakturace 
Zprostředkovatel 

Faktura Příští měření 
Fakturace 
dobropis 

Dotaz Fakturace Měřené zdroje 

Personál Faktura Služby PSČ Fakturace 
Dotaz Fakturace 
Služby 

Přesun v tabulce 
fakturace 

Provozovatelé ZE 
Faktura 
Zprostředkovatel 

Roční rozbor 
tržeb 

Graf - výskyt 
měřeni podle 
velikosti ZE 

Dotaz Fakturace 
Záloha 

Texty 

Průběh zkoušky Fakturace Služby Pohledávky 
Dotaz Fakturace 
záloha plátce 

Tisk akce 

Seznam adres 
Formulář Rozbor 
tržeb 

Smlouva 1 
Sestava 
Adresní štítky 

Dotaz Fakturace 
zprostředkovatele 

Tisk sestavy 
Příprava měření 

Služby 
Formulář seznam 
adres 

Smlouva texty 
Sestava 
Fakturace 

Dotaz měřené 
zdroje 

Tisk sestavy 
Smlouvy 

Smlouva Formuláře Smlouvy 
Sestava 
Fakturace 
plátce 

Dotaz 
Provozovatele ZE 

Tisk titulní strany 
Smlouvy 

Smlouva texty 
Graf - Čtvrtletní 
vyhodnocen 

Smlouvy 

Sestava 
Fakturace 
plátce - 
výsledek 

Dotaz smlouva Tisky 

Tabulky Protokol 
Graf - Měsíční 
fakturace 

Switchboard 
Sestava 
Fakturace 
záloha 

Dotaz Tabulky 
Protokol 

Tlačítka abecedou 
filtru 

Zprostředkovatelé 
Graf - Měsíční 
rozbor 

Telefon 
provozovatelů ZE 

Sestava 
Fakturace 
záloha plátce 

Graf - součet Výběr sestav 

 Měřené zdroje 
Tisk sestav 
Fakturace 

Sestava 
Příprava 
měření 

Graf - celkem Výběr sestav plátce 

 Měsíční fakturace 
Tisk sestav 
Fakturace Plátce 

Sestava 
Smlouva o dílo 

Hledaní duplicit 
v Provozovatele ZE 

Zavřít formulář 

 Narozeniny 
Tisk sestav 
Fakturace Služby 

Sestava Výkaz 
jízdy 

Narozeniny 
zaměstnanců 

Zavřít formulář 
Sestavy Smlouvy 

 
Nejvyšší čísla 
faktur 

Velikost zdroje - 
střední 

Štítek Místo 
Měření 

Nejvyšší čísla 
faktur 

Zavřít formulář 
Výběr č. smlouvy 

 
Nejvyšší číslo 
protokolu 

Velikost zdroje - 
veliké 

Štítek 
Objednatel 

Nejvyšší číslo 
protokolu 

Zprostředkovatelé 

 Neukončené akce 
Vyber podle data 
měření 

Štítek 
Provozovatel 

Porovnaní přípravy 
měření 

 

 
Panel - tisk sestav 
Příprava měření 

Vyber pro tisk 
Sestavy Číslo 
protokolu 

Štítek pro 
tabulku/dotaz 
Adresy - ZD 

Provozovatele ZE 
Dotaz 

 

 Panel vyber Výběr smluv Upomínka Příští měřeni  

 Plátci fakturace 
Vyhledávaní 
podle velikosti ZE 

Zálohová 
faktura 

Rozbor tržeb 1  

 
Podformulář - 
příprava měření 1 

Vyhledávaní 
provozovatele ZE 

 
Seznam adres 
Dotaz 

 

 
Podformulář -
vyhledávaní 
provozovatele 

Zaměstnanci  
Telefonní čísla 
provozovatelů 

 

 Provozovatelé ZE 
Zpracované 
dokumenty 

 
Výběr měřených 
zdrojů podle data 
měření 

 

 Průběh zkoušky Zprostředkovatel  
Výběr podle 
velikosti ZE 

 

Tabulka 1: Objekty současné databáze 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že s ohledem na požadované výstupy obsahuje databáze 

neúměrné množství objektů a jejich duplicitu. Řada objektů je plně, či zčásti nefunkčních. 

 

Podobný závěr je možno vyvodit i z provedených relací dat: 

 

Obrázek 5: Relace databáze současného informačního systému 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

 

2.5.3 Nedostatky databázového systému firmy 

Databáze byla vytvořena jediným pracovníkem firmy, který ji předal jednateli společnosti 

k užívání. Protože databázi následně neměl možnost dále vyvíjet, byla dále upravována 

pracovníky vedení společnosti. Tento nekorigovaný přístup časem porušil strukturu 

databáze tak, že je v současné době funkční pouze v omezené míře.  
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Došlo například k porušování jedinečnosti primárního klíče, objevuje se dualita dat, 

nekorektní zásahy do struktury relací atp.  

 

Přebytečné informace 

Databáze obsahuje příliš mnoho zbytečných informací, které nemají vztah k měření. 

Do databáze byly přidány tabulky, které měly v danou dobu svůj význam, nyní sice již 

nejsou potřebné, ale v databázi zůstaly i s vazbami. V databázi jsou informační tabulky 

obsahující data, která v dnešní internetové době není potřeba uchovávat, jako například 

údaje o směrovacích číslech apod. Součástí databáze jsou i legislativní dokumenty, které 

jsou v dnešní době již neplatné. 

 

Primární klíč 

V databázi není vhodně zvolen primární klíč, pomocí něhož jsou propojeny všechny 

tabulky týkající se přípravy, průběhu a výstupu měření. Tento primární klíč je tvořen 

pomocí čísla IČO. 

 

Ošetření chyb 

Nejsou ošetřeny chyby při zadávání dat. Například při vkládání dat o novém zákazníkovi, 

pokud je zadáno omylem IČO tvořící primární klíč tabulky „Provozovatelé ZE“ (zdroje 

emisí), které se již v databázi nachází, dojde ke zhroucení systému. V současné době je 

pro opravu chyby nutné zasáhnout do samotné struktury databáze a odstranit některé 

relace v ní, následně vymazat chybné údaje a znovu tabulky propojit. To platí o zadání 

jakéhokoliv primárního klíče.  

 

Dostupnost databáze 

V současné situaci je databáze umístěna na serveru. Dva lidi potřebují přístup k databázi 

neustále: vedoucí měření emisí potřebuje průběžné informace z databáze, informace 

o zdroji emisí, o minulých provedených měřeních, jejich výsledky, lokace, kontakty etc. 

Při současné situaci musí vedoucí měření kontaktovat někoho, kdo se nachází ve firmě, 

aby mu podal potřebné informace z databáze. (Vedoucí měření nyní dostává přípravu 

na měření, kde tyto informace jsou uvedeny, ale v některých případech potřebuje 

doplňující informace.) Dalším z nich je jednatel firmy, který například jede na setkání se 
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zákazníkem a potřebuje aktuální informace těsně před setkáním, v ideálním případě by se 

připojil na internet a tyto informace by mohl získat. 

 

2.6 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nízké provozní náklady. 

 Úzká specializace, tedy vysoká 

odbornost. 

 Dobré technické vybavení firmy. 

 Příjemné zázemí. 

 Firma je akreditovaná. 

 Stabilní zaměstnanci, dobré 

vztahy na pracovišti. 

 Stabilní pozice na trhu (23 let). 

 

 Dlouhá doba zaučení nových 

zaměstnanců. 

 Závislost na technice.  

 Vlastní průběh měření může 

provést jen několik málo 

zaměstnanců. 

 Úzká specializace, tedy malá 

flexibilita při podnikání. 

 Nedostatečná jazyková 

vybavenost zaměstnanců. 

Příležitosti Hrozby 

 Dokončení tvorby legislativy 

v oblasti ochrany ovzduší. 

 Eliminace konkurence. 

 Možnost získání grantů v oblasti 

životního prostředí. 

 Možnost provozování činnosti 

v zahraničí. 

 

 Změna legislativy. 

 Špatná komunikace mezi 

objednatelem měření 

a pracovníkem společnosti. 

 Firma může přijít o stabilního 

zákazníka. 

 Vznik konkurenční firmy. 

 

Tabulka 2: SWOT analýza společnosti 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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2.6.1 Silné a slabé stránky  

Podrobnější popis některých silných stránek společnosti 

Za silnou stránku společnosti se dají určitě považovat relativně nízké provozní náklady. 

Samotné měření v současné době není již tak nákladné a s daným vybavením, kterým 

společnost disponuje, může provádět měření a zpracovávání protokolů bez dalších 

investic. 

 

Silnou stránkou je i to, že je společnost akreditovaná. V oboru jejího podnikání se 

vyskytuje i spousta neakreditovaných firem, které sice provádějí měření, ale výsledky 

z těchto měření neslouží jako právní dokument. 

 

Podrobnější popis některých slabých stránek společnosti 

Závislost na měřicí technice – pokud například havaruje měřicí vůz, bude to znamenat 

pro společnost zásadní problém, který může vést až ke skončení podnikání společnosti. 

Vlastní průběh měření může provézt jen několik málo zaměstnanců, na kterých je 

společnost závislá. Jakákoliv náhrada takového zaměstnance by byla v krátké době velice 

obtížně realizovatelná. 

 

Firma se výhradně zaměřuje na měření emisí. Což může být výhoda, když se firma 

prezentuje jako specializovaná, ale pro samotné podnikání firmy jde spíš o slabou stránku 

firmy. Hlavně tedy z důvodu závislosti podnikání na legislativě (popsáno níže v hrozbách 

společnosti) a změnou v zákoně může přijít společnost o zákazníky, a protože se 

společnost nevěnuje jiné oblasti podnikání, mohla by být taková změna, která by výrazně 

eliminovala počet provozovatelů emisí s povinností dokládání protokolu z jejich měření, 

fatální. Společnost by se proto měla zaměřit i na jiné oblasti podnikání, například 

na rozptylové studie, odpadové hospodářství, obchodní činnost v oblasti filtrace apod.  

 

2.6.2 Příležitosti a hrozby společnosti 

Za příležitost a zároveň hrozbu můžeme považovat fakt, že je předmět podnikání firmy 

SEKO BRNO, spol. s r. o., přímo závislý na legislativě. To znamená, že ze zákona si musí 

každý subjekt produkující určité množství škodlivých průmyslových emisí a více nechat 

vypracovat protokol, který mu poskytne právě společnost SEKO BRNO, spol. s r. o., 
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nebo jiná. To můžeme považovat na jednu stranu za výhodu společnosti, protože díky 

této legislativě má prakticky postaráno o práci (nyní), a za příležitost v případě nového 

legislativního nařízení, které by nařizovalo podávat akreditovanou zprávu o emisních 

hodnotách pro provozovatele emisí, kteří v současné době tuto zprávu podávat nemusí. 

To by pro společnost SEKO BRNO, spol. s r. o., mohlo znamenat nárůst počtu nových 

zákazníků. 

 

Na druhou stranu se tento fakt dá považovat i za hrozbu pro společnost. Právě proto, že 

je veškeré podnikání firmy na legislativě závislé, může také změnou v zákoně přijít 

o zákazníky, kteří například již nebudou mít povinnost nechávat si protokol 

vypracovávat. 

 

Dokončení tvorby legislativy v oblasti ochrany ovzduší – tím bude jasně definován rozsah 

měření daného zdroje emisí. Do současné doby je legislativa nejednotná a ve vyhláškách 

se neustále objevují chyby, které mohou znehodnotit výsledky měření. To může být 

na jednu stranu pro společnost příležitost, ale na druhou i hrozba, neboť tato změna může 

znamenat také kvantitativní omezení měřených zdrojů.  

 

Další příležitosti 

Eliminace konkurence – v takovém případě může dojít k přerozdělení zdrojů, což by 

pro společnost SEKO BRNO, spol. s r. o., mohlo znamenat nové zákazníky. 

 

Další hrozby 

Za další hrozbu společnosti můžeme považovat jistě to, že společnost může přijít 

o stabilního zákazníka, ve většině případu z důvodu personální změny kompetentního 

pracovníka u objednavatele, který si pro měření emisí zvolí jinou společnost. Jinak je trh 

v tomto segmentu rozebrán, a pokud nevznikne nová akreditovaná firma na měření 

průmyslových emisí, která by však měla velké obtíže se na takto rozebraném trhu uchytit, 

nevzniká společnosti nová konkurence. (Avšak musíme tuto možnost připustit.) 
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2.7 Shrnutí analýzy současné situace 

Informační systém firmy SEKO BRNO, spol. s r. o., nebyl od doby jejího vzniku 

optimalizován. Obsahuje přebytečné moduly, které vznikaly průběžně od doby jejího 

vzniku, v současné době je již společnost nevyužívá a jen zpomalují systém, zatěžují ho 

a přispívají k jeho nepřehlednosti. Tento systém byl vytvořen v databázovém systému 

společnosti Microsoft Office Access.  

 

Většina dat nacházejících se v databázi není pro činnost firmy ani z důvodu archivace 

dále používána. Přesto zatěžují systém například propojením s externími tabulkami, 

vytvořenými v programu Microsoft Office Excel, které však další zpracování 

databázovým systémem nevyžadují, protože došlo například k organizačním nebo 

legislativním změnám. 

 

Protože firma SEKO BRNO, spol. s r. o., jako Zkušební laboratoř musí kromě Osvědčení 

o autorizaci od roku 2011 vlastnit také Osvědčení o akreditaci, byl systém řízení firmy 

v této době přepracován. Databázový systém však nebyl nijak upraven (mimo některé 

výstupy sestav). 

 

Je tedy vhodné zpracovat návrh kompletního přepracování databázového systému 

na základě schválené Příručky kvality, která nově definuje sledovaný rozsah činnosti 

firmy v oblasti organizace práce, řízení dokumentů, zpracování nabídek, poptávek, smluv 

a vlastního měření emisí. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Z analýzy struktury databáze, datových polí a konstrukce relací je zřejmé, že úpravy 

databáze mohou pouze odstranit část chyb, avšak nevytvoří efektivní nástroj. Toho je 

možné dosáhnout pouze přepracováním databáze od základu.  

 

Je několik důvodů pro přepracování databáze: 

 Databáze je zastaralá a nachází se v ní velké množství chyb.  

 Ze strany jednatele firmy je zde vůle umístit databázi na internet, aby byla 

přístupná všem zaměstnancům firmy a v rozdílném rozsahu podle kompetencí 

uživatele. 

 Díky umístění databáze na internet se také práce zaměstnanců společnosti 

výrazně zrychlí a usnadní díky prakticky neomezenému přístupu k potřebným 

informacím pro jejich práci. 

 Dalším důvodem je snížení administrace společnosti. 

 Využití více nástrojů, které nabízí poskytovatel webhostingu. 

 

3.1 Požadavky na nový informační systém firmy  

Po konzultacích s jednatelem firmy byl dohodnut následující postup: 

 

1. Bude vytvořena databáze, která prioritně řeší pouze vlastní měření emisí 

(příprava, průběh a adjustace protokolů). 

2. Databáze bude nově vytvořena s využitím stávajících dat, které obsahují současné 

tabulky. 

3. Databáze bude umístěna na serveru poskytovatele webhostingu. 

4. K tvorbě databáze budou využity nástroje nabízené poskytovatelem webhostingu, 

jako je webový server Apache, MySQL databázový systém a PHP jazyk.  

5. K tvorbě uživatelského prostředí databáze bude využito webové rozhraní.  

6. Současné statické webové stránky budou nahrazeny redakčním systémem 

Wordpress, což umožní větší flexibilitu výměny informací. 
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Kromě zefektivnění funkcí stávající databáze se tímto dosáhne její maximální flexibility.  

Zajistí se tak snadný přístup k datům firmy pro všechny pověřené zaměstnance firmy 

téměř kdekoliv a kdykoliv. 

 

3.2 Návrh nové struktury databáze  

Práce budou zahájeny analýzou stávajících tabulek. Využity budou pouze relevantní 

tabulky, ostatní budou odstraněny. Tabulky budou rozděleny tak, aby byly tematicky 

přesněji definovány, ale přitom byl zachován obsah jednotlivých polí tabulek.  

 

Pravděpodobně bude změněn jak primární klíč tabulek, tak i nastavení indexování polí. 

Základní struktura tabulek bude zachována, protože hlavní formulář databáze 

„Provozovatelé ZE“ obsahuje několik vložených podformulářů.  

 

Z původní databáze budou použity následující objekty. A to obsah tabulek a struktura 

formulářů a sestav: 

 

Tabulky 

 Provozovatelé ZE 

 Průběh zkoušky 

 Smlouva 

 Tabulky Protokol 

 

Formuláře 

 Měřené zdroje 

 Podformulář – příprava měření  

 Provozovatelé ZE 

 Plán měření 

 Přehled akcí 

 Průběh zkoušky 

 Zpracované dokumenty 
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Sestavy 

 Příprava měření 

 Adresní štítky 

 Plán měření 

 Zápis z místa měření 

 Seznam adres provozovatelů zdrojů emisí 

 Seznam adres externích zaměstnanců 

 Plán měření pro nadcházející rok 

 Titulní strana protokolu 

 Smlouvy 

 

Dotazy 

 Dotaz Měřené zdroje 

 Dotaz Provozovatelé ZE 

 Dotaz Tabulky Protokol 

 Příští měření 

 

Makra 

 Tisk sestavy Příprava měření 

 Tisk titulní strany  

 Číslo měřeného zdroje 
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Obrázek 6: Stávající formulář „Provozovatelé ZE“ 
Zdroj: (VLASTNÍ) 

3.2.1 Nově tvořené schéma databáze  

Navržené schéma databáze (Obrázek 7) se bude sestávat pouze ze 4 základních tabulek, 

které mají vztah pouze k vlastnímu průběhu měření a jeho následnému zpracování. 

 

Obrázek 7: Návrh relací tabulek 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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Provozovatelé ZE 

Tabulka s názvem „Provozovatelé ZE“ obsahuje veškeré údaje o provozovateli zdroje 

emisí, jako jsou adresy podniků, identifikační čísla, jména kontaktů, telefonní čísla,          

e-mailové adresy, dokonce i popis cesty k provozovateli ZE, nebo jejich nadmořská výška 

atd. 

 

Tabulka Protokol 

Tato tabulka zahrnuje údaje o zdroji emisí, jako např. umístění zdroje emisí, název 

měřeného zdroje, datum měření, jméno vedoucího měření atd. 

 

Průběh zkoušky 

Tabulka „Průběh zkoušky“ popisuje a zaznamenává data z průběhu zkoušky, jako jsou 

vzduchotechnické parametry zdroje, rozsah měření, jaké analyzátory budou použity, jaké 

látky budou měřeny apod. 

 

Smlouva  

V tabulce „Smlouva“ je provozovatelem zdroje emisí uveden rozsah měření. Tabulka 

obsahuje všechny základní indicie k provedení vlastního měření.   

 

 

3.3 Přístup k databázi 

Od databáze se očekává, že bude mít různé výstupy pro různé účely, jako je vlastní průběh 

měření, příprava měření, vlastní zpracování protokolu, a výstup z databáze určený 

pro kontrolní orgány, které potřebují srovnávat údaje z jednotlivých protokolů 

s archivovanými daty, konkrétně se jedná o akreditační komisi. 

 

Navrhuji tedy rozdělit uživatele databáze na 3 skupiny a pro každou tuto skupinu bude 

existovat přístup k jiným údajům v databázi: 
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Obrázek 8: Uživatelé databáze 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

 

 

Administrátorský přístup k databázi 

Administrátor má přístup ke všem sestavám a ke všem údajům zpracovaným v databázi, 

v tomto konkrétním případě se bude jednat o jednatele společnosti, kteří jsou tři. 

 

Uživatelský přístup 

Tento přístup k databázi bude sloužit konkrétně pro dva základní účely, těmi jsou získání 

potřebných údajů z databáze pro přípravu měření a získání formuláře pro vypracování 

Zápisu z místa měření. Měřící technik bude mít tedy přístup pouze k výstupním sestavám 

Plán měření a Zápis z místa měření. 

 

Přístup k databázi pro kontrolní orgány 

Kontrolní orgány budou mít přístup pouze k sestavě Zápis z místa měření z důvodu 

kontroly zaznamenaných změřených údajů s obsahem protokolu. 
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3.4 Návrh postupu při tvorbě nového informačního systému 

 

1. Instalace webového serveru a jeho obslužných programů 

Je výhodné mít možnost při vývoji spouštět skripty PHP na vlastním počítači, tzv. 

localhostu, protože lokální server mívá lepší odezvu. Je tedy potřeba nainstalovat webový 

server Apache 2.4 se skriptovacím jazykem PHP 5.0 a databázi MySQL 5.7 přímo 

do počítače zpracovatele databáze. S těmito uvedenými verzemi pracuje konkrétně 

webhosting Czechia.com. 

Pro zjednodušení práce s databází doporučuji nainstalovat program phpMyAdmin, který 

umožňuje efektivní správu databáze MySQL pomocí webového rozhraní.  

 

Stručný popis těchto softwarových nástrojů: 

Apache je webový server, nejpoužívanější HTTP server vyvíjený jako open source. 

Dostupný je pro nejrozšířenější operační systémy (Linux a Windows).  

 

PHP patří k nejrozšířenějším programovacím jazykům, které slouží k vytváření 

dynamických webových stránek nebo aplikací. PHP na serveru generuje HTML kód 

stránky. PHP jazyk spolupracuje s databázemi, e-maily, vytváří HTML stránky atp. 

Taktéž je dostupný pro nejrozšířenější operační systémy (Linux a Windows). 

 

MySQL je databázový server, založený na jazyce SQL. Trojice programů Apache, PHP 

a MySQL slouží k vytváření pokročilých webových aplikaci všech úrovní. 

 

PhpMyAdmin je nástroj pro jednoduchou a efektivní správu databáze MySQL pomocí 

webového prohlížeče.  

 

Všechny tyto softwarové nástroje je potřeba stáhnout z oficiálních stránek: 

 PHP: php.net 

 Apache: httpd.apache.org 

 MySQL: dev.mysql.com 

 phpMyAdmin: www.phpmyadmin.net 

Na všech těchto stránkách jsou uvedeny i manuály pro instalaci a provoz těchto aplikací. 

http://www.phpmyadmin.net/
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2. Přenesení dat z Accessu do MySQL 

Na základě návrhu nové databáze se budou importovat data do databáze MySQL 5.7. 

K přenosu dat bude využit nástroj aplikace Microsoft Office Access, který umožňuje 

export dat přímo do databáze MySQL. 

 

3. Tvorba samotné databáze 

Přes webové rozhraní phpMyAdmin budou upraveny tabulky a budou jim vytvořeny nové 

relace na základně výše uvedeného návrhu relační databáze (bude vytvořen primární klíč 

každé tabulky, upraven datový typ pro každou tabulku, v jednotlivých tabulkách budou 

upraveny datové typy tabulek a proběhne indexování dat). 

 

4. Tvorba vstupních formulářů a výstupních sestav databáze 

Pomocí jazyka HTML budou vytvořeny webové stránky, kde každá stránka bude 

odpovídat jednotlivému vstupnímu formuláři, případně sestavě databáze. Následně 

pomocí skriptovacího jazyka PHP budou vytvořeny relace mezi databází a jednotlivými 

poli a ovládacími prvky formulářů. 

 

5. Vyladění systému 

Postupnou validací položek jednotlivých vstupních polí dojde ke kontrole funkčnosti 

databáze. Je potřeba zkontrolovat správnou syntaxi webových stránek, tím se zajistí jejich 

rychlá odezva. 

 

6. Přenos dat na server poskytovatele webhostingu 

Pomocí FTP protokolu budou přeneseny vytvořené webové stránky na stránky 

společnosti SEKO BRNO, spol. s r. o., a databáze bude přenesena do vytvořené databáze 

MySQL na serveru poskytovatele webhostingu.   

 

Instalace redakčního systému Wordpress 

Společnost Czechia.com v současné době nabízí snadnou instalaci open source aplikací, 

jako jsou např. redakční systémy (Wordpress, Drupal, aj.). Navrhuji nainstalovat redakční 

systém Wordpress, který umožní snadnou práci s obsahem stránek. Společnost má 
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ze zákona povinnost vytvořit formulář s názvem „Dotazník spokojenosti zákazníka 

laboratorních služeb“, což díky redakčnímu systému bude snadno proveditelné. 

 

3.5 Návrh na zabezpečení webového obsahu 

K zabezpečení datových přenosů mezi správcem webhostingu a uživatelem (webovým 

prohlížečem) bude společnost využívat otevřený protokol SSL (Secure Sockets Layer), 

který zajišťuje šifrování přenášených dat pomocí digitálních certifikátů. Druhou důležitou 

vlastností je potvrzení identity vzdáleného serveru a ochrana proti phishingu. Další 

výhodou je to, že správce webových stránek pro využití tohoto zabezpečení pouze zajistí 

přesměrování na adresu s HTTPS protokolem. 

  

V internetovém prohlížeči je informace o zabezpečené komunikaci zobrazena v adresním 

řádku pomocí malé ikony zámku a písmena „s“ u protokolu http (tedy https). Správce 

webhostingu, společnost Czechia.com, poskytuje několik variant tohoto zabezpečení. Pro 

potřeby společnosti se jeví jako nejvýhodnější certifikační autorita RapidSSL. 

 

RapidSSL certifikát obsahuje informace pouze o doméně, bez jiných dalších údajů. 

Certifikát RapidSSL má zjednodušenou ověřovací proceduru, kdy na základě údajů 

z registru domén (např. pro CZ domény CZ.NIC) je poslán vlastníkovi domény e-mail 

s odkazem pro ověření vlastnictví domény. 

 

Výhody RapidSSL: 

 Jednoduché objednání za nejlepší cenu, 

 rychlé vystavení, 

 podpora všech internetových prohlížečů, 

 256bitové SSL šifrování. 

Cena této služby je 490 Kč na rok. 
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Princip funkce protokolu SSL 

Komunikující strany vlastní dva šifrovací klíče. Veřejný klíč a soukromý klíč. Veřejný 

klíč je možno zveřejnit. Zajišťuje pak, že jeho pomocí bude moci šifrovaný obsah přečíst 

pouze majitel tohoto klíče. 

 

Spojení pomocí SSL probíhá tak, že klient pošle správci webhostingu požadavek 

na spojení. Správce odpoví stejným typem informací a zašle příslušný certifikát, který 

obsahuje veřejný klíč správce. Klient si podle certifikátu ověří hodnověrnost správce 

webhostingu. Klient si na základě získaných informací vygeneruje šifrovací klíč, pomocí 

něhož bude následná komunikace probíhat. Ten zašifrovaný veřejným klíčem odešle. 

Správce webhostingu pomocí svého soukromého klíče rozšifruje získaný klíč 

a vygeneruje z něj hlavní šifrovací klíč jak pro sebe, tak pro klienta, což si vzájemně 

potvrdí. Tím je zajištěno zabezpečení spojení šifrované vygenerovaným šifrovacím 

klíčem. 

 

Certifikáty 

Veškeré typy certifikátů jsou již standardně dopředu nainstalovány ve všech běžných 

systémech a webových prohlížečích. Koncový uživatel neprovádí žádnou dodatečnou 

instalaci a certifikáty jsou důvěryhodné. Přesto je potřeba kontrolovat, kdo certifikát 

vydal (Certifikační autorita). 
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3.6 Reálné dopady nově navrženého systému pro práci 

3.6.1 Příprava měření 

Průběh přípravy měření v současné době 

Příprava vlastního měření – pracovník pověřený přípravou plánu měření potřebuje znát 

historii předcházejících měření, dále potřebuje znát základní identifikační údaje 

provozovatele zdroje emisí, kdy bude měření probíhat a v jakém rozsahu. Výstup 

z databáze v tomto případě je sestava s názvem „Plán měření“ (ukázka z tohoto 

dokumentu je zobrazena na Obrázku 9). 

 

Měřící technik potřebuje dále znát technické údaje (jako například vzduchotechnické 

parametry zdroje, průměrné koncentrace emisí, umístění měřicího místa apod.) 

z minulého měření, které srovnává s nově naměřenými údaji. Tyto technické údaje se 

nacházejí v dokumentu s názvem „Zápis z místa měření“ (ukázka z tohoto formuláře 

na Obrázku 10). 

 

Měřícímu technikovi je v současné době od zpracovatele přípravy měření tento „Plán 

měření“, dále prázdný formulář „Zápis z místa měření“ a zpracovaný protokol z minulého 

(případně z předminulého měření), který je ve formátu PDF, zaslán elektronickou poštou. 

 

Průběh přípravy měření s nově navrhovanou databází 

Mnou navrhované řešení je, aby výstup sestavy databáze odpovídal jak formou, tak 

obsahem dokumentu „Plán měření“, čímž se docílí zrychlení práce a zjednodušení vlastní 

přípravy.  

 

Měřící technik s přístupem do databáze bude mít možnost sám se seznámit s obsahem 

„Plánu měření“, případně si ho doma vytisknout. Na místě měření bude technik 

potřebovat formulář „Zápis z místa měření“, umístěný v databázi na webových stránkách 

společnosti. Připojení 4G LTE zajistí bezproblémový přístup z většiny míst v České 

republice a rychlou práci s databází. Součástí mnou navrhovaného řešení je umístění 

archivu protokolů za posledních 5 let (aktualizovaném po roce) na externím datovém 

nosiči, který bude součástí vybavení měřicího vozu. 
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3.6.2 Zpracování výsledků měření 

Průběh procesu zpracování naměřených údajů v současné době 

V současné době musí měřící technik technikovi výpočtů, který vypracovává protokoly 

z jednotlivých měření, předat formulář „Zápis z místa měření“ fyzicky. 

 

Průběh procesu zpracování naměřených údajů s nově navrženým systémem 

Technik měření bude mít přístup k údajům potřebným ke zpracování protokolu hned 

po skončení samotného měření, tedy prakticky v nejkratší možné době. 
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   Obrázek 9: Ukázka dokumentu „Plán měření“ 

         Zdroj: (VLASTNÍ)                                                                                                          

Obrázek 10: Ukázka z dokumentu „Zápis z místa měření“ 

           Zdroj: (VLASTNÍ) 
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  Obrázek 11: Znázornění pracovního postupu v současné době 

                                     Zdroj: (VLASTNÍ) 

Obrázek 12: znázornění pracovního postupu 

po zavedení nového informačního systému 

Zdroj: (VLASTNÍ) 
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3.7 Ekonomické zhodnocení navrhované změny 

3.7.1 Náklady  

Paušální ohodnocení zpracovatele nového informačního systému firmy 10 000 korun 

Webhostingové služby od společnosti Czechia.com 175 korun/rok 

Zabezpečení webové stránky 490 korun/rok 

4G LTE připojení v měřícím voze - internet 399 korun/měsíc 

4G LTE připojení v měřícím voze - modem 100 korun/měsíc 

Tabulka 3: Náklady 

Zdroj: (VLASTNÍ) 

 

Po konzultaci s jednatelem společnosti byla navržena odměna ve výši 10 000 korun 

pro zpracovatele nového informačního systému firmy dle uvedených návrhů. Konkrétně 

se jedná o technika výpočtů, který má současně na starosti správu stávajícího systému 

a plnění veškerých úkolů, týkajících se informačních technologií ve společnosti. Součástí 

úkolu, za který by byl pracovník výše uvedenou částkou odměněn, je i zaškolení 

spolupracovníků, jakožto uživatelů nového informačního systému. 

 

Zaškolení pracovníků společnosti proběhne tak, že zpracovatel seznámí ostatní 

pracovníky s novým systémem přímo na pracovištích, tedy na místech měření, kterých se 

tento pracovník pravidelně účastní. Zavedení systému neproběhne najednou, ale 

pracovníci s ním budou seznámeni průběžně, což umožňuje charakter fungování firmy. 

 

3.7.2 Přínosy 

Ušetření administrativní práce 

Po zavedení nového informačního systému, díky kterému bude databáze dostupná 

přes internet, dojde k eliminaci formulářů v tištěné podobě. 

 

Zrychlení pracovního procesu 

Po zavedení tohoto systému již pracovníci nebudou muset čekat na fyzické předání 

potřebných formulářů, tedy podkladů pro jejich práci, ale budou je moci získat z databáze 

bezprostředně po jejich vložení do systému jiným pracovníkem. 
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Eliminace chyb 

K eliminaci chyb dojde díky tomu, že nebude docházet k přepisům dat z formulářů 

v papírové podobě do podoby elektronické. 

 

Flexibilita přístupu k potřebným datům 

Data obsažená v databázi společnosti budou díky implementaci nového informačního 

systému dostupná odkudkoli. Pracovníci tedy nebudou muset pro získání těchto dat jezdit 

do kanceláře, nebo kontaktovat někoho z firmy, kdo by měl k databázi momentálně 

přístup. 

 

Zvýšená úroveň zabezpečení 

Zavedením mnou navrhovaného systému dojde ke zvýšení úrovně zabezpečení proti 

zneužití údajů obsažených v databázi oproti stávající úrovni zabezpečení, kdy je zajištěna 

pouze jednoduchým heslem. V současné době nejsou ani dobře zabezpečené prostory, 

v nichž je umístěn server, na kterém je databáze uložena. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout změny informačního systému společnosti 

SEKO BRNO, spol. s r. o., která se zabývá měřením emisí a zpracováním akreditovaných 

protokolů. 

 

Návrh změn informačního systému firmy byl vytvořen na základě vypracované analýzy. 

Při této analýze bylo zjištěno, že informační systém, který společnost používá, je značně 

zastaralý a v současné době již nevyhovuje potřebám uživatelů tohoto systému, zejména 

co se týče přístupu k databázi. Proto byl vytvořen návrh informačního systému, který 

nejenže mění samotnou strukturu databáze, kde dojde k eliminaci nadbytečných modulů 

stávajícího systému, ale bude umístěn na webovém serveru poskytovatele webhostingu, 

což zajistí daleko snadnější přístup k této databázi pro každého zaměstnance společnosti. 

 

Pro realizaci tohoto informačního systému bylo navrženo využít softwarové nástroje, 

které již předplacená služba webhostingu nabízí, jako je například databázový systém 

MySQL, a použít skriptovací jazyky, které tento webhosting podporuje, jako je PHP 

a HTML. Rovněž bylo doporučeno využít možnosti zabezpečení webu, které tato 

webhostingová služba nabízí. 

 

Také bylo navrženo rozdělit uživatele systému do tří skupin a podle toho vytvořit tři různé 

přístupy k databázi. V současné době mají přístup k databázi, kvůli citlivým údajům v ní 

obsaženým, jen jednatelé společnosti. 

 

Řešení v podobě webové aplikace by mělo společnosti pomoci uchovávat a pracovat 

s daty kontrol měření výrobních strojů v oblasti měření emisí, automaticky plánovat 

následující měření a filtrovat data dle různých parametrů. 

 

Tato navrhovaná změna informačního systému společnosti může značně přispět 

k usnadnění práce zaměstnancům a bylo doporučeno tuto změnu skutečně realizovat, 

s čímž jednatel společnosti souhlasil. 
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