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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh, vývoj a následnou implementaci softwarové 

aplikace CarPark ve společnosti BKB Metal, a.s. Jedná se tedy o kompletní dodávku 

hotového řešení. Cílem této práce je vytvořit a implementovat do informačního systému 

společnosti aplikaci, která bude sloužit ke kompletní správě a kontrole firemních vozidel 

a bude především poskytovat rezervační systém pro zaměstnance společnosti BKB Metal, 

a.s. Podnětem k realizaci tohoto projektu byla především neefektivita současného řešení, 

snaha o snížení nákladů a časové náročnosti spojené s administrační a rezervační agendou 

a zautomatizování souvisejících činností. 

Abstract 

This thesis focuses on the design, development and subsequent implementation of the 

software application CarPark at the company BKB Metal Plc. In that case it is the 

complete supply ready-made solution. The aim of this work is to develop and implement 

the application into corporate information system that will provide complete management 

and control of the corporate vehicles and will especially provide reservation system for 

the employees at the company BKB Metal Plc. The impetus for this project was primarily 

the inefficiency of the current solution, efforts to reduce costs and to save time associated 

with the agenda of administration and booking and to automate related activities. 
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ÚVOD 

Význam této bakalářské práce spočívá ve vytvoření aplikace, která bude implementována 

do firemního prostředí a bude zajišťovat kompletní správu automobilů společnosti BKB 

Metal, a.s. Aplikace bude dostupná všem zaměstnancům společnosti, kteří firemní 

automobily využívají, jelikož hlavní součástí aplikace bude také rezervační systém. 

  Společnost BKB Metal, a.s. je středně velkou firmou, která podniká v projekční  

a inženýrské činnosti. Byla založena v roce 1996, jako nástupce společnosti BKB-

Technik, v.o.s. Moje bakalářská práce soustředí pozornost na vývoj softwarové aplikace 

pro tuto společnost. 

  V úvodu své práce stanovím cíle a metodiky, kterými vymezených cílů dosáhnu. 

V další části budou následovat teoretická východiska mé práce. Bude se jednat o stručný 

popis využitých technologií a potřebných teoretických znalostí k úspěšnému dokončení 

zadaného projektu. 

  Po teoretické části bude následovat detailní analýza současného stavu, ve které se 

především zaměřím na informační technologie společnosti, pracovní postupy a procesy  

a také na samotný informační systém a jeho dílčí části. V závěru této části shrnu  

a vyvodím závěry provedených analýz a uvedu požadavky společnosti na vyvíjenou 

aplikaci. 

  V poslední části mé práce se budu již zabývat samotným návrhem řešení v rámci 

stanoveného zadání. V první části se bude jednat o vytvoření databázového modelu  

a následně návrh samotné databáze. Poté se budu zabývat návrhem grafického 

uživatelského prostředí. Bude následovat fáze programování funkčnosti celé aplikace  

a propojení aplikace s databází. Následně bude probíhat testování aplikace a kompletní 

odladění. Poslední fází je samotná implementace aplikace do firemního informačního 

systému. Závěrem se budu zabývat ekonomickým zhodnocením a přínosy, které 

implementovaná aplikace společnosti přináší. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY A 

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Problémem společnosti BKB Metal, a.s. je neefektivita procesu půjčování firemních 

vozidel k pracovním účelům. V současné době tuto agendu spravuje několik zaměstnanců 

společnosti, celý proces je tak zbytečně náročný na lidské zdroje a dochází 

k neefektivnímu plánovaní rezervací vozidel. Stěžejním problémem a zároveň podnětem 

k realizaci softwarové aplikace k těmto účelům určené byla náročnost na lidské zdroje  

a neefektivita celého procesu. 

 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je vytvořit pro společnost BKB Metal, a.s. softwarovou aplikaci, 

která bude poskytovat rezervační systém a kompletní správu firemních vozidel a bude 

plně vyhovovat stanoveným požadavkům ze strany zadavatele. 

 Metody a postupy zpracování 

Po vymezení základních teoretických východisek, která poslouží jako podklad 

k pochopení celé problematiky, bude jednou z nejdůležitějších částí této práce analýza 

současného stavu společnosti. V této části práce bude provedena detailní analýza 

společnosti BKB Metal, a.s., která bude zaměřena především na analýzu interního 

prostředí, kde budou zkoumány zejména procesní činnosti ve společnosti. Dále pak bude 

provedena SWOT analýza informačního systému a také HOS 8 analýza. Obě tyto analýzy 

poskytnou cenné informace o informačním systému, ale také o dalších k němu 

přidružených oblastech, které jsou s fungováním informačního systému velice úzce 

spojeny. Výstupem bude vyhodnocení provedených analýz, s pomocí kterých dojde 

k identifikování slabých míst a problémů, které budou následně dále řešeny v této práci. 

  Po provedení analýz a vyvození patřičných závěrů budou další částí vlastní návrhy 

řešení. Prvním úkolem bude stanovení základních funkčních prvků aplikace, tedy 

zpracování požadavků ze strany zadavatele, společnosti BKB Metal, a.s., na základě 
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kterých se provede vyhodnocení navrhovaných variant řešení. Dalším krokem bude 

grafický návrh aplikace, přesněji grafický návrh uživatelského rozhraní aplikace. 

Aplikace bude vyvíjena pro platformu Windows. Další fází bude vývoj aplikace 

v programovacím jazyce C# za pomocí knihovny Windows Forms, která je součástí 

Microsoft .NET Framework. Aplikace bude vyvíjena pomocí vývojového prostředí 

Microsoft Visual Studio 2013 a 2015. Výstupem této fáze bude první verze aplikace pro 

rezervaci a správu firemních vozidel, která bude podrobena měsíčnímu testování, kdy 

bude provedeno odladění chyb a následně vydání finální verze určené k implementaci do 

firemního prostředí. 

  Součástí aplikace je také SQL databáze, kterou je potřeba navrhnout  

a implementovat do firemního prostředí. Databáze bude provozována prostřednictvím 

Microsoft SQL serveru 2014. Po provedení všech nezbytných operací, bude dalším 

krokem samotná implementace aplikace. Bude vytvořen instalační soubor s příslušným 

manuálem, který bude následně distribuován a nainstalován na každou stanici všem 

oprávněným uživatelům. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem této kapitoly bude vymezení teoretických východisek, která budou nezbytná 

k úspěšnému dokončení celé práce. Rozeberu zde základní teoretické pojmy, ale také 

technické postupy, které při realizaci práce využiji. Bude se jednat především o vysvětlení 

pojmů z oblasti programovacího jazyka C# a technologie .NET Framework. Dále pak se 

zaměřím na problematiku spojenou s SQL serverem, uvedu nezbytné poznatky z oblasti 

datového a funkčního modelování a informačních systémů. Závěrem této části rozeberu 

pojmy z analytických metod, které využiji při analýze současného stavu společnosti. 

 Programovací jazyk C# 

Programovací jazyk C# je typově bezpečný, objektově orientovaný jazyk, který umožňuje 

vývojářům vyvíjet robustní a také bezpečné aplikace, které jsou postavené na platformě 

Microsoft .NET Framework. Tento jazyk za pomocí .NET neumožňuje jen vytváření 

klasických desktopových aplikací, ale rovněž XML webových služeb, distribuovaných 

komponent, aplikací na principu klient-server, databázových aplikací a řady dalších (1). 

  Programovací jazyk C# je od základu navržen tak, aby dokázal plně spolupracovat 

s technologií .NET a také aby zároveň dokázal plně využít veškerý pokrok ve vývojových 

prostředích a koncepcích objektově orientovaného programování. Tento jazyk byl 

vyvinut společností Microsoft, tak jako samotná platforma .NET, což ale neznamená, že 

jazyk C# je sám o sobě součástí této platformy. Platforma .NET poskytuje některé funkce, 

které nejsou jazykem C# podporovány a tato situace platí také naopak, zejména pak 

v případě přetěžování některých typů operátorů (1). 

2.1.1 Výhody jazyka C# 

Jedná se o jazyk, který ne navržen na moderním principu objektově orientovaného 

návrhu. Jedná se o poměrně jednoduchý, moderní a typově bezpečný programovací jazyk, 

který je odvozen od jazyků C, C++ a Java. I samotná syntaxe je těmto jazykům velmi 

podobná. Jazyk C# se však v porovnání s jazykem C++ lze naučit mnohem snáze. Jeho 

obtížnost bychom mohli přirovnat k jazyku Java. Struktura jazyka C# však daleko lépe 
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vyhovuje moderním vývojovým prostředím. Tento jazyk je navržen tak, aby poskytl 

jednoduchost používání, vysoký výpočetní výkon a nízkoúrovňový přístup k paměti (1).  

Jako objektově orientovaný jazyk podporuje princip zapouzdření, dědičnosti  

a polymorfismu. Všechny obsažené metody jsou součástí nějaké třídy. Každá třída má 

pouze jednoho rodiče, ale může mít několik předků, jejichž obsah postupně zdědí.   

V případě užití dědičnosti lze využít virtuálních metod, které umožňují reimplementaci 

metody se stejným účelem v rámci odvozené třidy. Jednou z dalších výhod 

programovacího jazyka C# jsou vlastnosti tříd, díky kterým lze elegantně vytvořit přístup 

k soukromým proměnným třídy, aniž bychom porušili zapouzdření, bez nutnosti pro 

každou proměnou psát samostatné veřejné metody pro zjištění a nastavení hodnot (18). 

2.1.2 Nevýhody jazyka C# 

Oblastí pro kterou není vhodné využít jazyk C# není mnoho, najdou se však případy, kdy 

je vhodnější využít např. jazyka C++. Jednou z takových oblastí je vývoj časově 

kritického nebo extrémně zatěžovaného kódu, jelikož jazyk C# nedisponuje některými 

klíčovými funkcemi, které jsou v této oblasti pro aplikace s mimořádně vysokým 

výkonem vyžadovány. Jedná se však o specifické situace, do které spadá malá skupina 

aplikací (1). 

 Microsoft .NET Framework 

Microsoft NET. Framework je poměrně rozsáhlá softwarová platforma, která je ve své 

podstatě určena pro vývoj širokého spektra různých druhů aplikací. Za pomocí této 

platformy jsme schopni vytvářet klasické okenní aplikace pro Windows, ale také rozsáhlé 

webové aplikace nebo také aplikace pro mobilní zařízení a další (1). 

  Platforma .NET Framework je velice úzce spjata s programovacím jazykem C#, 

jelikož jazyk C# byl společností Microsoft vyvinut od základu speciálně pro tuto 

platformu a je jí tedy plně uzpůsoben (1). 



 

18 

 

  „Zjednodušeně řečeno je .NET platforma (aplikační rozhraní, API) 

k programování pro Windows.“ (1, s. 30). 

2.2.1 Výhody technologie .NET 

Mezi hlavní výhody technologie .NET lze bezesporu považovat skutečnost, že platforma 

.NET je kompletně založena na objektově orientovaných principech, tak jako samotný 

programovací jazyk C#. Samotná knihovna základních tříd platformy .NET je od základu 

navržena velice intuitivně, tak aby co nejvíce usnadňovala práci vývojářům softwaru. 

Mezi další výhody patří také jazyková nezávislost technologie .NET, která dokáže 

spolupracovat mimo jazyk C# také s jazyky Visual Basic .NET, J#, F#, C++ a další. 

Všechny tyto jazyky se prostřednictvím technologie .NET překládají do společného 

zprostředkujícího jazyka IL (Intermediate Langueage), což zabezpečuje, že jazyky spolu 

mohou spolupracovat způsobem, který dříve nebyl k dispozici (1). 

  Vývoj dynamických webových stránek se díky technologii .NET stal daleko více 

efektivní a přehledný. Prostředí ASP využívalo interpretované skriptovací jazyky, které 

nebyly dostatečně efektivní a také nedostatečně objektově orientovaný návrh vedl 

v mnoha případech ke značné nepřehlednosti kódu ASP. Technologie ASP.NET, tedy 

spojení klasického ASP a platformy .NET, odstraňuje tyto neduhy a zároveň poskytuje 

využít přednosti technologie .NET (1). 

  Sada komponent ADO.NET zajištuje efektivní přístup především k relačním 

databázím, ale také k ostatním zdrojům dat. Integrovaná podpora jazyka XML poskytuje 

manipulaci s daty, která lze importovat nebo exportovat na jiné platformy než Windows 

(2). 

  Technologie .NET zásadním způsobem mění sdílení kódu mezi aplikacemi, jelikož 

zavádí koncepci sestavení (assembly), čímž se nahrazují klasické knihovny DLL. Každé 

sestavení může obsahovat informace o zabezpečení, které mohou přesné určovat, jaký 

uživatel, skupina uživatelů, či procesů, může disponovat právem volat určité metody 

definovaných tříd. Tato skutečnost nám poskytuje kontrolu nad tím, jak lze tato zaváděná 

sestavení používat. Existují dva typy sestavení: sdílená a soukromá. Sdílená sestavení 
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jsou ve své podstatě společné knihovny, které jsou dostupné všem programátorům. Na 

druhé straně soukromá sestavení jsou spjata s konkrétním softwarem, to znamená, že se 

podstatným způsobem zjednodušuje instalace softwaru a nevznikají žádné položky 

registru (1). 

2.2.2 Architektura .NET 

Architektura je v podstatě tvořena třemi základními vrstvami. Jádrem platformy .NET je 

Common Language Runtime, což je v podstatě běhový systém frameworku. Před 

samotným spuštěním řízeného kódu v CLR je potřeba libovolný podporovaný zdrojový 

kód přeložit do zprostředkujícího jazyka IL a následně do kódu specifického pro danou 

platformu pomocí modulu CLR. Nad CLR se nachází několik hierarchicky umístěných 

knihoven. Základní knihovnou je Base Class Libary. Poslední vrstvu tvoří množina 

podporovaných programovacích jazyků. CLS obsahuje sadu minimálních standardů, 

které musí dodržovat všechny překladače určené pro platformu .NET. Common 

Languege Specification (CLS) spolu s Common Type System (CTS) zabezpečuje 

spolupráci mezi jazyky (1). 

 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je plně integrované vývojové prostředí. Visual Studio je 

navrženo tak, aby celý proces vývoje softwaru byl co nejpohodlnější, jak jen to je možné. 

Současnou verzi Visual Studio 2015 mohu z vlastních zkušeností označit za velmi 

intuitivní prostředí, které poskytuje spoustu integrovaných služeb, které značně usnadňují 

a zkracují potřebný čas k vývoji aplikací. Visual Studio nám tedy poskytuje velmi 

propracované rozhraní (1). 

  Textový editor, který slouží k psaní kódu je velmi intuitivní, dokáže automaticky 

uspořádávat kód, zvýrazňovat klíčová slova a barevně rozlišovat kód, což zásadním 

způsobem zpřehledňuje a usnadňuje práci. V průběhu psaní kódu také provádí kontrolu 

syntaxe a upozorňuje tak na případné chyby, které vzniknou při překladu kódu. Jedná se 

o ladění v době návrhu. Také disponuje vlastností IntelliSense, která je velice přínosná  
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a opět výrazně usnadňuje práci. Tato funkce dokáže automaticky zobrazovat nabídku 

jmen tříd, polí a metod, při psaní kódu (1). 

  Visual Studio dále obsahuje editor návrhu vzhledu, který slouží k návrhu 

grafického uživatelského rozhraní, pomocí integrovaných ovládacích komponent. Dále 

Visual Studio obsahuje spoustu dalších rozšíření a integrovaných služeb, příkladem 

mohou být datové služby. Pomocí Visual Studia lze kontrolovat databázová připojení, či 

přímo nahlížet do tabulek připojeného SQL serveru, což při návrhu aplikace, která je 

předmětem této práce jistě také využiji (1). 

 Windows Forms 

Pomocí Windows Forms lze vytvářet výkonné aplikace, které jsou založené na platformě 

Windows. Windows Forms se zpravidla využívá při vytváření klientských aplikací, které 

disponují grafickým uživatelským prostředím. Windows Forms je ve své podstatě 

knihovna, která je součástí technologie Microsoft .NET Framework, která zabezpečuje 

funkčnost a běžné činnosti, jako je například zápis či čtení ze souborového systému (1). 

  Hlavní předností je právě poskytnutí grafického rozhraní, pomocí kterého uživateli 

můžeme zobrazovat informace. Při vývoji aplikace pomocí Windows Forms můžeme 

využít dostupných ovládacích komponent a jejich událostí, které mohou zabezpečovat 

určitou požadovanou činnost a podporovat interakci s uživatelem aplikace. Pomocí těchto 

vestavěných komponent v podstatě vytváříme kompletní grafické uživatelské rozhraní, 

které slouží k ovládání aplikace (2). 

  Mezi další výhody Windows Forms patří skutečnost, že klientské aplikace pro 

Windows lze pomocí této knihovny vyvíjet rychle a efektivně, a navíc nabízejí 

uživatelům široké možnosti, na které jsou z používání systému Windows zvyklí (2). 
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 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL server je relační databázový a také analytický systém vytvořený 

společností Microsoft. MSSQL disponuje řadou funkcí, které od moderního 

databázového systému vyžadujeme (3). Tento systém má za sebou dlouhá léta vývoje  

a postupem času byl obohacen o řadu užitečných rozšíření. Mezi tato rozšíření patří 

například nadstavba pro Business Intelligence nebo rozšíření pro práci s geografickými 

daty včetně podpory dotazů nad nimi (4). 

  Jelikož je tento systém vyvíjen, stejně jako programovací jazyk C# a technologie 

.NET, společností Microsoft, přináší jejich propojení značné výhody oproti ostatním 

databázovým systémům. Jedná se zejména o integrovaný jazyk pro dotazování LINQ 

(Language Integrated Query), který se používá pro sestavování dotazů nad libovolnými 

daty s využitím platformy .NET Framework. LINQ To SQL umožňuje pracovat  

s jednotlivými tabulkami v databázi jako s objekty, jedná se o objektově relační 

mapování. S databází pracujeme na principu, jako kdyby se jednalo například o list 

objektů (4). 

  Další významnou oblastí, kterou je dozajisté potřeba se zabývat, je bezpečnost 

uložených dat v databázi. Data uložená v databázích bývají pro většinu firem kritická  

a jejich ztráty či dokonce zcizení by pro ně mohlo mít přímo katastrofické následky. 

MSSQL poskytuje v tomto směru vestavěnou podporu pro šifrování dat, což dokáže 

zabezpečit, že data přenášená prostřednictvím internetu jsou v bezpečí. Rovněž poskytuje 

podporu pro management šifrovacích klíčů prostřednictvím aplikací třetích stran, díky 

čemuž je možné využívat celou řadu programů a nejsme tak odkázání jen na řešení 

dodávané Microsoftem. Samozřejmostí je podpora auditu činností v rámci databáze  

a vytváření reportů (4). 

  Mezi další neméně důležité funkce patří zálohování databází. Zálohování databází 

je považováno za zásadní funkcionalitu MSSQL serveru a je potřeba, abychom 

zálohování databází, měli zautomatizováno. Zálohy by měly být alespoň dvě a měly by 

být umístěny nezávisle na sobě, to znamená, že bychom měli mít jednu zálohu umístěnou 

v jiné budově, než kde běží samotná databáze v rámci MSSQL serveru (3). 
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2.5.1 Edice SQL serveru 

MSSQL server je dodáván v několika různých edicích, z nichž jedna edice je dostupná 

zdarma a to i ke komerčnímu využití. Touto edicí je SQL server Express, která obsahuje 

veškeré základní funkce a postačuje tak k vytváření datových aplikací pro stolní počítače 

či malé servery. Kapacitně je tato edice ve verzi 2014 omezena na 10GB. Tato verze 

ovšem není úplně vhodná pro reálné komerční využití, jelikož postrádá některé důležité 

automatizované služby například v oblasti plánování úloh. Mezi další edice patří SQL 

server Web, Developer, Standard, Business Intelligence a Enterprise. Tyto edice mají také 

odlišný způsob licencování, je zde možnost zakoupit celou základní část nebo serverovou 

část a uživatelé licencovat pomocí takzvaných CAL licencí, které Microsoft běžně 

využívá také u svých dalších produktů. Pro účely realizace aplikace, která je předmětem 

této práce je nejvhodnější využít MS SQL server 2014 v edici Standard, která obsahuje 

veškeré funkce, které jsou v rámci tohoto projektu vyžadovány (19). 

2.5.2 Připojení aplikace k databázi 

V technologii .NET máme několik možností, jak připojit aplikaci k databázi. Rozdíl mezi 

možnými řešeními připojení je především ve způsobu interpretace výsledných dat, kde se 

snažíme o to, aby data byla prezentována jako objekty, nikoliv tabulky, tak jak jsou 

uložené v SQL serveru. Jak již bylo dříve popsáno v technologii .NET, tuto činnost 

obstarává komponenta ADO.NET (2).  

  Přímo připojená aplikace pracuje na principu, kdy posílá SQL dotazy přímo na SQL 

server. Toto řešení je vhodné zejména v případech, kdy potřebujeme pracovat s daty 

v reálném čase, často je číst, či měnit. K realizaci tohoto typu připojení využíváme 

především třídy DataReader, Connection a Command (2). 

  Další možností je připojení aplikace k DataSet, který obsahuje data z databáze SQL 

serveru. V aplikaci se pak interpretují data jako tabulky, tak jako na SQL serveru. 

V případě, že chceme synchronizovat DataSet s databází na SQL serveru, musíme využít 

DataAdapter, pomocí kterého prostřednictvím SQL dotazů provedeme požadované 

změny v databázi. Výhoda tohoto typu řešení je v menší výkonové náročnosti  
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a pohodlnější práci, ovšem je potřeba připomenout, že tento typ připojení není vhodný ve 

všech případech použití (2).  

  V aplikaci, která je předmětem této práce, bude využito realizace připojení pomocí 

třídy DataReader v závislosti na vhodnosti použití, které bude odůvodněno v části 

vlastního návrhu řešení. 

  Mezi další typy připojení patří již zmiňované LINQ To SQL, které pracuje 

v aplikaci s DataClasses, což je ve své podstatě list objektů a poskytuje kompletní 

objektovou abstrakci nad databází (2). 

  Existuje také řešení Entity Framework, což je ještě pokročilejší technologie než 

LINQ To SQL a umí pracovat s vazbami M:N (2).  

 Informační systémy 

Informační systém je ve své podstatě aplikace, případně soubor aplikací, které spolu 

nějakým způsobem komunikují. Hlavním úkolem informačních systému je zjednodušení 

a zautomatizování chodu procesů a celé firmy. Informační systém má za úkol spravovat, 

třídit a analyzovat informace, které se týkají dané společnosti. Bez kvalitního 

informačního systému dnes již v podstatě nemůže velká většina společností vůbec 

existovat. Dá se říci, že naprostá většina společností je v dnešní době závislá na svých 

informačních systémech (6). 

2.6.1 Význam současných podnikových informačních systémů 

Dnešní informační systémy nepodporují jen všechny důležité podnikové funkce, jako 

jsou například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika zásob a další. 

Informační systém v dnešní době musí plně vyhovovat požadavkům, které jsou na 

business sektor kladeny. Naprosto dominantní se stal business přínos aplikací 

informačního systému společnosti, naproti tomu dříve situace byla odlišná, byl kladen 

důraz zejména na technologický náhled na informační systém, který se projevoval 

zejména v důrazu na uvedení informačního systému do provozu v rámci stanoveného 
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času a rozpočtu. Nové trendy v informačních systémech společností se stále více 

podmiňují a vyžadují nové modely podnikání. K tomuto vývoji přispívají především nové 

business modely dodavatelských IT společností, které se snaží co nejvíce využít nových 

možností v oblasti ICT při dodávacím procesu svých produktů (7). 

 Funkční modelování 

Funkční modelování se zabývá zejména zkoumáním a textovým či grafickým zobrazením 

algoritmizovatelných činností a procesů. K analytickým účelům popisu informačních 

systému se používají různé metody pro vytvoření funkčních modelů činností a procesů 

v rámci informačního systému. Každá metoda zkoumá tyto procesy a činnosti z jiného 

úhlu pohledu a jejich výsledky mají různé vypovídací schopnosti (5). 

2.7.1 Slovní popis funkčního modelu 

Tato metoda se používá zejména při řešení úloh menšího rozsahu. Pro dokumentaci 

rozsáhlých informačních systému se tato metoda používá velmi zřídka kvůli nedostačující 

přehlednosti. K účelům popisu aplikace, která je předmětem této práce, je však tato 

metoda vhodná (11). 

2.7.2 EPC diagram 

EPC diagram je jedním z nejvíce požívaných metod při popisu procesu. Tento nástroj 

poskytuje pohled na tok firemních procesů z řídícího bodu. Kromě zachycení datového 

toku tedy především zachycuje řídící logiku procesů (12). 
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Obrázek 1: Základní prvky EPC diagramu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.7.3 DFD diagram 

DFD diagram vyjadřuje především tok dat a je velmi používaným nástrojem ve funkčním 

modelování. Diagram datových toků zobrazuje návaznost jednotlivých činností v rámci 

úlohy. Dále také datové vstupy a výstupy, jež se v rámci řešené úlohy objevují.  

A v neposlední řadě také kdo jednotlivé činnosti provádí. Pomocí DFD diagramů 

můžeme zachycovat procesy na různých úrovních (11). 

Pravidla pro kreslení DFD diagramu: 

 neměl by obsahovat více jak 10 procesů, 

 není povoleno, aby existoval proces, který nemá žádné vstupy a má jen výstupy, 

 není povoleno, aby existoval proces, který má jen výstupy a nemá žádné vstupy, 

 je vyžadováno, aby datový tok z externí entity procházel přes proces, 

 je vyžadováno, aby datový tok z a do datového skladiště procházel přes proces, 

 není povoleno, aby existoval datový tok přímo mezi dvěma procesy (11). 

 

Obrázek 2: Základní prvky DFD diagramu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.7.4 Use Case diagram 

Use Case diagram zobrazuje chování systému tak, jak jej vidí uživatel. Jedná se tedy  

o diagram, který si klade za cíl přiblížit funkcionalitu systému uživateli, nikoliv 

analytikovi či programátorovi. Diagram vypovídá o tom, co má systém umět, ale 

nedefinuje, jak bude samotný systém pracovat, což ovšem pro uživatele není relevantní. 

Jedná se o specifický typ diagramu, který je však v praxi velice dobře použitelný (13). 

 

Obrázek 3: Základní prvky Use Case diagramu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.5 Vývojový diagram 

Vývojový diagram by se dal označit za jeden z nejpoužívanějších typů diagramů. 

Vývojový diagram slouží především ke grafickému vyjádření jednotlivých kroků 

algoritmu, ale také se s jeho pomocí dají znázornit různé pracovní postupy či procesy. 

Mezi výhody tohoto druhu diagramu patří zejména možnost zachytit větvení procesů 

podle splnění či nesplnění zadaných podmínek (5). 
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Obrázek 4: Základní prvky vývojového diagramu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Datové modelování 

Základem datového modelování je samotný datový model, který je reprezentován 

datovými objekty, přičemž na tyto objekty pohlíží jako na objekty z reálného světa. Tyto 

modelové objekty se v datovém modelování označují za entity. Celou tuto teorii datového 

modelování doplňují pravidla a techniky, které mají za úkol zabezpečit, aby struktura 

datové základny byla zachycena objektivně v souladu s reálným světem. Základy 

datového modelování položili především P. Chen a J. Martin. Hlavním nástrojem 

datového modelování je ER diagram (Entity Relationship Diagram), který vytvořil P. 

Chen (8). 
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2.8.1 ER diagram 

ER diagram je modelovací nástroj, který pomáhá organizovat data do jednotlivých entit 

a zároveň pomáhá vytvářet vztahy mezi těmito entitami. V podstatě se jedná o to, že ER 

diagram nám poskytuje základ pro úspěšné vytvoření optimálně strukturované databáze 

(12). 

2.8.2 Relační databáze 

Relační databáze jsou vystavěny na teoretických základech, které zahrnují především tyto 

oblasti: 

 definici logické struktury dat v relační databázi – to znamená zejména 

strukturovanost dat na logické úrovni bez ohledu na implementaci daného řešení, 

 definici obecných integritních pravidel  - jedná se o omezení, která musí data 

obecně splňovat v relační databázi bez ohledu na jejich význam a využití, 

 formální dotazovací jazyk (SQL) – jehož hlavním úkolem je formulovat dotazy 

nad daty v relační databázi a umožňovat tak práci nad danými daty (5). 

Obecná integritní omezení 

Primární klíč (PK) slouží k jednoznačné identifikaci řádku v rámci tabulky (relace) 

uložené v relační databázi. Toto integritní omezení zabezpečuje takzvanou entitní 

integritu (5). 

  Cizí klíč (FK) se používá jako odkaz na jinou položku v databázi. Tento cizí klíč je 

vždy v rámci cílové tabulky existujícím primárním klíčem. Pomocí cizího klíče je 

zabezpečována referenční integrita (5).  

  Hlavní problémy při návrhu relační databáze jsou především opakující se informace 

(redundance), dále pak nemožnost reprezentovat určitou informaci a složitá kontrola 

integritních omezení (5). 
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Integritní omezení pro vztahy 

Tato omezení vymezují kardinalitu vztahů následovně: 

1:1 – udává, že vždy jedné n-tici relace odpovídá jedna n-tice relace jiné, 

1:N – udává, že vždy jedné n-tici relace odpovídá jedna nebo více n-tic relace jiné, 

N:M – udává, že několika n-ticím relace odpovídá několik n-tic relace jiné (5). 

  Právě vztah N:M neumožňuje vytvořit vazbu mezi entitami, proto je potřeba využít 

dekompozice, kdy vznikne nová entita, která bude obsahovat primární klíč složený 

z primárních klíčů obou původních entit (5). 

Normalizace 

Normální formy slouží především k posouzení kvality návrhu relační databáze. Tyto 

normální formy se zaměřují na neexistenci redundancí v uložených datech a jednoduchost 

kontroly integritních omezení. Tato technika patří mezi základní znalosti každého 

návrháře relačních databází, jelikož napomáhá vyvarovat se logických chyb při návrhu. 

Pro normalizaci relační databáze se obvykle využívá prvních třech normálních forem (5). 

  1NF: „Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy 

definovány nad skalárními obory hodnot (doménami). Relace tedy není v první normální 

formě, obsahuje-li složené a vícehodnotové atributy.“ (5, s. 55). 

  2NF: „Relace je ve druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc 

všechny její atributy jsou plně závislé na celém kandidátním (primárním) klíči. Forma 

řeší funkční závislost.“ (5, s. 56). 

  3NF: „Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc 

všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé. Forma řeší tranzitivní závislost.“ 

(5, s. 58). 
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 SWOT analýza 

SWOT analýza obecně je především identifikace faktorů, které ovlivňují daný subjekt 

z vnitřního a vnějšího prostředí. Zkratka SWOT je složena z počátečních písmen 

anglických slov Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats, která v překladu do 

češtiny bývají zpravidla označovány následovně: Silné stránky, slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. Hlavním úkolem této analytické metody je objektivní shrnutí všech vlivů, které 

působí na společnost zevnitř, tedy její silné a slabé stránky. Dále pak identifikace činitelů 

působících zvenčí, tedy příležitosti a hrozby, které obvykle předchází preventivním 

krokům s úmyslem vyhnout se negativnímu dopadu vlivů, případně snaha posílit 

působení pozitivních vlivů. Je potřeba připomenout, že zde existuje vzájemná 

provázanost mezi jednotlivými položkami z odlišných kategorií, které management 

využívá při realizaci nápravných opatření. Hrozby se mohou postupem času stát 

příležitostmi a příležitosti zase silnými stránkami společnosti. Hrozby a slabé stránky zase 

pojí zavádění nových obranných opatření. Hlavní výhodou SWOT analýzy je její 

univerzálnost, lze ji totiž aplikovat na mnoha úrovních ve společnosti. V rámci této práce 

nám SWOT analýza poslouží při analýze informačního systému společnosti (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Příklad grafického znázornění SWOT analýzy. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 HOS 8 

Metoda HOS 8 zkoumá implementovaný informační systém z komplexního hlediska a to 

v osmi oblastech, které jsou uvedeny v následující tabulce. Cílem této metody je zjistit 

především efektivitu implementovaného informačního systému ve firemním prostředí. 

Tabulka 1: Přehled zkoumaných oblastí metody HOS 8. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Názvy oblastí metody HOS 8 Zkratky oblastí 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management MA 

2.10.1 Postup metody 

Obecný postup metody HOS 8 by se měl řídit následujícím sledem činností: 

 na začátku je potřeba vymezit zkoumaný informační systém, 

 vypracování odpovědí na kontrolní otázky, 

 zhodnocení významu zkoumaného informačního systému, 

 identifikace podrobného stavu IS, 

 identifikace souhrnného stavu IS a jeho charakteru vyváženosti, 

 grafická interpretace výsledků, 

 formulování závěru a vyhodnocení doporučení pro IS jako celek a pro jednotlivé 

části, 

 kompletní rozbor zjištěných výsledků, případná opatření a návrhy na zlepšení (9). 
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2.10.2 Definice jednotlivých oblastí 

Hardware 

V této oblasti je řešeno především fyzické vybavení. Jedná se především o zkoumání 

spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti v souvislosti s využívaným softwarem (9). 

Software 

V této oblasti je řešeno softwarové vybavení informačního systému. Zkoumá se 

především složitost ovládání a funkce softwaru (9). 

Orgware 

V této oblasti se zabýváme zejména veškerými pravidly, kterými se řídí používání 

informačního systému. Tato oblast taktéž obsahuje doporučené pracovní prostupy (9). 

Peopleware 

Tato oblast se zabývá zkoumáním uživatelů informačního systému ve vztahu k rozvoji 

jejich schopností, dovedností, podpoře při užívání informačního systému a vnímání jeho 

důležitosti. Cílem metody HOS 8 není hodnotit odbornou způsobilost uživatelů 

informačního systému ani míru jejich schopností a dovedností (9). 

Dataware 

Tato oblast metody HOS 8 je zaměřena především na data, která jsou součástí 

informačního systému společnosti. Předmětem hodnocení této oblasti je zejména 

dostupnost, správa a bezpečnost dat, která jsou uložena a používána v informačním 

systému společnosti. Metoda nehodnotí kvantitu dat v informačním systému ani jejich 

přesnost, ale hodnotí způsob správy a využití dat uživateli (9). 
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Customers 

Předmětem této oblasti je zkoumání, co má informační systém společnosti poskytovat 

svým zákazníkům a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníku ve většině případů 

záleží na daném zkoumaném informačním systému. Může se jednat o obchodní partnery 

nebo vnitropodnikové zákazníky, kteří využívají výstupy informačního systému ke své 

práci. Hlavním úkolem této oblasti není zkoumat spokojenost zákazníka ve vztahu 

k informačnímu systému společnosti, ale způsob řízení této oblasti ve společnosti (9). 

Suppliers 

Tato oblast metody HOS 8 se zabývá především tím, co informační systému potřebuje od 

dodavatelů a jak je tato oblast ve společnosti řízena. Vymezení dodavatelů ve většině 

případů záleží na daném zkoumaném informačním systému. Dodavatelé mohou být 

obchodní partneři nebo vnitropodnikoví dodavatelé informací, výrobků a služeb, které 

mají souvislost s informačním systémem společnosti. Hlavním úkolem této oblastí není 

zkoumat spokojenost společnosti s danými dodavateli, ale způsob řízení informačního 

systému společnosti vzhledem k dodavatelům (9). 

Management IS 

Předmětem této oblasti je zkoumání řízení informačního systému především ve vztahu 

k informační strategii společnosti, důslednosti uplatňování stanovených pravidel  

a doporučených postupů provádění procesů v rámci informačního systému společnosti. 

Metoda se také zabývá tím, jak koncoví uživatelé vnímají informační systém. Úkolem 

této metody není hodnocení znalostí managementu IS (9). 
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2.10.3 Výsledky hodnocení a výstupy metody HOS 8 

Po vyhodnocení a zodpovězení kontrolních otázek metody HOS 8 a vytvoření grafické 

interpretace zjistíme souhrnný stav informačního systému společnosti. Ten do 

následujících 5 úrovní: 

 1 – velmi nízká, 

 2 – nízká, 

 3 – střední, 

 4 – vysoká, 

 5 – velmi vysoká (9). 

Dále nám metoda HOS 8 poskytuje informace, zda je zkoumaný informační systém 

vyvážený, případně které oblasti a jak výrazně zaostávají za ostatními a je potřeba jejich 

stav vylepšit, aby daný informační systém společnosti pracoval s požadovanou 

efektivitou. Metoda nám také poskytuje informace o tom, zda implementovaný 

informační systém vyhovuje potřebám společnosti, nebo zda je nutné provést kompletní 

výměnu informačního systému (9). 

 Strategie implementace IS 

Existuje několik způsobů, jak implementovat nové moduly informačního systému, z toho 

důvodu je potřeba zvolit vhodnou strategii implementace. Zejména závisí na skutečnosti, 

zda se jedná o kompletní výměnu informačního systému či integraci nových modulů do 

stávajícího informačního systému, nebo zda se jedná pouze o inovaci stávajících 

technologií v rámci implementovaného informačního systému společnosti bez 

významných změn, které by mohly ovlivnit základní funkčnost informačního systému 

(10). 
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  Existují obecné strategie implementace informačního systému, které lze definovat 

následovně: 

 pilotní strategie je strategií zavádění nového informačního systému, kdy je tento 

nový IS zaváděn do jedné organizační jednotky společnosti. Následně, v případě 

osvědčení systému v této organizační jednotce, se systém zavede do celé 

organizace, 

 souběžná strategie je postup implementace nového IS, kdy po určitou dobu běží 

v celé organizaci jak systém stávající, tak nový informační systém, na který 

společnost přechází. Doba, po kterou běží oba informační systémy, je závislá na 

vyhodnocení spolehlivosti nového IS. Tuto strategii lze považovat za 

nejbezpečnější, ovšem také nejnáročnější na zdroje, neboť je potřeba aktualizovat 

a přidávat informace do obou informačních systémů, 

 postupná strategie se obvykle používá u rozsáhlých informačních systémů. 

Implementace začíná u klíčových funkcí, které se zavádí postupně v závislosti na 

životním cyklu služby. Právě z tohoto důvodu je celý proces velmi zdlouhavý a je 

tak naprosto nezbytné, aby byl celý tento proces implementace precizně 

naplánován, 

 nárazová strategie je strategií zavádění nového informačního systému, kdy je 

v jeden okamžik odstaven stávající IS a zároveň nasazen nový IS. Tento způsob 

implementace je extrémně náročný na přípravu a je zde velmi pravděpodobný 

výskyt komplikací (10). 

  V praxi je však mnohdy velmi obtížné stanovit jeden konkrétní způsob 

implementace nového informačního systému, tak jak bylo popsáno ve výše uvedených 

bodech. Důvodem této skutečnosti je fakt, že se tyto jednotlivé strategie implementací 

navzájem prolínají tak, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku s minimalizací 

všech rizik. To znamená, že je potřeba stanovit strategii implementace nového 

informačního systému tak, aby došlo ke kombinaci obecně známých postupů v závislosti 

na konkrétní situaci ve společnosti a jejím informačním systému a byla minimalizována 

veškerá rizika, která mohou na informační systém, jeho součásti nebo proces 

implementace působit. V případě realizace projektu, který je předmětem této práce, bude 
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uplatněna kombinace pilotní a postupné strategie implementace informačního systému 

(10). 

 VPN 

Virtuální privátní sítě slouží k propojení mezi dvěma body. Toto propojení je realizováno 

přes privátní nebo veřejnou počítačovou síť. Tento typ připojení se realizuje zejména 

kvůli dosažení požadované bezpečnostní úrovně připojení. VPN si klade za cíl dosáhnout 

stavu, kdy propojené počítače budou moci mezi sebou komunikovat, jako by se nacházely 

v jedné privátní síti, i když se fyzicky nacházejí mimo tuto vytvořenou virtuální privátní 

síť. Při navazování spojení probíhá autentizace pomocí digitálních certifikátů a veškerá 

komunikace probíhá šifrovaně, lze tedy toto řešení považovat za dostatečně bezpečné 

(14). 

 Zabezpečení 

Zabezpečení je v dnešní době naprosto stěžejní prvek každého informačního systému či 

aplikace, která je v rámci informačního systému implementovaná (16). 

2.13.1 Moderní kryptografie 

Při implementaci potřebné úrovně zabezpečení je v dnešní době naprostou nutností 

používat prvky moderní kryptografie. Kryptografie samotná se zabývala především 

šiframi, to znamená způsoby, jak utajit posílané zprávy. Moderní kryptografii se zabývá 

především jinými službami, než je pouhé utajení zpráv, které se uplatňují zejména 

v oblasti komunikačních a počítačových technologiích a to jak ve vládním tak 

soukromém sektoru. Moderní kryptografie se zabývá metodami, které zajišťují 

informační bezpečnost. Hlavní služby, které kryptografie poskytuje, jsou důvěrnost, 

integrita, autentizace a nepopiratelnost. Pomocí těchto služeb lze zajistit většinu 

bezpečnostních cílů, kterými jsou důvěrnost dat, integrita dat, autentizace objektů, 

autentizace dat, nepopiratelnost, důvěryhodné označení času, důvěryhodné monitorování, 

řízení přístupů a autorizace (16). 
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2.13.2 Symetrická, asymetrická a hybridní kryptografie 

Symetrické šifrování využívá k šifrování i dešifrování jeden stejný tajný klíč, je tedy 

nezbytně nutné, aby předání klíče proběhlo pomocí zabezpečeného kanálu. Naproti tomu 

asymetrické šifrování používá veřejný klíč k šifrování a soukromý klíč k dešifrování. To 

znamená, že šifrovat může kdokoliv a dešifrovat pouze příjemce (16).  

  Symetrické šifrování je rychlé a jeho použití je jednoduché, ovšem výměna klíčů je 

problematická. Příkladem mohou být kvalitní algoritmy, jako je Blowfish, Twofish, 

CAST5 a další (16).  

  Asymetrické šifrování je pomalé, založené na matematickém problému a je 

teoreticky neprolomitelné, prakticky je to velmi náročné. Teoreticky by toto šifrování 

bylo možné prolomit kvantovým počítačem. Řeší důvěrnost, veřejný klíč lze poslat 

komukoliv. Privátní klíč se nikomu neposílá. V případě použití klíčů obráceně vytvoříme 

digitální podpis. Kvalitní algoritmy asymetrické kryptografie jsou například RSA  

a ELGamal (16).  

  Hybridní kryptografie spojuje výhody symetrické a asymetrické kryptografie. 

Jelikož asymetrická kryptografie je náročná na výpočet při objemných datech, využívá se 

takzvaná hybridní kryptografie. Zpráva se zašifruje symetricky a klíč je posílán pomocí 

asymetrické kryptografie (16). 

2.13.3 Hashovací funkce 

Hashovací funkce je matematická funkce, která převádí vstupní data libovolné velikosti 

na relativně malý řetězec znaků stejné délky v závislosti na specifické funkci. Oproti 

šifrování se jedná o jednosměrnou funkci, je tedy prakticky nemožné rekonstruovat 

původní vstupní data. Další důležitou vlastností je, že malá změna dat na vstupu způsobí 

velkou změnu na výstupu. Měřítkem bezpečnosti dané funkce bývá odolnost vůči 

nalezení kolize. To znamená, že ze dvou odlišných vstupů nevznikne stejný výstup (16). 
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  Metoda solení spočívá v tom, že při generování hashe, je k původním vstupním 

datům přidán unikátně vygenerovaný řetězec znaků a na tuto kombinaci je následně 

aplikována příslušná hashovací funkce. Unikátně vygenerovanému řetězci se 

v kryptografii říká sůl. Náhodnost vygenerovaného řetězce závisí na použitém generátoru 

náhodných znaků, zde se používají různé pokročilé techniky a hardwarové generátory 

(16). 

2.13.4 SHA-512  

Jedná se o kryptografickou hashovací funkci, která je nástupcem starší verze SHA-1. Tato 

funkce však není příliš rozšířená navzdory skutečnosti, že poskytuje lepší zabezpečení. 

Situaci postupem času jistě změní příchod nového standardu SHA-3 (16). SHA-512 

generuje výstupní řetězec dlouhý 512 bitů (16). 

2.13.5 SQL injection 

SQL injection je technika, která se používá při pokusech o napadení databázové vrstvy 

daného systému. Útok probíhá tak, že pomocí neošetřeného vstupu útočník podsune 

vlastní kód a dojde tak k pozměnění původního SQL dotazu, podle útočníkova záměru. 

Abychom eliminovali tuto bezpečnostní hrozbu, tak v případě komunikace s databází 

využíváme parametrizované SQL dotazy (21). 
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 Zálohování 

Zálohování patří k velmi důležitým prvkům celého informačního systému. V případě 

ztráty či nedostupnosti běžného provozního řešení, se namísto toho použije záložní řešení. 

Lze zálohovat jak data, aplikace, tak kompletně celý informační systém. Použití 

zálohování vždy závisí na dané konkrétní situaci. Rozlišujeme různé typy záloh, různá 

zálohovací média, různé intervaly zálohování a mnoho dalších parametrů, které vždy 

musíme přizpůsobit konkrétnímu informačnímu systému. V rámci použití zálohování ve 

firemním prostředí, je nutné, aby zálohy probíhaly automaticky, pravidelně a za běžného 

chodu. Dále je potřebné zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti a také je potřebné, aby 

zálohy, případně kompletní záložní řešení, bylo umístěno na fyzicky odlišném místě. Je 

také velmi důležité, aby v případě nedostupnosti běžného řešení bylo záložní řešení 

dostupné v co nejkratším časovém období. K realizaci zálohování se velmi často 

využívají specializovaná softwarová či hardwarové řešení (15). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Obsahem této kapitoly bude v prvé řadě seznámení se se společností, pro kterou v rámci 

své bakalářské práce vypracuji podpůrnou softwarovou aplikaci. Následně se zaměřím na 

detailní analýzu současného stavu společnosti BKB Metal, a.s. Obsahem analýzy bude 

především analýza provozovaných informačních technologií a systémů ve společnosti  

a skutečnosti jak tyto prostředky dokáží efektivně využívat. K analýze využiji metodu 

HOS 8, SWOT analýzu informačního systému a analýzu interního prostředí, pomocí 

nichž se pokusím vyvodit relevantní závěry a dostat se tak k jádru problému. SWOT 

analýza informačního systému mi poskytne informace ohledně silných a slabých stránek 

informačního systému společnosti a také příležitosti a hrozby plynoucí z provozu daného 

systému. Analýza interního prostředí mi poskytne potřebné informace o fungování  

a procesech ve společnosti a pomocí HOS 8 analýzy získám detailní hodnocení 

informačního systému společnosti, v rámci kterého budu následně implementovat 

výslednou aplikaci pro rezervaci a správu firemních automobilů.  

  Informace, na základě kterých proběhlo zpracování analýz, byly poskytnuty 

představenstvem společnosti, případně pověřenými zaměstnanci. 

 Základní údaje 

Název společnosti:      BKB Metal, a.s. 

Právní forma:         Akciová společnost 

Sídlo:           Moravská Ostrava, Hlubinská 917/20, PSČ 702 00 

Identifikační číslo:       253 55 643 

Daňové identifikační číslo:   CZ 253 55 643 

Předmět podnikání:  Projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Datum vzniku:        2. září 1996 
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Zápis v obchodním rejstříku:  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1412. 

 Představení společnosti 

BKB Metal, a.s. je projekční a inženýrskou organizací, která působí především  

v oblastech hutnictví, strojírenství, energetiky, průmyslového stavebnictví a ocelových 

konstrukcí, kde svým zákazníkům poskytuje vlastní know-how a bohaté zkušenosti z více 

než 20-ti leté činnosti na trhu (20). 

  Ve všech oborech své působnosti poskytuje společnost BKB Metal, a.s. svým 

tuzemským i zahraničním zákazníkům komplexní služby související s investičním 

procesem, tedy od zpracování investičního záměru přes zpracování projektové 

dokumentace všech stupňů až po samotnou realizaci staveb na klíč (20). 

  Ve společnosti nyní pracuje více než 70 zaměstnanců, s postupem času lze říci, že 

celkový počet zaměstnanců společnosti má vzestupný trend. Velkou část z nich tvoří 

odborní pracovníci a projektanti. Společnost je kapacitně schopna pokrýt potřeby 

zákazníků ve všech projekčních profesích a řadí se k nejvýznamnějším firmám ve své 

oblasti působení na trhu střední Evropy (20). 

  Společnost spolupracuje s řadou tuzemských společností, především z oblasti 

Moravskoslezského kraje, ale také z celé České republiky. V posledních letech 

společnost výrazněji expandovala na zahraniční trhy, především se jedná o trhy střední 

Evropy, tedy Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, ale také Itálie, Rusko, Indie a Čína 

(20). 

 Vznik a vývoj společnosti 

Společnost BKB Metal, a.s. vznikla 2.září 1996 jako nástupce veřejné obchodní 

společnosti BKB-Technik, která byla založena 16.srpna 1993. Společnost BKB-Technik, 

v.o.s. se věnovala zejména zpracování projektové a dílenské dokumentace pro oblast 
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vysokopecních závodů. Po získání dobrého jména na tuzemském trhu se na nás postupem 

času začali obracet zákazníci i z jiných oborů než jen z oblasti hutní prvovýroby (20). 

  Z tohoto důvodu byla v roce 1996 založena akciová společnost BKB Metal. Mezi 

základní odvětví působnosti patřily především obory vysokých pecí, válcoven, 

průmyslových pecí, strojírenství, energetiky a ocelových konstrukcí. Postupem času si 

akciová společnost BKB Metal získala široký okruh tuzemských i zahraničních zákazníků 

a projekční a inženýrskou činnost logicky doplnily také dodávky technologických celků 

a staveb na klíč (20). 

 Popis současného stavu 

Než se budeme zabývat samotnou analýzou, nastíním současnou situaci a důvody, které 

vedly k požadavku společnosti na vypracování zadaného projektu. Společnost BKB 

Metal, a.s. v současné době vlastní a využívá k pracovním účelům 22 firemních 

automobilů. Situace je specifická ve skutečnosti, že tyto automobily mohou využívat 

všichni zaměstnanci. Pro společnost z dále uváděných důvodů prakticky není možné, aby 

například jeden automobil využíval právě jeden zaměstnanec po neomezenou dobu. 

Některé automobily smějí využívat jen členové představenstva společnosti. Více jak 

polovina z celkového počtu automobilů má vystaveno povolení vjezdu do areálů některé 

z firem, se kterými BKB Metal, a.s. spolupracuje. Automobily tedy využívají zaměstnanci 

společnosti podle potřeby, příslušného povolení k vjezdu do areálu požadované 

společnosti a to v souladu s dalšími podmínkami, které vymezují využití firemních 

automobilů. Celou agendu rezervace a správy firemních automobilů řeší v současné době 

několik zaměstnanců společnosti. 
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 Analýza interního prostředí 

V rámci analýzy interního prostředí jsem se zaměřil především na oblasti organizační 

struktury, lidských zdrojů a informačních technologií. Poznatky z analýz těchto 

jednotlivých oblastí mi poskytnou potřebná data, která následně využiji ke stanovení 

silných a slabých stránek společnosti pro SWOT analýzu informačního systému. Potřebné 

informace byly poskytnuty představenstvem společnosti. 

3.5.1 Organizační struktura 

 

Obrázek 6: Organizační struktura. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Organizační struktura doznala v posledním roce zásadní změnu. Společnost BKB Metal, 

a.s. se transformovala z divizní organizační struktury na funkční organizační strukturu, 

kde došlo ke sjednocení jednotlivých souvisejících činností pod nadřazenou funkční 

jednotku. Touto změnou organizační struktury společnost docílila daleko efektivnějšího 

řízení projektů.  

  Nejvyšším výkonným orgánem společnosti je šesti členné představenstvo, kterým 

je pověřen generální ředitel. Představitel managementu SMK je výkonný orgán 

společnosti zajišťující kontrolu systému managementu kvality. Tento orgán se také 

zabývá problematikou lidských zdrojů. Asistentka vykonává svou činnost především pro 

členy představenstva a generálního ředitele, případně pro ředitele jednotlivých oblastí. 

Mimo jiné se také stará o agendu spojenou s rezervací a správou firemních automobilů. 

Struktura se dále dělí na jednotlivé funkční jednotky, podle oblasti zaměření. Každá tato 

jednotka má příslušného ředitele, který přímo zodpovídá za daný soubor činností.  

3.5.2 Lidské zdroje 

Pro každou společnost jsou lidské zdroje jedním z nejdůležitějších faktorů pro 

dosahování úspěchů společnosti, jelikož úspěšnost celé společnosti se odvíjí od 

pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců, či skupin zaměstnanců v rámci 

jednotlivých oblastí společnosti. Ve společnosti BKB Metal, a.s. se touto problematikou 

zabývají pracovníci v rámci systému managementu kvality. 

  V tomto případě je pro mou práci důležitá především část lidských zdrojů, která je 

pověřena agendou spojenou s rezervací a správou firemních vozidel. Mezi tyto 

zaměstnance paří zejména asistentky, které přímo vykonávají rezervace automobilů, 

výdej a příjem klíčů a také zajišťují potřebnou administraci. Dále pak tuto činnost 

vykonávají také zaměstnanci pověření managementem společnosti. 

3.5.3 Informační technologie 

Informační technologie společnosti jsou značně rozdílné podle příslušného zaměření, pro 

kterou činnost jsou určeny. Informační technologie určené pro management  
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a administrativní pracovníky jsou výkonově i softwarovým vybavením naprosto odlišné 

od informačních technologií, které jsou určeny zaměstnancům, kteří se zabývají projekční 

a inženýrskou činností, jelikož ke své práci potřebují techniku, která jím efektivně umožní 

provádět náročnou projekční činnost. Touto problematikou se budou dále zabývat 

následující analýzy. 

 SWOT analýza informačního systému 

V tomto případě se nejedná o zhotovení obecné SWOT analýzy, která je zaměřená na 

podnik jako celek. Tato modifikovaná verze SWOT analýzy se soustřeďuje na jednu 

z hlavních součástí podniku, v našem případě se jedná o analýzu informačního systému 

společnosti. Postup analýzy je neměnný, dojde k nalezení a stanovení silných a slabých 

stránek informačního systému, budou tedy stanoveny vlivy vnitřního prostředí. Následně 

identifikuji vlivy působící na informační systém z vnějšího prostředí, tedy stanovení 

příležitostí a hrozeb. 

3.6.1 Silné stránky 

Bezesporu tou nejsilnější stránkou je skutečnost, že implementovaný informační systém, 

který je ve společnosti provozován, byl navržen na míru podle požadavků společnosti. 

Informační systém disponuje kompletním řízením obchodní činnosti společnosti, 

obsahuje moduly jako je řízení vztahů se zákazníky, dodavatelé a odběratelé, finanční 

řízení a účetnictví, projektové řízení. K systému mohou uživatelé přistupovat odkudkoli 

přes vzdálenou plochu. Informační technologie jsou ve společnosti na velmi vysoké 

úrovni. Společnost za přispění dotačního fondu Evropské unie vybudovala moderní 

technické zázemí. Budova, kde sídlí akciová společnost BKB Metal, prošla kompletní 

rekonstrukcí a byla taktéž vybudovaná moderní počítačová síť. 

3.6.2 Slabé stránky 

Jako hlavní slabou stránku informačního systému společnosti lze vidět především absenci 

modulu, či aplikace v rámci informačního systému společnosti, který by obstarával a řešil 

agendu řízení vnitřních prostředků společnosti pro podporu podnikání. V tomto případě 
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se jedná zejména o prostředky v podobě firemních vozidel, jejichž využití je pro 

provozování podnikání společnosti naprosto nezbytné. Současně využívané řešení je 

velmi neefektivní a také neekonomické. Tuto agendu řeší asistentky a zaměstnanci 

pověřeni managementem společnosti. Situace je řešena pomocí tabulkového procesoru 

Microsoft Excel, který ovšem slouží pouze k zaznamenávání údajů. Zaměstnanci tedy 

nemají žádný přehled o rezervacích automobilů. Musí buď fyzicky, telefonicky, případně 

e-mailem kontaktovat příslušného zaměstnance, který je schopen požadavek rezervace 

vyřídit a vydat klíče k příslušnému automobilu. Při vysokém počtu rezervací v rámci 

jednoho dne se tato rutinní činnost stává administrativně velmi náročná. Další slabou 

stránku informačního systému představuje skutečnost, že operační podniková data jsou 

uložena na několika datových serverech v závislosti na tom, o jakou oblast se v rámci 

organizační struktury jedná, což způsobuje značnou decentralizaci podnikových dat. Tato 

skutečnost s sebou přináší také vyšší nároky na samotné zabezpečení a zálohování takto 

decentralizovaných dat. 

3.6.3 Příležitosti 

Příležitosti lze spatřit především v možnosti implementace specializované aplikace pro 

rezervaci a kompletní správu firemních vozidel, která by zajistila požadované řízení 

vnitřních prostředků s patřičnou efektivitou. Hlavní příležitostí by byla možnost určité 

automatizace rutinního procesu rezervací vozidel. Dále pak přenesení rezervačního 

procesu na stranu klienta, tudíž na konkrétního zaměstnance, který si chce dané vozidlo 

rezervovat. Kompletní přehled obsazenosti vozidel, rezervací a informací k jednotlivým 

automobilům přístupný každému oprávněnému zaměstnanci. Přesunutí výdeje a příjmu 

klíčů na recepci společnosti, kde bude také provozován informační panel s aplikací v 

zobrazovacím módu. 
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3.6.4 Hrozby 

Jako největší hrozbu lze vnímat právě dříve zmíněnou decentralizaci podnikových dat, 

což může mít za následek nedostupnost těchto dat jak krátkodobě v řádu několika minut, 

tak střednědobě v rámci několika hodin, je potřeba říci, že pravděpodobnost incidentu 

v takovém rozsahu je jen velmi malá. Data nejsou zálohovaná centrálně, což s sebou 

právě přináší jistou prodlevu, než bude společnost schopna přejít na zálohy a pracovat se 

záložními daty. V případě větších časových prodlev či dokonce ztrátě některých 

záložních dat by mohlo dojít k nežádoucím prodlevám chodu celé společnosti. 

3.6.5 Grafické znázornění SWOT analýzy informačního systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění bodové shrnutí výsledků SWOT analýzy informačního systému 

společnosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 HOS 8 analýza 

Jelikož informační systém netvoří pouze hardware a software, jak se na první pohled 

může zdát, ale také další nezbytné složky, které jsou právě součástí analytické metody 

HOS 8. Analytická metoda HOS 8 využívá v rámci závěrečného hodnocení pevně 

stanovené kontrolní otázky, které kromě funkčnosti systému hodnotí také uživatele  

a jejich zařízení, organizaci práce, pracovní postupy a procesy, strukturu systému, vývoj 

a systémová pravidla. Následně dojde k výpočtu konkrétních hodnot jednotlivých 

ukazatelů, které budou porovnány s váženým stavem. Informačním systémem budeme 

v tomto případě rozumět kompletní současný stav informačních technologií společnosti 

a k nim přidruženým postupům a procesům.  

  Kompletní výčet oblastí systému sledovaných analýzou HOS 8 vypadá následovně: 

Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Customers, Suppliers, 

Management. 

3.7.1 Hardware 

Hardwarové vybavení, kterým společnost disponuje je na velmi vysoké úrovní 

v porovnání s aktuálními trendy. Lze tedy očekávat, že i v příštích letech bude nasazené 

hardwarové vybavení splňovat stanovené požadavky. V současné době počítače 

disponují dostatečnou výkonovou rezervou. Ve společnosti je také dbán velký důraz na 

ergonomii pracovního prostředí. Především monitory a vstupní zařízení jsou vybírány 

s ohledem na skutečnost, že většina uživatelů bude zařízení využívat téměř celou 

pracovní dobu. 

Výsledek: UHW = 5 

3.7.2 Software 

Oblast softwaru je ve společnosti velmi rozsáhlá, jelikož podnik disponuje velkým 

množstvím specializovaných aplikací, jako jsou např. Autodesk AutoCAD, SolidWorks 

Premium, Tekla Structures, Flow simulation, AutoPipe, SCIA Engineer a další 
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specializované výpočtové aplikace a CAD systémy. Dále pak společnost disponuje 

klasickými kancelářskými aplikacemi. Využívaným operačním systémem na klientských 

stanicích a serverech je Microsoft Windows. Nejdůležitějším softwarovým vybavením 

společnosti je ovšem samotný informační systém, který má společnost vyvinut na míru 

podle svých potřeb. Přihlášení k tomuto systému probíhá především z lokálních stanic 

zaměstnanců, případně s využitím vzdálené plochy. I přes vysokou úroveň programové 

vybavenosti nejsou všechny procesy zastoupený příslušným softwarem. V tomto případě 

se jedná o problematiku rezervace a správy firemních automobilů, která je v současné 

době řešena ručně. 

Výsledek: USW = 4 

3.7.3 Orgware 

Pro práci s informačními technologiemi existuje ve společnosti soubor procesů, se 

kterými jsou koncoví uživatelé seznámeni. Dále pak chrání zabezpečení systému také 

soubor všeobecně známých zásad práce v počítačových sítích. Zásahy do informačního 

systému společnosti a dalších informačních technologií provádí vždy k těmto úkonům 

odborně způsobilý zaměstnanec a to buď z vlastní iniciativy, nebo na žádost jiného 

zaměstnance, či vedení společnosti. Stanovená závazná pravidla provozu informačního 

systému a souvisejících technologií zamezují výskyt neoprávněných zásahů. 

Výsledek: UOW = 5 

3.7.4 Peopleware 

Konkrétní pracovní úkony vykonávají v rámci informačního systému a souvisejících 

technologií pouze zaměstnanci společnosti v rozsahu určeném v závislosti na pracovním 

postu konkrétního zaměstnance. V případě potřeby může každý zaměstnanec požádat  

o dodatečné proškolení, či využít manuálů k příslušným informačním technologiím  

a systémům. 

Výsledek: UPW = 4  
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3.7.5 Dataware 

Pracovní data společnosti jsou uložena na několika serverech podle oblasti zaměření. 

Jednotlivá oddělení mají vlastní datová uložiště, ke kterým mají přístup zaměstnanci 

z konkrétního oddělení. Management společnosti, generální ředitel a představenstvo 

společnosti má přístup k datům ze všech oblastí. K osobním datům o zaměstnancích má 

přístup pouze představenstvo společnosti z důvodu ochrany osobních údajů. Správu 

přístupů, bezpečnostních oprávnění a zálohování dat mají na starosti zaměstnanci 

pověření managementem informačních technologií. 

Výsledek: UDW = 5 

3.7.6 Customers a Suppliers 

V provozovaném informačním systému komunikuje společnost se svými dodavateli  

a odběrateli jednotným způsobem. Jak dodavatelé, tak odběratelé jsou v naprosté většině 

případů další společnosti, se kterými akciová společnost BKB Metal spolupracuje. 

Společnost pomocí svého systému vymezuje, jak bude komunikace mezi všemi stranami 

probíhat, tok informací tedy probíhá podle stanovených požadavků. Dále také informační 

systém generuje potřebná data v jednotném formátu a generuje také příslušné dokumenty 

a zprávy. Procesy předávání informací zohledňují požadavky všech zúčastněných 

komunikačních stran. 

Výsledek: UCU = 5, Výsledek: USU = 5 

  



 

52 

 

3.7.7 Management 

Management zabývající se informačními technologiemi společnosti dbá především na 

dodržování interních postupů při práci, případně dodržování těchto postupů vynucuje. 

Management také věnuje zvýšenou pozornost školení zaměstnanců v oblasti používání 

informačního systému a souvisejících technologií. Vysoká úroveň proškolení uživatelů 

informačního systému je základní předpoklad bezpečnosti systému, jelikož právě 

proškolení uživatelé jsou schopni rozpoznat ohrožení a upozornit na něj. 

Výsledek: UMA = 4 

3.7.8 Souhrnný stav informačního systému 

Hodnota každé z oblastí vypočítaná exaktním způsobem představuje její úroveň. 

Číselnou hodnotu příslušné oblasti lze nahradit slovním výrazem se shodným významem, 

tuto operaci můžeme uskutečnit pomocí převodní tabulky uvedené v teoretických 

východiscích práce. V kategorii Management, Peopleware a Software je stav systému 

hodnocen úrovni 4, slovně vysokou. Ostatní zkoumané kategorie informačního systému 

společnosti dosahují na úroveň 5, slovně velmi vysokou. Z uvedených skutečností lze 

vyvodit závěr, že systém můžeme považovat za vyvážený, ale ne zcela, jelikož úrovně 

všech kategorií nedosahují stejných hodnot. 

Tabulka 2: Přehled úrovní všech zkoumaných kategorií. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kategorie Označení Úroveň 

Hardware HW 5 

Software SW 4 

Orgware OW 5 

Peopleware PW 4 

Dataware DW 5 

Customers CU 5 

Suppliers SU 5 

Management MA 4 
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  Přesto že souhrnné hodnocení stavu informačního systému společnosti dosahuje 

vysoké úrovně, některé samostatné oblasti dokonce až velmi vysoké úrovně, tak je zde 

určitý prostor pro zlepšení a doporučení budoucího vývoje. Management společnosti se 

musí především snažit o udržení vysoké úrovně stavu informačního systému a jeho 

celkové vyváženosti. 

  Následující graf nabízí porovnání souhrnného stavu systému, přesněji tedy 

dosažené úrovně jednotlivých kategorií s případným doporučeným stavem systému. 

V tomto případě se souhrnný stav shoduje s doporučeným stavem, tedy na úrovní 4. 

  Oblast s největším potenciálem zlepšení stavu nabízí především software, kde 

zkoumaný software neposkytuje všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů. Jedná se  

o problematiku již dříve popsanou v rámci SWOT analýzy informačního systému 

společnosti. Tedy problém spojený s rezervací a správou firemních vozidel a k tomuto 

účelu chybějícímu programovému vybavení. 

 

Graf 1: Souhrnný stav informačního systému. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Shrnutí analýz 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že došlo k odhalení slabého místa ve 

vnitřních postupech a procesech v rámci využívání firemních automobilů, které výrazně 

ovlivňují efektivitu práce jak zaměstnanců, kteří automobily využívají k pracovním 

účelům, tak zaměstnanců, kteří se starají o celou agendu spojenou s rezervací a správou 

firemních automobilů. 

 Vyvození závěru provedených analýz 

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že s postupným přibýváním počtu automobilů 

začalo docházet především k administrativním  problémům. Docházelo k případům, kdy 

za jeden den bylo uskutečněno okolo 40 samostatných jízd, což s sebou přinášelo 

obrovské administrativní nároky na zaměstnance, pro které se tato činnost začala stávat 

záležitostí i několika hodin v rámci pracovního dne, jelikož velice často museli řešit 

situace, kdy požadovaný automobil nebyl dostupný. Taktéž museli tito zaměstnanci řešit 

rezervace automobilů, vydávat a přijímat příslušné klíče a doklady k automobilům a další 

náležitosti s provozem automobilů spojené. Dalším problémem byla skutečnost, že nikdo 

ze zaměstnanců neměl přehled o obsazenosti automobilů, bez dotazování se zaměstnanců, 

kteří prováděli rezervace firemních vozů. Dále bylo velmi složité efektivně rezervovat 

automobily například týden dopředu. Celá tato agenda rezervace a s tím spojené správy 

firemních automobilů byla velice časově náročná, neefektivní a nepřehledná.  

  Po předložení těchto poznatků představenstvu akciové společnosti BKB Metal byla 

situace vyhodnocena jako dále neúnosná a vznikl tedy podnět na vypracování příslušné 

aplikace, která bude obstarávat kompletní proces rezervace a následné správy firemních 

automobilů a poskytovat požadované funkce ze strany zadavatele. 

 Požadavky společnosti na aplikaci 

Hlavní a základní požadavek společnosti na aplikaci je, aby všichni zaměstnanci měli 

možnost zarezervovat si firemní automobil na předem stanovené časové období 

k pracovním účelům. 
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  Dále pak aplikace vy výchozím zobrazení musí zobrazovat kromě informací  

o automobilu především stav, ve kterém se právě konkrétní vozidlo nachází. v detailu 

jednotlivých automobilů se budou nacházet údaje o konkrétním vozidlu a především 

údaje o rezervacích a bude možné zde také zadávat rezervace a spravovat je. 

  Bude nutné, aby aplikace disponovala možností nastavit oprávnění pro jednotlivé 

skupiny uživatelů. Správce aplikace pak bude mít možnost upravovat kompletně všechna 

data a informace, kterými bude aplikace disponovat. 

  Dále bude aplikace obsahovat modul pro správu automobilů, kde bude možné 

provádět změny a aktualizovat jednotlivé údaje. Tyto změny budou moci provádět 

uživatelé, kteří budou disponovat administrátorskými oprávněními. Dalším modulem 

bude správa uživatelů, která bude poskytovat uživatelům s příslušným administrátorským 

oprávněním, aby mohli provádět změny jednotlivých uživatelských účtů, přidávat nové 

účty či deaktivovat jednotlivé uživatelské účty. 

  Aplikace bude také obsahovat moduly aktuální přehled jízd a historie jízd, kde bude 

zobrazen přehled plánovaných či již uskutečněných rezervací. 

  Součástí aplikace bude také analýza využitelnosti jednotlivých automobilů. 

Aplikace bude vykreslovat grafy vytížení jednotlivých automobilů v závislosti na čase. 

Tato funkcionalita bude implementována v dalších verzích aplikace. 

  Dalším modulem bude správa vlastního uživatelského účtu, v rámci kterého bude 

moci uživatel měnit své údaje. Bude zde také v budoucích verzích aplikace k dispozici 

nastavení možnosti přijímat upozornění prostřednictvím různých komunikačních kanálů. 

  Aplikace bude schopna automaticky upozorňovat vybrané uživatele o nastalých 

událostech v systému. 

  Součástí řešení bude také informační panel na recepci společnosti, kde poběží 

aplikace ve speciálním zobrazovacím módu. Toto zobrazovací zařízení bude mít 
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především informační charakter a bude využito v situacích, kdy budou zaměstnanci 

potřebovat využít rychlého vyřízení rezervace a zároveň výdeje klíčů přímo na recepci. 

  Požadavky na aplikaci byly konzultovány mezi zadavatelem, tedy společností BKB 

Metal, a.s. a dodavatelem, tedy mou osobou, tak aby byly všechny požadavky technicky 

proveditelné a poskytovaly zároveň tu funkčnost, kterou zadavatel požaduje. Dále byly 

zohledněny požadavky na bezpečnost a spolehlivost aplikace a také byly zohledněny 

faktory, které ovlivňují uživatelské ovládání aplikace.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

V této části práce se již budu zabývat konkrétním řešením, které bylo navrženo v rámci 

realizace projektu, jehož obsahem je vytvoření softwarové aplikace pro rezervaci a správu 

firemních vozidel v akciové společnosti BKB Metal, kde rovněž bude tato aplikace 

implementovaná. Na základě provedených analýz bylo odhaleno slabé místo. Cílem této 

aplikace je výrazným způsobem tuto slabinu eliminovat a dosáhnout tak požadované 

efektivity procesů souvisejících s rezervací a správou firemních vozidel. 

  V první části se zaměřím na popis možných řešení a odůvodním, z jakého důvodu 

bylo zvoleno řešení, které bude předmětem této kapitoly. Dále se bude tato kapitola práce 

dělit na část návrhu SQL databáze, část aplikační a také část implementační. Bude také 

rozebráno řešení zálohování a zabezpečení aplikace. Jelikož se jedná o kompletní 

dodávku hotového řešení včetně potřebného hardwarového a softwarového vybavení 

s implementací do firemního informačního systému, je nezbytné, aby návrh řešení 

obsahoval všechny tyto části. 

  Součástí této kapitoly je také samozřejmě ekonomické zhodnocení, jakožto velmi 

důležitá součást celého projektu. Budou také shrnuty hlavní přínosy této práce. 

 Výběr konkrétního řešení 

Úvodem bych chtěl uvést, že zvolené řešení realizace bylo vybráno na základě konkrétní 

situace v akciové společnosti BKB Metal. Byl tedy brán zřetel především na požadavky 

zadavatele a skutečnost, jakým má být tato aplikace využívána. Dále pak rozhodování 

ovlivnily také aspekty bezpečnostní, spolehlivostní a ergonomické. 

  V následujících podkapitolách stručně popíši rozdíly mezi navrhovanými způsoby 

řešení. Všechny způsoby řešení jsou postaveny na stejném technickém základě  

a využívají tedy technologie .NET, programovací jazyk C#, dotazovací jazyk SQL  

a samotný SQL server, kde je uložena databáze aplikace. 



 

58 

 

4.1.1 Návrh řešení 1 

Jedná se o řešení, kdy bude aplikace rozdělena na klientskou a serverovou část. Klientská 

část, tedy aplikace samotná, bude běžet na počítačích klientů a serverová část, tedy 

databáze, bude běžet na serveru k tomuto účelu určeném. Aplikace bude realizovaná 

pomocí technologie Windows Forms a bude tedy přímo určena pro platformu Windows, 

na které běží kompletně celý informační systém akciové společnosti BKB Metal. Každý 

klient bude mít nainstalovanou tuto aplikaci na své stanici a pomocí ní bude přistupovat 

k datům, které budou uloženy v transakční databázi na aplikačním serveru. Implementace 

aplikace je tedy náročnější, jelikož je potřeba aplikaci nainstalovat na každou klientskou 

stanici a tato situace nastává také v případě nasazení budoucích nových verzí aplikace. 

Ovšem i tyto situace lze zautomatizovat, například prostřednictvím Group Policy 

v součinnosti s Active Directory.  

Hlavními výhodami tohoto řešení jsou bezpečnost a rychlost aplikace. Dále pak 

se jedná o typ aplikace, na který jsou uživatelé zvyklí z prostředí Windows. Technologie 

Windows Forms také umožňuje vytvořit příjemné, funkční a efektivní grafické 

uživatelské prostředí, které bude splňovat nároky uživatele na ovládání a také bude 

splňovat určité ergonomické požadavky. Windows Forms dále umožňuje interakci 

s klientskou stanicí na velmi detailní úrovni. Vývojová technologie .NET poskytne 

veškeré standardizované funkční náležitosti celého systému a programovací jazyk C# je 

svými vlastnostmi vhodný k účelům použití aplikace. 

Dále musíme vzít v úvahu informační panel, který je také součástí řešení. Z tohoto 

hlediska je rovněž naprosto žádoucí, aby byla aplikace zobrazena v plném rozlišení a byla 

přesně uzpůsobena k zobrazovacím účelům pomocí informačního panelu. Bude tedy 

vytvořena upravená verze aplikace přesně k těmto účelům. 

Serverová aplikační a datová část bude přístupná pouze z lokální sítě společnosti, 

případně prostřednictvím VPN, což výrazným způsobem zvyšuje její bezpečnost  

a celkovou odolnost kompletně celého systému. 



 

59 

 

Mezi zdánlivé nevýhody tohoto řešení bychom mohli zařadit, že přihlášení do 

aplikace bude možné pouze v případě, že se stanice klienta bude nacházet v lokální síti 

společnosti. Tuto situaci však lze řešit i pomocí VPN, kdy tedy bude možné se do aplikace 

přihlásit z jakékoliv stanice i mimo lokální síť společnosti právě prostřednictvím 

propojení virtuální privátní sítě. Tato problematika souvisí zejména s bezpečností celého 

řešení, která je pro akciovou společnost BKB Metal prioritní. A z tohoto důvodu lze 

považovat toto řešení za nejlepší variantu, alespoň co se bezpečnosti řešení týče. Je 

potřeba si stanovit, co je pro zadavatele, tedy společnost BKB Metal, a.s., prioritní a podle 

toho zvážit možnosti a zvolit tak nejadekvátnější řešení. 

Dále je potřeba uvést, že je nutné, aby na každé klientské stanici byl nainstalován 

.NET Framework, který je již ale součástí operačního systému Microsoft Windows. 

Autentizace uživatelů v aplikaci je řešena vícenásobně a komunikace s databází 

aplikace probíhá šifrovaně. Součásti návrhu je také řešení zálohování dat, ale i celého 

systému tak, aby bylo možné v případě havárie serveru v co nejkratším čase spustit 

aplikaci na záložním serveru. 

4.1.2 Návrh řešení 2 

Toto řešení vychází ze stejného základu jako řešení předchozí. S rozdílem ve zpracování 

a použité technologii. V tomto řešení bude využito technologie ASP.NET, jedná se  

o technologii sloužící k vývoji webových aplikací, tedy Web Forms. 

  Web Forms nám také umožňuje vytvořit příjemné, funkční a efektivní grafické 

uživatelské prostředí, které bude splňovat nároky uživatele na ovládání a také bude 

splňovat určité ergonomické požadavky. Rozdíl oproti předchozímu řešení je zejména 

v jednodušším návrhu grafických prvků. 

  Mezi výhody tohoto řešení bychom mohli zařadit především možnost přístupu 

k aplikaci přes webový prohlížeč, což vede v budoucnu ke snadnějšímu nasazení nových 

verzí aplikace a také samotná implementace je podstatně jednodušší. Skutečnost, že není 

nutné mít klientskou aplikaci nainstalovanou na stanici je také jeden s hlavních rozdílů 
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oproti předcházejícímu řešení. Tím dalším rozdílem je možnost snadnějšího řešení 

přístupu z jakékoliv stanice připojené k síti internet. Tento fakt s sebou však přináší 

zásadní bezpečnostní rozdíl mezi oběma řešeními. V případě, že využijeme výhod tohoto 

řešení, tedy umožnění přístupu z jakékoliv stanice, která je připojena k internetu, musíme 

také databázovému serveru přiřadit veřejnou IP adresu, aby bylo možné se 

prostřednictvím webové aplikace připojit k aplikačním datům mimo lokální síť 

společnosti a využít tak výhod tohoto řešení. 

  Jak už bylo naznačeno, využití výhod tohoto řešení s sebou přináší zvýšení rizika 

bezpečnostní hrozby. Když je databázový server přístupný mimo lokální síť společnosti, 

objevuje se zvýšené riziko výskytu bezpečnostní hrozby, tedy události, která může narušit 

integritu jak celého systému, tak aplikačních dat uložených v databázovém serveru. Bylo 

by tedy nutné tuto situaci řešit pomocí vícenásobné autentizace s moderními šifrovacími 

algoritmy, aby došlo k eliminaci bezpečnostních hrozeb na požadovanou úroveň. 

 Zvolené řešení 

Vzhledem ke skutečnosti, že bezpečnost celého systému je pro akciovou společnost BKB 

Metal naprostou prioritou, bylo zvoleno první řešení, tedy realizace řešení 

prostřednictvím technologie Windows Forms. Součásti databáze jsou také určitá osobní 

data uživatelů a citlivá data společnosti, což znamená, že je žádoucí eliminovat možnost 

výskytu bezpečnostní hrozby na co nejmenší možnou úroveň. V případě prvního řešení, 

je implicitní bezpečnost systému daleko vyšší, především kvůli zamezení přímého 

přístupu k serveru prostřednictvím veřejné internetové sítě. Při rozhodování byla 

samozřejmě zvážena také další kritéria a požadavky. Zejména skutečnost, že není 

žádoucí, mimo výjimečné případy, aby byla aplikace ovládána mimo sídlo společnosti 

BKB Metal, a.s. V těchto výjimečných případech, jedná se o počet v rámci desítek za rok, 

bude využito připojení pomocí VPN. Mezi další faktory, které rozhodly o volbě prvního 

řešení, patří také implementace informačního panelu, kde je vhodnější využít řešení 

pomocí technologie Windows Forms, protože je relativně snadné upravit základní verzi 

aplikace pro zobrazovací účely, oproti vytvoření kompletně responzivní aplikace, tak aby 

vyhovovala také zobrazovacím účelům, které jsou v případě informačního panelu 

prioritní. Bylo také přihlédnuto ke skutečnosti, že není plánováno uvolňování nových 
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verzí aplikace například na měsíční bázi, což znamená, že tento proces nebude tak častý 

a implementace nových verzí tedy nebude vytěžovat zdroje společnosti v míře, která by 

mohla zapříčinit omezení procesů jiných. 

 Návrh databáze 

V této části práce si již budeme zabývat návrhem databáze, ve které budou uložena 

veškerá data aplikace. Úvodem je potřeba říci, že v případě této aplikace je veškerá 

výpočetní část přesunuta na stranu klienta a to zejména z důvodu rozložení zátěže na 

databázový server. Veškerá práce s daty se tedy odehrává na straně klienta, tedy na jeho 

stanici, kde je aplikace spuštěna. SQL jazyk může být za určitých okolností rychlejší  

a efektivnější, než provádění operací s daty pomocí jazyka C#, ale v případě, že aplikace 

poskytuje také analytická data, která mohou být náročná na výpočet, je podle mých 

zkušeností vhodnější zvolit právě toto řešení, kdy je veškerá manipulace se surovými daty 

přesunuta na aplikační úroveň. Dále pak také hraje roli počet najednou přistupujících 

uživatelů k databázi. V případě, že se veškerá manipulace s daty odehrává na databázové 

úrovni, tak všechnu tuto činnost musí obstarávat jedna fyzická stanice, tedy v našem 

případě jeden databázový server. A právě v případě velkého množství najednou 

přistupujících uživatelů může dojít ke znatelnému snížení výkonu, jelikož databázový 

server musí také každému uživateli zvlášť poskytnout požadované informace, které byly 

předmětem jeho dotazu. Vzhledem ke skutečnosti, že klientské stanice v akciové 

společnosti BKB Metal jsou výkonově velice nadprůměrné a omezení rychlosti z pohledu 

počítačové sítě není pravděpodobné, jelikož přenášená data nejsou nikterak veliká, jsem 

se rozhodl aplikovat právě řešení, které přesouvá hlavní výpočetní část na stranu 

aplikační. Toto řešení má také další výhody. Mezi ně například patří přehlednost návrhu, 

jelikož je od sebe jasně oddělena aplikační, tedy výpočetní a databázová část aplikace, 

Tato skutečnost výrazně zjednodušuje budoucí úpravy, či implementaci nových 

funkcionalit. 

4.3.1 Normalizace databáze 

  Při návrhu databáze bude vycházeno z obecně známých pravidel pro tvorbu vhodně 

designované databáze. Ovšem už při návrhu databáze si musíme uvědomit, jaké bude její 
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použití a k těmto účelům jí také přizpůsobit. Podle mých zkušeností neexistuje 

jednoznačný obecný způsob, jak navrhnout správně a především efektivně fungující 

databázi. Tento cílený stav vždy musí reflektovat to, jak bude koncová aplikace pracovat 

s daty uloženými v databázi. Je potřeba najít především optimální poměr, který budeme 

aplikovat při normalizování databáze. Normalizace je bezesporu důležitá, ovšem je 

potřeba si uvědomit, že přílišná normalizace může přinést mnohem více škody než užitku. 

Z teoretického hlediska je normalizace databáze skvělá věc. Pomáhá organizovat data 

uložená v databázi, usnadňuje manipulaci s nimi a obecně databázi zpřehledňuje  

a v neposlední řadě také dokáže šetřit místo na disku. 

V případě tohoto projektu, který je předmětem této bakalářské práce, se budeme 

především soustředit na rychlost databáze a její spolehlivost. Normalizaci tedy určitě 

využijeme, ovšem v takové míře, aby to odpovídalo způsobu, jakým bude aplikace 

pracovat s daty. Musíme si uvědomit, že aplikace bude v daleko větší míře data číst, než 

zapisovat a tudíž zde výhod normalizace příliš nevyužijeme, naopak přílišná normalizace 

dat v databázi by byla kontraproduktivní. Také když vezmeme v potaz, jaké množství dat 

se bude zhruba v databázi nacházet, dojdeme k závěru, že úspora místa na disku je 

v tomto případě téměř zanedbatelná. Také mnoho vazeb mezi tabulkami nám při čtení 

může činit potíže s výkonem. Naproti tomu zase příliš málo vazeb by v tomto případě 

znamenalo mít v databázi jednu či dvě velké tabulky, které by taktéž omezovaly 

výpočetní výkon. 

Jedna věc z toho vyplývá naprosto jasně a to, že je potřeba normalizovat databázi 

tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu při zachování určitých pravidel organizace 

dat v databázi a to vše v souvislosti se způsobem, jakým bude koncová aplikace s těmito 

daty pracovat. 
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4.3.2 Využití a práce s daty v aplikaci 

Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, aplikace bude především data číst  

a v nepravidelných intervalech bude docházet k zadávání dat nových, či úpravě dat 

stávajících. To ovšem v daleko menší míře, než v případě čtení dat. Aplikace bude 

pracovat tak, že bude zobrazovat aktuální data. To znamená, že bude muset docházet 

k velmi časté aktualizaci zobrazovaných dat, tudíž ke čtení dat z databáze a musíme si 

uvědomit, že toto čtení dat z databáze probíhá paralelně, tedy z více klientských stanicí 

zároveň. Naproti tomu k zápisu dat, či úpravě již uložených dat bude docházet 

v nepravidelných intervalech. Při vytváření rezervací bude docházet k zápisu nových dat 

do databáze. Z provedené analýzy lze očekávat, že se bude jednat o desítky zápisů denně, 

což lze považovat za nízké číslo. Dále pak různé úpravy rezervací, vozidel, uživatelů  

a aktualizace dalších stavových veličin v systému se bude v průměru pohybovat okolo 

100 úprav týdně. Co se týče mazání dat, tak se zde opět pohybujeme do 100 případů 

v rámci týdne a to z toho důvodu, že se neaktuální rezervace přesouvají do archívu  

a dochází tak k jejich mazání z tabulky určené pro aktuální plán rezervací. Pro představu 

mohu uvést, že počet čtení dat z databáze se denně pohybuje v rozmezí 2500 až 4000 

případů. Tato data byla získána prostřednictvím provedené dlouhodobé analýzy, jelikož 

tato aplikace běží v rámci informačního systému akciové společnosti BKB Metal již 

druhým rokem. Disponuji tedy dostatkem analytických dat na to, aby má tvrzení ohledně 

návrhu databáze pro tuto aplikaci s touto použitelností mohla být považována za 

adekvátní a dostatečně podložená fakty. 
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4.3.3 Návrh datového modelu 

V této části se již zaměříme na samotný návrh datového modelu, který také tvoří základ 

pro následný návrh databázového schématu. Prvním a stěžejním bodem bude definovat 

jednotlivé datové objekty, tedy entity a jejich vzájemné vztahy. A na základě toho 

následně vytvoříme ER diagram. 

  Vzhledem k tomu, že aplikace je využívána v jedné společnosti na jedné pobočce, 

není nutné v tomto případě počítat se společností jako entitou, která bude hrát v databázi 

nějakou roli. Základními entitami tedy jsou vozidlo, zaměstnanec a rezervace. 

 

Obrázek 8: ER diagram. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.3.4 Návrh databáze a zabezpečení 

Budeme vycházet z návrhu datového modelu, tedy ER diagramu. Ten dále optimalizuji 

tak, aby odpovídal účelu, ke kterému má sloužit. Využijeme také normalizace, tak jak 

bylo dříve popsáno.  
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  V případě tabulky rezervací jsem se rozhodl, v rámci optimalizace návrhu a snížení 

náročnosti na přenášená data, že tabulka rezervací bude tabulkou, která bude obsahovat 

pouze probíhající a plánované rezervace. Všechny ostatní rezervace se budou pomocí 

aplikace automaticky přesunovat do tabulky historie rezervací. Tato věc se samozřejmě 

dá řešit pouze pomocí úprav jednotlivých SQL dotazů, ale v případě, že tabulka rezervací 

bude mít 10 000 řádků, tak bude jistě vyhledávání v ní zabírat více času, než když bude 

uchovávat pouze aktuálně platné rezervace. Jde tedy především o opatření, které má za 

úkol zrychlit a zpřehlednit celý systém. 

  Vzhledem k tomu, že v tabulce zaměstnanců budeme uchovávat také jejich hesla, 

respektive otisk hesla, musíme tuto situaci vyřešit tak, aby zde nevznikla bezpečnostní 

hrozba. Naopak této situace využijeme v náš prospěch a použijeme ji jako další prvek 

zabezpečení aplikace. Aby toto řešení mohlo splňovat stanovené bezpečnostní kritéria 

v rámci informačního systému společnosti, bude muset být v databázi ukládán 

vygenerovaný hash, který bude sestávat z kombinace hesla a soli. Principiálně tato 

metoda funguje tak, že použijeme tak zvanou techniku solení, kdy k textovému řetězci 

hesla přidáme unikátně vygenerovaný prvek o délce 36 znaků, který bude k tomuto 

řetězci vázán a použit k následné aplikaci zvolené kryptografické hashovací funkce. 

Tento prvek se tedy nazývá v kryptografii sůl. K šifrování využijeme kryptografické 

hashovací funkci SHA-512. Postupuje se tedy tak, že se k heslu přidá sůl a následně se 

aplikuje hashovací funkce a tento výsledek uchováváme v databázi. V databázi máme 

tedy uložený hash řetězec, který byl vypočítán z hesla a přidané soli. Kdybychom ukládali 

v databázi pouze hash hesla bez přidané soli, tak bychom potenciálním útočníkům 

výrazně ulehčili uhodnutí hesla. Použití soli, při generovaní hash řetězce, výrazným 

způsobem zvyšuje celkovou bezpečnost, jelikož útočník při pokusech o uhodnutí hesla 

bude muset provádět tyto pokusy i se solí, což absolutním způsobem zvyšuje časovou 

náročnost na případné uhodnutí. Skutečnost, že tato unikátně vygenerovaná sůl bude 

uchovávána v databázi, teoreticky umožňuje použití slovníkového útoku, ale prakticky je 

to naprosto nereálné, především z důvodu enormní časové náročnosti. Uložená sůl je 

v databázi uchovávána jako textový řetězec, neexistuje žádný relevantní důvod jí šifrovat. 
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Obrázek 9: Tabulky databáze s atributy a datovým typem. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Tabulka T_Historie obsahuje veškeré rezervace, které již proběhly. Jedná se tedy  

o přehled uskutečněných jízd, které systém musí uchovávat. Tabulka obsahuje 

identifikátor rezervace, který je primárním klíčem této tabulky a má nastaven 

automatickou inkrementaci. Dále se v tabulce nachází státní poznávací značka 

příslušného vozidla, která je rovněž unikátní a je cizím klíčem do tabulky T_Vozidlo. 

Identifikátor zaměstnance je unikátní označení zaměstnance a jedná se taktéž o cizí klíč 

do tabulky T_Zamestnanec. Dále tabulka obsahuje datum zapůjčení, datum vrácení, 

datum provedení rezervace a místo, kde vozidlo jelo. Všechny atributy musí být zadány, 

tedy nejsou povoleny nulové hodnoty. 

  Tabulka T_Rezervace je navržena prakticky totožně jako tabulka T_Historie. 

Jediný atribut, který je zde navíc, je záznam o prodloužení rezervace, který může nabývat 

pouze dvou hodnot, tedy 0 nebo 1. Tato tabulka slouží k zaznamenávání aktuálních  
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a plánovaných rezervací. Skutečnost, proč systém obsahuje 2 prakticky totožné tabulky, 

byl popsán výše. 

  Tabulka T_Vozidlo obsahuje všechna potřebná data ke všem vozidlům v systému. 

Primárním klíčem této tabulky je státní poznávací značka. Dále tabulka obsahuje název 

značky vozidla, konkrétní model, přednostní vjezd vozidla například do konkrétní firmy. 

Dalšími atributy jsou klíče a doklady k vozidlu, dálniční známka, platnost STK, stav 

tachometru další pravidelné servisní prohlídky, datum příštího pravidelného servisu 

vozidla, aktuální stav tachometru a upozornění, kde lze v administraci zadat jakékoliv 

upozornění týkající se konkrétního vozidla. Do upozornění systém také automaticky 

ukládá upozornění týkající se blížícího se pravidelného servisu a STK. SPZ automobilu 

musí být unikátní a všechny hodnoty kromě přednostního vjezdu a upozornění musí být 

zadány. U těchto dvou atributů je tedy povolena hodnota NULL. Atribut přednostního 

vjezdu je cizím klíčem do tabulky T_Vjezd, která obsahuje názvy jednotlivých vjezdů 

zadaných v systému. 

  Tabulka T_Zamestnanec obsahuje identifikátor zaměstnance, který je primárním 

klíček této tabulky a má nastaven automatickou inkrementaci. Dalšími atributy jsou 

jméno a příjmení zaměstnance, jeho přihlašovací jméno, systémem vygenerovaný hash  

a sůl. Dále pak mobil zaměstnance, e-mail a skupinu zabezpečení, ve které je zaměstnanec 

zařazen. Atributy mobil a e-mail mají povolenu hodnotu NULL. Ostatní atributy jsou 

vyžadovány. Atribut skupiny zabezpečení je cizím klíčem do tabulky T_Skupina, která 

obsahuje názvy jednotlivých bezpečnostních skupin zadaných v systému. Hash sám  

o sobě má vlastnost unikátnosti, ale tento parametr mu také nastavíme v databázi. 

Kryptografická sůl bude také obsahovat parametr uniqueidentifier, který zabezpečí, že 

nebude systém vygenerovaná stejná kryptografická sůl pro různé uživatele. Oba dva 

atributy tedy budou unikátní. Unikátní kryptografická sůl výrazně zvyšuje úroveň 

bezpečnosti vygenerovaného hashe. Atribut přihlašovací jméno bude také unikátní. 

V rámci aplikace CarPark není potřeba udržovat další osobní informace o uživatelích, 

jako je například adresa trvalého bydliště nebo rodné číslo zaměstnance, jelikož jsou tyto 

informace irelevantní ve vztahu k funkci, jakou aplikace CarPark plní. Tyto osobní údaje 

jsou předmětem jiných systému v rámci celkového informačního systému společnosti. 



 

68 

 

 

Obrázek 10: Schéma databáze aplikace CarPark znázorňující vazby mezi databázovými tabulkami. (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

 Návrh aplikace 

V této části práce se již budeme zabývat samotným návrhem aplikace. Dostáváme se tak 

ke stěžejní části celého řešení. Pro aplikaci jsme zvolili název CarPark. Nejprve se 

zaměřím na popis návrhu grafického uživatelského rozhraní a následně bude popsána 

funkční část aplikace také s grafickým znázorněním. Úplně prvním bodem, který 

rozeberu, však bude připojení a práce s databází, což je základ, bez kterého by aplikace 

nemohla fungovat. 

4.4.1 Připojení a práce s databází 

V této části se budu zabývat popisem, na jakém principu funguje práce s databází a jak se 

k ní samotná aplikace připojuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o objektově orientované 

programování, tak všechen kód sloužící ke komunikaci s databází je soustředěn do jediné 

třídy s názvem Database. Přihlášení do aplikace CarPark zabezpečuje třída Login  

a samotná hlavní část aplikace je soustředěna ve třídě CarPark. Dále pak aplikace 
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obsahuje třídy podle jednotlivých objektů databáze. Jsou zde tedy následující třídy: Car, 

User, Plan a PlanAll. Této technice se také říká objektově relační mapování, kdy se 

snažíme zachytit co nejvěrněji realitu a podle ní následně navrhnout příslušné entity, jež 

nám v rámci objektově orientovaného programování značně zpřehledňují kompletní 

návrh aplikace. Třída Database tedy obsahuje kompletní správu připojení k databázi  

a jednotlivé dotazy. Samostatné třídy, které reprezentují objekty databáze, slouží 

v aplikaci k předávání jednotlivých parametrů dotazu. Tyto třídy jsou využívány 

obousměrně, tedy při čtení i při zápisu, úpravě či mazání dat v databázi. V aplikaci se pak 

načtená data přiřazují k jednotlivým datovým zdrojům a následně se s nimi pracuje. 

V případě zápisu, úpravy či mazání dat v databázi tyto třídy předávají příslušné parametry 

jednotlivým dotazům a vytvářejí se tak pomocí nich parametrizované SQL dotazy. Tento 

objektově orientovaný návrh práce s databází značně usnadňuje implementaci nových 

funkcí a případné úpravy stávajících funkcí. 

  Základní technologií ADO.NET, přes kterou probíhá veškerá komunikace 

s databází, je třída DataReader. DataReader je rychlejší než DataAdapter, a proto jsem se 

rozhodl pro jeho implementaci. Třída DataReader také umožňuje ponechat připojení 

aktivní, kdežto DataAdapter vždy spojení ukončuje. DataAdapter pracuje s tabulkami, 

naproti tomu DataReader pracuje s datovým proudem, a proto je také rychlejší. Také 

vzhledem ke skutečnosti, že kompletní práce s databází probíhá objektově, přes 

jednotlivé třídy objektů, je použití řešení pomocí třídy DataReader adekvátní volbou. 

  K tomu, abychom se k databázi mohli připojit, potřebujeme vytvořit 

ConnectionString, tedy textový řetězec pro připojení. ConnectionString se taktéž nachází 

v námi vytvořené třídě Database a musí být umístěn na začátku programového kódu. 

Tento řetězec pro připojení k databázi v našem případě obsahuje přihlašovací údaje 

k SQL serveru, informace o instanci SQL serveru a samotné databázi. Lze použít také 

pouze autentizaci pomocí Windows, ale vzhledem ke stanovené bezpečnostní úrovni bylo 

implementováno přihlášení přes uživatelský účet v dané instanci SQL serveru. 

ConnectionString používá integrované bezpečnostní opatření, to v našem případě však 

nestačí. Vzhledem k tomu, že se v tomto textovém řetězci nachází přihlašovací údaje, je 

nezbytné, tuto situaci patřičně ošetřit. V tomto případě použijeme šifrování. Tento řetězec 

pro připojení zašifrujeme a znemožníme tak jeho přečtení. Toto řešení považuji za 
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relativně účinné a zároveň se tím sníží bezpečnostní riziko napadení SQL serveru na 

požadovanou úroveň. Je však potřeba si uvědomit jeden nesporný fakt. Při navazování 

komunikace nakonec vždy musí dojít k dešifrování řetězce pro připojení k SQL serveru, 

což znamená, že nikdy nejsme teoreticky s naprostou jistotou schopni znemožnit úplné 

přečtení tohoto řetězce. Prakticky lze ale tento řetězec přečíst jen ve stavu, kdy ještě není 

aplikační kód zkompilován a šifrování řetězce je zde právě z tohoto důvodu. 

4.4.2 Zabezpečení komunikace 

  Ke komunikaci s databází aplikace vždy používá parametrizované SQL dotazy, aby 

opět byla dodržena stanovená bezpečnostní kritéria a byly všechny vstupy patřičně 

ošetřeny. Parametrizované SQL dotazy znemožňují použití techniky SQL injection, která 

se používá k napadení databázové vrstvy. Jedná se v podstatě o vsunutí vlastního kódu  

a tedy pozměnění původního SQL dotazu útočníkem. 

4.4.3 Grafické uživatelské rozhraní 

V této části bude popsán návrh grafického uživatelského rozhraní aplikace CarPark. 

Základní barevné schéma bylo s konzultací uživatelů a samotným zadavatelem projektu 

zvoleno na tmavě šedou a bílou. Naším cílem bylo vytvoření graficky přívětivého 

prostředí a zároveň zachování požadované ergonomie a uživatelského komfortu. Také 

vzhledem k informačnímu panelu a zachování stejného grafického schéma bylo žádoucí, 

aby pozadí bylo tmavého odstínu. Nicméně klientská aplikace CarPark bude poskytovat 

možnost přepnutí grafického schéma, které bude mít klasicky bíle pozadí. Toto řešení 

není náročné na implementaci a zároveň je zde pro případ, že by některým uživatelům 

tmavé grafické schéma nevyhovovalo. 

  Grafické uživatelské prostředí bude navrhováno v rámci vývojového prostředí 

Visual Studio. K návrhu využijeme jak grafický editor, tak kód pro zrychlení úprav  

a usnadnění návrhu. Všechna okna aplikace CarPark mají pevně dané rozlišení. Úvodní 

okno aplikace má rozlišení 1280 na 800 obrazových bodů. V případě, že zobrazovací 

zařízení disponuje nižším rozlišením, aktivují se scrollbary pro posun v okně aplikace. 

Aplikace také disponuje efekty, které celkově dotvářejí její design. 
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Obrázek 11: Úvodní okno aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.4.4 Funkční část aplikace 

Obsahem této části bude kompletní popis funkční části aplikace CarPark. Jak již bylo 

několikrát řečeno, hlavní náplní této aplikace je poskytovat rezervační systém s možností 

kompletní správy všech vozidel, které v akciové společnosti BKB Metal fungují v tomto 

režimu. V této části tedy do detailní úrovně popíši, jakým způsobem aplikace pracuje. 

Popíši to, co ve své podstatě vykonává programový kód, jež zajišťuje kompletní funkční 

stránku aplikace. Popis funkčnosti nepopisuje veškeré funkční náležitosti programového 

kódu aplikace, jelikož tento kód je poměrně rozsáhlý a není v možnostech této práce do 

detailu popisovat každý krok, který algoritmus aplikace vykonává. 

  První části bude spuštění aplikace a přihlášení. Při instalaci aplikace se vytvoří 

zástupce na ploše a také v panelu Start systému Windows. Po spuštění aplikace bude 

uživatel vyzván k zadání přihlašovacího jména a hesla do textových polí. 
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Schéma aplikace CarPark 

Toto schéma znázorňuje základní funkční moduly aplikace CarPark s jejich vazbami. 

 

Obrázek 12: Schéma základních funkčních modulů aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 13: Přihlašovací okno aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Modul přihlášení 

Přihlašovací okno kromě textových polí obsahuje také tři tlačítka, která slouží 

k přihlášení, změně hesla, nebo k ukončení aplikace. Po zadání přihlašovacího jména  

a hesla, může uživatel kliknout na tlačítko přihlásit. Tímto dojde ke kontrole, zda 

uživatelské jméno souhlasí s heslem a následně se spustí úvodní obrazovka aplikace 

CarPark. V opačném případě se uživateli zobrazí chybové okno, kde je uvedeno, že 

zadané přihlašovací jméno či heslo není správné. Kontrola hesla se provádí pomoci 

srovnání hash řetězců. Aplikace tedy zadané heslo uživatelem spolu s unikátní solí 

načtenou z databáze vytvoří hash a oba řetězce porovná. 

 

Obrázek 14: Okno pro změnu hesla. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul změna hesla 

Při změně hesla je potřeba uvést správnou kombinaci přihlašovacího jména a původního 

hesla. Následně uživatel zvolí nové heslo a klikne na tlačítko pro změnu hesla. Proces 

probíhá stejně jako v případě přihlášení, opět se kontrolují hash řetězce. V případě, že 

hesla souhlasí, dojde ke změně na požadované nové heslo a vytvoří se zároveň nová 

unikátní sůl, také se znovu vypočítá hash a vše se uloží do databáze. V opačném případě 
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se uživateli zobrazí chybové okno, kde je uvedeno, že zadané přihlašovací jméno či heslo 

není správné. Minimální délka hesla je 6 znaků, když je nové heslo kratší, systém 

upozorní uživatele příslušnou chybovou hláškou. 

Procesy při spouštění aplikace a hlavní modul CarPark 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní okno aplikace CarPark, které obsahuje všechny 

automobily, jež jsou součásti systému. Veškerý programový kód hlavní části aplikace se 

vykoná již při spouštění aplikace, tak aby po kompletním spuštění byl zobrazen aktuální 

a korektní stav. Při spouštění aplikace jsou načítána všechna vozidla, která jsou zároveň 

umisťována v panelu. Zároveň jsou také načítány všechny aktuální rezervace z tabulky 

rezervací. V horním panelu se nachází ovládací prvky aplikace. Hlavní část však tvoří 

panel s jednotlivými vozidly. Panel s vozidly obsahuje v defaultním nastavení 28 pozic, 

což v případě implementace v akciové společnosti BKB Metal naprosto dostačuje. 

Algoritmus je však schopen v případě vyššího počtu vozidel vytvořit další pozice pro 

další vozidla a aktivovat scrollbary pro posun v rámci hlavního okna aplikace. Každý 

panel vozidla obsahuje SPZ, značku, model, stav a ikonu symbolizující daný stav, 

přednostní vjezd, upozornění a ikonu dálniční známky. Všechny tyto informace jsou 

načítány z databáze, kromě stavu automobilu, ten přiřazuje sama aplikace na základě 

výpočtu. Tento výpočet probíhá tak, že jsou kontrolovány jednotlivé rezervace a ty jsou 

porovnávány s aktuálním časem. V závislosti na tom, je danému vozidlu přiřazen 

příslušný stav. V zásadě se jedná o jednoduchý algoritmus, když je v systému rezervace, 

která právě probíhá, tedy aktuální čas je v rozmezí začátku a konce dané rezervace, tak 

se u vozidla zobrazí stav „Obsazeno“ s příslušným symbolem. V případě, že se v systému 

nenachází právě probíhající rezervace u daného automobilu, vyskytují se zde dvě 

možnosti, tedy dva další stavy, kterých může dané vozidlo nabývat. Tyto stavy jsou 

„Volno“ a „Rezervováno“.  

  V případě stavu, kdy je automobil vyhodnocen jako volný, je to jednoduché. Tento 

stav mají všechna vozidla, jejichž rezervace buď neexistují, nebo jsou vzdáleny více jak 

3 hodiny od aktuálního času systému. 
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  Obtížnější situace nastává při vyhodnocování stavu, kdy je vozidlo označeno jako 

rezervované. Tento stav se zobrazí u těch vozidel, u kterých se v systému nachází taková 

rezervace, jejíž začátek je vzdálen od aktuálního času systému 1 sekundu až 2:59:59. To 

samo o sobě také není problém. Ten ovšem nastává v případě, že začátek rezervace je 

zadán v časovém intervalu 0:00:01 až 2:59:59. V tomto případě musíme situaci ošetřit  

a algoritmus, který provádí přiřazování stavu, upravit tak, aby nemohlo dojít k výpočtu 

neplatné hodnoty datového typu datetime. Algoritmus totiž ukládá hodnotu data a času 

pro výpočet stavu „Rezervováno“. U tohoto parametru se odečítají zmíněné 3 hodiny od 

aktuálního času, tak aby hodnoty mohly být neustále porovnávány a aplikace zobrazovala 

v každém okamžiku správnou hodnotu stavu vozidla. K tomu, aby nedošlo k výpočtu 

neplatné hodnoty, je potřeba přepočítat hodnoty tohoto časového parametru. Tato situace 

se stává velmi zřídka, ale může se vyskytnout, proto musí být systém na tuto výjimku 

připraven a schopen ji ošetřit. Horší situace nastává v případě, kdy se jedná o rezervaci 

v časovém intervalu 0:00:01 až 2:59:59 a zároveň se jedná o první den v měsíci, či 

dokonce v roce, nebo se jedná o přestupný rok. Zde musíme opět přepočítat hodnoty 

tohoto časového parametru, aby nemohlo dojít k výpočtu neplatné hodnoty. Toto vše řeší 

algoritmus v rámci cyklu s příslušnými podmínkami zhruba na 15 řádcích kódu. 

  Automobilu může být přiřazen ještě stav „Mimo provoz“ a to v případě, že je 

tomuto vozidlu přiřazeno příslušné upozornění, které se do systému zavádí pomocí 

modulu obstarávající správu automobilů. Algoritmus následně kontroluje, zda položka 

upozornění u jednotlivých vozidel obsahuje informace o tom, že je automobil mimo 

provoz. V případě, že algoritmus vyhodnotí a přiřadí automobilu tento stav, nebude 

možné po celou dobu, kdy se vozidlo nachází v tomto stavu, provádět rezervace. 
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Obrázek 15: Úvodní okno aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Modul rezervací 

Všechny panely, v nichž jsou aktivní automobily, slouží také jako tlačítka. Když uživatel 

klikne na daný automobil, zobrazí se okno s přehledem rezervací a panelem pro zadání 

nové rezervace. 

 

Obrázek 16: Okno aplikace s přehledem rezervací a panelem pro zadání nové rezervace. (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

  V tomto okně lze vidět přehled naplánovaných rezervací daného automobilu, 

provádět jejich úpravy, či je případně mazat. To vše za předpokladu, že k dané činnosti 

máme dostatečná uživatelská oprávnění. Administrátor systému má právo provádět 

veškeré změny, uživatelé na recepci mohou měnit stavy klíčů a dokladů k danému vozidlu 

a běžní uživatelé mohou spravovat své vlastní rezervace. Rezervace se do přehledu 

načítají chronologicky a v případě, že jejich počet přesáhne vymezený prostor, tak 

algoritmus aktivuje scrollbary a vytvoří příslušný počet polí pro zobrazení dalších 

rezervací. Dále se v tomto okně nachází panel pro zadání nové rezervace. Panel se 

zobrazením stavu klíčů a dokladů daného automobilu. A v neposlední řadě se zde také 

nachází panel se zobrazením upozornění a informací o vozidlu. 

  Rezervaci uživatel zadá tak, že vybere požadované datum a čas začátku a konce 

rezervace a zadá místo, kam s vozidlem pojede. Algoritmus hlídá všechny zadávané 
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hodnoty a v případě neplatných hodnot okamžitě uživatele upozorní chybovou hláškou  

a danou rezervaci nevytvoří. Algoritmus také musí kontrolovat, zda nedochází ke kolizi 

s ostatními rezervacemi, což je podle mě nejnáročnější část celé aplikace, co se 

programového kódu týče. 

  V přehledu rezervací se u plánovaných, či probíhajících rezervací objeví tlačítka 

pro úpravu dané rezervace či její zrušení. Jak již bylo popsáno, tyto práva mají uživatelé 

přiřazeny v závislosti na tom, ve které uživatelské skupině se nacházejí. Při rušení 

rezervace je uživatel vyzván k jejímu potvrzení a následně dojde k odstranění rezervace. 

V případě, že již však byla rezervace započata, nevymaže se tato rezervace z tabulky, kde 

se uchovává historie rezervací v rámci databáze aplikace. V této tabulce se pouze upraví 

datum a čas ukončení rezervace.  

  Rezervace jsou automaticky ukončovány, když vyprší jejich čas a dojde k vrácení 

klíčů a dokladů na recepce a recepční tuto informaci zadá do systému. V případě, že 

nedojde k navrácení klíčů a dokladů na recepci, dojde k prodloužení dané rezervace  

o 1 hodinu a tento stav se zaznamená do databáze do tabulky rezervací a následně také 

do tabulky, kde je uložena historie rezervací. To vše za předpokladu, že nedochází ke 

kolizi s ostatními rezervacemi, jež jsou u daného automobilu plánovány. 

Modul úprava rezervací 

Úprava aplikace se spustí po kliknutí na symbol upravit rezervaci. V tomto okně se opět 

nachází zjednodušený přehled rezervací a panel pro zadání nových hodnot dané 

rezervace. 

 

Obrázek 17: Okno úpravy vybrané rezervace. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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  Při zadání požadovaných hodnot uživatelem a kliknutím na tlačítko upravit, opět 

dochází ke stejné kontrole, jako při zadávání nové rezervace. Algoritmus opět kontroluje 

všechny zadané parametry a vyhodnocuje případné kolizní stavy. V případě úspěšně 

úpravy systém informuje uživatele o změně rezervace. V opačném případě je uživatel 

informován chybovou hláškou popisující příčinu chybového stavu. 

Hlavní ovládací panel aplikace CarPark s jednotlivými moduly 

Nyní se vrátím k popisu hlavního ovládacího panelu aplikace, jež obsahuje další funkce, 

které jsou především důležité pro uživatele s administrátorskými právy. 

 

Obrázek 18: Ovládací panel aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  V tomto ovládacím panelu se nacházejí veškeré ovládací prvky k administrační 

činnosti. Z tohoto ovládacího panelu se dají spustit další okna aplikace CarpPark, které 

obsahují plány a historii jízd. Dále pak analytické funkce o využití jednotlivých vozidel. 

Tento panel rovněž obsahuje tlačítka pro spuštění správy automobilů, správy uživatelů  

a správy aplikace. Uprostřed je zobrazován systémový čas aplikace. Dále se zde nachází 

panel, kde jsou zobrazovány aktuální informace a upozornění. Vpravo se nachází panel 

s uživatelskými ovládacími prvky a je zde zobrazen aktuálně přihlášený uživatel. Jsou 

zde tlačítka ke spuštění okna s informacemi o uživatelském účtu, dále pak tlačítka pro 

obnovení, restartování, ukončení aplikace, či k zobrazení návodu. Posledním tlačítko 

slouží k odhlášení uživatele. 
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Obrázek 19: Okno obsahující kompletní správu automobilů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 20: Modul správy automobilů s vybraným vozem. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Modul správa automobilů 

V tomto okně lze kompletně spravovat všechna vozidla, která jsou součástí systému. Lze 

zde jak vybrat vozidlo, které již je v systému a zobrazit jeho podrobnosti, tak lze do 

systému přidat úplně nové vozidlo s příslušnými údaji. Algoritmus opět kontroluje 

všechny zadávané údaje, tak aby mohlo následně proběhnout korektní uložení dat do 

databáze aplikace. V opačném případě informuje uživatele chybovou hláškou 

s příslušným vysvětlením vzniku daného chybového stavu. V případě, že uživatel načte 

konkrétní automobil, zobrazí se v pravém panelu jeho informace. Tyto informace se 

současně také zobrazí v panelu pro úpravu, kde je možné tyto údaje změnit a uložit do 

databáze. Algoritmus opět kontroluje zadané údaje a informuje uživatele o úspěšnosti či 

neúspěšnosti úpravy daného automobilu. Poslední možností je automobil ze systému 

úplně odstranit. Tímto se odstraní také související aktuální a plánované rezervace. 

Historie rezervací nebude tímto odebráním automobilu ovlivněna, neboť systém nastaví, 

do atributu upozornění automobilu, že je vozidlo neaktivní příslušnou hodnotou 

reprezentující tento stav. V atributu upozornění tedy systém uvede textovou hodnotu: 

„neaktivní“. Nikdy tedy nedojde k úplnému odebrání automobilu z databáze, jelikož by 

byla ovlivněna historie rezervací. Dojde tedy v podstatě k deaktivaci automobilu v rámci 

aplikace CarPark, která kontrolou atributu upozornění nebude daný automobil v aplikaci 

zobrazovat. 
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Obrázek 21: Modul správy uživatelů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 22: Modul správy uživatelů s vybraným uživatelem. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul správa uživatelů 

Modul správy uživatelů poskytuje kompletní správu tykající se všech uživatelů 

v systému. Lze vybrat konkrétního uživatele a zobrazit si jeho podrobnosti, či přidat úplně 
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nového uživatele do systému. Při načítání podrobností o uživateli, jsou informace 

načítány jak do panelu vybraného uživatele, tak do panelu sloužícímu k úpravě uživatele 

a také do panelu, který slouží k odebrání uživatele ze systému. Při provádění úprav 

uživatele musíme vždy zadat nové heslo, jedná se o další bezpečnostní opatření. Toto 

heslo bude zasláno uživateli na uvedený e-mail. Při úpravě uživatele se tedy vytvoří nový 

hash nového hesla a nově vygenerované kryptografické soli. Algoritmus opět kontroluje 

všechna zadávaná data a v případě nesrovnalostí informuje uživatele o vzniklé chybě. 

Přidání nového uživatele probíhá podobným způsobem jako úprava. Rozdíl je pouze 

v tom, že není prováděná aktualizace informací uživatele, ale zadáváme do databáze 

úplně nového uživatele. Poslední možností je uživatele ze systému odebrat. Zde bude 

uživatel vyzván k potvrzení, že chce skutečně uživatele odebrat. Po odsouhlasení bude 

uživatel úspěšně odebrán ze systému, ovšem nedojde ke kompletnímu odebrání uživatele 

z databáze. Kompletní odebrání uživatele z databáze by ovlivnilo záznamy v tabulkách 

rezervací a historie rezervací. Z tohoto důvodu aplikace CarPark nastaví danému uživateli 

do atributu skupiny hodnotu reprezentující neaktivní stav uživatele. Atribut skupina, 

v rámci tabulky T_Skupina, bude systémem nastaven na hodnotu: „neakt“. Aplikace již 

nadále nebude uživatele se zařazením do skupiny neaktivních uživatelů zobrazovat. 

 

Obrázek 23: Modul správy aplikace s informacemi. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Modul správa aplikace 

V modulu správy aplikace je v současné verzi aplikace CarPark poskytován přehled 

informací o platnosti licence k užívání aplikace. Dále pak je zde uveden název 

společnosti, k níž se licence vztahuje. Jsou zde také uvedeny informace o poskytovateli 

aplikace CarPark a příslušné kontaktní údaje. V současně implementované verzi aplikace 

CarPark má tento modul pouze informační charakter pro administrátory systému. 

Rozšířené možnosti nastavení aplikace bude implementováno v rámci příští verze 

aplikace CarPark. Tato problematika bude přiblížena v další kapitole zabývající se 

budoucím vývojem. 

 

Obrázek 24: Modul plánu jízd s přehledem aktuálních a plánovaných jízd. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul plán jízd 

Modul plánu jízd slouží všem uživatelům aplikace CarPark, mají do něj tedy přístup  

i běžní uživatelé. Tento modul poskytuje kompletní přehled aktuálních a plánovaných 

rezervací konkrétních automobilů s detailními informacemi o dané rezervaci. Modul byl 

do systému implementován pro zvýšení přehlednosti, aby uživatelé a administrátoři 

systému mohli na jednom místě vidět veškeré aktuální a nadcházející rezervace. 
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Obrázek 25: Modul historie jízd s přehledem uskutečněných jízd. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul historie jízd 

Modul historie jízd poskytuje kompletní přehled uskutečněných jízd. Ve výchozím 

zobrazení je načtena kompletní historie všech automobilů, kterou lze následně filtrovat 

podle konkrétního vozidla. Položky lze také uspořádat kliknutím na záhlaví vybraného 

sloupce a to jak vzestupně tak sestupně. K tomuto modulu mají přístup pouze uživatelé 

s administrátorskými právy. Modul slouží administrátorům systému k poskytnutí 

přehledu uskutečněných jízd a k dohledání konkrétní rezervace s detailními informacemi. 
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Obrázek 26: Modul můj účet s informacemi o uživateli. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul můj účet 

Modul můj účet v současné době poskytuje možnosti úpravy údajů vztahující se 

k přihlášenému uživateli v rámci aplikace. Při spuštění tohoto modulu jsou tedy načteny 

údaje konkrétního uživatele. Položka login, tedy přihlašovací jméno měnit nelze, je 

uživateli zobrazeno pouze pro informační účely. Taktéž si uživatel nemůže změnit jméno 

či příjmení, tyto údaje také slouží pouze k informačním účelům. Všechna tato textová 

pole jsou uzamčena a nelze měnit jejich načtené hodnoty. Tyto údaje může změnit 

administrátor systému v rámci modulu správy uživatelů. Uživatel samotný si tedy 

v modulu můj účet může v současné verzi aplikace CarPark změnit heslo, telefonní číslo 

a e-mail. Při každé změně údajů je potřeba změnit také heslo. Uživatel tedy při úpravě 

údajů zadá své nové heslo a algoritmus opět kontroluje požadovanou délku hesla a další 

zadávané informace. Příslušná textová pole mají vždy nastaveno, jaké znaky jsou 
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přípustné. V případě pokusu zadat nepovolené symboly, algoritmus automaticky tuto akci 

zablokuje. Se zadáním nového hesla je také opět vytvořena nová unikátní kryptografická 

sůl a následně je z kombinace soli a hesla vypočítán hash, který je společně se solí opět 

uložen do databáze. Směr, kterým se bude ubírat budoucí vývoj tohoto modulu, bude 

popsán v následující kapitole. 

 

Obrázek 27: Okno s návodem k použití. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Modul návod 

Tento modul aplikace CarPark slouží k zobrazení kompletního návodu k použití v rámci 

akciové společnosti BKB Metal. 

4.4.5 Budoucí vývoj 

V této části budou uvedeny vylepšení aplikace CarPark, která jsou plánovaná na druhou 

polovinu roku 2016. V této verzi již budou k dispozici dodatečné funkční moduly, které 

budou sloužit jednak k rozšířené správě aplikace a také bude poskytnut analytický nástroj 

pro analýzu vytíženosti automobilů. Také zde bude nastíněn celkový pohled na budoucí 

vývoj aplikace. 
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Obrázek 28: Návrhová verze analytického modulu využití automobilů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Bude také upraven modul můj účet, který bude obsahovat kromě klasického 

nastavení uživatelského účtu také možnosti nastavení notifikací a upozornění 

prostřednictvím e-mailu či SMS v závislosti na rezervacích uživatele. 

  V další verzi budou také implementovány další automatické funkce, které budou 

uživatele s administrátorskými právy upozorňovat na blížící se termíny STK a také 

upozornění na blížící se pravidelnou servisní prohlídku u všech vozů v systému. Tato 

upozornění budou chodit do zpráv v rámci modulu můj účet. 

  Bude zabudována také kontrola počtu neúspěšných přihlášení, jako opatření pro 

zvýšení bezpečnostní úrovně aplikace. 

  Všechna tato vylepšení se samozřejmě neobejdou bez úpravy databáze. Bude 

potřeba přidat příslušné atributy, případně také tabulky. Například v případě 

implementace zpráv do modulu můj účet, se neobejdeme bez tabulky, kde budou tyto 

zprávy uloženy. Jedná se však drobnější úpravy, které nezmění základní strukturu 

databáze. Velkou výhodou aplikace CarPark je způsob, jakým probíhá komunikace 
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s databází a jak se s touto databází v rámci aplikace pracuje. Třída Database a příslušné 

třídy reprezentující jednotlivé objekty jsou navrženy tak, aby bylo co nejjednodušší 

provádět změny a implementovat nové funkce, aniž bychom museli provádět rozsáhlé 

úpravy stávajícího programového kódu. 

  Moduly plán jízd a historie jízd budou v dalších verzích aplikace CarPark 

poskytovat možnost tisku těchto přehledů a bude také možné tyto přehledy uložit do PDF 

dokumentů. 

 Verze pro informační panel 

Verze aplikace CarPark pro informační panel bude upravená verze klasické aplikace, 

která bude přímo uzpůsobená k zobrazovacím účelům na informačním panelu, který je 

umístěn na recepci akciové společnosti BKB Metal. Aplikace bude sloužit výhradně  

k zobrazovacím účelům, to znamená, že nebude obsahovat žádnou uživatelskou část  

a ovládací prvky budou omezeny pouze na možnosti zobrazení. Bude tedy možné 

upravovat velikost rozlišení aplikace a také bude obsahovat funkci, která aplikaci přepne 

do módu plného zobrazení, tak jak je na informačním panelu požadováno. Mimo tyto 

funkce budou zachovány funkce, jako je obnovení, restartování a ukončení aplikace. Dále 

bude tato verze obsahovat automatickou aktualizaci zobrazovaných informací s časovou 

periodou jedné minuty, tak aby aplikace zobrazovala dostatečně aktuální data a zároveň 

zbytečně nezatěžovala SQL server. 
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Obrázek 29: Verze aplikace CarPark pro informační panel. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Znázornění funkční části aplikace pomocí diagramů 

V této části bude funkční část aplikace znázorněna pomocí EPC, DFD, Use Case a 

vývojových diagramů. 

4.6.1 EPC diagram 

EPC diagram bude znázorňovat hlavní funkční část aplikace, tedy kompletní proces 

rezervace vozidla. V případě dalších funkčních částí, které nejsou tak obsáhlé využiji jiné 

metody, které budou pro toto znázornění vhodnější. 
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Obrázek 30: EPC diagram procesu rezervace vozidla. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6.2 DFD diagram 

Diagram toku dat bude zobrazovat hlavní procesy, základní externí zdroje a datová 

uložiště, která se v aplikaci CarPark objevují. Nepovažuji za vhodné, tímto diagramem 

znázorňovat detailní procesy jednotlivých částí aplikace, tak jak byly rozebrány 

v kapitole o popisu funkční části aplikace, jelikož jejich vypovídací schopnost by nebyla 

odpovídající. Tento diagram tedy bude zobrazovat procesy základních funkčních modulů 

aplikace CarPark na nejvyšší úrovni hierarchie a bude také obsahovat hlavní funkční část 

aplikace, kterou je vytvoření rezervace konkrétního vozidla. Detailní popis kompletního 

procesu rezervace vozidla byl popsán v rámci EPC diagramu, který považuji za vhodnější 

metodu k znázornění daného procesu. 
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Obrázek 31: DFD diagram znázorňující procesy vybraných hlavních funkčních procesů aplikace CarPark. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6.3 Use Case Diagram 

Tento diagram bude naopak oproti předchozím diagramům znázorňovat funkční část 

aplikace z pohledu uživatele. Budou zde znázorněny procesy, ve kterých hraje hlavní roli 

samotný uživatel. Opět se bude jednat o komplexní pohled na aplikace a její možné 

využití jednotlivými uživateli. První diagram bude zobrazovat možnosti ovládání 

hlavních funkčních modulů aplikace CarPark jednotlivými uživateli. Ve druhém 

diagramu bude podrobněji znázorněn proces rezervace vozidla. 

 

Obrázek 32: Use Case diagram hlavní funkčních částí aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 33: Use Case diagram znázorňující proces rezervace vozidla. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.6.4 Vývojový diagram 

Pomocí tohoto diagramu bude opět znázorněna funkční část aplikace CarPark. V tomto 

případě považuji za vhodné touto metodou znázornit také některé stěžejní detailní funkce 

aplikace. V této části tedy bude několik dílčích vývojových diagramů popisující 

jednotlivé funkce aplikace CarPark. Prvně bude znázorněn modul přihlášení a změny 

hesla, následně proces spouštění hlavního modulu CarPark a také samotný hlavní modul 

aplikace. Dále budou znázorněny hlavní dílčí funkce funkční části aplikace, jako 

jednotlivé subprocesy hlavního modulu CarPark. Diagramy opět znázorňují funkce 

aplikace CarPark z obecnějšího pojetí, jelikož není v možnostech této práce, znázornit 

veškeré detailní funkce, tak jak jsou v aplikaci CarPark naprogramovány. 
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Obrázek 34: Vývojový digram modulu přihlášení aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 35: Vývojový diagram spouštění hlavního modulu CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 36: Vývojový diagram základních funkcí aplikace CarPark. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 37: Vývojový diagram modulu správa automobilů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 38: Vývojový diagram modulu správa uživatelů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 39: Vývojový diagram modulu správa aplikace. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 40: Vývojový diagram modulu můj účet. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 41: Vývojový diagram modulu rezervací. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 42: Vývojový diagram modulu plán jízd. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 43: Vývojový diagram modulu historie jízd. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Implementace aplikace 

V rámci této části práce bude řešena problematika implementace aplikace do 

informačního systému společnosti. Úvodem si dovolím tvrdit, že se jedná o poměrně 

náročný proces, který lze označit také za rizikový. V našem případě, máme tu výhodu, že 

řešení, které momentálně obstarává agendu spojenou s rezervací a správou firemních 

vozidel, probíhá centralizovaným způsobem. Veškerá agenda spojená s touto činností 

tedy probíhá na jednom místě, přičemž jí obstarává malá skupina zaměstnanců k tomu 

pověřených. Nemělo by nám tedy činit problém, toto řešení nahradit řešením novým. 

Problém tedy vidím spíš na straně uživatelů, kteří si budou muset zvyknout na nový 

systém. Tato problematika ovšem bude řešena zaškolením, které je v rámci implementace 

poskytováno.  

  Jde také o to, že se budeme snažit určitým způsobem decentralizovat jednotlivé 

funkce mezi jednotlivé úseky či skupiny lidí, tak aby se dosáhlo co nejvyšší možné 

efektivity. Agenda spojená s výdejem a příjmem klíčů a dokladů k vozidlům se přesune 

na recepci. Zadávat rezervace budou moci všichni zaměstnanci s přístupem do aplikace. 

V aplikaci jsou také zpřístupňovány určité funkce v závislosti na typu uživatelského účtu, 

respektive skupiny, do které je daný uživatel přiřazen. Lidé, kteří momentálně vykonávají 

veškerou agendu, budou členy skupiny administrátorů a budou provádět správu  

a aktualizace potřebných dat. Dále právě tito lidé budou mít možnost provádět analýzy  

a zobrazovat například archivní data. Detailní popis je obsahem kapitoly návrhu aplikace, 

proto to již nebude dále rozvádět. Pro účely implementace nám tento nástin situace bude 

zajisté stačit. 

  Implementace bude probíhat v několika etapách. V první řadě musíme zabezpečit 

implementaci potřebného hardwarového vybavení, jelikož dodáváme kompletní řešení, 

tedy i s hardwarovým vybavením a uvedením veškerého vybavení do provozu. To 

znamená, že budeme řešit také samotnou instalaci hardwarového vybavení. Jedná se  

o zakoupení jednoho serveru s potřebnými parametry, dále pak informační panel a NAS 

server, který bude sloužit jako jedno ze zálohovacích médií. Ostatní hardwarové vybavení 

je již součástí informačního systému společnosti. Po tomto kroku, kdy bude všechno 

hardwarové vybavení potřebné k realizaci úspěšně implementováno, se zaměříme na 
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implementaci softwarového vybavení. To znamená, že bude potřeba operační systém 

Microsoft Windows Server 2012 R2. Dále pak budeme potřebovat Microsoft SQL Server 

2014 ve verzi Standard. Ostatní softwarové vybavení je již součástí informačního systému 

společnosti. 

  V době Implementace hardwarového a softwarového vybavení bude probíhat 

testovací fáze aplikace CarPark. Toto testování bude simulováno ve virtuálním prostředí, 

tedy na virtuálním serveru a stanicích. Testování bude probíhat po dobu jednoho měsíce 

a cílem této fáze bude odstranit vyskytlé chyby, či ošetřit případné anomálie. Po opravení 

všech chyb, které vyplynuly z testování, bude vydána finální první verze aplikace 

CarPark. Je potřeba podotknout, že ani testování nemusí vždy odhalit všechny možné 

chybové stavy, či problémy. 

  V dalším kroku bude potřeba provést implementaci databáze na SQL server. Jedná 

se o poměrně jednoduchý krok, jehož časová náročnost se pohybuje maximálně do 

hodiny, jelikož databázi již máme připravenou z testovací fáze. Časově nejnáročnější část 

z tohoto procesu je naplnění databáze daty o uživatelích a vozidlech. Po implementaci 

databáze otestujeme její funkčnost a dostupnost serveru. Mohou se vyskytnout problémy 

s dostupností serveru, či nefunkčnosti připojení. Je potřeba zkontrolovat konfiguraci SQL 

serveru, jeho služeb a nastavení samotné databáze. Většinou také bývá problémem 

Brána Windows Firewall, kde je potřeba přidat výjimky a povolit příslušné porty pro 

komunikaci. Posledním krokem v této fázi bude nastavit zálohování databáze. Tato část 

je podrobněji popsána v samostatné kapitole o zálohování. 

  Následně budeme muset provést finální úpravy v připojovacím procesu aplikace 

k databázi. Jedná se zejména o změny v síťové adrese a názvu SQL serveru, lépe řečeno 

jeho instance. Dále pak o bezpečnostní politiky a nastavení přístupu. Po tomto kroku bude 

následovat vytvoření instalačního souboru. Ten se vytváří v rámci vývojového prostředí 

Microsoft Visual Studia. Je několik možností, jak instalátor vytvořit, nové verze Visual 

Studia již nabízí vytvořit instalační balíček přímo v rámci vyvíjeného projektu. Tato 

varianta ale neobsahuje veškeré možnosti nastavení. Z mého pohledu je tedy lepší 

vytvořit nový projekt, který je přímo určený pro vytváření instalačních balíčků. Nejedná 

se o náročný proces, obvykle tato operace zabere maximálně 5 minut. 
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  Vytvořený instalační balíček nejprve nainstalujeme na stanici, která je přímo 

připojená k SQL serveru. Po ověření funkčnosti instalace a samotné aplikace bude 

následovat distribuce instalačního balíčku na všechny ostatní stanice uživatelů, jež mají 

k aplikaci CarPark přístup. Distribuce instalačního balíčku bude probíhat prostřednictvím 

Group Policy na serveru s Active Directory, ke kterému jsou v rámci firemního 

informačního systému připojeny všechny stanice a uživatelé společnosti. V rámci zásad 

skupiny pro instalaci softwaru nastavíme automatickou instalaci instalačního balíčku 

aplikace CarPark. Možnosti nasazení nastavíme na automatickou instalaci při zapnutí 

počítače, budeme tedy aplikovat politiku na stanice, abychom zamezili možnosti ovlivnit 

instalaci ze strany uživatele. Po aktivaci politiky postupně proběhne instalace aplikace 

CarPark na všechny požadované uživatelské stanice. 

  Dalším krokem bude verifikace instalace aplikace CarPark na recepci společnosti. 

Tady také budeme muset nainstalovat upravenou verzi aplikace pro informační panel. 

Celý proces nezabere víc jak 10 minut. Dále nastavíme automatické spouštění aplikace 

při přihlášení uživatele. 

  V závěrečné fázi, když už je aplikace implementována s plnou funkčností, se 

zaměříme na konfiguraci záložního SQL serveru. V aplikaci CarPark již je nastaveno 

připojení k tomuto záložnímu řešení. Nyní musíme nastavit server samotný. Jedná se  

o implementaci stejné databáze, která běží na běžném SQL serveru. Tento proces obvykle 

zabere hodinu práce. Způsob, jakým zálohování probíhá, je blíže popsán v samostatné 

kapitole, která se zálohováním přímo zabývá. 

  Poslední fázi bude seznámení uživatelů s aplikací a podrobné vysvětlení 

funkčnosti. Proběhne rozbor funkčnosti pro různé skupiny uživatelů, bude tedy 

vysvětlena také administrační část aplikace, kterou budou příslušní uživatele spravovat.  

K tomuto účelu bude svolána prezentace, kde budou všechny potřebné náležitosti 

vysvětleny a budou také zodpovězeny všechny dotazy ze strany uživatelů. 

  Závěrem této části bych proces implementace rád zhodnotil. Způsob, jakým byla 

implementace provedena, byl přizpůsoben podmínkám a konkrétní situaci v akciové 

společnosti BKB Metal. Dle mého názoru proběhla implementace aplikace CarPark 
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korektně a bez zbytečných časových prodlev. Jednalo se o poměrně náročný proces, kde 

bylo využito pilotní a postupné strategie implementace, přičemž všechny procesy byly 

předem důkladně naplánovány. Přechod z předcházejícího řešení a nynější systém 

proběhl tedy poměrně hladce. 

4.7.1 Harmonogram implementace 

Následující graf zobrazuje časový harmonogram kompletní implementace aplikace 

CarPark. 

 

Graf 2: Časový harmonogram implementace. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Zálohování 

Velmi důležitou součástí každého informačního systému je zálohování a jinak tomu není 

ani v případě aplikace CarPark. Řešili jsme zálohování ze dvou hledisek a to jak 

z hlediska zálohování dat, tak z pohledu řešení zálohování celého serveru. Zálohování dat 

v databázi je řešeno pomocí automatických funkcí SQL serveru, kdy jsou data uložena na 

druhý pevný disk, odtud je následně záloha replikována na NAS server a zároveň je tato 

záloha také replikovaná na záložní SQL server, který běží v rámci lokální sítě společnosti 

a je tedy také součástí celého informačního systému. NAS server se nachází mimo 

serverovou místnost, kde se nacházejí ostatní servery, aby bylo řešeno zálohování také 

umístěním dat na odlišném místě. Zálohování dat by mohlo být dále řešeno pomocí 

cloudu, zde ovšem musíme zvážit opět otázku bezpečnosti. Na jedné straně máme 

v podstatě místně nezávislé uložiště s téměř dokonalou spolehlivostí a dostupností, na 

druhé straně se tímto ale zaručeně snižuje bezpečnost. Řešit zálohování vlastním cloudem 
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by bylo finančně velice náročné a v tomto případě se nám to zcela jistě nevyplatí. Obecně 

můžeme říci, že každá další záloha může být bezpečnostním rizikem, proto je opět nutné 

zvolit optimální poměr mezi počtem záloh a bezpečností v souvislosti s konkrétní 

aplikací, či informačním systémem. V souvislosti s aplikací CarPark nemusíme řešit 

zálohování takto do hloubky, jelikož se nejedná o vyloženě kritickou aplikaci, jejíž 

nefunkčnost by mohla ohrozit společnost, zaměstnance či jiné zainteresované osoby či 

majetek. 

  Záložní SQL server je ve společnosti využíván jako záložní řešení pro více aplikací 

a systémů, v běžném provozu není využíván v součinnosti s jinou aplikací ani 

informačním systémem vyjma aktualizace zálohových dat. Server je tedy reálně využíván 

jen tehdy, dojde-li k havarijnímu stavu na jiném SQL serveru, který je nativně používán 

aplikací či informačním systémem. V našem případě to znamená, že jestliže dojde 

k havárii na SQL serveru, kde běží naše databáze k aplikaci CarPark, tak v případě 

nedostupnosti tohoto serveru se aplikace automaticky připojí k záložnímu SQL serveru. 

Všechny zálohy jsou aktualizovány ve 22:00 každý den, přičemž způsob jejich ukládání 

se na různých záložních médiích liší. Na druhém pevném disku v rámci defaultního SQL 

serveru jsou uchovávány všechny historické zálohy, tak jako na NAS serveru, je tedy 

prováděna úplná záloha dat i s archivními daty. Naproti tomu na záložním SQL serveru 

jsou uchovávány pouze aktuální záložní data, tedy poslední záloha databáze. 

  V případě havarijního stavu nativního SQL serveru, může dojít k situaci, kdy 

nebudou data na záložním SQL serveru konzistentní a to z toho důvodu, že zálohování 

neprobíhá v reálném čase. Tento stav je řešen na aplikační úrovni, kdy aplikace CarPark 

je schopna, v případě nedostupnosti nativního SQL serveru, uložit aktuální data do lokální 

databáze, která je součásti aplikace, připojit se k záložnímu SQL serveru a následně jeho 

databázi aktualizovat a aktuální data z lokální databáze aplikace. K tomu, aby bylo toto 

řešení plně funkční, je zapotřebí, aby aplikace CarPark běžela nepřetržitě také na jiné 

stanici, než je samotný SQL server, což v našem případě není problém, jelikož je tato 

aplikace spuštěna na recepci a další stanici v serverové místnosti nepřetržitě. 

  Zálohování zdrojů napájení není předmětem této práce, jelikož je toto zálohování 

řešeno komplexně v rámci celého informačního systému společnosti. 
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 Monitorování a správa 

Monitorování a správa aplikace probíhá prostřednictvím zabezpečeného připojení přes 

VPN. K serveru se mohu také připojit z mobilního telefonu přes mobilní datovou síť, 

kdyby bylo potřeba naléhavě vyřešit nastalou neočekávanou událost. Toto připojení 

probíhá rovněž zabezpečeně přes VPN a je vyžadován ještě navíc vygenerovaný PIN kód. 

Díky těmto řešením si dovolím tvrdit, že dokáži vyskytlé případné problémy řešit ve 

velmi krátkém čase. Ovšem hlavním důvodem, z jakého mám tento přístup k serveru 

zřízen, je to, že dokáži v podstatě odkudkoliv provádět veškerou správu aplikace, samotné 

databáze a také serveru, kterou samozřejmě nemůže provádět běžný uživatel. Případná 

nefunkčnost většího rozsahu, to znamená, že například havaruje celý server, je řešena 

v rámci zálohování, tak jak bylo popsáno dříve. 

 Ekonomické zhodnocení 

V rámci této kapitoly zhodnotím ekonomickou stránku projektu, jak ze strany zadavatele, 

tak dodavatele. Po vzájemném jednání byl stanoven rozpočet pro vývoj první verze 

aplikace s dodáním potřebného softwarového a hardwarového vybavení. Dále byly 

stanoveny podmínky licencování, aktualizace nových verzí a bylo stanoveno financování 

těchto služeb. 

  Základní rozpočet pro vývoj aplikace, softwarové a hardwarové vybavení byl 

stanoven na 300 000 Kč. Licence je řešená na roční bázi a jedná se o licenci do 100 

uživatelů s roční cenou 15 000 Kč. Dále pak aktualizace nových verzí a kompletní správa 

řešení je vyčíslena na 40 000 Kč ročně. 

  Vzhledem k tomu, že nelze očekávat, že by aplikace nějakým způsobem byla 

schopna akciové společnosti BKB Metal generovat zisk, musíme se podívat na její 

ekonomické zhodnocení pro společnost z jiného úhlu pohledu. Jedná se zejména o úsporu 

nákladů, šetření lidských zdrojů a zefektivnění procesů, které vedou k úspoře času. 

Hlavními faktory, které vedou k ekonomickému zhodnocení, jsou tedy čas a náklady. 



 

110 

 

Tabulka 3: Přehled předpokládaných nákladů a úspor plynoucích z implementace a provozu aplikace 

CarPark do roku 2018. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Období Náklady (v Kč) Úspory (v Kč) 

2015 

300 000 

159 192 15 000 

40 000 

2016 
15 000 

159 192 
40 000 

2017 
15 000 

159 192 
40 000 

2018 
15 000 

159 192 
40 000 

2015 - 2018 520 000 636 768 

  V tabulce jsou uvedeny náklady, které byly stanoveny v souvislosti s kompletní 

dodávkou řešení. Tabulka znázorňuje období 2015 až 2018. Celkové náklady za toto 

období činí 520 000 Kč. Nejvyšší náklady jsou samozřejmě v prvním roce, ve kterém 

probíhal vývoj aplikace. Následně došlo k její implementaci do firemního informačního 

systému. V těchto nákladech jsou také započítány náklady na dodání potřebného 

hardwarového a softwarového vybavení. Jak už jsem popisoval, finanční vyjádření úspor 

je složité, zejména z důvodu, že nejsme schopni přesně vyjádřit, kolik finančních 

prostředků dokážeme uspořit na čase a zefektivnění celého procesu. Úspory, plynoucí 

z provozu aplikace, jsem tedy vyjádřil v závislosti na úspoře na lidských zdrojích. 

Vycházel jsem ze skutečnosti, že když tento proces obsluhoval jeden člověk, zabralo mu 

to v průměru 3 hodiny z celkových 8 pracovních hodin. Celkový náklad zaměstnavatele 

na tohoto pracovníka činí 44 220 Kč. Hypoteticky, když vypočítáme, kolik finančních 

prostředků připadá právě na ony 3 hodiny, ve kterých je vykonávaná činnost spojená 

s rezervacemi a správou firemních vozidel, dostaneme roční částku 159 192 Kč. 

Teoretická úspora za období 2015 až 2018 tedy činí 636 768 Kč. K této částce je však 

potřeba připočítat další nevyčíslitelné úspory, které se týkají zvýšení efektivity celého 

procesu a tedy vedoucí k úspoře času, jak zaměstnanců, kteří rezervují automobily, tak 

zaměstnanců, kteří se starají o správu aplikace. Pro představu, správa aplikace nyní zabere 

maximálně půl hodiny týdně. Také přesunutí některých procesů na recepci, vedlo k těmto 
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úsporám. Povedlo se nám tak přesunout určitou agendu tam, kde dříve nebyl využit 

potenciál a docházelo zde k časovým ztrátám a ve výsledku samozřejmě také ke ztrátám 

finančním. 

 Přínos práce 

V této kapitole se zaměřím na shrnutí veškerých přínosů této práce. Z mého pohledu lze 

přínos této práce hodnotit ze dvou rovin. Jedna z nich je z pohledu společnosti jako celku 

a druhá z pohledu mé osoby, přičemž jako stěžejní považuji to, jaký tato práce měla přínos 

pro společnost BKB Metal, a.s. 

  Bezesporu jako hlavní přínos můžeme označit zefektivnění procesů souvisejících 

s rezervací a správou firemních vozidel. Jedná se zejména o optimalizování 

administrativní agendy, která je s touto činností spojená. Tímto se výrazným způsobem 

snížily náklady na lidské zdroje, které celou tuto agendu měly na starosti. Aplikace 

dokáže spoustu rutinních záležitostí řešit automaticky bez zásahu uživatele, což také 

nezanedbatelným způsobem šetří čas, který může být soustředěn na úplně odlišnou 

činnost. Můžeme tedy konstatovat, že mezi hlavní přínosy patří úspora nákladů, efektivita 

procesů a úspora času. Mezi vedlejší přínosy bychom mohli zařadit například možnost 

provádění analytických výzkumů, které jsou v rámci aplikace implicitně 

implementovány. Dalším přínosem určitě je také možnost zobrazovat plány a přehledy 

rezervací. Aplikace CarPark tak poskytuje uživatelům, kteří k těmto funkcím mají přístup 

daleko větší přehled o všech potřebných informacích spojených s danou problematikou. 

V rámci akciové společnosti BKB Metal se tak dosáhlo optimálního využití vozového 

parku. 

  Z mého pohledu se jedná především o získané zkušenosti, které jistě využiji ve 

svém budoucím profesním životě. Jsem také podnikatel, takže jistě musím brát v úvahu 

také finanční zhodnocení, jako jeden z přínosů, které z této práce plynou. Jako zásadní 

přínos ovšem považuji právě nabyté zkušenosti a navázání dlouhodobé spolupráce 

s akciovou společností BKB Metal.  
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval vývojem aplikace pro rezervaci a správu 

firemních vozidel. Cílem práce bylo především zefektivnit procesy s touto činností 

spojené, což si dovolím tvrdit, toto funkční implementované řešení zajisté plní. 

  V teoretické části práce jsem se zabýval především úvodem do problematiky 

z teoretického hlediska. Tato část poskytuje základní informace a znalosti potřebné pro 

praktickou část práce. Zaměřil jsem se zejména na použité technologie a nástroje. 

  Analytická část se zabývala analýzou interního prostředí, dále byla provedena 

analýza HOS8 a SWOT analýza informačního systému akciové společnosti BKB Metal. 

Tato část mi pomohla odhalit stěžejní problémy, které souvisely právě s nedostatečně 

efektivními procesy spojenými s problematikou rezervací a správy firemních automobilů. 

Analýza informačního systému mi poskytla cenné informace, které jsem dále využil při 

realizaci řešení. 

  V části samotného řešení jsem popsal problematiku týkající se návrhu databáze, 

která je součástí celého řešení, kde jsou uložená veškerá data aplikace CarPark. Dále byl 

detailně popsán kompletní návrh aplikace, který se skládá ze dvou základních částí a tou 

je návrh grafického uživatelského prostředí a samotného funkčního kódu aplikace. 

Rozebrány byly také jednotlivé části aplikace a procesy, jež tato aplikační část systému 

obstarává. 

  Výsledkem této bakalářské práce je aplikace CarPark, která slouží k rezervaci  

a správě firemních vozidel v akciové společnosti BKB Metal. Aplikace se výrazným 

způsobem podílí na zefektivnění procesů a snížení časových ztrát, které dříve 

v souvislosti s problematikou rezervací a správy automobilů vznikaly. Výrazným 

způsobem se také zasadila o to, že byly v souvislosti s touto činností, sníženy náklady na 

lidské zdroje, které předtím musely spoustu těchto činností zabezpečovat. Dá se tedy 

konstatovat, že byla zásadním způsobem optimalizována celá administrativní agenda. 
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  Závěrem si dovolím zhodnotit celý projekt ze svého subjektivního pohledu. 

Dovolím si tvrdit, že implementovaná aplikace splnila a nadále plní svůj účel  

a hlavní požadavky zadavatele, tedy akciové společnosti BKB Metal. Jako velkou 

přidanou hodnotu své bakalářské práce hodnotím zejména to, že celý projekt byl 

realizován v praxi a nejedná se tedy o projekt pouze na teoretické úrovni. Z mého pohledu 

je totiž diametrální rozdíl v tom něco naprogramovat a implementovat do reálného 

prostředí, tedy projekt takzvaně prodat, než něco pouze naprogramovat a nerealizovat 

přitom dodávku kompletního funkčního řešení s její implementací do firemního 

informačního systému. Uvést projekt z teoretické roviny do praxe, považuji za velice 

důležité a dovolím si tvrdit, že to tvoří rozdíl mezí úspěšným a neúspěšným projektem. 

Realizaci samotné implementace aplikace do informačního systému společnosti považuji 

za velice přínosnou profesní zkušenost, kterou jistě v blízkém horizontu znovu využiji. 

  Na základě referencí ze strany zadavatele mohu tvrdit, že společnost je velice 

spokojena s dodaným řešením, které již druhým rokem funguje v rutinním provozu.  

A důležitým faktem je, že se nám podařilo výrazně optimalizovat procesy s touto 

problematikou rezervací firemních vozidel spojené, což byl zásadní požadavek či námět, 

proč vůbec je potřebné toto řešení implementovat do informačního systému společnosti. 

  Aplikace CarPark od své první verze doznala mnoha změn a vylepšení, které byly 

provedeny také na základě konzultací s uživateli. Především automatické funkce, které 

byly do aplikace implementovány, znatelně vylepšily funkčnost systému a velké 

množství procesů tak dokáže aplikace řešit bez zásahu uživatele. Aplikace si prošla svým 

přirozeným vývojem, který se také neobešel bez problému v počáteční fázi svého 

nasazení. Aplikace za dobu své činnosti měla dva výpadky a vždy se jednalo o výpadky 

v řádu několika hodin. Lze tedy konstatovat, že až na dva výpadky krátce po 

implementaci běží aplikace bez výpadku již více jak rok a půl. Všechny další aktualizace 

proběhly bez problémů. Aktuálně je aplikace CarPark provozována ve verzi 2.1, jedná se 

o sedmou verzi aplikace. 

  V druhé polovině roku 2016 je plánováno nasazení další verze aplikace, která bude 

obsahovat další vylepšení, jež byla popsána v samostatné kapitole o budoucích 
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vylepšeních. Ve zkratce se jedná především o další uživatelské funkce, automatická 

upozornění, notifikace a analytické funkce.  
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