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Anotace 

Tato práce seznamuje s principy a postupy strukturované analýzy informačních systému. 

Metoda je využita pro vytvoření modelu strukturované analýzy pro modul informačního 

systému servisní řízení činnosti při JTA–Holding,spol. s.r.o. pomocí CASE Studia 2, která 

bude využita pro budoucí implementační fázi tohoto modulu.  

 

Klíčová slova 

Diagram datových toků, Entitně relační diagram, datový slovník, Strukturovaná analýza, 

CASE Studio 2, Informační systém. 

 

Summary 

This work introduces to principles and practices of structured analysis of information 

systems. The method is used to model the structural analysis module of the information 

system for service management activities at JTA-Holding, Ltd. with using CASE Studio 2, 

which will be used for future implementation phase of this module. 
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Data flow diagram, Entity relationship diagram, data dictionary, structured analysis, 

CASE Studio 2, information system. 

 

  



 

 

Obsah 

Prohlášení ......................................................................................................................... 2 

Poděkování ....................................................................................................................... 5 

Anotace ............................................................................................................................. 6 

Klíčová slova ................................................................................................................. 6 

Summary .......................................................................................................................... 6 

Keywords ....................................................................................................................... 6 

Seznam použitých zkratek .............................................................................................. 9 

Úvod .................................................................................................................................. 1 

1. Cíl práce, seznámení s prostředím firmy JTA–Holding,spol. s.r.o. .................. 2 

1.1. Seznámení s prostředím firmy .......................................................................... 2 

1.2. Popis prostředí aktuálního stavu servisní činnosti bez IS ................................. 3 

1.3. Historie nasazení a implementace IS ve firmě JTA .......................................... 4 

1.4. Požadavky na subsystém řízení servisní činnosti .............................................. 4 

2. Analýza a návrh datové struktury: Entity Relationship Diagram .................... 6 

2.1. Stupeň relace ..................................................................................................... 7 

2.2. Kardinalita relace .............................................................................................. 7 

2.3. Povinnost relace ................................................................................................ 9 

2.4. Identifikace relace ............................................................................................. 9 

2.5. Normalizace databáze ..................................................................................... 10 

2.6. ERD analyzovaného IS ................................................................................... 12 

2.7. Popis ERD analyzovaného IS ......................................................................... 13 



 

 

3. Analýza a návrh funkce IS: kontextový diagram, Data Flow Diagram, 

minispecifikace ............................................................................................................ 15 

3.1. Kontextový diagram ........................................................................................ 15 

3.2. Data Flow Diagram ......................................................................................... 18 

3.2.1. Prvky Data Flow Diagramu ................................................................................. 18 

3.2.2. Pravidla konzistence DFD ................................................................................... 20 

3.2.3. Hierarchie DFD ................................................................................................... 20 

3.3. Minispecifikace ............................................................................................... 21 

4. Naplnění datového slovníku ................................................................................ 22 

4.1. Datový slovník pro ERD ................................................................................. 23 

4.2. Datový slovník pro DFD ................................................................................. 25 

5. Kontrola konzistence modelů prostřednictvím datového slovníku ................. 26 

5.1. Pravidla kontroly konzistence pomocí datového slovníku .............................. 26 

5.2. Příklad kontroly konzistence pro analyzovaný IS ........................................... 26 

6. Závěrečné zhodnocení ......................................................................................... 31 

Seznam použité literatury ............................................................................................. 32 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 33 

Seznam příloh ................................................................................................................ 34 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

AT atribut entity 

CASE  Computer-aided software engineering, označení softwaru, 

 využívaných pří vývoji počítačových programů 

DD datový slovník 

DFD diagram datových toků 

DT datový tok 

ERD entitně relační diagram 

FAQ často kladené otázky 

FK cizí klíč 

HW hardware 

IS informační systém 

PK primární klíč 

SQL strukturovaný dotazovací jazyk 

SW software 

 



Jakub Babilon: Analýza a návrh IS při JTA – Holding, spol. s r.o. 

2014 1 

Úvod 

Informační technologie dnes přinášejí a tvoří v podstatné míře vysoké hodnoty pro 

jednotlivé organizace, díky kterým jsou organizace schopny lépe řídit procesy v podnikání. 

Nedílnou součásti všech firem se stal informační systém, který má za úkol pomoci firmám 

dosahovat jejích cílů. Pomocí informačních technologií jsou podniky schopny efektivněji 

provádět činnost podnikání, lépe řídit a sledovat business procesy. Díky těmto potřebám se 

stále více investuje do pořizování a implementace informačních systému a s tím související 

rozmach a vývoj jednotlivých řešení těchto informačních systému. Existuje řada podniků, 

které požadují vývoj informačních systému šitých na míru právě jejich business procesům a 

postupům, proto se ve velké míře setkáváme s řešením návrhu a implementace jednotlivých 

informačních systému pro konkrétní prostředí společností.  

První fázi vývoje informačního systému je analýza business procesů a jejich převedení 

do několika modelů, které popisují informační systémy ze všech možných úhlu pohledů na 

proces. Jednou takovou metodou je strukturovaná analýza informačního systému, která se 

zabývá analýzou datových toků informačního systému ve společnosti. Nedílnou součásti této 

analýzy je návrh entitně relačního diagramu, kontextového diagramu, diagramu datových 

toků, popis minispecifikací a vytvoření datového slovníku. Všechny tyto nástroje tvoří 

strukturovanou analýzu informačního systému, která je nezbytná pro následnou programovou 

implementaci a nasazení informačního systému do reálného provozu. 

Pro účel strukturované analýzy se využívají CASE nástroje různých výrobců. Pro 

potřeby této práce jsem využil CASE Studio 2, jejímž majitelem je společnost 
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1. Cíl práce, seznámení s prostředím firmy JTA–Holding,spol. 

s.r.o. 

Cílem bakalářské práce je zpracování, návrh a vytvoření strukturované analýzy pro 

modul informačního systému řízení servisní činnosti pro firmu JTA-Holding, spol. s.r.o. která 

bude sloužit v budoucnu jako podklad pro programovou realizaci tohoto modulu informačního 

systému. V teoretické části nahlédneme do problematiky strukturované analýzy IS, stručně 

vysvětlím a popíši základní principy strukturované analýzy a její modely. Strukturovaná 

analýza je vytvořena pomocí software CASE STUDIO 2. Pomocí kterého jsem vytvořil ERD a 

DFD modely, které jsou pro strukturovanou analýzu nezbytné. 

Na přiloženém CD naleznete konkrétní zpracování strukturované analýzy včetně 

zdrojových souborů CASE Studia 2 pro firmu JTA, a to konkrétně pro subsystém řízení 

servisní činnosti. Výstupem je zpracování ERD, který naleznete v textu na Obrázek č. 12 ERD 

analyzovaného IS a v příloze č. 1. Kontextový diagram naleznete na Obrázek č. 13 

Kontextový diagram – 0. Úroveň DFD a v příloze č. 2. Kompletní DFD, který je k náhledu v 

příloze č.3. Kompletní zpracování datového slovníku je v příloze č. 4. Jednotlivé 

minispecifikace pro elementární procesy na DFD jsou v příloze č. 5. 

1.1. Seznámení s prostředím firmy 

Stavební společnost JTA, která se zabývá především kompletní výstavbou komerčních 

objektů a s tím související reklamační, údržbářské a revizní práce na zařízeních a strojích 

dodávaných do těchto objektů. Firma JTA se skládá ze 4 divizí: divize stavební, divize 

drobných staveb, divize inženýrských činností a divize obchodní činnost. Jedná se o firmu se 

sídlem v Ostravě a působící po celé České Republice. Společnost má okolo 60 zaměstnanců, 

kteří se zabývají projekční, administrativní a řídící činností firmy JTA.  
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1.2. Popis prostředí aktuálního stavu servisní činnosti bez IS 

Veškeré požadavky na opravy, revize a servisní činnosti jsou řešeny přes obchodně-

technický úsek firmy. Partneři volají na telefonní kontakt nebo píšou email na dedikovanou 

emailovou adresu určenou pro řešení servisních situací. Požadavek je zapsán na čistý list 

papíru, neexistuje žádný předepsaný formulář nebo předepsaná forma zápisu požadavku. Poté 

je z papírové kartotéky nalezen spis pro dané zařízení a k němu veškeré dostupné informace, 

které mají pomoci při řešení nahlášených požadavků na servisní činnosti. Dle rozsahu a typu 

požadavku je incident předán danému servisnímu pracovníkovi nebo je dojednán externí 

servisní partner pro odstranění servisního požadavku.  

Objednávky a nákup materiálu, součástek a dalších dílu na opravu se vyřizuje přes 

obchodně-technický úsek.  

Po úspěšné opravě, předá technik na obchodně-technický úsek protokol o odstranění 

závady. Protokol musí být podepsaný zodpovědným zástupcem partnera, tím dává partner 

souhlas, že závada byla odstraněna a může být vystavena nárokována faktura. Protokol 

obsahuje, datum odstranění závady, název, značku a výrobní číslo zařízení, které bylo 

opraveno, použitý materiál, dobu opravy, podpis zodpovědného zástupce partnera atd. 

Neexistuje žádná kartotéka pro vedení evidence jednotlivých oprav nebo revizí u 

partnerů. Protokoly o provedení odstranění závady jsou součásti faktury v podobě přílohy, 

která je zakládána v účetním sektoru. V případě potřeby dohledání opravy je potřeba požádat 

účetní úsek, který musí projít faktury v daném období a vyhledat patřičný doklad s přílohou o 

opravě, zásahu nebo revizi. 

Jedná-li se o interní opravu zařízení nebo strojů, jejímž majitelem je firma JTA, opět zde 

neexistuje žádné efektivní řízení servisní činnost nebo jakákoliv evidence. Vše je řízeno dle 

potřeb situace a nejsou přesně rozděleny a popsány kompetence. 
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1.3. Historie nasazení a implementace IS ve firmě JTA 

Stavební firma JTA podala v roce 2010 žádost o dotaci z fondů Evropské unie v rámci 

rozvoje IS pro malé a střední podniky. V rámci této dotace byla vypracovaná studie stávající 

infrastruktury a stav informačních technologií ve společnosti. Byl navržen inovační plán 

informačních technologií v rámci celé společnosti z důvodu zlepšení konkurenceschopnosti na 

trhu a zefektivnění řízení aktivit firmy JTA. Inovačním procesem mělo projít jak stávající HW 

vybavení, které již nesplňovalo standardní požadavky pro efektivní chod společnosti, tak 

implementace informačního systému. Společnost doposud nevyužívala žádný komplexní 

informační systém.  

V rámci implementace IS byla vytvořena poptávka na dodávku informačního systému 

s několika propojenými moduly. Bylo implementováno několik subsystému: helpdesk, správa 

projektové dokumentace, docházkový systém, správa dokumentace ISO atd. Společnost však 

nezahrnula do implementace IS velmi důležitý subsystém pro firmu samotnou, a to řízení 

servisní činnost, který má zefektivnit, zpřehlednit a usnadnit aktivity spojené s opravami 

jednotlivých zařízení a strojů včetně revizních prohlídek.  

1.4. Požadavky na subsystém řízení servisní činnosti 

Subsystém řízení servisní činnosti je modul IS, který musí zajistit komplexní evidencí 

servisních činnosti pro firmu JTA. Účelem je zajištění efektivnější správy těchto aktivit a 

umožnit uchovat veškeré informace o provedených servisních činnostech a zařízeních, které 

byly servisovány v DB po celou dobu životnosti modulu IS. S tím souvisí vedení evidence 

jednotlivých zákazníků a servisních smluv, které jsou nezbytné pro definování přesných 

pravidel servisní činnosti a záruk pro jednotlivá zařízení. IS disponuje evidencí pro vedení a 

správu skladu s náhradními díly pro jednotlivá servisovaná zařízení. Souhrn definovaných 

požadavků na modul řízení servisních činností: 

 Webový portál pro servisní techniky a zákazníky, příjem servisních hlášení  

prostřednictvím telefonu nebo dedikované e-mailové adresy 

 Servisní dispečink a přidělování oprav jednotlivým technikům nebo servisním frontám  
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 Evidence servisních smluv a zařízení, na které je poskytována podpora a servis  

dle výrobních čísel 

 Záruční a pozáruční servis, evidence náhradních zařízení, náhradních dílů a  

jejich spotřeby na opravy dle výrobních čísel 

 Evidence spotřeby práce na jednotlivé opravy 

 Sledování historie servisní zakázky, sledování servisních zakázek dle stavů 

 Sledování oprav ve vlastním středisku nebo u externího partnera  

 Sledování cyklických a periodických aktivit, automatické generování požadavků  

na preventivní údržbu, automatické upozorňování na termíny  

 Databáze řešených problémů (FAQ)  
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2. Analýza a návrh datové struktury: Entity Relationship 

Diagram 

Entity Relationship diagram slouží k vytvoření datové struktury databáze. Tento model 

je nezbytnou součástí strukturované analýzy. Využívá se ke kontrole konzistence návrhu 

strukturované analýzy IS. Jednotlivé entity v ERD představují datové sklady v DFD. 

Relační databáze je tvořena entitami (tabulkami), které zpravidla představují v reálném 

světě objekty se stejnými atributy (vlastnosti). Jeden atribut je reprezentován v entitě jedním 

sloupcem. Například objekt Zákazník je jedna entita, která může mít atributy: název, jednatel 

zákazníka, adresa, kontakt atd.  

  

Obrázek č. 1 Příklad entity 

Seznam atributů je přizpůsoben potřebám IS podle toho, které atributy jsou nezbytně 

nutné ke správné funkcionalitě DB a IS. V každé tabulce by měl existovat právě jeden klíčový 

atribut tzv. Primary key (PK, primární klíč), díky kterému jsme schopni jednoznačně odlišit 

záznamy v tabulce. Primární klíč musí být jedinečný a povinný záznam při vytváření záznamu 

v DB tzn., nemůže obsahovat hodnotu NULL. Ostatní atributy jsou na tomto klíči závislé. 

Nejčastěji se setkáme s PK typu integer, u kterého dochází k automatické inkrementaci o jedna 

v případě přidání záznamu do tabulky. Entita může obsahovat i tzv. Foreign key (FK, cizí 

klíč), který definuje vztah mezi dvěma tabulkami a to takový, že hodnota v určitém sloupci 

musí existovat v jiné (cizí) tabulce. Pomocí FK nám vzniká integritní omezení, které nám 

umožní vložit pouze povolené hodnoty do primární tabulky, které existují v cizí tabulce. Tyto 
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tabulky bývají často označené terminologii „rodičovská“ pro primární tabulku a „dceřiná“ pro 

cizí tabulku.  

Jednotlivé tabulky jsou spojeny vazbami (relacemi), které určují vztahy mezi entitami. 

Znázorňují se pojmenovanou čárou, která spojuje tabulky. Relace jsou charakterizovány 3 

vlastnostmi: 

 stupeň relace 

 kardinalita relace 

 povinnost relace 

 identifikace relace 

2.1. Stupeň relace 

Určuje s kolika tabulkami je relace ve vztahu. 

 Unární vztah – relace je spojena s jednou tabulkou 

 Binární vztah – relace spojuje dvě tabulky 

 Ternární vztah – relace mezi třemi tabulkami 

 Enární vztah – relace mezi n-tabulkami 

Ternární a enární vztahy se v praxi objevují velice zřídka a velmi obtížně se modelují. 

Nejčastější vazbou v relačních databázích je vztah binární. 

2.2. Kardinalita relace 

Určuje typ relace mezi tabulkami. Je znázorněna na obou koncích čáry popisující relaci. 

Kardinalita 1:1 

Jednomu záznamu v jedné tabulce odpovídá jeden záznam v jiné tabulce. Tyto případy 

se objevují velmi zřídka, protože data toho typu mohou být v jedné tabulce. 
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Obrázek č. 2 Vazba 1:1 

Kardinalita 1:N 

Jeden záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v jiné tabulce. 

 

Obrázek č. 3 Vazba 1:N 

Kardinalita M:N 

Definuje vazbu, ve které může několik záznamů z jedné tabulky odpovídat několik 

záznamů z jiné tabulky. Tento vztah se realizuje pomocí tzv. vazební tabulky, která obsahuje 

PK z obou tabulek, a vznikají dvě vazby typu 1:N a 1:M 

 

Obrázek č. 4 Vazba M:N 
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2.3. Povinnost relace 

Povinnost relace určuje, zda je účast relace ve vztahu povinná nebo nikoliv. Povinnost 

ve vztahu je popsána čárou, která na konci má nebo nemá prázdné kolečko. 

 

Obrázek č. 5 Povinnost ve vztahu je vynucena 

 

Obrázek č. 6 Povinnost ve vztahu není vynucena 

 

2.4. Identifikace relace 

Existují tři typy identifikující relační vazbu v ERD. 

Identifikační relace  

Dceřiná entita přebírá primární klíč z rodičovské entity a PK se stává součástí dceřiné 

entity. Tato entita se stává závislým subjektem a je zobrazena v Case Studiu 2 jako entita se 

zaoblenými rohy a relace je značena plnou čárou. 

 

 

Obrázek č. 7 Identifikační relace 
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Neidentifikační relace 

Dceřiná entita nepřebírá primární klíč z rodičovské entity a PK se nestává součástí 

dceřiné entity. V dceřiné entitě je PK z rodičovské entity zastoupen jako FK. V Case studiu 2 

je takováto relace označena čerchovanou čárou.  

 

Obrázek č. 8 Neidentifikační relace 

Informativní relace 

Tento typ relace nepřebírá žádné klíče, jedná se pouze o logické znázornění vztahu a 

nevytváří se vztah v SQL během generování SQL scriptu.  

 

Obrázek č. 9 Informativní relace 

2.5. Normalizace databáze 

Máme-li nadefinované všechny entity a atributy, které jsou potřebné ke správné 

funkcionalitě IS, přichází na řadu tzv. normalizace databáze. Tento proces odstraňuje 

nedostatky entit jako je redundance nebo vznik nechtěného vedlejšího efektu operace nad 

databází, při kterém dojde ke ztrátě nebo nekonzistenci dat. Postup normalizace je rozdělen do 

několika kroků a po dokončení každého z nich se tabulka nachází v určité normální formě. 

V praxi se většinou normalizuje do Třetí normální formy. Tato normální forma nám zaručí 

konzistenci dat a minimalizuje vznik nechtěných vedlejších efektů.  

 1NF – Každý atribut obsahuje pouze atomické hodnoty 

 2NF – Každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči 

 3NF – Všechny neklíčové atributy musí být vzájemně nezávislé  
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CASE Studio 2 umožňuje všechny tyto vlastnosti nadefinovat pomocí GUI při návrhu. 

Můžeme evidovat veškeré informace o jednotlivých entitách a jejich atributech, vyplnit název 

atributu, datový typ, integritní omezení, popis, můžeme definovat indexy atd. Pro relace mezi 

entitami lze definovat typ relace, kardinalitu, povinnost, referenční omezení, nastavení pro 

generování SQL skriptu pro DB atd. 

 

Obrázek č. 10 Nastavení entity – Case Studio 2 

 

Obrázek č. 11 Nastavení vztahu – Case Studio 2 
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2.6. ERD analyzovaného IS 

 

Obrázek č. 12 ERD analyzovaného IS 
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2.7. Popis ERD analyzovaného IS 

Kompletní entitně relační diagram naleznete na Obrázek č. 12 ERD analyzovaného IS. 

Entita Smlouva slouží k uchování informací o jednotlivých smlouvách mezi firmou JTA 

a zákazníkem. U smluv potřebujeme uchovávat informace jako platnost smlouvy od data, 

platnost smlouvy do data, datum kdy byla smlouva zpracovaná, status smlouvy, ke každé 

smlouvě je uložena příloha v PDF, která je kopii podepsaného originálu a je možné evidovat 

libovolné poznámky ke smlouvě.  

Entita Zakaznik uchovává informace o zákaznících, se kterýma firma JTA spolupracuje 

nebo spolupracovala. Obsahuje všechny potřebné údaje nezbytné ke komunikaci a 

administrativní spolupráci mezi zákazníkem a firmou JTA. Obsahuje název zákazníka, jméno 

odpovědné osoby, která má právo jednat v souvislosti s řízením servisní činnosti, úplnou 

adresu sídla zákazníka, kontaktní údaje a je možné evidovat libovolnou poznámku 

k zákazníkovi. 

Entita PSC je seznam všech měst v ČR a jejích patřičných poštovních směrovacích čísel. 

Entita Zarizeni uchovává informace o jednotlivých zařízeních a strojích, pro které firma 

JTA poskytuje nebo poskytovala servisní činnost. Záznamy obsahují informace o jednotlivých 

zařízeních jako název, kategorie, pod kterou spadají, značku, označení, výrobní číslo, datum 

kdy bylo zařízení dodáno, status zařízení, zdali je stále pod servisem nebo již je vyřazeno 

záruční dobu, dále evidujeme, jak často má být na zařízení poskytována revize, libovolný 

komentář k zařízení a můžeme nahrát přílohu např. servisní knížku nebo manuál ve formátu 

PDF. 

Entita Revize eviduje jednotlivé provedené revize na zařízeních, kde evidujeme datum 

povedení revize, je možné nahrát přílohu ve formátu PDF, libovolnou poznámku a ID číslo 

technika, který revizi prováděl. Toto ID je načítáno z externí databáze modulu administrace. 

Entita Servis uchovává informace o provedených servisních činnostech na zařízeních. 

Evidujeme datum vytvoření požadavku na servis, datum zahájení odstranění servisního 

požadavku a datum dokončení servisního úkonu. Dále se eviduje stav servisní činnosti, který 
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může být: nový, vyřizuje se, vyřízeno, zavřeno a reklamace. Entita eviduje dále typ servisu, 

zdali se jedná o servis nebo revizi. Je možné uložit libovolnou poznámku k provedenému 

servisu a evidujeme ID technika, který servis provádí. Toto ID je načítáno z externí databáze 

modulu administrace. 

Entita Servis_polozka je vazební tabulkou pro vazbu M:N mezi entitou Servis a Sklad. 

Uchovává informaci, jaký materiál byl použit k jakému servisnímu úkonu, eviduje počet a 

umožňuje uložit libovolnou poznámku k použitému materiálu. 

Entita Sklad slouží k evidenci materiálu, náhradních dílu a součástek, které jsou 

potřebné k servisním úkonům na zařízeních. Eviduje název materiálu, kategorii, do které 

spadá, značku, označení, použitelnou měrnou jednotku, počet na skladě, výrobní číslo, číslo 

regálu na skladě, kde je položka uskladněna, eviduje, zdali má být na tuto položku využita 

automatická objednávka a je možné evidovat libovolnou poznámku. 

Entita Objednavka eviduje jednotlivé objednávky položek na sklad. Obsahuje, který 

dodavatel vyřizuje objednávku, datum, kdy byla objednávka vytvořena, datum dodání 

objednaného materiálu, status objednávky, zdali byla objednávka zaslána nebo již byla 

dodána. Je možné evidovat poznámku k objednávce a také připojit kopii objednávky jako 

přílohu v PDF. 

Entita Objednavka_polozka je vazební tabulkou M:N mezi entitou Sklad a Objednávka. 

Eviduje jednotlivé položky na objednávce, jejich počet a status zdali byly dodány nebo jsou 

zatím ve stavu objednána. 

Entita Dodavatel eviduje všechny dodavatele, od kterých firma JTA objednává materiál, 

zboží, součástky a náhradní díly pro zařízení a stroje. Eviduje název dodavatele, název 

zástupce dodavatele, který je kompetentní jednat ohledně objednávek a dodávek zboží. Entita 

eviduje adresu sídla dodavatelé a kontaktní údaje. Entita umožňuje uchovávat libovolnou 

poznámku k dodavateli. 
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3. Analýza a návrh funkce IS: kontextový diagram, Data Flow 

Diagram, minispecifikace 

K návrhu funkce IS jsem využil CASE Studio 2, ve kterém jsem vytvořil model 

kontextového diagramu, diagramy datových toků a entitně relačního diagramu. Jedná se o 

silný nástroj, který je vhodný pro svou jednoduchost, přehlednost a intuitivní prostředí. Dnešní 

CASE nástroje se zaměřují na objektově orientované modelování, ve kterém chybí diagram 

datových toků, a proto nejsou vhodné pro strukturovanou analýzu. Analýzu a návrh funkce IS 

jsem provedl na základě detailní studie chodu servisní činnosti firmy JTA. 

3.1. Kontextový diagram 

Kontextový diagram je model, který nám vymezuje hranice mezi zkoumaným systémem 

a jeho okolím. V kontextovém diagramu je systém znázorněn jako jeden proces popisující celý 

systém, a který komunikuje s okolím pomocí datových toků. Okolí je znázorněno pomocí tzv. 

terminátoru, jedná se zpravidla o skupinu lidí nebo jiné systémy, kteří se systémem 

komunikují. Poskytují systému vstupní podněty na zpracování, které systém může uchovávat 

pro pozdější účely nebo je může transformovat v potřebná data, které terminátoři potřebují od 

systému získat. Kontextový diagram musí obsahovat všechny datové toky, které se vyskytují 

mezi systémem a terminátory. 

Kontextový diagram jsem navrhl a vytvořil pomocí CASE STUDIA 2. Tento diagram 

naleznete na Obrázek č. 13 Kontextový diagram – 0. Úroveň DFD a v příloze č. 2. 

CASE STUDIO 2 nemá k dispozici kontextový diagram jako modelovací nástroj, ale 

využívá DFD diagram 0. úrovně. Jeho hlavní funkce je vymezení okolí systému, které přichází 

do interakce s informačním systémem v podobě terminátorů. 
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Obrázek č. 13 Kontextový diagram – 0. Úroveň DFD 

Kontextový diagram analyzovaného modulu řízení servisní činnosti obsahuje 4 

terminátory, kteří vstupují se systémem do interakce, a buď do systému zapisují data, nebo 

požadují od systému informace, které IS uchovává. 
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 Terminátor Zákazník zde představuje reálného zákazníka, který často vstupuje do 

interakce se systémem, ať z důvodu nahlášení poruchy, potřebného servisního zásahu nebo 

pokud si žádá o servis pro nové zařízení nebo stroje. Dává podněty na zrušení servisní 

smlouvy a vyjadřuje nespokojenost s vyřízením servisní činnosti v podobě reklamace. 

Terminátor Obchodně-technický úsek zodpovídá za chod a správné využívání tohoto 

modulu. Kontroluje, vyplňuje, zadává, opravuje a vyřizuje veškeré potřebné informace, které 

jsou pro chod modulu nezbytné. Reaguje na požadavky zákazníků, dodavatelů a vedení.  

Terminátor Ředitel představuje vedení firmy, které zde plní funkci kontrolora a 

dohlížeče, zdali jsou servisní činnosti prováděný dle dohodnutých smluv, zdali se dodržují 

termíny plnění, zdali nedošlo k pochybení ze strany firmy JTA, jakož to dodavatele servisních 

služeb a jestli jsou zákazníci s poskytovanou službou spokojení.  

Terminátor Dodavatel Představuje dodavatelské firmy, které zajišťují dodávky a vyřizují 

poptávky po jednotlivých náhradních dílech a potřebného materiálu k opravám. 
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3.2. Data Flow Diagram 

Diagram datových toků je jeden z nejpoužívanějších modelovacích nástrojů ve 

strukturované analýze systému. DFD slouží k modelování funkcionality systému a poskytuje 

funkčně orientovaný pohled na systémy. Zachycuje datové toky v systému a je znázorněn jako 

síť procesů, které plní určité funkce v systému a předávají si data mezi sebou. Základními 

prvky DFD jsou terminátor, proces, datový tok a datový sklad. 

Z důvodu velké obsáhlosti jednotlivých diagramů datových toků je nevhodné umísťovat 

tyto diagramy přímo do textů bakalářské práce. Zpracování jednotlivých úrovní diagramů 

datových toků naleznete v příloze č. 3.  

3.2.1. Prvky Data Flow Diagramu 

 Terminátor 

Představují externí entity, které reprezentují zdroje a příjemce dat. Veškeré informace 

vysílané nebo přijímané systémem jsou realizovaný pomocí terminátoru. Mohou to být osoby, 

skupiny lidí, objekty nebo jiné systémy, které již nespadají do analyzované oblasti systému. 

Mezi jednotlivými terminátory neexistuje na DFD žádné vztahy. Pojmenování terminátoru je 

libovolné. 

 

Obrázek č. 14 Označení terminátoru 

 

 Proces 

Jedná se o prvky systému, které se starají o transformaci vstupu na výstupy. Každý 

proces musí být jednoznačně pojmenován slovem, frázi nebo jednoduchou větou. Toto 

pojmenování by mělo vystihovat, co proces dělá. Každý proces je navíc označen 

jednoznačným číslem v tzv. desetinném třídění.  
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Obrázek č. 15 Označení procesu 

 Datový tok 

Je prvek, který znázorňuje přenášení dat ať už v podobě informačních hodnot nebo 

fyzických materiálů a to z jedné části systému do druhé, přesun z okolí do systému nebo 

přesun ze systému do okolí systému. Znázorňují se pomocí šipky, která nám určuje směr 

datového toku. Datový tok musí být jednoznačně pojmenován, ale může se vyskytovat 

vícekrát, v tomto případě přenáší stejný obsah. Datové toky můžou být i bez pojmenování a to 

v případě, že je zřejmé jaké data přenášejí, typicky se jedná o datové toky směřující do nebo 

z paměti. V DFD modelu se můžeme také setkat s tzv. řídicími toky, které se znázorňují 

přerušovanou čárou, a nesou signál přerušení nikoliv data. Většinou se jedná o příkazy typu 

proveď, čekej atd. 

 
Obrázek č. 16 Označení datového toku 

 

 Datový sklad (paměť) 

Představují pasivní prvky systému, které slouží jako dočasné uložiště dat pro pozdější 

využití. Data v něm nejsou transformována. Musí mít jednoznačný název, nejčastěji je 

odvozen od entity z ERD. Nad datovým skladem jsou povolené operace čtení, modifikace, 

zápis nebo mazání.  

 

Obrázek č. 17 Označení datového skladu 
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3.2.2. Pravidla konzistence DFD 

Každý proces musí být očíslován a číslování se přenáší pomocí tečkové notace do 

nižších úrovní DFD. Všechny prvky musí obsahovat stejné pojmenování na všech úrovních 

DFD. V DFD nesmí nastat situace, kdy se z jedné části systému dostaneme do druhé části 

systému pouze přes terminátora, v tomto případě se systém rozpadá na dva systémy. Paměť se 

opakovaně uvádí na všech nižších DFD úrovních, které již byly použity v diagramu vyšší dané 

úrovně. V DFD by se neměl vyskytovat proces, který přijímá data od jiného procesu a 

přeposílá je dalšímu procesu v nezměněné podobě. Z důvodu lepší přehlednosti by se nemělo 

vyskytovat dohromady více než 7±2 procesů a pamětí. Nesmí existovat proces, který jenom 

přijímá nebo jenom posílá data. Mezi dvěma terminátory, mezi terminátorem a datovým 

skladem nebo dvěma datovými sklady nemůže existovat přímý datový tok. Vždy zde musí 

probíhat komunikace pomocí alespoň jednoho procesu. 

3.2.3. Hierarchie DFD 

Z důvodu dodržení pravidla 7±2 nám zřídka kdy bude stačit pouze jeden DFD k popisu 

systému. Proto DFD má hierarchický charakter, kde diagramy nižších úrovní popisují 

složitější procesy vyšších úrovní. Proto se DFD tvoří dekompozicí jednotlivých procesů top-

down a tím vznikne stromová struktura, kde kořenem je jeden proces znázorněný 

v kontextovém diagramu (0. úroveň DFD).  

CASE STUDIO 2 automatizuje dodržování některých pravidel, které jsem popsal výše 

v kapitole 3.2.2 Pravidla konzistence DFD. Automaticky čísluje procesy dle úrovní. Při použití 

prvku na vyšší úrovni se tento prvek automaticky objeví na úrovni nižší v DFD, toto však 

neplatí v opačném případě, vytvoříme-li prvek na nižší úrovni, již nebude automaticky 

vytvořen na úrovni vyšší. Toto je však logické z podstaty věci, protože se jedná o nástroj 

dekompozice systému top-down. Smažeme-li prvek na vyšší úrovni, dojde ke smazání i na 

úrovni nižší.  
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3.3. Minispecifikace 

Jedná se o nástroj, který slouží k popisu logiky každého procesu na poslední úrovni 

DFD. Tyto procesy jsou elementární a nemá smysl je dále dekomponovat. Minispecifikace 

jsou popisovány pomocí přirozeného jazyka (nejčastěji strukturována angličtina nebo čeština) 

a to z důvodu čitelnosti jak pro analytiky, tak pro uživatele, kteří nemusí disponovat 

programovacíma znalostmi. Dalším způsobem popisu elementárních procesů je strukturovaný 

diagram. 

V rámci této bakalářské práce jsem vypracoval 28 minispecifikací, které popisují 

všechny elementární procesy na DFD. K popisu jsem využil anglicko-český strukturovaný 

jazyk. Tento způsob, mi přijde pro popis elementárních procesů velmi přehledný, stručný a 

výstižný. Každý analytik, který přijde do styku s těmito minispecifikacemi nebude mít 

nejmenší problém pochopit analogii a činnost jednotlivých elementárních procesů. 

Příklad minispecifikace pro proces 1.2.3.1 Kontrola stavu revizi (start every day). 

Kompletní vypracování všech minispecifikací naleznete v příloze č. 5. 

BEGIN 

 FOR EVERY zarizeni 

IF Zarizeni je servisovano (AT: Zarizeni.status=servisovano) AND datum    

poslední revize + četnost revize – 31dnu < dnešní datum  

(AT: Revize.datum + Zarizeni.cetnost_revize - 31 dnu) 

THEN 

SEND pozadavek (DT: Pozadavek cinnost) TO Sprava cinnosti; 

ENDIF 

END 

END 
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4. Naplnění datového slovníku 

Datový slovník (Data dictionary) je dalším samostatným nástrojem strukturované 

analýzy. Jedná se však o jeden z nejdůležitějších nástrojů analýzy, protože představuje 

centrální popis všech datových prvků v systému s jednoznačnými definicemi jejich struktury, 

platných rozsahů hodnot, vzájemných vztahů a významu. Obsahuje popis jak datových toků a 

pamětí na DFD, tak popis entit na ERD.  

CASE STUDIO 2 tento nástroj nemá k dispozici, a proto jsem musel vytvořit DD 

pomocí tabulkového procesoru ručně. CASE nástroje jiných výrobců zpravidla tento nástroj 

podporují a DD je generován na základě grafických diagramů a vyplněných vlastností 

jednotlivých prvků. CASE nástroje umožňují díky DD kontrolovat úplnost a jednoznačnost 

ERD a DFD modelů.  

Datový slovník využívá následující symboly k popisu jednotlivých prvků ERD a DFD 

modelů: 

= skládá se z 

+ a zároveň 

( ) nepovinná část 

[ | ] výběr jedné z možnosti 

* * komentář 

@ identifikátor (klíč) 
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4.1. Datový slovník pro ERD 

Datový slovník pro ERD obsahuje popis struktury jednotlivých entit analyzovaného 

informačního systému. Prvním atributem je vždy klíčový atribut většinou v podobě primárního 

klíče entity, který se značí symbolem @. Následuje seznam všech atributů jednotlivých entit. 

Pokud atribut může nabývat hodnoty NULL, pak je v datovém slovníku uvedený v závorce a 

znamená, že při ukládání nového záznamu do entity databáze může být tento atribut prázdný, 

nevyplněný.  

Entitně relační diagram naleznete na obrázku Obrázek č. 12 ERD analyzovaného IS a 

popis jednotlivých entit naleznete v kapitole 2.7 Popis ERD analyzovaného IS. Kompletní 

vypracovaný datový slovník naleznete v příloze č. 4. 

 

Dodavatel = @id_dodavatel + id_psc + nazev + (zastupce_nazev) + ulice + cp + 
 email + tel + ic + (dic) + (poznamka) 

Objednavka = @id_objednavka + id_dodavatel + datum_vytvoreni +  
(datum_dodani) + status + (poznamka) + (priloha) 

Objednavka_polozka = @id_objednavka + @id_material + pocet + (status) 
PSC = @id_psc + mesto + psc 
Revize = @id_revize + id_zarizeni + datum + (priloha) + (poznamka) + id_technik 
Servis = @id_servis + id_zarizeni + datum_vytvoreni + (datum_zahajeni) +  

(datum_ukonceni) + stav + typ + (popis) + id_technik 
Servis_polozka = @id_servis + @id_material + počet + (poznamka) 
Sklad = @id_material + nazev + kategorie + znacka + (oznaceni) + 

(merna_jednotka) + pocet + vyrobni_cislo + regal_cislo +  
auto_objednavka + (poznamka) 

Smlouva = @id_smlouva + id_zakaznik + platnost_od + platnost_do + 
 datum_zpracovani +status + (priloha) + (poznamka) 

Zakaznik = @id_zakaznik + id_psc + nazev + (zastupce_nazev) + ulice +  
cp + email + tel + ic + (dic) + (poznamka) 

Zarizeni = @id_zarizeni + id_smlouva + kategorie + znacka + (oznaceni) + 
 vyrobni_cislo + datum_instalace + status + zarucni_doba +  
(cetnost_revize) + (poznamka) + (priloha) 

 

  



Jakub Babilon: Analýza a návrh IS při JTA – Holding, spol. s r.o. 

2014 24 

V následujícím textu je znázorněna ukázka datového slovníku pro jednotlivé atributy 

entity Objednavka z ERD. Datový slovník by měl popisovat typ, strukturu, délku, povinnost, 

vstupní masku a další pravidla obsahu jednotlivých atributů. Zaznamenávají se tady všechny 

buisness pravidla obsahu atributů. Pokud vyplníme podrobně datový slovník v CASE nástroji, 

je možné poté využít CASE nástroj pro generování SQL skriptů pro vytvoření struktury 

databáze, což nám ušetří nemalý čas, který bychom museli věnovat přípravě ručnímu SQL 

skriptu. Toto řešení není požadavkem zadání bakalářské práce, a proto po dohodě s vedoucím 

bakalářské práce jsem zaznamenal pouze vlastnosti: datový typ, datovou délku, podmínky 

obsahu a komentář. 

Kompletní ERD naleznete na obrázku Obrázek č. 12 ERD analyzovaného IS a popis 

jednotlivých entit naleznete v kapitole 2.7 Popis ERD analyzovaného IS. Kompletní 

vypracovaný datový slovník naleznete v příloze č. 4. 

Entita Objednavka 

id_objednavka = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
id_dodavatel = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
datum_vytvoreni = Typ: Date, {rok + mesic + den + hodina + minuta + sekunda} 
datum_dodani = Typ: Date, {rok + mesic + den + hodina + minuta + sekunda} 
status = Typ: VarChar, Delka: 10, {zasláno | dodáno} 
poznamka = Typ: VarChar, Delka: 255, {pismeno  | cislo} 
priloha = Typ: BLOB, datový typ pro ukládání dokumentů v různých  

formátech do DB (nejčastěji však PDF) 

Následující výčet pravidel obsahových hodnot znázorňuje, jakých hodnot můžou 

atributy nabývat. 

cislo  = [ 0 - 9 ] 
pismeno = [ A - Z | a - z  | _ ] 

pripustny_znak_e-mailu  = [pismeno | cislo | . | @] 
den  = [ 1 - 31 ] 
mesic  = [ 1 - 12] 
rok = [ 2000 - 2200 ] 
hodina = [ 0 - 23 ] 
minuta = [ 0 - 59 ] 
sekunda = [ 0 - 59 ] 
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4.2. Datový slovník pro DFD 

Datový slovník pro DFD popisuje datovou strukturu všech datových toků a datových 

skladů obsažených v diagramu datových toků. Datový slovník datových toků obsahuje popis 

dat, která jsou datovým tokem přenášeny. Popis datových skladů je téměř identický s popisem 

entit na ERD, protože jednotlivé datové sklady na DFD odpovídají entitám na ERD. 

 

Editovane info cinnost = @id_servis + (datum_zahajeni) + (datum_ukonceni) + (stav) +  
 (typ) + (popis) + (id_zarizeni) + (id_material) + (pocet) +(poznamka) 

Info cinnost = @id_servis + datum_vytvoreni + datum_zahajeni +  
datum_ukonceni + stav +  typ + popis + id_zarizeni + (kategorie) + 
 znacka + oznaceni + vyrobni cislo  

Info smlouva = @id_smlouva + platnost_od + platnost_do  
Info zakaznik = @id_zakaznik + nazev + (zastupce_nazev) + (ulice) + (cp) + email + 

 tel + ic + (dic) 
Info zarizeni = @id_zarizeni + znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo +  

datum_instalace + zarucni_doba + (cetnost_revize) + (poznamka) 
Odpoved reklamace = @id_servis +  datum_vytvoreni + datum_zahajeni +  

datum_ukonceni + stav +  typ + popis + id_zarizeni + (kategorie) + 
 znacka + oznaceni + vyrobni cislo + *rozhodnuti o uznani reklamace* 

Overeni vyrobni cislo = @id_zarizeni + (kategorie) + znacka + (oznaceni) + vyrobni cislo 
Potvrzeni reklamace cinnosti = @id_servis + datum_ukonceni + stav +  typ + popis 
Potvrzeni vyrizeni cinnost = @id_servis + datum_vytvoreni + datum_zahajeni + datum_ukonceni +  

stav +  typ + (popis) + id_material + pocet + (poznamka)  id_zarizeni +  
(kategorie) + znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo 

Potvrzeni vyrizeni revize = datum_ukonceni + id_zarizeni + (poznamka) + (priloha) + id_technik 
Potvrzeni vytvoreni cinnosti = @id_servis + datum_vytvoreni + id_zarizeni + (kategorie) + znacka +  

(oznaceni) + vyrobni_cislo + (datum_instalace) 
Pozadavek cinnost  = @id_zakaznik + nazev + vyrobni_cislo + (kategorie) + znacka +  

(oznaceni) + popis 
Pozadavek revize = @id_zarizeni + (kategorie) + znacka + oznaceni + vyrobni cislo + typ 
Reklamace cinnost = @id_servis + popis  
Vyrizeni cinnost = @id_servis + stav 
Zadost info cinnost = [nazev | vyrobni_cislo | @id_servis] 
Zadost info smlouva = [@id_zarizeni | @id_smlouva | nazev] 
Zadost info zarizeni = [@id_zarizeni | vyrobni_cislo] 
Zavri cinnost = @id_servis + stav  
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5. Kontrola konzistence modelů prostřednictvím datového 

slovníku 

Strukturovaná analýza obsahuje jak model struktury systému ERD, tak model popisu 

funkcí systému DFD. Tyto modely jsou samostatné, a proto nás nutí pracovat paralelně na 

obou modelech současně a zároveň je nezbytné zajistit integritu mezi oběma modely. Jelikož 

DFD a ERD popisují stejné datové struktury avšak vyjádřené různými úhly pohledu, je proces 

kontroly konzistence modelů zaměřený na kontrolu jednotlivých datových struktur. Jednou 

z možností kontroly konzistence modelů je využití datového slovníku, jehož tvorbu jsem 

popsal dříve v kapitole 4 Naplnění datového slovníku. 

5.1. Pravidla kontroly konzistence pomocí datového slovníku 

Každý datový tok a datová paměť musí být definována v datovém slovníku. Každý 

datový tok a datová paměť definovaná v datovém slovníku musí být použita v DFD. Každá 

entita na ERD musí být popsána v datovém slovníku. Každý atribut na ERD musí být popsán 

v datovém slovníku. Každý datový sklad na DFD musí odpovídat jedné entitě na ERD. 

5.2. Příklad kontroly konzistence pro analyzovaný IS 

Pro demonstrativní příklad jsem vybral proces 1.2.1 Správa zařízení, který obsahuje 3 

elementární procesy: Vyhledání zařízení, Vyřazení zařízení a Zaznamenání zařízení. V tomto 

procesu se vyskytuje několik datových toků, které jsou popsány v datovém slovníku, a proces 

komunikuje se 3 datovými sklady: Zarizeni, Zakaznik, Smlouva. Abychom mohli provést 

kontrolu konzistence v tomto procesu, musíme vedle sebe postavit model daného procesu na 

DFD, část ERD a datový slovník. Část ERD by měla zobrazovat entity, které odpovídají 

datovým skladům v procesu na DFD. V datovém slovníku musíme vyhledat dané datové toky, 

datové sklady a entity.  

Jelikož CASE STUDIO 2 nepodporuje nástroj pro datový slovník, nezbývá než provést 

kontrolu manuálně a to tak, že převedeme modely a datový slovník do papírové podoby a 
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postupně projdeme všechny datové toky, datové sklady na DFD a entity na ERD a porovnáme 

je s datovým slovníkem. Po nalezení schody na DFD nebo ERD a v datovém slovníku si 

poznamenáme, že pro tento datový prvek je vše v pořádku. Pokud nalezneme neintegritu, je 

třeba provést potřebné úpravy, podle toho ve kterém modelu je chyba. Tento postup jsem 

aplikoval na celou strukturovanou analýzu IS servisní činnosti pro firmu JTA. 

 

 

Obrázek č. 18 DFD 3. úrovně pro proces 1.2.1 Sprava zarizeni 
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Datový slovník datových toků pro DFD 3. úrovně procesu 1.2.1 Správa zařízení. 

 

Data zarizeni = @id_zarizeni + kategorie + znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo +  
datum_instalace + status + zarucni_doba + (cetnost_revize) +  
(poznamka) + (priloha) + id_smlouva 

Editovane data zarizeni = @id_zarizeni + vyrobni_cislo + status 
Info zarizeni = @id_zarizeni + znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo + 

 datum_instalace + zarucni_doba + (cetnost_revize) + (poznamka) 
Overeni vyrobni cislo = @id_zarizeni + (kategorie) + znacka + (oznaceni) + vyrobni cislo 
Potvrzeni registrace zarizeni  = @id_zarizeni + kategorie + znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo +  

datum_instalace + zarucni_doba + cetnost_revize + (poznamka) +  
id_smlouva + platnost_od + platnost_do +  
*informace o zařazení pod servis* 

Pozadavek smlouva = id_zarizeni + id_zakaznik + (nazev) +  
*info o žádosti na novou smlouvu*  

Registrace servisu zarizeni = znacka + (oznaceni) + vyrobni_cislo + datum_instalace +  
zarucni_doba + (cetnost_revize) + (poznamka) + (id_smlouva) 

Zadost info zarizeni = [@id_zarizeni | vyrobni_cislo] 
Zruseni servisu zarizeni = (@id_zarizeni) + (znacka) + (oznaceni) + vyrobni_cislo 
Info smlouva = @id_smlouva + platnost_od + platnost_do  
Info zakaznik = @id_zakaznik + nazev + (zastupce_nazev) + (ulice) + (cp) + email +  

tel + ic + (dic) 
Potvrzeni nova smlouva = @id_smlouva + id_zakaznik + platnost_od + platnost_do +  

datum_zpracovani + status + (priloha) + (poznamka) + id_zakaznik  
+ mesto + nazev + (zastupce_nazev) + ulice + cp + (email) + (tel) + 
 ic + (dic) + (poznamka) + *info o zprácování smlouvy* 
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Obrázek č. 19 Část ERD – entity Smlouva, Zakaznik, Zarizeni 

 

Datový slovník pro danou část ERD znázorňuje entity Smlouva, Zakaznik a Zarizeni. 

Popis jednotlivých entit na ERD naleznete v kapitole 2.7 Popis ERD analyzovaného IS. 

Entita smlouva 

id_smlouva = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
id_zakaznik = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
platnost_od = Typ: Date, {rok + mesic + den} 
platnost_do = Typ: Date, {rok + mesic + den} 
datum_zpracovani = Typ: Date, {rok + mesic + den} 
Status = Typ: VarChar, Delka: 10, {platná | neplatná | nová smlouva | zrušeno} 
Priloha = Typ: BLOB, datový typ pro ukládání dokumentů v různých  

formátech do DB (nejčastěji však PDF) 
Poznamka = Typ: VarChar, Delka: 255, {pismeno  | cislo} 
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Entita Zakaznik 

id_zakaznik = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
id_psc = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
Nazev = Typ: VarChar, Delka: 50, {pismeno} 
zastupce_nazev = Typ: VarChar, Delka: 50, {pismeno} 
Ulice = Typ: VarChar, Delka: 15, {pismeno} 
Cp = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo} 
Email = Typ: VarChar, Delka: 20, {pripustny_znak_e-mailu} 
Tel = Typ: Integer, Delka: 9, {cislo} 
Ic = Typ: Integer, Delka: 8, {cislo} 
Dic = Typ: VarChar, Delka: 15, {pismeno | cislo} 
Poznamka = Typ: VarChar, Delka: 255, {pismeno  | cislo} 

 

Entita Zarizeni 

id_zarizeni = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
id_smlouva = Typ: Integer, Delka: 6, {cislo}, automaticky generovane cislo 
Kategorie = Typ: VarChar, Delka: 10, {*seznam moznych kategori jeste neni definovan*} 
Znacka = Typ: VarChar, Delka: 20, {pismeno | cislo} 
Oznaceni = Typ: VarChar, Delka: 20, {pismeno | cislo} 
vyrobni_cislo = Typ: VarChar, Delka: 20, {pismeno | cislo} 
datum_instalace = Typ: Date, {rok + mesic + den} 
Status = Typ: Varchar, Delka: 10, {Servisováno | Vyřazeno} 
zarucni_doba = Typ: Integer, Delka: 3, {cislo}, počet měsícu 
cetnost_revize = Typ: Integer, Delka: 3, {cislo}, počet měsícu 
Poznamka = Typ: VarChar, Delka: 255, {pismeno  | cislo} 
Priloha = Typ: BLOB, datový typ pro ukládání dokumentů v různých 

 formátech do DB (nejčastěji však PDF) 
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6. Závěrečné zhodnocení 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování návrhu a realizace strukturované analýzy pro 

modul informačního systému servisní řízení činností pro firmu JTA-Holding, spol. s.r.o., která 

tento modul potřebuje pro efektivnější, spolehlivější a přehlednější správu řízení servisních 

činností. Vypracovaná strukturovaná analýza bude v budoucnu sloužit jako podklad, pro 

programovou implementaci a nasazení tohoto modulu informačního systému do reálného 

provozu. Přínosem strukturované analýzy je položení základního kamene pro celkový přehled 

jak probíhá nebo by měly probíhat procesy vyřízení servisních činností ve firmě. V budoucnu 

bude tento projekt rozšířen o znalostní databázi řešených servisních problému tzv. FAQ. Který 

bude sloužit pro snadnější identifikaci a vyřešení servisních incidentů, které již byly 

v minulosti řešeny. 

Byl vytvořen kontextový diagram, který zobrazuje podstatné okolí informačního 

systému. Navrhl jsem databázový model, zobrazený pomocí entitně relačního diagramu, který 

obsahuje 11 tabulek, z toho 2 jsou vazební tabulky pro vazby M:N. Jednotlivé entity evidují 

nezbytné informace, které jsou pro řízení servisní činnosti ve firmě JTA potřebné. Vytvořil 

jsem datový diagram toků, který se skládá ze 41 procesů, z toho je 28 procesů elementárních, 

ke kterým jsem vypracoval jednotlivé minispecifikace ve strukturovaném jazyce. Výstupem 

práce je také kompletní datový slovník, který obsahuje popis jednotlivých entit a atributů na 

ERD, a také datový slovník jednotlivých datových toků a datových skladů na DFD. 

Strukturovanou analýzu jsem vypracoval pomocí CASE Studia 2. Tento CASE nástroj 

jsem si vybral, protože s prostředím CASE Studia 2 jsem se již seznámil, během absolvování 

předmětu systémová analýza. V rámci semestrální práce jsem vytvořil taktéž strukturovanou 

analýzu, avšak ne v takovém rozsahu. CASE Studio 2 je pro mě vhodný nástroj pro svou 

jednoduchost, přehlednost, intuitivní prostředí a také protože dnešní moderní CASE nástroje 

se orientují především na modernější přístup analýzy, a to objektově orientované modelování, 

které není vhodné pro strukturovanou analýzu. Výrazným nedostatkem v tomto CASE nástroji 

je chybějící nástroj pro návrh datového slovníku, například generováním z jednotlivých 

diagramů. Datový slovník jsem proto musel vytvořit pomocí tabulkového procesoru. 
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