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1 Úvod 

V současné době jsou informační systémy běţnou součástí podpory podnikání většiny firem.  

U těch menších se objevují v podobě nejrůznějších účetních a ekonomických systémů, tedy 

systémů zaměřujících se zejména na evidenci faktur, dokladů, zboţí, zákaznických kontaktů, 

zaměstnanců a jiných firemních agend. Firmám přinášejí úsporu jak finanční tak i ve formě 

času. Zefektivňují probíhající firemní procesy a řízení firmy jako takové. Informační systém 

pro malé firmy lze zakoupit jako hotové řešení, protoţe však kaţdá firma přistupuje ke svému 

podnikání individuálně, někdy je vhodnější vytvořit systém pro danou firmu na míru. 

Cílem této práce je analyzovat činnosti a procesy probíhající v maloobchodní prodejně 

zabývající se prodejem papírenského zboţí a za pomoci nástrojů objektově orientovaného 

přístupu a při respektování daných omezení pak provést návrh systému, který by odpovídal 

definovaným uţivatelským poţadavkům. Práce je členěna do tří kapitol.  

První kapitola řeší obecně problematiku analýzy a návrhu IS. Je zde stručně popsána 

metodika UP a její fáze, problematika a základní pojmy UML a prvky a principy objektově 

orientovaného přístupu. Dále jsou zde rozebrány metody získávání uţivatelských poţadavků a 

principy hodnocení efektivnosti a ekonomické návratnosti projektů IS. 

Druhá kapitola je věnována analyzované firmě a popisuje její činnosti. V rámci kapitoly je 

dále proveden sběr poţadavků prostřednictvím rozhovoru s majitelkou o jejích představách 

ohledně navrhovaného informačního systému a jako doplňkové metody pak jsou pouţity 

analýza firemních dokumentů a pozorování, aby napomohly utřídění a doplnění poţadavků 

vzešlých z rozhovoru.  

Ve třetí kapitole je na základě provedené analýzy poţadavků vytvořen samotný návrh nového 

systému při respektování poţadavků definovaných v předešlé kapitole. Návrh je proveden s 

pouţitím nástrojů UML, jmenovitě pomocí diagramů případů uţití, aktivit, tříd a sekvenčních 

diagramů. Grafické znázornění je vytvořeno s vyuţitím programu Software Ideas Modeler. 

Součástí kapitoly jsou také ukázky grafického návrhu uţivatelského rozhraní vytvořené 

v programu Corel DRAW X5.  

V závěru práce je provedeno shrnutí všech provedených činností a následné zhodnocení 

výsledků práce. 
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2 Teoretická východiska návrhu informačních systémů 

Informační systém lze podle Vymětala (2009) definovat jako uspořádání vztahů mezi lidmi, 

datovými a informačními zdroji a procedurami, které je zpracovávají za účelem dosaţení 

stanovených cílů. Je to tedy soubor informací a procesů, které na vstupu tyto informace 

získávají, zpracovávají je, uchovávají a na výstupu je transformují do podoby, v jaké jsou pak 

prezentovány. Předpokladem je, aby vyuţitelnost informací v nové formě oproti původnímu 

stavu vzrostla. Informační systém však nemusí být nutně automatizovaný prostřednictvím 

výpočetní techniky. Můţe se jednat například o kartotéky v papírové formě.  

Data představují údaje, které mají určitou vypovídací hodnotu o světě, popisují nějakou 

vlastnost nebo jev. Mohou být rozdělována na tvrdá, která popisují holá fakta a jsou jasně 

definována a měkká, která mohou být ovlivněna postoji a názory lidí. Interpretací dat, tedy 

přiřazením významu a jejich zasazením do kontextu, jsou pak získávány informace. Ty 

přinášejí uţivateli něco nového, čímţ sniţují entropii světa (Danel, 2012). 

Informační systém se skládá ze sloţek jako:  

 technické vybavení (hardware), 

 programové vybavení (software), 

 lidská sloţka (peopleware), 

 organizační uspořádání (orgware), 

 databáze, 

 kontext informačního systému (Danel, 2012). 

Mezi klíčové vlastnosti informačního systému patří stabilita, pruţnost a schopnost dalšího 

rozvoje. Systém by měl být také efektivně provozuschopný z hlediska nákladů. Neméně 

důleţitou vlastností je pak udrţovatelnost systému, tedy moţnost oprav, úprav a případného 

dalšího rozvoje, která je dána strukturou a kvalitou softwaru a systémové dokumentace. 

V neposlední řadě je pak důleţitá bezpečnost systému z hlediska ochrany dat a informací před 

jejich zcizením, zneuţitím nebo ztrátou. 

Speciálním případem informačních systémů určených pro malé firmy jsou ekonomické 

systémy, někdy nazývané také jako podnikové. Jedná se v podstatě o soubor firemních agend, 

jako jsou účetnictví nebo daňová evidence, fakturace, objednávky, mzdy, skladová evidence, 
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kniha jízd a případně dalších. Tyto jednotlivé agendy tvoří moduly, ze kterých je výsledný 

systém poskládán. V případě potřeby lze pak stávající systém rozšířit o další moduly. 

Modulární systém je však pouze jedno z několika moţných řešení podpory firemních agend 

prostřednictvím informačního systému a vzhledem k malým moţnostem parametrizace pro 

konkrétní firmu ne vţdy nejvhodnějším. Dalším moţným řešením je návrh nového 

informačního systému dané firmě na míru.  

Existuje několik přístupů k analýze a návrhu informačních systémů. Jsou to metodiky 

strukturované a procesně a objektově orientované. Konkrétní podoba ţivotního cyklu 

navrhovaného IS vychází z metodiky zvoleného přístupu.   

V teoretické části diplomové práce je věnován prostor objektovému přístupu, jazyku UML 

(Unified Modeling Language) a metodice UP (Unified Process) a tento přístup pak bude 

aplikován v praktické části této práce. 

2.1 Metodika Unified Process 

Unified Process (dále UP) je metodikou určující osnovu pro proces tvorby informačního 

systému, nebo jiného softwarového vybavení, a je vodítkem při vypracovávání objektově 

orientované analýzy a návrhu (Arlow, Neustadt; 2007). 

Jedná se o iterativní metodiku, která je sloţena ze čtyř fází, přičemţ kaţdá fáze sestává 

z jedné nebo více iterací: 

 začátek (Inception), 

 rozpracování (Elaboration), 

 konstrukce (Construction), 

 zavedení (Transition). 

Kaţdá iterace má charakter samostatného projektu menšího rozsahu, který obsahuje činnosti:  

 plánování, definici poţadavků, 

 analýzu a návrh, 

 implementaci, 

 integraci a testování, 

 interní nebo externí uvedení (Trakal, 2009). 
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Podstatou a principem iterativního vývoje je, aby poznatky získané v jednom cyklu byly 

uplatněny v následujících cyklech a došlo tak ke zvýšení kvality kaţdého cyklu (Martinák, 

2014). 

 

Obrázek 2.1 Fáze metodiky UP 

Na (Obrázek 2.1) jsou znázorněny fáze v rámci metodiky UP. Kaţdá fáze můţe obsahovat 

jednu nebo více iterací, jednotlivé iterace sestávají z pěti výše definovaných činností. 

Konečný počet iterací pak závisí na velikosti projektu. (Trakal, 2009) Pro vizuální 

modelování pouţívá metodika UP jazyk UML.  

2.2 UML 

Unifikovaný modelovací jazyk, tedy UML, je univerzální jazyk a nástroj pro vizuální 

modelování systémů, zaloţený na objektově orientovaném přístupu. Byl navrţen tak, aby 

propojil dosavadní nejlepší postupy modelovacích technik takovým způsobem, aby jej mohly 

implementovat všechny nástroje CASE, bez nichţ se rozsáhlé softwarové systémy obvykle 

neobejdou.  

Jazyk samotný však ţádný druh metodiky modelování nenabízí. Není vázán na specifickou 

metodiku nebo ţivotní cyklus. Metodiku UP lze však povaţovat za upřednostňovanou pro 

uţití jazyka UML (Arlow, Neustadt; 2007). 
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Klíčovými prvky k modelování systémů jsou v jazyce UML objekty a moţnost vyjádření 

vztahů mezi nimi. Model v UML má dva hlavní aspekty:  

 statickou strukturu, která popisuje, které typy objektů jsou pro modelování daného 

systému důleţité a jak spolu tyto objekty souvisí, 

 dynamickou strukturu, která slouţí k popisu ţivotního cyklu objektů a znázornění 

jejich vzájemné spolupráce s cílem dosáhnout poţadované funkce navrhovaného 

systému (PSS, 2006) 

2.2.1 Principy objektově orientovaného modelování 

Modelování obecně nám umoţňuje zkoumat reálné systémy, redukovat jejich sloţitost, 

ověřovat působení různých vlivů bez ohroţení reálných systémů a sledovat jejich vývoj v 

čase. Modelování je tedy v podstatě vytváření abstraktního modelu reality. Dává tak moţnost 

mentálně zvládnout rozsáhlé systémy díky abstrakci nedůleţitých prvků.  

Základními principy modelování jsou:  

 abstrakce – vytváření jednoduché reprezentace sloţité reality. Jde o odstínění 

charakteristik reality, které jsou v daném okamţiku nedůleţité, od charakteristik 

klíčových pro systém, 

 formalizace – umoţňuje efektivní komunikaci v rámci vývojového týmu i mezi ním a 

zákazníkem 

 jednoznačnost – formalizace umoţňuje jednoznačnou identifikaci a popis kaţdého 

prvku systému 

 zamezení redundancím – zamezení existence dvojího, vzájemně rozporného tvrzení 

Vzniklý model je podobný modelovanému objektu, avšak shoduje se s ním pouze 

v důleţitých aspektech (MOM, 2006). 

Objektově orientovaný přístup má další principy modelování, a to: 

 zapouzdření, coţ je označení pro oddělení externích aspektů objektu přístupných 

jiným objektům od implementačních detailů, k nimţ se nedostane nikdo jiný, neţ 

vlastník objektu. To zabraňuje případné nekonzistenci. Objekt se navenek jeví jako 

„černá skříňka“, pro okolí je důleţité, co dělá, ne z čeho je sloţen. Jako prostředek 
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komunikace mezi objekty slouţí rozhraní, komunikace probíhá prostřednictvím 

zasílaných zpráv (Šmíd - OOP), 

 skládání, kdy objekt můţe být sestaven z jiných objektů, 

 dědičnost, coţ je princip umoţňující vznik nových datových struktur na základě 

původních. Dědičnost není jednoúrovňová, naopak umoţňuje vytvářet hierarchie tříd, 

kde kaţdý uzel je speciálním případem libovolného ze svých předků a kde počet 

úrovní není ničím omezen (Mička, 2011). Objekty nebo třídy mohou dědit z jiných 

objektů a tříd a přebírat jejich vlastnosti, odlišují se od nich vlastními prvky a 

rozšířením.  

 polymorfismus neboli mnohotvárnost, tedy princip nabízející více moţností 

implementace. Objekt můţe volat metodu se stejným jménem, ale jinou 

funkcionalitou. Podle Čápky (2013) jde o techniku umoţňující pouţívat jednotné 

rozhraní pro práci s nejrůznějšími typy objektů. Nabízí moţnost přepsat metodu u 

kaţdé podtřídy tak, aby pracovala podle potřeby, ale rozhraní zůstalo zachováno a 

volání objektů tedy bylo jednotné. 

2.2.2 Prvky objektově orientovaného přístupu 

Základním prvkem OOP je objekt. Informační systém je zde chápán jako mnoţina vzájemně 

spolupracujících objektů, coţ jsou v podstatě prvky objektivní reality. Objekt můţe popisovat 

jak ţivou bytost, tak i zařízení, neţivý předmět nebo abstraktní pojem. Různé objekty náleţící 

do jednoho systému na sebe vzájemně působí prostřednictvím různých vazeb a komunikují 

spolu pomocí zasílaných zpráv. Kaţdý objekt v sobě zahrnuje datovou strukturu, je definován 

svými vlastnostmi (atributy) a chováním (metodami). Metody definují formou algoritmu 

reakce objektu na vzniklé situace. Pouze prostřednictvím metod je pak moţné k objektu 

přistupovat (Danel, 2012). 

Pomocí abstrakce pak sdruţováním objektů, které se vyznačují podobnými vlastnostmi a 

chováním, jsou pak vytvářeny třídy. Třída je tedy skupina objektů se stejnými nebo 

podobnými charakteristikami. Přináší tak zjednodušení při popisu struktury dat a mnoţiny 

metod patřících jednomu druhu objektů společně pro všechny objekty, které do příslušného 

druhu patří. Objekt dědí všechny atributy a metody třídy. Třída sama o sobě však můţe být 

také objektem vlastnícím data a metody a náleţejícím do jiné třídy. Merunka (2006) 
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Podle George a spol. (2007) je tedy třída abstrakcí objektu. Zatímco objekt je konkrétním 

výskytem, třídy mají svou vlastní hierarchii, která je zaloţená na dědičnosti. Hierarchie je 

budována buď ve směru generalizace, tedy návrhem objektů a tříd, a jejich postupným 

zobecňováním, nebo ve směru specializace, kdy jsou nejprve navrţeny obecné – abstraktní 

třídy, z nichţ nejsou odvozovány ţádné konkrétní objekty, ale slouţí k odvození speciálních 

podtříd (Danel, 2012). 

Podle knihy The Unified Modeling Language User Guide (Booch, Rumbaugh, Jacobson; 

1999) citované Arlowem a Neustadtem (2007) sestává jazyk UML ze tří stavebních bloků. 

Jsou jimi: 

 předměty, které představují samotné prvky modelu, 

 vztahy neboli relace popisující vazby mezi předměty, 

 diagramy, které představují pohledy na modely UML, umoţňují vizualizaci toho, co 

bude systém dělat, nebo jak bude pracovat. 

2.2.3 Diagramy 

George a spol. (2007) uvádí, ţe v jazyce UML 2 je definováno 11 typů diagramů. Diagramy, 

které se soustřeďují čistě na statickou strukturu systému nebo stavbu bloků, jsou diagram tříd, 

objektů, balíčků, komponent, diagram sloţené struktury a diagram nasazení. Oproti tomu 

diagramy případů uţití, sekvenční, diagramy komunikace, aktivit a stavové diagramy jsou 

zaměřené na zkoumání vlastností objektů, jejich chování v systému a interakci mezi nimi.  

Arlow a Neustadt (2007) uvádí ve své knize 13 typů těchto diagramů. Jejich přehled je 

znázorněn na obrázku (Obrázek 2.2). Kromě výše uvedených zmiňují navíc diagram časování 

a stručný diagram interakce. 
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Obrázek 2.2 Schéma diagramů v UML 2 (Arlow, Neustadt; 2007) 

Podle autorů slouţí diagramy jako náhled na model, nikoliv jako model samotný. Pořadí 

diagramů není nijak pevně stanoveno, obvykle se však začíná diagramem případu uţití, který 

v úvodní fázi napomáhá určit rozsah vyvíjeného systému. Mnohdy se pracuje s více diagramy 

současně.  

Diagramy případů užití (Use-case diagram) pomáhají definovat aktéry, neboli účastníky 

stojící vně systému jakoţto externí entity, dále pak případy uţití a vztahy mezi nimi. Vstupem 

pro sestavení těchto diagramů jsou modely podnikových procesů. Relace mezi aktéry a 

případy uţití naznačují, jaké funkcionality systému můţe uţivatel vyuţít. (Grässle a spol., 

2005) 

 

Obrázek 2.3 Znázornění aktéra 

Aktéry mohou představovat budoucí uţivatelé, zákazníci, dodavatelé, obchodní 

partneři nebo jiné systémy. Reprezentují roli, kterou budou zastávat jakoţto vnější prvky 

v interakci s navrhovaným systémem. Kaţdý aktér je definován názvem. Nejčastěji bývá 

zobrazován jako figurka, nicméně Arlow a Neustadt (2007) uvádí, ţe aktér můţe být zobrazen 

také formou obdélníku s názvem aktéra, především v případě, kdy vyjadřuje roli, kterou hrají 

jiné systémy (Obrázek 2.3). Je-li třeba v modelu vyjádřit, co se stane v určitém časovém 
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okamţiku, avšak není to zapříčiněno vlivem ţádného fyzického aktéra, můţe být formou 

aktéra vyjádřen čas. 

Případy uţití představují příklady chování navrhovaného systému a specifikují jednotlivé 

činnosti nebo funkcionality, které mohou aktéři vyuţívat. Jsou popisovány z pohledu aktéra a 

aktérem jsou také prováděny. V podstatě vyjadřují, jaké chování můţe aktér od systému 

očekávat. Jednotlivé případy lze chápat jako posloupnost navazujících transakcí 

vykonávaných mezi aktérem a systémem (Vondrák, 2005). Případ uţití je v diagramu 

znázorněn elipsou nesoucí název definující konkrétní případ (Obrázek 2.4). 

 

Obrázek 2.4 Znázornění případu užití 

Relace, které vyjadřují vztahy mezi aktéry a případy uţití, mohou být podle Vondráka (2005) 

rozděleny do tří kategorií (Obrázek 2.5): 

 relace vložení označovaná jako «include» vyjadřuje situaci, kdy scénář popsaný 

jedním případem uţití můţe být součástí i dalších případů uţití, 

 relace rozšíření označovaná jako «extend» vyjadřuje situaci, kdy jeden případ uţití 

rozšiřuje jiný případ, nebo nabízí více moţností průchodu daným scénářem, 

 relace zobecnění/specializace vyjadřuje vztah mezi obecným případem uţití a jeho 

speciálním výskytem. Je to jediný typ relace, který je moţný realizovat i mezi aktéry. 

Diagram případů uţití bude vyuţit ve fázi návrhu systému v praktické části této práce. 
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Obrázek 2.5 Ukázka případů užití, aktérů a relace mezi nimi (Vondrák, 2005) 

Diagramy interakce – podle Arlowa a Neustadta (2007) zde náleţí sekvenční diagramy, 

diagramy komunikace, diagramy zjednodušené interakce a diagramy časování. Obecně lze 

tento typ diagramů pouţít k modelování libovolné interakce mezi objekty. 

Sekvenční diagram (Sequence diagram) podle George a spol. (2007) znázorňuje časově 

uspořádanou interakci mezi objekty. Jde o nejčastěji pouţívaný diagram interakcí a bude opět 

vyuţit v návrhové fázi praktické části této práce. Zachycuje chování a spolupráci objektů 

v systému v rámci realizace jednoho případu uţití. Pro zachycení chování jednoho objektu 

napříč vícero případy uţití je vyuţíván stavový diagram (Rejnková, 2009). Příklad 

sekvenčního diagramu je znázorněn na obrázku (Obrázek 2.6). V rámci sekvenčního 

diagramu spolu mohou komunikovat jak objekty, tak i třídy nebo aktéři. Prvky komunikace 

jsou souhrnně označovány jako klasifikátory, čára ţivota znázorňuje způsob, jímţ se výskyt 

klasifikátoru účastní interakce. Interakce však popisuje obecný způsob komunikace, 

nevyţaduje ţádný konkrétní výskyt klasifikátoru. (Arlow, Neustadt; 2007) 
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Obrázek 2.6 Ukázka sekvenčního diagramu (Rejnková, 2009) 

Komunikační diagram (Communication diagram) stejně jako sekvenční diagram znázorňuje 

interakci mezi objekty, avšak bez zobrazení časového průběhu. Spíše zdůrazňují strukturu 

interakce, tedy způsob spojení čar ţivota. Ty jsou spojeny linkami (Arlow, Neustadt; 2007). 

Komunikační diagram umoţňuje libovolné rozloţení instancí tříd, které propojuje a pro 

znázornění pořadí jejich komunikace pouţívá číslování. 

Diagram časování  (Timing diagram) řeší slabinu UML 1 a to modelování systémů 

pracujících v reálném čase. Tento diagram umoţňuje modelování časových omezení, přitom 

je však velmi jednoduchý. Znázorňuje časovou osu, na které jsou svisle znázorněny ţivotní 

čáry a jejich stavy. Důraz v tomto diagramu je kladen především na stavy a relativní čas 

(Arlow, Neustadt; 2007). 

Diagram tříd (Class diagram) bude v praktické části této práce pouţit pro znázornění 

statického pohled na modelovaný systém.   Podle Vondráka (2005) se diagram tříd zabývá 

popisem obecně platných tříd, jejich vnitřní strukturou a vzájemnými vazbami, bez ohledu na 

čas.  
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Grässle a spol. (2005) uvádí, ţe diagram tříd pracuje pouze s několika málo prvky. Řídí se 

přitom heslem: „Less is often more!“ (Grässle a spol., 2005, s. 87). Konkrétně uvádí: 

 třída (Class), 

 asociace (Association), 

 generalizace (Generalization). 

Třída, jak jiţ bylo zmíněno, můţe být definována jako skupina objektů se stejnou strukturou, 

vztahy a chováním. Kaţdá třída má u náleţejících objektů určeny operace, které mohou 

provádět, má stanoveny omezení a definovány vlastnosti, označované jako atributy.  Je 

jakousi šablonou, kterou se musí řídit všechny výskyty dané třídy. Je tak snadnější definovat 

vlastnosti, které všechny objekty náleţející do konkrétní třídy musí mít (Arlow, Neustadt; 

2007) 

Asociace reprezentuje vazbu neboli relaci. Podle George a spol. (2007) jde o vůbec nejčastější 

typ relace a to mezi instancemi, objekty nebo třídami majícími společnou strukturu a 

sémantiku nebo mezi objekty, které se vzájemně potřebují kvůli výměně dat. Relace se značí 

jednoduchou čarou bez šipek a na obou koncích je udávána kardinalita neboli mocnost nebo 

také násobnost vztahu. Ta vyjadřuje počet výskytů objektů vztahujících se k jiným objektům. 

Kardinalita můţe být typu:  

 1:N 

 1:1 

 M:N 

 0:N 

 0:0 

George a spol. (2007) dále uvádí typy relace dle účastnících se stříd: 

 unární relace je vztah mezi objekty jedné třídy, 

 binární relace představuje vazbu mezi objekty dvou tříd a je nejčastějším typem relace, 

 ternární relace označuje vztah mezi objekty tří různých tříd.  

Generalizace neboli zobecnění je relace mezi obecným prvkem a prvkem, který je podrobně 

specifikován, přičemţ specifikovaný prvek je zcela konzistentní s obecným prvkem, pouze 

obsahuje více informací. Jde o podstatně pevnější typ vztahu neţ předešlá asociace, protoţe 
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generalizace se vyznačuje velkým stupněm závislosti mezi danými prvky (Arlow, Neustadt; 

2007).  

Dědičnost značí vztah mezi třídami, kde jedna třída sdílí strukturu nebo vlastnosti třídy druhé. 

Potomci mohou od rodičů dědit atributy, operace, relace a omezení. Rovněţ mohou ke 

zděděným vlastnostem přidat novou charakteristiku. 

Příklad diagramu tříd je znázorněn na obrázku (Obrázek 2.7). Při tvorbě diagramu je třeba 

vzít v úvahu účel, pro jaký je vyvíjen. Rozlišit, zda je třeba vyjádřit poţadavky na 

modelovaný systém nebo spíše získat podrobný popis návrhu podobně. Za tímto účelem jsou 

rozlišovány tři úrovně modelu tříd: 

 konceptuální neboli analytický model je vytvářen pro účely analýzy poţadavků na 

navrhovaný systém. Je sloţen z byznys tříd modelujících problémovou oblast. Ty 

obvykle nesou název klíčových atributů a případně metod. Je-li však vytvářen pouze 

pro účely znázornění vazeb mezi třídami, nemusí být atributy a metody uvedeny, 

 designový model neboli model návrhu navazuje na konceptuální, který dále rozšiřuje a 

přidává třídy uţivatelského rozhraní a třídy systémových událostí. Z jedné třídy 

předešlého modelu se zde můţe stát více návrhových tříd,  

 implementační model se pak zaměřuje na grafické zpracování a implementaci kódu 

(Rejnková, 2009). 

 

 

Obrázek 2.7 Příklad diagramu tříd (http://mpavus.wz.cz/uml/uml-s-class-3-3-1.php) 
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Objektový diagram (Object diagram) znázorňuje objekty a relace mezi nimi v určitém čase. 

Dle Arlowa a Neustadta (2007) má podobu snímku části systému v konkrétním časovém 

okamţiku zachycujícího aktuální objekty a vazby mezi nimi. Relace mezi objekty mohou 

zastávat různé role specifikované jejich názvy. Podle Rejnkové (2009) můţe být objektový 

diagram povaţován za speciální případ diagramu tříd, kdy je jeho účelem zdůraznit vazby 

mezi instancemi.  

Diagram aktivit (Activity diagram) je objektově orientovaný vývojový diagram, který 

umoţňuje modelovat proces jako aktivitu slouţenou z kolekce uzlů spojených hranami.  

Slouţí obvykle jako dobrý komunikační prostředek, pokud je přiměřeně jednoduchý. Je také 

poměrně hodně přizpůsobitelný, má univerzální mechanismus pro modelování chování, podle 

metodiky UP jej lze pouţít na více místech. Podle Arlowa a Neustadta (2007) se nejčastěji 

vyuţívá: 

 během analýzy, kdy slouţí jako graficky modelované scénáře případu uţití a díky 

srozumitelnosti tak slouţí jako forma znázornění analýzy pro všechny zainteresované, 

 v návrhové fázi, kde je pouţíván k modelování podrobností jednotlivých operací, nebo 

algoritmů. 

Grässle a spol. (2005) uvádí, ţe diagram aktivit můţe být vyvinut v několika různých 

úrovních podrobnosti. Kaţdý diagram aktivit znázorňuje jednu konkrétní aktivitu. Základními 

prvky aktivity jsou akce a kontrolní mechanismy jako rozhodnutí, iniciace, konec a podobně.  

Jednotlivé popisované aktivity jsou podle Arlowa a Neustadta (2007) sloţeny z uzlů (nodes) 

spojených hranami (edges). Celkem jsou rozlišovány tři typy uzlů a to: 

 akční, jeţ zastupují samostatné jednotky a v rámci aktivity jsou dále nedělitelné, 

spouští se prostřednictvím tokenů, které jsou zpracovávány pomocí logického součinu, 

 řídící, ty určují postup uvnitř aktivity, 

 objektové, které zastupují objekty, jeţ byly pouţity v rámci konkrétní aktivity. 

Hrany v diagramu aktivit představují cestu v rámci dané aktivity. Jsou rozlišovány dvě 

kategorie: 

 řídící, které zabezpečují průběh řízení v rámci dané aktivity, 

 objektové, jeţ řeší cestu objektů v rámci dané aktivity. 
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Aktivity obvykle začínají s jedním počátečním uzlem, můţe jich být ovšem také více. Pak děj 

začíná ve všech uzlech současně a probíhá souběţně. Koncový uzel ukončuje všechny cesty 

v rámci dané aktivity, pokud je koncových uzlů více, dosaţením jednoho dojde automaticky 

k ukončení celé aktivity.  

Dalšími typy uzlů jsou uzly rozhodnutí a sloučení. Uzel rozhodnutí má jednu vstupní hranu a 

několik výstupních. Je to tedy svým způsobem křiţovatka, přičemţ token vstupující do ní 

můţe pokračovat pouze po jedné výstupní hraně. Opakem toho jsou uzly sloučení, do kterých 

vede několik vstupních hran, ale výstupem je pouze jedna. Příklad diagramu aktivit je 

znázorněn na obrázku (Obrázek 2.8). Tento typ diagramu bude také pouţit v návrhové fázi 

praktické části této práce. 

 

Obrázek 2.8 Ukázka diagramu aktivit (Arlow, Neustadt; 2007) 

Diagram stavového automatu neboli stavový diagram (State diagram) se zaměřuje na 

dynamické chování systému. Popisuje vlastnosti objektu s přesně specifikovanou sekvencí 

stavů, kterými v čase prochází spolu s podněty a reakcemi na ně (George a spol., 2007). Jeho 

pouţití se hodí v případě modelování chování objektu napříč několika případy uţití. Není 

však vhodný k popisu vlastností skupiny spolupracujících objektů. Pro přechody v diagramu 

platí stejné podmínky jako u diagramu aktivit (Rejnková, 2009). Ukázka stavového diagramu 

je na obrázku (Obrázek 2.9). 
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Obrázek 2.9 Ukázka stavového diagramu (Arlow, Neustadt; 2007) 

Diagram složené struktury (Composite structure diagram) se zabývá interní strukturou 

komplexního prvku, jako je např. třída nebo případ uţití a znázorňuje spolupráci tohoto prvku 

s ostatními prvky systému. (Rejnková, 2009). 

Diagram balíčku (Package diagram) „Balíček je mechanismum obecného použití umožňující 

organizovat elementy do skupin s cílem redukovat složitost modelovaného systému.“ 

(Vondrák, 2002). Balíčky pak mohou sdruţovat různé části modelovaného systému. Pokud 

spolu části souvisí z hlediska společné funkčnosti nebo účelu, lze hovořit o vytváření 

subsystémů. Diagram balíčků tedy slouţí ke sdruţování souvisejících elementů a znázornění 

závislostí mezi nimi. 

Diagram komponent (Component diagram) znázorňuje softwarové komponenty nebo 

moduly a vazby nebo závislosti mezi nimi. (George a spol., 2007).  

Diagram nasazení (Deployment diagram) nabízí prostředky k popisu konfigurace 

technických prostředků zabezpečujících běh informačního systému. Na rozdíl od předchozích 

diagramů se zabývá specifikací fyzické struktury a architektury výpočetních prostředků, na 

kterých bude realizován běh navrhovaného systému. Je uţitečný zejména pro fázi 

implementace (Vondrák, 2002). 

Základním prvkem diagramu jsou uzly vzájemně propojené komunikačními cestami. Existují 

dva typy diagramů, obecný diagram nasazení, kde uzly představují pouze typ hardware a 

software, a diagram konkrétního nasazení, kde jsou jak komponenty, tak uzly přesně 

specifikovány a zastupují konkrétní instance. Digram však neznázorňuje pouze fyzický návrh, 

ale také způsob nasazení softwaru na daný hardware (Arlow, Neustadt; 2007; Rejnková 

2009). 
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2.3 Analýza a návrh informačního systému prostřednictvím UML 

Před zahájením samotné fáze analýzy a návrhu budoucího systému je třeba mít alespoň 

hrubou představu o tom, jaké vlastnosti by měl navrhovaný systém mít a jaké úlohy bude 

plnit. Správná definice poţadavků kladených na systém je jedním z klíčových faktorů pro 

úspěch budoucího systému. Získávání těchto poţadavků má obvykle na starost systémový 

analytik. 

2.3.1 Metody pro sběr požadavků 

Inţenýrství poţadavků představuje iterativní proces, kdy zjišťujeme, jaké sluţby by měl 

navrhovaný systém plnit za stanovených omezení. Tento proces trvá tak dlouho, dokud nejsou 

známy potřeby všech zainteresovaných osob do potřebné hloubky. Poţadavky jsou získávány 

od budoucích uţivatelů a tříděny dle priorit. Lze je rozdělit na dva typy a to na: 

 funkční poţadavky, které popisují očekávané chování budoucího systému,  

 nefunkční poţadavky specifikující vlastnosti, které bude navrhovaný systém mít a 

omezení, které musí respektovat. 

Při definování poţadavků na systém je cílem, aby bylo definováno, co by měl budoucí systém 

dělat, aniţ bychom řešili, jak bude systém pracovat (Arlow, Neustadt, 2007). Při získávání 

poţadavků na modelovaný systém se vychází z kontextu daného systému. Tím mohou být 

uţivatelé budoucího systému nebo další zainteresované osoby, jiné informační systémy, se 

kterými bude navrhovaný systém spolupracovat, hardwarové vybavení a v neposlední řadě 

také právní omezení dané země a obchodní cíle podniku. 

George a spol., (2007) dělí tyto metody na tradiční a moderní. Tradičních metod získávání 

poţadavků je několik. Jednou z nich je interwiev, které patří k nejvýznamnějším způsobům 

získávání informací pro budoucí IS.  

Interview – je vedeno jednak se samotnými uţivateli budoucího systému o náplni jejich práce 

a typu informací, které při ní vyuţívají a zpracovávají, jednak také s lidmi majícími na starost 

firemní bezpečnostní politiku, směrnice a jiné předpisy. Během těchto rozhovorů jsou 

zaznamenávána nejen veškerá fakta, ale i nápady, myšlenky, poznámky, stejně jako i řeč těla 

a dojmy z těchto rozhovorů.  
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Podle Arlowa a Neustadta (2007) je důleţité, aby se analytik během dotazování oprostil od 

vlastní představy řešení daného problému. Stejně tak ani kladené otázky by neměly 

dotazovanému podsouvat jakékoliv odpovědi nebo řešení. Naopak, měly by tázaného přimět 

k otevřené debatě o dané problematice. Tato metoda bude pouţita k získání relevantních 

informací pro navrhovaný systém v této práci. 

Pozorování – Uţivatelé sami někdy mohou mít nepřesnou představu o tom, jak daný firemní 

proces probíhá nebo co se při něm zpracovává. Tento problém můţe podle George a spol. 

(2007) vyřešit přímé pozorování uţivatelů. Systémový analytik sleduje uţivatele v různých 

reálných situacích a doplňuje a upřesňuje si tak informace získané dotazováním. Nicméně 

mnozí lidé mají tendenci chovat se jinak, kdyţ je někdo pozoruje. Mohou být například 

důslednější neţ obvykle nebo naopak dělat chyby, protoţe budou nervózní a roztěkaní. 

V takovém případě mohou být výsledky pozorování zkreslené. Tato metoda je také časově 

poměrně náročná, proto podle Kaluţi, Kaluţové (2012) slouţí spíše jako doplňková. Jako 

taková byla pouţita pro doplnění poznatků v rámci analýzy poţadavků v praktické části této 

práce.  

Analýza firemních dokumentů – metoda, která se zabývá zkoumáním veškeré relevantní 

podnikové dokumentace, jako jsou organizační řád, pracovní návody a směrnice, formuláře, 

reporty, interní a externí korespondence apod. Podle George a spol. (2007) můţe prostudování 

těchto dokumentů pomoci porozumět problémům stávajícího řešení, zjistit moţné oblasti 

zlepšení, zjistit s jakými daty a podle jakých pravidel a principů stávající systém pracuje, 

vytipovat klíčové uţivatele, kteří mohou pomoci definovat priority a poţadavky v dílčích 

oblastech navrhovaného systému. 

Metoda analýzy firemních dokumentů, zejména u ručně psaných poznámek a dále pak 

objednávek a faktur bude v této práci také vyuţita ke sběru informací pro další fáze návrhu 

informačního systému. 

Dotazníky – představují další z metod pro sběr poţadavků, i kdyţ podle Kaluţi, Kaluţové 

(2012) se jedná opět spíše o doplňkovou metodu. Jejím základním nedostatkem je chybějící 

interakce mezi uţivatelem a analytikem. Analytik při tvorbě dotazníku nemůţe předvídat 

všechny moţné vývoje odpovědí tázaných a upravit tak směr dalšího dotazování. Je proto 

pouţíván nejčastěji v úvodní fázi analýzy, kde slouţí k hrubému přiblíţení cíle, rozsahu a 

omezení projektu, nebo v závěru analýzy k ověření, ţe všechny poţadavky na systém byly 
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správně pochopeny a definovány. Výhodou této metody jsou nízké náklady, snadnější 

vyhodnocení a oslovení velkého mnoţství respondentů v poměrně krátkém čase. 

Skupinový rozhovor – podle Kaluţi (2010) má oproti individuálnímu rozhovoru mnoho 

výhod, jednou z nich je moţnost interakce mezi účastníky, kdy formou diskuze dochází 

k formulaci problému a následnému představení rozdílných názorů k návrhu řešení dané 

problematiky. Tato metoda přináší díky účasti více lidí současně také časovou úsporu, 

nicméně můţe se zde vyskytnout problém časové koordinace účastníků. Někteří aktéři navíc 

nemusí být ochotni projevit své názory nahlas před ostatními. 

Dílna požadavků (Workshop) – Arlow a Neustadt (2007) představuje metodu skupinového 

rozhovoru jako dílnu poţadavků. Podle nich jde o jeden z nejefektivnějších způsobů 

zjišťování poţadavků na budoucí systém. Účastníci dílny by měli být nejvíce zainteresované 

osoby a experti v oboru. V následné diskuzi vedené za účelem hledání nových nápadů jsou 

všechny myšlenky povaţovány za dobré. V této fázi se ani nijak nevyhodnocují, pouze se 

zaznamenají a diskuze pokračuje. Po skončení schůzky jsou všechny poznámky analyzovány 

a zformulovány do poţadavků. 

JAD – George a spol. (2007) uvádí jako moderní metodu analýzy poţadavků speciální případ 

skupinového rozhovoru zvaný JAD, tedy Joint Application Desing. Tato metoda byla 

v sedmdesátých letech vyvinuta firmou IBM. Podstatou je seskupení přesně specifikovaných 

účastníků, kterými jsou klíčoví uţivatelé, manaţeři a systémoví analytici. Hlavním úkolem 

JAD v analytické fázi je získat poţadavky na systém od všech klíčových uţivatelů současně a 

identifikovat tak oblasti, ve kterých nastává shoda, a oblasti, kde naopak rozdílné názory 

vyvolávají konflikty. Jednání probíhá mimo pracoviště zúčastněných stran. Můţe trvat čtyři 

hodiny, ale také týden. Mezi účastníky je přítomen moderátor, který je pro danou roli obvykle 

školený. Vystupuje jako nestranný, neprezentuje ţádné myšlenky a nápady, pouze řídí směr 

vývoje diskuze a řeší případné konflikty. Dále se jednání účastní sponzor, neboli investor 

projektu a zapisovatel. 

Nevýhodou této metody jsou vysoké finanční náklady. Protoţe jednání můţe trvat několik dní 

a odehrává se mimo obvyklé pracoviště zúčastněných, je potřeba uhradit nejen čas účastníků, 

ale případně také jejich dopravu, ubytování a stravu.  

Prototypování – George a spol. (2007) jej uvádí jako další moderní metodu definice 

poţadavků. Jedná se o opakující se iterativní proces, kde je na základě prvotních 
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uţivatelských poţadavků na budoucí systém vytvořen v krátkém čase sice jednoduchý, ale 

funkční prototyp systému (Obrázek 2.10). Ten pak slouţí k otestování uţivatelem, který na 

základě praktických zkušeností s prototypem modifikuje poţadavky nebo vysloví nové, které 

jsou opět převedeny do další verze prototypu.   

Tato metoda je vhodná obzvlášť tehdy, pokud uţivatel nemá jasnou představu, co vlastně od 

budoucího systému očekává, nebo se v minulosti vyskytly komunikační problémy mezi 

analytiky a uţivateli a obě strany chtějí mít jistotu, ţe ve specifikaci poţadavků nedojde 

k ţádným nedorozuměním.   

Výhodou této metody je podle Kaluţi (2010) rychlost vývoje díky časté komunikaci mezi 

analytiky a uţivateli, kdy poţadavky uţivatelů jsou ihned operativně řešeny. Nevýhodou je 

opomíjení zpracování dokumentace a nedostatek pozornosti zaměřené na integraci řešení 

s jinými částmi systému.  

 

Obrázek 2.10 Prototypování (Převzato z [5]) 

2.3.2 Principy modelování případů užití 

Jednou z forem inţenýrství poţadavků je podle Arlowa a Neustadta (2007) i modelování 

případů uţití. Jedná se spíše o doplňkový způsob získávání poţadavků na systém. Tato 

činnost sestává z aktivit, jako jsou: 
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 určení hranic systému, 

 nalezení aktérů, 

 vyhledání případů uţití a jejich specifikace, spolu s určením alternativních scénářů. 

Obvykle se začíná s úvodním odhadem hranic systému a ostatních prvků, ten pak slouţí jako 

pomůcka k definici rozsahu modelovaných aktivit. Výstupem jsou čtyři komponenty modelu 

případu uţití: 

 hranice systému určující území modelovaného systému. V UML 2 je označováno jako 

subjekt, 

 aktéři, tedy role osob, předmětů nebo jiných systémů uţívajících daný systém, 

 případy uţití, tedy činnosti, které je v rámci daného systému moţné aktéry vykonávat, 

 relace neboli vztahy mezi aktéry a případy uţití. 

Poznatky vycházející z modelu případu uţití lze také vyuţít k pozdějšímu modelování tříd. Ke 

zjištění aktérů je potřeba nejprve určit, kdo a co je v interakci se systémem a jakou roli v ní 

hraje. K označení aktérů by podle Arlowa a Neustadta (2007) měly pomoci následující 

otázky: 

 kdo nebo co uţívá daný systém? 

 jakou roli hraje v této interakci? 

 kdo instaluje, spouští a vypíná systém, nebo se stará o jeho údrţbu? 

 jaké další systémy mohou s analyzovaným systémem spolupracovat? 

 kdo do systému vkládá informace, nebo s nimi pracuje? 

 nastává nějaký děj v určitou dobu? 

Jako aktér se v modelu případu uţití můţe objevit také čas a to právě v takovém případě, kdy 

se něco stane v určitém okamţiku, ale zároveň to není způsobeno ţádným aktérem. 

Modelování případů uţití je vhodné především tehdy, kdyţ v modelovaných systémech 

převládají funkční poţadavky, nebo se zde vyskytuje mnoţství uţivatelů vyuţívající různé 

funkce. Jejich pouţití naopak není vhodné, pokud má systém málo uţivatelů nebo rozhraní, 

případně pokud v systému převládají nefunkční poţadavky. 

Sledování požadavků je proces, kdy jsou specifikované uţivatelské poţadavky a mnoţina 

případů uţití spojeny do společného vztahu a tím bylo zajištěno, ţe specifikace poţadavků 
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neobsahuje něco, co dosud nebylo zachyceno v případech uţití a naopak. Problémem je, ţe 

mezi jednotlivými případy existuje mnoho relací M:N, tedy ţe jeden funkční poţadavek se 

váţe k mnoha případům uţití a jeden případ uţití můţe řešit více funkčních poţadavků. 

Řešením tohoto problému je vytvoření matice sledovatelnosti požadavků (Requirements 

Traceability Matrix). Jedná se v podstatě o mříţku nesoucí na jedné ose identifikační čísla 

jednotlivých poţadavků a na ose druhé názvy případů uţití. Je znázorněna pomocí tabulky 

(Tabulka 2.1). Tato matice slouţí jako účinný nástroj k ověřování konzistence modelu případů 

uţití a specifikace systémových poţadavků. 

 Případ užití 

Požadavky PU1 PU2 PU3 PU4 

P1 X X   

P2  X  X 

P3   X  

Tabulka 2.1 Matice sledovatelnosti požadavků 

2.3.3 Analytické třídy a realizace případů užití 

Výstupem analýzy případu uţití jsou analytické třídy a realizace případu uţití. Analytické 

třídy slouţí k mapování prvků skutečného světa. Všechny třídy modelu jsou zároveň 

analytickými třídami. Ty mají definován název, atributy a operace. Pro jejich vyhledání 

existuje řada technik a doporučení.  

Jednou z těchto technik je analýza podstatných jmen a sloves (Arlow, Neustadt; 2007). Jde o 

velmi jednoduchou analýzu textu, během které dochází k hledání tříd, atributů a odpovědností 

nebo operací tříd.  

Další metodou můţe být vyhledávání tříd pomocí CRC štítků (Class, Responsibilities & 

Collaborators) kdy jsou do procesu zapojeni také uţivatelé. Jde o velmi oblíbenou metodu 

vyuţívající samolepících lístečků. Obvykle by se měla vyuţít spolu s předešlou metodou 

analýzy jmen a sloves a analýzou případů uţití a poţadavků. Podstatou je rozdělení procesu 



 

28 

 

vyhledávání tříd do dvou fází, kdy v první jsou za pomoci analytiků, odborníků a 

zainteresovaných osob zapsány na lístečky kandidáti na třídy nebo jejich atributy, tyto jsou 

pak organizovány a pospojovány na tabuli tak, aby odráţely skutečný stav v podniku. V druhé 

fázi pak dochází k rozhodování, které z nich se stanou třídami a atributy. Důleţité je, aby se 

třídy vztahovaly ke konkrétní problémové doméně (Arlow, Neustadt; 2007). 

Dalšími moţnými technikami vyhledávání analytických tříd můţe být jednak za pomocí 

stereotypů metodiky RUP, kdy je uvaţováno o třech typech analytických tříd, díky čemuţ 

můţe být analýza soustředěna konkrétním směrem dle aspektů systému. Třídy také mohou být 

hledány z dalších zdrojů v reálném světě. 

V případech uţití je specifikované chování realizováno prostřednictvím mnoţiny tříd. 

Realizace případů uţití se skládá z diagramů analytických tříd, diagramů interakce, 

speciálních poţadavků a upřesnění případu uţití (Arlow, Neustadt; 2007). Během tohoto 

procesu dochází k upřesňování poţadavků na systémové chování definovaného v případech 

uţití a jeho realizace pomocí analytických tříd. 

2.3.4 Modelování činností v procesech prostřednictvím diagramu aktivit 

V analytické fázi slouţí diagram aktivit jako grafické vyjádření scénáře případu uţití nebo 

k modelování cest mezi případy uţití ve formě diagramu interakce. V návrhové fázi potom 

umoţňuje modelovat podrobnosti operace a detaily algoritmů. Obecně lze diagramy aktivit 

připojit k libovolnému modelovanému prvku, obvykle jsou spojovány s případy uţití, třídami, 

rozhraními, komponentami a operacím. Nejvyšší vyuţití však spočívá ve vyuţití diagramu 

aktivit k modelování případu uţití jako sledu jednotlivých událostí (Arlow, Neustadt; 2007). 

2.3.5 Modelování rozhraní a komponent navrhovaného systému 

Rozhraní umoţňují vývoj softwaru sloţeného z komponent. Ten je tvořen ze vzájemně 

nezávislých zásuvných modulů, tzv. plug-inů. Aby byl systém flexibilní a mohly k němu být 

dle libosti připojovány nové implementace ve formě komponent, musí disponovat rozhraním.  

Komponenta se navenek jeví jako černá skříňka, její chování je zpřístupněno prostřednictvím 

rozhraní. Jedná se o modulární systém. Více komponent můţe být vzájemně na sobě 

závislých. Případem komponenty je podsystém, který se navenek chová jako část většího 

systému. Právě rozloţení sloţitého systému do dílčích subsystémů umoţňuje snadnější 
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zvládnutí celé problematiky návrhu. Aby spolu tyto subsystémy mohly komunikovat, je 

potřeba nalézt rozhraní (Arlow, Neustadt; 2007). 

2.4 Ekonomické charakteristiky projektu 

Pro zhodnocení návratnosti investic a tedy určení, zda má vůbec smysl do nového systému 

investovat, se pouţívá několik variant výpočtu, z nichţ kaţdá má své výhody a nevýhody a je 

tedy třeba najít tu optimální pro konkrétní situaci.  

2.4.1 Hodnocení efektivnosti projektu 

Ve fázi úvodní studie proveditelnosti se obvykle předkládá ke zhodnocení více návrhů 

systému. U kaţdého projektu je určována očekávaná efektivnost, tedy rozdíl přínosů a 

nákladů na projekt (Kaluţa, 2010). Přínosy, stejně jako náklady, mohou být přímé, tedy 

takové, které přímo souvisí s oblastí, kde informační systém působí, a nepřímé, které mohou 

mít dopad i mimo firmu, kdy například automatizací výrobního procesu dojde ke sníţení 

mnoţství emisí do ovzduší, coţ zapříčiní lepší pověst firmy. Dále lze přínosy a náklady dělit 

z hlediska stanovení jejich hodnoty na vyčíslitelné a nevyčíslitelné. Například sníţení stresové 

zátěţe pracovníků automatizovaným zpracováním agend nebo výkazů můţe být příkladem 

nevyčíslitelných přínosů (Lacko, 2000). 

Podle Tvrdíkové (2000) lze dělit moţné efekty z inovace IS na přímé, kam patří: 

 sníţení stavu vázaného kapitálu,  

 efektivnější vyuţívání zdrojů, 

 úspora pracovních sil, materiálových a reţijních nákladů, 

 zvýšení výroby, obratu, respektive prodeje, 

 úspora finančních nákladů, 

na nepřímé, které zahrnují: 

 zlepšení vazeb s obchodními partnery, 

 lepší podporu strategických cílů firmy, 

 zvýšení konkurenceschopnosti, 

 zvýšení podpory řízení firmy, 
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a nakonec záporné efekty, které spočívají v organizačním riziku, obnášejícím například 

přeškolování zaměstnanců, změny v organizační struktuře nebo rozdílu mezi poţadovanou a 

disponibilní kvalifikací pracovníků. 

2.4.2 Metody hodnocení investic a návratnosti projektu 

Nejjednodušším srovnáním je porovnání výnosů z realizovaného projektu a nákladů na něj 

vynaloţených, z čehoţ jsou pak vyvozovány ukazatele doba návratnosti a návratnost investic 

(Vymětal, 2009).  

Doba návratnosti je definována jako doba nezbytná k získání přínosů, které pokryjí náklady 

vynaloţené na realizaci projektu.  

Rentabilita projektu někdy také nazývaná návratnost investice (ROI – Return of Investment) 

se v projektech řešících návrh informačních systémů pouţívá nejčastěji. Jedná se o poměr 

zisku z realizovaného projektu k investicím na něj vynaloţeným. V oblasti IT se obvykle 

uvaţuje s dobou vyuţitelnosti systému 5 let. Výsledkem je procentuální poměr, který by měl 

být dle Vymětala (2009) vyšší, neţ by byl střednědobý úrok z vkladů. Jde podle něj o 

poměrně oblíbený ukazatel, který však nezahrnuje změnu hodnoty peněz v čase. Není tedy 

příliš vhodný pro pouţití u náročnějších a nákladných projektů. 

Metoda TCO (Total Cost of Ownership), tedy celkových nákladů na vlastnictví, je 

povaţována za věrohodnou metodu hodnocení nákladů a je vhodná především při 

porovnávání několika variant řešení z hlediska nákladů. Výhoda této metody spočívá v 

zahrnutí nejen nákladů na pořízení a financování projektu, ale i těch, které jsou spojené s jeho 

vlastnictvím, tedy nákladů na školení, údrţbu a provoz, stejně tak jako na jeho případný další 

rozvoj po celou dobu předpokládané ţivotnosti (Vymětal, 2009).  

Čermák (2011) uvádí, ţe TCO jsou obvykle počítány za jeden, dva, tři nebo pět let. Mezi 

nákladové poloţky podle něj patří: 

 hardware,  

 software, tedy náklady na samotný SW a licence, které se odvíjí od počtu uţivatelů, 

 instalace, konfigurace, popřípadě implementace systému, 

 upgrade a technická podpora, 

 školení uţivatelů a konzultace, 
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 administrace, 

 testovací prostředí, to zejména v případech, kdy systém musí běţet nepřetrţitě, 

 lidské zdroje,  

 energie. 

V současnosti se jedná o často pouţívanou metodu, zejména v oblasti informačních 

technologií. Její nevýhodou je opět nezahrnutí změny hodnoty peněz v čase a také hodnocení 

investic pouze z hlediska nákladů, nikoliv výnosů. Z toho důvodu je podle Čermáka (2011) 

lepší pouţít současně metodu TCO i ROI.  

Diskontování bere do úvahy faktor času a úrokové míry, protoţe mnozí finanční experti 

ţádají, aby vzhledem k inflaci byla zohledněna cena peněz v čase. Nevýhodou je komplexnost 

tohoto ukazatele a také jeho mnohdy obtíţná interpretace. 

Diskont, reprezentující úrokovou sazbu, vyjadřuje v podstatě ušlou příleţitost. Stanovení jeho 

výše ovšem můţe být problematické. Diskont by měl být vyšší neţ například úroková sazba 

na bankovním spořicím účtu nebo úrok u státních pokladničních poukázek, protoţe ty jsou na 

rozdíl od investice do IS téměř bez rizika (Zikmund, 2010). 

2.5 Shrnutí 

V rámci této kapitoly byla obecně představena problematika návrhu informačního systému. 

Byly zmíněny přístupy k analýze a návrhu IS a pozornost byla věnována metodice Unified 

Process a jazyku UML. Byly rovněţ popsány základní principy a prvky objektově 

orientovaného přístupu, velký prostor byl věnován popisu diagramů. V další části kapitoly 

byla věnována pozornost metodám získávání poţadavků na systém a jejich výhodám a 

nevýhodám. V závěru byly zmíněny ekonomické charakteristiky projektu a přístupy 

k hodnocení efektivnosti a ekonomické návratnosti projektu. 
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3 Analýza výchozího stavu řešení 

V první části kapitoly bude popsána analyzovaná firma a stávající způsob zpracování 

firemních agend a řešení chodu prodejny, ve druhé části pak budou strukturovány funkční 

poţadavky na navrhovaný systém. 

3.1 Analýza stávající situace ve firmě 

V této práci byla analyzována firma zabývající se prodejem papírenského zboţí. Jedná se o 

maloobchodní prodejnu, kde v současnosti pracuje pouze jedna osoba a to majitelka, nicméně 

v minulosti zde bylo zaměstnáno na poloviční úvazek několik pracovnic a se stejnou moţností 

je třeba uvaţovat i do budoucnosti.  

Analýza byla provedena formou rozhovoru s majitelkou, pro doplnění a upřesnění poţadavků 

na náleţitosti některých zpracovávaných agend byla provedena také analýza firemních 

dokumentů a pozorování. 

Firma se zaměřuje především na prodej školních a výtvarných potřeb, kromě toho však nabízí 

také drobné kancelářské potřeby, dekorativní a dárkové předměty. Kromě hotovostního 

prodeje nabízí také prodej zboţí na fakturu.  

Mezi největší dodavatele patří společnosti jako KOH-I-NOOR, Luma Trading, ACTIVA, 

Optis a ARIA, mezi zákazníky pak místní základní a mateřské školy, městské kulturní 

středisko, největší podíl prodeje je však uskutečňován přes pokladnu v prodejně.  

K vedení firemních agend majitelka vyuţívá aktuální účetní systém ÚČTO firmy Tichý a 

spol. s licencí pro jeden počítač, skládající se z modulů pro evidenci zaměstnanců, skladového 

hospodářství, daňové evidence, DPH, faktur, knihy jízd a dlouhodobého hmotného majetku. 

Z těchto agend vyuţívá majitelka pouze moduly pro daňovou evidenci, DPH a faktury, 

přičemţ všechny údaje jsou do systému vkládány manuálně.  

Majitelka zmíněný účetní systém pouţívá především pro jeho poměrně nízkou pořizovací 

cenu, která ve verzi aktualizace pro rok 2014 činí 1 950 Kč, dále pak díky nízkým nárokům na 

systémové poţadavky a také jak říká, protoţe je na něj zvyklá. Systém navíc umoţňuje 

odesílání daňového přiznání pro finanční správu ve formě tzv. ePodání ve formátu XML. Pro 

běh účetního systému je vyţadován pouze MS DOS, tím je však také dána a limitována 

podoba jeho uţivatelského prostředí (Obrázek 3.1). Modul skladového hospodářství, jehoţ 



 

33 

 

vyuţití by bylo v prodejně více, neţ opodstatněné majitelka nevyuţívá, protoţe systém 

nepodporuje pokladní prodej a nedisponuje moţností připojení čtečky čárových kódů, veškeré 

pohyby zboţí by proto musela do systému zadávat manuálně, coţ je pro ni vzhledem 

k mnoţství a frekvenci pohybu zboţí nepředstavitelné.  

 

Obrázek 3.1 Náhled uživatelského rozhraní programu ÚČTO 

V době, kdy měla majitelka další zaměstnance, zpracovávala veškeré agendy přímo na 

počítači v kanceláři provozovny. V současnosti, kdy všechen čas tráví v prodejně, je nucena 

tuto činnost vykonávat po zavírací době doma na soukromém počítači.  

3.1.1 Evidence zboží  

Evidence samotného zboţí na skladě a v prodejně (z hlediska účetnictví není umístění zboţí 

rozlišováno) v současnosti v podstatě neexistuje. Majitelka eviduje pouze celkovou hodnotu 

dodaného zboţí na základě došlých faktur a hodnotu prodaného zboţí získanou z pokladního 

deníku, kde jsou kaţdý den zapisovány trţby. Pokud chce majitelka například pro účely 

objednávky zjistit aktuální zásobu konkrétního zboţí, nezbývá jí, neţ jej ve skladu a prodejně 

vyhledat a fyzicky přepočítat.  
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3.1.2 Oceňování zboží  

Prodejní cenu pro kaţdé zboţí majitelka počítá zvlášť na základě stanovené marţe a sazby 

DPH. Vypočítanou cenu pak kromě oceněného zboţí uvádí u kaţdé poloţky faktury tuţkou 

vedle ceny nákupní pro účely účetnictví a inventury. Tento proces probíhá u všech poloţek 

všech faktur při kaţdé dodávce, výpočet je prováděn manuálně pomocí kalkulátoru. Protoţe 

majitelka dostává zboţí několikrát týdně, někdy i denně, tento způsob oceňování zboţí je 

obzvlášť zdlouhavý.  

Majitelka pro různé druhy zboţí uplatňuje různé marţe a to 45, 60 a 80 %. U zboţí se objevují 

obě sazby DPH, u omalovánek, písanek a podobného typu zboţí je to 15% sazba, u ostatního 

zboţí je sazba klasicky 21 %.   

3.1.3 Přeceňování  

Zboţí je oceňováno kus po kuse klasickými cenovkami. Při změně ceny od dodavatele nebo 

marţe majitelka jiţ oceněné zboţí nepřeceňuje, ale prodává jej za původně stanovenou cenu. 

Ke změně prodejní ceny dochází pouze u nově dodaného zboţí. 

3.1.4 Objednávání zboží  

Objednávání probíhá způsobem, kdy do prodejny docházejí obchodní zástupci dodávajících 

společností a majitelka podle toho, od kterého dodavatele bude zboţí objednávat, kontroluje 

aktuální zásobu a píše si do klasického sešitu poznámky, jaké zboţí a v jakém mnoţství je 

třeba objednat. Tyto údaje pak přítomnému obchodnímu zástupci nahlásí a ten provede 

samotné objednání. 

U veškerého zboţí, které majitelka prodává, si tedy musí pamatovat dodavatele, stejně jako 

výši marţe, kterou pro konkrétní zboţí uplatňuje. V případě, ţe by se opět rozhodla přijmout 

zaměstnance, byl by tento způsob objednávání a oceňování zboţí nemoţný, nehledě na to, ţe 

celý proces je značně zdlouhavý a neefektivní. 

 Obvykle tedy majitelka nezpracovává objednávky, výjimku tvoří pouze objednávání zboţí 

z firem, jejichţ zástupci do prodejny nedojíţdějí, nebo při objednávání sezónního zboţí 

(vánoční dekorace, kalendáře). Vystavené objednávky majitelka nijak neeviduje.  



 

35 

 

3.1.5 Evidence faktur  

Tuto problematiku majitelka zpracovává prostřednictvím aktuálního účetního systému, kde 

zadává podle vlastního číselníku kód dodavatele, hodnotu faktury rozdělenou podle sazeb 

DPH a datum splatnosti. Stejným způsobem jsou evidovány také vystavené faktury. 

3.1.6 Evidence došlých objednávek  

Ve výjimečných případech přijde majitelce objednávka poštou nebo e-mailem. Většinou 

objednávání zboţí probíhá telefonicky nebo fyzicky na prodejně, kdy si majitelka do sešitu 

poznačí objednané zboţí, mnoţství a cenu a při kompletaci objednávky a realizaci dodávky 

vystaví fakturu. Vydané faktury jsou pak opět zavedeny do současného účetního systému. 

3.1.7 Prodej zboží přes pokladnu 

Tento typ prodeje tvoří největší podíl z celkového prodeje, odhadem asi 95 %. Prodej je 

uskutečňován markováním zboţí na klasickou pokladnu, nejedná se tedy o registrační 

pokladnu a ceny nejsou získávány pomocí čtečky čárových kódů.  

3.1.8 Evidence tržeb 

Majitelka zapisuje trţby na základě pokladní uzávěrky vţdy kaţdý den po skončení provozní 

doby do pokladního deníku a jednou týdně pak přepisuje souhrnné údaje do účetního systému. 

3.1.9 Reklamace 

Je-li poškození zboţí zjištěno jiţ během přejímky a oceňování, majitelka vadné zboţí zasílá 

zpět dodavateli oproti dobropisu. Dojde-li k prodeji vadného zboţí a zákazník uplatňuje 

reklamaci, majitelka obvykle nevyuţívá 30denní lhůtu na vyřízení reklamace, ale peníze nebo 

jiné zboţí poskytne zákazníkovi ihned. Pokud se jedná o výměnu zboţí, posílá opět vadný kus 

dodavateli. Pokud se jedná o vrácení peněz, musí nejprve stornovat prodej zboţí a aţ poté 

zasílá vadný kus dodavateli oproti dobropisu. Vzhledem k povaze zboţí a typu poškození se 

však stává velice zřídka, aby se poškozené zboţí dostalo k zákazníkovi. K závadám obvykle 

dochází vlivem špatného zabalení během přepravy a jsou patrné na první pohled. 
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3.1.10  Shrnutí 

Problémem stávajícího řešení je především absence jakékoliv evidence zboţí a jeho pohybu a 

také neefektivní přenos informací mezi pokladnou, prodaným zboţím a účetním systémem. 

Stávající účetní systém je však pro účely daňové evidence naprosto dostačující. 

3.2 Analýza požadavků na navrhovaný systém 

Navrhovaný systém by měl prvotně slouţit k evidenci zboţí a trţeb. Daňová evidence a tedy i 

evidence došlých a vystavených faktur, případná mzdová agenda a další související agendy 

budou na ţádost majitelky nadále řešeny stávajícím účetním systémem. Systém by měl také 

do budoucna počítat s moţností přijetí zaměstnanců. 

3.2.1 Vymezení funkčních požadavků na navrhovaný systém 

Na základě rozhovoru s majitelkou byly stanoveny následující poţadavky na budoucí systém 

s rozlišením dle uţivatele 

P_1  Majitelka má moţnost elektronické evidence veškerého zboţí na skladě, jakoţ i 

nákupní a prodejní ceny, sazby DPH a dodavatele, úpravy a odstranění tohoto zboţí. 

Zaměstnanci mají přístup pouze k zobrazení seznamu zboţí a údajů o něm, nemají 

však oprávnění jej upravovat ani mazat. U kaţdého zboţí bude moţné evidovat aţ dva 

dodavatele 

P_2 Moţnost zobrazení prodejnosti tohoto zboţí pro účely předvídání budoucího prodeje a 

přizpůsobení zásoby – toto oprávnění má majitelka i zaměstnanci 

P_3 Majitelka i zaměstnanci mohou zobrazit aktuální stav zboţí 

P_4 Majitelka i zaměstnanci mohou provést příjem zboţí 

P_5 Majitelka i zaměstnanci mohou provést reklamaci zboţí – systém umoţní odečet počtu 

kusů v systému za nákupní cenu, tzn. nedojde k navýšení trţeb, pouze sníţení zásoby 

P_6 Majitelka a zaměstnanci mají moţnost zobrazení zboţí s nedostatečnou zásobou 

P_7 Majitelka i zaměstnanci mají moţnost zobrazit zboţí podle dodavatele  
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P_8 Majitelka nebo zaměstnanci mohou vystavovat faktury 

P_9 Majitelka má moţnost zobrazit přehled vystavených faktur 

P_10 Systém bude zobrazovat jméno zaměstnance, který zákazníka obsluhoval, na účtence 

P_11 Systém bude zobrazovat jméno zaměstnance, který vystavoval fakturu, na dané faktuře 

P_12 Systém bude evidovat prodané zboţí, obsahující číslo zboţí, název, sazbu DPH, 

prodejní cenu a počet kusů, všechny tyto údaje budou obsaţeny na účtence 

vyhotovované pokladnou. Oprávnění prodeje mají majitelka a zaměstnanci 

P_13 Systém bude umoţňovat vrácení zboţí zákazníkem z důvodu reklamace, tedy storno 

prodeje. To můţe provést jak majitelka, tak i zaměstnanci 

P_14 Systém bude evidovat kaţdodenní trţby, k denním trţbám bude mít přístup majitelka i 

zaměstnanci 

P_15 Systém bude umoţňovat přehledy trţeb za libovolné období, k nimţ bude mít přístup 

pouze majitelka 

P_16 Majitelka má moţnost evidence zaměstnanců pro účely přihlášení se a práce v systému 

(v současnosti sice v prodejně ţádní zaměstnanci nejsou, nicméně majitelka chce 

s touto variantou počítat do budoucna) 

P_17 Majitelka má moţnost vkládat do systému nové obchodní partnery a měnit jejich údaje 

nebo je smazat 

P_18 Majitelka i zaměstnanci mají moţnost zobrazení obchodních partnerů 

3.2.2 Shrnutí požadavků 

Cílem systému je moţnost sledování mnoţství zásoby na skladě a v prodejně. Při zavádění 

zboţí bude zadávána také objednací hladina, která můţe být dle libosti upravena. Zboţí, jehoţ 

mnoţství bude pod touto hladinou, bude moţné vyfiltrovat. 

Všichni dodavatelé i odběratelé jsou tuzemští, ceny jsou tedy všechny uváděny v CZK. 

Protoţe došlé faktury i dodavatelé jsou a budou nadále evidováni v účetním systému, 

evidence dodavatelů v navrhovaném  systému má jedinou roli, a to moţnost filtrování zboţí 
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podle dodavatele a případně vytištění těchto sestav jakoţto podkladu pro vytvoření 

objednávky. 

Návrh nového systému pro evidenci zboţí počítá s nákupem čtečky čárových kódů s moţností 

propojení s PC a pokladní tiskárnou.  Prodejna nebude vyuţívat vlastní číselníky, kódy budou 

odpovídat běţným čárovým kódům. Dodavatelé nabízejí jejich umístění na všechny druhy 

zboţí, kde se běţně nevyskytují, za drobný příplatek. 
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4 Návrh informačního systému s využitím objektově orientované 

metodiky Unified Process 

V rámci této kapitoly bude za pomoci technik a nástrojů popsaných v kapitole 2 proveden 

návrh systému pro evidenci zboţí a trţeb dle poţadavků definovaných v kapitole 3. 

Specifikované poţadavky budou podkladem při tvorbě diagramů případů uţití. Následně bude 

vytvořen diagram tříd pro zachycení statické struktury systému, sekvenční diagramy pro 

znázornění komunikace mezi třídami a objekty a diagramy aktivit pro znázornění průchodu 

scénářem některých případů uţití. Bude také navrţeno grafické uţivatelské rozhraní 

korespondující s jednotlivými případy uţití.  

4.1 Modelování případů užití 

V rámci procesu modelování případů uţití budou nejprve identifikováni aktéři navrhovaného 

systému a role, které jim budou náleţet. Poté bude přistoupeno k identifikaci samotných 

případů uţití a jejich specifikaci. 

4.1.1 Identifikace aktérů 

Pro účely modelování případů uţití byly na základě poţadavků na systém identifikovány tyto 

dva typy aktérů, kteří se mohou v systému vyskytovat: 

Administrátor – majitelka, popř. další osoba, v systému má veškerá práva na vkládání, 

úpravu a mazání údajů nebo uţivatelů 

Zaměstnanec – má částečná práva pro vkládání a úpravu údajů 
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4.1.2 Identifikace případů užití 

Číslo PU Popis Aktéři 

1 Zaloţení nového uţivatele Administrátor 

2 Přihlášení uţivatele Administrátor, Zaměstnanec 

3 Odhlášení uţivatele Administrátor, Zaměstnanec 

4 Změna údajů uţivatele Administrátor 

5 Vymazání uţivatele Administrátor 

6 Zaloţení nového zboţí do systému Administrátor 

7 Změna údajů nebo odstranění zboţí Administrátor 

8 Příjem zboţí Administrátor, Zaměstnanec 

9 Reklamace zboţí – vrácení dodavateli Administrátor 

10 Zobrazení seznamu a filtrování zboţí dle kritérií Administrátor, Zaměstnanec 

11 Zobrazení detailů u konkrétního zboţí  Zaměstnanec 

12 Zobrazení historie prodeje zboţí Administrátor, Zaměstnanec 

13 Prodej zboţí Administrátor, Zaměstnanec 

14 Reklamace zboţí – storno prodeje Administrátor, Zaměstnanec 

15 Vystavení faktury Administrátor, Zaměstnanec 

16 Zobrazení seznamu vystavených faktur Administrátor 
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17 Zobrazení denní trţby Administrátor, Zaměstnanec 

18 Zobrazení přehledu trţeb za zvolené období Administrátor 

19 Vloţení obchodního partnera Administrátor 

20 Zobrazení obchodních partnerů Administrátor, Zaměstnanec 

21 Zobrazení detailu u konkrétního obch. partnera Zaměstnanec 

22 Úprava nebo odstranění obch. partnera Administrátor 

Tabulka 4.1 Případy užití 

4.1.3 Diagram případu užití 

Celkem bylo definováno 22 případů uţití řešících 18 poţadavků na navrhovaný systém. 

Protoţe do jednoho Use-Case diagramu nebylo moţné vloţit všechny případy uţití současně 

při zachování přehlednosti diagramu, byly tyto rozděleny do čtyř okruhů dle oblastí, které 

v navrhovaném systému zastupují. Oblasti odpovídají záloţkám v návrhu uţivatelského 

prostředí budoucího systému, tedy Prodej, Zboţí, Obchodní partneři a Nastavení, které 

obsahuje správu uţivatelů. Náhledy grafického uţivatelského rozhraní jsou zobrazeny 

v podkapitole 4.4.  

V prvním diagramu případu uţití je znázorněna problematika vytvoření, správy a odstranění 

uţivatele odpovídající obrázku (Obrázek 4.1). 
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Obrázek 4.1 Diagram případů užití pro založení a správu uživatelů 

Následující diagram případů uţití se věnuje problematice evidenci obchodních partnerů 

(Obrázek 4.2). 

 

Obrázek 4.2 Diagram případů užití pro obchodní partnery 

Třetí diagram případů uţití řeší oblast pokladního a bezhotovostního prodeje (Obrázek 4.3), 

poslední diagram pak znázorňuje zaloţení nového zboţí a správu zásob (Obrázek 4.4). 
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Obrázek 4.3  Diagram případů užití pro hotovostní a bezhotovostní prodej 

 

Obrázek 4.4  Diagram případů užití založení a správy zásob 



 

44 

 

4.1.4 Specifikace případu užití 

Název případu užití: Zaloţení nového uţivatele 

ID 1 

Stručný popis Vytvoření nového uţivatelského účtu s odpovídajícími právy 

Primární aktéři Administrátor 

Vedlejší aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli administrátora zvolí v 

záloţce Nastavení volbu Nový uživatel 

2. Administrátor vyplní pole Rodné číslo nového uţivatele 

3. Administrátor přidělí práva novému uţivateli výběrem z moţností 

Administrátor nebo Zaměstnanec 

4. Administrátor vyplní poţadované hodnoty 

5. Administrátor pro potvrzení vloţení nového uţivatele klikne na 

tlačítko Uložit 

6. Pokud daný uţivatel jiţ není v systému evidován, provede se jeho 

registrace a uloţení v systému 

Výstupní podmínky V systému je registrován nový uţivatel 

Alternativní scénáře  Administrátor můţe registraci nového uţivatele kdykoliv ukončit 

kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud je uţivatel v systému jiţ registrován, objeví se chybová 

hláška: „Uţivatel jiţ existuje“ 

Tabulka 4.2 PU - Založení nového uživatele 
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Název případu užití: Přihlášení uţivatele 

ID 2 

Stručný popis Uţivatel se přihlásí do systému a podle typu účtu jsou mu přidělena 

práva 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel není přihlášen v systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel spustí systém 

2. Systém vyzve uţivatele k vyplnění uţivatelského jména a hesla 

3. Uţivatel vyplní uţivatelské jméno 

4. Uţivatel vyplní heslo a klikne na tlačítko Přihlásit 

5. Systém uţivatele přihlásí a přidělí mu odpovídající práva 

Výstupní podmínky V systému je přihlášen uţivatel 

Alternativní scénáře Pokud uţivatel zadá chybně uţivatelské jméno nebo heslo, objeví se 

chybová hláška: „Neexistující uţivatel nebo chybné heslo“ 

Tabulka 4.3 PU - Přihlášení uživatele 
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Název případu užití: Odhlášení uţivatele 

ID 3 

Stručný popis Odhlášení uţivatele ze systému 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel zvolí v libovolné záloţce 

moţnost Odhlášení nebo zavřením okna systému 

2. Systém vyzve uţivatele k potvrzení, zda chce být opravdu 

odhlášen ze systému 

3. Uţivatel potvrdí odhlášení stisknutím tlačítka Ano 

4. Systém odhlásí uţivatele ze systému 

Výstupní podmínky Uţivatel jiţ není přihlášen v systému 

Alternativní scénáře Pokud se uţivatel odhlásí ze systému před uloţením vloţených dat, 

tyto data budou ztracena 

Tabulka 4.4 PU - Odhlášení uživatele 
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Název případu užití: Změna uţivatele 

ID 4 

Stručný popis Změna údajů uţivatele 

Primární aktéři Administrátor 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli administrátora zvolí v 

záloţce Nastavení moţnost Změna uživatele  

2. Administrátor z nabízeného seznamu vybere rodné číslo nebo 

příjmení uţivatele, jehoţ uţivatelský účet chce změnit 

3. Systém podle zadaného RČ nebo příjmení vyhledá konkrétního 

uţivatele a zobrazí jeho údaje 

4. Administrátor změní poţadované údaje (s výjimkou RČ) 

5. Administrátor pro potvrzení uloţení změn klikne na tlačítko 

Uložit 

6. Systém upraví údaje u konkrétního uţivatelského účtu 

Výstupní podmínky Údaje uţivatele v systému byly aktualizovány 

Alternativní scénáře  

Tabulka 4.5 PU - Změna uživatele 
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Název případu užití: Vymazání uţivatele 

ID 5 

Stručný popis Odstranění uţivatelského účtu 

Primární aktéři Administrátor 

Vedlejší aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli administrátora zvolí v 

záloţce Nastavení volbu Změna uživatele 

2. Administrátor z nabízeného seznamu vybere rodné číslo nebo 

příjmení uţivatele, jehoţ uţivatelský účet má být zrušen 

3. Systém podle zadaného RČ nebo příjmení vyhledá konkrétního 

uţivatele a zobrazí jeho údaje 

4. Administrátor přepínačem udělených rolí označí moţnost žádná 

5. Administrátor pro potvrzení uloţení změn klikne na tlačítko 

Uložit 

6. Systém změní uţivatelský účet na neaktivní  

Výstupní podmínky Daný uţivatelský účet je označen jako neaktivní 

Alternativní scénáře  Administrátor můţe změny údajů uţivatele kdykoliv bez uloţení 

ukončit kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud administrátor, který ruší uţivatelský účet je současně 

přihlášen do systému (ruší svůj účet), objeví se při kliknutí na 

tlačítko Uložit chybové hlášení „Nelze smazat aktivní účet“ 

 Uţivateli je zrušením přiřazena role: ţádná. V případě potřeby je 

moţné uţivatele opět obnovit přiřazením zvolené role (např. 

brigádníka pracujícího jen sezónně) 

Tabulka 4.6 PU - Vymazání uživatele 
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Název případu užití: Zaloţení nového zboţí 

ID 6 

Stručný popis Zaloţení nového zboţí do systému 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli administrátora zvolí v 

záloţce Zboží volbu Založení 

2. Administrátor pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadá 

do pole kód zboží odpovídající hodnotu 

3. Administrátor zadá název zboţí 

4. Administrátor vybere z nabídky dodavatel 1 dodavatele daného 

zboţí. Je-li znám i alternativní dodavatel, vybere a doplní jej 

z nabídky dodavatel 2 

5. Administrátor zvolí odpovídající přednastavenou sazbu DPH 

6. Administrátor zvolí z nabídky odpovídající výši marţe 

7. Administrátor zadá poţadovanou objednací hladinu 

8. Administrátor provede zaloţení nového zboţí kliknutím na 

tlačítko Uložit 

Výstupní podmínky V systému je uloţeno nové zboţí a jeho parametry 

Alternativní scénáře  Administrátor můţe zadávání údajů pro nové zboţí kdykoliv bez 

uloţení ukončit kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud chce administrátor zaloţit zboţí, které je jiţ v systému 

registrováno, objeví se chybové hlášení: „Zboţí je jiţ v systému 

evidováno“ 

Tabulka 4.7 PU - Založení nového zboží 
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Název případu užití: Změna údajů nebo odstranění zboţí 

ID 7 

Stručný popis Provedení změny údajů o zboţí nebo odstranění zboţí z evidence 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli administrátora  

a) zvolí v záloţce Zboží volbu Přehledy a dvojklikem na 

zvolené zboţí jej otevře v módu Detail/Změna NEBO 

b) zadá v záloţce Zboží volbu Detail/Změna a do pole Kód 

zboží pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadá 

příslušnou hodnotu kódu 

2. Administrátor upraví poţadované hodnoty, jako sazbu DPH, 

marţi, objednací hladinu nebo název zboţí 

3. Administrátor můţe odstranit dodavatele 2, avšak pole 

dodavatel 1 musí být u zboţí vţdy vyplněno 

4. Administrátor můţe zboţí odstranit z evidence tlačítkem Zrušit 

zboží 

5. Kliknutím na Uložit systém uloţí provedené změny 

Výstupní podmínky V systému jsou aktualizovány údaje o zboţí, případně je zboţí 

odstraněno z evidence 

Alternativní scénáře  Administrátor můţe kdykoliv bez uloţení opustit změny údajů u 

zboţí kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud administrátor odstraní dodavatele, objeví se chybové 

hlášení: „Dodavatel musí být uveden“ 

 Pokud zboţí s daným kódem není v systému, objeví se chybové 

hlášení: „Zboţí není evidováno v systému“ 

 Zrušení zboţí znamená, ţe se objednací hladina nastaví na nulu 

Tabulka 4.8 PU - změna údajů nebo odstranění zboží 
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Název případu užití: Příjem zboţí 

ID 8 

Stručný popis Provedení změny mnoţství zboţí dostupného v prodejně a na skladě 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná kliknutím uţivatele s oprávněním administrátor 

nebo zaměstnanec v záloţce Zboží na volbu Příjem 

2. Uţivatel do pole kód zboží zadá buď pomocí čtečky čárových 

kódů, anebo manuálně příslušný kód 

3. Systém nabídne dodavatele, kteří dané zboţí dodávají 

4. Uţivatel zvolí z nabídky příslušného dodavatele a zadá počet kusů 

5. Systém doplní do pole nákupní cena poslední známou nákupní 

cenu 

6. Pokud se nákupní cena liší, uţivatel zadá novou hodnotu 

7. Prodejní cena se automaticky zprůměruje na základě uvedené 

nákupní ceny 

8. Uţivatel provede uloţení nového mnoţství zboţí  

9. Systém upozorní uţivatele, ţe prodejní cena zboţí byla změněna 

hlášením: „Změna prodejní ceny“ a provede uloţení 

Výstupní podmínky V systému je aktualizováno mnoţství zboţí a případně upravena 

nákupní a prodejní cena tohoto zboţí 

Alternativní scénáře  Uţivatel můţe kdykoliv bez uloţení opustit příjem zboţí 

kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud zboţí s daným kódem není v systému, objeví se chybové 

hlášení: „Zboţí není evidováno v systému“ 

Tabulka 4.9 PU - Příjem zboží 
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Název případu užití: Reklamace zboţí – vrácení dodavateli 

ID 9 

Stručný popis Reklamace zboţí a sníţení dostupného mnoţství na skladě 

Primární aktéři Administrátor 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Administrátor v záloţce Zboží klikne na volbu Reklamace 

2. Do poloţky Kód zboží načte pomocí čtečky nebo manuálně zadá 

kód reklamovaného zboţí 

3. Administrátor zadá do poloţky Nákupní cena příslušnou hodnotu 

4. Do pole Množství zadá administrátor počet reklamovaných kusů 

5. Do pole Poznámky administrátor můţe zadat důvody reklamace 

nebo jiné informace 

6. Systém sníţí mnoţství zboţí na skladě, přepočítá průměrnou 

hodnotu prodejní ceny zboţí 

Výstupní podmínky V systému je sníţeno mnoţství zboţí o příslušnou hodnotu a případně 

upravena prodejní cena tohoto zboţí 

Alternativní scénáře  Uţivatel můţe kdykoliv bez uloţení opustit reklamaci zboţí 

kliknutím na tlačítko Storno 

 Pokud zboţí s daným kódem není v systému, objeví se chybové 

hlášení: „Zboţí není evidováno v systému“ 

Tabulka 4.10 PU - Reklamace zboží - vrácení dodavateli 
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Název případu užití: Zobrazení seznamu a filtrování zboţí dle kritérií 

ID 10 

Stručný popis Zobrazení veškerého zboţí na skladě včetně dalších údajů a filtrování 

dle zadaných kritérií 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Zboží klikne na volbu Přehledy 

2. Zvolí poţadovaný filtr zobrazení: 

a) Nabídka Vše zobrazí veškeré evidované zboţí 

b) Nabídka Podle dodavatele umoţní zobrazit zboţí dodávané 

dle zadaného dodavatele, ať uţ vedeného jako Dodavatel 1 

nebo Dodavatel 2 

c) Nabídka S nízkou zásobou umoţňuje zobrazit zboţí, jehoţ 

aktuální zásoba je niţší nebo rovna nastavené objednací 

hladině 

d) Vyhledávání umoţňuje uţivateli najít konkrétní zboţí dle 

názvu, popř. kódu nebo typ zboţí (např. všechny druhy sešitů) 

3. Systém provede výběr a zobrazí sestavu dle zvolených kritérií 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na tlačítko Tisk můţe uţivatel sestavu vytisknout 

 Kliknutím na tlačítko Export můţe uţivatel sestavu exportovat do 

příslušného programu (např. Excel) a dále upravovat 

 Dvojitým kliknutím na libovolnou poloţku sestavy uţivatel otevře 

nabídku Detail/Změna, která znázorňuje detaily konkrétního 

zboţí, ale pro práva zaměstnance má pouze informativní charakter 

a nelze v ní provádět změny 

Tabulka 4.11 PU - Zobrazení seznamu a filtrování dle kritérií 
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Název případu užití: Zobrazení detailů u konkrétního zboţí 

ID 11 

Stručný popis Zobrazení detailních údajů u zvoleného zboţí 

Primární aktéři Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Zaměstnanec je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel v roli zaměstnance  

a) zvolí v záloţce Zboží volbu Přehledy a dvojklikem na 

zvolené zboţí jej otevře v módu Detail/Změna NEBO 

b) zadá v záloţce Zboží volbu Detail/Změna a do pole Kód 

zboží pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadá 

příslušnou hodnotu kódu 

2. Systém pro zadaný kód zboţí zobrazí veškeré dostupné údaje, ale 

všechny pole a tlačítka umoţňující změnu a uloţení nebo zrušení 

zboţí jsou pro zaměstnance neaktivní 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře Pokud zboţí s daným kódem není v systému, objeví se chybové 

hlášení: „Zboţí není evidováno v systému“ 

Tabulka 4.12 PU - Zobrazení detailů u konkrétního zboží 
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Název případu užití: Historie prodeje konkrétního zboţí 

ID 12 

Stručný popis Zobrazení historie prodeje u konkrétního zboţí 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Zboží klikne na volbu Prodané zboží 

2. Uţivatel zadá pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně 

příslušný kód zboţí 

3. Systém provede zobrazení daného zboţí 

4. Uţivatel zvolí poţadovaný filtr zobrazení: 

a) Nabídka Vše zobrazí veškerý prodej daného zboţí 

b) Nabídka V období od do umoţní zobrazit prodej zboţí 

v daném časovém rozmezí 

c) Nabídka Měsíční souhrny umoţní zobrazit sumu prodaných 

kusů daného zboţí za kaţdý měsíc 

5. Systém provede výběr dle zadaných kritérií 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na Tisk můţe uţivatel vytisknout danou sestavu 

 Kliknutím na tlačítko Export můţe exportovat danou sestavu do 

příslušného programu, např. MS Excel a vytvořit graf prodeje 

 Pokud zboţí s daným kódem není v systému, objeví se chybové 

hlášení: „Zboţí není evidováno v systému“ 

Tabulka 4.13 PU - Historie prodeje konkrétního zboží 
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Název případu užití: Prodej zboţí 

ID 13 

Stručný popis Prodej zboţí přes pokladnu a sníţení jeho stavu v systému 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vedlejší aktéři - 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Prodej klikne na volbu Pokladna 

2. Systém doplní automaticky číslo dokladu, datum a jméno 

Prodejce na základě přihlášeného uţivatele  

3. Uţivatel pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadává do 

poloţky Kód zboží příslušnou hodnotu 

4. Uţivatel zadává počet kusů daného zboţí 

5. Systém doplní automaticky na základě vloţeného kódu Název 

daného zboţí, Cenu za kus, Celkovou cenu a Sazbu DPH 

6. Systém spočítá celkovou sumu za zboţí a uvádí ji v poli Zaplatit 

7. Uţivatel kliknutím na tlačítko Účtovat provede zaúčtování 

daného nákupu a vytisknutí účtenky 

8. Systém provede odepsání prodaného zboţí ze systému a 

zaznamená sumu do Tržeb dle hodnoty sazeb DPH 

Výstupní podmínky Systém aktualizuje mnoţství zboţí na skladě a hodnotu trţeb 

Alternativní scénáře Kliknutím na Storno můţe uţivatel kdykoliv ukončit markování 

nákupu a vymazat tak všechna jím vyplněná pole 

Tabulka 4.14 PU - Prodej zboží 
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Název případu užití: Reklamace zboţí – storno prodeje 

ID 14 

Stručný popis Zrušení zaúčtovaného prodaného mnoţství zboţí a utrţené částky při 

vrácení zboţí zákazníkem 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Prodej klikne na volbu Storno prodeje 

2. Systém doplní automaticky číslo dokladu, datum a jméno 

Prodejce na základě přihlášeného uţivatele  

3. Uţivatel pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadává do 

poloţky Kód zboží příslušnou hodnotu 

4. Uţivatel zadává počet kusů daného zboţí 

5. Systém doplní automaticky na základě vloţeného kódu Název 

daného zboţí a Sazbu DPH, uţivatel zadá dle předloţené účtenky 

Cenu za kus 

6. Systém spočítá celkovou sumu za zboţí a uvádí jí v poli Vrátit 

7. Uţivatel kliknutím na tlačítko Účtovat provede zaúčtování storna 

a vytisknutí účtenky 

8. Systém provede připsání vráceného zboţí do systému a odečte 

sumu z denních trţeb 

Výstupní podmínky Systém aktualizuje mnoţství zboţí na skladě, cenu daného zboţí a 

hodnotu trţeb 

Alternativní scénáře Kliknutím na Storno můţe uţivatel kdykoliv ukončit stornování 

nákupu a vymazat tak všechna jím vyplněná pole 

Tabulka 4.15 PU - Reklamace zboží - storno prodeje 
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Název případu užití: Vystavení faktury 

ID 15 

Stručný popis Vystavení faktury za zboţí 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Prodej klikne na volbu Faktura 

2. Systém doplní automaticky číslo faktury, datum vystavení a 

jméno Prodejce na základě přihlášeného uţivatele  

3. Uţivatel v poli Odběratel z rozevíracího seznamu vybere jméno 

odběratele 

4. Systém doplní ostatní údaje odběratele  

5. Uţivatel pomocí čtečky čárových kódů nebo manuálně zadává do 

poloţky Kód zboží příslušnou hodnotu 

6. Uţivatel zadává počet kusů daného zboţí 

7. Systém doplní automaticky na základě vloţeného kódu Název 

daného zboţí, Cenu za kus bez DPH, Celkovou cenu bez DPH a 

Sazbu DPH 

8. Systém spočítá celkovou sumu za zboţí včetně rozpočítání a 

základu DPH dle jednotlivých sazeb DPH  

9. Uţivatel zadá formu úhrady a kliknutím na tlačítko Účtovat 

provede zaúčtování daného nákupu a vytisknutí faktury spolu se 

všemi přednastavenými náleţitostmi 

10. Systém provede odepsání prodaného zboţí ze systému a uloţí 

fakturu 

Výstupní podmínky Systém aktualizuje mnoţství zboţí na skladě a uloţí fakturu 

Alternativní scénáře Kliknutím na Storno můţe uţivatel kdykoliv ukončit zpracování 

faktury a vymazat tak všechna jím vyplněná pole 

Tabulka 4.16 PU - Vystavení faktury 
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Název případu užití: Zobrazení seznamu vystavených faktur 

ID 16 

Stručný popis Zobrazení seznamu vystavených faktur za zboţí 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v roli administrátora v záloţce Prodej klikne na volbu 

Přehled faktur 

2. Uţivatel zvolí poţadovaný filtr zobrazení: 

a) Nabídka Vše zobrazí veškeré vystavené faktury 

b) Nabídka Měsíční zobrazí vystavené faktury za poslední měsíc 

c) Nabídka od do umoţní zobrazit vystavené faktury v daném 

časovém rozmezí 

d) Nabídka Vyhledávání umoţní zobrazit faktury např. dle 

odběratele nebo podle čísla faktury 

3. Systém provede výběr dle zadaných kritérií 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na Tisk můţe uţivatel vytisknout danou sestavu 

 Kliknutím na Export můţe uţivatel exportovat sestavu do 

příslušného programu 

Tabulka 4.17 PU - Zobrazení seznamu vystavených faktur 
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Název případu užití: Zobrazení denní trţby 

ID 17 

Stručný popis Zobrazení souhrnu pokladních dokladů dle dnů 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Prodej klikne na volbu Přehled tržeb 

2. Uţivatel z nabídky moţností zvolí dnešní trţby (ostatní volby 

jsou dostupné pouze pro uţivatele přihlášeného jako 

administrátor) 

3. Systém provede výčet denní trţby rozdělené dle sazeb DPH 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na Tisk můţe uţivatel vytisknout danou sestavu 

 Kliknutím na Export můţe uţivatel exportovat sestavu do 

příslušného programu 

Tabulka 4.18 PU - Zobrazení denní tržby 
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Název případu užití: Zobrazení přehledu trţeb za zvolené období 

ID 18 

Stručný popis Zobrazení trţeb ve zvoleném období 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v roli administrátora v záloţce Prodej klikne na volbu 

Přehled tržeb 

2. Administrátor zvolí poţadovaný filtr zobrazení: 

a) Nabídka dnešní zobrazí trţbu daného dne 

b) Nabídka poslední týden zobrazí souhrn trţeb za dané období 

c) Nabídka od do umoţní zobrazit souhrn trţeb pro zvolené 

období 

3. Systém provede výběr dle zadaných kritérií 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na Tisk můţe uţivatel vytisknout danou sestavu 

 Kliknutím na Export můţe uţivatel exportovat sestavu do 

příslušného programu (např. Excel) a dále upravovat 

Tabulka 4.19 PU - Zobrazení přehledu tržeb za zvolené období 
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Název případu užití: Vloţení obchodního partnera 

ID 19 

Stručný popis Vloţení nového obchodního partnera do systému 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v roli administrátora v záloţce Obchodní partneři 

klikne na volbu Založení 

2. Administrátor zvolí typ subjektu Dodavatel nebo Odběratel 

3. Administrátor vyplní všechny poţadované údaje, jako Název 

firmy, IČ, DIČ 

4. Administrátor zvolí, zda jde o plátce DPH volbu ANO nebo NE 

5. Administrátor doplní všechny poloţky Adresy a kontaktní údaje 

6. Administrátor můţe vyplnit případné poznámky 

7. Stisknutím tlačítka Uložit administrátor uloţí nového obchodního 

partnera 

8. Systém provede uloţení obchodního partnera 

Výstupní podmínky V systému je uloţen nový obchodní partner a jeho údaje 

Alternativní scénáře Kliknutím na Storno můţe administrátor kdykoliv ukončit zadávání 

údajů nového obchodního partnera aniţ by data byla uloţena 

Tabulka 4.20 PU - Vložení obchodního partnera 
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Název případu užití: Zobrazení obchodních partnerů 

ID 20 

Stručný popis Zobrazení seznamu obchodních partnerů a základních údajů o nich 

Primární aktéři Administrátor, Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Uţivatel je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Uţivatel v záloţce Obchodní partneři klikne na volbu Přehled 

2. Uţivatel zvolí poţadovaný typ subjektu Dodavatel nebo 

Odběratel 

3. Systém zobrazí všechny výskyty poţadovaného typu subjektu 

4. Uţivatel můţe vyhledat konkrétního obchodního partnera zadáním 

např. jména nebo DIČ do pole pro Vyhledávání 

5. Dvojím kliknutím na konkrétního obchodního partnera dojde jeho 

otevření v reţimu Detail nebo Změna v závislosti na přidělených 

právech uţivatele 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře  Kliknutím na Tisk můţe uţivatel vytisknout danou sestavu 

 Kliknutím na Export můţe uţivatel exportovat sestavu do 

příslušného programu (např. Excel) a dále upravovat 

Tabulka 4.21 PU - Zobrazení obchodních partnerů 
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Název případu užití: Zobrazení detailu u konkrétního obch. partnera 

ID 21 

Stručný popis Zobrazení detailních údajů u konkrétního obchodního partnera 

Primární aktéři Zaměstnanec 

Vstupní podmínky Zaměstnanec je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel přihlášený jako zaměstnanec: 

a) v záloţce Obchodní partneři klikne na volbu Detail/Změna 

a zvolí poţadovaného partnera ze seznamu NEBO 

b) v záloţce Obchodní partneři klikne na volbu Přehled a 

v sestavě dvojklikem zvolí poţadovaného obchodního 

partnera 

2. Systém zobrazí detailní zobrazení zvoleného obchodního partnera 

v reţimu Detail/Změna avšak všechna pole a tlačítka umoţňující 

editaci obchodního partnera jsou pro zaměstnance neaktivní 

Výstupní podmínky - 

Alternativní scénáře Pokud se zaměstnanec do reţimu Detail/Změna dostal 

prostřednictvím Přehledu, kliknutím na tlačítko Storno se do něj 

opět vrátí 

Tabulka 4.22 PU - Zobrazení detailů u konkrétního obch. partnera 
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Název případu užití: Úprava nebo odstranění obchodního partnera 

ID 22 

Stručný popis Upravení údajů o obchodním partnerovi nebo jeho odstranění 

Primární aktéři Administrátor 

Vstupní podmínky Administrátor je přihlášen do systému 

Hlavní scénář 1. Případ uţití začíná, kdyţ uţivatel přihlášený jako administrátor: 

a) v záloţce Obchodní partneři klikne na volbu Detail/Změna 

a vybere poţadovaný subjekt ze seznamu NEBO 

b) v záloţce Obchodní partneři klikne na volbu Přehled a 

v sestavě dvojklikem zvolí poţadovaného obchodního 

partnera 

2. Systém zobrazí detailní zobrazení zvoleného obchodního partnera 

v reţimu Detail/Změna  

3. Administrátor můţe dle potřeby prohlíţet nebo měnit údaje o 

obchodním partnerovi nebo jej odstranit a potvrdit pomocí Uložit 

4. Systém uloţí provedené změny 

Výstupní podmínky Systém aktualizuje informace o obchodních partnerech 

Alternativní scénáře  Kliknutím na tlačítko Storno můţe administrátor kdykoliv 

ukončit změnu nebo prohlíţení údajů o obchodním partnerovi aniţ 

by data byla uloţena 

 Pokud do reţimu Detail/Změna přešel z reţimu Přehled, po 

kliknutí na tlačítko Uložit nebo Storno se do něj navrátí 

 Odstranit obchodního partnera lze pouze, pokud na něj nebyla 

vystavena ţádná faktura ani nefiguruje jako dodavatel ţádného 

zboţí. V opačném případě se objeví chybové hlášení: “Nelze 

odstranit“. 

Tabulka 4.23 PU - Úprava obchodního partnera 
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4.1.5 Matice sledovatelnosti požadavků 

Pomocí matice sledovatelnosti poţadavků byla ověřena konzistence modelu případů uţití a 

specifikace systémových poţadavků. Jak je zřejmé z obrázku (Obrázek 4.5), kaţdý 

z definovaných poţadavků je řešen jedním nebo více případy uţití.  

 

 

Obrázek 4.5 Matice sledovatelnosti požadavků 
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4.2 Návrh analytického diagramu tříd 

Pro zachycení statické povahy systému prostřednictvím vztahů mezi třídami byl v další fázi 

analýzy vytvořen diagram tříd, který vznikl postupnou úpravou definovaných tříd, atributů a 

metod. 

4.2.1 Analýza podstatných jmen 

Metodou analýzy podstatných jmen byli na základě případů uţití definováni tito kandidáti na 

třídy, atributy a metody: 

Třída: Obchodní partneři  

Atributy: typ, IČ, DIČ, název, adresa, kontakt 

Metody: přidatNového, uloţitZměny, zobrazitPřehled 

 

Třída: Zboţí 

Atributy: kód, název, sazba DPH, marţe, nákupní cena, prodejní cena, zásoba, dodavatelé 

Metody: uloţitZboţí, uloţitZměny, spočítatProdejníCenu,  aktualizovatZásobu, 

filtrovatPodleKriterii, zobrazitPřehled 

 

Třída: Faktury 

Atributy: datum vystavení, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, sazba DPH, celková 

částka DPH 15 %, celková částka DPH 21%, základ 15 %, základ 21%, celkem, dan 15%, dan 

21%, vystavil, DIČ, platba, mnoţství, kód 

Metody: spočítejTrţbu, zobrazPřehled, spočítejZáklad 15%, spočítejZáklad 21%, spočítejDaň 

15%, spočítejDaň21% 

 

Třída:Uţivatelé 

Atributy: jméno, příjmení, heslo, uţiv. jméno, telefon, e-mail 

Metody: zobrazSeznam, uloţZměny, uloţUţivatele 
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Třída: Pokladní doklady 

Atributy: číslo dokladu, vystavil, datum, částka 15%, částka 21%, prodejní cena, sazba DPH, 

mnoţství, kód 

Metody: spočítejCelkovouČástku, uloţDoklad, spočítejČástku15%, spočítejČástku21% 

 

Třída: Reklamace 

Atributy: kód, mnoţství, nákupní cena, sazba DPH, poznámka 

Metody: proveďReklamaci 

4.2.2 Diagram tříd 

Postupným zpřesňováním modelu vznikl diagram tříd uvedený na obrázku (Obrázek 4.6). 

V diagramu jsou pouţity vazby typu kompozice, která znázorňuje závislost poloţek na 

pokladním dokladu a faktuře. Dalším objevujícím se vztahem mezi objekty je generalizace 

mezi vratkou a účtenkou a pokladním dokladem. V diagramu se dále se objevuje jeden vztah 

M:N, který se v diagramu vyskytuje mezi zboţím a dodavatelem a je doplněn asociační třídou 

Dodavka_zbozi. Ostatní vyskytující se vztahy jsou asociace mající kardinalitu 1:N. Přehledy 

atributů jednotlivých tříd a jejich datových typů jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Obrázek 4.6 Diagram tříd 
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4.3 Diagramy aktivit 

Tyto diagramy slouţí jako znázornění průchodu scénářem jednotlivých případů uţití. Byly 

vytvořeny pro aktivity Přihlášení uţivatele, Zavedení nového zboţí do systému, Změna údajů 

u zboţí a Zobrazení přehledu prodejnosti zboţí. Tyto diagramy reprezentují také aktivity 

v rámci ostatních případů uţití, které jsou jejich obdobou.  

Diagram pro Přihlášení uţivatele (Obrázek 4.7) začíná spuštěním systému. Systém poté 

uţivatele vyzve k zadání uţivatelského jména a hesla a zadané údaje zkontroluje. Pokud 

souhlasí, uţivatel je přihlášen do systému.  

 

 

Obrázek 4.7 Diagram aktivit - Přihlášení uživatele 
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V rámci druhého diagramu jsou popsány aktivity pro zaloţení nového zboţí do systému 

(Obrázek 4.8). K této operaci má oprávnění pouze administrátor. Nejprve je kód zboţí pomocí 

čtečky nebo manuálně zadán do systému. Systém zkontroluje, zda zboţí jiţ není evidováno. 

Pokud ne, je uţivatel vyzván k vloţení názvu zboţí, poté je mu zobrazena nabídka moţných 

dodavatelů, výše marţe a sazby DPH. Po doplnění všech potřebných údajů systém vypočítá 

prodejní cenu, a pokud uţivatel potvrdí údaje, nové zboţí je uloţeno v systému.  

 

Obrázek 4.8 Diagram aktivit - Založení nového zboží 
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Třetím diagramem (Obrázek 4.9) je řešena aktivita změny údajů u konkrétního zboţí. V rámci 

záloţky Zboţí můţe administrátor vyhledat zboţí v přehledu nebo přímo zadat jeho kód do 

systému, načeţ ten pak zobrazí detaily daného zboţí. Uţivatel má poté moţnost zrušit zboţí, 

kdy systém nastaví jeho objednací hladinu na nulu, nebo provést změny poţadovaných údajů. 

Po potvrzení systém uloţí provedené změny. 

 

Obrázek 4.9 Diagram aktivit - Změna údajů u zboží 
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Poslední diagram (Obrázek 4.10) znázorňuje aktivity v rámci činnosti zobrazení prodaného 

zboţí. Uţivatel do systému zadá kód zboţí a zvolí poţadované období. Systém vytvoří 

odpovídající sestavu. Uţivatel má dále moţnost vybrat si poţadovaný výstupní formát sestavy 

a systém pak vygeneruje sestavu v poţadované formě. 

 

Obrázek 4.10 Diagram aktivit - Zobrazení prodaného zboží 

 

Pro znázornění komunikace mezi jednotlivými třídami v systému v průběhu procesu prodeje 

zboţí přes pokladnu a na fakturu byly vytvořeny také sekvenční diagramy, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 
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4.4 Návrh grafického uživatelského rozhraní 

Jednotlivé grafické návrhy uţivatelských rozhraní byly vytvořeny postupně v průběhu tvorby 

specifikací případů uţití, se kterými korespondují. Návrhy byly vytvořeny pomocí programu 

CorelDRAW X5. 

 Na obrázcích (Obrázek 4.11) a (Obrázek 4.12) je znázorněna obrazovka pro přihlášení 

uţivatele, která se objeví automaticky po zapnutí systému a obrazovka pro odhlášení 

uţivatele, která je dostupná po stisknutí tlačítka Odhlášení ve kterékoliv záloţce. 

 

Obrázek 4.11 GUI – Přihlášení uživatele 

 

Obrázek 4.12 GUI - Odhlášení uživatele 
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Záloţka Nastavení je dostupná pouze uţivateli s oprávněním Administrátora. Jsou zde 

obsaţeny funkce pro zaloţení (Obrázek 4.13) a editaci uţivatele (Obrázek 4.14) a jejich 

přehled (Obrázek 4.15).  

 

Obrázek 4.13 GUI - Založení uživatele 

 

Obrázek 4.14 GUI - Změna uživatele 
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Obrázek 4.15 GUI - Přehled uživatelů 

Dvojím kliknutím na zvoleného uţivatele v Přehledu uţivatelů administrátor přejde na 

obrazovku Změna uţivatele (Obrázek 4.14). 

Další záloţka obsahuje moţnosti pro správu obchodních partnerů. První volba – Zaloţení 

subjektu slouţí administrátorovi ke vloţení obchodního partnera spolu se všemi náleţitostmi 

(Obrázek 4.16). Detail/Změna pak umoţňuje administrátorovi editaci uloţených obchodních 

partnerů, uţivatel v roli zaměstnance má tuto obrazovku pouze v reţimu zobrazení a nemá 

oprávnění k ţádným úpravám (Obrázek 4.17). Volba Přehled pak oběma typům uţivatelů 

nabízí zobrazení všech dodavatelů nebo odběratelů s moţností vyhledání konkrétního 

subjektu (Obrázek 4.18).  
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Obrázek 4.16 GUI - Založení obchodního partnera 

 

Obrázek 4.17 GUI - Obchodní partneři-změna 



 

78 

 

 

Obrázek 4.18 GUI - Seznam obchodních partnerů 

Záloţka Zboţí obsahuje funkce pro zaloţení nového zboţí, jeho editaci, přehledy, reklamaci a 

přehled prodejnosti. K funkci zaloţení nového zboţí má oprávnění pouze administrátor. 

Mimo jiné jsou zde k dispozici nabídky s moţností volby dvou alternativních dodavatelů, 

sazby DPH a marţe (Obrázek 4.19).  

Volba Příjem je určena pro oba typy uţivatelů a umoţňuje aktualizovat zboţí na skladě při 

dodávce zboţí. Ţluté poloţky vyplňuje uţivatel, bílá je automaticky dopočítána systémem 

(Obrázek 4.20). Detail/Změna nabízí administrátorovi moţnost editace zboţí u poloţek 

označených ţlutě, zatímco zaměstnanec má oprávnění pouze k prohlíţení (Obrázek 4.21). 

 Přehledy (Obrázek 4.22) nabízejí uţivatelům zobrazení veškerého evidovaného zboţí 

v systému. Při zvolení kritéria umoţňují vyfiltrovat poţadované poloţky a dvojím kliknutím 

mohou uţivatelé otevřít danou poloţku v reţimu Detail/Změna (Obrázek 4.21). 

Prodané zboţí (Obrázek 4.23) slouţí k zobrazení historie prodejnosti u vybraného zboţí ve 

zvoleném období a umoţňuje také případný export výstupu. Funkce je přístupná oběma 

typům uţivatelů. Volba Reklamace (Obrázek 4.24) je pak k dispozici pouze administrátorovi 

a slouţí k odepsání reklamovaného zboţí ze systému. 
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Obrázek 4.19 GUI - Založení zboží 

 

Obrázek 4.20 GUI - Příjem zboží 
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Obrázek 4.21 GUI - Změna zboží 

 

Obrázek 4.22 GUI - Přehled zboží 
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Obrázek 4.23 GUI - Přehled prodaného zboží 

 

Obrázek 4.24 GUI - Reklamace zboží 
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Záloţka Prodej obsahuje funkce pro pokladní prodej a prodej na fakturu, přehled trţeb a 

faktur a storno prodeje. Volba Pokladna je dostupná všem uţivatelům a nabízí tisk klasických 

účtenek. Uţivatelé vyplňují pouze kód zboţí a mnoţství, ostatní poloţky jsou vyplňovány 

automaticky (Obrázek 4.25). Volba Faktura (Obrázek 4.26) obsahuje oproti Pokladně 

k vyplnění poloţky datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, formu úhrady a výběr 

odběratele. Ostatní poloţky jsou opět vyplněny automaticky.  

Přehled trţeb umoţňuje zobrazení souhrnných údajů z účtenek. Uţivatel v roli zaměstnance 

má přístup pouze k denní trţbě, administrátor můţe zobrazit trţby za libovolné období 

(Obrázek 4.27). 

Přehled faktur obsahuje souhrnné údaje z vydaných faktur a slouţí především jako podklad 

pro přenos do účetního systému. K této volbě má přístup pouze administrátor, který můţe 

zobrazit sestavy za jakékoliv období (Obrázek 4.28). 

K Volbě Storno prodeje mají přístup oba typy uţivatelů. Tato funkce umoţňuje stornování 

nákupu v případě reklamace nebo vrácení zboţí. Uţivatel zadává do systému kód zboţí, 

mnoţství a prodejní cenu uvedenou na účtence. Ostatní poloţky systém opět doplní 

automaticky (Obrázek 4.29). 

Obrázek 4.25 GUI - Pokladna 
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Obrázek 4.26 GUI – Faktura 

 

Obrázek 4.27 GUI - Přehled tržeb 
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Obrázek 4.28 GUI - Přehled vydaných faktur 

 

Obrázek 4.29 GUI - Storno prodeje 
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Záloţka Nastavení obsahuje kromě správy uţivatelů volbu Nastavení, kde má administrátor 

moţnost zvolit počet sazeb DPH a výše marţe a jejich hodnoty, moţnosti zálohování a 

automatického odhlašování (Obrázek 4.30). 

 

Obrázek 4.30 GUI – Nastavení 

4.5 Shrnutí 

V rámci této kapitoly byli v souladu s uţivatelskými poţadavky nejprve identifikováni aktéři 

a případy uţití, následně byly vytvořeny Use-Case diagramy a jejich specifikace. Pro 

kontrolu, zda jsou všechny uţivatelské poţadavky řešeny těmito případy uţití, byla vytvořena 

matice sledovatelnosti poţadavků. Následně byly za pomoci analýzy podstatných jmen 

identifikovány třídy, atributy a metody a na jejich základě byl navrhnut analytický diagram 

tříd. Na ten potom navázaly diagramy aktivit vyjadřující průchody scénářem jednotlivých 

případů uţití a sekvenční diagramy znázorňující komunikaci mezi třídami. V poslední části 

kapitoly byly představeny návrhy grafického uţivatelského rozhraní korespondující se 

specifikacemi případů uţití. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat výchozí způsob řešení situace v maloobchodní prodejně a 

následně navrhnout informační systém pro podporu provozu této prodejny. V úvodu 

teoretické části byly představeny metodiky přístupů k analýze a návrhu informačního 

systému. Dále byla pozornost věnována metodice Unified Process a jazyku UML, byly rovněţ 

představeny základní principy a prvky objektově orientovaného přístupu, metody získávání 

poţadavků a hodnocení efektivnosti projektu. 

V další fázi bylo přistoupeno k analýze stávající situace. Nejprve byla představena firma – 

maloobchodní prodejna papírenského zboţí, pro niţ byl systém navrhován. Poté byly na 

základě rozhovoru vedeného s majitelkou, pozorováním a analýzou firemních dokumentů 

definovány a strukturovány funkční poţadavky na systém.  

Následujícím krokem bylo přistoupení k samotnému návrhu informačního systému 

prostřednictvím objektově orientovaného přístupu metodiky Unified Process. Na základě 

funkčních poţadavků byla postupně navrţena a vytvořena grafická uţivatelská rozhraní, která 

napomohla vytvořit případy uţití korespondující s poţadavky na systém a následnou 

specifikaci těchto případů. Pro kontrolu byla vytvořena matice sledovatelnosti poţadavků, 

která potvrdila, ţe kaţdý ze strukturovaných poţadavků je náleţitě řešen alespoň jedním 

případem uţití.  

Za pomoci metody analýzy podstatných jmen u vytvořených případů uţití byly identifikovány 

třídy, atributy a metody. Jejich následnou úpravou a doplněním odpovídajících vztahů byl 

vytvořen návrh analytického diagramu tříd. Pro znázornění komunikace mezi třídami v rámci 

zvolených případů uţití byly vytvořeny sekvenční diagramy. Pro účely grafického vyjádření 

scénáře vybraných případů uţití a znázornění sledu jednotlivých událostí byly vytvořeny 

diagramy aktivit. Rovněţ zde byla zobrazena navrţená grafická uţivatelská rozhraní 

odpovídající specifikacím případů uţití. 

V rámci této práce byl navrţen systém pro podporu provozu maloobchodní prodejny, cíl 

diplomové práce byl tedy splněn a navrţený systém je připraven pro fázi implementace. 
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Seznam použitých zkratek 

CASE – Computer-Aided Software Engineering 

UC – Use-Case  

UML – Unified Modeling Language 

UP – Unified Process – unifikovaný proces 
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