
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA A NÁVRH ČÁSTI IS PŘI 

SPOLEČNOSTI GEORGE ENGINEERING, A.S. 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Petr Vožeh 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Dagmar Létavková, Ph.D. 

 

  Ostrava 2014



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Poděkování: 

Děkuji paní Ing. Dagmar Létavkové, Ph.D. za odborné a trpělivé vedení při zpracování 

bakalářské práce, její rady a připomínky.  



 

 

Summary 

The presented work deals with structured system analysis and design. The first part of the 

work contains concise overview of CASE tools for design of the information systems using 

structured system analysis and design method. In the second part of work is realized 

analysis and design of realistic information system for a company providing services in IT 

outsourcing by using of the tool Case Studio 2. 

Keywords:  CASE tools, structured analysis and design, entity relationship diagram, data 

flow diagram 

 

 

Anotace 

Předložená práce se zabývá strukturovanou analýzou a návrhem informačních systémů. 

V první části je stručný přehled CASE nástrojů používaných při návrhu informačních 

systémů pomocí strukturované analýzy a návrhu informačních systémů. V druhé části 

práce je pak za pomoci nástroje Case Studio 2 provedena analýza a návrh reálného 

informačního systému ve společnosti poskytující služby v oblasti outsourcingu IT. 

Klíčová slova:  CASE nástroje, strukturovaná analýza a návrh systémů, Entitně relační 

diagram, Diagram datových toků 
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1 Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je pomocí metod strukturované analýzy a návrhu 

informačních systémů navrhnout informační systém pro správu požadavků pro společnost 

George Engineering a.s. 

Úkolem navrhovaného systému je zabezpečit evidenci a zpracování požadavků 

zákazníků společnosti George Engineering, evidenci událostí týkajících se požadavků, 

evidenci výkazů práce technického týmu a  přípravu fakturace víceprací. 

Při analýze a návrhu informačních systémů jsou používány CASE nástroje. Stručný 

přehled CASE nástrojů dostupných na trhu podporujících tvorbu modelů strukturované 

analýzy a návrhu informačních systémů je součástí teoretické části bakalářské práce. Při 

zpracování praktické části bakalářské práce byl použit nástroj Case Studio 2. 

V praktické části bakalářské práce byl pomocí modelovacích nástrojů strukturované 

analýzy a návrhu informačních systému popsán navrhovaný informační systém. 

 

Společnost George Engineering a.s. působí v oblasti outsourcingu IT, specializuje se 

na cloudové služby a hosting informačních systémů klientů. Na své IT infrastruktuře 

provozuje informační systémy klientů.  Rozsah služeb poskytovaných klientům kolísá od 

hostování a správy jednotlivých aplikací po hosting kompletní aplikační infrastruktury 

klienta včetně poštovních, databázových  a souborových serverů. 

Společnost se nespecializuje na konkrétní obor firem, mezi klienty společnosti jsou 

advokátní kanceláře, obchodní a účetní společnosti i výrobní podniky či přepravní 

společnosti, nechybí ani státní správa. 

Mezi aplikacemi klientů spravovanými techniky společnosti George Engineering a.s. 

jsou standardní účetní a daňové systémy (např. Stormware Pohoda a Tax, Tichý Účto, 

WinVabank, KelWin, TaxEdit) či podnikové informační systémy (Altus Vario, Money S3, 

Helios Orange, ByznysVR), oborové systémy (ASPI či Codexis využívané především 

právníky či auditorskými společnostmi a státní správou, VariCAD pro konstruktéry, 

aplikace státní správy apod.) či aplikace vyvinuté třetími stranami na míru jednotlivým 

klientům. 

 

Navrhovaný informační systém bude jedním z modulů informačního systému 

společnosti, který je nyní vyvíjen interním vývojovým oddělením. Agenda správy 

požadavků, kterou navrhovaný modul řeší, je v současné době řešena v komerčním 

systému dodávaném jedním z partnerů společnosti. Nevýhodou stávajícího systému pro 
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správu požadavků je chybějící propojení systému s katalogem poskytovaných služeb, 

nemožnost nastavení výstrah pro kritické situace (končící termíny řešení požadavků apod.) 

a absence přípravy fakturace provedených prací.  

První ze jmenovaných nedostatků vede často k chybnému určení úrovně garantované 

kvality služeb u konkrétního požadavku a tím k chybnému určení termínů splnění 

požadavků. Spolu s druhým nedostatkem to způsobuje prodlení v řešení požadavků a 

vystavení se nebezpečí uplatnění sankcí ze strany zákazníka. Z manuálního zpracování 

podkladů pro fakturaci provedených prací vyplývají chyby v samotné fakturaci 

(nevyfakturované práce, navýšená fakturace, opakovaně fakturované práce s přelomů 

fakturačních období apod.), což vede k poškození vnímání společnosti u zákazníků.  



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014   3 
  

2 Stručný přehled Case nástrojů dostupných na 

trhu  

CASE (computer aided software engineering) nástroje jsou aplikace nebo sady 

aplikací používané pro podporu vývoje softwarových produktů ve všech jeho stádiích.  

Jde o velkou skupinu různých typů nástrojů podporujících jednotlivé procesy, které 

jsou součástí vývoje software od nástrojů pro řízení vývojových projektů a skupin, analýzu 

podnikových procesů či nástrojů pro analýzy rizik po samotné programovací nástroje, 

nástroje pro testování aplikací a konfigurační nástroje. 

 

Hlavní dělení Case nástrojů je dělení na základě  

 podporovaných činností v životním cyklu informačních systémů. 

 stupně integrace nástrojů 

 

Z pohledu podporovaných činností rozdělujeme CASE nástroje na Upper a Lower 

CASE nástroje. 

 Upper CASE nástroje podporují strategické plánování a návrh informačních systémů 

po konceptuální úroveň. Do této skupiny patří mimo jiné nástroje pro analýzu 

podnikových procesů, pro tvorbu modelů datové struktury či chování systému. 

 Lower CASE nástroje jsou zaměřeny na činnosti na úrovni fyzického návrhu a 

implementace, jako jsou programování, ladění, testování, integrace komponent, 

údržba a aktualizace. 

 

Z pohledu stupně integrace CASE dělíme na tři skupiny: 

 Jednotlivé nástroje (tools) - nástroje pro podporu jednotlivých činností v rámci vývoje 

software. 

 Skupiny nástrojů zaměřené na konkrétní část vývojového cyklu (workbenches) - sady 

nástrojů podporující konkrétní etapu vývoje software. Obvykle jsou dále děleny podle 

podporované etapy vývoje software na 

o nástroje pro modelování a plánování obchodních procesů 

o nástroje pro analýzu a návrh systémů 

o nástroje pro návrh a vizualizaci uživatelského rozhraní 
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o programovací nástroje 

o nástroje pro testování a kontrolu 

o nástroje pro údržbu a reverzní inženýrství 

o nástroje pro konfigurační managementn 

o nástroje pro řízení projektů 

 CASE prostředí (environments) - ucelené sady nástrojů podporující velkou část 

životního cyklu software. 

 

Přestože všechny etapy životního cyklu software je možné spravovat či podporovat 

různými CASE nástroji, obecně jsou pod pojmem CASE nástroje vnímány především 

nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů a tvorbu modelů datové struktury a 

chování systému.  

Cílem této bakalářské práce je analýza a návrh informačního systému s užitím metod 

strukturované analýzy a návrhu informačních systémů. V dalším textu se tedy budu 

zabývat pouze CASE nástroji podporujícími strukturovanou analýzu a návrh informačních 

systémů. U nich nás budou zajímat především podpora tvorby jednotlivých modelů a 

možnosti kontroly konzistence vytvořených modelů. 

 

2.1 Case nástroje na trhu 

Při hledání CASE nástrojů podporujících tvorbu modelů strukturované analýzy a 

návrhu informačních systémů sloužil jako hlavní zdroj internet, jako další zdroje potom 

reference programátorů a analytiků mezi mými přáteli. Nalezené aplikace se dají rozdělit 

do tří základních skupin: 

 aplikace určené pro jiný typ úloh, ve kterých jsou některé modely strukturované 

analýzy vhodným doplňkem k hlavní funkci 

 obecné editory diagramů, ve kterých jsou k dispozici i sady obrazců vhodných pro 

tvorbu diagramů strukturované analýzy 

 aplikace specializované na podporu strukturované analýzy a návrhu informačních 

systémů 

 

Do první uvedené skupiny patří především CASE nástroje s podporou UML a 

nástroje specializované na analýzu, správu a návrh databází.  
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V UML nástrojích je často možnost tvorby ERD diagramů pro vizualizaci struktury 

databáze a v některých případech i DFD. V aplikacích pro správu, analýzu a návrh databází 

je ERD diagram základním vizualizačním nástrojem, ostatní modely strukturované analýzy 

v nich ale nejsou vůbec podporovány. 

Editory diagramů obsahují obvykle velkou škálu sad obrazců pro tvorbu různých 

typů diagramů. Některé z nich umožňují nejen tvorbu více modelů strukturované analýzy, 

ale pro jednotlivé modely jsou k dispozici obrazce podle více různých notací konkrétního 

diagramu. Nevýhodou těchto nástrojů je absence kontroly správnosti modelů. 

Specializované aplikace obsahují kompletní sadu nástrojů pro tvorbu modelů a 

kontrolují správnost modelů nejen na úrovni jednotlivých modelů, ale i integritu celého 

popisu systému. 

 

 Na následující stránce je stručný přehled vybraných nástrojů podporujících tvorbu 

modelů strukturované analýzy a návrhu informačních systémů. V tabulce chybí nástroj 

CASE Studio, který byl použit při zpracování praktické části bakalářské práce. Tento 

nástroj již není na trhu. Jeho nástupce, Toad Data Modeler, neumožňuje tvorbu Data Flow 

Diagramů, specializuje se pouze na návrh struktury databáze pomocí ERD. 

V tabulce je pouze jeden nástroj specializovaný na strukturovanou analýzu a návrh 

informačních systémů – Select Yourdon. Kromě tohoto specializovaného nástroje jsem při 

průzkumu trhu nalezl pouze jeden další, Select SSADM od stejného výrobce. 

Početněji je zastoupena skupina obecných editorů diagramů. Patři mezi ně Microsoft 

Visio, Edraw Max od EdrawSoft, SmartDraw od stejnojmenné společnosti a komunitní 

projekt Dia. 

Mezi aplikace určené pro analýzu, návrh a správu databází využívající pouze ERD 

diagram patří Aqua Data Studio společnosti Aquafold, dBConstructor od DBDeveloper 

Solutions a Toad Data Modeler od společnosti DELL. 

UML nástroje jsou zastoupeny aplikacemi Change Vision Astah professional, 

Enterprise Architect od Sparx Systems, komunitní projekt zaštítěný společností Grandite 

Open ModelSphere a Visual Paradigm for UML od Visual Paradigm International. 
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výrobce produkt www adresa 

podporované modely stručný popis 

AQUAFOLD Aqua Data Studio http://www.aquafold.com/ 

ERD nástroj pro analýzu, vývoj a správu databází. ERD slouží pro vizualizaci zkoumaných, 

spravovaných a navrhovaných databází 

CHANGE VISION Astah professional http://astah.net 

ERD, DFD umožňuje tvorbu UML modelů i DFD a ERD.  Hlídá správnost jednotlivých modelů, 

nikoliv vztahy mezi jednotlivými modely 

DBDEVELOPER Solutions dBConstructor http://www.dbconstructor.com/overview/ 

ERD nástroj pro analýzu, vývoj a správu databází. ERD slouží pro vizualizaci zkoumaných, 

spravovaných a navrhovaných databází 

komunitní projekt Dia https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

ERD, DFD nástroj inspirovaný aplikací Microsoft Visio. Kromě jiných diagramů a grafů umožňuje 

tvorbu DFD a ERD. Chybí jakákoliv kontrola správnosti diagramů. 

EDRAWSOFT Edraw Max http://www.edrawsoft.com/EDrawMax.php 

ERD, DFD editor diagramů. Kromě jiného umí několik notací DFD, ERD, UML diagramy, kontrola 

správnosti chybí 

SPARX SYSTEMS Enterprise Architect http://www.sparxsystems.com.au/ 

ERD, DFD "UML Modeling and Lifecycle Tool Suite" - Sada nástrojů pro UML modelování a 

správu životního cyklu SW. Z nástrojů strukturované analýzy podporuje ERD a DFD, 

kontrola na úrovni jednotlivých modelů 

GRANDITE Open ModelSphere http://www.modelsphere.org/open_modelsphere.html 

ERD, DFD umožňuje tvorbu UML modelů i DFD a ERD.  Kontrola jednotlivých modelů chybí 

SMARTDRAW, LLC SmartDraw http://www.smartdraw.com/product/ 

DFD, ERD editor diagramů. Kromě jiného umí DFD, ERD, UML diagramy. Kontrola správnosti 

chybí 

DELL Toad Data Modeler http://www.quest.com/toad-data-modeler/ 

ERD nástroj pro modelování a návrh databází. Nástupce Case Studia, ze kterého byl odebrán 

DFD a dále vylepšen byl ERD 

SELECT BS Select Yourdon http://www.selectbs.com 

ERD, DFD, STD, Structure 

Chart 

specializovaný nástroj analýzu a návrh IS s použitím Yourdonovy metody.  Kontroluje 

správnost jednotlivých modelů i konzistenci celého popisu systému pomocí DD 

MICROSOFT Visio http://office.microsoft.com/cs-cz/visio 

ERD, DFD editor diagramů. Kromě jiného umí DFD, ERD, UML diagramy. Kontrola správnosti 

chybí 

VISUAL PARADIGM INT Visual Paradigm for UML http://www.visual-paradigm.com/ 

ERD, DFD umožňuje tvorbu UML modelů i DFD a ERD.  Hlídá správnost jednotlivých modelů 

Tab.  1 – Přehled CASE nástrojů s podporou tvorby modelů strukturované analýzy 
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3 Analýza a návrh datové struktury  

Datová struktura je konkrétní způsob uložení dat v počítači tak, aby s nimi aplikace, 

které je využívají, mohly efektivně pracovat. V případě relačních databází jsou data 

organizována do entitních skupin, propojených mezi sebou vazbami určujícími vztah mezi 

jednotlivými entitami. 

 

Entity a jejich atributy 

Entita je datový obraz konkrétního objektu z reálného světa. Entitní skupinu pak 

tvoří všechny entity jednoho druhu, o nichž jsou uloženy informace v databázi. U všech 

entit v jedné entitní skupině jsou sledovány stejné atributy, které reprezentují vlastnosti 

jednotlivých reálných objektů. 

Entitní skupiny jsou v relační databázi zastoupeny dvourozměrnými tabulkami. 

Řádky tabulky představují jednotlivé entity (sledované objekty) a sloupce jejich atributy 

(vlastnosti).  

Základními vlastnostmi atributů jsou jejich doména, jedinečnost a volitelnost. 

Doména určuje, jakých hodnot může konkrétní atribut nabývat. Jedinečnost atributu říká, 

jestli v tabulce mohou být dvě nebo více entit se stejnou hodnotou daného atributu. 

Volitelnost atributu určuje, jestli atribut musí mít u každé entity hodnotu nebo může zůstat 

bez hodnoty.  

Každá entitní množina musí mít určený primární klíč. Jedná se o atribut nebo 

skupinu atributů, jehož hodnota (resp. jejichž kombinace hodnot) je v rámci celé entitní 

skupiny jedinečná a nenulová. Primární klíč slouží k jednoznačné identifikaci entity. 

 

Vztahy mezi entitami 

Vazby mezi sledovanými reálnými objekty různého druhu (různých entitních skupin) 

jsou zastoupeny vztahy mezi jednotlivými entitními skupinami. V relačních databázích 

jsou realizovány vložením primárního klíče jedné entitní skupiny mezi atributy druhé. 

U vztahů mezi entitami sledujeme jejich kardinalitu a volitenost. Volitelnost vztahu 

určuje, jestli se každá entita musí účastnit daného vztahu. Kardinalita vztahu určuje, kolik 

jednotlivých entit z jedné skupiny vstupuje do vztahu s jednou entitou z druhé skupiny. 

Kardinalita 1:1 znamená, že do vztahu s jednou entitou z první skupiny vstupuje 

právě jedna entita z druhé skupiny. 

Kardinalita 1:N znamená, že do vztahů s jednou entitou z první skupiny vstupuje 

více entit z druhé skupiny. 
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Kardinalita M:N znamená, že do vztahu s jednou entitou z první skupiny vstupuje 

více entit z druhé skupiny a zároveň do vztahu s jednou entitou z druhé skupiny vstupuje 

více entit ze skupiny první. Tento typ vztahu není možné v relačních databázích přímo 

realizovat, proto se rozkládá na dva vztahy s kardinalitou 1:N pomocí vložení vazební 

tabulky mezi tabulky reprezentující entitní skupiny, jichž se vztah týká. 

 

Integritní omezení 

Aby byla zachována integrita dat v informačním systému, jsou definována integritní 

omezení, která je nutné brát v úvahu při návrhu datové struktury informačního systému. 

Entitní integritní omezení – zajišťuje úplnost a jedinečnost primárního klíče. 

Nedovolí do tabulky zapsat záznam, u kterého není primární klíč úplný či je jeho primární 

klíč shodný s jiným, již existujícím záznamem 

Doménové integritní omezení – zajišťuje dodržování datových typů a dalších 

omezení daných doménou jednotlivých atributů 

Referenční integritní omezení – zabývají se vztahy dvou tabulek, jejichž relace je 

určena vazbou primárního a cizího klíče. 

 

Normalizace databáze 

Normalizace databáze je proces úpravy struktury databáze podle pravidel navržených 

za účelem ochrany dat a za účelem vytvoření pružnější databáze odstraněním redundance a 

nekonzistentní závislosti. [5] 

Redundantní data uložená v databázi zbytečně zabírají místo a způsobují potíže s 

údržbou. Pokud vznikne potřeba změny dat existujících na více místech, je potřeba změnit 

je ve všech jejich umístěních. Naproti tomu v případě normalizované databáze příslušnou 

změnu provedete jednou. 

Za nekonzistentní závislost je považována závislost jednoho atributu na jiném, 

neklíčovém, atributu. 

Minimální úrovní normalizace vyžadovanou pro většinu relačních databází, je třetí 

normální forma. Existují i vyšší normální formy, nejsou však vyžadovány pro všechny 

aplikace. Definice jednotlivých pravidel pro normalizaci jsou následující: 

První normální forma – relace je v první normální formě, pokud každý její atribut 

obsahuje jen atomické prvky, tedy hodnoty z pohledu databáze již dále nedělitelné. 
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Druhá normální forma – relace se nachází v druhé normální formě, jestliže je v první 

normální formě a každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči a to na celém 

klíči a nejen na nějaké jeho podmnožině. 

Třetí normální forma – relace je v třetí normální formě, pokud je v druhé normální 

formě a žádný z jejích atributů není tranzitivně závislý na klíči (jinak řečeno všechny 

neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.) 

Boyce Coddova normální forma (BCNF) – relace je v této normální formě, pokud je 

v třetí normální formě a zároveň jednotlivé žádný z jejích klíčových atributů není závislý 

na jiném klíčovém atributu. 

Čtvrtá normální forma – relace je v čtvrté normální formě, pokud je v BCNF a 

zároveň všechny vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z 

kandidátních klíčů. 

Pátá normální forma – relace je v páté normální formě, pokud je ve čtvrté normální 

formě a nemůže být dále bezeztrátově rozložena. [6] 

 

3.1 Entity Relationship Diagram 

Základním prostředkem strukturované analýzy a návrhu informačního systému pro 

modelování a popis datové struktury informačního systému je entitně relační diagram.  

Entitně relační diagram je grafický nástroj pro analýzu a zobrazení datového modelu 

systému.  

Entity jsou v ERD zobrazeny jako obdélníky, vztahy mezi nimi jako čára spojující 

jednotlivé obdélníky.  

Na následujícím obrázku je zobrazen ERD pro navrhovaný informační systém 

vytvořený v software CASE Studio 2. 
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Obr.  2 - ERD diagram navrhovaného IS 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014     11 
  

3.2 Popis tabulek 

V následujícím textu je popis vybraných tabulek a v nich uložených atributů. Úplný 

popis všech tabulek je v příloze A bakalářské práce. 

 

tabulka Pozadavek 

Obsahuje základní informace o samotném požadavku zákazníka, stavu jeho řešení a 

nejdůležitějších termínech. 

Pozadavek 

PK POZ_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 POZ_cislo Text (9) jedinečný, tvar POZ###### 

 POZ_nazev Text (128)  

 POZ_popis Text (4096)  

 POZ_priorita Celé číslo  

 POZ_start Datum a čas  

 POZ_termin Datum a čas  

 POZ_cyklicky Bit  

 POZ_cyklus integer  

FK SLS_ID Celé číslo  

FK SPO_ID Celé číslo  

FK STP_ID Celé číslo  

FK FIR_ID Celé číslo  

atribut POZ_ID – primární klíč tabulky, automatické číslo generované systémem 

atribut POZ_cislo – číslo požadavku používané při komunikaci o požadavku, jedinečný 

řetězec ve tvaru POZ######  (POZ + 6 číslic) 

atribut POZ_nazev – krátký název požadavku vystihující řešený problém 

atribut POZ popis – úplný text zadání požadavku 

atribut POZ_priorita – číslo od 1 do 10. Určuje pořadí řešení jednotlivých požadavků. 

Priorita se automaticky zvyšuje, jak se blíží termín řešení požadavku. Kromě toho může 

být „manuálně“ změněna supervizorem. 

atribut POZ_start – termín zahájení řešení požadavku, používá se u požadavků 

s odloženým startem (dlouhodobě plánovaných nebo periodických) 

atribut POZ_termin – termín dokončení řešení požadavku podle smlouvy se zákazníkem. 

Je určen termínem přijetí požadavku a úrovní SLA služby, které se týká 

atribut POZ_cyklicky – určuje, zda po dokončení požadavku bude okamžitě vygenerován 

nový požadavek se stejným zadáním s odloženým startem. 

atribut POZ_cyklus – určuje délku cyklu v dnech pro cyklické požadavky. 
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atribut SLS_ID – primární klíč tabulky Sluzba. Zajišťuje vazbu na službu z katalogu 

služeb, které se požadavek týká a tím určuje úroveň SLA a tedy termíny, lteré je potřeba 

při řešení dodržet  

atribut SPO_ID – primární klíč tabulky Stav_pozadavku – číselníku stavů, kterých může 

požadavek během řešení nabývat 

atribut STP_ID – primární klíč tabulky Stupen_podpory – určuje aktuální požadavky na 

úroveň znalostí řešitele požadavku. 

atribut FIR_ID – primární klíč tabulky Firma. Odkazuje na zákazníka, pro kterého je 

požadavek zpracováván. 

Tabulka Pozadavek je dále pomocí vložení svého primárního klíče mezi jejich atributy 

spojena s tabulkami Udalosti a Vazba_Poz_Oso.  

 

 

tabulka Stav_pozadavku 

Tato tabulka obsahuje číselník stavů, kterými může požadavek během svého řešení 

procházet.  

Stav_pozadavku 

PK SPO_ID Celé číslo Jedinečný, nenulový 

 SPO_stav Text (16) jedinečný 

 SPO_popis Text (128)  

atribut SPO_ID – primární klíč, automatické číslo generované systémem 

atribut SPO_stav – názvy jednotlivých stavů požadavku. 

atribut SPO_popis – krátký popis, co stav znamená, v jaké situaci k němu dochází 

 

 

tabulka Vazba_Poz_Oso 

Jde o vazební tabulku řešící vztah M:N mezi tabulkami Pozadavek a Osoba. 

Vazba_Poz_Oso 

PFK POZ_ID Celé číslo nenulový 

PFK VPO_ID Celé číslo nenulový 

FK OSO_ID Celé číslo nenulový 

Primární klíč této tabulky je tvořen dvěma cizími klíči – primárními klíči tabulek 

Pozadavek a Typ_Vazba_Poz_Oso, což je číselník rolí osob, které jsou u požadavku 

evidovány (zadavatel, aktuální a odpovědný řešitel, autorizovaná osoba zákazníka). 

Poslední atribut odkazuje na konkrétní osobu z tabulky Osoba. 
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tabulky Firma, Vazba_Fir_Oso, Osoba, Oddeleni  

Tyto tabulky jsou převzaté z ostatních modulů informačního systému společnosti. 

V ERD diagramu jsou uvedeny pouze ty atributy, které jsou důležité pro navrhovaný 

systém, případně o které bude jejich strukturu nutné rozšířit. Ve skutečnosti jsou tyto 

tabulky rozsáhlejší a obsahují další atributy používané jinými informačními systémy 

společnosti. 
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4 Analýza a návrh funkce IS 

Během rozhovorů s budoucími uživateli informačního systému a analýzy systému se 

zadání rozšířilo o dva subsystémy potřebné pro běh navrhovaného informačního systému – 

správu SLA katalogu a správu řešitelů. V první části této kapitoly jsou popsány jednotlivé 

funkční celky systému. V dalších částech už následují jednotlivé nástroje strukturované 

analýzy a návrhu informačních systémů pro popis funkce informačního systému.  

4.1 Funkční celky systému 

Navrhovaný infromační systém má čtyři hlavní části 

 modul pro správu životního cyklu požadavků 

 modul pro správu SLA katalogu 

 modul pro správu řešitelů 

 modul výkaznictví 

4.1.1 Životní cyklus požadavků 

Subsystém pro správu životního cyklu požadavků je hlavní částí navrhovaného 

systému. Cílem tohoto subsystému je evidence požadavků a jednotlivých událostí 

s požadavky spojených.  

U každého požadavku jsou zaznamenávány události, které se požadavku týkají. 

Události se dělí na čtyři skupiny: 

 automaticky generované události – automaticky jsou zaznamenávány všechny změny 

stavu požadavku, změny řešitele apod. 

 dodatečná komunikace se zadavatelem – záznamy o proběhlé komunikaci či přímo 

kopie komunikace mezi techniky a zadavatelem 

 interní komunikace týkající se požadavku 

 informace o provedené práci - výkazy práce s uvedeným počátkem a koncem práce, 

celkovou dobou trvání a časem pro fakturaci (čas pro fakturaci klientovi se může lišit 

od celkové doby práce v případě, že doba řešení požadavku nepřesáhne minimální 

fakturovanou dobu nebo v případě, kdy problém byl způsoben (zcela nebo zčásti) 

chybou, jejíž odstranění musí společnost zajistit na své náklady) 
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Obr.  3 - průběh požadavku firmou 

Na obrázku č. 1 je ve zjednodušené podobě popsán průchod požadavku společností. 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé procesy zobrazené v diagramu.  

Z popisu jednotlivých procesů lze pak sestrojit podrobný graf průběhu požadavku 

společností. Ten je zobrazen na obrázku č. 2. 
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4.1.1.1 Příjem požadavku 

Pracovník helpdesku příjme telefonicky nebo elektronickou poštou požadavek 

zákazníka. Během hovoru (telefonické přijetí) nebo při zpracování (doručená pošta) 

zkontroluje, jestli je zadavatel oprávněn požadavky zadávat. Ověření sestává ze 3 kroků. 

 kontrola firmy – je v DB zákazníků? 

 kontrola firmy – není na blacklistu? 

 kontrola osoby – je osoba oprávněna zadávat požadavky jménem příslušné firmy? 

Pokud požadavek neprojde úspěšně kontrolou, je předána / odeslána zamítavá 

odpověď na zadání s určením důvodu nepřijetí požadavku. 

Pokud jsou všechny 3 kontroly úspěšné, zapíše pracovník helpdesku základní údaje o 

požadavku (firma, osoba, název požadavku, popis problému) do informačního systému.  

Poté z SLA katalogu určí SLA kategorii, podle které doplní nejzazší termín dokončení 

požadavku. Zákazníkovi je pak předána informace o přijetí požadavku a nejzazším termínu 

dokončení. Stav požadavku je nastaven na „Přijatý.“ 

Převážná většina požadavků je zadávána výše popsaným způsobem. V některých 

případech může být požadavek zadán i jiným způsobem: 

 požadavek automaticky vygenerovaný na základě časové události ze seznamu 

naplánovaných požadavků 

 interní požadavek – může zadat jakýkoliv zaměstnanec společnosti, požadavek je pak 

považován za autorizovaný.  

 do budoucna přibude možnost generování požadavků klientem přes webové rozhraní 

helpdesku. Vzhledem k nutnosti přihlášení, které budou mít možnost provést pouze 

autorizované osoby, budou takto zadané požadavky považovány automaticky za 

autorizované. 

4.1.1.2 Přidělení požadavku řešiteli 

Po přijetí požadavku pracovníkem technické podpory požadavek putuje do zásobníku 

požadavků, odkud jsou požadavky přidělovány jednotlivým řešitelům a to buď 

automaticky v případě, že řešitel nemá právě žádný požadavek, na kterém by mohl 

pracovat, na vyžádání řešitele nebo ručně pracovníkem na pozici  supervize řešitelského 

týmu. V prvních dvou případech je řešiteli přidělen požadavek, který má nejnižší číslo 

udávající prioritu nebo v případě rovnosti priorit nejbližší termín dokončení ze všech 

požadavků v zásobníku a zároveň je určen pro stupeň podpory zajišťovaný příslušným 

řešitelem. V případě přidělení požadavku supervizorem nemusí být výše uvedený postup 

dodržován. 
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Během zpracování může požadavek putovat mezi více řešiteli. Řešitel, jemuž byl 

požadavek jako prvnímu přidělen, zůstává až do jeho vyřešení ve většině případů 

„odpovědným řešitelem“. Stav požadavku se mění na „Přidělený“. 

4.1.1.3 Zpracování požadavku  

Při prvním zpracování řešitel mění stav požadavku na „Rozpracovaný“ a dále mohou 

nastat následující situace: 

 řešitel požadavek vyřeší – v tom případě ho označí jako „Vyřešený.“  

 řešitel si vyžadá od zadavatele doplňující informace nutné k řešení požadavku – 

v takovém případě je požadavek označen jako „Odložený“ a na dobu, dokud nejsou 

informace doplněny, je přerušena doba pro plnění SLA. Zákazník je o přerušení práce 

na požadavku informován elektronickou poštou. 

 řešitel si vyžádá pomoc vyššího stupně technické podpory – požadavek je předán zpět 

do zásobníku a změní se u něj požadavek na stupeň podpory. Požadavek je následně 

automaticky předán řešiteli vyššího stupně podpory. Mění se odpovědný řešitel i 

aktuální řešitel. 

 řešitel si vyžádá konzultaci konkrétního člena řešitelského týmu. V takovém případě 

přímo změní aktuálního řešitele. Po skončení konzultace druhý řešitel zapíše výkaz 

práce a vrací ho zpět. Po dobu konzultace se stav požadavku mění na „konzultace.“ 

 řešitel přeruší práci na řešení požadavku kvůli čekání na jinou událost (dokončení 

běžící úlohy, konzultace se subdodavatelem apod.) – v takovém případě požadavek 

označí jako „Čekající.“ 

 řešitel v rámci řešení požadavku zjistí, že požadavek nelze splnit (např. v případě, že 

omezená funkčnost služby je způsobená třetí stranou (nefunkční připojení k internetu 

na straně zadavatele apod), zákazník nemá potřebné licence SW apod.) – v tom 

případě požadavek označí jako „Nevyřešený.“  

4.1.1.4 Ukončení práce na požadavku 

K ukončení prací na řešení požadavku dochází v následujících případech: 

 požadavek je řešitelem označen jako „Vyřešený“ nebo „Nevyřešený.“ 

 dojde ke zrušení požadavku ze strany zákazníka. Požadavek je označen jako 

„Stornovaný.“ 
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 požadavek je ve stavu „Odložený“ a čeká na doplňující informace od klienta  po dobu 

delší než je trojnásobek doby pro vyřešení požadavku dle SLA. V takovém případě je 

označen jako „Stornovaný.“ 

Ve všech těchto případech je zadavateli odeslána zpráva o ukončení práce na 

požadavku a žádost o akceptaci řešení.  Zpráva obsahuje informace o době odpracované při 

řešení požadavku a v případě požadavku „Nevyřešeného“ doporučení dalšího postupu 

klienta pro řešení problému. 

Po odeslání zprávy je požadavek označen jako „Dokončený.“ 

4.1.1.5 Akceptace 

Součástí zprávy o ukončení práce na požadavku odeslané zadavateli je žádost o 

akceptaci řešení. Pokud zadavatel neodpoví do 3 pracovních dnů, je požadavek považován 

za „Akceptovaný.“ 

V případě, že zadavatel odpoví a akceptuje přijaté řešení, označí pracovník 

helpdesku, který odpovědi přijímá, požadavek jako „Akceptovaný.“ 

Pokud zadavatel odmítne zvolené řešení a informuje o tom technickou podporu poté, 

kdy byl požadavek označen jako „Akceptovaný,“ je vytvořen nový požadavek a začíná 

znovu běžet lhůta pro vyřešení požadavku dle SLA. 

V případě, že zadavatel nesouhlasí se zvoleným řešením požadavku a své stanovisko 

předá před tím, než je požadavek označen za akceptovaný, je požadavek označen jako 

„Reklamace“ a předán supervizorovi. Lhůta pro vyřešení požadavku dle SLA pokračuje 

dále, do celkové doby řešení požadavku se nezapočítává doba, od okamžiku, kdy byla 

zadavateli odeslána informace o vyřešení požadavku do okamžiku, kdy byla doručena na 

helpdesk informace o odmítnutí řešení.  

Supervizor zkontroluje zvolené řešení a důvod pro jeho odmítnutí. V případě, že 

identifikuje chybu v řešení požadavku, předá ho zpět řešiteli, který požadavek zpracovával, 

k dořešení. Pokud v řešení chybu neidentifikuje, předá ho řešiteli na vyšším stupni podpory 

pro určení jiného způsobu řešení. 
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Obr.  4 - průběh požadavku firmou detailně 
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4.1.2 Katalog SLA 

Subsystém pro správu SLA katalogu obsahuje informace nutné k určení termínu 

řešení jednotlivých požadavků. Jsou v něm uloženy dva druhy informací: 

Kategorie SLA  

 kategorie SLA obsahují informace potřebné k určení termínů řešení jednotlivých 

požadavků. Obsahují informace o délce termínů k zahájení a vyřešení jednotlivých 

požadavků, o tom, jestli se do těchto termínů započítává doba mimo standardní 

pracovní dobu či dny pracovního volna a pracovního klidu. 

 standardně jsou používány 3 kategorie SLA (standard, silver, gold), u kterých jsou 

pevně dány doby reakce na požadavek a řešení požadavku a další parametry služby. 

Vybraní zákazníci mají některé parametry jednotlivých kategorií upravené, takže 

vznikají zvláštní kategorie SLA pouze pro daného zákazníka. 

Katalog služeb 

 obsahuje seznam služeb poskytovaných jednotlivým zákazníkům a systémů nebo částí 

systémů jednotlivými zákazníky používaných, ke kterým mají konkrétní zákazníci 

v rámci smlouvy dojednanou vyšší než standardní úroveň SLA. 

 obsahují také informace o tom, jaký je nejnižší potřebný stupeň technické podpory pro 

řešení těchto požadavků.   

Jednotlivým požadavkům jsou po jejich příjmu do systému přiřazeny služby 

z katalogu služeb. Na základě tohoto propojení jsou pak vypočítány termíny pro vyřešení 

požadavku 

4.1.3 Správa řešitelů 

Jednotlivé požadavky jsou přiřazovány řešitelům na základě priority a minimálních 

požadavků na úroveň znalostí řešitele. V této části systému je jednotlivým uživatelům 

systému přiřazena úroveň podpory, kterou mohou poskytovat v jednotlivých oborech 

činnosti firmy (technická podpora, vývoj...) 

4.1.4 Výkaznictví 

4.1.4.1 Pracovní výkazy pracovníků technického týmu 

Pracovníci technické podpory jsou povinni vykazovat veškeré činnosti prováděné ve 

své pracovní době. Část práce vykazují v rámci událostí k požadavkům. Doba strávená 

prací na jiných věcech, než přidělených požadavcích, je vykazována na interní účet. Tímto 
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způsobem mohou být vykazována interní školení a konzultace, administrativa, která se 

neváže ke konkrétním požadavkům klientů apod. 

Pro správu pracovních výkazů je nutné rozhraní s přehledem práce za zvolené období 

a možností přidat nové interní výkazy. 

4.1.4.2 Podklady pro fakturaci víceprací 

Každý zákazník má v rámci svých pravidelných měsíčních plateb předplacenu 

určitou dobu práce techniků na svém systému. V případě, že celkový čas pro fakturaci 

evidovaný na požadavcích akceptovaných v daném fakturačním období přesáhne 

předplacenou dobu, je zákazníkovi zbylý čas naúčtovaný jako vícepráce. 

 

4.2 Dokument o účelu systému 

Základní informace o analyzovaném systému jsou shrnuty v krátkém textovém 

dokumentu o účelu systému, který by měl obsahovat informace o cíli samotného systému a 

dále popis jednotlivých terminátorů a jejich rolí. 

Na základě rozhovorů s uživateli a analýzy procesů ve firmě byl cíl systému a 

seznam terminátorů upraven do podoby uvedené níže. 

4.2.1 Cíl systému 

Systém si klade za cíl zjednodušit a zpřesnit evidenci požadavků zpracovávaných 

zaměstnanci společnosti George Engineering a.s., automatizovat část činností prováděných 

v rámci evidence požadavků, zjednodušit přípravu podkladů pro fakturaci víceprací a 

zjednodušit evidenci práce jednotlivých řešitelů. 

4.2.2 Popis terminátorů a jejich rolí 

Zadavatel   

Osoba, která požádá společnost o provedení nějaké činnosti, většinou pomoc při 

řešení nějakého problému. Obvykle jde o zaměstnance společnosti George Engineering, 

zaměstnance zákazníka společnosti či partnera zákazníka.  

 zadání požadavků 

 přístup k informacím o stavu řešení požadavku 

 na vyžádání doplnění informací nutných k řešení požadavku 
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 akceptace řešení 

 na vyžádání autorizace zadání zadavatele 

Vedení 

 kontrola stavu požadavků, událostí a prací 

 vytváření reportů výkazů práce 

Účetní 

 získání podkladů pro fakturaci za uplynulé fakturační období 

Řešitel 

Osoby přímo se podílející na řešení jednotlivých požadavků, v rámci technického 

týmu jednotliví technici, v rámci vývojového oddělení analytici, architekti řešení a 

vývojáři, v rámci obchodního oddělení jednotliví obchodníci a podobně. 

 záznamy o postupu řešení požadavku 

 přesun požadavku na vyšší úroveň podpory 

 vkládání výkazů práce 

 žádosti o doplnění informací zadavatelem 

 žádost o konzultaci a poskytování konzultací ostatním řešitelům 

Supervizor 

Člen řešitelského týmu oprávněný v případě potřeby zasáhnout do standardního 

průběhu požadavku firmou.  

 přidělení požadavků „mimo pořadí“ 

 změna parametrů požadavků (priorita, stav, řešitel) 

 převod požadavku na jiný útvar 

Ostatní moduly informačního systému společnosti 

Navrhovaný informační systém sdílí některá data s ostatními systémy společnosti. 

Z nich čerpá informace o firmách zákazníků a jejich kontaktních osobách, řešitelích 

požadavků a odděleních společnosti. 
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4.3 Kontextový diagram 

Kontextový diagram je zvláštním případem DFD (viz. kapitola 4.4). Obsahuje jediný 

proces, který reprezentuje celý systém. Terminátory jsou jednotliví lidé a systémy z jeho 

okolí, s kterými systém komunikuje a tvoří jeho podstatné okolí. Datové toky mezi 

systémem a terminátory tvoří rozhraní mezi systémem a jeho okolím. 

 

Kontextový diagram navrhovaného informačního systému je na následujícím 

obrázku. Vytvořen byl na základě dokumentu o účelu systému. Pět terminátorů 

zobrazených v diagramu odpovídá terminátorům popsaným v dokumentu o účelu systému. 

Datové sklady Oddeleni, Firmy a Osoby reprezentují již existující zdroje dat sdílené 

s dalšími informačními systémy společnosti a zastupují tak šestý terminátor uvedený 

v dokumentu. 

 

 



Petr Vožeh : Analýza a návrh části IS při společnosti George Engineering, a.s. 

2014                   24 
  

 
Obr.  5  - Kontextový diagram navrhovaného systému 
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4.4 Data Flow Diagram 

DFD je modelovací nástroj sloužící k popisu datových toků v systému. Samotný 

systém je znázorněn jako síť procesů, které si mezi sebou předávají data. DFD je soustava 

grafů, jejichž uzly znázorňují jednotlivé procesy, terminátory a paměti a hrany datové toky 

mezi nimi. 

DFD je obvykle rozdělen kvůli přehlednosti do více úrovní. Nultou, nejvyšší úroveň 

představuje kontextový diagram, na kterém je celý systém znázorněn jako jeden proces. Na 

dalších úrovních DFD zobrazuje datové toky uvnitř jednotlivých procesů mezi jeho 

podprocesy, pamětmi a terminátory. 

Terminátory zastupují objekty, které nepatří do systému, ale do jeho okolí. 

Představují obvykle osoby či skupiny osob, s nimiž systém komunikuje. Datové toky, které 

propojují terminátory s jednotlivými procesy v systému, reprezentují rozhraní mezi 

systémem a vnějším světem. V DFD se terminátory označují obdélníkem s názvem 

terminátoru. 

Paměti představují úložiště dat, ve kterých jsou uchovávána pro pozdější použití. 

V DFD jsou obvykle znázorněny pomocí dvou rovnoběžek, mezi kterými je název paměti. 

Samotné procesy systému jsou znázorněny jako elipsa s názvem procesu uvnitř. 

Datové toky jsou značeny šipkou mezi jednotlivými procesy, pamětmi a terminátory. 

 

Na obrázku je zobrazen DFD první úrovně navrhovaného systému. Na něm je jeden 

proces Systém z kontextového diagramu rozdělen na čtyři procesy odpovídající 

jednotlivým funkčním celkům systému (Životní cyklus požadavků, Správa SLA, Správa 

řešitelů a Výkaznictví).  

Procesy Správa řešitelů a Správa SLA slouží k editaci tabulek potřebných pro 

samotný modul správy požadavků. Naopak modul Výkaznictví převážně čerpá z dat 

generovaných správou požadavků. Jinak jde o samostatné procesy, které spolu přímo 

nekomunikují a data si vyměňují pouze prostřednictvím datových pamětí. 

Kompletní sada DFD je v příloze B bakalářské práce. 
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Obr.  6 - DFD první úrovně 
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4.5 Minispecifikace 

Procesní minispecifikace popisují jednotlivé elementární procesy na nejnižším stupni 

DFD. Jsou psány tak, aby byly srozumitelné jak pro vývojáře, tak pro zákazníka. Používá 

se strukturovaná angličtina nebo grafická forma zápisu. Každému elementárnímu procesu 

z DFD, který není dále dělen na další podprocesy, odpovídá jedna minispecifikace. Ta 

popisuje postup, jakým způsobem proces zachází s daty, jak jsou vstupní data 

transformována na výstupní datové toky. 

Následuje příklad minispecifikace, konkrétně minispecifikace procesu Práce na 

pozadavku z navrhovaného systému. Minispecifikace dalších procesů jsou v příloze C 

bakalářské práce. 

 
 

FOR EVERY resitel DO 

   "načti vsechny POZ – pozadavek  z Pozadavky , kde aktualni resitel = prihlaseny resitel" 

   "serad podle priority" 

   "pošli seznam pozadavku do Resitel " 

   "načti vybrany pozadavek od Resitel" 

   "načti vsechny UD – udalost, kde UDA_pozadavek = vybrany pozadavek" 

   "pošli detail pozadavku do Resitel" 

   "načti pozadavek - aktivita od Resitel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (vykaz prace)" 

   "zapiš VYK – vykaz prace do Vykazy prace" 

   DO CASE { 

      POZ_novystav =  Vyreseny { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Vyřešený)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (vymaz aktualni resitel)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         "pošli predani k ukončení do Ukonceni pozadavku" 

         } 

      POZ_novystav =  Konzultace { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Konzultace)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (aktualni resitel -> OSO_new)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Odlozeny { 

         "pošli predani k doplneni do Doplneni informaci" 

         } 

      POZ_novystav =  LevelUp { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (LevelUp)" 

         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (vymaz aktualni resitel)" 

         "zapiš POZ – zmena stupne podpory do Pozadavky (uroven + 1)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (LevelUp, zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Ceka { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Čeká)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         } 

      POZ_novystav =  Nevyreseny { 

         "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Nevyřešený)" 
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         "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (výmaz aktualni resitel)" 

         "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

         "pošli predani k ukonceni do Ukonceni pozadavku" 

         } 

      } 

   IF  vsechny pozadavky resitele vykazuji stav "Čeká"  THEN  

      {"pošli zadost o prirazeni pozadavku procesu Prideleni pozadavku resiteli"} 

   ELSE nic  

   } 

 

FOR EVERY zruseni pozadavku DO  { 

   "načti pozadavek – aktivita od Resitel" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (vykaz prace)" 

   "zapiš VYK – vykaz prace do Vykazy prace" 

   "zapiš POZ – zmena stavu do Pozadavky (Storno)" 

   "zapiš POZ – zmena osob do Pozadavky (výmaz aktualni resitel)" 

   "zapiš UD - udalost do Udalosti (zmena stavu)" 

   "pošli predani k ukonceni do Ukonceni pozadavku" 

   } 

 

Popsaný proces po přihlášení řešitele načte z paměti Pozadavky všechny požadavky, 

kde přihlášený řešitel vystupuje jako aktuální řešitel. Seřadí je podle priority a seznam 

předá řešiteli.  

Poté, co řešitel vybere konkrétní požadavek z dodaného seznamu, načte události 

týkající se požadavku z paměti Udalosti a předá je řešiteli. 

Po dokončení práce řešitel předá procesu informace o provedné práci spolu 

s informacemi o novém stavu požadavku, případně upřesňujícími informacemi pro další 

činnosti. 

Proces zapíše informace o provedených pracech do pamětí Udalosti a VykazyPrace a 

dále postupuje podle určeného nového stavu požadavku. 

 V případě, že nový stav je „Vyřešený“ nebo „Nevyřešený“, zapíše změnu stavu do 

paměti Pozadavky, informace o události do paměti Udalosti (informace o změně stavu a 

detaily k řešení, případně důvod, proč nebyl požadavek vyřešen), vymaže aktuálního 

řešitele a předá požadavek k ukončení procesu Ukonceni pozadavku. 

Pokud je nový stav „Konzultace“, provede v paměti Pozadavky změnu stavu 

požadavku a aktuálního řešitele na osobu, s kterou bude stávající řešitel konzultovat, a do 

paměti Udalosti zapíše záznam o provedené změně stavu s komentářem ke konzultaci. 

V případě, že nový stav je LevelUp, provede proces výmaz aktuálního řešitele i 

odpovědného řešitele v paměti Pozadavky a zároveň zvýší úroveň podpory potřebnou pro 

řešení požadavku o jeden stupeň. Tím se požadavek přesune do fronty nepřidělených 

požadavků a při nejbližší příležitosti bude přidělen řešiteli zajišťujícímu vyšší úroveň 

podpory. Nakonec proces provede záznam o provedené akci do paměti Udalosti. 
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Pokud je nový stav „Odložený“, je požadavek předán procesu Doplneni informaci, 

který na základě předaných informací zajistí žádost zadavateli o dodání doplňujících 

informací a po jejich dodání přepočítá termín řešení. 

Pokud je nový stav „Čeká“, provede proces pouze změnu stavu v paměti Pozadavky 

a záznam o provedené změně do tabulky Udalosti. 

V případě, že všechny požadavky řešitele jsou ve stavu „Čeká“, je odeslána žádost o 

přidělení nového požadavku procesu Prideleni pozadavku resiteli. 

Občas se stane, že zadavatel zruší požadavek v průběhu jeho zpracování. V takovém 

případě proces načte od řešitele informace o právě prováděné činnosti, zapíše je do pamětí 

Udalosti a VykazyPrace, změní stav požadavku na „Stornovaný“, vymaže aktuálního 

řešitele a po zápisu informací o provedené akci do paměti Udalosti ho předá k ukončení 

procesu Ukonceni pozadavku. 
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5 Datový slovník 

ERD, DFD, kontextový diagram a další modelovací nástroje strukturované analýzy a 

návrhu informačních systémů popisují zkoumaný systém vždy pouze z jednoho 

konkrétního pohledu. DFD zkoumá datové toky v systému a popisuje jejich změny 

v jednotlivých procesech, ERD zobrazuje statický pohled na strukturu dat, STD popisuje 

změny stavu samotného systému. Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita jednotlivých 

takto vytvořených modelů, vytváří se datový slovník.   

Datový slovník slouží k zajištění integrity popisu systému pomocí jednotlivých 

modelovacích nástrojů na úrovni datových prvků. Obsahuje seznam všech datových 

objektů zkoumaného systému s přesnými definicemi jejich významu, struktury, platných 

rozsahů hodnot a vzájemných vztahů. Každý objekt obsažený v datovém slovníku pak 

musí být přítomen v ERD jako entita či její atribut, vztah nebo kombinace obojího. 

Stejně tak všechny datové elementy každého prvku v ERD musí být některým 

procesem v DFD nastaveny a použity. Musí tedy být zastoupeny některými datovými 

prvky datového slovníku. 

Pro tvorbu datového slovníku a kontrolu konzistence modelů platí následující 

pravidla: 

 každý datový tok a paměť musí být definovány v datovém slovníku. 

 každý datový prvek a datová paměť definovaný v datovém slovníku musí být 

použity v DFD. 

 každý datový prvek v datovém slovníku musí být použit v minispecifikacích 

nebo v DFD, anebo při popisu jiného datového prvku. 

 každá datová paměť musí být v ERD zastoupena jako objekt (entita), nebo 

vztah, nebo kombinace obojího. 

 datové prvky v datovém slovníku popisují jak data na DFD, tak data v ERD. 

 datové elementy (atributy) každého objektu v ERD musí být nastaveny 

některým procesem v DFD a také některým použity. 

 

Datový slovník může být vytvářen ručně například v textovém editoru nebo 

automaticky pomocí CASE nástroje, který s jeho pomocí kontroluje úplnost a 

kompatibilitu jednotlivých modelů. CASE nástroj použitý při návrhu našeho sytému, 

CASE Studio 2, tvorbu DD nepodporuje, datový slovník jsem vytvářel ručně v průběhu 

tvorby jednotlivých modelů. 
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Pro zápis položek datového slovníku platí následující notace: 

     =  skládá se z 

 +  a zároveň 

 ()  nepovinná část 

 [ | ]  výběr jedné z možností 

 { }  iterace (jedna nebo více možností) 

* *   komentář 

 @  identifikátor (klíč) 

 

Pro příklad položek datového slovníku uvádím popis některých datových toků a 

pamětí použitých procesem Prace na pozadavku popsaným v minulé kapitole. Další 

položky datového slovníku navrhovaného systému jsou v příloze D bakalářské práce. 

 

Datové toky: 
 
datový tok: SEZNAM POZADAVKU = { POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_priorita + 
POZ_termin + POZ_stav } 
popis: seznam požadavků technika 

datový tok: VYBRANY POZADAVEK = POZ_cislo 
popis: požadavek vybraný ke zpracování ze seznamu požadavků technika 
 
datový tok: DETAIL POZADAVKU = POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_priorita + 
POZ_termin + POZ_stav + { UD - udalost} 
popis: detail požadavku vybraného ke zpracování včetně informací o předchozích událostech 
vázaných k požadavku 
 
datový tok:  UD - UDALOST = UDA_nazev + UDA_popis + UDA_casudalosti + UDA_caszapsani + 
UDA_pozadavek + UDA_osoba + UDA_typudalosti 
popis:  komplet záznam do/z paměti Udalosti 
 
Paměti: 
 
paměť:  Pozadavky  = @POZ_ID + POZ_cislo + POZ_nazev + POZ_popis + POZ_start + 
POZ_priorita + POZ_termin + POZ_firma + POZ_stupenpodpory + POZ_stav + POZ_zadavatel + 
POZ_sluzba + POZ_cyklicky + POZ_autorizoval + POZ_odporesitel + POZ_aktualresitel 
popis: paměť pro uložení  základních informací o požadavku, v ERD odpovídají tabulky 
Pozadavek, Vazba_Poz_Oso, Stav_pozadavku 
 
paměť:  Udalosti = @UDA_ID + UDA_nazev + UDA_popis + UDA_casudalosti + UDA_caszapsani 
+ UDA_pozadavek + UDA_osoba + UDA_typudalosti 
popis: paměť pro uložení událostí vázaných k požadavkům nebo výkazům práce mimo požadavky. 
V ERD odpovídá tabulka Udalost a Typ_udalosti 
 
Datové prvky: 
 
Datový prvek  POZ_aktualresitel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace aktuálního řešitele 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
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Datový prvek  POZ_autorizoval, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby, která požadavek autorizovala 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_cas_autorizace, typ: D 
popis: čas autorizace požadavku pro výpočet termínu řešení 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  POZ_cislo, typ: C, délka 9 
popis: číslo požadavku 
Struktura: "POZ"+ {[cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_firma, typ: C, délka 16 
popis: zkrácený název firmy  
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
  
Datový prvek  POZ_nazev, typ: C, délka 128 
popis: název požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  POZ_odporesitel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby odpovědného řešitele 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_popis, typ: C, délka 4096 
popis: popis požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  POZ_priorita, typ: N, délka 1 
popis: priorita požadavku, čím nižší číslo, tím vyšší priorita 
 
Datový prvek  POZ_sluzba, typ: C, délka 8 
popis: identifikace služby z katalogu služeb svázané s požadavkem 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_start, typ: D 
popis: datum a čas zahájení řešení požadavku s odloženým startem 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  POZ_stav, typ: C, délka 20 
popis: stav požadavku – číselníková položka 
Struktura: [ ‘Nový‘ | ‘Čeká na autorizaci‘ |‘ Autorizovaný‘ | ‘Odmítnutý‘ | ‘Přijatý‘ | ‘Přidělený‘ | 
‘Rozpracovaný‘ | ‘Vyřešený‘ | ‘Ukončený‘ | ‘Akceptovaný‘ | ‘Čeká‘ | ‘Konzultace‘ | ‘Odložený‘ | 
‘LevelUp‘ | ‘Reklamace‘ | ‘Nevyřešený‘ ] 
 
Datový prvek  POZ_stupenpodpory, typ: C, délka 4 
popis: supeň znalostí řešitele vyžadovaný pro řešení požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  POZ_termin, typ: D 
popis: nejzazší datum a čas splnění požadavku podle smlouvy 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  POZ_zadavatel, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby zadavatele požadavku 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 

Datový prvek  UDA_casudalosti, typ: D 
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popis: datum a čas, kdy se udalost stala 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  UDA_caszapsani, typ: D 
popis: datum a čas, kdy byla zapsána do DB 
Struktura: [datum a čas] 
 
Datový prvek  UDA_nazev, typ: C, délka 256 
popis: název události 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_osoba, typ: C, délka 8 
popis: identifikace osoby, která událost zapsala 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  UDA_popis, typ: C, délka 4096 
popis: popis události 
Struktura: {[abeceda|cislice|specialni_znaky]} 
 
Datový prvek  UDA_pozadavek, typ: C, délka 8 
popis: číslo požadavku, ke kterému se událost váže 
Struktura: {[abeceda|cislice]} 
 
Datový prvek  UDA_typudalosti, typ: C, délka 16 
popis: typ události (automatická, komunikace interní/externí, výkaz práce) 
Struktura: [ ‘automatická‘ | ‘interní komunikace‘ | ‘externí komunikace‘ | ‘výkaz práce‘ ] 

 

abeceda = [A-Z|a-z|‘ ‘] 
cislice = [0-9] 
specialni_znaky = [´!´|´@´|´$´|´%´|´*´|´(´|´)´|´/´|´-´|´+´|´.´|´,´] 
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6 Závěrečné zhodnocení. 

Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí metod strukturované analýzy a návrhu 

informačních systémů navrhnout informační systém pro správu požadavků pro společnost 

George Engineering, a.s. Cíl jsem beze zbytku splnil, a to těmito kroky: 

Provedl jsem analýzu současných procesů společnosti týkajících se zpracovávané 

problematiky. Při analýze jsem spolupracoval s ostatními zaměstnanci ze všech útvarů 

společnosti i členy technických a vývojových týmů jiných společností (GE Money, 

Unicorn, Vuste-Apis). 

Navrhl jsem změny interních procesů týkajících se zpracování požadavků. 

S pomocí aplikace Case Studio 2 jsem navrhl informační systém pro správu 

požadavků. Během zpracování návrhu informačního systému jsem návrh konzultoval 

s jeho budoucími uživateli i externími spolupracovníky. Z modelovacích nástrojů 

strukturované analýzy a návrhu informačních systémů jsem použil dokument o cíli 

systému, kontextový diagram, data flow diagramy a entity relationship diagram, 

minispecifikace jednotlivých procesů a datový slovník. 

 

V první části bakalářské práce jsem se pokusil o tvorbu přehledu CASE nástrojů 

podporujících strukturovanou analýzu a návrh informačních systémů. Během tvorby 

přehledu jsem zjistil, že je jen velmi málo nástrojů specializovaných na strukturovanou 

analýzu a návrh IS. Většina současných výrobců CASE nástrojů se vzhledem k  trendům 

ve vývoji aplikací snaží o podporu objektového přístupu a možnost tvorby modelů 

používaných strukturovanou analýzou je omezena obvykle pouze na ERD. Nástroje, které 

umožňují i tvorbu ostatních modelů strukturované analýzy, případně kontrolu jejich 

konzistence jsou ojedinělé. 

Praktickou část bakalářské práce jsem zahájil analýzou současných procesů a 

popisem životního cyklu požadavků. Na základě tohoto popisu jsem vytvořil dokument o 

cíli systému, kontextový diagram a data flow diagram. Během tvorby DFD jsem průběžně 

vytvářel datový slovník systému a ze seznamu datových pamětí uvedených v datovém 

slovníku vznikla první verze ERD, která byla následně rozkladem M:N vazeb a 

normalizací upravena do konečné podoby. 

 

Implementace navrženého informačního systému zlepší současný stav především 

zrychlením procesu přijetí požadavku (odpadne doba hledání služeb a odpovídajících 

parametrů SLA), zpřesněním výpočtu termínů splnění požadavků (po přiřazení služby 

z katalogu služeb bude termín automaticky dopočítán; budou tedy eliminovány chyby 
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obsluhy), snížením výskytu neřešených nebo pozdě řešených požadavků díky nastaveným 

alarmům a snížením výskytu chyb ve fakturaci provedených prací (podklady pro fakturaci 

budou generovány automaticky, eliminuje se lidský faktor). Tyto skutečnosti povedou 

k vyšší produktivitě práce řešitelů a zlepšení image společnosti u zákazníků. 

Dalším krokem rozvoje navrženého informačního systému bude propojení systému 

pro správu požadavku s technickou dokumentací a následně vznik webového portálu 

helpdesku. 
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