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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor aktuálního informačního systému společnosti 

Automotoland CZ s.r.o., návrhu případných vylepšení a vytvoření informačního systému v 

prostředí Microsoft Access a vyhovět základním požadavkům začínající společnosti. V závěru  

bakalářské práce je zhodnocení celé práce a porovnání stávajícího systému a systému, který 

jsem vytvořil. A také snaha dokázat, že společnost působící na trhu několik let, kvalitní 

systém potřebuje. 

 

 

 

 

ABSTRACT OF THESIS 

 

This bachelor project is focused on analysis of actual information system in Automotoland 

CZ s.r.o. company. It comes with appropriate improves and with information system created 

in database management system Microsoft Access - all with endeavour to meet the customer's 

expectations. There is an evaluation of my work in the end of my bachelor project and 

comparison of existing system and system projected by me. The aim is to prove that well-

established company needs quality information system.  

 



 

 

1. ÚVOD  
 

Vše začalo už ve dvacátém století kdy  se tomuto století říkalo všelijak. Jedním z oslovení 

bylo také „ století informační „. V této době nastal zlom ve vývoji společnosti. Když si 

vezmeme jakým způsobem se rozšířil například internet. Teprve v roce 1993 se k internetu 

připojil Bílý dům ve Washingtonu a dnes po patnácti letech snad není domácnost, která by 

tuto samozřejmost dnešního života nevyužívala. S nástupem internetu přicházeli také 

problémy neuvěřitelného vzrůstu toku dat po celém světě a rostla také potřeba tyto informace 

rychle zpracovávat, ukládat a nastolit si v nich nějaký řád. Dříve to bývalo jednoduché, lidé si 

vedli knižní záznamy, kde stačilo otevřít knihu a na pokračující stránku zapsat nové 

informace a nebo jste v ní mohli listovat , dokud nenarazili na to co hledáli. Internet už byl 

náznak příchodu výpočetní techniky do obchodu i každodenního života lidí. Lidé pomalu 

začali objevovat svět výpočetní techniky a z ručně psaných knih přecházeli na námi studenty 

už možná zapomenuté ukládání dat na diskety. Dnes je mnoho způsobu ukládání dat.  Když 

přistoupím k samostatným informačním systémům tak všude kam se podíváme informační 

systém nebo jeho celek zahlédneme. Život bez něho si už žádná firma nedovede představit. U 

větších společností nenalezneme jeden program, ale spoustu programů propojených pomocí 

systémové integraci.Já jsem dlouho uvažoval na jaké téma vlastně chci bakalářskou práci 

psát. Jelikož se kolem mě točí spousta lidí z automobilové branže. Tak jsem po pár 

rozhovorech usoudil, že by náhled do jejich kuchyně nemuselo být špatné téma. A tím jsem se 

dostal na půdu společnosti Automotoland CZ s.r.o. Téma jsme u nich hledat dlouho nemusel. 

Při návštěvě autosalonu jsem se zaměřil na jejich informační systém. V autosalonu mám 

osobu blízkou, která mě nechala se na tento systém nahlédnout zblízka. Když jsem po pár 

minutách různého zkoumání od počítače odstoupil, nedalo mi to a zeptal jsem se kolik vlastně 

takový systém stojí.  

Vím, že takové systémy jsou drahá záležitost, ale částka která mi byla sdělena mě natolik 

překvapila, že jsem se rozhodl zkusit vyhovět základním požadavkům jaké společnost má a 

vytvořit informační systém v prostředí Microsoft Access a zjistit jestli lze v dnešní době za 

levné peníze uspokojit potřeby tak velké společnosti, která do informačního systému 

investovala nemalé peníze.  

 



 

 

2. Informační sytém a systémová integrace 

 

2.1 Informační systém 

Informační systémy (IS) jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam či 

účetní knihy. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v 

papírové podobě.  

2.2 Systémová integrace 

Když řeknu pojem integrace spousta lidí si pod tímto slovem představí spoustu významů, jako 

např:  sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek, začlenění, zapojení. 

Systémovou integraci je schopnost seskupovat různé systémy a aplikace do kompaktního 

celku zaměřeného na podporu určených procesů a přispět tak k dosažení podnikatelských cílů. 

V praxi to znamená, že zavedením tohoto systému,  ho propojím s již stávajícími systémy a 

zároveň jejich datové propojení. Laicky řečeno díky tomuto systému pak můžeme řídit 

všechny ostatní a nejen řídit ale také sledovat jednotlivé datové toky v oněch systémech. Tím 

hlavním předmětem systémové integrace není ono propojení jednotlivých prvků systému, ale 

jednotlivé propojení informací a dat uložených v  propojovaných systémech. Současným 

úkolem systémové integrace je vyřešení logicky správného přenosu, vyčištění dat a jejich 

integrace tak, aby se data dala použít pro další uplatnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Profil společnosti 

3.1  O společnosti 

Společnost Automotoland CZ  s.r.o. (dále společnost) byla založena v roce 1994 jako 

autorizovaný dealer osobních a užitkových vozů značky Renault. Svůj první autosalon 

otevřeli v městě Hlučín jako Renault Partner. Pracovalo zde původně deset zaměstnanců. 

Nabízeli zákazníkům celou modelovou řadu značky Renault včetně veškerých servisních 

prací a to jak karosářských, tak i mechanických. Po čtyřech letech, v roce  1998 získala tato 

společnost statut koncesionář Renault. S obrovskými nárůsty klientů musela společnost řešit 

problém servisních a prodejních prostor. V roce 2005 bylo tak po deseti letech působení na 

trhu otevřeno autocentrum v Opavě (Obr. č. 2). Zde byli prostory rozšířeny o centrum 

užitkových vozů a vlastní lakovnu, čímž opět stoupl komfort poskytovaných služeb. V témže 

roce bohužel padl za oběť požáru servis v Hlučíně jenž nebyl přímou součástí autosalonu, ale 

tento podnět vybídl vlastníky k postavení nového autocentra, na místě bývalého servisu, které 

bylo otevřeno v roce 2006 (Obr. č. 1). I díky modernímu zázemí si společnost udržuje už řadu 

let vysoký standard svých služeb. Důkazem toho jsou přední umístění v žebříčku hodnocení 

importérem Renault ČR a.s.. Tato hodnocení jsou vypracovávána na základě ohlasů 

zákazníků a pomohla společnosti získat ocenění – Certifikát kvality služeb zákazníkům. 

V dnešní době má společnost 31 zaměstnanců a databáze zákazníků čítá přes tisíc položek. 

Ročně společnost prodá přes 300 automobilů a opraví přes 500 automobilů. 

 

 

     

Obr. č. 1 Autosalon Hlučín                          Obr. č. 2 Autosalon Opava 



 

 

      

 

3.2 Informační systém Automotoland CZ s.r.o. 

 

IS této firmy, která se tak rychle rozvíjí by měl být reprezentativní a přehledný pro všechny 

zaměstnance, kteří jej využívají. Firma se proto rozhodla přibližně před deseti roky, že osloví 

některou vývojářskou společnost, aby jim nějaký IS navrhla a zavedla. 

 

Tou společností byla společnost SOFTTAP sídlící v Bílovci. Tato společnost vznikla v roce 

1992. Zabývá se kompletním řešením informačních systémů od návrhu přes kompletaci, 

dodávky hardwaru až po školení a klientskou hotline a samozřejmostí jsou i veškeré servisní 

práce. Tato společnost je tvůrcem  všech informačních systémů pro české distributory a 

koncesionáře vozů Renault. K dnešnímu dni mají přes  1000 klientů využívajících jejich IS. 

 

Společnost Automotoland CZ s.r.o. s firmou začala spolupracovat zhruba před deseti lety. Na 

počátku to byl spíše předem daný strukturovaný IS, který se v průběhu let přizpůsoboval 

potřebám společnosti. Není také tajemstvím, že ony služby zahrnující správu IS jsou 

oceňovány ve statisícových částkách. Pojďme se tedy podívat trochu blíže na onen IS. 

 

 

 



 

 

3.3 Přiblížení Informačního systému 

 

IS renaultu nefunguje jako jediný celek jsou zde čtyři základní programy, kdy jeden se věnuje 

servisním záznamům a práci s nimi jako přehled oprav či tiskovým a statistickým sestavám, 

další pak jako evidenci zaměstnanců, další prodeji a servisu vozidel, půjčování vozidel, 

autobazaru atd. A konečně poslední se věnuje managementu společnosti.  

Prvním programem je program pro servisní záznamy. Při spuštění programu jako první 

naskočí okno se zakázkami (Obr č.3). Zde se dají procházet všechny doposavad provedené 

zakázky. Najdete zde jméno klienta s jeho údaji, o jaký tip vozidla se jedná a jeho podrobné 

údaje. Dále pak informace o dané zakázce, jako číslo či jméno přijímacího technika. Ve 

spodní části okna, se kterými můžeme provádět spoustu doplňkových operací. Lze zde přidělit 

k zakázce náhradní vozidlo, kterým bude klient po dobu opravy jezdit nebo dřívější zásahy na 

vozidle klienta atd. 

 

Obr. č. 3 Databázový formulář pro servisní zakázky 

 



 

 

Obr. č. 4 Hlavní menu Automoland CZ 

 

 

(Obr. č 4 ) představuje hlavní panel, který se objeví poté co zapneme aplikaci určenou pro 

prodej a servis vozidel. Máme zde deset volících tlačítek. Probereme si je jedno po druhém a 

vysvětlím Vám jejich význam. 

 

Nový Servis nám automaticky otevře formulář, pro vyplnění nové zakázky. Obsahuje údaje o 

klientovi a automobilu, dále pak o samostatných úkonech prováděných na vozidle, či seznam 

použitých náhradních dílů. Tento formulář spíše slouží jako tisková sestava, ze které máme 

výstup ve formě vydaných faktur. Tento systém je propojený se systémem používaným pro 

autoservis, ve kterém můžeme provádět operací více. 

 

Autobazar je systém založený na stejném principu, jako systém Autosalon. Opět zde máme 

formuláře pro novou objednávku vozu z autobazaru či informace již o prodaných vozech. 

Formulářem, který je zde navíc, je formulář, který nám slouží k registraci vozidla, které 

společnost do autobazaru vykoupí. Podle informací, které jsme získal, je tento systém 

využíván jen sporadicky. Společnost se zaměřuje hlavně na prodej vozidel nových  než 

vozidel, které už byli někým využívány. 

 



 

 

 

Autosalon nás odkáže na tabulku, ve které nalezneme informace o všech prodejích, které se 

v autosalonu provedli. Máme zde možnost uzavřít novou objednávku a nebo po kliknutí na 

příslušnou již existující objednávku, nám systém umožní tuto objednávku blíže prozkoumat či 

v ní změnit některé údaje. Dále pak zde máme možnost získat informace o jednotlivých 

vozidlech již prodaných a díky opětovnému propojení se systémem autoservisu máme zde 

vidíme, i které případné opravy byly na voze uskutečněny. Formulář pro nový prodej 

nalezneme na obrázku č. 

 

Autopůjčovna se zaobírá problematikou náhradních vozidel pro klienty, kteří bez svých aut 

nemohou fungovat. Najdeme zde informace o vozidlech, které jsou k dispozici, popřípadě 

vypůjčených.Tyto informace nám vypovídají o tom kdo vozidlo využíval a v jakém časovém 

období, počet ujetých kilometrů jednotlivými klienty, ale také informace o opravách či 

zásazích do vozidla.  

Smlouvy jsou databází zaměřenou na všechny smlouvy, které společnost uzavře a netýkají se 

prodeje vozidel a náhradních dílů , autobazaru, autopůjčovny, či servisu. Nalezneme zde 

smlouvy uzavírané např. s autodopravci, dodavateli energií, poskytovatelem 

telekomunikačních služeb či s firmami pro ekologické zpracování odpadu 

 

Alison je systém uchovávající všechny tiskopisy pro případný tisk dokumentů. 

 

Klient/sklad řeší všechny sklady spojené se společností. Jsou to sklady náhradních dílů, 

automobilů, ale také sklady sloužící pro prostředky zajišťující provoz a údržbu autosalónů. 

 

Datové kombinace jsou systémem, který nám slouží jako vyhledávání a statistiky ze všech 

okolních systémů. 

 

Info/žurnál systém, který používán velice zřídka. Objevují se tady zprávy od vlastníka, či 

novinky ze světa Renaultu. 

 

Konec je jasné příkazové tlačítko, pomocí kterého celou aplikaci ukončíme. 

 



 

 

Pro prodej nového automobilu slouží velice jednoduchý a přehledný formlulář. Jsou zde 

obsaženy informace o prodávajícím, kupujícím i o druho vozidla. Bližší náhled na obr. č. 5. 

 

Obr. č. 5 Objednávka automobilu 

 

 

 

Program umí nespočet možných druhů vyhledávání různých informací, vytvářet sestavy s 

těmito informacemi. Toto lze nalézt k nahlédnutí v přílohách mé práce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nezdokumentované programy 

Společnost má spoustu informací, které slouží jenom k její osobní  práci a nikdo by je neměl 

znát. Proto následné dva programy popíšu zběžně slovně. 

Do evidence zaměstnanců a programu sloužícímu managementu společnosti jsem sice 

nahlédl, ale nebylo mi povoleno udělat otisky obrazovek. Evidence zaměstnanců obsahuje 

údaje o provedených operacích jednotlivého zaměstnance počty odpracovaných hodin a jejich 

následného ohodnocení. Jsou zde informace, které by neměli být zespolečnosti nikd 

vyneseny. To samé platí také pro program pro management. Obsahuje účetní sestavy, 

statisktiky či důvěrné informace o společnosti.  

 

3.4 Technické parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Návrh možných úprav a vylepšení 
 

Po shlédnutí IS ve společnosti sem byl udiven rozsahem a propracovaností jejich sytému. 

Proto, když teď mám navrhnout nějaké vylepšení hledají se mi velice těžko, ale pár mě 

napadlo. Grafické zpracování je šité přímo na míru společnosti. Žluto šedé barvy navíc 

podtrhují celkový dojem, jelikož jsou to barvy společnosti Renault, a proto do grafického 

řešení bych nijak nezasahoval. Co se týče objemu poskytovaných informací nenašel jsem 

sebemenší maličkost, která by systému chyběla. Jediné co mě udivovalo, když je systém tak 

nákladný, proč nefunguje pod jednou aplikací, ale musíme spouštět tři různé systémy, které 

spolu do jisté míry spolupracují a jeden stojící naprosto mimo zbývající. Můj první návrh by 

se tedy týkal toho aby se vytvořila jedna aplikace, která by splňovala všechny úkoly čtyřech 

předešlých systémů. Aby se v ní dalo dobře orientovat stačilo by vytvořit hlavní panel 

podobný tomu pro prodej nových vozů a servisu. 

Další nevýhodou je úplně oddělený systém registru zaměstnanců tento systém není vůbec 

s těmi třemi systémy vůbec propojen. Ve zbylých třech můžeme najít informace o 

zaměstnancích jako jsou například odpracované hodiny, počet servisních záznamů či 

prodaných aut. Tyto informace se pak převádějí do systému pro management společnosti, 

který obsahuje pouze účetní informace o zaměstnancích jako jsou mzdy. Já se tedy zaměřím 

na to, abych databázi zaměstanců měl společně s ostatníma a zároveň spole spolupracovali. 

   

 Pro poslední nápady na řešení a zlepšení jsem si zašel přímo za osobami pověřenými. Moje 

konzultantka, která je zároveň ředitelkou opavského autosalónu se se mnou sešla a bavili jsme  

se na téma možných úprav. Je samozřejmé, že jí otázka peněz za tento systém moc nezajímá, 

jelikož není majitelkou. Její první reakcí byla, že systém obsahuje spuustu složek, které 

normálně nepoužívají nebo k jejich práci vůbec neslouží. Jsou to většinou informace a 

soubory obsahující data určené pro vedení společnosti. Jako příklad budou sloužit dva níže 

uvedené obrázky jeden představuje formulář servisních záznámů a druhý je výstupem z 

tohoto formluláře a to do formuláře Interní vrácení. 

 

 

 



 

 

Další osobou, byl správce jejich serverů. Sám se mi přiznal, že s informačním systémem  

pracovat neumí. Zdá se mu prý příliš složitý pro nového uživatele. Z pohledu administrátorů v 

tomhle případě správce sítě, by měl být systém jednoduší už od výrobce. Jednotlivé nastavení 

pro potřeby uživatelů zabírá strašně hodně času. Ale tímto je taky řečeno, že je systém 

neuvěřitelně variabilní. Lze v něm provádět nespočet různosrodých nastavení. Tento systém 

byl v minulýc letech naprogramován tak, že všichni zaměstnanci viděli části systému, které s 

jejich prací neměly nic společného. Například servisní technik mohl měnit infarmace o 

prodaných automobilech. Správci sítě tento problém do dnešního dne částečně vyřešili. 

Dnes už vidí každý zaměstnanec převážně tu část systému, kterou pro svou práci práci 

potřebuje, ale pořád se zde vyskytují části, které stále nevyužije nebo k nim nemá oprávnění. 

Bezpečnost systému bych také ponechal tak jak je. Systém je totiž zabezpečen pomocí 

hardwarového klíče, kdy kakždý zaměstnanec pracuje pod svým jménem a heslem.  

 

Nejduležitější prioritou tedy zůstává vylepšit nastavení pro jednotlivé uživatele podle jejich 

pracovní pozice, aby měli k náhlednutí pouze ty informace, které pro práci potřebují a né ty, 

které jenom ruší jejich pozornost. Tuto změnu bych zavedl i z důvodu, že nový uživatel se s 

tímto systémem seznamuje přibližně měsíc a to je podle mě dlouhá doba. Kdyby hned od 

začátku pracoval pouze se svou částí programu urychlilo by se zapracování a zefektivnění 

pracovních výkonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tento formulář servisních záznamů jsem uvedl pro příklad ukázání, že ve stávajícím systému 

je spoustu nepotřebných záložek a funkcí. Na tomto formuláři pod číslem jedna se skrývá 

funkce kalendáře, kterou si nepamatuje nikdo z dotázaných zaměstnanců, že by někdy použili. 

Pod číslem dvě je tlačítko odkazující na formulář reklamací, který je podle zaměstanců velice 

složitý a řeší tuto službu jiným způsobem. Číslo tři odkazuje na formulář, který popisuji dále  

a užívá se k internímu vrácení. 

 

Obr. č. 6  Přebytečné funkce formulář servisních záznamů 
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Na tomto obrázku je část formuláře, orámovaná černým rámečkem, kterou zaměstanci  

společnosti nikdy nevyužili. Jedné se reklamace servisních zakázek. Tyto reklamace 

společnost řeší jiným jednodušším způsobem. Zbylá část tabulky k editaci slouží. 

 

Obr. č. 7 Tabulka reklamací – možné úpravy 



 

 

5. Informační systém v prostředí Microsoft Access 
 

5.1 Microsoft Access 

 

Pro práci bude třeba použít některý databázový program a já jsem se rozhodl pro produkt 

společnosti Microsoft a to pro Microsoft Access. Databázových programů před příchodem 

Accessu bylo hodně, ale většina z nich byli buď jednoduchými správci pro ukládání dat, které 

nejsou vhodné pro budování aplikací, nebo složité systémy pro vývoj aplikací, které se 

obtížně učí a používají. Access udělal v tomto směru průlomový krok. Představuje už řadu let 

snadnost používání pro lidi, kteří chtějí vytvářet jak jednoduché databáze, tak i složitější 

databázové aplikace. V následujícím textu  tento produkt blíže představím. 

 

 

5.1.1 Uživatelské prostředí 

 

Uživatelské prostředí tohoto programu je velice podobné tomu, jaké používají produkty 

společnosti Microsoft, Word a Excel. Po spuštění vyskočí úvodní okno, ve kterém si 

vybereme, jestli chceme začít vytvářet novou databázi, otevřít průvodce, stránky a projekty, 

a nebo otevřít již existující databáze uložené na disku počítače.  

 

Poté co si vybereme možnost Prázdná databáze Microsoft Access, nám vyskočí okno, které se 

nás zeptá kam nový databázový soubor uložit. Když najdeme příslušné místo na disku a 

uložíme, tak můžeme přistoupit k samotnému vytváření. Otevře se  totiž nové okno, se kterým 

se budeme při práci setkávat asi nejčastěji. V jeho levé části nalezneme tabulku s objekty 

databáze, nahoře pak možnosti Otevřít, Návrh a Nový. Při volbě jednotlivých objektů nám 

v prostřední části okna vyskakují jednotlivé možnosti vytvoření jako např Vytvoření pomocí 

průvodce či Vytvoření pomocí návrhového zobrazení. Jednotlivé objekty rozeberu jeden po 

druhém podrobněji dále. 



 

 

5.1.2 Tabulky 

 

Tabulky jsou základním kamenem celého databázového systému. Do tabulek ukládáme data, 

se kterými pak můžeme libovolně pracovat. I díky tomu se můžeme vyhýbat pozdějším 

nepříjemnostem jelikož nás program včas upozorní na podivné odchylky. 

 

Určitě první upozornění po začátku vyplňování tabulky, bude upozornění na tzv. primární 

klíč. Slouží ke správnému vyhledávání a orientaci. Proto musí být také jeho hodnota jedinečná 

pro každý řádek tabulky. Jako typ vystupuje primární klíč v podobě automatického čísla 

začínaje od jedničky dále. 

 

V tabulkách nemůžeme provádět výpočty. Tabulku zde tvoří soustava sloupců a řádků.  

V Accessu nazýváme řádky záznamy a sloupce atributy. Hodnoty atributů pak zadáváme 

v návrhovém zobrazení a záznamy v zobrazení datového listu. (Obr. č. 3) 

 

Obr. č. 8 Tabulka Access 

 

 

5.1.3 Dotazy 

 

Hlavní myšlenkou databází je práce s tabulkami a jejich propojování a informací uložených 

v nich. Klidně můžeme uložit všechny data do jedné tabulky např. v Excesu ale s přibývajícím 

počtem informací by jsme zjistili, že je nepřehledné, dlouho trvá než nějakou tu informaci 

najdeme. A proto má Access dotazy. Dotazy nám řeší propojování tabulek v závislosti na 

příslušné informaci, kterou do dotazu zadáme a nebo nám řeší výběry jednotlivých polí 

z jedné nebo více tabulek. Práce s dotazy je také velmi jednoduchá díky přehlednému 

návrhovému zobrazení 

 



 

 

5.1.4 Formuláře 

 

Formuláře jsou nejpoužívanějším objektem v celém programu. Formuláře jsou  v první řadě 

bezesporu určeny pro uživatele programu. Pomocí formulářů lze snadno zadávat příslušné 

data, která se ukládají do jednotlivých tabulek a jejich následné prohlížení. Dá se říct, že jsou 

přehlednější a jednoduchou nástavbou tabulek.  Data ale nemusíme vyplňovat pouze ručně. 

Formuláře nabízejí nespočet možností jak si práci ulehčit. Obsahují spoustu různých tlačítek a 

jiných ovládacích prvků. 

 

Obr. č. 9 Formulář Access 

 

 

5.1.5 Sestavy 

 

Sestavy jsou objektem, který umožňuje uložené a nasbírané informace převést na tištěnou 

podobu. U sestav můžeme data čerpat jak z tabulek, tak i z formulářů. Výhodou sestav je, že 

návrh sestavy se vytváří pouze jednou a data v ní jsou při novém spuštění vždy aktualizovány. 

 

 



 

 

5.2 Požadavky 

 

Už od malička se pohybuji v prostředí prodeje či servisu automobilů. Do informačních 

systémů týkajících se tohoto odvětví jsme nahlédl mnohokrát. Viděl jsem přibližně pět 

různých variant. Ve všech se shodovali základní požadavky majitelů. I po krátké debatě s 

mojí konzultantkou se ony požadavky potvrdili. 

 

Základní požadavky: 

 

Ø Přehled o všech prodejích automobilů 

Ø Přehled o prodeji doplňků a náhradních dílech 

Ø Přehled o všech servisních úkonech 

Ø Zavézt si databázi zaměstnanců 

Ø Zajistit výstup pro tiskové sestavy 

Ø Navrhnout databázi tak, aby byla jednoduchá, přehledná a měla alespoň malé grafické 

zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Struktura Hlavního menu 

 

Na této struktuře vidíme pohled uživatele při vstupu do programu, který má výběr z devíti 

variant. Po vybrání nějaké varianty se mu otevře příslušný formulář. 

 

Struktura Hlavního menu 

 

 

 

Uživatel 

Výběr oblasti 

Prodej 
Automobilů 

Nový prodej 
automobilů 

Prodej 
Náhradních  

dílů a doplňků 

Nový  
prodej náhradních 

dílů 

Servisní záznamy 

Nový servisní 
záznam 

Tiskové sestavy 

Nový 
zaměstnanec 

Zaměstnanci 



 

 

5.3.1 Struktura první úrovně 

 

Na této první úrovni vydíme jaké operace může uživatel programu využívat 

 

 

 

Struktura první úrovně 

„ Nový Prodej Automobilů“ 

 

 

 

 

Specifikace 

 

Na tomto obrázku vidíme, že z úrovně Nový prodej automobilů lze editovat daný formulář a 

také pokud to okolnosti vyžadují tak přidat nového zákazníkem ( pokud není zákazníkem již 

editovaný zákazník). Stejný diagram pužijeme i pro Nový servisní záznam a Nový prodej 

náhradních dílů a doplňků.  

 

 

 



 

 

 

 

Struktura první úrovně 

„ Tiskové sestavy“ 

 

 

 

Specifikace 

 

Z úrovně Tiskové sestavy lze přejít dále k jednotlivým tiskovým sestavám, které nám 

program nabízí k vytištění. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Náhled na vytvořený Informační systém Renault 

6.1 Náhled na vytvořený Informační systém Renault 

Jak už bylo několikrát zmíněno, mým cílem bylo vytvořit jednoduchý IS v prostředí 

Microsoft Access. Požadavky, které mi byly zadány jsem se snažil co nejlépe naplnit. 

A ted se blíže podíváme na IS Renault zblízka.Strukturu celého programu jsem již nastínilv 

DFD diagramech a proto se v této kapitole budu věnovat popisu jeho jednotlivých částí. 

 

Po spuštění programu Vám automaticky naskočí Hlavní menu. Z tohoto menu se dostanete do 

samotných formulářů, které popíši dále. Toto menu je situováno do typických barev 

společnosti Renault. A to do šedo žluté. Menu je složeno z devíti odkazujících tlačítek a díky 

velkým popiskům je velice jednoduché a přehledné. Velké ikony s popiskem nám umožní 

přejít do prohlíženíuzavřených zakázek. Malé připojené ikonky s názve Nový nás odkážou na 

formuláře, ve kterých vyplňujeme informace k nové zakázce, která se nám automaticky 

ukládá do příslušné tabulky. Dále je zde zlačítko Tiskové sestavy, které nás odkáže na 

formulář, ve kterém si vybereme příslušnou sestvau. 

 



 

 

 Obr. č. 10 Hlavní menu databáze Renault 

 

6.2 Formulář zaměstnanci a Nový zaměstnanci 

 

Tyto dva formuláře jsou po grafické stránce naprosto shodné. Ale zatímco ve formuláři 

zaměstnanci se jenom prohlížíte již zaevidované zaměstnace a není zde naprogramováno 

oprávnění jakkoli přepisovat či mazat informace, tak ve formuláři Nový zaměstnanec Vám 

vyskočí okno, ve kterém nenajdete ani jeden vyplněný údaj, žádný posuvník, ale pouze 

vyplňujete příslušné údaje či si je vybíráte z rozbalovacích polí. Po zavření tohoto formuláře, 

se informace automaticky uloží do formuláře zaměstnanci. Základními údaji jsou automatiky 

přidělené číslo zaměstnance, jméno a příjmen, datum narození bydliště, vlastnictví řidičského 

oprávnění, dosažené vzdělání a praxe. Grafické znázornění je uvedeno níže na obrázku 

Zaměstnanci. 

 



 

 

 Obr. č. 11 Zaměstnanci 

Z těchto zaměstnanců si následně můžeme vybírat v rozbalovacích polích v jiných 

formulářích a to díky propojování jednotlivých formulářů a tabulek. 

 

6.3 Formulář prodej automobilů a Nový prodej Automobilů 

Tak jako u zaměstnanců, tak i zde figurují dva stejné formuláře s dvěma odlišnými 

nastaveními. V jednom se opět dají prohlížet již uzavřené zakázky a ve druhém vyplňovat 

zakázku novou. V tomto formuláři se moc informací ručně nezadává. Pokud je zákazníkem 

někdo, kdo u společnosti již nakupoval, tak si ho prodávající nalezne v rozbalovacím a poli a 

údaje o zákaznovi se automaticky doplní. Pokud to je zákazník nový, nalezneme zde tlačítko 

se třema tečkama, které nám otevře malinký formulář kam vyplníme údaje o zákazníkovi a 

zavřeme. Po zavření se nám údaje uloží a si příště tohoto zákazníka už jenom vyhledáme a 

nemusíme nic vyplňovat. Je tady jediné úskalí v tom, že prodávající se zeptá jestli zákazník už 

u nich někdy něco nakoupil či si nechal spravovat automobil. Dále se vybírá z rozbalovacích 

polí model vozu a jeho motorizace.  A ručně pouze vyplníme Cenu a Datum. 



 

 

  

 Obr. č. 12 Prodej automobilů 

6.4 Formulář Prodej náhradních dílů a doplňků a Nový prodej náhradních 
dílů a doplňků 

Tento formulář pracuje stejně jako formulář prodeje nového automobilu. Opět se zde dá najít 
již editovaný zákazník a program sám doplní jeho údaje. Pokud ne tak tohoto zaměstnance 
editujeme. Formulář pro editaci zákazníka popíši posléze. Po vyplnění zákazníka ručně 
doplníme druh zboží, počet kusů, cenu a datum. 

 

 Obr. č. 13 Prodej náhradních dílů a doplňků 



 

 

 

 

 

6.5 Formulář Nový zákazník 

 

Tento formulář slouží k již zmíněné editaci nového zákazníka. Lze spustit jen formulářů Nový 
prodej automobilu, Nový prodej náhradních dílů a doplňků a Nový servisní záznam. 

 

Obr. č. 14 Zákazník 



 

 

 

6.6 Formulář Tiskové sestavy 

V tomto formuláři máme možnost voleb z pěti náhledů na tiskové sestavy 

 

   Obr. č . 15 Tiskové sestavy 

 

6.7 Příručka pro uživatele 

6.7.1 Úvod 

 



 

 

Vytvořená aplikace informačního systému je nenáročný a jednoduchý software pro ukládání a 

spravování dat, se kterýma společnost pracuje. Po spuštění zde naleznete hlavní panel, na 

kterém je umístěno devět výběrových tlačítek (Obr č. 4). Po kliknutí na libovolné tlačítko, 

Vás tlačítka odkazují na jednotlivé formuláře, ve kterých probíhají příslušné operaci s daty. 

Pro práci s programem nepotřebujete znalosti práce s databázemi. Jednoduše řešené formuláře 

vybízejí uživatele k přehlednému vyplňování dat. 

 

6.7.2 Hardwarové a softwarové požadavky  

 

Software 

 

Ø Operační systém Windows 95 nebo vyšší 

Ø Sada MS Office 2000 nebo vyšší, (MS Access 2000 nebo vyšší) 

 

Hardware 

 

Minimální hardwarové požadavky: 

Ø Procesor Pentium 166 MHz 

Ø Operační paměť 32 MB Ram 

Ø 20 MB volného místa na disku 

Ø CD-ROM 

Ø Tiskárna 

 

 

 

 

 

 

6.7.3 Instalace a spouštění programu 

 



 

 

Po vložení CD do PC a spuštění, lze s programem sice hned pracovat, ale data která se uloží 

do databáze se na CD neuloží. Ani nevyzve k žádné instalaci, protože se program neinstaluje. 

Je potřeba program z CD zkopírovat na požadované místo na disku a spustit pomocí souboru 

Renault. 



 

 

7. Závěr 

 

V závěru se ohlédnu na několika měsíční spojení mezi mnou a světem informačních systémů. 

Mým cílem bylo vyhovět základním požadavkům jaké společnost má a vytvořit informační 

systém v prostředí Microsoft Access a zjistit jestli lze v dnešní době za levné peníze uspokojit 

potřeby tak velké společnosti, která do informačního systému investovala nemalé peníze a 

podílela se také na zdokonalování. Společnost, která vytvořila IS pro Automotoland CZ s.r.o, 

tento systém vytváří a spravuje již po dobu deseti let. Za tu dobu bylo investováno nemálo 

peněžních prostředků. Ale na druhou stranu je tento systém dokonale propracovaný a 

zaměstnanci si bez něj nedokáží představit svou práci a kvalitní poskytování služeb 

zákazníkům. Tento systém, ale stále ještě není dokonalý, ještě pořád se v něm dají nalézt 

různá vylepšení. Pro nové uživatele je na první pohled složitý a trvá jim velmi dlouho než si 

na něho zvyknou. Sám správce serveru této společnosti dodnes tento sytém neumí používat. 

Dále jsem došel i k závěru, že by se spousta funkcí dala odstranit aby byl systém ještě 

přehlednější. Je třeba teda ještě doladit tyto drobnosti a systém bude sloužit ještě lépe.  Se 

systémem, který jsem tvořil po dobu několika dní, sice splňuji zadané základní požedavky, ale 

s kvalitou a propracovaností IS u velkých firem se nelze srovnávat. Došel jsem tedy k závěru, 

že kvalitní informační systémy jsou základem úspěšné společnosti, která do něho sice 

investuje nemalé prostředky, ale tyto prostředky se jim vrací ze služeb spokojeným 

zákazníkům, kteří sice nevidí onen IS, ale vidí výsledky jeho práce. A rádi se vracejí tam, kde 

vědí, že zaměstnaci jsou schopni během krátké chvíle vyhovět všem jejich dotazů a přáním. 

Stačí jim pouhopouhé posouván myší a klikání do klávesnice. Kvalitní informační systém, 

tedy pomáhá zaměstnancům k udržení standardu poskytování služeb a přehlednosti o provozu 

společnosti sebe samé.  

A proto si troufám říct, že v dnešní době vlastnit větší společnost a neinvestovat do 

informačních systémů a tyto systémy nemít, se rovná vlastnění automobilu bez motoru. 

 



 

 

Slovník pojmů 

 
IS – Informační systém 

s.r.o. - Společnost s ručením omezeným 

a.s. - Akciová společnost 

ČR – Česká republika 

atd. - a tak dále 

MS – MicroSoft 

PC – Personal computer (osobní počítač) 

MB – Megabajt 

CD – Compact Disk 
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