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1 Úvod 

 

Dnešní doba doznívající krize nutí společnost, aby vyuţívala efektivně informační 

technologii a informační systém. V poslední době se na poli informační technologie objevily 

přístroje, jako jsou chytré telefony, tablety a nově phablety
1
 a to otevírá pro mnohé firmy 

nové moţnosti podnikání.  

Samozřejmě tyto informační technologie nejsou určeny pouze pro firmy a mohou je 

vyuţívat také domácnosti a státní instituce. 

Pokud firmy vyuţívají informační technologii a chytře do ní investují dostatek 

finančních prostředků, tak jim to můţe pomoct ke zvýšení prestiţe, sníţení nákladů, 

zefektivnění výroby a růstu firmy. 

Postupem dnešní doby se navyšuje mnoţství informací, které je nutné správně 

zpracovat a roztřídit. V praxi to znamená čím dál větší zatíţení lidských pracovníků. Proto 

existují databázové aplikace, které nám ušetří spoustu času a lidského úsilí.  

 

Na začátku návrhu nového informačního systému je sběr informací. Tyto informace 

můţeme získat ze stávajících informačních systémů, kde jiţ existují datové struktury, různé 

způsoby uloţení informací a jejich následovné vyuţití.  

Dalším zdrojem informací je samotný uţivatel nebo uţivatelé, od kterých získáme 

důleţité informace o poţadavcích a nárocích na daný informační systém. Tento návrh systému 

by měl co nejpřesněji splnit účel a poţadavky uţivatelů, jinak je pro ně bezcenný. 

Mezi další části návrhu informačního systému patří datové modelování, které se dělí 

do tří úrovní - sémantické, konceptuální, logické a funkční modelování. Tento návrh slouţí 

pro naprogramování a uvedení do praxe. 

Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro autoškolu CREDIT 

s.r.o. Ten by měl umoţnit evidovat ţádosti o řidičské oprávnění, lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti, probíhající výcvik příslušné skupiny, přiřazení učitele a konkrétního motorového 

vozidla. Budoucí informační systém autoškole CREDIT s.r.o. zajistí rychlejší přístup 

k informacím, snadnější vyhledávání a zobrazování konkrétních dat. 

V první části této diplomové práce je popsána teorie, která je důleţitá k pochopení 

analýzy a návrhu informačního systému. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu a 

jeho zhodnocení. V následující části je návrh informačního systému a analýza vývoje 

systému. Poté je provedeno zhodnocení nákladu a přínosu informačního systému pro firmu 

1)Phablet – slovo vzniklo spojením phone a tablet, je to přístroj který má funkce tabletu a chytrých 

telefonu. 
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autoškola CREDIT s.r.o. Na konci této diplomové práce je provedeno zhodnocení výsledků 

návrhu a shrnutí. 
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2 Teoretická východiska návrhu 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Informační systém  

Informační systém lze rozdělit na slova informace, které lze definovat jako obsah toho 

co si vyměňujeme s okolím, kdyţ na něj působíme. Kvalita informací závisí na cestě od 

zdroje k příjemci, kdy můţe docházet k jejímu zkreslení. V současné době se stala informace 

výrobním zdrojem, jako jsou suroviny, peníze anebo pracovní síla. Druhé slovo systém lze 

chápat jako uměle vytvořena skupina prvků a vazeb mezi nimi. Tento systém charakterizuje 

část reálného světa a má určité vlastnosti. Proto pro slovo informační systém existuje mnoho 

definic, jako například informační systém definujeme skupinu lidí, metod a technických 

prostředků pro sběr, přenos, uchovávaní, zpracování a prezentaci dat s moţnostmi vytváření a 

poskytování informací dle poţadavků uţivatelů, Tvrdíková (2008). 

 

Informační systém je sestaven z těchto komponent podle docentky Tvrdíkové: 

 

 Hardware 

V překladu znamená technické prostředky a vyjadřuje fyzickou existenci. Pro příklad 

lze zahrnout osobní počítače, notebooky ale v dnešní době uţ také chytré telefony a tablety. 

Mezi těmito zařízeními můţe existovat propojení pomoci síťových prvků a diskový 

subsystém pro práci s velkým objemem dat.  

 

 Software 

Jsou to programové prostředky, takţe je nelze fyzicky uchopit, řídí chod počítače, 

umoţňují efektivní práci s daty a komunikaci s okolním světem.  

 

 Orgware 

Znamená organizační prostředky, které jsou tvořeny organizační strukturou, 

vymezením pravomocí, nařízení a pravidel, pomocí kterých určujeme jak správně provozovat 

a vyuţívat informační systém a informační technologii. 
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 Peopleware 

Neboli lidská sloţka, která řeší přizpůsobení a účinné fungování člověka v prostředí 

informačního systému v kterém působí. 

 

 Reálný svět 

Zahrnuje informační zdroje, legislativu a normy v kontextu k informačnímu systému. 

 

Pokud vytváříme informační systém firmy nebo instituce nesmíme opomenout nebo 

zanedbat ţádnou z jeho součásti. Kdyţ chce mít firma jistotu kvalitního informačního 

systému, najme si systémového integrátora. Systémový integrátor dokáţe ovlivnit kvalitu, 

náklady, termíny vývoje a provozování. Výhoda je, ţe přebírá zodpovědnost za funkčnost 

informačního systému.  
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2.2 Struktura etap ţivotního cyklu informačního systému 

Při vývoji informačního systému je tento systém rozdělen na jednotlivé etapy, aby 

bylo moţné dosáhnout v kaţdé etapě nejlepšího moţného výsledku. Plánování informačních 

systémů je zabezpečeno projekty, můţe se stát, ţe při tvorbě jednoduššího informačního 

systému je pouţít pouze jeden projekt. U rozsáhlých systémů můţe dojít k tomu, ţe 

zkombinujeme předchozí projekty. Struktura ţivotního cyklu je v literatuře různě pojata, ale 

základem je posloupnost příprava, plánování, analýza, návrh, zavedení. Jako jedno moţné 

pojetí lze vymezit strukturu etap ţivotního cyklu takto, Kaluţa (2010): 

 

 Identifikace a výběr 

Dochází zde k identifikaci potřeby nového systému, poţadavků uţivatelů, 

podnikatelského cíle a priority vývoje. 

 

 Zahájení a plánování projektu 

V rámci této etapy vymezíme přesně jednotlivé projekty, určíme řešitelský tým, 

stanovíme potřebné zdroje a časový plán. Na vedení organizace je učinit poslední krok a to je 

rozhodnutí o realizaci projektu. 

 

 Analýza současného stavu 

Současně uţívaný informační systém je analyzován a hledají se jeho nedostatky a další 

moţnosti jeho vylepšení. Výsledky analýzy jsou porovnány s poţadavky uţivatelů, dochází 

k analýze vyuţití informačních technologii a utvářejí se alternativní návrhy nového řešení. 

 

 Návrh nového řešení 

Dochází k tvorbě nového řešení daného systému, navrhují se datové struktury, vstupní 

formuláře, výstupní sestavy, struktura programového řešení, dialogy, algoritmy. V některých 

případech se stává, ţe řešení rozlišuje mezi fyzickým a logickým návrhem. Fyzický návrh je 

těsně svázán s programy a hardwarem, přitom logický návrh je nezávislý na technologické 

platformě. 

 

 Zavedení nového řešení 

V této etapě dochází k testování programu, instalace konečné verze, finalizace 

dokumentace, školení uţivatelů, zkušební provoz systému a předání k rutinnímu provozu. 
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 Údrţba systému 

Postupem času dochází k úpravě systému v důsledku změny vnějších podmínek, 

odstraňovaní skrytých závad a zlepšování funkci systému. 

2.2.1 Plánování projektu v tvorbě informačního systému 

Plánování projektu by měl provádět pouze zkušený systémový analytik, při této 

činnosti spolupracuje s uţivateli, manaţery a specialisty informatiky. Samotné plánování 

projektu je tvořeno soustavou činnosti vedoucí ke zpracování plánu projektu řešící nový 

informační systém. Plán projektu by měl obsahovat, Kaluţa (2010): 

 

 Popis obsahu projektu a proveditelnosti 

 Etapizace projektu do části 

 Návrh potřebných zdrojů 

 Utvoření časového plánu 

 Rozpočet projektu   

 

Proveditelnost projektu můţe ovlivnit řada faktorů, jako jsou rizika, která se zvyšují 

s růstem velikosti projektu, nestrukturovanými poţadavky uţivatelů a s mírou nezkušenosti 

uţivatelů s postupy ve vývoji informačního systému. Tyto rizikové faktory je nutno předem 

stanovit, zanalyzovat a předejit jejím výskytům. Pro účel této diplomové práce vyuţijeme 

Ishikawův diagram a Paretovu analýzu. 

2.2.1.1 Ishikawův diagram 

Diagram je většinou označován jako diagram příčin a následků. Jeho přínosem je 

názorné a strukturované zachycení veškerých moţných příčin, které by mohly vést k danému 

následku. Příčiny jsou hledány proto, aby mohly být řešeny. Pokud tyto příčiny nenajdeme, 

můţe nastat situace neshody či neúspěchu projektu. Ishikawův diagram nám neříká jak 

problém řešit, Veber at al. (2007). 

2.2.1.2 Paretová analýza 

V literatuře je tato analýza taky uváděna jako Paretův diagram. Paretová analýza je 

zaloţena na principu, kdy 80% následků je způsobeno 20% příčin. Pomáhá nám určit důleţité 

příčiny, které mají největší vliv na následky.  V první části vybereme procesy nebo činnosti, 

kterými se budeme zabývat například reklamace. Poté probíhá sběr dat a seřazení od 
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největšího výskytu po nejmenší. Pomoci kumulativní četnosti a zanesením do grafu vznikne 

takzvaná Lorenzova křivka. Jako kritérium se můţeme rozhodnout pro 80% a pro všechny 

příčiny, které jsou v tomto rozmezí, stanovíme nápravná opatření, Veber at al. (2007).  

2.2.1.3 Efektivnost projektu 

Proveditelnost kaţdého projektu musí být vyčíslena pomoci efektivnosti. Ta je 

stanovena rozdílem přínosů a nákladu. Přitom přínosy jsou měřitelné, jako jsou zkrácení času 

a obtíţně měřitelné například včasnější informace. Náklady se dají členit na jednorázové , 

například vývoj systému a provozní náklady jsou pak náklady na údrţbu. Přínosy projektu 

vznikají zpravidla v delším časovém horizontu několika let, Kaluţa (2010).  

2.2.1.4 Tvorba časového plánu 

Řešitelský tým musí vypracovat časový plán pro celý proces plánování informačního 

systému. K sestavení časového plánu lze vyuţít softwarovou podporu, která je zaloţena na 

metodách sítové analýzy například CPM a PERT. Problémem můţe být odhad délky trvání 

jednotlivých činností časového plánu. Východiskem z problému odhadu času můţe být 

aplikace metody analogie, kdy odhad je odvozen od skutečnosti dosaţené u předchozích 

řešení, Kaluţa (2010). 

2.2.1.5 Návrh vstupních formulářů a výstupních sestav 

Tato etapa pro uţivatele je jedna z nejvýznamnějších, protoţe vstupní formuláře 

umoţní uţivateli zadávat pohodlně vstupní data a výstupní sestavy představují pro uţivatele 

zdroj informací, Kaluţa (2010). 

Formulář, do kterého zadává uţivatel vstupní data, můţeme charakterizovat jako 

dokument, který obsahuje předem vyplněná data tak i nevyplněná místa pro moţnost zadání 

dat. Sestava obsahuje pouze report výstupních dat. 

Při navrhování formulářů i sestav se můţeme řídit následujícími zásadami a 

strukturou, Kaluţa (2010). 

 

 Struktura 

o Záhlaví 

V záhlaví je název, číslo, verze dokumentu, časová informace například 

datum vytvoření. 
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o Instrukční část 

Obsahuje důleţité informace jak správně pracovat s dokumentem a 

k čemu slouţí. 

 

o Tělo dokumentu 

V těle dokumentu jsou obsaţeny údaje, které mají obsahovat, jsou to 

tzv. předdefinovaná data (záhlaví sloupců, řádků a údajů), u sestav výstupní 

data a u formulářů prázdná pole k vyplnění. 

 

o Souhrnné údaje 

Jedná se o součty údajů v řádku nebo sloupci 

 

o Autorizace dokumentu 

Obsahuje případné poznámky. 

 

 Zásady 

o Jasný a výstiţný text, který tvoří záhlaví a předdefinovaná data 

o Rozloţení dokumentu musí být rovnoměrné 

o V dokumentu musí být zobrazeny pouze relevantní data 

o Uspořádání dat musí být logické, pořadí sloupců a řádků musí 

kopírovat práci uţivatele 

o Při pouţití barev, fontů, velikosti písma musí být konzervativní 

o Snadná navigace hlavně u vícestránkových dokumentů 
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2.3 Datové modelování 

2.3.1 Datový model 

Pomoci datového modelování se navrhuje kvalitní datová struktura pro konkrétní 

aplikaci a databázový systém, který bude tato aplikace vyuţívat k uloţení dat. Pomoci tohoto 

modelu se zachycuje dění v reálném světě. 

2.3.2 Tříúrovňová koncepce datového modelovaní 

V přehledu 2.3.2-1 jsou uvedeny základní vlastnosti tříúrovňového datového modelování, 

Kaluţa at al. (2012). 

Charakteristika 

modelu 

Úroveň modelování 

Sémantická Konceptuální Logická 

Konstruktory Objekt Entita, vztah Relace 

Forma popisu Volná slovní Grafická Výroková 

Zdroj Vstupní poţadavky Sémantický model Konceptuální model 

Výsledek Objektová struktura Struktura entit a vztahů Relační struktura 

Přehled 2.3.2-1 

Podle Profesora Kaluţi se v praxi vyuţívá tzv. tříúrovňová koncepce datového 

modelování, která se skládá z následujících fází, Kaluţa at al. (2012).: 

 

I. Sémantické modelování 

 Identifikace vstupních datových poţadavků 

 Specifikace datových objektů a jejich charakteristik 

 Revize struktury datových objektů 

 

II. Konceptuální modelování 

 Vymezení struktury entit 

 Přiřazení atributů 

 Definování vztahů a jejich atributů 

 Integrace dílčích částí modelu 
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III. Logické relační modelování 

 Vytvoření soustavy předběţných relací 

 Přiřazení zbývajících atributů 

 Revize konceptuálního modelu 

 Normalizace modelu 

 Specifikace domén 

 

2.3.3 Sémantické modelování 

Pomoci sémantického modelování se provádí identifikace datových prvků, jejich 

abstrakce do objektů a charakteristik a v poslední řadě finální revize soustavy, Kaluţa at al. 

(2012). Tvoří se struktura objektů, které jsou obrazem objektivní reality. Popis jednotlivých 

objektů je volný slovní. Postup sémantického modelování se skládá z těchto kroků.  

2.3.3.1 Identifikace vstupních datových poţadavků  

V první fázi datového modelování je vymezení cíle a rozsahu řešení datového modelu. 

Vstupní datové poţadavky získáváme pomoci rozhovorů projektanta s uţivateli systému a při 

tomto rozhovoru sledujeme cíle projektu a potřeby uţivatelů. Studiem písemných materiálů 

zkoumáme dokumenty nebo formuláře, které mají vztah k řešenému informačnímu systému. 

Další poţadavky můţeme získat dotazníkovým šetřením nebo pozorováním. Pomocí těchto 

zdrojů shromáţdíme slovní popisy, platné vstupní i výstupní formuláře a formáty stávajících 

datových struktur, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.3.2 Specifikace datových objektů a jejich charakteristik  

Pomoci analýzy textového materiálů specifikujeme jednotlivé objekty, které tvoří 

datovou strukturu. Jako pomoc můţeme pouţít podmět a předmět věty, která popisuje data. 

Například objekt učitel, můţe být specifikován následujícím způsobem: 

Název objektu: Učitel 

Popis:   Seznam všech učitelů pracujících v autoškole CREDIT 

Charakteristiky: Číslo učitele, jméno, příjmení, datum narození, atd. 
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2.3.3.3 Revize struktury datových objektů  

Základem této fáze je analýza vzniklé objektové struktury, identifikace a odstranění 

negativních rysů, kterými jsou, Kaluţa at al. (2012). 

 synonyma a homonyma objektů a jejich charakteristik 

 redundance objektů a jejich částí 

 rozporné definice stejných prvků objektivní reality. 

 

Jakmile jsou všechny tyto úpravy hotovy je projekt připraven přejít do další fáze, 

kterou je konceptuální modelování. 

2.3.4 Konceptuální modelování  

Stěţejním úkolem konceptuálního modelu je grafické zobrazení, popis objektů a 

vztahy mezi nimi, to znamená nalezení entit, vztahů a atributů, převedení do grafické podoby 

takzvaného E-R modelu, který obsahuje entity a vztahy. Také se můţeme setkat s označením 

ERA, které je stejné jak E-R model, ale navíc obsahuje atributy. Druhá metoda je takzvaný 

diagram tříd, který tvoří součást metodiky UML. Pro účely této diplomové práce vyuţijeme 

metodu E-R modelu. V navrhované grafické podobě je celkový datový model mnohem 

přístupnější běţným uţivatelům či zákazníkům. 

Základní konstruktory konceptuálního modelování, Kaluţa at al. (2012): 

 Entita 

Entita reprezentuje objekt reálného světa, například učitel. Graficky je entita vyjádřena 

obdélníkem, v horní části je jméno entity, které se nachází uvnitř obdélníku. V dolní části se 

uvádí jména atributů. 2.3.4-1 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3.4-1 entita 

 

#U_ID 

Učitel 
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 Vztah 

Vyjadřuje propojení mezi entitami, například vztah je zaměstnán v, přiřazuje entitu 

pracovník k entitě útvar. Graficky jej znázorňujeme, jako spojnice s popisem viz obrázek 

2.3.4-2. Tyto vztahy jsou charakterizovány třemi základními vlastnostmi, jako jsou stupeň, 

kardinalita a volitelnost. 

 

 

 

 

 Stupeň 

Vyjadřuje počet entit asociovaných v jednom vztahu. Můţeme rozlišovat mezi 

vztahem unárním, neboli rekurzivním vztahem. To je vztah, který se váţe, jen na jednu entitu 

viz obrázek 2.3.4-3 

 

 

 

 

 

Následující vztah je binární, je to vztah mezi dvěma entitami viz obrázek 2.3.4-4 

 

 

 

 

 

A poslední vztah je ternární, je to vztah mezi třemi entitami. 

Je zaměstnán 

Obrázek 2.3.4-2 

 

#Prac_ID 

Pracovník 

#Ut_ID 

Útvar 

Obrázek 2.3.4-3 

řídí 
#Prac_ID 

Pracovník 

Obrázek 2.3.4-4 

Pracuje 

#K_ID 

Kurz 

#Z_ID 

Žadatel 
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 Kardinalita 

Znamená počet vztahů přiřazených k dané entitě, můţe nabývat hodnoty 1 aţ mnoho, 

v grafické podobě jej značíme 1 nebo písmeny m, n. Mohou nastat tyto tři základní moţnosti 

1:1, 1:n, m:n. Graficky je značíme na přímce mezi entitami šipkou jednoduchou pro hodnoty 

1 nebo zdvojenou pro hodnoty mnoho, která vyjadřuje kardinalitu, Conolly at al. (2008). 

Jedna k jedné 1:1 obrázek 2.3.4-5 

 

 

 

Jedna k několika 1:n obrázek 2.3.4-6 

 

 

  

Několik k několika m:n obrázek 2.3.4-7 

 

 

 

 Volitelnost 

Je třetí a poslední charakteristikou vztahu, vyjadřuje nám, zda vztah je volitelný nebo 

povinný. Graficky jej znázorňujeme, povinný plnou čárou a volitelný přerušovanou čárou.  

 Atribut 

Reprezentuje nám, ţe vlastnosti entity nebo vztahu, jako například entita ţák má 

atributy číslo ţáka, rodné číslo, jméno, příjmení, adresa atd., kaţdý atribut pak má konkrétní 

hodnoty. 

 

Řídí 

Obrázek 2.3.4-5 

#Řidič_ID 

Řidič 

#Auto_ID 

Auto 

Obrázek 2.3.4-6 

Účastní se 

#Z_ID 

Žadatel 

#K_ID 

Kurz 

Učí 

Obrázek 2.3.4-7 

#Za_ID 

Žák 

#Uc_ID 

Učitel 
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 Sloţený atribut 

Znamená, ţe skupina atributů má tentýţ význam nebo pouţití a je slučována 

dohromady, například atribut adresa má jednoduché atributy jako jsou město, ulice, číslo 

popisné a PSČ. 

 Doména 

Doménu lze charakterizovat jako mnoţinu přípustných hodnot, která je přiřazená 

jednomu nebo více atributům. Například mnoţina všech hodnot atributu příjmení v entitě 

ţadatel, ale také ji lze přiřadit k entitě učitel. 

 Klíč 

Zahrnuje seskupení atributů, které identifikují danou entitu. Slouţí-li k identifikaci 

jediný atribut, jedná se o jednoduchý klíč, pokud je vyuţito k identifikaci více atributů, 

hovoříme o sloţeném klíči.  Rozlišujeme tyto typy klíčů: 

Kandidátní klíč je to klíč, který jednoznačně identifikují danou entitu, například 

entita učitel můţe mít číslo učitele nebo rodné číslo, to znamená, ţe oba zmíněné atributy jsou 

kandidátními klíči.  

Primární klíč je vybrán z kandidátního klíče a je zvolen k jednoznačné identifikaci 

dané entity. Grafický jej znázorňujeme jako název atributu a k němu přidělený symbol #. 

Například u entity učitel je zvolen primární klíč číslo_ucitele # to znamená, ţe rodne_cislo 

bude povaţováno za alternativní klíč. Primární klíč musí splňovat dvě definice: 

1) Jedinečnost - neexistují dva výskyty entity E, které mají stejnou hodnotu primárního 

(kandidátního) klíče, 

2) Neredukovatelnost - jestliţe se vypustí kterákoliv část primárního (kandidátního) klíče 

entity E, vlastnost 1) přestane platit.  

Alternativní klíč je klíč, který nebyl zvolený za primární. Tento klíč zůstává mezi 

atributy bez označení ale kdykoliv se stane, ţe jsou v primárním klíči porušeny zákonitosti, 

tak alternativní klíč nahradí primární. V našem případě to je rodné číslo, Conolly at al. (2008). 

 Silná a slabá entita 

Silná entita s primárním klíčem je nezávislá na existenci jiné entity. V případě slabé 

entity neexistuje ţádný atribut, který by výskyt entity jednoznačně identifikoval. Graficky je 

slabá entita uváděná bez primárního klíče viz obrázek 2.3.4-8. 
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2.3.4.1 Vymezení struktury entit 

První fázi konceptuálního modelování zobrazíme graficky pomoci základních 

konstruktorů.  Pomoci přiřazením vlastních jmen navrhneme strukturu entit v modelu.  

2.3.4.2 Přiřazení atributů 

Kdyţ máme vymezené entity a jejich jména v předešlé kapitole 2.3.4.1. K jednotlivým 

entitám přiřadíme atributy, které pochází především z charakteristik typu objektů. Jelikoţ 

mnoţství přidělených atributů můţe být enormní je dobré tento výčet atributů zaznamenat do 

samostatné tabulky, zajistíme tím zpřehlednění modelu. V E-R digramu je nutné označit 

atributy tvořící primární klíč. Tento primární klíč se označuje pomoci symbolu #. Také je 

dobré se vyhnout sloţeným klíčům, protoţe by mohly způsobit v pozdějších fázích návrhu 

problémy v normalizaci.   

2.3.4.3 Definování vztahů a jejich atributů 

V této fázi vzniká mezi jednotlivými entitami vztah, který nám zobrazuje určitou 

souvislost. 

Kromě stupně se dále kaţdému vztahu přiřadí kardinalita a volitelnost, ta se vyznačí 

příslušnými konstruktory v diagramu E-R, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.4.4 Integrace dílčích částí modelu 

Při rozsáhlých projektech je předpoklad, ţe tvorba modelu bude rozdělena mezi 

několik vývojářů a práce bude probíhat paralelně, toto můţe firmě ušetřit peníze a čas. 

Bohuţel kaţdý vývojář má jiný pohled na objektivní realitu a můţou nastat problémy 

vzájemné kompatibility, i kdyţ by se měli řídit jednotou zásad a postupů.  

Lze rozeznat nejméně tyto kategorie konfliktů v modelu: 

 synonyma 

 homonyma 

Silná entita Slabá entita 

Obrázek 2.3.4-8 

#číslo_ID 

Objednávka 

Číslo položky 

Položka objednávky Obsahuje 
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 nesoulad konstruktorů 

 nesoulad kardinality a volitelnosti 

 nesoulad klíčů. 

Detailněji je popisuje profesor Kaluţa at al. v knize „Modelování dat v informačních 

systémech“, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.5 Logické relační modelování 

Během let vývoje databázových systémů se postupně formovaly tyto koncepce, které 

spadají pod logické relační modelování, Kaluţa at al. (2012): 

 Hierarchickou 

 Síťovou 

 Relační 

 Objektivně orientovanou databázi 

V této diplomové práci bude pouţívána relační koncepce. 

Ještě neţ přejdeme ke konkrétním konstruktorům, musíme si objasnit, ţe řada 

konstruktorů z konceptuálního modelování přejímá logické modelování, jako jsou atribut, 

doména a klíč. Právě jednoduchost datového modelu a práce s daty zapříčinila, ţe relační 

koncepce patří mezi nejpouţívanější.  

Mezi základní konstruktory relační koncepce, patří, Kaluţa at al. (2012): 

 Relace 

Je to dvojrozměrná datová struktura tvořena záhlavím a tělem relace. Záhlaví neboli 

relační schéma je pak tvořeno názvy atributu, tělo relace je tvořeno sloupci neboli atributy a 

řádky neboli n-ticemi. Mezi základní vlastnosti relace patří neexistence duplikátů n-tic, 

libovolné pořadí atributů, libovolné pořadí n-tic, nerozloţitelnost hodnot atributů, Kaluţa at al 

(2012). 

 Normalizace 

Základem normalizace dat je postupná dekompozice datového modelu, rozdělení 

atributů do většího počtu relací a postupně se mnoţina relací převádí do vyšších normálních 

forem, Kaluţa at al. (2012): 
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 První normální forma 

 V první normální formě relace neobsahuje vícehodnotové atributy. 

 Druhá normální forma 

V druhé normální formě je relace, kdyţ je v první normální formě a kaţdý neklíčový 

atribut je plně funkčně závislý na primárním klíči. 

 Třetí normální forma 

V třetí normální formě je relace, kdyţ je v druhé normální formě a kaţdý neklíčový 

atribut je netranzitivně závislý na primárním klíči, coţ znamená ţe, nezávisí na jiném atributu. 

 Boyce-Coddova normální forma 

V boyce-Coddové normální formě je relace, kdyţ je v třetí normální formě neplatí ale 

naopak, a kaţdý determinant funkční závislosti v relaci je zároveň kandidátním klíčem. 

Většina autorů souhlasí, ţe Boyce-Coddova normální forma postačí, ale nesmíme 

zapomínat na existenci čtvrté normální formy a páté normální formy, Kaluţa at al. (2012). 

U relačního modelování se nevyuţívá grafického prostředí. Proto se přechází do 

relační výrokové formy. 

R1(ATR#, ATR2#,…ATRM#, ATRM+1, ... ATRX,..) 

RZ ( ... ), 

R1 aţ RZ je relační strukturou modelu a ATR1# aţ ATRM# jsou primárními klíči 

relace, ATRM+1 aţ ATRX jsou klíči alternativními, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.5.1 Vytvoření soustavy předběţných relací 

Na začátku tohoto kroku převedeme grafickou formu konceptuálního modelování do 

relační výrokové formy logického modelování, protoţe se u relačního modelování upustilo od 

grafické formy. Předběţné relace jsou určeny svým jménem, kandidátními klíči a případně 

cizími klíči, Kaluţa at al. (2012). 
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2.3.5.2 Přiřazení zbývajících atributů 

Kdyţ jsou vytvořeny jednotlivé  předběţné relace, přiřadíme k nim atributy, které byly 

vytvořeny na začátku konceptuálního modelování a nebyly doposud v logickém modelování 

pouţity. Snaţíme se vyhnout vícehodnotovým a sloţeným atributům, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.5.3 Normalizace modelu  

Veškeré relace, které tvoří datový model, jsou podrobeny testům na normalizaci a jsou 

odstraněny chyby v strukturální a konzistenci vnitřních částí modelu. Normalizace ale 

neodstraní chyby, které vytvořil vývojář, jako je správnost celkové struktury a přesnost 

odrazu modelované reality. Jsou zde prověřeny všechny funkční závislosti mezi atributy 

pomoci normalizace od první normální formy aţ po BCNF, pokud to je nutné provede se test 

na čtvrtou a pátou normální formu, Kaluţa at al. (2012). 

2.3.5.4 Revize konceptuálního modelu 

Jednotlivé úpravy konceptuálního modelu z důvodů kompletace relace neklíčovými 

atributy, můţe vyvolat vytvoření nových entit a jejich vztahů zapříčiněné sloţenými nebo 

vícehodnotovými atributy. Následující pátý krok uţ nemá vliv na konstrukci modelu, spíše jej 

více specifikuje, Kaluţa at al. (2012).   

2.3.5.5 Specifikace domén 

V tomto závěrečném kroku určíme charakteristiky platných hodnot domén a přiřadí se 

jednotlivým atributům. Jde především o tyto charakteristiky, Kaluţa at al. (2012): 

 typ (číselný, znakový, datum) 

 délka (počet znaků) 

 rozsah (meze od - do) 

 přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

 formát (struktura hodnot) 

 jedinečnost (kandidátní klíč) 

 přípustnost null hodnot 

 textový popis 
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2.4 Modelování funkcí  

2.4.1 Diagram datových toků 

Diagram datových toků nebo taky často uváděný ve zkratce jako DFD dokáţe graficky 

zobrazit potencionální chování informačního systému. Mezi základní konstruktory patří, 

BRUCKNER at al. (2012):   

 

 Proces 

Pomoci procesu transformujeme vstupy na výstupy. Pojmenování musí vyjadřovat 

podstatu transformace a kaţdý proces má číslo v rámci dekompozice. Rozlišujeme dva typy 

procesu a to datový proces vyjadřuje změnu hodnot dat nebo vznik nových dat a řídicí proces, 

který nezpracovává data, ale vyjadřuje časovou návaznost procesů. Graficky jej znázorňujeme 

pomocí oválu. 

 

 Datový tok 

Znázorňuje přesun dat nebo informací z jedné části systému do druhé. Graficky jej 

znázorňujeme pomoci šipky, která taky udává směr toku informací nebo dat. Tato šipka musí 

být pojmenována pomoci výrazu, který co nejpřesněji vystihne obsah dat.   

 

 Datový sklad 

Jedná se o pasivní prvek a slouţí jako dočasné úloţiště dat pro moţnost dalšího 

pouţití. Pro datový sklad musí existovat alespoň jeden datový tok dovnitř, kdy dochází 

k uloţení dat a jeden datový tok ven při kterém dochází k pouţití dat. Data do skladu a z něj 

musí vţdy procházet přes proces. Graficky jej znázorňujeme pomoci dvou rovnoběţných 

úseček.  

 

 Terminátor 

Nebo taky externí entita vyjadřuje objekt v okolí a komunikuje s daným systémem. 

Představuje zdroje a příjemce dat. Jako příklad lze uvést zákazníky, úřady, banky nebo taky 

jiný systém.  

 

  

 

 

Proces 
Terminátor 

Obrázek 2.4.1-1 

 

Datový tok                                     Datový sklad 
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2.4.2 Hierarchie DFD 

Na samotném vrcholu DFD je takzvaný kontextový diagram, který reprezentuje 

hranice systému, ohraničuje okolí a zobrazuje všechny zdroje a místa určení dat. Následující 

úroveň rozkladu DFD je úroveň 0, která obsahuje základní funkce systému a jejich vztahy 

vyjádřené pomoci datových toků a datových uloţišť. Následující digramy úrovně 1,2 atd. 

popisují jen určitou část systému. Tento rozklad je u konce pokud nejniţší úroveň obsahuje 

elementární funkce, to znamená souhrn činnosti zpracovávajících data, pro která platí, ţe 

činnosti se provádějí jako jeden celek, jsou opakovatelné a elementární, tedy nejsou 

podrobněji popsány, BRUCKNER at al. (2012). 

2.4.3 Pravidla tvorby DFD 

Při vyuţití diagramu datových toků je vhodné, abychom se drţely určitých pravidel, 

která zajistí maximální vyuţití metodické hodnoty, který tento nástroj obsahuje. Tyto pravidla 

vymezují pouţití diagramu, které jsou ve shodě s přístupem strukturovaných metod a 

základními principy, BRUCKNER at al. (2012): 

 

 Číslování funkcí/procesů 

Pomoci číslování identifikujeme úroveň rozkladu, do které funkce patří, a taky proces, 

jehoţ je daná funkce rozkladem. Proto číslování provádíme shora dolů po jednotlivých 

úrovních. 

  

 Názvy funkcí/procesů 

Přiřazené jméno by mělo být výstiţné, stručné a srozumitelné pro uţivatele. Je vhodné 

pouţít pojmenování v oboru, v kterém budeme vyuţívat informační systém. 

 

 Sloţitost DFD 

Sloţitost diagramu má být taková, aby na jedné stránce A4 nebylo méně jak 3 funkce a 

více jak 9 funkcí. Sloţitost musí být srozumitelná i pro ostatní uţivatelé.  

 

 Přehledný a uspořádaný DFD 

Diagram má být technický správný, srozumitelný, přehledný, a estetický uspořádaný 

tak aby se datové toky vzájemně nekříţily.  
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 Konzistence DFD 

Konzistence znamená logickou soudrţnost diagramu. Pomocí hierarchického rozkladu můţe 

nastat situace, ţe jeden údaj je uveden ve více diagramech. Proto je nutné prověřit postupně 

horní část diagramu, která má mít pouze podúrovně. Střední úroveň, která má mít vyšší a niţší 

úrovně a spodní, která má mít jen vyšší úrovně.  
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2.5 Shrnutí teorie 

V úvodu teorie je popsáno s jakých komponenty se skládá informační systém, poté následuje 

rozbor jednotlivých etap ţivotního cyklu informačního systému. Protoţe informační systém 

bych mohl přirovnat k projektu, tak abych předcházel nesrovnalostem, jak na sebe jednotlivé 

etapy navazují, navrhnu časový harmonogram projektu. V kaţdém projektu mohou nastat 

rizikové situace, a abych se vyvaroval problémům, provedu analýzu rizik pomoci metody 

Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy. Při datovém modelování pouţiji koncept tři-

úrovňové koncepce, v sémantické části pro identifikaci vstupních poţadavků vyuţiji metody 

rozhovorů a studiu písemných materiálů a pomocí těchto metod vyspecifikuji typy objektu a 

základní funkce systému. V konceptuálním modelování specifikuji jednotlivé entity a vztahy 

mezi nimi. Poté je vyjádřím grafickou formou pomoci E-R modelu. Entitám přiřadím atributy 

a vyberu primární klíče. V relačním modelování vytvořím předběţné relace a poté soustavu 

úplných relací. Tyto relace jsou podrobeny normalizaci aţ po Boyce-Coddovou normální 

formu. Vyspecifikuji domény kaţdého atributu, kterým přiřadím charakteristiky jako je 

datový typ, délka, jedinečnost a přípustnost null hodnot. V další fázi vytvořím dekompozici 

funkce a diagram datových toků. V závěru navrhnu vstupní formuláře a výstupní sestavy kdy 

budu brát ohled na doporučené zásady.   
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3. Analýza a zhodnocení současného stavu 

3.1 charakteristika vybrané společnosti 

Jako téma pro tuto diplomovou práci jsem si vybral společnost Autoškola CREDIT 

s.r.o. Tato společnost byla zaloţena v roce 1992 v Opavě se sídlem v prostorách bývalé státní 

autoškoly Svazarm. Má tedy za sebou mnohaletou praxi v oboru a dnes patří mezi přední 

autoškoly v regionu. V této společnosti pracuje cca 10 zaměstnanců – počet zaměstnanců je 

závislý na mnoţství zakázek a ročním období. 

3.2 Analýza a zhodnocení současného stavu společnosti 

Pomocí individuálního rozhovoru s paní sekretářkou a učitelem v autoškole jsem 

získal základní informace o poţadavcích a problémech stávající práce s danými dokumenty a 

časovou neefektivnost při hledání ţadatelů o řidičské oprávnění, přidělování ţadatelů 

jednotlivým učitelům a neustálé hledání špatně zaloţených dokumentů. Další informace jsem 

získal studiem poskytnutých dokumentů. Ze získaných informaci jsem vybral následující 

nedostatky a tyto nedostatky by měl odstranit nově navrhovaný informační systém: 

 

 Vyuţití počítače a papírové dokumentace je neefektivní, dochází k redundanci dat, 

postupem času narůstá počet klientů a s tím taky časová náročnost na zpracování 

informací 

 Není moţné rychle vyhledávání dat  

 Není moţné zobrazit vybraná data 

 Ve skladu dokumentů se objevují dokumenty staršího data, které jiţ nemusí archivovat  

 Neexistuje ucelená datová základna pro správu dat 

 

Tyto nedostatky by měl odstranit nově navrhovaný informační systém, který je cílem 

této diplomové práce. Návrh poslouţí jako podklad, k moţnému naprogramování 

informačního systému.  
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4. Návrh řešení nového informačního systému 

Ze získaných informací pomocí rozhovorů a studiem materiálů byl vytvořen návrh 

řešení dané situace, který by mohl být nápomocný při přijímání nových ţadatelů o řidičské 

oprávnění, jejich zápis do databáze, evidenci učitelů a školení. Projekt začíná datovým 

modelem. 

  

4.1 Datový model 

V datovém modelu jsou navrţeny tyto datové objekty 

 Ţadatel 

 Řidičské oprávnění 

 Lékařský posudek 

 Kurz 

 Praktická hodina 

 Teoretická výuka 

 Učitel 

 Školení 

 Oprávněné skupiny 

 Výcvikový vůz 

 

4.1.1 Sémantický model 

 

Objekt:   Ţadatel 

Popis: V objektu ţadatel máme uvedené základní údaje o ţadateli, které 

jsou důleţité při výběru dalších kurzů a moţnostech rozšíření 

řidičského oprávnění. 

Charakteristiky: Identifikační číslo ţadatele, jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo narození, rodné číslo, státní občanství, číslo 

dokladu totoţnosti, kontaktní adresa (město, ulice, číslo popisné, 

PSČ), telefon, e-mail, souhlas zákonného zástupce, datum 

registrace ţadatele.  

 

Objekt:   Řidičské oprávnění 
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Popis: V objektu řidičské oprávnění je uvedena skupina řidičského 

oprávnění a datum získání řidičského oprávnění. 

Charakteristiky: Skupina řidičského oprávnění, datum udělení oprávnění. 

 

Objekt:   Lékařský posudek 

Popis: V objektu lékařský posudek se uvádí základní údaje o lékaři, 

zdravotní způsobilost posuzovaného ţadatele, pokud je uchazeč 

způsobilý ale s podmínkou tak je zde uveden popis podmínky, a 

datum vystavení posudku. 

Charakteristiky: Pořadí lékařského posudku, Jméno lékaře, příjmení lékaře, 

zdravotní způsobilost, zdravotní způsobilost s podmínkou, 

podmínka, datum vydání posudku. 

  

Objekt:   Kurz 

Popis: V objektu kurz jsou napsány základní údaje vybraného kurzu, 

cena kurzu, datum zahájení kurzu, o jakou skupinu řidičského 

oprávnění jde, předpokládané ukončení kurzu. 

Charakteristiky: Identifikační číslo kurzu, typ kurzu, skupina řidičského 

oprávnění, cena kurzu, datum zahájení, datum ukončení. 

 

Objekt:   Výcvikový vůz 

Popis: V objektu výcvikový vůz jsou uvedeny základní údaje 

motorového vozidla. 

Charakteristiky: Identifikační číslo vozu, Značka vozu, datum pořízení vozu, 

datum platnosti povinné pojistky, datum platnosti havarijní 

pojistky, datum platnosti technické prohlídky, datum platnosti 

emisi. 

 

Objekt:   Praktická hodina 

Popis: V objektu jízdy je uvedeno číslo hodiny, počet ujetých 

kilometrů, čas zahájení a ukončení.  

Charakteristiky: Číslo hodiny, datum jízdy, čas zahájení jízdy, čas ukončení 

jízdy. 
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Objekt:   Teoretická výuka 

Popis: V objektu teoretická výuka je uvedeno číslo hodiny, popis teorie 

jako můţe být technika, značky, křiţovatky a první pomoc. 

Charakteristiky: Číslo hodiny, datum hodiny, čas zahájení, čas ukončení, popis.  

 

Objekt:   Učitel 

Popis: V objektu učitel jsou uvedeny základní informace o učiteli 

autoškoly.  

Charakteristiky: Identifikační číslo učitele, jméno, příjmení, titul, datum 

narození, rodné číslo, kontaktní adresa (město, ulice, číslo 

popisné, PSČ), telefon, e-mail.  

 

Objekt:   Oprávněné skupiny 

Popis: V objektu oprávněné skupiny jsou uvedeny informace o 

moţnostech výuky jednotlivých skupin řidičských oprávnění. 

Charakteristiky: Řidičská skupina, platnost.  

 

Objekt:   Školení 

Popis: V objektu školení máme uvedený informace o školení, které 

jsou nutné pro povolání učitele autoškoly. 

Charakteristiky: Identifikační číslo školení, název školení, datum školení, doba 

platnosti školení.  

 

4.1.2 Konceptuální model 

Entita: Ţadatel 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo ţadatele Z_id# 

Jméno Z_jmeno 

Příjmení Z_prijmeni 

Titul Z_titul 

Datum narození Z_datnar 

Místo narození Z_minar 

Rodné číslo Z_rodcis 

Státní občanství Z_stobc 

Číslo dokladu totoţnosti Z_cisdoktot 

Město Z_mesto 

Ulice Z_ulice 
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Číslo popisné Z_cispop 

PSČ Z_psc 

Telefon Z_tel 

E-mail Z_mail 

Souhlas zákonného zástupce Z_sozaza 

Datum registrace ţadatele Z_dareza 

Tabulka 4.1.2-1 Ţadatel 

Entita: Řidičské oprávnění 

Atribut Identifikační označení 

Skupina řidičského oprávnění Ro_sro 

Datum udělení oprávnění Ro_duo 

Tabulka 4.1.2-2 Řidičské oprávnění 

Entita: Lékařský posudek 

Atribut Identifikační označení 

Pořadí lékařského posudku Lp_poradi 

Jméno lékaře Lp_jmeno 

Příjmení lékaře Lp_prijmeni 

Zdravotní způsobilost Lp_zdrzpus 

Zdravotní způsobilost s podmínkou Lp_zdrupuspo 

Popis podmínky Lp_pod 

Datum vydání posudku Lp_datvypo 

Tabulka 4.1.2-3 Lékařský posudek 

Entita: Kurz 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo kurzu K_id# 

Typ kurzu K_typ 

Skupina řidičského oprávnění K_skriop 

Cena kurzu K_cena 

Datum zahájení K_datzah 

Datum ukončení K_datuko 

Tabulka 4.1.2-4 Kurz 

Entita: Výcvikový vůz 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo vozu  Vv_id# 

Značka vozu Vv_znacka 

Datum pořízení vozu Vv_datpor 

Datum platnosti povinné pojistky Vv_datplatpp 

Datum platnosti havarijní pojistky Vv_datplathavpoj 

Datum platnosti technické prohlídky Vv_datplattechpr 

Datum platnosti emisi Vv_datplatem 

Tabulka 4.1.2-5 Výcvikový vůz 
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Entita: Praktická hodina  

Atribut Identifikační označení 

Číslo hodiny Ph_cishod 

Datum jízdy Ph_jiz 

Čas zahájení  Ph_zah 

Čas ukončení  Ph_uk 

Tabulka 4.1.2-6 Praktická hodina 

Entita: Teoretická výuka 

Atribut Identifikační označení 

Číslo hodiny Tv_cishod 

Datum hodiny Tv_dathod 

Čas zahájení  Tv_casza 

Čas ukončení  Tv_casuk 

Popis Tv_popis 

Tabulka 4.1.2-7 Teoretická výuka 

Entita: Učitel 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo učitele U_id# 

Jméno U_jmeno 

Příjmení U_prijmeni 

Titul U_titul 

Datum narození U_datnar 

Rodné číslo U_rc 

Město U_mesto 

Ulice U_ulice 

Číslo popisné U_cp 

PSČ U_psc 

Telefon U_tel 

E-mail U_mail 

Tabulka 4.1.2-8 Učitel 

Entita: Oprávněné skupiny 

Atribut Identifikační označení 

Řidičská skupina Op_rs 

Platnost Op_pl 

Tabulka 4.1.2-9 Oprávněné skupiny 

Entita: Školení 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo školení Sk_id# 

Název školení Sk_ns 

Datum školení Sk_ds 

Doba platnosti školení Sk_dps 

Tabulka 4.1.2-10 Školení 
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4.1.3 E-R diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Povinný vztah 

Volitelný vztah 

Identifikující vztah 

Kardinalita 1 

Kardinalita N 

Primární klíč   # 

 

Vlastní 

Potřebuje 

Účastní se 

Vyučuje 

Řídí 

Získal Vykonává 

Absolvuje Učí se 

 Kurz 

K_id#

    Učitel 

U_id#

   

 Školení 

Sk_id# 

 Výcvikový vůz 

Vv_id# 

 Oprávnění 

Op_rs 

 Teoretická výuka 

Tv_cishod 

 Praktická hodina 

Ph_cishod 

 Řidičské oprávnění 

Ro_sro 

 Žadatel 

Z_id#

    Lékařský posudek 

Lp_poradi 
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4.1.4 Logický relační model 

4.1.4.1 Předběţné relace 

Ţadatel   (Z_id#, ……) 

Řidičské oprávnění  (Z_id#(CK), Ro_sro#, ……) 

Lékařský posudek  (Z_id#(CK), Lp_poradi#, ……) 

Kurz    (K_id#, Z_id#(CK), Vv_id#(CK),U_id#(CK), ……) 

Praktická hodina  (K_id#(CK), Ph_cishod#, ……) 

Teoretická výuka  (K_id#(CK),Tv_cishod#, ……) 

Učitel    (U_id#, ……) 

Školení   (Sk_id#, ……) 

Uč_Ško   (U_id (CK), Sk_id (CK)) 

Oprávněné skupiny  (U_id#(CK), Op_rs#, ……) 

Výcvikový vůz  (Vv_id#, ……) 

 

4.1.4.2 Úplné relace 

Ţadatel (Z_id#, Z_jmeno, Z_prijmeni, Z_titul, Z_datnar, Z_minar, 

Z_rodcis, Z_stobc, Z_cisdoktot, Z_mesto, Z_ulice, Z_cispop, 

Z_psc, Z_tel, Z_mail, Z_sozaza, Z_dareza) 

 

Řidičské oprávnění  (Z_id#(CK), Ro_sro#, Ro_duo) 

 

Lékařský posudek (Z_id#(CK), Lp_pořadí#, Lp_jmeno, Lp_prijmeni, Lp_zdrzpus, 

Lp_zdrupuspo, Lp_pod, Lp_datvypo) 

 

Kurz (K_id#, Z_id#(CK), Vv_id#(CK),U_id#(CK), K_typ, K_skriop, 

K_cena, K_datzah, K_datuko) 

 

Praktická hodina  (K_id#(CK), Ph_cishod#, Ph_jiz, Ph_zah, Ph_uk) 

 

Teoretická výuka (K_id#(CK), Tv_cishod#, Tv_dathod, Tv_casza, Tv_casuk, 

Tv_popis) 
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Učitel (U_id#, U_jmeno, U_prijmeni, U_titul, U_datnar, U_rc, 

U_mesto, U_ulice, U_cp, U_psc, U_tel, U_mail) 

 

Školení   (Sk_id#, Sk_ns, Sk_ds, Sk_dps) 

 

Uč_Ško   (U_id (CK), Sk_id (CK)) 

 

Oprávněné skupiny  (U_id#(CK), Op_rs#, Op_pl) 

 

Výcvikový vůz (Vv_id#, Vv_znacka, Vv_datpor, Vv_datplatpp, 

Vv_datplathavpoj, Vv_datplattechpr, Vv_datplatem) 

 

4.1.4.3 Popis relací a specifikace domén 

V následujících tabulkách popisuji doménové charakteristiky atributů. Jednotlivé 

formáty atributů jsou vyjádřeny pomoci zkratek a to následovně, 9(číslice), X(abecedně 

číselný znak), DD(vyjádření dne), MM(vyjádření měsíce), RRRR(vyjádření roku), 

hh(vyjádření hodiny), mm(vyjádření minuty). Číslo v závorce označuje počet znaků. 

  

Ţadatel 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

Z_id Číselný 9 9(9) PK ANO NE 

Identifikační 

číslo 

ţadatele 

Z_jmeno Znakový 30 X(30)  NE NE Jméno 

Z_prijmeni Znakový 40 X(40)  NE NE Příjmení 

Z_titul Znakový 30 X(30)  NE ANO Titul 

Z_datnar Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

narození 

Z_minar Znakový 50 X(50)  NE NE 
Místo 

narození 

Z_rodcis Znakový 10 X(10)  ANO NE Rodné číslo 

Z_stobc Znakový 50 X(50)  NE NE 
Státní 

občanství 

Z_cisdoktot Číselný 9 9(9)  ANO NE 
Číslo 

dokladu 

totoţnosti 

Z_mesto Znakový 50 X(50)  NE NE Město 

Z_ulice Znakový 50 X(50)  NE ANO Ulice 

Z_cispop Číselný 5 9(5)  NE NE 
Číslo 

popisné 
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Z_psc Číselný 5 9(5)  NE NE PSČ 

Z_tel Znakový 9 X(9)  NE ANO Telefon 

Z_mail Znakový 50 X(50)  NE ANO E-mail 

Z_sozaza Logický  A/N  NE NE 

A-Souhlas 

N-

Nesouhlas 

Z_dareza Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 

Datum 

registrace 

ţadatele 

Tabulka 4.1.4.3 - 1 relace ŢADATEL 

Řidičské oprávnění 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

Z_id Číselný 9 9(9) PK+CK ANO NE 

Identifikační 

číslo 

ţadatele 

Ro_sro Znakový 3 X(3) PK NE NE 

Skupina 

řidičského 

oprávnění 

Ro_duo Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 

Datum 

udělení 

oprávnění 

Tabulka 4.1.4.3 - 2 relace ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ 

Lékařský posudek 
Název Typ Délk

a 

Formát Klíč Jedinečnos

t 

Null Popis 

Z_id Číselný 9 9(9) 
PK+C

K 
ANO NE 

Identifikačn

í číslo 

ţadatele 

Lp_poradi Číselný 2 9(2) PK NE NE 

Pořadí 

lékařského 

posudku 

Lp_jmeno 
Znakov

ý 
30 X(30)  NE NE 

Jméno 

lékaře 

Lp_primeni 
Znakov

ý 
40 X(40)  NE NE 

Příjmení 

lékaře 

Lp_zdrzpus Logický  A/N  NE NE 

A- 

Zdravotní 

způsobilost 

N-

Zdravotně 

nezpůsobilý 

Lp_zdrupusp

o 
Logický  A/N  NE NE 

A- 

Zdravotní 

způsobilost 

s 

podmínkou 

N-

Zdravotně 
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nezpůsobilí 

s 

podmínkou 

Lp_pod 
Znakov

ý 
50 X(¨50)  NE 

AN

O 

Popis 

podmínky 

Lp_datvypo Datum  
DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

vydání 

posudku 

Tabulka 4.1.4.3 - 3 relace LÉKAŘSKÝ POSUDEK 

 Kurz 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

K_id Číselný 9 9(9) PK ANO NE 
Identifikační 

číslo kurzu 

Z_id Číselný 9 9(9) CK ANO NE 

Identifikační 

číslo 

ţadatele 

Vv_id Číselný 3 9(3) CK NE NE 
Identifikační 

číslo vozu 

U_id Číselný 3 9(3) CK NE NE 
Identifikační 

číslo učitele 

K_typ Znakový 30 X(30)  NE NE Typ kurzu 

K_skriop Znakový 2 X(2)  NE NE 

Skupina 

řidičského 

oprávnění 

K_cena Číselný 6 9(6)  NE NE Cena kurzu 

K_datzah Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

zahájení 

K_datuko Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

ukončení 

Tabulka 4.1.4.3 - 1 relace KURZ 

 Praktická hodina 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

K_id Číselný 9 9(9) PK+CK ANO NE 
Identifikační 

číslo kurzu 

Ph_cishod Číselný 2 9(2) PK NE NE 
Číslo 

hodiny 

Ph_jiz Datum  DD.MM.RRRR  NE NE Datum jízdy 

Ph_zah Čas  hh.mm  NE NE Čas zahájení  

Ph_uk Čas  hh.mm  NE NE 
Čas 

ukončení  

Tabulka 4.1.4.3 - 4 relace PRAKTICKÁ HODINA 

 Teoretická výuka 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

K_id Číselný 9 9(9) PK+CK ANO NE 
Identifikační 

číslo kurzu 

Tv_cishod Číselný 2 9(2) PK NE NE 
Číslo 

hodiny 
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Tv_dathod Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

hodiny 

Tv_casza Čas  hh.mm  NE NE Čas zahájení 

Tv_casuk Čas  hh.mm  NE NE 
Čas 

ukončení  

Tv_popis Znakový 50 X(50)  NE NE Popis 

Tabulka 4.1.4.3 - 5 relace TEORETICKÁ VÝUKA 

 Učitel 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

U_id Číselný 3 9(3) PK ANO NE 
Identifikační 

číslo učitele 

U_jmeno Znakový 30 X(30)  NE NE Jméno 

U_prijmeni Znakový 40 X(40)  NE NE Příjmení 

U_titul Znakový 30 X(30)  NE ANO Titul 

U_datnar Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

narození 

U_rc Znakový 10 X(10)  ANO NE Rodné číslo 

U_mesto Znakový 50 X(50)  NE NE Město 

U_ulice Znakový 50 X(50)  NE ANO Ulice 

U_cp Číselný 5 9(5)  NE NE 
Číslo 

popisné 

U_psc Číselný 5 9(5)  NE NE PSČ 

U_tel Znakový 9 X(9)  NE ANO Telefon 

U_mail Znakový 50 X(50)  NE ANO E-mail 

Tabulka 4.1.4.3 - 6 relace UČITEL 

 Školení 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

Sk_id Číselný 4 9(4) PK ANO NE 
Identifikační 

číslo školení 

Sk_ns Znakový 80 X(80)  NE NE 
Název 

školení 

Sk_ds Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 
Datum 

školení 

Sk_dps Datum  DD.MM.RRRR  NE NE 

Doba 

platnosti 

školení 

Tabulka 4.1.4.3 - 7 relace ŠKOLENÍ 

Uč_Ško 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

U_id Číselný 3 9(3) PK+CK NE NE 
Identifikační 

číslo učitele 

Sk_id Číselný 4 9(4) PK NE NE 
Identifikační 

číslo školení 

Tabulka 4.1.4.3 - 8 relace UČ_ŠKO 
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 Oprávněné skupiny 
Název Typ Délka Formát Klíč Jedinečnost Null Popis 

U_id Číselný 3 9(3) PK+CK ANO NE 
Identifikační 

číslo učitele 

Op_rs Znakový 3 X(3) PK NE NE 
Řidičská 

skupina 

Op_pl Datum  DD.MM.RRRR  NE NE Platnost 

Tabulka 4.1.4.3 - 9 relace OPRÁVNĚNÉ SKUPINY 

 Výcvikový vůz 
Název Typ Délk

a 

Formát Klí

č 

Jedinečnos

t 

Nul

l 

Popis 

Vv_id Číselný 3 9(3) PK ANO NE 
Identifikačn

í číslo vozu 

Vv_znacka 
Znakov

ý 
40 9(40)  NE NE 

Značka 

vozu 

Vv_datpor Datum  
DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

pořízení 

vozu 

Vv_datplatpp Datum  
DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

platnosti 

povinné 

pojistky 

Vv_datplathavp

oj 
Datum  

DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

platnosti 

havarijní 

pojistky 

Vv_datplattechp

r 
Datum  

DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

platnosti 

technické 

prohlídky 

Vv_datplatem Datum  
DD.MM.RRR

R 
 NE NE 

Datum 

platnosti 

emisi 

Tabulka 4.1.4.3 - 10 relace VÝCVIKOVÝ VŮZ 
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4.2 Model prostředí 

Informační systém „CREDIT“ rozloţíme pomoci diagramu funkční hierarchické 

struktury na jednotlivé části shora dolů. Navrhovaný informační systém se bude dělit do 5 

subsystémů, které jsou zobrazeny na obrázku 4.2-1.  

 

Obrázek 4.2-1 

Vysvětlení jednotlivých subsystému: 

1. Evidence ţadatelů – subsystém evidence ţadatelů řeší práci s informacemi o 

ţadatelích jako je vkládaní nových ţadatelů, úprava ţadatelů, výmaz ţadatelů. 

2. Evidence kurzů – subsystém evidence kurzů zabezpečuje práci s informacemi o 

kurzech zadávání nových kurzů, úprava stávajících kurzů a jejich výmaz.  

3. Evidence vozů – subsystém evidence vozů zabezpečuje informace o přidání 

nového vozu, změna informací a jeho výmaz. 

4. Evidence učitelů – subsystém evidence učitelů zabezpečuje informace o učitelích, 

přidaní nového učitele, aktualizace informací o učitelích. 

5. Školení – subsystém zpracovává základní informace o školeních 

 

4.2.1 Dekompozice funkcí 

 

Obrázek 4.2.1 - 1 Dekompozice ţadatelů  

IS CREDIT 

1. Evidence 
ţadatelů 

2. Evidence 
kurzů 

3. Evidence 
vozů 

4. Evidence 
učitelů 

5. Školení 

1. Evidence 
ţadatelů 

1.1. Vloţení nového 
ţadatele 

1.2. Zpracování 
údajů ţadatelů  
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Funkce 1.1 – Zavedení údajů nového ţadatele o řidičské oprávnění 

Funkce 1.2 – Umoţňuje úpravu, vymazání údajů ţadatelů, a poskytuje informace o ţadatelích 

pro přehledy   

 

 

 

Obrázek 4.2.1 - 2 Dekompozice kurzů 

Funkce 2.1 – Zavedení údajů nového kurzu 

Funkce 2.2 – Umoţňuje úpravu, vymazání údajů o kurzu, a poskytuje informace o kurzech 

pro přehledy 

 

   

 

 

Obrázek 4.2.1 - 3 Dekompozice vozů 

Funkce 3.1 – Zavedení údajů nového vozidla 

Funkce 3.2 – Umoţňuje úpravu, vymazání údajů o vozidlech, a poskytuje informace o 

vozidlech pro přehledy 

 

2. Evidence kurzů 

2.1. Vloţení nového 
kurzu 

2.2. Zpracování 
údajů kurzů 

3. Evidence vozů 

3.1. Vloţení nového 
vozidla 

3.2. Zpracování 
údajů o vozidlech 
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Obrázek 4.2.1 - 4 Dekompozice učitelů 

Funkce 4.1 – Zavedení údajů nového učitele 

Funkce 4.2 – Umoţňuje úpravu, vymazání údajů učitelů, a poskytuje informace o učitelích 

pro přehledy 

 

 

Obrázek 4.2.1 - 5 Dekompozice školení 

Funkce 5.1 – Zavedení údajů nového školení 

Funkce 5.2 – Umoţňuje úpravu, vymazání údajů o školeních, a poskytuje informace o 

školeních pro přehledy  

 

 

 

4.2.2 Kontextový diagram 

V kontextovém diagramu je zobrazen navrhovaný informační systém CREDIT a 

napojení navrhovaného informačního systému na okolí. V našem případě externí entity učitel 

a sekretářka. 

 

 

4. Evidence učitelů 

4.1. Vloţení nového 
učitele 

4.2. Zpracování 
údajů o učitelích 

5. Školení 

5.1. Vloţení nového 
školení 

5.2. Zpracování 
údajů o školeních 
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4.2.3 Diagram datových toků 

Pomoci rozkladu kontextového diagramu zobrazíme jednotlivé subsystémy, tyto 

subsystémy jsou následně dekomponovány podle úrovní. Jednotlivé diagramy jsou uvedeny 

v příloze 1-6. 

4.2.4 Seznam datových toků 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o datových tocích, jako jsou číslo a název 

datového toku, popis a řešení. 

Číslo a název datového 

toku 

Popis Řešení 

DT1 Informace o ţadatelích Informace o novém ţadateli Evidence ţadatelů příloha č 7 

DT2 Údaje ţadatelů ke kurzům Přiřazení ţadatele ke kurzům Řádek relace kurz 

DT3 Sestavy a přehledy o 

ţadatelích 

Výstupní data pro generování 

sestav o ţadatelích 

Sestava 

DT4 Informace o kurzech Informace o novém kurzu Evidence ţadatelů příloha č 8 

DT5 Informace o vozech Informace o novém vozidle Evidence ţadatelů příloha č 9 

DT6 Informace o školeních Informace o novém školení Evidence ţadatelů příloha č 10 

DT7 Sestavy a přehledy o 

kurzech 

Výstupní data pro generování 

sestav o kurzech 

Sestava 

DT8 Informace o učitelích Informace o novém učiteli Evidence ţadatelů příloha č 11 

DT9 Údaje učitelů ke kurzům Přiřazení učitele ke kurzům Řádek relace kurz 

DT10 Informace o 

uskutečněných hodinách 

Přiřazení hodin ke kurzům Řádek relace kurz 

DT11 Sestavy a přehledy o 

školení 

Výstupní data pro generování 

sestav o školení 

Sestava 

DT12 Sestava kurzu Výstupní data pro generování 

sestav o kurzech 

Sestava 

DT13 Údaje vozidel ke kurzům Přiřazení vozidel ke kurzům Řádek relace kurz 

DT14 Sestavy a přehledy vozů Výstupní data pro generování 

sestav o vozech 

Sestava 

DT15 Ţadatel ke zpracování Data o ţadatelích jsou 

zpracovávaná 

Řádek relace ţadatel 

DT16 Data o ţadateli ke 

zpracování 

Uloţeni nových nebo 

upravených dat o ţadatelích  

Řádek relace ţadatel 

DT17 Data o ţadateli ke čtení Načtou se data o ţadatelích Řádek relace ţadatel 

 

     IS 

CREDI

T 

Sekretářka 
Učitel 

Vstupní 

data 

Sestavy 
Učitel 

školení 

Obrázek 4.2.2 Kontextový diagram 



44 

DT18 Kurz ke zpracování Data o kurzech jsou 

zpracovávaná 

Řádek relace kurz 

DT19 Data o kurzu ke 

zpracování 

Uloţeni nových nebo 

upravených dat o kurzech 

Řádek relace kurz 

DT20 Data o kurzu ke čtení Načtou se data o kurzech Řádek relace kurz 

DT21 Vozidlo ke zpracování Uloţeni nových nebo 

upravených dat o vozidlu 

Řádek relace vozidlo 

DT22 Data o vozidlu ke 

zpracování 

Data o vozidlu jsou 

zpracovávaná 

Řádek relace vozidlo 

DT23 Data o vozidlu ke čtení Načtou se data o vozidlu Řádek relace vozidlo 

DT24 Školení ke zpracování Uloţeni nových nebo 

upravených dat o školeních 

Řádek relace školení 

DT25 Data o školení ke 

zpracování 

Data o školeních jsou 

zpracovávaná 

Řádek relace školení 

DT26 Přehledy a sestavy o 

učitelích 

Výstupní data pro generování 

sestav o učitelích 

Sestava 

DT27 Data o školení ke čtení Načtou se data o školení Řádek relace školení 

DT28 Učitel ke zpracování Data o učitelích jsou 

zpracovávaná 

Řádek relace učitel 

DT29 Data o učitelích ke 

zpracování 

Uloţeni nových nebo 

upravených dat o učitelích 

Řádek relace učitel 

DT30 Data o učitelích ke čtení Načtou se data o učitelích Řádek relace učitel 

Tabulka 4.2.4-1 

4.2.5 Seznam datových skladů 

V následující tabulce jsou uvedeny datová skladiště s následným popisem. 

Datový sklad Popis 
Ţadatelé V datovém skladu se eviduje identifikační číslo ţadatele, jméno, příjmení, titul, 

datum narození, místo narození, rodné číslo, státní občanství, číslo dokladu 

totoţnosti, kontaktní adresa (město, ulice, číslo popisné, PSČ), telefon, e-mail, 

souhlas zákonného zástupce, datum registrace ţadatele, dále je uvedena skupina 

řidičského oprávnění a datum získáni řidičského oprávnění, pořadí lékařského 

posudku, Jméno lékaře, příjmení lékaře, zdravotní způsobilost, zdravotní 

způsobilost s podmínkou, podmínka, datum vydání posudku. 

Kurzy V datovém skladu se eviduje identifikační číslo kurzu, typ kurzu, skupina 

řidičského oprávnění, cena kurzu, datum zahájení, datum ukončení, číslo 

hodiny, datum jízdy, čas zahájení jízdy, čas ukončení jízdy, datum hodiny, čas 

zahájení, čas ukončení, popis. 

Vozidla V datovém skladu se eviduje identifikační číslo vozu, Značka vozu, datum 

pořízení vozu, datum platnosti povinné pojistky, datum platnosti havarijní 

pojistky, datum platnosti technické prohlídky, datum platnosti emisi. 

Učitelé V datovém skladu se eviduje identifikační číslo učitele, jméno, příjmení, titul, 

datum narození, rodné číslo, kontaktní adresa (město, ulice, číslo popisné, 

PSČ), telefon, e-mail, řidičská skupina, platnost.  

Školení V datovém skladu se eviduje identifikační číslo školení, název školení, datum 

školení, doba platnosti školení. 

Tabulka 4.2.5-1 
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4.3 Návrh vstupních formulářů a výstupních sestav 

4.3.1 Definice vstupů 

Navrhovaný informační systém CREDIT je vypracován tak, aby jakýkoliv uţivatel 

nový uţivatel neměl problém s orientací v navrhovaném informačním systému. Jako první po 

spuštění informačního systému uvidí uţivatel úvodní obrazovku. 

 

Na úvodní obrazovce je sada 6 tlačítek, kliknutím na jednotlivá tlačítka se dá 

jednoduše dostat k vybraným subsystémům. Červené tlačítko ukončení znamená ukončení 

programu. V levém okraji dolní obrazovky je zobrazeno aktuální datum. 

 

Tlačítko evidence ţadatelů - pomocí kterého se dostaneme do formuláře evidence 

ţadatelů (příloha číslo 7), kde můţeme zadat základní údaje o ţadateli, formulář také obsahuje 

tlačítka pro navigaci mezi záznamy, uloţeni, vymazání a úpravu údajů také se zde nachází 

tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku. 

 

Obrázek 4.3.1 Úvodní obrazovka 
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Tlačítko evidence kurzů - pomocí kterého se dostaneme do formuláře evidence kurzů 

(příloha číslo 8), kde můţeme zadat základní údaje o kurzech, formulář také obsahuje tlačítka 

pro navigaci mezi záznamy, uloţeni, vymazání a úpravu údajů také se zde nachází tlačítko pro 

návrat na hlavní obrazovku. 

   

Tlačítko evidence vozidel - pomocí kterého se dostaneme do formuláře evidence 

vozidel (příloha číslo 9), kde můţeme zadat základní údaje o vozidlech, formulář také 

obsahuje tlačítka pro navigaci mezi záznamy, uloţeni, vymazání a úpravu údajů také se zde 

nachází tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku. 

   

Tlačítko evidence školení - pomocí kterého se dostaneme do formuláře evidence 

školení (příloha číslo 10), kde můţeme zadat základní údaje o školeních, formulář také 

obsahuje tlačítka pro navigaci mezi záznamy, uloţeni, vymazání a úpravu údajů také se zde 

nachází tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku. 

   

Tlačítko evidence učitelů - pomocí kterého se dostaneme do formuláře evidence 

učitelů (příloha číslo 11), kde můţeme zadat základní údaje o učitelích, formulář také 

obsahuje tlačítka pro navigaci mezi záznamy, uloţeni, vymazání a úpravu údajů také se zde 

nachází tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku. 

   

Tlačítko sestavy - pomocí kterého se dostaneme do sestav, kde můţeme vybrat, jaké 

chceme sestavy o ţadatelích, kurzech, vozidlech, učitelích a školení. 

 

4.3.2 Definice výstupů 

Pro definici výstupu nám slouţí takzvané výstupní sestavy. Kaţdá z uvedených sestav 

obsahuje název společnosti, její kontaktní údaje, v dolní části je uvedeno datum tisku, počet 

stran a číslo strany. Jednotlivé typy sestav jsou uvedeny v příloze. 

  

4.4 Technický popis 

4.4.1 Návrh hardwarového zabezpečení 

Dle zjištěných informací bude potřeba pořízení nového počítače s tiskárnou, protoţe 

stávající zařízení nezabezpečuje dostatek výkonu pro provoz navrhovaného informačního 
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systému. Jako dostatečně výkonný notebook byl vybrán ASUS X75A-TY034H jedná se o 

univerzální notebook pro pouţití doma nebo v kanceláři, díky 17,3“ palcové obrazovce 

nemusí dělat problém čitelnost textu pro starší lidi, dvou jádrový procesor Intel Pentium B970 

(2.3GHz); 4GB RAM (DDR3, 1.33GHz); 750GB HDD; DVD±RW/RAM mechanika; grafika 

Intel HD Graphics. Notebook jiţ obsahuje operační systém Windows 8, v době vypracování 

návrhu stál na stránkách www.czc.cz 11199,- Kč. Nová tiskárna Canon i-SENSYS LBP-

7018C zabezpečí dostatečně rychlý tisk, výdrţ náplně kazet je cca 1200 stran. Tiskárna 

v době návrhu stála 3202,- Kč na stránkách www.czc.cz . Pro archivaci dat je zapotřebí 

pořídit externí HDD Verbatim Store 'n' Go, USB 3.0 - 500GB. V době návrhu stál 1329,- Kč 

na stránkách www.czc.cz. 

 

4.4.2 Návrh softwarového zabezpečení 

Jelikoţ výše zmíněný notebook jiţ obsahuje Windows 8, není nutné pořizovat jiný 

operační systém. Jako program, v kterém poběţí navrhovaný informační systém, jsme vybrali 

MS ACCESS 2010, který v době vypracovávání návrhu stál 3610,- Kč na stránkách 

www.tsbohemia.cz . Jako základní zabezpečení postačí přihlašování do systému za pomoci 

hesla a loginu.  

 

4.5 Projektové řízení 

Navrhovaný informační systém potřebuje pro realizaci naplánovat projekt. Tento 

projekt se skládá z několika části. Nejprve rozvrhnu projekt do etap s určenou dobou trvání a 

rozdělím zdroje, v další části provedu analýzu rizik pomoci Ishikawova diagramu a Paretovou 

analýzou provedu diagnostiku nejdůleţitějších problémů. Celkové náklady informačního 

systému byly stanoveny na maximální částku 59 000,- KČ. Stanovenou maximální výši nelze 

překročit a můţeme tento údaj brát jako jeden z moţných rizikových faktorů. 

 

4.5.1 Časový plán projektu 

V tabulce 4.5.1 – 1 jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které jsou důleţité k vytvoření 

nového informačního systému CREDIT. Kaţdá činnost je očíslována a popsána, u 

jednotlivých činností je uvedena doba trvání a sloţení účastníků.  
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Číslo 

činnosti 
Popis 

Délka 

trvání 
Účastníci 

1. Analýza počátečního stavu 

a zjištění poţadavků 
3 dny 

Analytik, 

sekretářka, učitel 

2. Vytváření aplikace 20 dnů Vývojář 

3. Příprava hardwaru 1 den Technik 

4. 
Ukázka prototypu a jeho 

následná úprava 
3 dny 

Analytik, 

sekretářka, učitel, 

vývojář 

5. Zavedení aplikace 1 den Vývojář 

6. Vkládání dat 2 dny Vývojář 

7. Napsaní manuálu 4 dny Vývojář, analytik 

8. 
Školení 2 dny 

Vývojář, 

sekretářka, učitel 

9. 
Zkušební provoz 12 dnů 

Vývojář, 

sekretářka, učitel 

10. Úpravy 2 dny Vývojář, Analytik 

11. 
Předání IS do uţívání 1 den 

Vývojář, 

sekretářka, učitel 
Tabulka 4.5.1 – 1 Rozpis činností  

V tabulce 4.5.1 – 2 je zakreslena návaznost jednotlivých činností do takzvaného 

Ganttova diagramu. Pomocí něj lze odhalit kritickou cestu, kdy jakékoliv zdrţení povede 

k posunutí termínu realizace. Vytvoření navrhovaného systému je naplánováno na dobu 39 

dní. Jelikoţ mohou nastat neočekávané problémové situace, byla vyčleněna rezerva 5 dní, 

takţe celková realizace se můţe, protáhnou na dobu 44 dnů. 
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4.5.2 Analýza rizik 

Jelikoţ se jedná o projekt a u kaţdého projektu mohou nastat negativní události neboli 

rizika, je dobré tyto rizika zanalyzovat. Jako první krok pro moţné předcházení rizik jsem 

zvolil takzvaný Ishikawuv diagram, kde jsou uvedeny moţné příčiny, které mohou ovlivnit 

spolehlivost systému.  

 

4.5.2.1 Ishikawuv diagram 

V rámci Ishikawova diagramu jsem rozdělil jednotlivé příčiny do čtyř nejdůleţitějších 

oblastí, které by mohly způsobit špatnou spolehlivost systému. U problému, které představují 

jednotlivé fáze informačního systému, musíme dbát na přesné dodrţení metod, metodologie a 

postupů. Finanční prostředky jsou omezeny zadaným rozpočtem, lidé mohou být nepozorní a 

zanedbat některou důleţitou část při návrhu IS, coţ můţe sniţovat spolehlivosti navrhovaného 

informačního systému. 

 

4.5.2.2 Paretová analýza 

Pomoci Paretovy analýzy zjistíme, na které závady či rizika se máme nejvíce zaměřit. 

V první části je uvedena tabulka 4.5.2.2-1, v které jsou uvedeny nejčastější závady a jejich 

odhadovaná četnost výskytu.  

 

 

 

Obrázek 4.5.2.1 - 1 Ishikawuv diagram 
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Závada Zkratka Četnost 
Kumulativní 

četnost 
Kumulativní četnost v % 

Nedodrţení 

termínu 

a 35 

0,33 33% 

Chyby 

v komunikaci 

b 26 

0,58 58% 

Chyby 

v implementaci 

c 24 

0,80 80% 

Chyby ve školení d 12 0,92 92% 

Ostatní závady e 9 1 100% 

Celkem   106     

Tabulka 4.5.2.2-1 

Údaje z tabulky jsou zaneseny do Paretovova diagramu, který nám také zobrazí 80% 

problému.  

Z výsledného Paretovova diagramu vyplývají tyto problémy: 

 Nedodrţení termínů – Předejit tomuto problému lze jiţ na začátku návrhu 

informačního systému, správně naplánovat jednotlivé činnosti a vyčlenit si pro 

ně dostatek času je jedna z moţností jak předejít moţným problémům. 

 Chyby v komunikaci – Jelikoţ navrhovaný informační systém má pomoct 

zákazníkovi v usnadnění a urychlení práce, je důleţité předejit těmto chybám a 

dostatečně vysvětlit jednotlivé moţnosti informačního systému. Jiţ v začátcích 

návrhu mohou nastat chyby, například ţe si zákazník nerozumí s analytikem, 

Graf 4.5.2.2-1 Paretův diagram 
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proto je důleţité pochopit, co chce zákazník a graficky zobrazit zákazníkovi 

jednotlivé moţnosti nového informačního systému. 

 Chyby v implementaci – I kdyţ je informační systém vytvořen mohou nastat 

neočekávané problémy s kompatibilitou informačního systému a hardwarů. 

Proto je důleţité nezanedbávat činnosti, jako jsou implementace a zkušební 

provoz, kde se tyto chyby mohou vyskytnout.  

4.5.3 Zhodnocení efektivnosti 

Samotné vyhodnocení efektivnosti informačního systému CREDIT lze rozčlenit na 

náklady jak jednorázové tak provozní a přínosy. Tyto poloţky budou vyčísleny 

v následujících kapitolách  

4.5.3.1 Jednorázové náklady 

 Popis jednorázového nákladu Částka 

1. Pořízení hardwaru 15 730 Kč 

2. Pořízení softwaru  3 610 Kč 

3. Náklady na tvorbu aplikace 27 200 Kč 

4. Ostatní náklady 9 500 Kč 

5. Školení 800 Kč 

Jednorázové náklady celkem 56 840 Kč 

Tabulka 4.5.3.1 

1. Pořízení hardwaru – v tomto nákladu je zahrnuto nákup notebooku v hodnotě 11199,- 

Kč, nákup tiskárny v hodnotě 3202,- Kč, nákup HDD v hodnotě 1329,- Kč. 

2. Pořízení softwaru – v tomto nákladu je zahrnuto nákup MS ACESS v hodnotě 3610,- 

Kč. 

3. Náklady na tvorbu aplikace – v tomto nákladu je zahrnuta mzda analytika a mzda 

vývojáře. Analytik pracoval 45 hodin a vývojář 115 hodin, hodinová mzda byla 

stanovena na hodnotu 170 Kč.   

4. Ostatní náklady – jedná se o náklady, jako jsou spotřeba materiálu, coţ je papír a toner 

v tiskárně. Jako další je tvorba uţivatelské příručky a zkušební provoz. 

5. Školení – školení zaměstnanců bude probíhat v kanceláři společnosti CREDIT. 

4.5.3.2 Provozní náklady 

 Popis provozních nákladu Částka 

1. Údrţba, servis, update  1 500 Kč 

2. Ostatní provozní náklady  3 000 Kč 

Provozní náklady celkem 4 500 Kč 

Tabulka 4.5.3.2  
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1. Údrţba, servis, update – Jedná se o náklady, které zabezpečí dlouhodobý 

bezproblémový chod informačního systému. Vybraný technik odpracuje cca 10 hodin 

za rok s hodinovou sazbou 150 Kč.  

2. Ostatní provozní náklady – Jedná se odhadovanou spotřebu papíru, toneru do tiskárny. 

  

4.5.3.3 Očekávané přínosy 

 Popis očekávaných přínosu Částka 

1. Ušetření času sekretářky 14 928 Kč 

2. Ušetření času učitele  3 690 Kč 

3. Ušetření spotřebního materiálu 1 000 Kč 

4. Zvýšení počtu kurzů 6 500 Kč 

Očekáváné přínosy celkem 26 118 Kč 

Tabulka 4.5.3.3 

1. Ušetření času sekretářky - Sekretářka ušetří 2 hodiny týdně coţ je cca 8 hodin za 

měsíc, hodinovou sazbu při přičtení sociálního a zdravotního pojištění má stanovenou 

ve výši 155,5 Kč/hodina 

2. Ušetření času učitele - Učitel ušetří cca 30 minut měsíčně, jelikoţ učitelů je více a 

nelze jednoznačně určit kolik jich je zrovna zaměstnaných bylo průměrně stanoveno, 

ţe měsíčně ušetří 2 hod a 30 minut. Hodinovou sazbu při přičtení sociálního a 

zdravotního pojištění má stanovenou ve výši 205 Kč/hodina 

3. Ušetření spotřebního materiálu -  Jedná se o spotřební tiskopisy jiţ s natisknutými 

vzory jako je přihláška, kurzy, evidence učitelů ročně tato poloţka činí cca 1000,- Kč. 

Tato cena byla stanovena z ceníků tiskárny, která dodává jednotlivé tiskopisy. 

4. Zvýšeni počtu kurzů – díky navrhovanému informačnímu systému lze očekávat 

efektivnější oslovení zákazníků. Proto očekáváme nárůst počtu kurzů a tím zvýšení 

trţeb o 6500,- Kč. 

  

4.5.3.4 Celkové vyhodnocení efektivnosti 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé součty nákladů a přínosů navrhovaného 

informačního systému. Zachycení efektivnosti probíhá v jednotlivých letech.  Pro výpočet 

současné hodnoty byl pouţit následující vzorec:  

 

SH = BH * [1/(1+i)
n
] 
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Vysvětlení jednotlivých hodnot ze vzorečku je následující SH – současná hodnota, BH 

– budoucí hodnota, i – diskontní sazba (pro rok 2013 uvádí ČNB 0,05%), n – počet let  

  

                 Částky za jednotlivé roky v Kč 

Ukazatel 0 1 2 3 4 

Přínosy celkem za rok 0,00 Kč 26 118,00 Kč 26 118,00 Kč 26 118,00 Kč 26 118,00 Kč 

Současná hodnota přínosů 0,00 Kč 26 104,95 Kč 26 091,90 Kč 26 078,86 Kč 26 065,83 Kč 

Náklady jednorázové 56 840,00 Kč - - - - 

Náklady provozní 0,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 

Náklady celkem 56 840,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 

Současná hodnota nákladů 56 840,00 Kč 4 497,75 Kč 4 495,50 Kč 4 493,26 Kč 4 491,01 Kč 

Efektivita ročně celkem -56 840,00 Kč 21 618,00 Kč 21 618,00 Kč 21 618,00 Kč 21 618,00 Kč 

Současná hodnota efektivnosti -56 840,00 Kč 21 607,20 Kč 21 596,40 Kč 21 585,61 Kč 21 574,82 Kč 

Kumulativní efektivita -56 840,00 Kč -35 222,00 Kč -13 604,00 Kč 8 014,00 Kč 29 632,00 Kč 

Tabulka 4.5.3.4 Efektivnost investic do IS 

Z uvedené tabulky lze vyčíst, ţe efektivnost informačního systému nastane jiţ ve 

třetím roce vyuţívání.   
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5. Zhodnocení výsledků navrhovaného řešení 

Navrhovaný informační systém CREDIT, který by měl slouţit především pro 

usnadnění práce sekretářky a učitelů ve firmě autoškola CREDIT s.r.o. Navrhovaný systém 

urychlí vyhledávání a usnadní zadávání nových ţadatelů, kurzů, školení, výcvikových vozů a 

učitelů. 

 Informační systém CREDIT je navrţený tak, aby nahradil stávající pracovní činnosti 

sekretářky, kdy musela sloţitě dohledávat v archivech potřebné údaje, tím ztrácela čas, který 

mohla vyuţít efektivněji. Čas ušetří taky učitelé autoškoly, kteří díky navrhovanému 

informačnímu systému nemusí tak často dojíţdět na sekretariát. 

Pro přehledné uţívání informačního systému CREDIT je navrhnutá úvodní obrazovka, 

která usnadní uţivatelům orientaci v systému. Formuláře a sestavy jsou graficky navrhnuté 

tak, aby uţivatel věděl co kde zadat a lehce se orientoval.  

Při návrhu informačního systému byl také zpracován projekt, kdy k jednotlivým 

činnostem byla přiřazena jejich doba trvání, poté byli seřazeni dle návaznosti a byla stanovena 

celková doba trvání projektu na dobu 39 dní.  

Celkový rozpočet byl majiteli firmy stanoven na výši 59 000 Kč, tato částka nesmí být 

překročena. Proto jsme přistoupili k analýze rizik za pomoci doporučených metod. Při 

počítání celkových nákladů, do kterých jsme zahrnuli také pořízení notebooku, tiskárny a 

nového HDD čímţ jsme dosáhli celkové částky 56840 Kč. Takţe můţeme konstatovat, ţe 

stanovený rozpočet nebyl překročen. Při zhodnocení efektivnosti jsme zjistili, ţe navrhovaný 

informační systém CREDIT je efektivní jiţ ve třetím roce.  

Navrhovaný informační systém CREDIT je tak schopný zajistit veškeré poţadavky 

uţivatele, usnadnit a zefektivnit práci. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce je vypracování návrhu informačního systému pro autoškolu 

CREDIT s.r.o. tak, aby co nejpřesněji vyhovoval poţadavkům uţivatelů, kteří pracují v dané 

firmě. 

 

 Druhá část diplomové práce se zabývá teorií, která je nezbytná pro pochopení návrhu 

informačního systému. Na začátku je seznámení s informačním systémem a jeho rozdělení na 

jednotlivé sloţky. Poté následuje popis jednotlivých etap ţivotního cyklu návrhu 

informačního systému. V teoretické části je plánování projektu a analýza rizik. Jelikoţ pro 

uţivatele informačního systému je důleţitá grafická podoba, která pomáhá k rychlejšímu 

pochopení, je do teorie zahrnut návrh formulářů a sestav a na konci je popis návrhu DFD 

diagramu. 

 

V třetí části je provedena analýza současného stavu pomocí rozhovorů a studiem 

pouţívaných materiálů. Ke konci kapitoly je proveden výčet nedostatků a moţných zlepšení. 

 

Čtvrtá část obsahuje samotný návrh informačního systému podle poţadavků uţivatelů, 

kapitola začíná výčtem datových objektů. Na tyto datové objekty jsme přišli díky provedené 

analýze z předchozí kapitoly. Poté následuje sémantický model, kde tyto objekty jsou blíţe 

specifikovány pomoci popisu a jsou k nim přiřazeny jednotlivé charakteristiky. 

V konceptuálním modelování jsou jednotlivé atributy identifikovány pomocí označení, a 

následuje E-R digram, ve kterém jsou graficky vyznačené vztahy mezi entitami. Následuje 

logický relační model.  Jednotlivé funkce jsou dekomponovány a k nim vytvořené příslušné 

DFD s popisem jednotlivých datových skladů a toků. V následující části diplomové práce jsou 

vytvořeny sestavy a výstupní formuláře. Poté je část práce věnována hardwarovému a 

softwarovému zabezpečení, které je důleţité pro samotné fungování navrhovaného 

informačního systému CREDIT. Další kapitola je věnována projektové části, kdy jsou určené 

jednotlivé činnosti, je jim přiřazena časová náročnost a také příslušná osoba. Tyto činnosti 

jsou následně seřazeny dle toho, jak na sebe navazují. Dále je provedena analýza rizik a návrh 

předcházení jednotlivým problémům. Na konci kapitoly je spočítaná efektivnost. 

 

Jako poslední část závěru této diplomové práce je důleţité zmínit, ţe tahle práce se 

zabývá návrhem informačního systému pro firmu CREDIT, proto je důleţité, pokud tento 
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projekt bude vybrán najít spolehlivou firmu, která dokáţe dovést projekt dokonce. To 

znamená naprogramovat a implementovat do prostředí dané firmy. Jelikoţ dochází 

kaţdoročně ke změnám zákonů určených pro autoškoly, je moţné, ţe navrhovaný informační 

systém bude nutné upravit. Přesto i v této verzi je navrhovaný informační systém efektivní a 

mohl by přinést nemalé prostředky do rozpočtu firmy.  
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IS   Informační systém 
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PK   Primární klíč 

CK   Cizí klíč 

SH   Současná hodnota 
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Kč   Korun českých 
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