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Summary 

This thesis deals with the analysis and design of printer’s company information system. 

The first part deals with the theory. The second part is dedicated to the analysis and design 

of information systems. It also deals with specifications for the printer‘s company 

information system and provides information on the design of a particular system. 
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Anotace 

Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému tiskárny. První část této 

práce se zabývá teorií. Druhá část se pak zabývá samotnou analýzou a návrhem 

informačního systému. Dále se zabývá požadavky tiskárny na informační systém a podává 

informace o návrhu konkrétního systému. 

 

Klíčová slova: Entitně relační diagram, diagram datových toků, minispecifikace, datový 

slovník.  
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Josef Keřka: Analýza a návrh IS 

Úvod 

Celý vývoj lidstva je spojen s potřebou informačních technologií, které ovlivňují 

život lidí a zejména pak pokrok. Již od dob pravěku jsou známé snahy zaznamenat 

významné události v kontextu tehdejšího prostředí. Již například skalní malby pravěkých 

lidí vypovídají nejen o počtu a druhu ulovených zvířat, ale například i o ročním období a i 

klimatických podmínkách. Tehdy však tyto činnosti byly spíše výjimečné. Nicméně díky 

nim jsme schopni získat informace z daleké minulosti. V dnešní době však informační 

technologie ovlivňují každou součást našeho života a jejich uplatnění se neustále rozšiřuje. 

Naše společnost ale více požaduje ukládání a vyhledávání většího množství dat s větší 

podrobností. Tato data pro svoji obsáhlost musí pak být prezentována vhodnými nástroji. 

Rostoucí nároky na informační systémy v jejich funkčnosti, komfortnosti a přenositelnosti 

zvyšují nároky na návrh takového systému, kterému nutně musí předcházet podrobná 

analýza všech aspektů. Pro tento účel byly vyvinuty různé metodiky, nástroje a techniky, 

pomocí kterých je analýza prováděna. YMSA (Yordonova Moderní Strukturovaná 

Analýza) a metodika Logické modelování nebo USDP (Unified Software Development 

Process) využívající jazyka UML (Unified Markup Language) patří mezi nejznámější. 

Cílem této práce je vytvořit návrh informačního systému pro malou společnost, 

v našem případě tiskárnu samolepících etiket. Součástí práce je seznámení s nástroji a 

principy používanými při analýze a tvorbě informačních systémů. Analýza a návrh 

informačního systému využívají níže popsaných nástrojů a jsou provedeny pomocí 

strukturovaného přístupu. V první části práce popisuji teorii nástrojů používaných při 

analýze a návrhu informačních systémů. Jednotlivé hlavní nástroje strukturovaných metod 

sloužících k vytvoření modelu vnitřní struktury analyzovaného systému jsou stručně 

popsány. Výsledný informační systém by měl společnosti usnadnit práci s utříděním a 

dohledáním interních dat. Měl by zahrnovat evidenci materiálu, zboží, dodavatelů, 

zákazníků, faktur, objednávek a dodávek. Informace, které jednotlivé části společnosti 

potřebují, by byly v digitalizované formě snadno a rychle přístupné. Bylo by možné 

snadno nahlížet do různých evidencí, a to jak do aktuálních informací, tak i do dat v širším 

časovém horizontu. 
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1 Stručný úvod do problematiky strukturovaného 
přístupu k analýze a návrhu IS 

Strukturovaný přístup je klasickou metodou analýzy a návrhů informačních systémů, 

který se používá od 70. let 20. století. V tomto přístupu se využívá diagramů a datového 

slovníku, které slouží k přehlednému zachycení struktury informačního systému. Při jejich 

vytváření se postupuje podle tzv. konceptu tří architektur, kdy autor vytváří nejprve 

konceptuální, poté logický a nakonec fyzický datový model a rozpracovává tak informační 

systém od abstraktních návrhů až ke zcela konkrétní podobě informačního systému. 

V první fázi (konceptuální model) autor vytváří základní kostru systému. Jsou stanoveny 

základní datové objekty a vztahy mezi nimi. Návrh je zatím nezávislý na technologickém 

prostředí. Ve druhé fázi (logický model) autor určuje strukturu dat, ale model ještě není 

naplněn konkrétními daty. Databáze vzniká až ve třetí fázi (fyzický datový model), kdy 

jsou data implementována. Koncept tří architektur lze pro snadné pochopení shrnout jako 

etapy analýzy, designu a implementace. 

Strukturovaný přístup pohlíží na informační systém ze dvou úhlů pohledu: jednak 

z pohledu dat, jednak z pohledu funkcí. Oba mají svoji specifickou logiku vyjádřenou 

dvěma druhy diagramů: Entity Relationship Diagram a Data Flow Diagram. Tyto diagramy 

jsou vytvářeny ve druhé fázi (logickém modelu). 

1.1 Hlavní nástroje systémové analýzy 

Jednotlivé nástroje používané pro vytváření modelů systémů při analýze a vlastní 

návrh systému jsou dále popsány v této kapitole. Uvedené nástroje slouží k vytváření co 

nejjednodušších modelů, které jsou tak srozumitelné všem zainteresovaným stranám. 

Základním požadavkem na tyto modely je možnost co nejjednodušeji a konkrétněji 

vysvětlit podstatu problému. Analytik je pak může snáze a rychleji měnit podle 

upřesňujících požadavků uživatele. Všechny modely se mohou zabývat určitou podrobnou 

částí systému při vypuštění zbylých faktorů, aniž by tím byla způsobena ztráta návaznosti. 

Modely jsou vždy zjednodušené a levné napodobeniny reálného systému vytvořené s cílem 

získání informací a poznatků o navrhovaném systému.  
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Nejčastěji používané modelovací nástroje ve strukturované analýze jsou 

• Datový slovník, 

• Data Flow Diagram, 

• Diagram datových toků s řízením (CDFD, Control Data Flow Diagram), 

• Diagram struktury systému (Structure Chart), 

• Entity Relationship Diagram, 

• Kontextový diagram, 

• Matice CRUD, a 

• Procesní specifikace procesu (minispecifikace). 

1.2 Hlavní analytické metodiky 

1.2.1 Datový slovník 

Diagram datových toků neobsahuje přesné definice dat a algoritmů, proto je nutné 

vytvořit určitý přehled, který takové informace specifikuje. Datový slovník zahrnuje jak 

seznam všech datových objektů v databázi, popis názvů, datových prvků a jejich vztahů, 

údaje o integritních omezeních, jména uživatelů, evidenci udělených práv či oprávnění a 

kontrolní informace Dále popisuje datové struktury a funkce těchto prvků. Podle těchto 

informací se vytváří entitně relační diagram. Datový slovník představuje spojení na jedné 

straně projektem představovaným DFD a realizací IS na straně druhé. V DFD se data 

realizují pomocí zásobníků dat a datových toků. Další z nejdůležitějších činností při návrhu 

informačního systému, je navržení správné struktury dat. Aby byl návrh srozumitelný a 

jednotný, používají se struktury z vyšších programovacích jazyků. 

1.2.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram v překladu diagram datových toků, dále jen DFD je základním 

nástrojem konceptuálního funkčního modelu a slouží jak k zobrazení funkčnosti modelu 

systému, tak i jako grafický prostředek návrhu. Při tvorbě DFD se klade důraz na 

funkcionalitu celého systému. Někdy se hovoří o tzv. funkčně orientovaném přístupu, 

popisuje se v něm z jakých procesů a jejich návazností se realita skládá, a jaké procesy 

budou tvořit informační systém. V tomto diagramu se snažíme zachytit především to, kdo 
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bude se systémem pracovat a jaké funkce bude systém poskytovat a vykonávat. Tyto 

složky jsou vzájemně propojeny pomocí tzv. datových toků. V této části analýzy se také 

zakreslují paměti (uložiště dat). 

DFD je modelovací nástroj, který se používá k popisu přeměny vstupů ve výstupy a 

skládá se z procesů, datových skladů (pamětí), datových toků a terminátorů. DFD obsahují 

tři (resp. čtyři) základní modelovací prvky (objekty). Jsou to terminátor, proces a paměť 

(resp. datový tok a datový sklad).  

Terminátor reprezentuje vnější objekt, (někdy se též nazývá externí entita) se kterým 

systém komunikuje. Tyto objekty nejsou součástí systému jako takového, ovšem 

představují důležité aktéry, kteří se systémem nějakým způsobem pracují. Veškeré 

informace, které systém od okolí čerpá, získává prostřednictvím terminálů a stejně tak, 

všechny výstupy, jež systém vyprodukuje, proudí do okolí přes terminátory. 

Jako terminátor si můžeme představit jak člověka, skupinu lidí, více skupin, ale také vnější 

software a hardware operující se systémem. Analytik tudíž nemůže vidět do podstaty 

takovýchto objektů a vidí je spíš jako černé skříňky, ze kterých něco vystupuje a kterým 

musí poskytnout nějakou odezvu. Z jejich podstaty nemůže analytik měnit jejich obsah a 

tvořit mezi nimi datové (komunikační) proudy. 

Graficky se značí obdélníkem nebo čtvercem, v němž je název reprezentující roli 

terminátoru 

Proces v DFD jako jediný modelový objekt transformuje přijatá data na nějaká jiná, 

což vede k vyprodukování výstupu- zpracování dat.   Je to funkční jednotka systému, do 

které vstupují vstupy a vystupují výstupy. Procesy se pro přehlednost třídí do několika 

úrovní. Ty pak mohou podle logiky obsahovat několik podúrovňových procesů 

(dekompozice). Procesy mohou mezi sebou navzájem komunikovat (přenášet data) pomocí 

datových toků (v diagramu šipek). Paměť, jako jediný prvek v DFD, v sobě uchovává data. 

Tyto data ovšem samotná paměť nijak nezpracovává, proto nemůže existovat datový tok 

mezi terminátorem a pamětí. Ukládána data jsou zpracovávaná procesem, a tak paměti 

komunikují pouze s procesy, přičemž je důležité si uvědomit, že čtení z paměti není 

destruktivní. Při modelování se pro přehlednost uplatňuje pravidlo 7+2. To znamená, že v 

jednom diagramu by mělo být optimálně mezi 9 a 5 procesy a pamětí. Pokud máme 

procesů a pamětí více, „schováme“ je do podprocesů (subprocesů). 
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Procesy jsou zobrazovány v DFD jako „bubliny“ (zaobleným obdélníkem, elipsou, 

kolečkem apod.). Reprezentují jednotlivé funkce systému, které přetváří vstupy 

ve výstupy. Každý proces musí být jednoznačně pojmenován, aby bylo možné jej jasně 

identifikovat. Název procesu je většinou jednoslovný. DFD má stromovou strukturu, což 

znamená, že proces obsahuje další podprocesy a pokud ne, jedná o proces na nejnižší 

úrovni DFD a jeho funkce je popsána minispecifikací. 

Datové toky neboli přesuny dat z okolí systému do systému nebo z jedné části 

systému do druhé, mohou být znázorněny jako rovné čáry nebo křivky a pro znázornění 

směru se doplňuje šipka. Spojují procesy a reprezentují informaci, která do procesu 

vstupuje nebo z něj vystupuje. Každý tok musí být pojmenován podle významu, který mají 

data přenášena tímto tokem, což má za následek, že jedním tokem proudí pouze jeden typ 

dat. Názvy datových toků musí mít známý obsah a musí daná data reprezentovat, jsou to 

podstatná jména co nejkratší, proto není možné popsat datový tok jako „objednávka 

výrobku, druh, číslo a pod“, ale jen např. „objednávka“. Podrobnější vysvětlení obsahu 

toku je popsáno v datovém slovníku, který je zmiňován dále.  

Datové sklady (data store), také „depozitář dat“ (data uchovaná pro jejich pozdější 

použití) se modelují jako dvě vodorovné linky nebo elipsa, mezi nimiž je umístěn název. 

Slouží k uchování dat pro pozdější zpracování, aniž by docházelo ke změně jejich obsahu. 

Paměť je pouze pasivní prvek DFD a proto, aby bylo možno do paměti zapisovat, nebo z ní 

číst je nutné, aby tyto transakce nějaký proces řídil. Čtení dat je nedestruktivní, proto se 

obsah paměti při čtení nemění. Ovšem tok vedoucí do paměti může mít význam změny, 

zápisu nebo zrušení obsahu části paměti. Paměť je implementována jako soubor nebo 

databáze a její název je odvozen od názvu uložených dat jako množné číslo (např. 

dodavatelé). Používá se tam, kde mezi procesy existuje časově zpožděné předávání dat. 

Platí, že datový sklad je abstrakcí jakékoliv formy uložení dat, vyjadřuje fakt, že data jsou 

jen uschována a nezmiňuje se o formě uložení. 

Model systému obsahuje velké množství různých procesů. Modelovat je na jedné 

úrovni by bylo velmi nepřehledné a obtížné pro správnou orientaci. Pro zjednodušení 

složitých systémů se DFD modeluje jako hierarchie vzájemně si odpovídajících DFD. 

U informačního systému vyvíjeného shora dolů začínáme od přehledového diagramu až ke 

stále detailnějším. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí kontextový diagram, 
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jenž znázorňuje systém jako jediný proces, reprezentuje hranici systému, místa určení dat a 

všechny zdroje.  Podúroveň kontextového diagramu se nazývá systémový DFD nebo DFD 

nulté úrovně, ve kterém se systém dělí na hlavní procesy. Každý proces je dále 

dekomponován na nižší úrovni DFD, což se opakuje tak dlouho, dokud na nejnižší úrovni 

DFD nevzniknou nejjednodušší procesy, jež lze popsat minispecifikací. 

Dekompozice systému lze vytvářet dvěma postupy: Shora-dolů a zdola-nahoru. 

Shora-dolů je postup popsaný výše, kde se od kontextového diagramu pokračuje 

systémovým DFD nalezením hlavních procesů, jež se dále postupně dekomponují na dílčí 

procesy. Ve složitějších systémech může dojít k tomu, že hlavní procesy nejsou na první 

pohled zřejmé a proto použijeme druhou možnost, dekomponovat DFD zdola- na horu. 

Při dekompozici zdola na horu se v první fázi naopak hledají elementární procesy, které se 

následně slučují do procesů na vyšší úrovni. Sada modelů DFD se po primárním vytvoření 

dále vyvažuje, tedy dělí se nebo slučují další procesy, aby se vytvořila co nejoptimálnější 

struktura celého DFD. 

Metodologie SSADM pro vytvoření funkčního modelu DFD preferuje metodu shora. 

Existuje také přístup zdola. Metodou zdola rozumíme metodu, pří které analytik nejprve 

rozkreslí nejatomičtější procesy a postupně je přidává do procesů vyšší úrovně. Metodou 

shora, postupujeme naopak (začíná se od nejvyšší úrovně). Nejvyšší úroveň dekompozice 

se potom nazývá kontextový diagram. Ten vypadá tak, že celý systém je zakreslen jako 

jeden proces, který komunikuje (předává si data) s externími entitami (terminátory).  

1.2.3 Diagram datových toků s řízením (CDFD, Control Data Flow 
Diagram) 

Rozšířením DFD obsahujícím procesy transformující data o řídící procesy, které jsou 

v diagramu zakresleny, vzniká Diagram datových toků s řízením. Pomocí speciálních 

řídících toků označovaných jako vstupní a výstupní signály se nastavuje vzájemná 

komunikace transformačních a řídících procesů. Vstupní a výstupní signály jsou 

zakresleny v diagramu obsahujícím řídící procesy přerušovanou čarou. Na nejnižší úrovni 

jsou řídící procesy popisovány Stavově přechodovým diagramem (STD) nebo jejich sadou. 

Proces je znázorňován jako elipsa, která obsahuje název a identifikátor daného procesu a 

řídící tok jako hrana se šipkou udávající směr a název. 
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1.2.4 Diagram struktury systému (Structure Chart) 

Diagram struktury systému je grafickým návrhem hierarchie programových modulů 

a rozhraním mezi nimi. Slouží k vytvoření vysokoúrovňového návrhu architektury 

informačního systému, přičemž dochází k jeho rozdělení na jednodušší dílčí moduly, které 

jsou dostatečně jednoduché k pochopení. Jedná se o standardní nástroj návrhu 

informačního systému, model se však zpravidla nepředkládá uživateli, protože model je 

systém pouze z hlediska implementace a nikoliv výchozích požadavků. Moduly se dělí do 

tří kategorií, kterými jsou 

• Řídící moduly (Control modules) určující souhrnnou logiku programu, 

• Transformační moduly (Transformating modules) transformující vstupy na výstupy, a  

• Specializované moduly (Specialized modules) provádějící specializovanou funkční 

práci. 

Základním požadavkem při vytváření modulu je aby modul na nižší úrovni 

nepožadoval vykonávání žádné funkce po modulu na vyšší úrovni. Datové toky jsou 

představovány datovými pakety putujícími ve směru těchto toků mezi moduly. Zprávy a 

řídící parametry splňující stanovené podmínky jsou předávány mezi moduly řídícími toky 

(flagy). Moduly se prezentují pojmenovanými obdélníky, přičemž název charakterizuje 

podstatu činnosti daného modulu. Hierarchie je znázorňována orientovanými hranami se 

šipkou, které propojují jednotlivé moduly. Datové a řídící toky jsou vedeny souběžně 

s těmito hranami. Modul na nejvyšší úrovni je označován jako systém nebo roote.  

1.2.5 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram v překladu entitně relační diagram, dále jen ERD 

znázorňuje statický datový model systému, jež popisuje datové sklady, které jsou 

modelovány v DFD. ERD se skládá s entitních a vztahových množin. Většinou se tyto 

termíny zkracují na entity a vztahy mezi entitami nebo relace. Je to vlastně grafický nástroj 

a používá se k vyjádření datových objektů – entit (Entity), jejich podstatných vztahů 

(Relationship) a podstatných vlastností – atributů (Atribute) těchto objektů a vztahů. 

Entitní množinou je např. obdélník, který je popsaný jménem, představuje skupinu 

objektů z reálného světa. Každá entita je specifikována svými atributy, datovými elementy, 
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a platí, že jakýkoliv prvek v entitní množině lze jednoznačně identifikovat. Relace mezi 

entitami se znázorňují pojmenovanou čárou, která spojuje příslušné entitní množiny. 

Mohou být jednak identifikující, ty se znázorňují plnou čárou a znázorňují předávání 

klíčového atributu nadřazené entity závislé entitě, který se pak stává součástí primárního 

klíče závislé entity. Další jsou pak neidentifikující relace, ty jsou znázorněny přerušovanou 

čárou a na rozdíl od identifikujících znamenají, že po předání primárního klíče nadřazené 

entity se nestává primárním klíčem závislé entity, ale pouze klíčem cizím. 

Na koncích relace bývá vyjádřena arita, která reprezentuje počet objektů, jež se 

účastní vztahu mezi propojenými entitami. Arita se vyjadřuje číselnou hodnotou nebo 

zvolenými symboly např. 1:N nebo M:N, kde písmena jsou rovny alespoň jedné a ke každé 

nadřazené entitě je přiřazena přinejmenším jedna entita závislá. Ovšem tato arita nelze 

reálně realizovat a proto, aby šla realizovat, vkládá se mezi tyto relace vazební entita. 

Vazební entita se naváže mezi dvě původní entity pomocí vztahů 1:M a 1:N, což je rozklad 

původního vztahu M:N. Existuje i vztah, který nemusí nastat a značí se 1:0:N. Pokud 

relace spojuje dva a více výskytů jediného objektu, mluví se o rekurzivním vztahu. 

Důležitou činností při tvoření ERD je „normalizace“. Je to sada pravidel, jak máme 

postupovat při transformaci struktury entit a relací ERD na strukturu fyzického uspořádání 

tabulek a relací v databázi a tím odstraníme opakující se data. Odstraněním opakujících se 

dat zjednodušíme relace a zabráníme tak tzv. aktualizačním anomáliím. To jsou případy, 

kdy při vymazání jedné entity smažeme atributy jiné entity. Normalizace by měla vést k 

vzniku tabulek, které lze snadno udržovat a efektivně se na ně dotazovat. Normalizované 

schéma musí zachovat všechny závislosti původního schématu a relace musí zachovat 

původní data, pro případ, že by bylo nutné tyto data znovu vyhledat. Normalizace se 

rozděluje na tři části. 

• 1. normální forma 

• 2. normální forma 

• 3. normální forma  

V 1. normální formě je relace, pokud každý její atribut obsahuje jen atomické 

hodnoty, které jsou z pohledu databáze dále nedělitelná. Relace je v 2. normální formě 

tehdy, pokud je v 1. normální formě a každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním 

klíči to znamená, že se řeší pouze v případě, že existuje vícehodnotový primární klíč. 

2014  8 



Josef Keřka: Analýza a návrh IS 

Ve 3. normální formě je relace, pokud je ve 2. normální formě a všechny neklíčové 

atributy jsou navzájem tranzitivně nezávislé. Tranzitivní závislost je, když mezi minimálně 

dvěma atributy a klíčem, kde jeden atribut je funkčně závislý na klíči a druhý atribut je 

funkčně závislý na prvním. 

1.2.6 Kontextový diagram 

Kontextový diagram je unikátním případem DFD a má zvláštní pozici. Definuje se 

zde hranice mezi modelovaným systémem a okolním světem, neslouží tedy k dekompozici 

na jednodušší funkční jednotky systému. Proto bývá zařazován k modelům vnějšího 

chování systému. V kontextovém diagramu je systém znázorněn pouze jako jediný proces, 

který znázorňuje pouze vstupy a výstupy a kde je návaznost na okolní svět realizována 

pomocí datových toků vedoucích od/k terminátorům. V případě znázornění pamětí v 

kontextovém diagramu, jedná se o sdílené paměti nacházející se na hranici systému. Tyto 

paměti slouží vzájemně spolupracujícím systémům a mohou být maskovány jako běžný 

terminátor. Kontextový diagram podává především informace o tom, kdo se systémem 

komunikuje (např. lidé - jiné systémy), jaká data vstupují do systému ke zpracování a kde 

leží hranice mezi modelovaným systémem a vnějším světem. 

1.3 Matice CRUD 

K vytváření funkčního a datového modelu systému slouží jako vyvažovací nástroj 

Matice CRUD. Pomocí této matice jsou z pohledu použití v systému zkoumány především 

základní entity z datového slovníku, čímž jsou vlastně kontrolovány pojmy datového 

slovníku. Z matice získáme informace o typech činností, jež procesy nad daty v systému 

provádí. Jedná se o čtyři typy operací, kterými jsou 

• C – create (vytvoření), 

• R – read (čtení), 

• U – update (změna), a  

• D – delete (mazání). 

Ve zkonstruované matici představují sloupce procesy z DFD a v řádcích matice jsou 

položky z datového slovníku (entity z ERD a paměti z DFD). 

2014  9 



Josef Keřka: Analýza a návrh IS 

1.4 Procesní specifikace procesu (minispecifikace) 

Minispecifikace  popisuje, co se děje v procesech na nejnižší úrovni hierarchického 

rozkladu. Tedy postupy a pravidla, kterým se řídí transformace dat při změně vstupu ve 

výstup. Při tvorbě minispecifikace se dohlíží i na případné nežádoucí výskyty redundancí v 

celkovém modelu systému. Jde tedy o detailní popis činnosti funkce 

Minispecifikace se týká pouze těch funkcí, jejichž popis se nerozkládá do podfunkcí, 

jde tedy o elementární funkce. U neelementárních funkcí by specifikací šlo pouze 

o zbytečné opakování, protože zde jde jen o množinu funkcí nižší úrovně. Nejčastější 

forma psaní minispecifikace je strukturovaná angličtina. Občas lze použít rozhodovací 

tabulku nebo rozhodovací strom. Vždy je nutné dobře odhadnout, který typ vyjádření 

minispecifikace bude nejlépe srozumitelný zákazníkovi. 

Slovník pro minispecifikaci je složen z imperativních sloves, pojmů definovaných 

v datovém slovníku a definovaných slov pro formulaci logiky.  Je však nutné, aby byly 

dodrženy následující vlastnosti popisu, a to  

• jedna specifikace pro každou elementární funkci, 

• musí vyjadřovat postup datových toků, jak jsou transformovány od vstupu k výstupu,  

• co transformace znamená, 

• musí být strukturovaný, a 

• srozumitelný jak analytikovi tak zákazníkovi. 
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2 Analýza a návrh datové struktury: Entity Relationship 
Diagram 

2.1 Analýza datové struktury IS 

Nejprve jsem potřeboval zjistit, které úkony a činnosti se v tiskárně samolepících 

etiket provádějí. Z dřívější doby, kdy jsem v jedné tiskárně samolepících etiket pracoval, 

jsem zjistil dostatek informací potřebných k analýze budoucího informačního systému. 

Tiskárna je v podstatě obchod, který se zaměřuje na obchodování se specifickým okruhem 

zboží. 

Systém bude muset obsahovat seznam všech obchodovaných produktů a aktuální 

seznam produktů, které jsou na skladě. Dále musí obsahovat seznam všech materiálů a 

aktuální seznam materiálu skladem. Měl by také umět vytvářet objednávky materiálu a 

evidovat dodávky. Materiál může být objednán u různých dodavatelů. Dodávky musí být 

zkompletovány s objednávkami, aby bylo možné zjistit, který materiál z  objednávky nebyl 

dodán. Po přijetí dodávky se musí materiál naskladnit. Materiál  ze skladu se poté 

spotřebovává k výrobě zboží. Další věc, kterou by měl systém umět, je přijímat 

objednávky zboží, evidovat expediční případy a evidovat vystavené faktury. Systém bude 

nastaven tak, že v případě kdy je objednané zboží v požadovaném množství na skladě, tak 

se zadává expediční případ a zboží se vyskladňuje, poté se vystaví faktura. Když nastane 

případ, že objednané zboží není skladem, tak se vytváří plán výroby. Následně se podle 

plánu výroby zadává výroba. Během procesu výroby se spotřebovává materiál a po 

ukončení procesu výroby je zboží naskladněno. Následně se zadává expediční případ a 

zboží se vyskladňuje a vystaví se faktura. Systém je schopen přijmout i samostatnou 

výrobu, která nastane v případě, že tiskárna chce vyrobit zboží do zásoby. 

2.2 Návrh datové struktury: ERD 

Prvním krokem bylo vytvořit a sepsat z požadavků na uchovávání dat všechny entitní 

množiny (entity), které se v systému vyskytují. Poté jsem v dalším kroku vytvořil relace 

mezi těmito entitami. Po dokončení těchto dvou kroků jsem měl vytvořený ERD 

(viz obr. 1), který jsem vytvořil v programu CASE Studio 2. Poté přišlo na řadu doplnění 

atribut jednotlivých entit, které jsou popsány níže v popisu jednotlivých entit. 
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V závěrečném kroku návrhu datového modelu jsem provedl kontrolu, zda model vyhovuje 

všem třem normálním formám.  V další části textu budu popisovat jednotlivé entitní 

množiny z uvedeného datového modelu. 

 
obr. 1 Entitně relační diagram 

Zákazník 

Objekty množiny jsou zákazníci, kteří na základě objednávky kupují zboží, 

které tiskárna vyrábí. Uchovávanými informacemi jsou jméno a příjmení kupujícího, 

jeho adresa, telefon a email, případně název firmy a všech údajů o firmě. 

Objednávka 

Obsahuje seznam všech objednávek zboží. Vždy je k jedné objednávce přiřazen 

pouze jeden zákazník a jedna faktura. Proto je zde id_zákazníka a id_faktury pouze 

fiktivní. Dalšími uchovávanými informacemi jsou datum objednání, celková cena a kdo 

objednávku vytvořil. 

Položky objednávky 

Je vazební entita, ve které je seznam zboží, který byl danou objednávkou objednán. 

Informacemi jsou množství daného zboží, jednotka a jeho cena. 
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Položky výroby 

Je vazební entita, jejíž položky představují sortiment zboží, které je objednáno 

k výrobě. Atribut množství udává množství zboží, které má být vyrobeno. Atribut jednotka 

přikládá informaci, v jakých jednotkách je množství uvedeno. 

Faktury vystavené 

Zde je seznam všech faktury vystavených za prodané zboží. Data určená 

k uchovávání jsou datum vystavení, datum splatnosti, celková cena a kdo fakturu vystavil. 

Expediční případ 

Množina obsahuje veškeré výdeje zboží zákazníkům. Důležitými informacemi které 

se uchovávají, jsou datum výdeje, a kdo vytvořil expediční případ a kdo zboží vydal. Dále 

se uchovává cena celkem. 

Zboží skladem 

Obsahuje seznam všeho zboží skladem. Každé zboží má svůj primární klíč, i když se 

jedná o dvě naprosto identická zboží. Tento fakt je dán tím, že každé zboží je baleno po 

různém množství. Fiktivní klíče id_výroby, id_zboží a id_expedice slouží k nalezení 

doplňujících informací o daném zboží skladem. Důležitou informaci představuje fiktivní 

klíč id_expedice, který přiřazuje zboží skladem k expedičnímu případu. Ve chvíli, kdy je 

tato položka vyplněna, víme, že zboží bylo vydáno a není již skladem. Dalšími důležitými 

informacemi je množství, jednotka, datum expirace a cena. 

Použitá surovina 

Je vazební entita, jejíž položky představují materiál potřebný k výrobě zboží. Cena 

zde představuje cenu za množství materiálu použitého pro výrobu. Atribut jednotka 

přikládá informaci, v jakých jednotkách je množství uvedeno. 

Materiál skladem 

Obsahuje seznam všeho materiálu skladem. Fiktivní klíče id_dodávky, id_materiálu 

a id_výroby slouží k nalezení doplňujících informací o daném materiálu skladem. 

Důležitou informaci představuje fiktivní klíč id_výroby, který přiřazuje materiál skladem 

k provedené výrobě. Ve chvíli, kdy je tato položka vyplněna, víme, že materiál byl vydán a 

není již skladem. Dalšími důležitými informacemi je množství, jednotka a datum expirace. 
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Provedená výroba 

Množina obsahuje veškeré provedené výroby zboží předané na sklad. 

Důležitými informacemi které se uchovávají, jsou datum naskladnění zboží, a kdo vytvořil 

provedenou výrobu. 

Objednávka výroby 

Obsahuje seznam všech objednávek výroby. Důležitými atributami jsou datum 

objednání a kdo objednávku vytvořil. 

Dodávka 

Množina obsahuje všechny dodávky materiálu, které tiskárna obdržela. 

Tabulka obsahuje i fiktivní klíč id_objednávky_dodávky, aby bylo možné porovnat 

objednaný materiál s dodaným. Další atributy slouží pro doplnění informací k evidenci 

dodávek. Jsou to informace o tom, kdo dodávku vytvořil, kdy byla dodávka přijata a jaká 

byla celková cena dodávky. 

Objednávka dodávky 

Obsahuje seznam všech objednávek poslaných dodavatelům. Jedna objednávka může 

být poslána pouze jednomu dodavateli, proto id_dodavatele je zde pouze jako fiktivní klíč. 

Doplňujícími informacemi je datum objednání, kdo danou objednávku vytvořil a celková 

cena objednávky. 

Položky dodávky 

Je vazební entita, ve které je seznam materiálu, který byl danou objednávkou 

objednán. Informacemi jsou množství daného zboží, jednotka, ve které je množství udané a 

jeho cena. 

Dodavatel 

Obsahuje seznam všech dodavatelů, kteří na základě objednávky dodávají veškerý 

materiál, který tiskárna objedná. Uchovávanými informacemi jsou název dodavatele, 

identifikační údaje dodavatele jeho adresa, telefon, email a jméno a příjmení kontaktní 

osoby.  
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3 Analýza a návrh funkce IS 

Ke své vlastní práci jsem, v předchozích kapitolách z hlavních nástrojů a metod, 

vybral pro návrh informačního systému metodiku kontextového diagramu, DFD, 

minispecifikace a datového slovníku. 

3.1 Kontextový diagram 

V kontextovém diagramu je systém znázorněn pouze jako jediný proces, který 

znázorňuje pouze vstupy a výstupy, a kde je návaznost na okolní svět realizována pomocí 

datových toků vedoucích od/k terminátorům. Kontextový diagram podává především 

informace o tom, kdo se systémem komunikuje (např. lidé - jiné systémy) a jaká data 

vstupují do systému. 

V mém případě bylo potřeba vymezit hranice systému a vymezit uživatelské role, jež 

se systémem pracují. Bude tak znázorněn model vnějšího chování systému. Pro náš případ 

nám plně dostačují tři skupiny uživatelů, a to 

• Obchodník, 

• Účetní, 

• Skladník. 

Obchodník má na starosti správu zákazníků, materiálu a zboží. Dále má na starosti 

vytváření objednávek materiálu, který tiskárna potřebuje. Vytváří objednávky výroby 

veškerého zboží, které je v tiskárně obchodováno. Může v systému vytvářet expediční 

případy a zadávat objednávky. S tím jsou spojeny následně i dotazy na systém na všechny 

zmíněné skutečnosti. 

Úkolem účetní je vytváření faktur za vydané objednávky, které se posílají 

k zaplacení zákazníkovi. Další činností je správa dodavatelů. Z důvodu zrychlení inventur 

systém průběžně informuje účetní stavem materiálu a zboží skladem. 

Skladník má primárně na starosti příjem dodávek a naskladnění materiálu a zboží do 

skladu. Dotazy na systém odpovídají práci, kterou skladník provádí.  

Výše uvedená a slovně popsaná analýza byla zapracována do kontextového diagramu 

(viz obr. 2), který byl vytvořen v programu CASE Studio 2. 
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obr. 2 Kontextový diagram 

3.2 DFD 

V tomto diagramu se snažím zachytit především to, kdo bude se systémem pracovat, 

a jaké funkce bude systém poskytovat a vykonávat. Tyto složky jsou vzájemně propojeny 

pomocí tzv. datových toků. Výše jsme se seznámili s nultou úrovní DFD neboli 

kontextovým diagramem. Nyní budeme postupovat na další úroveň. 

DFD 1. úrovně slouží k základnímu zobrazení funkčnosti a zobrazuje celý systém. 

Ten jsem rozdělil na základní procesy, které komunikují s pamětmi, které jsou pro chod 

těchto procesů nezbytné. Systém jsem rozdělil do pěti hlavních procesů. Proces Agenda 

dodávek zajišťuje práci s tvorbou objednávky materiálu, administraci dodavatelů, příjmem 
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dodávek a dotazy na ně. V procesu Agenda objednávek se provádí administrace zákazníků, 

fakturace, příjem objednávek, práce s expedičními případy a dotazy na ně. V dalším 

procesu pojmenovaným Agenda skladu se provádí odepisování a naskladnění zboží a 

materiálu. Agenda výroby je proces, kde se zadávají objednávky výroby a provádí se 

výroba zboží. V posledním procesu nazvaném Správa sortimentu se administruje sortiment 

zboží a materiálu. Tento proces již není dále rozdělen na vyšší rozlišovací úrovni. Grafické 

znázornění 1. úrovně DFD viz Příloha č. 1. 

DFD 2. úrovně slouží v našem případě k bližšímu pohledu na jednotlivé procesy 

z DFD 1. úrovně. Grafické znázornění 2. úrovně DFD viz Příloha č. 2 - 5. Nyní se budeme 

zabývat podrobnějšímu popisu jednotlivých procesů. 

Agenda objednávek 

Zajišťuje vydávání zboží zákazníkům. Vytváří se zde expediční případy k výdejům 

zboží, administrují se zde zákazníci a vytvářejí se zde faktury. Podproces Vydání zde 

realizuje vlastní vydání zboží. Po uskutečnění expedičního případu pošle požadavek do 

procesu Agenda skladu, aby vydané zboží bylo odepsáno ze skladu. 

Podproces Objednávky zajišťuje vkládání objednávek do systému a posílání informací o 

nich obchodníkovi a účetní. Dále může číst z paměti zákazník a zboží skladem a může tedy 

zjistit, zda je požadované zboží na skladě a spárovat objednávku se zákazníkem. Z paměti 

objednávka a zákazník může podproces Vydání pouze číst a tím může spárovat objednávku 

s expedičním případem a zjistit zda je možné vydat zboží dané osobě. Podproces Fakturace 

vytváří faktury a páruje faktury s objednávkami. Dále umožňuje čtením z paměti expediční 

případ zjistit, zda bylo vyskladněno všechno objednané zboží. Posledním podprocesem je 

Správa zákazníků, která administruje všechny zákazníky a zasílá informace o nich 

účetnímu a obchodníkovi. 

Agenda skladu 

Proces je rozdělen do dvou podprocesů, které zajišťují funkce pro práci se skladem. 

Podproces Příjem/výdej zboží zapisuje, na základě požadavku procesu Agenda výroby 

nebo procesu Agenda objednávek informace o pohybu na skladě do paměti zboží skladem. 

Nejdůležitější je číslo expedice, díky kterému lze zjistit, kdy bylo zboží vydáno. Dalším 

podprocesem je Příjem/výdej materiálu, který zapisuje, na základě požadavku procesu 

Agenda výroby nebo procesu Agenda dodávek informace o pohybu na skladě do paměti 
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zboží skladem. Důležité je číslo výroby, díky kterému lze zjistit, kdy byl materiál 

spotřebován. V kombinaci s číslem dodání pak lze zjistit, jak dlouho byl materiál skladem. 

Agenda dodávek 

Tento proces se stará o administraci objednávek materiálu. Dále o administraci 

dodavatelů a příjem dodávek. Tento proces je složen ze tří podprocesů. Jedním z nich je 

podproces Agenda dodavatelů, který administruje všechny dodavatele a zasílá informace o 

nich skladníkovi, obchodníkovi a účetní. Podproces Příjem dodávek zajišťuje vložení 

dodávek. Tato dodávka je přiřazena k dodavateli, který ji dodal a k objednávce, ke které se 

vztahuje. Proces zajišťuje vytváření a správu objednávek obchodníkem pomocí podprocesu 

Tvorba objednávek dodávek. Tento podproces přiřazuje sortiment materiálu k objednávce 

dodávky. 

Agenda výroby 

Jak již název procesu napovídá, bude tento proces zaměřen na výrobní činnost. 

Pro zjednodušení procesu jsem tento proces rozdělil dvou podprocesů. Podproces Zadání 

objednávky výroby slouží k objednání výroby etiket. Tento podproces čte z paměti 

sortiment zboží, ze které načítá informace o zboží a přiřazuje ho k objednávce výroby. 

Další podproces nazvaný Výroba se týká samotné výroby a předání vyrobeného zboží na 

sklad. Podproces načítá informace o materiálu skladem a zadává příkaz k vyskladnění 

materiálu do procesu Agenda skladu. Dále zajišťuje vložení informací o uskutečněné 

výrobě a posílá příkaz do procesu Agenda skladu k naskladnění vyrobeného zboží. 

Informace o vyrobeném zboží poté posílá obchodníkovi a skladníkovi. 

Správa sortimentu 

Proces Správa sortimentu není dále dekomponován, neboť je již dostatečně 

jednoduchý. Pro tento proces byla vytvořena procesní minispecifikace, které se budu 

věnovat v další části této práce. 

3.3 Minispecifikace 

Minispecifikace popisuje, co se děje v procesech na nejnižší úrovni hierarchického 

rozkladu. Při psaní minispecifikace jsem použil strukturovanou angličtinu a slovesa. 
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Níže uvádím některé minispecifikace z procesů použitých v mém návrhu. Minispecifikace, 

které nejsou uvedeny zde v textu, jsou v Příloze č. 6. 

• Příjem dodávek 

GET vložení dodávky FROM Skladník 

   READ Profil dodavatele FROM dodavatel 

   READ Profil objednávky dodávky FROM objednávka dodávky 

   CREATE AND WRITE Nová dodávka TO dodávka 

   SEND seznam dodávek TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

   SEND dodání TO proces agenda skladu 

• Dodavatelská agenda 

GET vložení/editace dodavatel FROM Účetní 

   SELECT 

      CASE1 (nový dodavatel) 

         CREATE AND WRITE Nový profil dodavatele TO dodavatel 

         SEND seznam dodavatelů TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

      CASE2 (editace dodavatele) 

         WRITE Profil dodavatele TO dodavatel 

         SEND seznam dodavatelů TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

• Fakturace 

GET vložení/editace faktury FROM Účetní 

   READ Profil objednávky FROM objednávky 

   READ Profil expedičního případu FROM expediční případ 

   SELECT 

      CASE1 (nová faktura) 

         CREATE AND WRITE Nový profil faktury TO faktura 

         SEND seznam faktur TO Obchodník AND Účetní 

      CASE2 (editace faktury) 

         WRITE Profil faktury TO faktura 

         SEND seznam faktur TO Obchodník AND Účetní 
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• Příjem/výdej materiálu 

GET změna materiálu skladem FROM Skladník 

IF RECIEVED dodání FROM proces agenda dodávek 

   THAN 

      CREATE AND WRITE Profil materiálu skladem TO materiál skladem 

      SEND seznam materiálu skladem TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

IF RECIEVED spotřeba materiálu FROM proces agenda výroby 

   THAN 

      UPDATE Profil materiálu skladem TO materiál skladem 

      SEND seznam materiálu skladem TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

• Správa sortimentu 

GET vložení/editace sortimentu FROM Obchodník 

   SELECT 

      CASE1 (nové zboží/materiál) 

         CREATE AND WRITE Nový profil zboží, Nový profil materiálu TO sortiment 

zboží, sortiment materiálu 

         SEND seznam sortimentu TO Obchodník 

      CASE2 (editace zboží/materiálu) 

         WRITE Profil zboží, Profil materiálu TO sortiment zboží, sortiment materiálu 

         SEND seznam sortimentu TO Obchodník 
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4 Naplnění datového slovníku 

Datový slovník obsahuje popis všech pamětí, které se v systému objevují, 

dále představuje spojení na jedné straně projektem představovaným DFD a realizací IS 

na straně druhé. V DFD se data realizují pomocí zásobníků dat a datových toků. 

Další z nejdůležitějších činností při návrhu informačního systému, je navržení správné 

struktury dat, a aby byl návrh srozumitelný a jednotný, používají se struktury z vyšších 

programovacích jazyků. 

Níže uvádím popis všech pamětí, které se vyskytují v našem návrhu informačního 

systému.  

vložení/editace objednávky = objednávka + {položky objednávky}* 

vložení/editace objednávky dodávky = objednávky dodávky + {položky dodávky}* 

vložení/editace objednávky výroby = objednávka výroby + {položky výroby}* 

vložení/editace sortimentu = sortiment 

vytvoření/editace faktury = faktury vystavené 

vložení expedičního případu = expediční případ 

vložení výroby = provedená výroba 

vložení dodávky = dodávka  

vložení/editace zákazníků = zákazník 

vložení/editace dodavatelů = dodavatel 

změna materiálu skladem = materiál skladem 

změna zboží skladem = zboží skladem 

vydáno = id_expedice + id_objednávky* 

dodání = id_dodávky + id_objednávky_dodávky* 

spotřeba materiálu = id_výroby + id_objednávky_výroby* 

vyrobené zboží = id_výroby + id_objendávky_výroby* 

seznam dodávek = {dodávka + materiál skladem + dodavatel}* 

seznam expedičních případů = {expediční případ + zboží skladem + zákazník}* 

seznam objednávek = {objednávka + položky objednávky + sortiment zboží + zákazník}* 

seznam objednávek dodávek = {objednávka dodávky + položky dodávky + sortiment 

materiálu + dodavatel}* 
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seznam zboží skladem = {zboží skladem + sortiment zboží + použitá surovina + materiál 

skladem + sortiment materiálu}* 

seznam materiálu skladem = {materiál skladem + sortiment materiálu}* 

seznam dodavatelů = dodavatel 

seznam zákazníků = zákazník 

seznam sortimentu = [sortiment materiálu | sortiment zboží] 

seznam faktur = {faktura + {objednávka}*}* 

seznam výroby = {provedená výroba + zboží skladem + materiál skladem}* 

seznam objednávek výroby = {objednávka výroby + položky výroby + sortiment zboží}* 

objednávka = datum + cena + vytvořil 

položky objednávky = množství + jednotka + cena 

expediční případ = vytvořil + datum + cena celkem + vydal 

faktury vystavené = datum vystavení + datum splatnosti + cena + vystavil 

zboží skladem = množství + jednotka + cena + expirace 

materiál skladem = množství + jednotka + expirace 

sortiment zboží = název + popis + cena za kus 

sortiment materiálu = název + popis + cena 

provedená výroba = datum + vytvořil 

objednávka výroby = datum + vytvořil 

objednávka dodávky = datum + vytvořil + cena 

použitá surovina = cena + množství + jednotka 

dodávka = vytvořil + datum + cena 

dodavatel = název + ičo + (dič) + adresa firmy + telefon + email + osoba 

zákazník = osoba + telefon + email + adresa + (název firmy) + (ičo) + (dič) + adresa firmy 

položky objednávky = množství + jednotka + cena  

položky objednávky dodávky = množství + jednotka + cena 

položky objednávky výroby = množství + jednotka + cena 

datum = den + měsíc + rok + čas 

osoba = jméno + příjmení 

cena celkem = cena 

cena za kus = cena 

cena = {číslo}* + znak + {číslo}2 
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množství = {číslo}* 

jednotka = [ks | m | balení | l | kg] 

název = {písmeno|znak}* 

adresa firmy = adresa 

adresa = ulice + č.p. + (č.e.) + město + PSČ + stát 

expirace = (den) + měsíc + rok 

popis = {číslo|písmeno|znak}* 

den = {číslo}2 

měsíc = {číslo}2 

rok = {číslo}4 

čas = hodina + minuta + vteřina 

hodina = {číslo}2 

minuta = {číslo}2 

vteřina = {číslo}2 

jméno = {písmeno}* 

příjmení = {písmeno}* 

cena = {číslo}* + znak + {číslo}2 

ulice = {písmeno|znak|číslo }* 

č.p. = {číslo}* 

č.e. = {číslo}* 

město = {písmeno}* 

PSČ = {číslo}5 

stát = {písmeno}* 

e-mail = {písmeno|znak}* 

telefon = {číslo}* 

písmeno = [A - Z | a - z] 

číslo = [0 - 9] 

znak = [ |@|.|_|-|/] 
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5 Kontrola konzistence modelů prostřednictvím datového 
slovníku 

Konzistence DFD znamená logickou soudržnost, při této kontrole hierarchické 

dekompozice prověřujeme, zda horní neboli kontextová úroveň má jen podúroveň, 

středová úroveň má podúroveň i nad úroveň a spodní jen nad úroveň. 

Z mého návrhu je zřejmé, že kontextová úroveň neboli kontextový diagram 

(viz obr. 2) má jen podúroveň. Neboť se zde vyskytuje pouze jeden proces a tím je proces 

Tiskárna a poté již jen vstupy a výstupy do procesu formou datových toků. Střední úroveň 

DFD neboli DFD 1. úrovně (viz Příloha č. 1) splňuje podmínku, že má jak nad úroveň, tak 

i podúroveň. Spodní úroveň (viz Příloha č. 2) se již dále nerozkládá, a má tedy jen nad 

úroveň.  

V případě datových toků nesmí existovat proces, který by jen spotřebovával data. 

Datový tok jak z tak do terminátoru musí jít vždy přes proces a znázorňuje pouze 

předávaná data. Datový tok může existovat ve více místech DFD, ale musí mít vždy stejný 

název a stejnou strukturu. 

Jak je zřejmé z mého návrhu, tak veškeré procesy mají jak vstupní datový tok, tak i 

výstupní datový tok.  

Při konzistenci mezi úrovněmi musí být zachováno číslování funkcí, a vazby 

v úrovni n se musí objevit i na úrovni n-1. U funkcí se neznázorňují žádné inicializační ani 

závěrečné procedury a cykly mezi funkcemi. Řídící procesy nesmějí zpracovávat data a je 

vyloučeno, aby dvě funkce měly stejný název.  

Při zpracování mého návrhu jsem s tímto měl celkem problém, protože jsem na to 

dost často zapomínal a stávalo se mi, že jsem přidal pouze datový tok na nižší úrovni a ten 

se poté nezobrazil na vyšší úrovni. Ve finální části, jsem tyto „mouchy“ vychytal a žádný 

takový případ se v mém návrhu nevyskytuje. 

V případě Data Store v DFD se objevují až na té hierarchické úrovni, kde jsou 

viditelné funkce, které se do Data Store píší a zde se čtou. Součástí zápisu do Data Store je 

tedy vyhledávání pro aktualizaci Data Store a nevyznačuje se zvláštní šipkou. 

Jakékoliv provádění změn (aktualizace, rušení, předávání dat) se označuje šipkou směrem 

dovnitř. V Data Store jsou vždy uloženy výskyty dat se stejnou strukturou. V případě, 
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kdy tok z Data Store přenáší celý výskyt, nemusí se tento tok pojmenovávat, protože je 

v tomto případě určen obsahem a názvem Data Store. 

V případě DFD jako celku je pravidlem konzistence to, že kontextový diagram 

znázorňuje pouze vstupy a výstupy celého systému a je vyjádřen jako jedna funkce. Dále 

všechny esenciální procesy systému jsou obsaženy v DFD, přičemž je rozdělení na ruční a 

automatizovanou část záležitostí technologií řešení. Vztahy procesů modelů DFD se 

popisují jako předávání dat mezi nimi, které musí mít jednu z následujících forem, a to 

předáním dat prostřednictvím jejich uložení a následného čtení, anebo přímé předání dat 

datovým tokem. Model v DFD je konceptuálně funkční model popisující funkce/procesy, 

transformace/informace a jejich vzájemných vztahů.  

Použitý typ komunikace procesu, ať již bez uložení dat nebo s ním, musí odpovídat 

přirozené povaze stavu reálných činností, načež je nezbytné dbát při modelování reality. 

Procesy pak nekomunikují přímo, ale prostřednictvím uložených dat. 
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Závěrečné hodnocení 

Komplexnost dnešních systému a zvyšující se nároky na funkčnost těchto systému, 

rostou i nároky kladené na analýzu. Proto je potřeba samotné analýze věnovat podstatnou 

část času. Sám jsem se o potřebě důkladné analýzy přesvědčil. V počátcích zpracování 

návrhu jsem totiž zjistil, že jsem provedl nedůkladnou analýzu a musel jsem ji tedy provést 

znovu a to s potřebnou důkladnosti. Samotná analýza a návrh lze realizovat pomocí mnoha 

nástrojů a metodik. Existuje tak velké množství cest, jimiž se můžeme dopracovat 

ke zdárnému cíli. 

Tato práce je založena na zpracování požadavků provozu tiskárny. Z těchto 

požadavků jsem poté dále vycházel. Pro analýzu a návrh jsem použil strukturovaný přístup. 

Hlavní části celého návrhu je vytvořený kontextový diagram a Data flow diagram, 

který popisuje funkčnost zmíněného systému. Další neméně důležitou částí návrhu je 

vytvořený entitně relační diagram, který představuje strukturu. Návrh informačního 

systému pro tiskárnu byl vytvořen v programu CASE Studio 2 a je přiložen na CD. 

V dnešní době se strukturovaný přístup k analýze moc nepoužívá a k analýze se 

v současnosti používají objektové metody jako například UML. Jedno bude nakonec 

strukturovaný přístup zcela nahrazen a možná se dočkáme i doby, kdy budou nahrazeny 

i objektové metody zcela novými zatím neobjevenými metodami. 

Když se nyní zpětně podívám na vytvořený návrh, tak můžu konstatovat, 

že navržený systém splňuje veškeré požadavky, které byly při analýze zjištěny. Během 

samotného procesu vytváření návrhu jsem se setkal s mnoha problémy, které jsem musel 

operativně řešit. S klidem ale mohu říct, že se mi všechny problémy podařilo vyřešit. 
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Příloha č. 4 – DFD 2. Úrovně – Agenda skladu 

 
  

 



 

Příloha č. 5 – DFD 2. Úrovně – Agenda výroby 

 
  

 



 

Příloha č. 6 – minispecifikace 

• Tvorba objednávek dodávek 

GET vložení/editace objednávky dodávky FROM Obchodník 

   READ Profil dodavatele FROM dodavatel 

   READ seznam materiálu skladem FROM materiál skladem 

   SELECT 

      CASE1 (nová objednávka dodávky) 

         CREATE AND WRITE Nový profil objednávky dodávky TO objednávka dodávky 

         SEND seznam objednávek dodávek TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

      CASE2 (editace objednávky dodávky) 

         WRITE Profil objednávky dodávky TO objednávka dodávky 

         SEND seznam objednávek dodávek TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

• Agenda objednávky 

GET vložení/editace objednávky FROM Obchodník 

   READ Profil zákazníka FROM zákazník 

   READ Profil zboží skladem FROM zboží skladem 

   SELECT 

      CASE1 (nová objednávka) 

         CREATE AND WRITE Nový profil objednávky TO objednávka 

         SEND seznam objednávek TO Obchodník AND Účetní 

      CASE2 (editace objednávky) 

         WRITE Profil objednávky TO objednávka 

         SEND seznam objednávek TO Obchodník AND Účetní 

• Vydání 

GET vložení expedičního případu FROM Obchodník 

   READ Profil zákazníka FROM zákazník 

   READ Profil objednávky FROM objednávka 

   CREATE AND WRITE Nový profil expedičního případu TO expediční případ 

   SEND seznam expedičních případů TO Účetní AND Obchodník 

   SEND vydáno TO proces agenda skladu 

 



 

• Agenda zákazníků 

GET vložení/editace zákazníků FROM Obchodník 

   SELECT 

      CASE1 (nový zákazník) 

         CREATE AND WRITE Nový profil zákazníka TO zákazník 

         SEND seznam zákazníků TO Obchodník AND Účetní 

      CASE2 (editace zákazníka) 

         WRITE Profil zákazníka TO zákazník 

         SEND seznam zákazníků TO Obchodník AND Účetní 

• Příjem/výdej zboží 

GET změna zboží skladem FROM Skladník 

IF RECIEVED vyrobené zboží FROM proces agenda výroby 

   THAN 

      CREATE AND WRITE Profil zboží skladem TO zboží skladem 

      SEND seznam zboží skladem TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

IF RECIEVED vydáno FROM proces agenda objednávek 

   THAN 

      UPDATE Profil zboží skladem TO zboží skladem 

      SEND seznam zboží skladem TO Obchodník AND Účetní AND Skladník 

• Zadání objednávky výroby 

GET vložení/editace objednávky výroby FROM Obchodník 

   READ Profil sortimentu zboží FROM sortiment zboží 

   SELECT 

      CASE1 (nová objednávka výroby) 

         CREATE AND WRITE Nový profil objednávky výroby TO objednávky výroby 

         SEND seznam objednávek TO Obchodník 

      CASE1 (editace objednávky výroby) 

         WRITE Profil objednávky výroby TO objednávky výroby 

         SEND seznam objednávek výroby TO Obchodník 

 

 



 

• Výroba 

GET vložení výroby FROM Obchodník 

   READ Profil objednávky výroby FROM objednávky výroby 

   READ Profil materiál skladem FROM materiál skladem 

   CREATE AND WRITE Nová provedená výroba TO provedená výroba 

   SEND spotřeba materiálu TO proces agenda skladu 

   SEND vyrobené zboží TO proces agenda skladu 

   SEND seznam výroby TO Obchodník AND Skladník 
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