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Anotace 

 Tématem této bakalářské práce je strukturovaná analýza informačního systému firmy 

ELEKTROTRANS a.s. z pohledu uživatele. Práce shrnuje teoretické poznatky z problematiky 

strukturované analýzy informačních systémů s použitím Yourdonovy moderní strukturované 

metody. Hlavním cílem práce je analyzovat informační systém ETIS firmy 

ELEKTROTRANS a.s.. Výsledkem provedené analýzy je nalezení cesty k zdokonalení 

informačního systému ETIS a jeho praktického využití ve všech základních činnostech 

společnosti. Tento nový informační systém je aplikován v oblasti výběrových řízení, obchodu, 

tvorby studií a projektů i při realizaci zadaných zakázek.   

 

Klíčová slova: Analýza; Informační systém; Yourdonova moderní strukturovaná metoda; 
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Summary 

 The topic of this thesis is the structured analysis of the ELEKTROTRANS company 

information system from the user´s point of view. The thesis summarizes the theoretical 

knowledge of structured analysis information system using to the Yourdon structured method. 

The main objective of the thesis is to analyse the ETIS information system of the 

ELEKTROTRANS company. The result of the analysis is finding the solution how to perfect 

the ETIS information system and its practical use with all the company´s basic activities. This 

new information system is used with tenders, trade, study and project making and carrying out 

the orders. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

a.s.   Akciová společnost 

atd.   A tak dále 

ČEPS a.s. Česká energetická přenosová soustava  

ČEZ a.s. České energetické závody 

ETIS  Informační systém firmy ELEKTROTRANS a.s. 

IS    Informační systém 

ISO   Řada norem a předpisů 

např.  Na příklad 

SO   Smlouva obchodní 

SoD  Smlouva o dílo 

SP    Smlouva realizační projekty 

SR   Smlouva realizační výroba 

tzn.   To znamená 

vvn   Velmi vysoké napětí  

 

Cizojazyčné zkratky 

CASE  Computer Aided Systems Engineering – Nástroj pro modelování 

DD   Data Dictionary – Datový slovník 

DFD  Data Flow Diagram – Diagram datových toků 

ERD  Entity relationship diagram – Diagram entit a vztahů 

STD  State Transition Diagram – Stavově přechodový diagram 

YMSA Yourdon Modern Structured analysis – Yourdonova moderní strukturovaná 

analýza 
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1 Úvod 

Využívání informačních systémů je v současné době podstatné pro úspěšné fungování 

organizačních jednotek v každém odvětví naší ekonomiky. Aktuální a přesné informace jsou 

nutné pro úspěšné podnikání ve všech jejích oblastech. Informační systémy tedy zpracovávají 

všechna data tak, aby bylo možno v daném okamžiku pracovat s aktuálními informacemi.  

Výběr vhodného informačního systému pro tu kterou oblast podnikání je velmi 

komplikovaná záležitost. Vedení organizace musí vybrat takový způsob realizace 

informačního systému, který bude beze zbytku využit pro specifiku konkrétního podnikání a 

zároveň bude podporovat firemní strategii. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i finanční 

aspekt daného informačního systému. Vhodně vybraný a aplikovaný informační systém 

zvyšuje efektivitu jednotlivých činností uvnitř organizace, snižuje náklady a může znamenat 

významnou výhodu vůči konkurenci.  

Informační systém přináší svým uživatelům požadované informace a automatizováním 

všech svých činností jim značně usnadňuje práci. Užití nevhodného informačního systému 

naopak znamená značné ztráty jak v efektivitě činností organizace, tak ztráty finanční.  

Informační systém ETIS firmy ELEKTROTRANS a.s. byl navrhnut a vytvořen 

zaměstnanci společnosti pro jejich potřeby.  Systém je využíván v oblasti obchodu, projekce i 

výroby. Využívají jej tedy uživatelé, kteří mají různé potřeby a požadavky na systém.   

Cílem této bakalářské práce je analyzovat informační systém ETIS firmy 

ELEKTROTRANS a.s. z pohledu uživatele, určit jeho nedostatky a navrhnout možné způsoby 

zlepšení či vhodné řešení těchto nedostatků. Popsat funkce, které systém pracovníkům nabízí. 

Základní využití informačního systému firmy z pohledu zaměstnance je evidence informací o 

obchodních případech a průběhu jejich realizací. Systém umožňuje širokou škálu dalších 

činností, které budou popsány během analýzy. Cílem strukturované analýzy je identifikace 

procesů probíhajících při komunikaci zaměstnance se systémem. 

Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou definovány 

základní pojmy spojené s analýzou a s návrhy tvorby informačního systému. Jsou zde popsány 

principy, na jejichž základě jsou informační systémy vytvářeny.  
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Bakalářská práce v praktické části vychází z Yourdonovy moderní metody strukturované 

analýzy informačního systému. Při analýze informačního systému je třeba brát v úvahu 

specifické požadavky uživatelů firmy.  

V závěru je zhodnocení navrženého informačního systému, jeho změny a úpravy pro 

konkrétní potřeby společnosti ELEKTROTRANS a.s..  

1.1 Základní informace o společnosti 

Společnost ELEKTROTRANS a.s. se sídlem v Praze byla založena v roce 1998. K 

základním činnostem společnosti patří zajišťování komplexních služeb v oblasti výstavby 

vedení velmi vysokého napětí 110, 220 a 400 kV. Tyto služby zabezpečuje formou 

poradenské činnosti, inženýringu, zpracování projektů a realizací staveb.  

Poradenská činnost je založena na vysoké odbornosti a dlouholeté praxi pracovníků 

technického rozvoje a spolupráci s renomovanými odborníky, výzkumnými ústavy a 

specializovanými pracovišti.  

Činnost inženýringu je zaměřena na veřejnoprávní a majetkoprávní projednávání tras 

elektrických vedení, zjišťování vlastníků a uživatelů půdy, projednávání staveb v rámci 

územního a stavebního řízení, zjišťování podzemních inženýrských sítí, zajišťování kolaudace 

staveb vedení velmi vysokého napětí, geodetických činností, geologie apod.  

Divize projektů zabezpečuje vypracování projektů, řešení speciálních problémů v oblasti 

výstavby vedení velmi vysokého napětí a strategické studie modernizace, nebo rekonstrukce 

vedení pro výběrová řízení i jako podklady pro zkvalitnění přenosů energetických výkonů 

v České republice i pro vyšší parametry a kvalitu přenosové soustavy v rámci evropské 

energetické sítě. (např. provádí studie pro vedení 220 kV a 400 kV s fázovými vodiči s vyšším 

teplotním zatížením). Dále zpracovává studie a projekty zemnících lan a fázových vodičů 

s instalovanými optickými vlákny, samonosných i ovíjených optických kabelů pro zkvalitnění 

informací mezi energetickými přenosovými soustavami v České republice i v evropské 

energetické soustavě. 

Projektové oddělení konstrukce a statiky se zabývá stavem ocelové konstrukce a základů 

stávajících vedení velmi vysokého napětí (v majetku ČEPS, a.s., ČEZ, a.s.) a jejich repasí. 
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Navrhuje a projektuje opravy a havarijní opravy konstrukcí z oceli Atmofix na vedeních z 50. 

a 60. let minulého století, která jsou silně zkorodovaná, zvláště v pevnostních spojích. 

Realizací staveb společnost zajišťuje s využitím standardních, nejmodernějších a 

speciálních technologií, jako jsou např. štokování stožárů vnější i vnitřní, stavba stožárů 

pomocí vrtulníků, tažení fázových vodičů, zemnících lan, kombinovaných zemnících lan, 

samonosných a ovíjených kabelů s optickými vlákny. Tyto práce společnost provádí 

moderními metodami s použitím montážních souprav, bez dotyku se zemí a registrem tažné 

síly. Všechny tyto činnosti společnost provádí dle vlastních technologických postupů 

v souladu s platnými normami.   

Důležitou činností je komplexní zajišťování oprav, modernizací a rekonstrukcí stávajících 

vedení s využitím vlastních technologických postupů, které zabezpečují vysokou kvalitu 

dodávek. Před opravami stožárových konstrukcí, přeizolací a výměnách vodičů provádí 

detailní lezecké revize, jejich vyhodnocení a následně projekt oprav, včetně posudků statika, 

případně soudního znalce. 

Společnost ELEKTROTRANS a.s. si za šestnáct let své existence získala významné 

postavení na českém energetickém trhu a i nadále usiluje o posílení své pozice. Společnost se 

také podílí na významných zahraničních zakázkách ve Francii, Islandu, Finsku a Slovensku. V 

roce 2010 prošla kvalifikačním procesem dodavatele pro švédský trh. [3] 
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2 Metody strukturované analýzy 

Tato kapitola obsahuje popis strukturované analýzy. Po úvodním souhrnném pohledu na 

obsah, následuje popis jednotlivých nástrojů této metody a pravidel jejího používání.   

„Pod pojmem strukturované metody analýzy a návrhu informačního systému se ve 

skutečnosti skrývá výsledek dlouhodobého vývoje metod analýzy a návrhu informačního 

systému, který vyústil v celou řadu rozličných metod, nástrojů, technik, úvah a metodik vývoje 

informačního systému, které zde pod souhrnný pojem „strukturované metody” řadíme.“ [7] 

Význam „strukturalizace” 

Pojem „strukturované“ charakterizuje základní společnou vlastnost těchto metod: jsou 

založeny na složení předmětu zkoumání, i na způsobu jeho zkoumání. Strukturalizace je 

základní pracovní metoda. Strukturalizace má obecný význam (způsob boje se složitostí) a 

vyskytuje se v „objektových“ metodách. Její specifický význam je dán historickým vývojem. 

Metody se vyvíjely odděleně, každá definovala určitý pohled na věc a postupem vývoje 

dosáhla jistého stupně dokonalosti, v mezích svého vnímání reality. [7] 

Jako jeden celek byla v polovině osmdesátých let formulována Edwardem Yourdonem pod 

názvem Modern Structured Analysis. [6] 

Obsah strukturovaných metod – modely 

Ve strukturovaných metodách jsou dvě základní fáze vývoje informačního systému: 

 analýza systému – výsledek fáze je znázorněn v konceptuálním modelu, 

 konstrukce (design) systému – výsledkem fáze je znázorněn v technologickém 

modelu. 

Méně podstatnou fází je implementace. 

1. Konceptuální úroveň  

 datový model – statistický popis reality-prvky a vzájemné vazby mezi nimi, 

 funkční model – popisuje procesy a vztahy mezi nimi, 

 model řízení – popisuje časové následnosti procesů. 

 



Jiří Pabin: Analýza informačního systému firmy ELEKTROTRANS, a.s. 

2015                                                                                                                                    5 

 

2. Technologická úroveň 

 model programové struktury systémů – procesní část konceptuálního modelu, 

 model logických datových struktur – odpovídá datové části – vyplývá 

z konceptuálního datového modelu. [7]   (více viz Řepa, 1999, s. 162) 

Integrace modelů 

Datový slovník zobrazuje popis datových prvků, které jsou společnou záležitostí všech 

modelů. Datový slovník je základním nástrojem integrace modelů.  

Základním předpokladem datového slovníku ve strukturovaných metodách jsou data, která 

jsou společná všem jednotlivým modelům (ve všech modelech se vyskytují obsahově totožná 

data). Popis datových struktur je metodami brán jako základní místo integrace všech modelů 

dohromady. K celkovému popisu datových struktur slouží jazyk datového slovníku 

(strukturovaný popis dat). [7]  

Princip tří architektur 

„Princip tří architektur definuje způsob použití abstrakce pro vývoj informačního systému 

po jednotlivých vrstvách (vrstvená abstrakce). Jednotlivé vrstvy se zaměřují na tři hlavní 

aspekty vyvíjeného systému: obsah, technologii a implementační/realizační specifika. Tyto 

hlavní aspekty vyvíjeného systému tvoří přirozenou posloupnost: ze specifikace obsahu 

systému vyplývají možnosti technologického řešení a konkrétní použitá technologie určuje 

implementační možnosti.“ [2] 

Při tvorbě datových modelů a při dodržování principu tří architektur můžeme rozlišovat tři 

úrovně popisu datových struktur: 

 konceptuální (počítačově nezávislý) = popis obsahu systému na úrovni, která je 

nezávislá na vlastním implementačním a technologickém prostředí, 

 technologický (logický, platformově nezávislý) model = popis způsobu realizace 

systému v termínech jisté třídy technologického prostředí, 

 implementační (fyzický, platformově závislý) model = popis vlastní realizace 

systému v konkrétním implementačním prostředí. [7][2] 
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Tento koncept tří úrovní modelu systému je rozpracováním použití abstrakce pro odstínění 

nevhodných hledisek při tvorbě systému a současně je vidět i v obecně používaných třech 

základních etapách tvorby systému:  

 analýza, neboli stanovení obsahu, 

 konstrukce, čili technologické řešení, 

 implementace. [9] 

Následující obrázek představuje různé úrovně návrhu informačního systému: 

Obrázek 1: Princip tří architektur; zdroj: [10] 

2.1 Modelovací nástroje  

Model je napodobenina reálného systému, pomocí jehož lze získat poznatky o zkoumaném 

systému.  Umožňuje nám snáze a rychleji modifikovat změny, které v reálném systému mohou 

nastat. V modelu můžeme nastavit důležité a podstatné rysy systému a oprostit se od okolností 

a vlivů, které podstatu zbytečně zastírají. Analytik by měl vytvořit a používat model, který 

svojí jednoduchostí a srozumitelností odpovídá stylu práce a řešené situaci. Důležité je, aby 

tento model byl jasný a transparentní pro všechny zúčastněné strany. Tyto strany pak mohou 

přispívat svými podněty a připomínkami ke změnám, opravám a zdokonalování systému dle 

požadavků uživatele. Takto vytvořený model vám pomocí modelovacích nástrojů umožní 

vytvořit IS pružně reagující na všechny podstatné reálné požadavky. Nyní popíši vybrané 

modelovací nástroje, jež jsou při strukturované analýze použity. [6]  
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Diagram datových toků 

Diagram datových toků (DFD) je modelovací nástroj strukturované analýzy. Jeho použitím 

získáme pohled na funkci systému. DFD zobrazuje systém v podobě sítě jednotlivých procesů. 

Každý z procesů představuje konkrétní funkci. Datové toky v síti umožňují předávání 

jednotlivých funkcí v daném systému. 

Čtyři základní komponenty diagramu datových toků označujeme takto: 

1. Terminátor označuje vnější množinu vlivů, se kterou systém komunikuje. Terminátorem 

mohou být osoby, skupiny osob, či další vnější systémy. Přijímá veškeré informace, které 

vstupují do systému a informace které z něj vystupují. Obsah terminátorů, ani způsob jakým 

pracují, nemůže analytik ani systém měnit. 

2. Procesy transformují data tzn. mění konkrétní vstupy na výstupy. Jednotlivé procesy 

nazýváme stručně a přesně. Jméno procesu definuje kdo, nebo co provádí nějakou činnost, či 

transformaci dat (osoba, oddělení, počítač). Každý proces na DFD je buď specifikován, nebo 

dekomponován na nižší úroveň. Tím vznikají víceúrovňové DFD.  

3. Datový tok popisuje cestu (dat nebo materiálů) z jedné části systému do druhé. 

V reálných systémech obsahuje DFD toky pohybu dat i materiálu. Tok je znázorněn na DFD 

šipkou. Šipka určuje směr a název.  

4. Datový sklad je pasivní prvek systému sloužící k uložení dat za účelem jejich 

pozdějšího zpracování. Využívají se pro procesy, mezi nimiž existuje časové zpoždění. 

Modeluje data v klidu a nejčastěji je implementována souborem, databází, či archivem. 

Datový sklad je pasivní prvek, jehož data nejsou transformována. Data tak mohou být do 

datového skladu jen zapisována, přepisována anebo čtena z něj. Jméno paměti je zpravidla 

voleno jako množné číslo od názvu uložených paketů informací (entit). [6][5]  

 

Obrázek 2: Diagram datových toků; zdroj: vlastní tvorba  
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Pravidla tvorby DFD:  

„Při použití diagramu datových toků je vhodné dodržovat pravidla, která zajistí, aby 

metodická hodnota, kterou v sobě tento nástroj má, byla plně využita.“ [2]  

 každý proces na DFD je třeba z důvodů jasné identifikace očíslovat. Pomocí 

tečkové notace se toto označení přenáší na nižší úrovně DFD, 

 datové toky mezi terminátory a procesy, nebo mezi dvěma procesy musí být přesně 

pojmenované, 

 na jednom DFD je třeba uplatňovat pravidlo 7±2. Znamená to, že suma procesů a 

pamětí by měla být přibližně 7 na každé úrovni. Potom bude DFD na každé úrovni 

jednoduché a srozumitelné,  

 nesmí existovat proces, který data pouze přijímá, ani proces, který data pouze 

odesílá. V těchto případech se jedná o nerozpoznanou externí entitu, 

 datové toky, terminátory, procesy a paměti zkoumaného systému na všech úrovních 

DFD je nutno pojmenovat stejně, 

 nesmí existovat terminátory, procesy a paměti bez přiděleného názvu, 

 při tvorbě DFD musí analytik vzít v úvahu vlastnosti terminátorů a datového skladu. 

V komunikaci mezi nimi je třeba umístit alespoň jeden proces, 

 vstupní a výstupní datové toky na jednotlivých úrovních DFD musí souhlasit. 

Paměť se opakovaně uvádí na všech DFD nižší úrovně, 

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

pouze přes terminátor. Pokud se tak stane, vzniknou dva systémy. 

Pokud budeme dodržovat pravidlo 7±2 nebude nám stačit na popsání jednoho systému 

pouze jeden DFD. DFD mají hierarchický charakter. Diagram nižší úrovně popisuje složitější 

proces vyšší úrovně. Rozkládání procesů s vyšší na nižší úroveň opakujeme až 

k nejjednoduššímu procesu, který popíšeme minispecifikací. [2]  

Kontextový diagram  

„Kontextový diagram je zvláštním případem DFD.“ [6] Reprezentuje hranice mezi 

systémem a okolním světem. „Systém je zde zobrazen jako jeden proces, který představuje 
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celý systém. Zobrazuje toky procházející z okolí nebo do okolí systému, které je na digramu 

reprezentováno terminátory nebo sdílenými pamětmi.“ [6] Rozkladem kontextového diagramu 

vznikne nižší úroveň DFD. Z kontextového diagramu je tvořen seznam událostí. [6] (více viz 

Ráček, 2006, s. 18) 

Seznam událostí 

Seznam událostí je textový souhrn všech akcí, které působí ve vnějším světě, na které 

systém odpovídá. Jedná se tedy o textový popis systému, který stejně jako kontextový diagram 

nabízí vnější pohled na systém. Identifikací jednotlivých událostí se hledají všechny akce, 

které terminátor může provádět nad systémem. Druhou možností, nalezení událostí, je 

vycházet z datového modelu a hledat události, které způsobují vznik, změnu a zánik entit a 

relací. [4] 

„Každá událost v seznamu je klasifikována podle toho, jakým způsobem je v systému 

detekována. Rozlišuje se tak mezi událostmi typu F (flow), typu T (temporal) a událost C 

(control). Událost typu F je tokově orientovaná událost, která je sdružena s nějakým datovým 

tokem, událost typu T je časová událost, která nastává v nějakém významném časovém bodě, a 

událost typu C je řídící událost, která je sdružena s nějakým řídícím signálem systému.“ [6]  

Minispecifikace funkce 

Minispecifikace popisují proces na nejnižší úrovni DFD. Detailně popisuje transformaci 

vstupů na výstupy. Jedná se o popis činnosti funkce. [2] 

„Pro nutnost komunikace s uživatelem a také pro analytickou práci nejsou minispecifikace 

popisovány pomocí nějakého programovacího jazyka, ale používá se vybraná množina slov 

přirozeného jazyka (strukturovaná čeština nebo angličtina, tj. používají se jednoduché věty).“ 

[5] Jedná se o slovní popis vývojového diagramu. Kromě strukturované češtiny (angličtiny) 

lze také použít i rozhodovací tabulku nebo rozhodovací strom. [5] 

Při tvoření minispecifikací je nutné dodržet následující pravidla: [2] 

 ke každé elementární funkci z DFD musí existovat jedna minispecifikace, 

 minispecifikace musí vyjadřovat postup, jak jsou vstupní data transformována na 

výstupní datové toky, 
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 minispecifikace nesmí vyjadřovat způsob implementace, ale co transformace 

znamená, 

 minispecifikace by neměla znovu vyjadřovat to, co je již jednou popsáno v DFD 

nebo v datovém slovníku, 

 námi zvolená množina výrazů by měla být jednoduchá a srozumitelná jak uživateli, 

tak i analytikovi. 

Příklad minispecifikace: strukturovaná angličtina  

FOR EVERY ZAKAZNIK DO { 

   IF ”obdrzeni  objednavky” 

     THEN { ”uloz udaje o objednavce do databaze objednavek ”;} 

     ELSE nic 

   IF ”obdrzeni potvrzeni smlouvy o dile”  

     THEN { ”predej potvrzeni smlouvy o dile do zpracovani zakazek”;} 

     ELSE nic 

   IF ”obdrzeni  registrace zakaznika” 

     THEN { ”predej potvrzeni smlouvy o dile do zpracovani zakazek”;} 

     ELSE nic 

} 

Stavově přechodový diagram 

Stavově přechodový diagram (STD) slouží ke specifikaci řídících procesů. Každý řídící 

proces představuje právě jeden STD, případně jednu sadu STD. V případě, kdy je řídící proces 

příliš složitý, a nelze ho rozkreslit do jednoho diagramu se použije sada STD. V tomto případě 

dekomponujeme jednotlivé hlavní stavy na dalších stavových diagramech nižší úrovně. [6] 

Stavy jsou představeny jako obdélníky s názvem a možné přechody jsou znázorněny šipkou 

s popisem přechodů. Jednotlivé popisy přechodů jsou rozděleny čarou na podmínky a akce. 

Pod podmínkou rozumíme událost ve vnějším okolí, kterou systém zjišťuje. Pod pojmem akce 

rozumíme reakci na splněnou podmínku. Při splnění podmínky nastává změna stavu, po které 

se provede následující akce. [2]  

Každý diagram by měl začínat jedním počátečním stavem, ve kterém se nachází při 

spuštění, a jedním koncovým stavem. Počáteční stav je označen šipkou, která na něj ukazuje.  

Koncové stavy nejsou označeny žádným symbolem a nevedou z nich žádné přechody. Pro 
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lepší přehlednost a srozumitelnost je vhodné dekomponovat složité stavově přechodové 

diagramy. [6] (více viz Ráček, 2006, s. 25) 

 

 

 

 

     Obrázek 3: Notace STD; zdroj: vlastní tvorba 

K zachycení datového modelu na konceptuální úrovni se používá mnoho odlišných 

modelovacích nástrojů. Mezi jedny z nejznámějších patří různé modifikace ER diagramů. [2] 

Entitně relační diagram  

Diagram entit a vztahů (ERD) je grafický nástroj reprezentující datový model. ERD 

ukazuje neměnné atributy a strukturu dat, a vyjadřuje vztahy mezi entitními množinami. Tyto 

vztahy nelze zaznamenat na funkčních modelech. [6] 

Základní komponenty ER modelu: 

1. Entita je rozlišitelný jednoznačně identifikovatelný datový objekt reality, o němž 

uchováváme informace. Každá entita má několik atributů (alespoň jeden), které entitu 

popisují, a které chceme v systému uchovat. [2]  

 2. Entitní množina představuje skupinu, nebo množinu entit stejného typu. Na ERD je 

reprezentována obdélníkem, ve kterém je uvedeno její jméno. [1] 

3. Atribut představuje vlastnost entity nebo vztahu. Atribut je tedy datový prvek, který 

jednoznačně identifikuje entitu. Tyto atributy označujeme jako klíčové. [2] 

4. Kardinalita je buď 1:1, kde k jednomu výskytu entity existuje pouze jeden výskyt 

atributu, nebo 1:N, kde k jednomu výskytu entity existuje několik výskytů atributů. [5] 

5. Vztah neboli relace, slouží ke svázání dat, související mezi dvěma nebo více entitami. 

Zpravidla se jedná o binární relace. Mezi dvěma entitami může existovat více vztahů. Vztah 

musí mít jednoznačnou identifikaci. Vztah pojmenováváme převážně slovesem. Grafickým 

vyjádřením vztahu je čára mezi dvěma entitami. Vztahy mezi entitami vyjadřují početnou 

množinu vztahů, jelikož se tak realizují jednotlivé výskyty mezi entitami. Jednotlivé výskyty 

STAV 1 STAV 1 STAV 2 

podmínka 

akce 
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vyjadřují spojení mezi žádným, jedním nebo více výskyty jedné entity. Jednotlivé výskyty 

vyjadřují spojení mezi žádným, jedním nebo více výskyty jiné entity. [5] 

„Kardinalita vztahu: 

1:1 – k jednomu výskytu A existuje právě jeden výskyt B 

1:N – k jednomu výskytu A existuje více výskytů B 

M:N – k jednomu výskytu A existuje více výskytu B a naopak k jednomu výskytu B existuje 

více výskytu A.“ [5] 

6. Množinu vztahů stejného typu reprezentuje vztahová množina. 

Při tvorbě ERD se nejčastěji vychází z následujícího postupu:  

Nejprve se vytvoří iniciální ERD, kde se vyberou nejdůležitější objekty. Poté začneme 

přidávat entitní množiny a určíme vztahy mezi nimi s příslušnou kardinalitou. Následně 

přidáme atributy a určíme atributy primárními klíči. Dále prověříme entity na základě 

seznamu datových elementů. Následujícím krokem odstraníme entitní množiny, které mají 

pouze jedinou entitu, tvořené jenom identifikátorem anebo mají odvozené vztahy. V závěru si 

ověříme správnost a úplnost datového modelu. 

Objevuje-li se v textu slovo entita nebo vztah chápejte to ve smyslu entitní množina nebo 

vztahová množina. [5] (více viz Macháčová, 2008, s. 110) 

 

 

Obrázek 4: Označení výskytu v ERD; zdroj:[5] 
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Datový slovník (Data Dictionary) 

Datový slovník (DD-Data Dictionary) je místem centrálního popisu datových prvků, které 

jsou společné všem jednotlivým modelům. Datový slovník slouží k vyjasňování pojmů 

s uživatelem, ale také ke kontrole konzistence a ne-duplicity modelu. [2] 

„Podle E. Yourdona je datový slovník organizovaný seznam všech datových objektů 

patřících do systému s přesnými definicemi jejich významu, struktury, platných rozsahů 

hodnot, měřících jednotek a vzájemných vztahů.“ [5] 

DD může být vytvářen ručně (ve formě abecedně řazené tabulky v textovém procesoru), 

nebo automaticky při tvorbě popisů složek grafických modelů v CASE nástroji. Tento nástroj 

také kontroluje úplnost a jednoznačnost těchto modelů. [5] 

„Poznámky k datovému slovníku: 

  musí obsahovat popis všech entit, datových skladů a datových toků, 

 každý datový prvek a datový sklad definovaný v DD musí být použity v DFD, 

 každý datový prvek v DD musí být použit v minispecifikaci, nebo v DFD, či při 

popisu jiného datového prvku, 

 datové prvky v DD popisují jak data na DFD, tak data na ERD.“ [5] 

Pravidla pro zápis určuje notace De Marco: 

 … = … skládá se z 

 … + … a 

 ( … ) nepovinný prvek 

 [ … | … ] výběr jedné z možností 

 { … } iterace; opakující se prvek 

 * … * komentář 

 @ … identifikátor, klíč [7] (více viz Řepa, 1999, s. 182) 
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2.2 Yourdon Modern Structured Analysis (YMSA) 

Účelem metodik strukturované analýzy je popsat jednotlivé dílčí kroky, pořadí, pravidla 

tvorby modelů systémů a jejich vyvažování. V této kapitole popíši Yourdonovu moderní 

strukturovanou analýzu (YMSA). 

Metodika YMSA, byla představena v roce 1989 Edwardem Yourdonem. Soustředí se na 

nalezení esenciálního modelu systému, který vyjadřuje podstatu systému. Nezávisí na 

technických a implementačních omezeních a je dlouhodobě stabilní. Z esenciálního modelu 

vytvoříme základ pro odvození implementačního modelu.  

Yourdonův esenciální model je složen ze dvou částí, a to z modelu okolí systému a z 

modelu chování systému. Model okolí je vnější pohled na systém, přesně určuje rozhraní 

systému a události z vnějšího světa, na které systém reaguje. Model chování definuje vnitřní 

uspořádání systému a jeho vlastnosti, které nejsou patrné z vnějšího okolí. 

  Prvotním modelovacím nástrojem používaným při popisu obou částí je diagram datových 

toků. Dále YMSA používá entitně relační diagram pro tvorbu datových modelů. Pro 

specifikaci řídících procesů používá stavový diagram. [6] 

„Postup při analýze systému metodou YMSA   se skládá z následujících kroků: 

1. vytvoření modelu okolí systému, 

2. vytvoření prvotního modelu chování systému, 

3. dokončení esenciálního modelu, 

4. vytvoření implementačního modelu.“ [6] 

Model okolí 

Model okolí popisuje hranice systému. Základní části při vytváření modelu jsou: 

1. popis účelu systému, 

2. kontextový diagram, 

3. seznam událostí. 

Popis účelu určuje hlavní strategické cíle při použití vyvíjeného systému. Je určen pro 

pracovníky top managementu. Kontextový diagram graficky znázorňuje systém v modelu 

okolí. Implementačně závislé prvky dialogu je třeba vypustit. V případě kdy systém posílá 

data až po výzvě, je nutno je v kontextovém diagramu zakreslit. 
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Seznam událostí je další podstatnou částí esenciálního modelu. Při konstruování tohoto 

modelu vezme analytik v úvahu každý terminátor a modeluje akce, které může provádět nad 

systémem.  

Při tvorbě modelu okolí lze postupovat dvěma způsoby. Preferuji způsob tvorby na základě 

informací uživatelů. Z těchto informací sestavím kontextový diagram. Zkoumáním 

terminátorů a toků na kontextovém diagramu získám seznam událostí.  

Při tvorbě modelu okolí začínají vznikat i další modely systému. Jedná se o datový slovník 

i prvotní verze nebo část ERD. 

Vzniklý model okolí je třeba zkontrolovat. Prověříme, zda každý vstupní tok je nezbytně 

nutný pro rozpoznání události. Každý výstupní tok či uložení dat pro pozdější výstup, musí být 

reakcí na nějakou událost. [6] (více viz Ráček, 2006, s. 72) 

Prvotní model chování 

Model okolí systému obsahující kontextový diagram a seznam událostí je základním 

podkladem pro vytvoření prvotního modelu chování. [6] 

Model chování systému lze ve stručnosti vyjádřit několika body: 

 popisuje vstupní a výstupní datové toky na kontextovém diagramu pomocí 

datového slovníku,  

 popisuje dekompozici systému na jednotlivé procesy, toky a paměti uspořádané v 

DFD doplněné o specifikace a definice datových komponent, 

 YMSA uplatňuje postup dekompozice ze zdola – nahoru, 

 prvotní systémový DFD: DFD + ERD a datový slovník, [8] 

 ověření prvotního DFD proti kontextovému diagramu, 

 prvotní model systému by měl popisovat pouze logické procesy a podstaty 

transformací dat. [6] 

Esenciální model 

Esenciální model (esence = podstata) má za úkol zachytit všechny potřeby a požadavky 

uživatelů na daný systém. Po vytvoření prvotního modelu chování dochází ke zjednodušení 
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složitého DFD, dokončení procesů a datového modelu. Zjednodušení DFD dosáhneme jeho 

strukturováním pomocí vyvažování v obou směrech, tedy zdola – nahoru i shora – dolů. [6] 

Při vyvažování směrem nahoru se seskupují související procesy a umisťují do jednoho 

procesu vyšší úrovně. Seskupení procesů by mělo zahrnout podobné odpovědi na události. 

Nejčastěji se jedná o procesy zpracovávající příbuzná data. Pokud paměť používá pouze 

procesory na nižší úrovni, pak se provádí zakrytí paměti. Paměť se nezobrazuje na vyšších 

úrovních DFD, kde ji není třeba použít pro komunikaci mezi procesy. [6] 

Vyvažování směrem dolů se provádí tehdy, když jsou procesy na nejnižší úrovni příliš 

složité. Tyto procesy se zjednoduší a zpřehlední jednoduššími procesy na nižší úrovni. 

 Při vyvažování modelu chování se dokončuje také datový a stavový model, ale i ERD. 

Poslední fází je dokončení všech stavových modelů, minispecifikací a dokončení datového 

slovníku, který se prověřuje oproti všem úrovním DFD. [6]    

Esenciální model se skládá z následujících částí: [11] 

 Model okolí systému, 

 Vytvoření modelu okolí, 

 Model chování systému, 

 Vytvoření prvotního modelu chování, 

 Dokončení esenciálního modelu.  

Implementační model 

Implementační model je posledním krokem YMSA. V tomto kroku se stanovuje, které 

procesy esenciálního modelu budou automatizovány a které budou vykonány manuálně. 

Manuální procesy budou následně ukryty do terminátorů, které představují osoby, jež tyto 

procesy vykonávají. [6] 

 „Je třeba určit uživatelské rozhraní, stanovit doporučení pro návrh rozhraní, navrhnout 

formuláře a identifikovat manuální podpůrné aktivity. Dále opatření pro chybové technologie 

a specifikace operačních omezení. Při změně používané technologie je možno změnit 

esenciální model a implementaci přizpůsobit těmto potřebám.“ [5] (více viz Macháčová, 2008, 

s. 98) 
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3 Analýza informačního systému 

V této kapitole je analyzován informační systém ETIS firmy ELEKTROTRANS a.s.. 

Analýzu jsem provedl dle Yourdonovy moderní strukturované analýzy. Tato metodika byla 

podrobně popsána v předcházející kapitole 2.12. Jako modelovací nástroj jsem použil CASE 

studio 2 verze 2.21 od české firmy Charonware.  

Nejdůležitějším prvkem YMSA je vytvoření esenciálního modelu. Z esenciálního modelu 

vytvoříme základ pro odvození implementačního modelu. Tento model se skládá z modelu 

okolí systému a modelu chování systému.  

3.1 Model okolí systému 

Model okolí se skládá ze tří základních částí, jimiž jsou: popis účelu sytému, kontextový 

diagram a seznam událostí.  Účelem modelu okolí je popsat hranice informačního systému 

ETIS firmy ELEKTROTRANS a.s., s kým bude systém komunikovat a na jaké události bude 

reagovat.  

Popis účelu systému 

Protože účelem modelu okolí systému je stručný textový dokument, který vyjadřuje hlavní 

strategické cíle, tento systém je popsán v následujících řádkách textu. Dokument je určen 

především pro pracovníky vrcholového managementu firmy, pro které je systém vyvíjen. [6] 

Charakteristika systému: 

Informační systém ETIS firmy ELEKTROTRANS a.s. vznikl za účelem zefektivnění 

pracovní činnosti pro více skupin různých odvětví ve společnosti. IS ETIS byl nasazen do 

provozu koncem roku 2014. Protože je to velmi mladý systém, poskytuje mnoho prostoru 

k jeho zdokonalení a rozšíření tak, aby pokrývat potřeby všech zaměstnanců společnosti.  

Informační systém je využíván v oblasti obchodu, projekce i výroby. Využívají jej tedy 

uživatelé, kteří mají různé potřeby a požadavky na systém. Základní funkcí informačního 

systému je přehled obchodních případů ve firmě. Obchodním případem se rozumí poptávka, 

nabídka (dále SoD) anebo neúspěšná (zamítnutá) nabídka. Informační systém archivuje 

veškerá data všech obchodních případů od různých zadavatelů.  
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Při zavádění informačního systému do provozu se vyskytovaly různé nedostatky, které byly 

postupně odstraňovány. Během prvních měsíců provozu se objevily další možnosti, jak IS 

zlepšit a rozšířit jeho funkce. Protože je IS ve vývoji, společnost využívá současně další IS ke 

svému fungování. 

Následující kapitola se bude zabývat popisem funkcí IS ETIS, právy a povinnostmi 

účastníků a ochranou tohoto systému před vnějšími vlivy. 

IS ETIS archivuje veškerá data všech obchodních případů. Ochranu těchto dat poskytuje 

intranet tzn. interní webová stránka výlučně pro zaměstnance (uživatele) firmy. 

IS systém rozlišuje čtyři skupiny uživatelů dle jejich práv a povinností.  

 Obchodní oddělení: 

Pracovníci obchodního oddělení se přihlašují do systému pomocí přístupového hesla, které 

jim bylo přiděleno administrátorem systému. Obchodní oddělení je jediný nositel práv na 

rozvoj, změny a zdokonalování IS. Touto pravomocí nedisponuje žádný z účastníků. Mají 

přístup ke všem informacím o obchodních případech. Seznamují se s podmínkami smluv pro 

realizaci jednotlivých zakázek a předávají tyto informace realizačnímu týmu konkrétní 

zakázky. Jsou oprávněni zadávat veškeré informace při zavedení nového obchodního případu. 

 

 

Obrázek 5:IS ETIS zabezpečen přihlašovacími údaji pro obchodní oddělení a administrátora 
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Administrátor: 

Administrátor zajišťuje bezproblémový chod informačního systému. Během provozu řeší 

problémy spojené s jeho užíváním. Systém spravuje dle pokynů a požadavků obchodního 

oddělení. Nemá právo na změny dat v IS.  

Projekční oddělení a oddělení realizace zakázky: 

Pracovníci těchto oddělení používají veškeré informace uložené v IS ke své činnosti. 

Zadávají podněty ke změnám a rozvoji IS obchodnímu oddělení. Nemají práva na změny dat v 

IS.   

 

Obrázek 6:IS ETIS z pohledu projekce a realizace zakázek 

Zadavatelé: 

Zadavatelé jsou zákazníci firmy, kteří ovlivňují chod IS v z vnějšího okolí. Podávají 

nabídky na vypracování studií, projektů pro veřejné soutěže, projektů sanace betonů a 

ocelových konstrukcí. Dále projektů modernizací starých vedení, projektů výstavby nových 

vedení, výměny vodičů, izolátorových řetězců a instalace kombinovaného zemního lana 

s optickými vlákny.   

Kontextový diagram 

Kontextový diagram byl vytvořen dle specifikací v předchozí kapitole. V kontextovém 

diagramu byly vyjádřeny všechny toky mezi okolním světem a IS.   
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Kontextový diagram jsem tvořil v CASE studiu 2. Tento program nemá přímou podporu 

kontextového diagramu, a proto byl vytvořen v DFD nulté úrovně. Pro rozlišení jednotlivých 

toků jsem použil barevné označení.  

Kontextový diagram je graficky znázorněn na následujícím obrázku a uložen v příloze číslo 5. 

 

Obrázek 7: Kontextový diagram IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 

Seznam událostí 

Vytvořený seznam událostí nabízí vnější pohled na systém. Zkoumáním kontextového 

diagramu jsem vytvořil seznam všech událostí, které popisují všechny akce, jež terminátor 

může provádět nad systémem ETIS.  Ke každému popsanému datovému toku jsem uvedl 

název toku a typ události. U všech datových toků jsem použil typ události F (flow). 

Během tvorby účelu systému, kontextového diagramu a seznamu událostí jsem tvořil i ERD 

a datový slovník.  

Seznam událostí uvádím v následujícím textu a zároveň je obsazen v příloze číslo 1.  
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Zaměstnanec: 

1. Zaměstnanec zašle ukončení smlouvy o díle (F – konec smlouvy o díle) 

2. Zaměstnanec zamítne poptávku (F – poptávka zamítnutá) 

3. Zaměstnanec vytvoří nabídku (F – nabídka) 

4. Zaměstnanec určí vedoucího zakázky (F – vedoucí zakázky) 

5. Zaměstnanec zapíše sapové číslo zakázky (F – sapové číslo zakázky)  

6. Zaměstnanec schválí smlouvu o díle (F – schválená smlouva o díle) 

7. Zaměstnanec schválí smlouvu o díle-objednávku (F – schválená smlouva o díle-

objednávka) 

Zadavatel: 

1.  Zadavatel vypíše poptávku (F – poptávka) 

2.  Zadavatel vyhodnotí nabídku jako neúspěšnou (F – nabídka neúspěšná) 

3.  Zadavatel vytvoří smlouvu o díle (F – smlouva o díle) 

4.  Zadavatel potvrdí ukončení smlouvy o díle (F – potvrzení smlouvy o díle ukončené) 

5.  Zadavatel vytvoří smlouvu o díle bez nabídky (F – smlouva o díle-objednávka) 

6.  Zadavatel zašle informace o novém zadavateli (F – informace o novém zadavateli) 

7.  Zadavatel zašle editované informace o zadavateli (F – editované informace o 

zadavateli) 

3.2 Prvotní model chování 

Při tvorbě prvotního modelu chování jsem vycházel ze seznamu událostí, které byly pro 

tvorbu nejdůležitějším podkladem. Protože Case studio 2 nepodporuje tvorbu seznamu 

událostí, pracoval jsem s dvěma seznamy se souvisejícím obsahem. Jednalo se o seznam 

událostí a prvotní model DFD. Po prostudování všech událostí jsem pro každou 

identifikovatelnou odezvu na událost na DFD prvotního modelu vytvořil samostatný proces. 

Každý proces jsem pojmenoval podle očekávané odezvy na příslušnou událost.  

Pokud jsem nalezl v systému událost, která produkuje více odezev, jako je v mém případě 

Zadavatel vypíše poptávku (F – poptávka), na jejímž základě systém produkuje více odezev 

(zpracuje poptávku a uloží poptávku), tak jsem zakreslil na DFD více samostatných procesů 

(Zpracuj poptávku a Ulož poptávku).  
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V opačném případě, pokud existuje odezva, která je shodná pro více událostí, jako v mém 

případě Zadavatel vytvoří smlouvu o díle (F – smlouva o díle) a Zadavatel vytvoří smlouvu o 

díle bez nabídky (F – smlouva o díle - objednávka), zakreslil jsem pro ni pouze jediný proces 

(Ulož smlouvu o díle).  

V takovém případě, kdy dochází k přenosu dat se zpožděním, tzn. procesy reagující na 

různé události, jsem zakreslil na DFD esenciální paměti, jako jsou např. Poptávky, Nabídky, 

Vedoucí zakázky, Zadavatelé a Smlouvy o díle. Poté jsem doplnil odpovídající vstupní a 

výstupní toky ke každému procesu. 

Case studio 2 také nepodporuje prvotní model chování, tak jsem byl nucen tento model 

zakreslovat do DFD nulté úrovně. Ten se postupně s narůstajícími procesy stával 

nepřehledným. 

Během tvorby prvotního modelu DFD jsem neustále kontroloval každou událost, zdali jsou 

zakresleny všechny potřebné vstupy a výstupy proti kontextovému diagramu. Dále jsem 

kontroloval, zda jsou v DFD zakreslena všechna nezbytná propojení mezi událostmi. Pro 

každou paměť na DFD by měla odpovídat nějaká množina na ERD.  

Takto vytvořený prvotní model je graficky znázorněný na následujícím obrázku a také jsem 

jej uložil do přílohy číslo 6. 

 

Obrázek 8: Prvotní model chování IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 



Jiří Pabin: Analýza informačního systému firmy ELEKTROTRANS, a.s. 

2015                                                                                                                                    23 

 

3.3 Esenciální model  

Po vytvoření prvotního modelu chování jsem přistoupil ke zjednodušování složitého DFD. 

Zjednodušení DFD jsem dosáhl jeho strukturováním, což vedlo ke vzniku hierarchické 

(stromové struktury) sady DFD. K tomu jsem použil vyvažování DFD v obou směrech, tedy 

zdola-nahoru i shora-dolů.   

Při vyvažování směrem nahoru jsem hledal seskupení vzájemně souvisejících procesů. Jako 

v mém případě např. datové toky editované informace o zadavateli a zašli informace o 

zadavateli. Tyto procesy jsem umístil do sloučeného procesu v diagramu vyšší úrovně. 

Seskupení procesů zahrnuje blízké odpovědi na události, nebo podobně pojmenované procesy 

zpracovávající příbuzná data. Při vyvažování směrem nahoru v první úrovni, nedošlo k tzv. 

zakrytí žádné z pamětí, tj. paměť se nezobrazuje na vyšší úrovni, protože všechny paměti jsou 

používány dalšími procesy.  

Vyvažování směrem dolů se provádí funkční dekompozicí složitých procesů. Toto 

vyvažování nebylo nutné, neboť všechny procesy byly zřejmé. Takto provedenému 

vyvažování nahoru a dolů se říká setřepání.  

 Výsledek vytvořeného DFD splňoval veškerá pravidla o tvorbě DFD a především pravidlo 

7±2. Tento získaný model se stal přehlednějším modelem pro další vyvážení.   

Tento první model vyvažování je graficky znázorněný na následujícím obrázku a je také 

uložen v příloze číslo 7. 

 



Jiří Pabin: Analýza informačního systému firmy ELEKTROTRANS, a.s. 

2015                                                                                                                                    24 

 

 

Obrázek 9: První model vyvážení IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 

Při tvorbě prvního vyvážení DFD jsem byl také nucen tento model zakreslovat do DFD 

nulté úrovně, protože Case studio 2 nepodporuje vyvažování směrem nahoru, tj. nelze sloučit 

procesy do procesu na vyšší úrovni. Vytvořil jsem tedy nový projekt, do kterého jsem zakreslil 

novou vrstvu v DFD nulté úrovně a nižší vrstvy jsem ručně překreslil do vyšší úrovně, protože 

Case Studio nepodporuje kopírování. 

Na druhou stranu vyvažování směrem dolů je v Case Studiu 2 celkem době uspořádané. 

Během vyvažování směrem dolů v DFD povolíte v nastavení rozkreslení do nižší úrovně a 

Case Studio 2 do této úrovně převede všechny vámi vytvořené objekty z vyšší úrovně. Při 

vytvoření nových objektů do nižší úrovně nijak neovlivní vyšší úroveň. Při tvorbě v nižší 

úrovni je třeba dávat pozor. Pokud smažete nějaký objekt, protože tento objekt se smaže i v na 

všech úrovních.  
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Poslední fází esenciálního modelu je dokončení stavových modelů, které specifikují řídící 

procesy. V mém případě jsem řídící procesy zaznamenal hned od prvopočátku v každém 

jednotlivém modelu DFD na každé úrovni. 

Při tvorbě esenciálního modelu jsem také souběžně upravoval ERD, dokončil všechny 

minispecifikace transformačních procesů na nejnižší úrovni DFD a datový slovník pro 

všechny datové položky systému.   

Datový slovník  

Přestože Case Studio 2 nepodporuje tvorbu datového slovníku přímo v programu, je možné 

zapisovat prvky datového slovníku přímo do poznámek k jednotlivým prvkům DFD. V mém 

případě jsem pro přehlednější zpracování a orientaci v datovém slovníku použil textový editor. 

Datový slovník jsem složil z datových toků, datových skladů a z ERD.   

Datové toky jsem rozdělil dle jednotlivých terminátorů. Datové toky jsou vytvářeny ručně 

ve formě abecedně řazené tabulky v textovém editoru.  

Datové sklady jsou popsány podle datových skladů obsažených v DFD. Datové sklady jsou 

také vytvářeny ručně ve formě abecedně řazené tabulky v textovém editoru.    

V Datovém slovníku ERD jsou popsány jednotlivé entity a atributy i další klíčová slova, 

která se vyskytují ve specifikaci systému. Datový slovník ERD je vytvářen stejnou formou a 

postupem, jako datové toky a datové sklady, tzn. jsou vytvářeny ručně a ve formě abecedně 

řazené tabulky v textovém editoru.    

Symboly, které jsem použil při tvorbě datového slovníku jsou dle notace DeMarco. Datové 

položky, které se obtížně popisovaly pomocí operátorů, jsem popsal pomocí komentářů. 

Ukázku datového slovníku uvádím v následujícím textu a zároveň je kompletně obsažen 

v příloze číslo 2. 

Zaměstnanec: 

Info o nabídkách = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum 

nabídky + telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Info o obchodních případech = @ číslo obchodního případu + číslo nabídky + číslo smlouvy + 

název akce + zadavatel + jméno vedoucího zakázky + datum realizace + datum uzavření 

smlouvy + SAP číslo + {stav} 
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Info o poptávkách = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky 

+ datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Informace o zadavateli = @ ID zadavatele + název + adresa + země + IČO zadavatele + DIČ 

zadavatele + počet obchodních případů 

Konec smlouvy o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

adresa firmy + telefon + email + datum konce realizace + {popis nabídky + množství činnosti 

+ cena} 

Nabídka = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum nabídky + 

telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Poptávka zamítnutá = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky 

+ datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Sapové číslo = @ číslo obchodního případu 

Schválená smlouva o díle - objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele 

+ název zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název 

firmy + IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + 

{popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Schválená smlouva o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + 

adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + 

země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství 

činnosti + cena} 

Smlouva o díle - objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele + název 

zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název firmy + 

IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis 

nabídky + množství činnosti + cena} 

Smlouva o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Vedoucího zakázky = @ ID vedoucího zakázky + jméno + příjmení + typ OP 
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Minispecifikace 

Během tvorby minispecifikací jsem v Case Studiu 2 narazil na stejný problém s podporou 

tvorby minispecifikací, jako při tvorbě datového slovníku. Case Studio 2 nepodporuje tvorbu 

minispecifikací přímo v programu, ale je možné zapisovat prvky minispecifikací přímo do 

poznámek k jednotlivým prvkům v DFD. Jelikož takto zapsaný text nelze nijak upravovat, a 

tím se stává nepřehledným, zvolil jsem tvorbu minispecifikací opět v textovém editoru.  

Ukázku minispecifikací uvádím v následujícím textu a zároveň jsou kompletně obsazena 

v příloze číslo 3. 

1.2 Agenda nabídky 

1.2.1 Ulož vytvořenou nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “uloz vytvorenou nabídku do databaze nabídky ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “predej vytvorenou nabídku do zasli nabídku ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2.2 Zašli nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “predej nabídku zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”info o nabídce“ 

     THEN { “predej nabídku zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2.3 Ulož neúspěšnou nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabidka neuspesna“ 

     THEN { “uloz nabídka neuspesna do databaze nabidky ”;} 
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     ELSE nic } 

IF  ”nabidka neuspesna“ 

     THEN { “predej nabídka neuspesna do vyhledej nabidky ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2.4 Vyhledej nabídky 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”info o nabidkach“ 

     THEN { “precti nabidky ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”info o neuspesne nabidce“ 

     THEN { “precti neuspesna nabidka ”;} 

     ELSE nic } 

} 

Tvorba ERD 

Společně s vyvažováním DFD jsem dokončoval i ERD. ERD byl tedy vyvíjen souběžně s  

DFD. Nejprve jsem vytvořil prvotní ERD, a to tak, že ke každé paměti na DFD byla přiřazena 

jedna entita ERD. Následně jsem přiřadil k jednotlivým entitám jejich atributy. Poté je velmi 

důležité provést normalizaci ERD, jejímž výsledkem jsou takové tabulky, ve kterých jsou 

hlavní atributy určeny primárním klíčem. Dále jsem identifikoval nové nebo přebytečné entity 

a pak jsem provedl zpětnou kontrolu proti DFD. Na závěr jsem vytvořil minispecifikace 

procesů na nejnižší úrovni.  

Tvorba ERD v Case Studiu 2 je na vysoké úrovni. ERD diagramy má CASE Studio 2 

dokonale propracované a vyřešené. Jedinou podmínkou je vlastnit plnou verzi programu. 

Pokud nevlastníte plnou verzi programu a pracujete pouze v demoverzi, mohou se vyskytnout 

nemalé problémy s tvorbou ERD. Case Studio 2 v demo verzi nabízí pouze omezené 

uživatelské možnosti k tvorbě ERD. Já jsem se setkal s problémem typu povoleného množství 

entit na ERD. Pokud zadáte větší množství entit, než vám umožní Case Studio 2 v demoverzi, 

tak přicházíte o možnost uložit ERD do paměti zařízení. Poté jste nuceni při opravě jakékoli 

položky entity celý ERD tvořit od prvopočátku. Tato nepříjemná vlastnost demoverze mě 

potkala vícekrát. Jelikož povolený počet je omezený na počet šesti entit, musel jsem ERD 
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tvořit postupně a opakovaně. Také přicházíte o možnost spravovat jednotlivé verze. ER 

diagram je graficky znázorněn na následujícím obrázku a uložen v příloze číslo 4.  

 

 

Obrázek 10: ERD IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 

3.4 Implementační model 

Vytvoření uživatelského implementačního modelu je posledním krokem v YMSA. Zde 

jsem si stanovil, které procesy esenciálního modelu budou při implementaci automatizovány a 

které budou vykonávány manuálně. Manuální procesy jsem následně nahradil terminátory 

(ukryl do terminátorů). Tyto terminátory představují osoby, jež tyto procesy vykonávají.    

Implementační model je graficky znázorněn na následujícím obrázku a uložen v příloze 

číslo 13. 
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   Obrázek 11: Implementační model IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 
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4 Návrhy a doporučení 

Smyslem každé analýzy je nalézt a identifikovat nedostatky IS. Dalším krokem je 

navrhnout účinné nástroje k jejich odstranění. Toto je základ vedoucí k zdokonalování 

rozvíjejícího se IS ETIS firmy ELEKTROTRANS a.s..  

Na základě zkušeností při používání a dalším vývoji systému ETIS jsem se setkal 

s  nedostatky, které mi poskytly podněty k jejich vyloučení a tím k zdokonalení IS ETIS.  

Jako první navrhuji export vybraných souborů z IS ETIS v konkrétním časovém období. 

Jsou to soubory: souhrn smluv, SoD realizace výroby, SoD realizace projekty, nabídka 

realizace výroby a nabídka realizace projekty. Dané soubory jsou exportovány do formy 

Microsoft Excel, pro potřeby tisku a detailního rozpracování. V souboru souhrn smluv 

najdeme údaje v následujícím pořadí: číslo obchodního případu, objednatel, poskytovatel, 

název zakázky, předmět zakázky, cena bez DPH dle SoD, číslo zakázky zadavatele, termín 

plnění, kontaktní osoba smluvní strany, odpovědná osoba, datum uzavření SoD, stav smlouvy, 

typ smlouvy a ostatní náležitosti. Tyto položky jsou určeny pouze pro obchodní oddělení.  

Druhé doporučením se týká filtrování jednotlivých položek obchodních případů pro 

snadnější a rychlejší orientaci v ETIS pro potřeby jednotlivých uživatelů v obchodním 

oddělení. Jedná se především o uspořádání těchto údajů: zadavatel obchodního případu, 

vedoucí zakázky, typ obchodního případu, termín realizace, a stav obchodního případu.  

Za třetí navrhuji uspořádání řazení jednotlivých obchodních případů v IS, dle čísla 

obchodního případu, nabídky, smlouvy o díle a termínu realizace vzestupně nebo sestupně tak, 

aby vložené informace na sebe logicky navazovaly. Všechny návrhy umožnují rychlejší a 

jednoduší orientaci při zpracovávání obchodních případů.   

Dále navrhuji při zadávání obchodního případu s termínem podání nabídky při registraci do 

IS, automaticky ze systému exportovat jako událost s připomenutím a následně uložit do 

kalendáře v Microsoft Outlooku. Událost v kalendáři upozorní uživatele obchodního oddělení 

na název akce, číslo nabídky a termín podání nabídky zadavateli poptávky.   

Během zpracování mé bakalářské práce došlo ve vývoji IS ETIS k mnohým změnám, 

neboť se na IS a jeho zdokonalování intenzivně pracuje.  
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 Jako první změnu, kterou zmíním, je způsob číslování obchodních dokumentů. Tím mám 

na mysli všechny smlouvy (nájemní, kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd. Tyto smlouvy bývaly 

značeny čtyřmístným číslem s lomítkem roku vzniku. Příklad smlouvy: 1727/2014. Nyní jsou 

všechny smlouvy číslovány v pořadí osmimístný číselný kód, dvoumístný písmenový kód, 

čtyřmístný číselný kód a případně dvoumístný kód. Jako příklad uvádím: 2015 – 1740 – SO – 

0001 – D1. První čtyři čísla označují rok, další čtyři označují číslo zakázky, SO znamená typ 

smlouvy, další čtyřčíslí definuje pořadové číslo obchodního případu a jako poslední je 

očíslovaný dodatek. Typy smluv rozeznáváme: SO – smlouva obchodní, SR – smlouva 

realizační výroba, SP – smlouva realizační projekty. Označení typu smluv je možno použít i 

pro označení typu objednávek, dohod a dodatků smluv. Tento způsob označování obchodních 

případů se automaticky generuje v IS ETIS a zároveň archivuje v papírové podobě pro případ 

výpadku IS.    

Dále došlo k umístění IS ETIS na internetové stránky, kde se budou soustředit veškeré 

nástavby k IS ETIS. Tato stránka je zatím v testovacím a ladícím provozu tohoto systému. 

Jelikož jde o internetový a intranetový informační systém, lze jeho klientskou část provozovat 

a testovat na většině operačních systémů, které obsahují internetový prohlížeč. Pro zobrazení 

IS ETIS je možné použít internetový prohlížeč Internet Explorer, Opera, Mozilla a jiné. IS 

ETIS vytvořen v  PHP skriptovacím programovacím jazyce a Java skriptu. IS ETIS je uložen 

v databázi My SQL na serveru Apache.       

 

Obrázek 12: Domovská stránka IS ETIS; zdroj: vlastní tvorba 
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Závěr 

Podstatou mé bakalářské práce je zdokonalit vznikající IS tak, aby pružně reagoval na 

potřeby rozvíjející se akciové společnosti v oblasti energetiky, konkrétně ve výstavbě vedení 

velmi vysokého napětí. Základním krokem k tomuto cíli bylo provést analýzu nově 

vznikajícího IS ETIS. Na základě výsledků této analýzy rozvíjet a zdokonalovat tento systém 

tak, aby korespondoval s dynamikou rozvoje ekonomiky v této oblasti. Moderní IS nesmí a 

nemůže být pouze úložiště dat. Všechna tato data musí být aktuálně upřesňována v oblasti 

organizačních změn akciové společnosti a v souladu s normami ISO a evropské unie. Je třeba 

brát v úvahu podněty a připomínky všech uživatelů IS. Na základě těchto ukazatelů byl  v 

ETIS postupně rozšířen obsah úložiště dat z pojmu obchodní případy o další: čísla dopisů, 

čísla objednávek, smlouvy a čísla výkresů. 

 Aktuální požadavky zadavatelů poptávek jsou stále obsáhlejší a náročnější. Technický 

rozvoj v oblasti energetiky nabízí aplikace nových technologií a moderních materiálů. I tyto 

poznatky doplňujeme do databáze IS ETIS. Jen tímto způsobem sestavíme tak kvalitní 

nabídku, která jak technicky, tak cenově obstojí na konkurenčním trhu. 

Jsem přesvědčen, že efektivní využívání informací z IS ETIS v kombinaci s využitím 

vědomostí a zkušeností uživatelů, v součinnosti s firemními cíli, povede k rozvoji společnosti 

a ke kvalitnějšímu a významnějšímu postavení na energetickém trhu v České republice i 

v celém evropském společenství.       
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Příloha 1 – Seznam událostí 

Zaměstnanec: 

1. Zaměstnanec zašle ukončení smlouvy o díle (F – konec smlouvy o díle) 

2. Zaměstnanec zamítne poptávku (F – poptávka zamítnutá) 

3. Zaměstnanec vytvoří nabídku (F – nabídka) 

4. Zaměstnanec určí vedoucího zakázky (F – vedoucí zakázky) 

5. Zaměstnanec zapíše sapové číslo zakázky (F – sapové číslo zakázky)  

6. Zaměstnanec schválí smlouvu o díle (F – schválená smlouva o díle) 

7. Zaměstnanec schválí smlouvu o díle-objednávku (F – schválená smlouva o díle-

objednávka) 

Zadavatel: 

1.  Zadavatel vypíše poptávku (F – poptávka) 

2.  Zadavatel vyhodnotí nabídku jako neúspěšnou (F – nabídka neúspěšná) 

3.  Zadavatel vytvoří smlouvu o díle (F – smlouva o díle) 

4.  Zadavatel potvrdí ukončení smlouvy o díle (F – potvrzení smlouvy o díle ukončené) 

5.  Zadavatel vytvoří smlouvu o díle bez nabídky (F – smlouva o díle-objednávka) 

6.  Zadavatel zašle informace o novém zadavateli (F – informace o novém zadavateli) 

7.  Zadavatel zašle editované informace o zadavateli (F – editované informace o 

zadavateli) 
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Příloha 2 – Datový slovník 

Datové toky: 

Zaměstnanec: 

Info o nabídkách = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum 

nabídky + telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Info o obchodních případech = @ číslo obchodního případu + číslo nabídky + číslo smlouvy + 

název akce + zadavatel + jméno vedoucího zakázky + datum realizace + datum uzavření 

smlouvy + SAP číslo + {stav} 

Info o poptávkách = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky 

+ datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Informace o zadavateli = @ ID zadavatele + název + adresa + země + IČO zadavatele + DIČ 

zadavatele + počet obchodních případů 

Konec smlouvy o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

adresa firmy + telefon + email + datum konce realizace + {popis nabídky + množství činnosti 

+ cena} 

Nabídka = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum nabídky + 

telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Poptávka zamítnutá = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky 

+ datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Sapové číslo = @ číslo obchodního případu 

Schválená smlouva o díle - objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele 

+ název zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název 

firmy + IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + 

{popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Schválená smlouva o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + 

adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + 

země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství 

činnosti + cena} 
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Smlouva o díle - objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele + název 

zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název firmy + 

IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis 

nabídky + množství činnosti + cena} 

Smlouva o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Vedoucího zakázky = @ ID vedoucího zakázky + jméno + příjmení + typ OP 

Zadavatel: 

Editované informace o zadavateli = @ ID zadavatele + název zadavatele + adresa zadavatele + 

země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + telefon + email 

Informace o novém zadavateli = @ ID zadavatele + název zadavatele + adresa zadavatele + 

země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + telefon + email 

Nabídka = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum nabídky + 

telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Nabídka neúspěšná = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum 

nabídky + telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Poptávka = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky + datum 

nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Poptávka zamítnutá = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum poptávky 

+ datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Potvrzení smlouvy o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + 

adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + 

země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství 

činnosti + cena} 

Potvrzení smlouvy o díle ukončené = @ číslo potvrzení + IČO firmy + adresa firmy + datum 

potvrzení + telefon + email + {popis činnosti + množství činnosti} 

Potvrzení smlouvy o díle-objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele + 

název zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název 

firmy + IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + 

{popis nabídky + množství činnosti + cena} 
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Smlouva o díle - objednávka = @ číslo smlouvy o díle-objednávka + ID zadavatele + název 

zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele +název firmy + 

IČO firmy + DIČ firmy + země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis 

nabídky + množství činnosti + cena} 

Smlouva o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Smlouva o díle ukončená = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + 

adresa zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + 

země + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství 

činnosti} 

Ostatní: 

Info o neúspěšné nabídce = @ číslo nabídky + DIČ firmy + IČO firmy + adresa firmy + datum 

nabídky + telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Info o sapovém čísle = @ číslo obchodního případu 

Info o vedoucího zakázky = @ ID vedoucího zakázky + jméno + příjmení + typ OP 

Zpracovaná poptávka = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + datum 

poptávky + datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Datové sklady: 

Nabídky: 

Nabídka = @ číslo nabídky + IČO firmy + DIČ firmy + adresa firmy + datum nabídky + 

telefon + email + {popis nabídky + množství činnosti + cena} 

Poptávky:  

Poptávka = @ číslo poptávky + kód zadavatele + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + datum 

poptávky + datum nabídky + telefon + email + {popis poptávky + množství činnosti} 

Smlouvy o díle: 

Smlouvy o díle = @ číslo smlouvy o díle + ID zadavatele + název zadavatele + adresa 

zadavatele + země + IČO zadavatele + DIČ zadavatele + IČO firmy + DIČ firmy + země + 

název firmy + adresa firmy + telefon + email + datum realizace + {popis nabídky + množství 

činnosti + cena} 
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Vedoucí zakázky:  

Vedoucí zakázky = @ ID vedoucího zakázky + jméno + příjmení + typ OP 

Zadavatelé:  

Zadavatelé = @ ID zadavatele + název zadavatele + adresa zadavatele + země + IČO 

zadavatele + DIČ zadavatele + telefon + email + počet obchodních případů 

ERD: 

Kontakt: 

Kontakt = @ id kontakt + jméno + příjmení + titul + email 

Obchodní případy: 

Obchodní případy = @ číslo obchodního případu  + název akce + datum poptávky + termín 

nabídky + smlouva o dílo + cena nabídky + platnost nabídky + realizace začátek + realizace 

konec + číslo sap + číslo nabidky + datum objednávky + číslo objednávky + číslo zakázky 

zadavatele 

Smlouva objednávky:  

Smlouva objednávky = @ id objednávky + název + popis  

Stav obchodního případu: 

Stav obchodního případu = @ id stavu obchodního případu + název 

Typ obchodního případu: 

Typ obchodního případu = @ id obchodního případu + název 

Uživatel:  

Uživatel = @ id uživatele + jméno + příjmení + email + heslo 

Vedoucí zakázky:  

Vedoucí zakázky = @ id vedoucího zakázky + jméno + příjmení + typ obchodního případu 

Zadavatel: 

Zadavatel = @ id zadavatele + název + město + ulice + číslo popisné + číslo orientační + PSČ 

+ země + IČO + DIČ  
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adresa firmy = ulice + číslo popisné + město + psč 

adresa zadavatele = ulice + číslo popisné + město + psč 

cena = {číslo} 

číslo nabídky = {číslo} 

číslo obchodního případu = {číslo} 

číslo obchodního případu = {číslo} 

číslo poptávky = {číslo} 

číslo smlouvy o díle = {číslo} 

číslo smlouvy o díle-objednávka = {číslo} 

datum nabídky = den + měsíc + rok 

datum poptávky = den + měsíc + rok 

datum realizace = den + měsíc + rok 

datum uzavření smlouvy o dílo = den + měsíc + rok 

DIČ firmy = {číslo} 

DIČ zadavatele = {číslo} 

email = {přípustný_znak_emailu} 

IČO firmy = {číslo} 

IČO zadavatele = {číslo} 

ID Elektrotrans a.s. = {číslo} 

ID vedoucího zakázky = {číslo} 

ID zadavatele = {číslo} 

jméno = {písmeno} 

jméno vedoucího zakázky = {písmeno_s_ mezerou} 

kód zadavatele = {číslo} 

množství činnosti = {číslo} 

název akce = {písmeno_s_ mezerou} 

název společnosti = {písmeno_s_ mezerou} 

název zadavatele = {písmeno_s_ mezerou} 

počet obchodních případů = {číslo} 
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počet obchodních případů = {číslo} 

popis nabídky = {písmeno_s_ mezerou} 

popis poptávky= {písmeno_s_ mezerou} 

příjmení = {písmeno} 

psč = {číslo} 

SAP číslo = {číslo} 

stav = {písmeno_s_ mezerou} 

telefon = {přípustný_znak_telefonu} 

titul = {písmeno} 

typ OP = {písmeno} 

vedoucí zakázky = {písmeno_s_ mezerou} 

zadavatel = {písmeno_s_ mezerou} 

země = {písmeno_s_ mezerou} 

číslo = [ 0 – 9 ] 

číslo popisné = [ 0 – 9 ] 

den = [ 1 – 31 ] 

měsíc = [ 1– 12 ] 

město = [ A – Z | a - z ] 

název zadavatele = [ *nový zadavatel* | *známý zadavatel* ] 

písmeno_s_ mezerou = [ A – Z | a - z ] 

přípustný_znak_emailu = [ číslo|  písmeno | . | @ ] 

přípustný_znak_telefonu = [ + |  číslo] 

psč = [ 0 – 9 ] 

rok = [ 1900 – 2100 ] 

stav = [ *nabídka* | *poptávka* | *nabídka – neúspěšná* ] 

typ OP = [ *realizace* | *projekty*] 

ulice = [ A – Z | a - z ] 
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Příloha 3 – Minispecifikace 

1.1 Agenda smlouvy o díle 

1.1.2 Ulož smlouvu o díle 

FOR EVERY SMLOUVU O DÍLE DO { 

IF  ”smlouva o dile“ 

     THEN { “uloz smlouva o dile do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”smlouva o dile-objednavka“ 

     THEN { “uloz smlouva o dile-objednavka do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”smlouva o dile“ 

     THEN { “předej smlouva o dile do vyhledej smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”smlouva o dile-objednavka“ 

     THEN { “predej smlouva o dile-objednavka do vyhledej smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.1.3 Potvrď smlouvu o díle 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”potvrzeni smlouvy o dile“ 

     THEN { “predej potvrzeni smlouvy o dile zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”schvalena smlouva o dile“ 

     THEN { “predej potvrzeni smlouvy o dile zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.1.4 Ukonči smlouvu o díle 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ” smlouva o dile ukoncena“ 

     THEN { “předej smlouvu o dile ukoncena zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ” konec smlouvy o dile“ 

     THEN { “předej smlouvu o dile ukoncena zadavateli ”;} 
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     ELSE nic } 

} 

1.1.5 Ulož ukončení smlouvy o díle 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”potvrzeni smlouvy o dile ukoncene“ 

     THEN { “uloz potvrzeni smlouvy o dile ukoncene do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”potvrzeni smlouvy o dile ukoncene“ 

     THEN { “predej potvrzeni smlouvy o dile ukoncene do vyhledej smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.1.6 Potvrď smlouvu o díle-objednávka 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”potvrzeni smlouvy o dile objednavka“ 

     THEN { “predej potvrzeni smlouvy o dile-objednavka zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”schvalena smlouva o dile objednavka“ 

     THEN { “predej potvrzeni smlouvy o dile-objednavka zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.1.7 Vyhledej smlouvu o díle 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”vyhledej smlouvy o dile“ 

     THEN { “přečti smlouvy o dile z databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”vyhledej smlouvy o dile-objednavka“ 

     THEN { “přečti smlouvy o dile-objednavka z databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ” smlouva o dile“ 

     THEN { “přečti smlouvy o dile z databaze smlouvy o dile”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”smlouva o dile-objednavka“ 

     THEN { “přečti smlouvy o dile-objednavka z databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

} 
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1.1.8 Ulož schválenou smlouvu o díle 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”schvalena smlouvy o dile“ 

     THEN { “uloz schvaleni smlouvy o dile do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”schvalena smlouvy o dile-objednavka“ 

     THEN { “uloz schvaleni smlouvy o dile-objednavka do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”schvalena smlouvy o dile“ 

     THEN { “predej schvaleni smlouvy o dile do potvrd smlouvu o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”schvalena smlouvy o dile-objednavka“ 

     THEN { “predej schvaleni smlouvy o dile-objednavka do potvrd smlouvu o dile-    

objednavka ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.1.9 Ulož ukončení zakázky 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”konec smlouvy o dile“ 

     THEN { “uloz konec smlouvy o dile do databaze smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”konec smlouvy o dile“ 

     THEN { “predej konec smlouvy o dile do ukonci smlouvy o dile ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2 Agenda nabídky 

1.2.1 Ulož vytvořenou nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “uloz vytvorenou nabídku do databaze nabídky ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “predej vytvorenou nabídku do zasli nabídku ”;} 

     ELSE nic } 

} 
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1.2.2 Zašli nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabídka“ 

     THEN { “predej nabídku zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”info o nabídce“ 

     THEN { “predej nabídku zadavateli ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2.3 Ulož neúspěšnou nabídku 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”nabidka neuspesna“ 

     THEN { “uloz nabídka neuspesna do databaze nabidky ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”nabidka neuspesna“ 

     THEN { “predej nabídka neuspesna do vyhledej nabidky ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.2.4 Vyhledej nabídky 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”info o nabidkach“ 

     THEN { “precti nabidky ”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”info o neuspesne nabidce“ 

     THEN { “precti neuspesna nabidka ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.3 Agenda poptávky 

1.3.1 Zamítni poptávku 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”poptavka zamitnuta“ 

     THEN { “uloz poptavku zamitnutou do databaze poptavky”;} 

     ELSE nic } 
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IF  ”poptavka zamitnuta“ 

     THEN { “predej poptavku zamitnutou zadavateli”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”zpracovana poptavka“ 

     THEN { “predej poptavku zamitnutou zadavateli”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.3.2 Ulož poptávku 

FOR EVERY POPTÁVKY DO { 

IF  ”zpracovana poptavka“ 

     THEN { “uloz poptavku do databaze poptavky ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.3.3 Vyhledej poptávku 

FOR EVERY ZAMESTNANEC DO { 

IF  ”poptavka“ 

     THEN { “precti poptavky zamestnancum ”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.4 Agenda obchodních případů 

1.4.1 Ulož sapové číslo 

FOR EVERY ZAMĚSTNANCI DO { 

IF  ”sapové cislo“ 

     THEN { “uloz sapové cislo do databaze smlouvy o dile”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”sapové cislo“ 

     THEN { “predej sapové cislo do vyhledej prehled obchodnich smluv”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.4.2 Vyhledej přehled obchodnich případů 

FOR EVERY ZAMĚSTNANEC DO { 

IF  ”info o obchodnich pripadech“ 

     THEN { “precti obchodni pripady v poptavky; nabidky; vedouci zakazky; zadavatele; 
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smlouvy o dile”;} 

IF  ”info o vedoucim zakazky“ 

     THEN { “precti obchodni pripady v poptavky; nabidky; vedouci zakazky; zadavatele; 

smlouvy o dile”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.4.3 Ulož vedoucího zakázky 

FOR EVERY ZAMĚSTNANCI DO { 

IF  ”vedouciho zakazky“ 

     THEN { “uloz vedouciho zakazky do databaze vedouci zakazky”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”vedouciho zakazky“ 

     THEN { “predej vedouciho zakazky do vyhledej prehled obchodnich pripadu”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.5 Informace o zadavateli 

1.5.1 Vyhledej zadavatele 

FOR EVERY ZAMĚSTNANCI DO { 

IF  ”informace o zadavateli“ 

     THEN { “vyhledej informace o zadavateli”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”editovane informace o zadavateli“ 

     THEN { “vyhledej informace o zadavateli”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”nove informace o zadavateli“ 

     THEN { “vyhledej informace o zadavateli”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.5.2 Edituj informace o zadavateli 

FOR EVERY ZAMĚSTNANCI DO { 

IF  ”editovane informace o zadavateli“ 

     THEN { “uloz editované informace o zadavateli do databaze zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”editovane informace o zadavateli“ 
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     THEN { “predej editované informace o zadavateli do vyhledej zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.5.3 Registruj nového zadavatele 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”informace o novem zadavateli“ 

     THEN { “uloz nove informace o zadavateli do databaze zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”informace o novem zadavateli“ 

     THEN { “predej nove informace o zadavateli do vyhledej zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

} 

1.5.4 Zpracuj informace o zadavateli 

FOR EVERY ZADAVATEL DO { 

IF  ”informace o novem zadavateli“ 

     THEN { “predej nove informace o zadavateli do registruj zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

IF  ”informace o novem zadavateli“ 

     THEN { “predej nove informace o zadavateli do vyhledej zadavatele”;} 

     ELSE nic } 

} 
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Příloha 4 – ERD 
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Příloha 5 – Kontextový diagram 
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Příloha 6 – Prvotní model chování 
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Příloha 7 – První vyvážení 
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Příloha 8 – Agenda smlouvy o díle 1.1 
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Příloha 9 – Agenda nabídky 1.2 

 



 

2015                                                                                                                                    XXI 

 

Příloha 10 – Agenda poptávky 1.3 
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Příloha 11 – Přehled obchodních případů a zakázek 1.4 
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Příloha 12 – Informace o zadavateli 1.5 
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Příloha 13 – Implementační model 

 


