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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem informační podpory 

pro správu vinohradů. Zadání pro bakalářskou práci definovala firma FULLCOM 

systems s.r.o., která se zabývá vývojem ERP systémů zejména pro potravinářský 

průmysl s cílem analyzovat a vytvořit rozšíření funkcionality jejich ERP systému FIS. V 

práci je uvedena vstupní analýza požadavků na systém, na základě které byl vypracován 

návrh databázové struktury a řešení informační podpory pro správu vinohradu včetně 

propojení s ERP systémem FIS.  

 

Klíčová slova: IS, ERD, IS FIS, vinohradnictví, evidence vinohradů. 

  

Summary 

The bachelor thesis deals with analysis and design of information support for 

vineyard management. Task was defined by FULLCOM systems s.r.o., a company 

which main activity is area of ERP systems for food industry. The aim of the thesis is 

analyse and develop the extension of ERP system FIS for vineyard management. The 

thesis contains design of database structure and solution of information support based 

on requirements analysis. Thesis also includes solution of connection of designed 

system to ERP FIS.  

 

Keywords: IS, ERD, IS FIS, viniculture, vineyards evidence.   
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Úvod  

Dnešní společnost žije ve věku, který by se mohl označit, jako věk počítačů. 

Tyto počítače, od výkonných sálových počítačů, tzv. mainframe pro složité a náročné 

výpočty, přes běžné stolní počítače a notebooky, až po kapesní „chytré telefony“, které 

se už mnohdy vyrovnají výkonem normálním počítačům. Počítače tak pronikly do 

každodenní činnosti každého z nás a život bez jejich pomoci si umíme jen těžko 

představit. 

Tato technologie má ještě větší význam, než pro osobní život, pro firmy a 

společnosti všech velikostí, pro které zajišťuje efektivní chod a činnost. Pro některé 

společnosti počítače znamenají strategickou roli, pro některé mají význam spíše 

podpůrný. Ovšem i pro podniky, kde počítače přímo nezasahují do výrobních postupů, 

mohou být velice užitečné. 

V toku času jsou neustále vytvářeny nové informace, které je potřeba dále 

zpracovat a uchovat k pozdějšímu využití a v lidských silách je to velmi obtížné 

zvládnout. Pokud se však podaří podniková data zorganizovat do vymezených a 

definovaných struktur, získáme významnou úsporu času a energie při zpracovávaní 

těchto dat. Pomocí těchto principů fungují dnešní databázové systémy a aplikace. 

Při tvorbě informačních systémů je prvotním úkolem shromažďování informací. 

Je téměř nemožné vyvinout nový informační systém tzv. z ničeho. V chodu podniku 

jsou datové struktury, tedy způsoby nakládaní s informacemi a jejich následné ukládání, 

a tyto struktury je potřeba analyzovat. Tato analýza nám poskytne představu, jak by měl 

informační systém fungovat. Sběr informací ovšem není jediným potřebným kritériem 

pro tvorbu informačního systému. Zdrojem důležitých informací pro návrh jsou samotní 

uživatelé systému. Tito uživatelé určí své požadavky, které by měl systém schopen 

splnit. Systém, který není schopen splnit svůj účel a nevyhovuje požadavkům svých 

uživatelů, nemá žádnou hodnotu. 

Dalším krokem při návrhu informačního systému je modelování dat. Cílem je 

navrhnout kvalitní datovou strukturu pro konkrétní databázový systém. S modelováním 
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dat souvisí také modelování funkcí, které nám znázorní, jaké jsou vstupy do systému a 

výstupy ze systému. Pomohou také pochopit, kam se data v systému pohybují a co se 

s nimi děje. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a samotný návrh evidence 

vinohradů a napojení na informační systém FIS, což je hlavní produkt společnosti 

FULLCOM systems. Evidence bude sloužit k přehledu úkonu prováděných na vinici, 

jako například použité prostředky k ošetření vinné révy, nebo aplikace hnojiv a 

související laboratorní rozbory a měření půdy i hroznů. Takto navržená evidence by 

měla pěstitelům vína usnadnit údržbu celé vinice. 

První část bakalářské práce je zaměřena na popis technologických postupu při 

výrobě vína. Následuje teorie popisující základní pojmy potřebné k analýze a návrhu 

informačního systému. Další část je zaměřená na samotnou analýzu požadavků 

zadavatele a stručný popis systému FIS. V poslední části práce je návrh evidence a 

závěr, ve kterém je zhodnocení a shrnutí celé práce. 
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1. Společnost FULLCOM systems 

1.1. Historie společnosti  

Česká softwarová společnost FULLCOM systems s r.o. je na trhu s informační a 

komunikační techniky více než 16 let. Historie této společnosti sahá do roku 1995, ve 

kterém vznikla firma FULLCOM s r.o. a začala pracovat na vývoji informačního 

systému pro řízení podniku, který je distribuován pod názvem FIS.  

V roce 2001 došlo k vyčlenění divize informačních systémů a vznikla společnost 

FULLCOM systems s r.o. Obě společnosti působí samostatně a vzájemně kooperují. 

Společnost již od svého vzniku byla zaměřena na potravinářský segment a na tuto 

cílovou skupinu se zaměřuje dodnes. Během své činnosti však získala zákazníky i 

z oblasti obchodu a služeb.[5] 

1.2. Filozofie společnosti 

Společnost pomáhá zákazníkům definovat podnikatelské cíle a tyto cíle následně 

realizovat pomocí IT služeb. Cílem je, aby informační systém maximálně podporoval 

podnikatelské aktivity zákazníků a zefektivnil veškeré procesy. 

1.3. Informační systém FIS 

FIS je informační systém kategorie ERP pro řízení podniků všech velikostí. 

Jedná se o výhradně český produkt, jehož vývoj započal v roce 1995. Je koncipován dle 

nejnovějších poznatků v oblasti databázových technologií a komunikační techniky. 

Poskytuje uživateli maximální komfort při získávání a vyhodnocování informací 

potřebných pro rozhodovací a řídící procesy. Umožňuje kromě standardních přehledů a 

informací uspokojit i požadavky na předem nedefinované sestavy, rozbory a grafy. IS 

FIS jako parametrický systém je schopen snadno a rychle se přizpůsobit změnám a růstu 

struktur organizace, vzniku nových poboček a středisek. Pomáhá řešit většinu běžné 

podnikové činnosti ve výrobních podnicích, obchodních firmách i v oblasti služeb. 

Informační systém FIS je tvořen vzájemně propojenými moduly, které svojí funkčností 

pokrývají jednotlivé procesy ve firmě.[4] 
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1.4. Moduly systému FIS 

1.4.1. Rozšíření WMS 

WMS (Warehouse Management System) je rozšíření informačního systému FIS, 

které slouží k podpoře operací ve skladovém hospodářství za pomoci on-line mobilních 

terminálů. Aplikace v tomto terminálu umožňuje provádět příjem a výdej zboží, balení 

nebo palet (SSCC) pomocí snímání kódu nebo jiného identifikátoru.  

1.4.2. Rozšíření IPCA 

Tento modul napojuje prodejní automaty a řeší sběr dat, evidenci zboží 

v automatech, ale také umožňuje platit přednabitými kartami a komunikuje se všemi 

partnery, kteří jsou do prodeje zboží v automatu zapojeni.  

1.4.3. Rozšíření pro mlékárenský průmysl 

Oborové řešení pro mlékárny je jedním z hlavních programů firmy. Základem 

jsou standardní moduly FIS pro oblasti účetních, ekonomických a obchodních agend. 

Oblast výroby je rozšířená o moduly pro řízení nákupu mléka a spolupráce s externí 

laboratoří.  

1.4.4. Rozšíření pro obchodní firmy 

IS FIS nabízí specializované řešení pro obchodní firmy všech velikostí. 

Standardní funkcionalita systému FIS je doplněna o modul e-shop, který je pro většinu 

firem zabývající se nákupem či prodejem nepostradatelný. E-shop spolupracuje, a je 

provázán s informačním systémem FIS. 

1.4.5. Rozšíření pro potravinářský průmysl 

Oborové řešení pro potravinářský průmysl obsahuje a podporuje veškerou 

agendu a specializované funkce v potravinářském průmyslu. 
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1.4.6. Rozšíření pro vinaře 

Oborové řešení pro vinaře uvedla firma na trh v roce 2011. Zkušenosti z oblasti 

potravinářského průmyslu byly uplatněny k tvorbě modulu, který usnadňuje sklepní 

hospodářství, laboratorní evidenci a v neposlední řade dohledatelnost výrobku.[9]  
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2. Představení technologického procesu zpracování vína 

2.1. Vinice v České republice 

Česká republika má dvě hlavní vinařské oblasti – Čechy a Moravu. Ty se 

následně dělí na další podoblasti. Největšího rozvoje u nás dosáhly vinice v období před 

třicetiletou válkou, kdy bylo na našem území kolem 35 tisíc hektarů vinic. V současné 

době je v České republice asi 377 vinařských obcí o rozloze 18 400 hektarů, na kterých 

pracuje přes 19 tisíc pěstitelů. Vinařské oblasti mají charakteristické rysy, počínaje 

kvalitou a vlastnostmi půdy, orientací svahu k jižní straně z důvodů co nejdelšího 

dopadu slunečního záření, a klimatickými podmínkami konče. 

Díky výborné kvalitě českého vína roste popularita u českých spotřebitelů i přes 

silnou zahraniční konkurenci. Kvalitativně jsou moravská bílá vína mezi špičkami 

světových bílých vín, které potvrzuje řada mezinárodních ocenění. Česká vína porážejí 

dokonce takové vinařské velmoci, jako je například Francie nebo Německo. 

Na kvalitě vína se také podepisuje fakt, že vinohradníci investují do svých vinic 

a vybavují je moderními přístroji a technologiemi na zpracování vína a následný export 

k zákazníkům.[1]  

2.2. Technologické postupy v pěstování vinné révy 

Moderní pěstování vinné révy stále častěji směřuje k ekologickým systémům 

hospodaření. Ve vinohradnictví se v současné době využívají tři základní produkční 

systémy. Jedná se o: 

a) Konvenční systém pěstování 

Tento systém představuje standardní postupy, které jsou uplatňovány po 

celé 20. století. Systém byl zaměřen na maximalizaci výnosů za pomoci 

maximálních chemických vstupů bez ohledu na životní prostředí. Půda 

byla celoplošně ošetřována v pravidelných intervalech, bez ohledu na 

výskyt patogenů. To má za následek úbytek živin a zhoršení kvality 

půdy. 
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b) Integrovaný systém pěstování 

Integrovaná produkce (dále jen IP) je ucelený ekologický systém 

pěstování vinné révy a její ochrany před škůdci s využitím přírodních 

biotechnologií a minimalizování vstupních nákladů. 

IP představuje způsob zemědělského hospodaření, jehož cílem je udržení 

rozvoje a je šetrný k agro-ekosystému a ostatním ekosystémům, které 

svou produkcí ovlivňuje. 

c) Organický systém pěstování 

Biologická produkce musí splňovat Nařízení Rady č. 2092/91 o 

ekologické produkci zemědělských produktů a potravin a řídit se 

zákonem 242/2000Sb., o ekologickém zemědělství.  

V ekologickém zemědělství není povoleno používat syntetická nebo 

minerální hnojiva, syntetické preparáty listové výživy a použití 

herbicidů. Pro tento systém se využívají PIWI
1
 odrůdy a aplikaci 

moderních prostředků na bázi jemně mletých jílových zemin a 

rostlinných výluhů.[6] 

2.3. Zpracování a výroba vína 

Při výrobě a zpracování vína se prolínají ve většině případů dvě odvětví, a to 

zemědělská produkce, čímž je myšleno pěstování, sběr hroznů (Obr.1), a následné 

průmyslové zpracování, tedy lisování, kvašení a případné stáčení do lahví. V jiných 

odvětvích potravinářského průmyslu se podnikatel zaměřuje jen na zpracování 

produktů, které nakupují od zemědělců a chovatelů. Při výrobě vína je obvykle osoba, 

která pěstuje víno také zodpovědná za následné zpracování. V následujících kapitolách 

si přiblížíme jednotlivé procesy. 

2.3.1. Sběr hroznů 

Předpokladem pro výrobu kvalitních vín jsou samozřejmě zdravé hrozny. 

V bobulích dochází během zrání k mnoha změnám. Je důležité proto stanovit správný 

termín vinobraní, aby byl obsah cukru co možná nejvyšší a obsah kyselin ještě 

                                                 
1
 PIWI je zkratka pro označení skupiny odrůd révy vinné odolných proti houbovým chorobám. 
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dostatečný. V našich podmínkách se hrozny sbírají v průměru od konce srpna (rané 

odrůdy) až do konce listopadu (pozdní odrůdy). Výjimkou je sbírání ledového vína v 

zimních měsících. Natrhané hrozny se ihned odvážejí k dalšímu zpracování.  

 

Obr. 1 Sběr hroznů [Zdroj: http://vinarstvinosreti.cz] 

2.3.2. Odzrňování hroznů 

Při tomto procesu se oddělují bobule od třapiny. Tento proces musí být 

efektivní, ale zároveň dostatečně jemný, aby nedošlo k poškození zrníček bobulí, která 

by mohla výslednou chuť ovlivnit. Výsledný produkt tohoto procesu se nazývá rmut
2
. 

2.3.3. Lisování 

Dalším krokem ve výrobě vína je lisování (Obr. 2). Při lisování se liší postupy u 

bílého a červeného vína. Zatímco při výrobě bílého vína se může lisovat hned po 

odzrnění, tak při lisování vína červeného se nechává rmut kvasit, aby se uvolnilo 

barvivo obsažené ve slupce
3
. Účelem lisování je oddělení moštu od matoliny

4
. 

Výlisovost se pohybuje kolem 60 – 80 %.  Vzniklý mošt bývá zakalený, a proto se 

                                                 
2
 Rmut je směs šťávy a narušených bobulí. 

3
 U červeného a modrého vína je barvivo obsaženo ve slupce, nikoliv v dužině. Díky této 

vlastnosti je možné vyrobit bílé víno i z červených a modrých bobulí. 
4
 Matoliny jsou pevné části po vylisování. 
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odkaluje. Nejedná-li se o vína s přívlastkem, je možné při nízké cukernatosti dodatečně 

dosladit řepným cukrem. 

 

Obr. 2 Lisování hroznů [Zdroj: http://projektysipvz.gytool.cz] 

2.3.4. Fermentace 

Fermentace, neboli kvašení je proces, kdy v moštu přeměnou cukru vzniká 

alkohol. Fermentaci je možné ve kvasných nádobách započít vybranými kvasinkami, 

nebo počkat, až mošt začne kvasit samovolně divokými kvasinkami. V poslední době je 

trendem nechat kvasit mošt při nižších teplotách (okolo 16 – 20°C), kdy je při této 

teplotě uchováno více aromatických látek, než při kvašení ve vyšších teplotách. Kvasící 

mošt nazýváme burčák. 

2.3.5. Školení vína 

Školení vína je proces, zahrnující finální manipulaci vína od kvašení až po 

přípravu ke stáčení. Začíná se tzv. siřením vína, tedy přidáním oxidu siřičitého, který 

zabraní oxidaci a znehodnocení. Dále víno prochází procesem čiření. To se provádí 

odstraněním bílkovin a dalších nečistot a nežádoucích látek. Dalším krokem je filtrace, 

která víno finálně vyčistí. Poslední proces školení vína je zrání. Bíle víno se nejběžněji 

nechává zrát v nerezových tancích, zatím co červené víno se nechává zrát v sudech 

dřevěných. [2] 
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2.3.6. Lahvování 

Hotové víno se plní do lahví. K plnění se používají různá zařízení od 

primitivního stáčení hadičkou až po kompletní stáčecí linky. Víno se převážně plní do 

skleněných lahví, ale také do plastových lahví a tetrapaků.[3] 
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3. Teoretická východiska pro navržení IS 

3.1. Etapy vývoje IS 

Tvorba informačních systémů je rozdělena na několik etap. Každá etapa je 

pečlivě analyzována za pomoci projektu. Tyto projekty mají za úkol obsáhnout všechny 

kritické body, které mohou ovlivnit nebo ohrozit vývoj IS. Pro rozsáhlé IS se vytváří ke 

každé etapě projekt zvlášť, aby bylo docíleno maximální efektivity a došlo ke 

zpřehlednění celého procesu. V případě menších informačních systémů někdy postačuje 

udělat jeden projekt, který v sobě má zahrnuty všechny etapy vývoje. 

1) Definování požadavků – v této etapě se definují požadavky zadavatele 

na základě globální strategie a plánu organizace. Z těchto požadavků se 

vytváří plán vývoje IS, aby maximálně podporoval strategické cíle 

organizace. 

2) Úvodní studie – cílem této etapy je posoudit realizovatelnost systému a 

zjistit, zda lze dosáhnout cílů vytyčených v předchozí etapě a určí, jestli 

ve vývoji IS pokračovat nebo ne. Společně s vedením uživatelské 

organizace se vytvoří základní koncept systému a odhadují se náklady na 

vývoj a provoz systému. 

3) Hrubá analýza a návrh – při hrubé analýze a návrhu systému dochází 

ke  zpodrobnění  základních požadavků na systém, které byly definovány 

v úvodní studii. Specifikují se celkové požadavky na systém, jejich 

priority a struktura musí být stanoveny před zahájením vývoje IS. 

4) Podrobná analýza a návrh – podrobná funkční a datová analýza a 

následný návrh funkčního a datového modelu, návrh uživatelského 

rozhraní. Podrobně prověření celého návrhu před samotnou 

implementací. 

5) Implementace – tvorba a ladění systému a následné testování správného 

a bezchybného fungování systému. Tvorba dokumentace a uživatelských 

příruček. 
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6) Zavádění – zavedení IS do provozu, což obnáší zajištění technického 

vybavení a následnou instalaci programového vybavení k uživateli a 

školení zaměstnanců, kteří budou s novým systémem pracovat. 

7) Provoz, údržba a rozvoj – zajištění provozu systému po technické, 

personální i materiálové stránce. Poskytování konzultací a informací 

k provozu nového IS.[7] 

3.2. Metody strukturované analýzy a návrhu IS 

Pod pojmem strukturované metody analýzy a návrhu se skrývají rozličné 

metody, nástroje a techniky vývoje informačních systémů. Patří mezi ně například 

diagram datových toku (DFD), entitně-relační diagram (ERD), strukturní diagramy a 

další nástroje a techniky, jako například normalizace dat.[7] 

3.2.1. Esenciální model 

Tento model zobrazuje vyvíjený systém na konceptuální a technologické úrovni. 

Model je tvořen z dílčích modelů, které reprezentují pohledy na vyvíjený IS. Esenciální 

model má dvě části: 

1) Model prostředí – tento model bere informační systém jako celek a 

určuje vazby se svým okolím. Má za úkol zjistit, co je části IS a co už 

jeho součástí není. Model prostředí je reprezentován kontextovým 

diagramem.  

2) Model chování systému – popisuje vnitřní strukturu IS. Má za úkol 

popis procesů a dat probíhajících uvnitř systému, tedy popisuje, jaká data 

zpracovává a jaká data jsou na výstupech. Model chování je 

reprezentován DFD společně s ERD, STD a datovým slovníkem (DD). 

3.2.2. Implementační model 

Postupným rozpracováváním esenciálního modelu se postupně dostaneme až k 

uživatelskému implementačnímu modelu. Model zohledňuje požadavky uživatele, tedy 

vymezuje rozsah automatizovaných částí a návrh grafického uživatelského rozhraní 

(GUI).[7] 
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3.3. Datové modelování 

Než začneme vytvářet datový model, je potřeba si uvědomit, jakou část reality 

chceme zobrazovat. Předpokládáme, že v konečné fázi vývoje modelu chceme s daty 

manipulovat – např. ukládat do databáze. K popisu tohoto modelu vývoje nám může 

pomoci tzv. princip tří architektur.  

Architektura definuje způsob použití abstrakce, tedy umožní rozčlenit 

problematiku datové základny na menší zvládnutelné části. Tří-úrovňová architektura je 

tvořená ze tří úrovní: 

1) Konceptuální úroveň – tato úroveň nám slouží k popsání předmětné 

oblasti datové základny. V této části se nebere v úvahu pozdější způsoby 

implementace a přináší pouze slovní popis určující co je obsahem 

systému a určení objektů, které reprezentují prvky reality. 

2) Technologická úroveň – v této úrovni se využívá relačních schémat, 

která vycházejí z konceptuální úrovně. Relační schémata nám graficky 

znázorní entity a vztahy mezi nimi, určují se zde atributy, primární a 

fiktivní klíče apod. Tento model stále není zatížen implementačními 

specifiky řešení. 

3) Implementační úroveň – zde vybíráme konkrétní databázovou 

platformu, ve které bude datová základna vytvořena. Využívá se zde 

specifika použitého vývojového prostředí, tedy jaký programovací jazyk 

použijeme atd. Implementační model určuje, čím je technologický model 

realizován.[7] 

3.3.1. Konceptuální úroveň 

Konceptuální úroveň slouží k popisu reality za pomoci objektů. Ve schématu se 

popisují všechny objekty zájmové reality a vztahy mezi nimi a je výsledkem datové 

analýzy. V této úrovni je velice důležitá komunikace s klientem, neboť tato část musí 

být srozumitelná jak pro zadavatele, tak pro tvůrce systému.  
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Pro modelování reality můžeme použít 4 konceptuální modely. Mezi tyto 

modely patří Hierarchický, Síťový, Entitně-relační a objektový model. V této práci si 

přiblížíme Entitně-relační model. 

Datová analýza 

Cílem datové analýzy je zjištění potřebných informací od zadavatele a zjištění 

jeho požadavků, jak by IS měl fungovat. Ke zjištění těchto informací existují metody, 

jako například diskuze, dotazníky, dočasné pozorování provozu firmy a další. Tyto 

metody se v ideálním případě kombinují k dosažení maximální informovanosti vývojářů 

IS. 

1) Diskuze – tato metoda je nejběžnějším prostředkem ke zjištění 

požadavků zadavatele. Při řádné přípravě obou stran je tato metoda 

velice efektivní, protože zaručuje odpovědi na všechny otázky 

s případným vysvětlením nejasných částí. Mezi hlavní nevýhodu této 

metody patří časová náročnost. 

2) Dotazníky – jsou využívány většinou pouze k získání doplňkových 

informací. Hlavní výhoda dotazníku je nízká nákladovost a zároveň 

dokáže zahrnout velké množství budoucích uživatelů IS. Oproti diskuzi 

není možné některé otázky rozebrat. 

3) Analýza dokumentů zadavatele – tato metoda je také velmi efektivní, 

neboť můžeme zjistit, jaká data jsou pro zadavatele důležitá. 

 

Entitně-relační model 

Tento tip modelu popisuje objekty a jejich vztahy textovým zápisem, nebo 

pomocí grafického zobrazení, které je názorné a snadno pochopitelné. K vytvoření 

takovéhoto modelu je potřeba znát základní prvky ERD. Patří mezi ně: 

1) Entita – je rozlišitelný objekt reality, jako např. UČITEL, KATEDRA 

atd. Entita se znázorňuje obdélníkem a je popsaná názvem, které by mělo 

být podstatné jméno a vystihuje její podstatu. 
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2) Atribut – je vlastnost entity (jméno učitele, identifikační číslo…), který 

charakterizuje danou entitu. Atributy můžeme dále rozlišit: 

 Základní – atribut, který nelze z jiných atributů odvozovat 

 Odvoditelné – jedná se o atributy, které lze odvozením získat 

z jiných atributů, ať už základních nebo dalších odvoditelných 

atributů. Do datového modelu se neuvádí. 

 Primární klíč – minimální množina atributů, zajišťující jedinečnou 

identifikaci. 

 Fiktivní klič – atribut nebo jejich množina, které jsou v jiné entitě 

primárním klíčem. Slouží pro vyjádření vztahů v datovém modelu. 

3) Vztah – jednotlivé entity vstupují do vzájemných vztahů. Slouží 

k svázání dat, která spolu souvisejí, ale nachází se v různých entitách. 

Vztah se ve většině případů znázorňuje kosočtvercem mezi entitami a 

jsou spojené spojnicí. U kosočtverce se přidává slovní popis vztahu, 

z pravidla sloveso. Vztahy mají tři charakteristiky: 

 Kardinalita – označuje maximální a minimální počet výskytu entity 

v určitém vztahu. 1:1, 1:N, M:N. Značí se šipkami. 

 Parcialita/volitelnost – volitelnost účasti ve vztahu vyjadřuje, zda 

je účast relace ve vztahu povinná nebo volitelná. 

 Stupeň – Stupněm vztahu se rozumí počet entit, které jsou 

asociované v jednom vztahu. 

 

Postup tvorby ERD 

1) Zvolení hlavních entit – v první řadě se ze získaných informací volí 

vhodné entity a jejich výstižné pojmenování. U každé entity zkoumá, 

jaký má hlavní účel, k čemu slouží a jaký má jednoznačný identifikátor. 

Následně se určí jednotlivé vztahy mezi entitami a jejich další atributy. 

2) Grafické znázornění – dalším krokem je znázornění celého slovního 

popisu do ERD diagramu. V diagramu se znázorní kardinality a parcialita 
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vztahů, k entitám se přiřazují jejich atributy a znázorňují se primární a 

fiktivní klíče.  

3) Odstranění tranzitivních vztahů – odstraňují se nepřímé vazby, které 

se mohou odvodit pomocí jiných vztahů. 

4) Odstranění nadbytečných entit – v některých případech muže dojít 

k situaci, že entita má pouze jediný atribut a to primární klíč. V takovém 

případě je vhodné zjistit, jestli není možné přiřadit tento atribut k jiné 

entitě, která je s ní ve vztahu.[7] 

3.3.2. Technologická úroveň 

Na technologické úrovni rozlišujeme, podle typu modelovaných vztahů, 

hierarchický, síťový, relační nebo objektový model. V současné době je nejrozšířenější 

relační model, který odstraňuje nedostatky ostatních modelů. Pomalu však začínají 

relační databáze nahrazovány objektovými databázemi. V této práci se seznámíme 

s relačním modelem. 

Relační datový model 

Relační databázový model má jednoduchou strukturu. Data jsou v tabulkách 

skládajících se z řádků a sloupců a všechny databázové operace jsou prováděny na 

těchto tabulkách.  

Termín relace je zde poněkud matoucí, protože jedna relace je vyhrazena jedné 

databázové tabulce. Na rozdíl od konceptuálního modelování je relace vnímána jako 

vztah mezi tabulkami. 

V relačním datovém modelu je zaveden aparát, který nazýváme schéma relace. 

To říká, jaký je název relace, kolik je v ní obsaženo sloupců a jak se tyto názvy jmenují 

a domény
5
. Je to tedy jakási definice struktury celé tabulky. Relací však nemusí být 

pouze tabulky, ale i data, která jsou strukturovaná do řádků a sloupců. 

Celý relační databázový model je tedy složen ze schémat relací a deklarace 

integritních omezení jako existence primárního klíče a zajištění referenční integrity. 

                                                 
5
 Domény jsou množiny všech přípustných hodnot přiřazené jednomu nebo i více atributům. 
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Data se vkládají do tabulek a tyto tabulky obsahují řádky a tvoří tím základ celé relační 

databáze. Tabulky tvoří strukturu záznamů s pevně danými položkami – atributy. Každý 

atribut má nadefinován název, typ a rozsah. Tabulky se spojují navzájem vazbami. 

Souhrn těchto tabulek, vztahů, indexů a dalších součástí tvoří relační databázi. Tato 

databáze se následně naplní konkrétními daty. V podstatě jde o transformaci ERD do 

relačních schémat s určením primárních klíčů, cizích klíčů, integritních omezení a 

datových typů jednotlivých polí.[8] 

 

Normalizace dat 

Normalizace relačního datového modelu je jedna z potřebných funkcí při 

navrhování databází. Hlavním účelem normalizace je odstranění redundantních, neboli 

opakujících se a nadbytečných dat, které by mohli v budoucnu způsobit anomálii při 

práci s databází. Normalizací dat si můžeme tedy představit úpravu struktury dat podle 

pravidel, tzv. normálních forem, kterých existuje celá řada, ale ve většině případů se 

požaduje dodržení pouze prvních tří. Při nedodržení normalizačních pravidel se může 

stát, že databáze bude poskytovat požadované seskupení údajů, ale v budoucnu se může 

vyskytnout požadavek na jiné seskupení dat a tento požadavek nebude možné splnit bez 

zásahu do struktury DB. [8] 

1) 1. normální forma (1.NF) – relace se nachází v první normální formě, 

pokud každý její atribut obsahuje hodnoty z pohledu databáze 

nedělitelné. 

2) 2. normální forma (2.NF) – relace je ve druhé normální formě, pokud je 

v první normální formě a zároveň každý neklíčový atribut je závislý na 

primárním klíči. 

3) 3. Normální forma (3.NF) – relace je ve třetí normální formě v případě, 

že datová struktura neobsahuje tranzitivní závislosti, tzn. že všechny 

neklíčové položky musí záviset na primárním klíči přímo, nikoliv přes 

jinou neklíčovou položku.[7] 
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3.4. Funkční modelování 

V datovém modelu zachycujeme data, tedy informace o reálných objektech. Ve 

funkčním modelování analyzujeme a projektujeme, jaké činnosti v informačním 

systému probíhají a tedy jak se jednotlivé data zpracovávají. Funkční model můžeme 

popsat slovně, procesním, stavovým, kontextovým a DFD diagramem, a mnoho dalšími. 

Nejčastěji se však používají DFD – Data Flow Diagram (diagram datových toků), který 

velmi přehledně znázorňuje, s jakými soubory se ve kterém procesu pracuje. 

3.4.1. Data Flow Diagram 

DFD slouží, jak píše Řepa [7], jako grafický prostředek návrhu a zobrazení 

funkčního modelu systému. Funkční model popisuje z jakých procesů a jejich 

návazností se realita skládá a potažmo i jaké procesy budou tvořit informační systém, 

má-li věrným modelem této reality. 

DFD je tvořen podobně jako ERD základními prvky. Mezi tyto prvky patří: 

1) Proces - Značí se kruhem nebo elipsou. Dle Řepy [7], jde o informační 

procesy (zpracování dat), jimiž je modelováno reálné dění. Proces 

znázorňuje transformaci dat, která vede k vyprodukování výstupu 

(transformace vstupu na výstup). 

2) Datový tok – jde o abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Řepa [7] 

uvádí, že datový tok vyjadřuje přesun dat/informací z jedné části systému 

do druhé, nebo z okolí systému do systému nebo ze systému do okolí. 

Znázorňuje se šipkou, kdy data tečou naznačeným směrem. Datový tok 

musí mít známý obsah a musí být pojmenovaný. Název datového toku 

musí daná data reprezentovat a jasně vyjadřovat jejích obsah. Datové 

toky obsahují ta data, která jsou systémem zpracovávána a ukládána. 

3) Datový sklad – jde o abstrakci jakékoliv formy uložení dat. Řepa [7] 

píše, že datový sklad vyjadřuje „depozitář“ dat (data uchovaná pro 

pozdější použití). Znázorňuje se pomocí dvou rovnoběžek. Slouží jako 

dočasné úložiště dat. Používá se všude tam, kde mezi procesy existuje 

časově zpožděné předávání dat. Název datového skladu by měl být v 
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množném čísle (např. „objednávky“). Pro každý datový sklad musí 

alespoň existovat jeden datový tok dovnitř (uložení dat) a jeden ven 

(použití dat). Datový sklad je pasivní, čili data do a z něj musí vždy téci 

přes proces 

4) Terminátor – neboli externí entita představuje objekty, které nepatří do 

popisovaného systému, nýbrž do jeho podstatného okolí. Řepa [7] píše, 

že externí entita znázorňuje externí zdroj, nebo místo určení dat. 

Vyjadřuje tedy objekt v okolí systému, s nímž systém komunikuje. 

Fyzicky to může být člověk nebo skupina lidí (oddělení), ale vždy je to 

objekt vně modelovaného systému. Může to být i jiný systém, který není 

přímo v centru zájmu modelu, ale má na něj vliv. Graficky se značí 

čtvercem/obdélníkem. I externí entita by měla mít výstižný název 

vyjadřující typ externího zdroje/místa určení (např. zákazník, banka). 

 

 

Obr. 3 Grafické znázornění prvků DFD [Zdroj: autor] 

 

3.4.2. Hierarchie DFD 

Slouží, jak uvádí Řepa [7] k tomu, aby se zpřehlednil popis procesů ve funkčním 

modelu, kde není účelné zacházet příliš do podrobností a držet úplnost celku. V 

takovém případě by byl popis příliš nepřehledný a nečitelný. Proto se používá 

hierarchická abstrakce typu agregace.  

Podle Řepa [7] má model systému vyjádřený pomocí DF diagramů stromovou 

(hierarchickou) strukturu. Podle podrobnosti rozkladu lze rozlišovat DF diagramy 

různých úrovní(Obr.4). Pokud vyvíjíme informační systém postupem shora dolů, 
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začínáme od přehledného diagramu a pokračujeme ke stále detailnějším diagramům. Na 

vrcholu hierarchie je pouze jeden DF diagram, tzv. kontextový diagram, který obsahuje 

systém jako jednu funkci. Kontextový diagram reprezentuje hranice systému a všechny 

zdroje a místa určení dat (terminátory). Bezprostředním rozkladem kontextového 

diagramu je nižší úroveň – DFD 0. Úrovně. Obsahuje základní funkce systému a jejich 

vztahy vyjádřené prostřednictvím datových toků a data storů. 

Stejným způsobem pokračuje hierarchický rozklad nižších úrovní až na 

elementární úroveň. Nejnižší úroveň obsahuje elementární funkce, též označované jako 

primitivní funkce.  

3.4.3. Pravidla tvorby DFD 

Řepa [7] píše, že při použití diagramu datových toků je vhodné dodržovat 

pravidla, která zajistí, aby metodická hodnota, kterou v sobě tento nástroj má, byla plně 

využita. 

Číslování procesů 

Číslování nám identifikuje jednak úroveň rozkladu, do níž funkce patří, a jednak 

i proces, jehož je daná funkce rozkladem. Tedy číslování se provádí shora dolů po 

úrovních a v rámci jedné úrovně. 

Názvy procesů 

Při pojmenovávání procesů je vhodné požívat stručné a výstižné popisy a měly 

by vyjádřit celý funkční význam procesu.  

Složitost DFD 

DFD musí být pochopitelné pro uživatele, analytika i konstruktéra systému. 

Nemělo by obsahovat příliš mnoho procesů a toků dat. Neměl by obsahovat méně než 

dva procesy nebo více než 9 procesů. 
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Pravidla konzistence, týkající se datových toků, Řepa [7]: 

 nesmí existovat proces/funkce, která bez vstupů produkuje data. Nemá 

žádné vstupní datové toky a má jen výstupní;  

 nesmí existovat proces, který pouze spotřebovává data. Má jen vstupní 

datové toky a žádné výstupní;  

 datové sklady smějí být propojeny jen pomocí funkce. To znamená, že 

datový tok do/z datového skladu musí vycházet z procesu, nebo do něj 

ústit;  

 datový tok do/z externí entity musí jít vždy přes proces;  

 datové toky mezi funkcemi znázorňují pouze předávaná data. 

Nevyjadřují volání jedné funkce druhou, ani předávání řízení;  

 datový tok s týmž názvem může být použit v DFD na více místech. 

Znamená to však, že se jedná stále o týž datový tok stejné struktury.  

 

Obr. 4 Hierarchie DFD [Zdroj: autor] 
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3.4.4. Minispecifikace 

Minispecifikace je podle Řepy [7] popis procesu na nejnižší úrovni 

hierarchického rozkladu. Upřesňuje, jaká je logika procesu (co se dělá tehdy, když…, 

jak dlouho apod.). Tedy určuje, co se musí udělat při transformaci vstupů na výstupy. 

Jde o detailní popis činnosti funkce. Musí vyjádřit sekvenci, selekci a iteraci a logické 

operace 

3.4.5. Data Dictionary (datový slovník) 

Datový slovník slouží k popsání datových prvků v systému. Jazyk datového 

slovníku má převážně textovou podobu.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4. Analýza požadavků na informační systém 

4.1. Analýza požadavků zadavatele 

Téma této bakalářské práce jsem konzultoval s firmou FULLCOM systems s r.o. 

která v roce 2011 uvedla na trh svůj nový produkt pod názvem oborové řešení pro 

vinaře. Tento modul informačního systému FIS byl vyvinut, aby maximálně podporoval 

vinaře v oblasti výroby a spolupráce s laboratořemi.  

Jako základní metodu pro zjištění požadavků na navrhovaný informační systém 

jsem použil metodu diskuze s panem Radovanem Čížem, který v této firmě pracuje jako 

vývojář softwaru. Z této diskuze bylo zřejmé, že ke kompletaci tohoto oborového řešení 

pro vinaře chybí modul evidence vinohradů, která by evidovala půdní bloky vinic. Tato 

evidence bude propojená s informačním systémem FIS, který si popíšeme níže, a kromě 

evidence půdních bloků se počítá i s integrací laboratorních měření půdy a hroznů, 

evidenci postřiků vinné révy a chemických či přírodních hnojiv. Modul bude také 

vykazovat jednotlivé data jak v papírové, tak v elektronické podobě.  

Základní ideologií je, že po připojení modulu s evidencí vinohradů do 

informačního systému FIS bude mít klient, v podobě vinaře, kompletní přehled o celém 

výrobním procesu. Tím je myšleno, že bude vědět, ze kterého vinohradu přišli hrozny 

k dalšímu zpracování, bude informován o průběhu výrobního procesu i skladování a 

evidenci vlastního výrobku, včetně laboratorních měření v průběhu celého procesu. 

4.2. Popis informačního systému FIS 

Modul evidence vinohradů bude připojen k již existujícím částem informačního 

systému FIS. Části IS FIS, které budou využívat modul evidence vinohradů, si stručně 

popíšeme níže: 

 Norma – tato entita eviduje normované množství hnojicích a 

postřikových prostředků a nejrůznějšího materiálu k provozu vinohradu a 

sklepního hospodářství. Umí vykalkulovat množství prostředků 

potřebných provedení a je napojena na katalog zboží, což umožňuje 

snadné objednání určitého množství zboží. 
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 Laboratorní měření – zde se evidují veškeré laboratorní měření půdy a 

kvality hroznů. 

 Zakázka – tato část slouží k vytvoření objednávek jednotlivých úkonů 

na vinici a technologických postupů, které jsou normovány. 

 Technologické postupy – zde je evidence většiny operací, nebo li 

technologických postupů, které se provádějí na vinohradu.  

 Katalog zboží – eviduje jednotlivé prostředky k ošetřování vinice a 

zpracování hroznů. 

 

4.3. Popis částí evidence vinohradů 

Z informací, které jsem získal při rozhovoru s panem Čížem, jsem shrnul 

evidování potřebných informací do následujících oblastí: 

 Evidence půdních bloků – v této evidenci bude seznam s jednotlivými 

vinicemi a vinařskými oblastmi a bude možné si z ní vyčíst, co se na 

daném půdním bloku pěstuje za odrůdu, jaká je výměra další informace o 

vinici.  

 Evidence úkonů – zde se budou zapisovat zakázky, které jsou vytvořeny 

v informačním systému FIS, jako např. postřiky, hnojení, sběr atd., a 

z evidence půdních bloků se přiřadí k vinici, na které byl daný úkon 

proveden. Tímto se nám zpřehlední prováděné práce na vinohradu.  

 Evidence výkupních lístků – pomoci této evidence bude možné 

nakupovat, nebo také prodávat produkty z jiných vinic, resp. z vlastní 

vinice. Evidence je napojená na evidenci půdních bloků. 

 

Tyto části budou propojeny s informačním systémem FIS.  
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5. Návrh datového modelu 

V předešlé kapitole jsme si popsali a zanalyzovali, jak by měl informační systém 

vypadat, a co by měl umět. Z těchto informací můžeme začít pracovat na návrhu řešení, 

které bude zajišťovat evidenci půdních bloků, úkonů prováděných na vinici a výkupních 

lístků. V první fázi bude návrh datové základny evidence pomocí E-R diagramu i 

s napojením na části informačního systému FIS.  

5.1. Informační model 

V této podkapitole si vyjádříme pomocí ERD strukturu ve tvaru entit a vztahů. 

Jednotlivé vztahy a objekty budou také podrobněji popsány. 

5.1.1. Konceptuální model 

V rámci konceptuálního modelování byly z analýzy vybrány následující objekty: 

 Název objektu: Evidence půdních bloků 

o Popis: seznam vinic a vinařských obcí, jejich výměry a odrůdy, které se 

na nich pěstují.  

o Charakteristiky: číslo vinice, oficiální kód vinice, půdní blok, výměra, 

vinařská obec, podoblast. 

 

 Název objektu: Evidence úkonů 

o Popis: Do této tabulky se budou vkládat hlavičkové informace ze 

zakázek. Veškeré popisné data se zadávají do zakázky, která je součástí 

informačního systému FIS 

o Charakteristiky: číslo úkonu. 

 

 Název objektu: Výkupní lístek 

o Popis: zde je možné nakupovat, nebo prodávat vinné produkty 

o Charakteristika: číslo výkupního lístku, druh pohybu (nákup, prodej), 

název odběratele, název dodavatele. 
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Z předešlého popisu objektů a jejich charakteristik si vyčleníme entity. K těmto 

entitám si přiřadíme atributy včetně primárních klíčů. 

Entita: Ev_ pudnich_bloku 

Atribut Identifikační označení 

Číslo vinice ID_vinice (PK) 

Oficiální kód vinice Ofic_kod_vinice 

Půdní blok Pudni_blok 

Vinařská obec Vinarska_obec 

Podoblast Podoblast 

Výměra Vymera 

Tabulka 1Popis entity Ev_pudnich_bloku 

Entita: Vykupni_listek 

Atribut Identifikační označení 

Číslo výkupního lístku ID_vykupniho_listku (PK) 

Druh pohybu Druh_pohybu 

Název odběratele Nazev_odberatele 

Název dodavatele Nazev_dodavatele 

Tabulka 2 Popis entity Vykupni_listek 

Entita: Ukon 

Atribut Identifikační označení 

Číslo úkonu ID_ukonu (PK) 

Tabulka 3 Popis entity Ukon 

 

5.1.2. E-R diagram 

K vymezeným entitám jsem navrhnul entitně-relační diagram, který zahrnuje i 

zjednodušeně namodelovanou strukturu informačního systému FIS. Evidence vinohradů 

bude napojená s IS FIS k entitě ZAKÁZKA a LABORATORNÍ MĚŘENÍ. Toto propojení 

je názorně vidět na přiloženém diagramu (Obr.5).  
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E-R diagram je rozdělen vodorovnou čárou na dvě části. Jedna znázorňuje část 

informační systém FIS a druhá navrhovanou evidenci vinohradů. Informační systém FIS 

má ovšem mnohem složitější strukturu, ale pro účely této práce postačí jen hrubý náhled 

na jeho strukturu.  

 

Obr. 5 E-R diagram [Zdroj: autor] 

5.1.3. Logický relační model 

Předběžná relace 

Vztahy mezi entitami vyřešíme přidáním fiktivního klíče podle typu vztahu. 

Program Case Studio 2, který byl použit k vytvoření E-R diagramu, automaticky tyto 

klíče umisťuje podle zvoleného typu vazby. 

EV_PUDNICH_BLOKU  (ID_vinice (PK),…) 

VYKUPNI_LISTEK (ID_vykupniho_listku(PK), 

ID_vinice(FK),…) 

UKON (ID_ukonu(PK), Typ(FK), R_dok(FK), 

C_dok(FK), ID_tech_postupu(FK), 

Kod_normy(FK), ID_vinice(FK) 
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Úplné relace 

Úplné relace vytvoříme z předběžných relací, doplněním zbývajících atributů. 

EV_PUDNICH_BLOKU (ID_vinice (PK), Ofic_kod_vinice, Vymera, 

Pudni_blok, Vinarska_oblast, Podoblast) 

VYKUPNI_LISTEK (ID_vykupniho_listku(PK), 

ID_vinice(FK),Druh_pohybu, 

Nazev_odberatele, Nazev_dodavatele) 

UKON (ID_ukonu(PK), Typ(FK), R_dok(FK), 

C_dok(FK), ID_tech_postupu(FK), 

Kod_normy(FK), ID_vinice(FK) 
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6. Zpracování dat, typový příklad GUI a propojení s ERP 

6.1. Tvorba a zpracování číselníků 

Do evidence půdních bloku je potřebné vložit seznam vinařských oblastí, 

podoblastí a jednotlivých vinohradů. Tento seznam je možné volně získat z webových 

stránek ministerstva zemědělství. Na těchto stránkách se dá vybrat ze seznamu buď 

pouze určitá vinařská oblast a získat číselníky s určitými daty, nebo zvolit všechny 

oblasti a získat tak kompletní seznam (Obr.6).  

Takto vytvořené číselníky můžeme exportovat ve dvou formátech. Jedním z 

formátů je XLS, což je klasická tabulka vytvořená v programu MS excel. Druhým 

formátem je XML, což je značkovací jazyk, určeny především pro výměnu dat mezi 

aplikacemi. Firma FULLCOM systems používá pro import číselníků formát XLS, 

pomocí SQL příkazů INSERT.  

 

Obr. 6 Export číselníku vinařských oblastí [Zdroj: autor] 

 

6.2. GUI informačního systému FIS 

Databáze bude napojená na informační systém FIS, tudíž bude využívat i jeho 

grafické prostředí. V následujících náhledech si uděláme představu, jak se vkládají data 

do systému, i jak vypadá samotný modul IS FIS. 
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6.2.1. Výrobní zakázka 

Tato vstupní sestava (Obr.7) slouží k zadávání operací a výrobních zakázek, 

které se musí na vinohradu provést.  

 

Obr. 7 Výrobní zakázka [Zdroj: FULLCOM systems] 
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6.2.2. Technologický postup 

Do této sestavy (Obr.8) se vkládají výrobní a technologické postupy, které se 

využívají při tvorbě zakázky. Je zde také patrné propojení s tabulkou operace.  

 

Obr. 8 Technologický postup [Zdroj: FULLCOM systems] 

6.2.3. Měření k zakázce 

V této sestavě je přehled o měřeních kvality vína, rozbory půdy a další důležitá 

měření. 

 

Obr. 9 Měření k zakázce [Zdroj: FULLCOM sysstems] 
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6.3. Propojení databáze s ERP systémem 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5, databáze bude propojená s informačním 

systémem FIS. Toto napojení není nijak složité a je vytvořeno ve stejné databázi Oracle 

pod stejným uživatelem.  
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza a následný návrh evidence vinohradů, 

která se následně napojí na modul ERP systém FIS. Návrh byl vytvořen tak, aby 

maximálně vyhovoval požadavkům zadavatele, v tomto případě společnosti FULLCOM 

systems.  

V první části této práce jsme se seznámili s některými nejdůležitějšími 

technologickými postupy v oblasti zpracování vína. Následuje kapitola zabývající se 

teoretickými východisky potřebných k navržení informačního systému. V této kapitole 

jsou popsány etapy vývoje informačního systému a strukturovaný přístup na tvorbu 

informačního systému. Je zde popsáno datové modelování vycházející z koncepce tří 

architektur. Je zde nastíněna i modelace funkcí, kterou jsem ovšem v práci nepoužil 

z důvodu, že tuto metodu zadávající firma nepoužívá. Je zde však zmíněná, aby doplnila 

další možnou metodu k modelaci informačního systému.  

V následující části práce je již samotná analýza a návrh databáze. Jako první 

krok byla provedena analýza požadavků na systém a stručné popsání modulu 

informačního systému FIS. Z této analýzy byl následně vytvořen E-R diagram.  Je zde 

také popsán import dat z číselníků, které lze exportovat z ministerstva zemědělství, 

s informacemi o jednotlivých vinařských oblastech. Jsou také přiložené snímky 

některých vstupních formulářů z informačního systému FIS a propojení tohoto systému 

s navrhovaným systémem.  
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