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Anotace 

Smyslem této práce bylo vypracovat modelový příklad funkční analýzy vybraného 
informačního systému. V první části jsou popsány teoretické principy a postupy výše 
uvedeného nástroje, v části druhé je na příkladu informačního systému call centra banky 
provedena vlastní funkční analýza. Vzhledem k tomu, že samotná banka zastřešuje tři 
nezávislé společnosti, byl k analýze vybrán pouze základní segment, což jsou bankovní 
činnosti. 

Klíčová slova: call centrum, funkční analýza, DFD, STD, minispecifikace, datový slovník 

 

 

Summary 

The point of this document was to develop exemplary case of functional analysis for 
chosen information system. First part describes theoretical principles processes of 
functional analysis. In second part there is concrete functional analysis of the bank´s call 
center information system. The bank itself has three independent areas of business and for 
the analysis was chosen the basic segment which is area of banking. 

Keywords: call center, functional analysis, DFD, STD, process specification, data 
dictionary 
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ÚVOD 
V dnešní době nás obklopuje celá řada informačních systémů (IS), které mnohdy ani 
nevnímáme a přesto zde existují a každodenně plní své funkce. Mezi takové systémy patří 
např. bankovní systémy, call centra či webové aplikace. Konkurenční prostředí přispělo k 
tomu, aby firmy věnovaly větší pozornost a úsilí pro zajištění spolehlivosti a efektivnosti 
těchto systémů. Z tohoto důvodu také již mnoho malých či velkých firem využilo znalostí 
odborníků, kteří se zabývají analýzou a návrhem systémů. 

Cílem návrhu nového informačního systému je vytvoření takového systému, který bude 
fungovat lépe a pracovat efektivněji, než systém původní. Je potřeba pochopit starý 
systém, odstranit redundantní data, zjistit požadavky uživatelů na systém a také navrhnout 
nový systém tak, aby byl flexibilní nejen vzhledem k interním změnám ve firmě ale i 
vzhledem ke konkurenci. 

Chceme-li poznat strukturu nebo chování neznámého systému, musíme jej postupně 
dekomponovat. K tomu slouží analýza systémů, jejíž jedna z metod rozkládá systém na 
menší části až do té míry, kdy již vidíme jednotlivé elementární funkce a umíme je popsat. 
Mezi metody analýzy systémů se řadí např. analýza funkční, datová, věcná, objektově 
orientovaná aj. S rozvojem informačních a komunikačních technologií se již více používají 
objektově orientované metody návrhu jako např. RUP. 

V současnosti je již na trhu také celá řada CASE nástrojů, které se používají pro podporu 
modelování a usnadňují tvůrcům práci. Příkladem může být Aris, CaseStudio2, Enterprise 
Architect atd. 

Analýza a návrh systémů nepatří mezi záležitosti snadné a proto by se neměly podceňovat. 
Už při tvorbě nového IS je dobré obrátit se na specializovanou firmu, jelikož tím 
předcházíme tomu, že systém bude špatně navrhnut, bude vynaloženo zbytečně mnoho 
finančních prostředků a v důsledku se stejně obrátíme na služby odborníků, přičemž bude 
potřeba systém opět analyzovat a znovu navrhnout. 

Cílem bakalářské práce je seznámit se teoreticky s podstatou funkční analýzy jako s jedním 
z nástrojů strukturované analýzy a pomocí jejich postupů vytvořit návrh konceptuálního 
schématu vybraného informačního systému. 
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1 NÁSTROJE FUNKČNÍ ANALÝZY 

Funkční analýza je jeden z možných přístupů návrhu informačních systémů. Pod tímto 
pojmem si lze představit popis IS na základě funkcí, které vykonává. Principem funkční 
analýzy je hierarchický rozklad systému na jednotlivé jeho části. Je to nástroj, který 
využívá Yourdonova strukturovaná metoda a používá se také v některých metodikách. 

Při funkčním přístupu k analýze se používají dva postupy. Prvním z postupů je globální 
návrh, kde se provádí tzv. „Top – down“ dekompozice shora dolů. Jde o popis vazeb mezi 
systémem a jeho okolím, stručný popis účelu modelovaného IS, tvorbu seznamu událostí. 
V Yourdonově strukturované metodě je tento postup brán jako část, ve které se vytváří 
model prostředí.  

Druhým z postupů je detailní návrh, kde se postupuje naopak zdola nahoru. Popisuje se zde 
vnitřní chování systému pomocí diagramu funkcí, kde se popisují datové toky, dále se 
popisují řídící funkce systému. Tento postup je v Yourdonově strukturované metodě brán 
jako část při vytváření modelu chování. 

1.1 Diagram datových toků (DFD) 

Diagram datových toků neboli data flow diagram (DFD) slouží jako grafický prostředek 
návrhu a zobrazení modelu funkcí systému. Je ve formě hierarchické sítě, pomocí níž se 
vyjadřují jednotlivé procesy IS a vztahy mezi nimi na dané rozlišovací úrovni. Návaznosti 
mezi procesy a datovými toky jsou čistě datového typu. Znázornění návazností mezi 
datovými toky a procesy v závislosti na čase a na pořadí datových toků a procesů zde zcela 
chybí. Vychází z předpokladu, že složitý systém nelze popsat pouze jediným DFD 
diagramem. 

Účelem DFD je zobrazení dynamického pohledu na vyvíjený systém, znázornění 
transformačních míst - tj. procesů, popis z jakých procesů a jejich návazností se systém 
skládá a znázornění a popis datových toků sloužících jako vstupy a výstupy procesů [3]. 

1.1.1 Kontextový diagram 

Kontextový diagram je speciálním případem DFD a také výchozím diagramem při 
modelování IS. Obsahuje pouze jediný proces, který zobrazuje systém jako celek a 
terminátory, kteří představují okolí systému. Jednotliví terminátoři si se systémem 
vyměňují data, jsou jejich zdroji a současně příjemci, ukazují, kdo se systémem 
komunikuje (lidé, organizace, jiné systémy aj.). Jeho účelem je zachycení jednotlivých 
vstupních a výstupních datových toků, znázornění hranice mezi systémem a jeho okolím. 

V kontextovém diagramu se zpravidla neobjevují datové sklady, ale jsou i výjimky. 
Datový sklad se v kontextovém diagramu může zobrazit, pokud datový sklad obsahuje 
sdílená data společná pro vyvíjený systém i pro terminátory nebo chceme zdůraznit datový 
sklad, který bude vytvořen našim IS a bude ho využívat i okolí systému či chceme 
zdůraznit datový sklad, který vytvořil nějaký terminátor a bude ho využívat i náš systém. 
Tento model řadíme mezi tzv. modely vnějšího chování systému. Na obrázku č. 1 je vidět 
příklad kontextového diagramu. 
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1.1.2 Jednotlivé prvky DFD 

Jednotlivé prvky v DFD vyjadřují transformaci a transport dat v systému případně mezi 
systémem a jeho okolím. Všechny procesy v diagramu jsou datového typu, časová 
návaznost mezi datovými toky a procesy je nepodstatná. 
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Obrázek č. 1: Příklad kontextového diagramu 

 

Obrázek č. 1: Příklad kontextového diagramu 

Obrázek č. 2: Grafické znázornění jednotlivých prvků DFD 



Veronika Černíková: Modelový příklad funkční analýzy vybraného IS 

2009 4

Proces 

Procesy lze rozdělit na dva hlavní typy. Prvním typem jsou procesy datové, které vyjadřují 
jakoukoli transformaci dat, tj. změnu hodnot dat, vznik dat, zrušení dat. Druhým typem 
jsou procesy řídící, které vyjadřují průběh a řízení pokynů v čase. Tyto procesy se 
využívají ve stavových diagramech. V dalším textu se budeme zabývat pouze datovými 
procesy. 

Proces 

Proces reprezentuje v systému vždy nějakou činnost. Datový proces je činnost, která v 
systému provádí transformaci dat (převádí vstupy na požadované výstupy), pokud se 
transformace dat neuskuteční, jedná se o zbytečný proces. Procesy zajišťují transport dat v 
rámci systému samotného a dále také v rámci systému a jeho okolí jak již bylo řečeno u 
kontextového diagramu. Každý proces v systému je jedinečný, musí být jednoznačně 
identifikovatelný. Pojmenování musí vyjadřovat podstatu transformace tedy činnost (např. 
příjem faktury, vystavení objednávky), mělo by používat slovník uživatele, ale současně by 
mu měli rozumět i uživatelé obdobných organizací. Procesy číslujeme v tzv. desetinném 
třídění, kdy nám číslo současně ukazuje, na jakém stupni dekompozice systému se proces 
vyskytuje (např. 3.2.1 nám říká, že se nacházíme na 3 stupni dekompozice). Grafické 
zobrazení je pomocí kruhu resp. elipsy, je vidět na obrázku č. 2. 

Datový tok 

Datový tok reprezentuje data, která jsou v systému, případně mezi systémem a jeho okolím 
přenášena (např. pohyb informací, zboží, materiálu). Datový tok u datových funkcí nesmí 
přenášet řídící data (nějaký příkaz), musí mít svůj jedinečný název a ten musí vyjadřovat 
jeho obsah (např. faktura, objednávka). Označení datového toku nesmí být „nic neříkající“, 
špatně zvolený popis je např. „informace o zákazníkovi“, jako správné označení můžeme 
zvolit např. „identifikace zákazníka“. Je potřeba, aby byl název přesný, jasný a 
srozumitelný. 

Pokud se v systému vyskytne datový tok stejného názvu, stále se jedná o stejný datový tok, 
který se projeví v jiné části systému. Datový tok směřující z procesu do datového skladu 
reprezentuje jakoukoli změnu dat (vložení, aktualizaci, mazání) či pouhé čtení dat, datový 
tok směřující z datového skladu do procesu reprezentuje využití daných dat procesem. Na 
konceptuální úrovni neurčujeme použitou technologii přenosu dat. Grafické zobrazení je 
pomocí čáry se šipkou vyjadřující směr toku dat, je vidět na obrázku č. 2. 

Terminátor 

Terminátoři představují prvky ležící vně námi vyvíjeného systému. Jsou to zdroje a 
příjemci dat v okolí systému, mohou je představovat i jiné informační systémy, jiné 
podniky, jiná oddělení či lidé apod. Datové toky mezi terminátory a vyvíjeným IS jsou 
součástí rozhraní mezi systémem a jeho okolím. Terminátoři musí mít svůj jedinečný a 
výstižný název, který může být i v množném čísle, název terminátora by měl vyjadřovat 
typ zdroje, místo jeho výskytu apod. (např. dodavatelé, banka, okolní knihovny). 

V případě složitosti diagramů lze v rámci zpřehlednění schématu použít dva stejné 
terminátory, musíme mít ale na paměti, že se bude jednat pořád o jednoho a téhož 
terminátora. Vztahy mezi jednotlivými terminátory již do systému nezahrnujeme, jsou pro 
nás nevýznamné, pokud by ale význam měli mít, museli bychom terminátory nahradit 
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procesy a zahrnout je do vyvíjeného IS. Grafické znázornění je pomocí obdelníku, je vidět 
na obrázku č. 2. 

Datový sklad 

Datový sklad je zahrnut do DFD z toho důvodu, že zajišťuje časový posun, vyrovnává 
časové návaznosti procesů. Je to místo dočasného úložiště dat, sám data nevyrábí. Všechny 
datové toky směřující do datového skladu a vystupující z datového skladu musí jít přes 
proces. U procesů vůbec nezohledňuje časové návaznosti (zda některé procesy čekají na 
jiné) ale pouze transport dat. Má svůj jedinečný název a ten musí být vždy v množném 
čísle, název odráží plánovanou implementaci dat např. faktury. Při praktické realizaci IS se 
datový sklad transformuje do fyzické databáze.  

Datový tok, který směřuje do datového skladu, musí mít alespoň část dat stejných jako 
datový sklad. Například pokud datový sklad obsahuje informace o identifikačním čísle 
produktu, počtu kusů a barvě produktu, nemůže do datového skladu směřovat datový tok 
obsahující informace např. o názvu produktu. O tom, zda musí datový tok obsahovat 
všechny parametry obsažené v datovém skladu nebo pouze některé, rozhodují integritní 
omezení. 

Na konceptuální úrovni zobrazení datový sklad neříká nic o konkrétní formě uložených 
dat. Zobrazuje se až na té rozlišovací úrovni, na které jsou viditelné procesy, které s ním 
pracují. Důvody existence datového skladu mohou být např. uchování určitých informací, 
které jsou pro uživatele potřebné či uchování např. mezivýsledků na přechodnou dobu. 
Grafické znázornění je pomocí dvou rovnoběžných úseček, je vidět na obrázku č. 2. 

1.2 Seznam událostí 

Seznam událostí je nástrojem, který znázorňuje vnější chování systému. Je zaměřen 
speciálně na datové toky, které vstupují do systému z okolí a mají charakter podnětů k 
vyvolání reakce systému tedy k započetí dalších návazných procesů a datových toků. 
Seznam událostí se využívá jako jedna z metod při vytváření esenciálního modelu. 
Esenciální model je součástí Yourdonovy strukturované metody, odpovídá konceptuálnímu 
modelu v principu tří architektur, je implementačně nezávislý a skládá se z modelu 
prostředí a modelu chování, o kterých jsme se zmínili v úvodu. Jeho účelem je zajištění 
takového chování systému, které bude splňovat požadavky uživatelů. 

Účelem seznamu událostí je:[3] 

• Znázornit podněty, které působí na systém z jeho okolí; 
• Znázornit externí entity, které podněty vysílají; 
• Zachytit souvislosti mezi podněty působícími na systém a reakcemi systém; 

Jsou 3 typy událostí působící na systém. Rozdělují se podle druhu signálu, díky němu 
systém rozpozná, že událost nastala. 

 

F-událost (Flow) 

Je to událost spojená se vstupem dat do systému (např. příchod objednávky od zákazníka, 
příchod faktury za poskytované služby apod.). Jako F-události již nejsou brány odvozené 
datové toky uvnitř systému a další odvozené vstupy dat (např. vyžádání si dodacího listu a 
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porovnání faktury s dodacím listem je již odvozenou činností po prvotním podnětu „přišla 
faktura“). 

T-událost (Temporal) 

Je to časová událost, která nastává v určitém časovém okamžiku a není spojená s datovým 
tokem (např. každý 15. den v měsíci odcházejí výplaty). 

C-událost (Control) 

Jedná se o řídící událost, která je spojena s řídícím tokem z okolí systému (např. sepnutí 
spínače, zavři/otevři). Jde o zvláštní typ F a T události, který se vyskytuje zejména u real-
time systémů. 

Reakce systému na události lze rozdělit na výstup zprávy o výskytu události, výstup zprávy 
a následku události, pouhé uložení informace o tom, že událost nastala (Reakce systému 
nastane až po kombinaci určitých událostí). 

1.3 Diagram přechodu stavů (STD) 

1.3.1 Podstata STD 

Účelem stavového diagramu neboli state transition diagram (STD) je modelování časově 
závislého chování systému, používá se zejména při popisu real-time systémů. Zachycuje 
chování systému, jeho reakce na vnější nebo vnitřní události, znázorňuje se pomocí 
obdelníků, které představují jednotlivé stavy systému a pomocí čar se šipkami, které 
představují změny stavu systému. Příklad můžeme vidět na obrázku č. 3. 

 

 

 

 

Stavem systému rozumíme souhrn všech vlastností, které můžeme v systému v daný 
časový okamžik pozorovat (např. čeká na zadání hesla, napouští vodu apod.). 

Změna stavu znamená přechod systému z jednoho důležitého rozpoznatelného stavu do 
dalšího, nastane při rozpoznání, že je splněna určitá podmínka (např. uplynul časový limit). 
Ze stavu 1 do stavu 2 přejde systém provedením patřičných akcí. 

STAV 1 

STAV 2 

PODMÍNKA 

AKCE 

ČINNOST 1 

ČINNOST 2 

 
Obrázek č. 3: Grafické znázornění přechodu stavů 
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Jako ukázkový příklad, který se nachází na obrázku č. 4 je uveden STD na hrubé 
rozlišovací úrovni popisující činnost pračky. Nejprve je pračka ve výchozím stavu „stojí“, 
poté je stisknuto tlačítko start, čímž je splněna podmínka a provádí se akce „spusť plnění“ 

a pračka se dostává do dalšího stavu „napouští“. V okamžiku dosažení určité hladiny vody 
se splní podmínka „stop“ a začne se provádět akce „skonči plnění“, v tu chvíli je splněna 
podmínka „pračka plná“ a nastane akce „spusť praní“. Pračka se v daném momentu 
dostane do následujícího stavu „pere“, po uplynutí určitého časového okamžiku je splněna 
podmínka „stop“ a provádí se akce „skonči praní“. Nyní je splněna podmínka „vypráno“ a 
provádí se akce „spusť odstřeďování“. Pračka přechází do stavu „odstřeďuje“, po uplynutí 
časového limitu je splněna podmínka „odstředěno“ a pračka provede akci „skonči 
odstřeďování“ a přechází do stavu „stojí“. 

U stavových diagramů je definován pouze jeden výchozí stav, konečných stavů může mít 
diagram více. Platí také, že výchozímu stavu žádný stav nepředchází a po stavu konečném, 
žádný stav nenásleduje. Při kontrole konzistence STD je potřeba definovat všechny stavy 
systému, projít jednotlivými stavy systému a vyzkoušet, zda je možno všechny stavy, 
kromě stavů koncových opustit. 

 

STOJÍ 

ODSTŘEĎUJE 

PERE 

NAPOUŠTÍ 

START 

SPUSŤ PLNĚNÍ 

PRAČKA PLNÁ 

VYPRÁNO 

STOP 

STOP 

ODSTŘEDĚNO 

SPUSŤ PRANÍ 

SPUSŤ 
ODSTŘEĎOVÁNÍ 

SKONČI PLNĚNÍ 

SKONČI PRANÍ 

SKONČI 
ODSTŘEĎOVÁNÍ 

 
Obrázek č. 4: Grafické znázornění STD pračky [1] 
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1.3.2 Model řízení 

Jde o část DFD s doplněným řídícím procesem a řídícími toky, v datovém DFD se může 
vyskytovat i řídící proces. 

 

 

 

Řídící proces 

Koordinuje, synchronizuje a řídí činnosti jiných procesů v DFD. Smyslem řídících procesů 
je zajišťovat správné časové následnosti funkcí, vstupy a výstupy řídících procesů mohou 
být pouze řídící toky. Libovolný vstup vzniká, jestliže nastane nějaká událost (např. 
uplynul časový limit) a ta vybuzuje výstup v podobě řídícího toku. Přesný výpis činností, 
které řídící proces vybuzuje, se popisuje pomocí STD, v rámci jednoho DFD by měl být 
zpravidla pouze jeden řídící proces. Grafické znázornění je pomocí kruhu resp. elipsy z 
přerušovaných čar, je vidět na obrázku č. 5. 

Řídící tok 

Je posloupnost signálů, které slouží k informování o výskytu sledované události (např. 
překročení stanoveného limitu). Řídící tok nemá žádný datový obsah, na základě vstupních 
řídících toků rozhoduje řídící proces o výstupních řídících tocích a činnostech určitých 
funkcí, které je potřeba provést. Grafické znázornění je pomocí šipky z přerušovaných čar, 
je vidět na obrázku č. 5. 

Sklad událostí (Event store) 

Sklad událostí je potřeba z toho důvodu, že řídící proces nemusí být schopen ihned 
reagovat na danou událost např. při více vstupních signálech najednou. Grafické 
znázornění je pomocí dvou rovnoběžných úseček z přerušovaných čar, je vidět na obrázku 
č. 5. 

 

 ŘÍDÍCÍ PROCES 

 

ŘÍDÍCÍ TOK 

SPOJITÝ DATOVÝ TOK 

 

SKLAD UDÁLOSTÍ 

 

 

 
Obrázek č. 5: Grafické znázornění jednotlivých prvků STD 
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Spojitý datový tok 

Spojitý datový tok je tok nediskrétních dat, který vybuzuje řídící tok. Data získáváme 
pouze pravidelným periodickým odečtem a mají charakter událostí. Grafické znázornění je 
pomocí speciální šipky, je vidět na obrázku č. 5. 

Stavový diagram lze také postupně dekomponovat od nejhrubší rozlišovací úrovně až po 
nejnižší, na které vidíme potřebné detaily pro vývoj systému. Získáme takto hierarchii 
stavových diagramů.  

Na obrázku č. 6 můžeme vidět tentýž příklad řízení pračky jako na obrázku č. 4 ale z toho 
hlediska, kdy se jednotlivé stavy STD diagramu jeví jako řídící činnosti. Řízení pračky je 
zde uveden jako jediný řídící proces a do něj vstupují jednotlivé podmínky (start, stop, 
pračka plná, vypráno, odstředěno), které následně vyvolávají samotné akce (spusť, skonči), 
které vstupují do procesů samotných. 

 

 

 

1.4 Datový slovník 

Datový slovník neboli data dictionary (DD) obsahuje popis všech dat, které se v systému 
vyskytují, tzn. data z datových toků a z datových skladů. U dat musí být specifikován 

ŘÍZENÍ 
PRAČKY 

ODSTŘEĎOVÁNÍ 

NAPOUŠTĚNÍ 

PRANÍ 

START STOP 

VYPRÁNO 

SPUSŤ 

SKONČI 

SPUSŤ 

SKONČI 

PRAČKA 
PLNÁ 

SPUSŤ 

SKONČI 

ODSTŘEDĚNO 

 
Obrázek č. 6: Grafické znázornění modelu řízení pračky [1] 
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jejich obsah a také struktura, je potřeba, aby bylo vidět, ze kterých elementárních dat se 
datové toky či datové sklady skládají (dekompozice neelementárních dat jako např. adresa 
zákazníka, která může být rozdělena na elementárnější položky jako např. město, PSČ 
apod.). 

Popis dat by měl také obsahovat specifikace formátu a hodnot, kterých může prvek 
nabývat čili integritní omezení, volitelnost atributů a musí používat jednoznačné 
identifikátory. Je třeba kontrolovat, zda má každý objekt popis v datovém slovníku a také, 
zda nedochází k duplicitám v datech, pokud ano pak je potřeba duplicity opravit. V 
případě, že jsou nějaká data uvedena v datovém slovníku ale v datových tocích ani v 
datových skladech se nevyskytují, pak je pravděpodobné, že došlo k chybě při analýze. 

Pro zápis v datovém slovníku se používají definované symboly, které jsou uvedeny v 
tabulce č. 1: 

 

Tabulka č. 1: Používané symboly datového slovníku 

= skládá se 

+ a 

[ | ] buď a nebo 

{ } opakování (iterace) 

( ) volitelnost výskytu 

** poznámka 

@ nebo _ identifikátor 

 

Jako příklad je použit zápis adresy. Tento zápis říká, že adresa se skládá z příjmení, jména 
a titulu, který se může, ale nemusí vyskytovat, dále z ulice nebo poštovní schránky a z 
města a také z PSČ a země, které se mohou, ale nemusí vyskytovat. 

ADRESA= [prijmeni + jmeno + (titul) + ulice | postovni schranka] + mesto + (PSC) + 
(zeme) 

Tvorba datového slovníku je jednou z časově nejnáročnějších činností při analýze a návrhu 
systému ale zároveň je spolu s identifikací procesů nejdůležitější. Bez formálního slovníku, 
který definuje význam všech dat v systému, nemůže být popis systému precizní a 
pravdivý.[1] 

1.5 Minispecifikace 

Minispecifikace popisuje každý elementární proces na nejvyšší rozlišovací úrovni rozkladu 
DFD. Specifikuje, jaké jsou vstupy a výstupy procesu a také jak probíhá transformace dat. 
Nemusí ale vyjadřovat nástroj, který bude pro transformaci použit. Každá funkce popsaná 
pomocí minispecifikace by měla být maximálně na 1 stránku A4, musí být srozumitelná 
analytikovi, uživateli i programátorovi. 
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Jazykových prostředků pro zápis minispecifikace je více. Jedním z prostředků je 
strukturovaná čeština (angličtina), kde se používají holé věty, zapisují se podmínky, užívají 
se cykly v různých kombinacích. Jako příklad je použito přihlášení studenta na zkoušku. 

Strukturovaný jazyk 

Pro každé přihlášení na zkoušku proveď:  

1. Zobraz seznam předmětů s vypsanými zkouškami pro aktuální semestr.  

2. Pokud pro studenta v daném semestru neexistuje žádný předmět, který má vypsány 
zkoušky vypiš oznámení „V daném časovém období nebyl vypsán žádný termín“. 

3. Pro vybraný termín zkoušky proveď: Pokud je počet přihlášených na zkoušku menší než 
kapacita termínu, proveď přihlášení na zkoušku a vypiš zkoušky, na které je student 
přihlášen, jinak vypiš oznámení „Nelze přihlásit - termín je plný“. 

 

Rozhodovací tabulka 

Dalším prostředkem je rozhodovací tabulka, která je tabulkovou formou rozhodovacího 
stromu. Lze ji lépe uchovat v textové, počítačem čitelné podobě. Jako příklad je uvedeno 
opět přihlášení studenta na zkoušku. 

 

Tabulka č. 2: Příklad rozhodovací tabulky 

PRAVIDLA 1 2 3 4 5 6 

Podmínky       

Vybrán zimní semestr A A A N N N 

Vybrán letní semestr N N N A A A 

Existence termínu zkoušek N A A N A A 

Počet přihlášených na zkoušku < kapacita termínu - A N - A N 

Počet přihlášených na zkoušku = kapacita termínu - N A - N A 

Akce       

Zobrazeny zkoušky zimního semestru A A A N N N 

Zobrazeny zkoušky letního semestru N N N A A A 

Oznámení „V daném časovém období nebyl vypsán 
žádný termín“. 

A N N A N N 

Přihlášení na zkoušku a výpis zkoušek, na které je 
student přihlášen 

N A N N A N 

Oznámení „Nelze přihlásit – termín je plný“. N N A N N A 
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Rozhodovací strom 

Rozhodovací strom jako grafický prostředek odděluje nezávislé podmínky a ukazuje 
činnosti, které se provádějí na základě každé možné kombinace, používá z toho důvodu, že 
se strukturovaný jazyk pro některé transformace nehodí. Rozhodovací strom se čte zleva  

 

 

 

Výběr semestru 

Existence termínu zkoušek Existence termínu zkoušek 

Oznámení „V daném 
časovém období nebyl 
vypsán žádný termín“. 

Počet přihlášených na 
zkoušku 

Počet přihlášených na 
zkoušku 

Oznámení „Nelze přihlásit – 
termín je plný“. 

Oznámení „Nelze přihlásit – 
termín je plný“. 

Oznámení „V daném 
časovém období nebyl 
vypsán žádný termín“. 

Přihlášení na zkoušku a výpis 
zkoušek, na které je student 

přihlášen 

Přihlášení na zkoušku a výpis 
zkoušek, na které je student 

přihlášen 

zimní letní 

NE NE 

ANO ANO 

Počet přihlášených 
na zkoušku < 

kapacita termínu 

Počet přihlášených 
na zkoušku < 

kapacita termínu 

Počet přihlášených na 
zkoušku = kapacita termínu 

Počet přihlášených na 
zkoušku = kapacita termínu 

 
 Obrázek č. 7: Grafické znázornění rozhodovacího stromu 
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doprava a výsledek každého rozhodnutí vede vždy jednou větví stromu. Příklad je uveden 
na obrázku č. 7, kde je použit příklad přihlášení studenta na zkoušku jako v předešlých 
formách zápisu. 

Ještě lze použít jiné formy specifikace procesu např. formuláře, výtahy z existujících 
příruček, grafy apod. Často však závisí i na tom jak chceme specifikace dále použít. 

1.6 Zásady tvorby DFD 

Při tvorbě DFD je potřeba dodržovat určitá základní pravidla, která by měl model plnit. U 
dekompozice jednoduchých systémů stačí pouze 2 - 3 úrovně rozkladu, u složitějších 
systémů 3 - 6 úrovní rozkladu a u nejsložitějších systémů se doporučuje použít 5 - 8 úrovní 
rozkladu.  

V průběhu analýzy systémů může dojít k tomu, že některé části systému budou složitější a 
jiné jednodušší, pak se lze jednoduše dostat k tomu, že jedna část systému bude 
dekomponovaná pouze do druhé úrovně a jiná až do páté úrovně dekompozice. Takovýto 
rozklad by měl vést k úvaze o tom, zda někde v návrhu nenastala chyba. 

Jeden DFD by neměl být větší než 1 stránka A4 a neměl by obsahovat více jak 9 procesů. 
Pokud obsahuje pouze 2 procesy tak je třeba ověřit jejich opodstatněnost, zpravidla nebývá 
zobrazeno více než 7 procesů. 

Jako první krok při tvorbě DFD je vytvořen kontextový diagram, o kterém je zmíněno 
v předchozím textu, ten popisuje datové toky mezi systémem a jeho okolím. V dalším 
kroku se kontextový diagram začne dekomponovat a vznikne tím DFD úrovně 0, 
rozlišovací úroveň 0 je speciální úrovní, kde jsou vidět všechny základní procesy, které v 
systému probíhají. Tento hrubý rozklad zpravidla nestačí, a proto se systém dokomponuje 
až do té doby, než je dosaženo elementárních funkcí, které se popíší pomocí 
minispecifikace. 

Dekompozici procesů je vidět na obrázku č. 8. V průběhu dekompozice je potřeba myslet 
nato, abychom správně číslovali procesy. Je to z toho důvodu, aby se v diagramu vyznali 
jak cizí lidé, tak i tvůrce, který může diagram vidět např. až za rok. Proces č. 3 
dekomponujeme na procesy nižší rozlišovací úrovně např. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, je ale nutné 
dodržet počet vstupů a výstupů vzhledem k původnímu procesu č. 3 na hrubší rozlišovací 
úrovni. Musíme taktéž myslet na to, že pořadové číslo procesu neoznačuje pořadí 
provádění procesů a také dbát na návaznost zobrazených prvků mezi úrovněmi. 

V DFD nesmí existovat proces, který pouze produkuje či pouze spotřebovává data, což 
můžeme vidět na obrázku č. 9. V levé části schématu je znázorněno jak proces 1.3 data z 
procesů 1.1 a 1.2 pouze spotřebovává. Pravá část schématu ukazuje, jak proces 2.1 data 
pouze produkuje pro procesy 2.2, 2.3 a 2.4.  

Je potřeba docílit toho, aby DFD byl pochopitelný pro uživatele, analytika i programátora, 
měl by mít přehledné zobrazení, estetický vzhled a uspořádání grafických symbolů. Při 
kontrole konzistence dekompozice se prověřuje, zda horní úroveň má pouze podúrovně, 
zda středová úroveň má jak nadúrodě, tak podúrovně a zda spodní úroveň má pouze 
nadúroveň, protože již obsahuje pouze elementární funkce. 
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 Obrázek č. 8: Grafické znázornění dekompozice procesů 
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Ke konečnému funkčnímu modelu systému vyjádřenému DFD hierarchií lze dospět 
různými způsoby. Jako nejprogresivnější z těchto postupů se považuje vytvoření 
esenciálního modelu na základě analýzy událostí. 

Analýza událostí je poměrně nová technika. Začala se používat z toho důvodu, že vznikaly 
rozpory při logickém postupu dekompozice od kontextového diagramu až po 
minispecifikaci. Dekompozice „shora dolů“ se jeví jako správný postup nicméně je potřeba 
zamyslet se nad tím podle jakých kritérií máme dekomponovat, co je nejnižší úroveň, 
podle čeho máme rozdělovat atd. 

V rámci analýzy událostí je Yourdonem doporučen tento postup. Nejprve je potřeba 
vytvořit seznam událostí, v tom případě, že seznam událostí ještě není k dispozici je 
potřeba ho vytvořit. Postupy pro tvorbu seznamu událostí jsou dva. 

Prvním postupem je tvorba seznamu událostí na základě identifikace událostí pomocí 
kontextového diagramu. V prvním kroku se nejprve vytvoří kontextový diagram a poté se 
zkoumáním terminátorů a toků odhaluje, na které události musí systém reagovat. 

Druhým postupem je tvorba seznamu událostí na základě identifikace událostí pomocí 
ERD kde se nejprve vytvoří prvotní ERD (jde pouze o hrubý návrh datových struktur) a 
poté se hledají vnější události pro každou množinu entit, která vede k jejich použití. 
Takovýmto způsobem se staví seznam událostí a na základě seznamu událostí se vytvoří 
kontextový diagram. [3] 

Dále je potřeba pro každou událost vytvořit proces v DFD, který na událost bude reagovat, 
poté se pojmenují procesy podle odezvy na události. Určí se vstupní a výstupní datové toky 
a datové sklady k procesům. Jako poslední krok se porovná výsledný DFD s kontextovým 
diagramem a ověří úplnost a bezespornost modelu. 

1.1 

1.3 2.1 

2.4 

2.3 

2.2 

1.2 

 
Obrázek č. 9: Grafické znázornění chybného procesu 
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Tímto způsobem vznikne model DFD, který může obsahovat množství procesů a datových 
toků. Nyní je tedy potřeba aby se získaný model rozčlenil do několika vrstev zobrazení od 
nejhrubší (nejnižší úroveň podrobnosti) až po nejpodrobnější (nejvyšší úroveň 
podrobnosti) rozlišovací úroveň. 

Následuje ta část analýzy událostí, která se týká „vyvažování DFD“ na různých 
rozlišovacích úrovních. Vyvažování DFD slouží k zpřehlednění modelu a pro jeho další 
zpracování, provádí se směrem nahoru a směrem dolů. 

 

Vyvažování DFD směrem nahoru 

Zde je snaha o seskupení jednotlivých procesů systému a snižování rozlišovací úrovně, 
cílem je dostat se až ke kontextovému diagramu. Procesy, které se k sobě přidruží a 
zahrnou se společně do jednoho procesu v nadřazené vrstvě DFD, by měly mít alespoň 
úzce související reakce, měly by si většinou mezi sebou vyměňovat data. V nadřazených 
vrstvách DFD se již nepromítají datové sklady, pokud je procesy nepoužívají. Vstupy a 
výstupy, které již žádný proces v nadřazené vrstvě nevyužívá, se taktéž nepromítají. 

 

Vyvažování DFD směrem dolů  

U vyvažování směrem dolů se naopak jednotlivé procesy systému co nejvíce rozkládají 
(zjednodušují). Cílem je dostat se až na elementární funkce tzn. kdy lze každou funkci 
popsat pomocí minispecifikace. Pro každý vstupní datový tok z transakce se nakreslí 
symbol procesu a taktéž pro každý výstupní datový tok. Mezi jednotlivými datovými toky 
se poté hledají procesy, které transformují data, a tím vzniká DFD nižší úrovně. V 
některých případech je možno použít prostou funkční dekompozici. 
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2 ANALÝZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CALL CENTRA  

Jak už bylo zmíněno v úvodu, analýza a návrh nového informačního systému nejsou věci 
jednoduché, účelem této kapitoly bude analyzovat jeden segment informačního systému 
nejmenovaného call centra. Call centrum, které budeme brát v úvahu, odbavuje hovory tří 
samostatných společností, které spadají právně pod jednu firmu. V samotném call centru se 
společnosti rozdělují pouze tím, že každá patří pod jiné oddělení. Z výše uvedeného 
vyplývá, že postihnout úplný telefonický provoz by bylo, vzhledem k frekvenci a 
různorodé obsahové náplni jednotlivých hovorů značně složité, a proto se budu v rámci mé 
bakalářské práce zabývat pouze základním předmětem podnikání, což je bankovnictví. 

Hlavní náplní práce call centra je telefonická komunikace s klienty banky, paralelně zde 
probíhá i komunikace emailová a také přes chat. Oddělení bankovních činností denně 
odbaví asi 6000 hovorů, v rámci toho, aby bylo odbaveno co nejvíce zákazníků, s co 
nejmenší čekací dobou, by průměrná délka hovoru neměla přesáhnout 3 minutovou 
hranici, ale jsou zde i hovory, které trvají pouze minutu nebo naopak například až půl 
hodiny. V měsíčním horizontu je počet odbavených hovorů kolem 190 000 s průměrnou 
délkou hovoru asi 5 minut. 

Call centrum se dělí na několik oddělení, kde každé oddělení zastává jinou funkci, a 
jednotlivá oddělení mezi sebou komunikují při řešení problémů. Pouze oddělení 
bankovních činností a technických činností odbavuje přímé hovory od klientů, oddělení 
bankovních činností pro pobočky odbavuje přímé hovory poboček, ostatní oddělení klienty 
kontaktují samostatně. Při dohledávání informací a řešení nestandardních situací se 
pracovníci call centra obracejí na centrálu banky. 

Komunikace všech oddělení probíhá jak se zákazníky, kteří byli identifikováni a je s nimi 
možnost bavit se o konkrétních účtech, tak se zákazníky, kteří identifikováni nebyli a jsou 
jim podávány pouze obecné informace. Jednotlivá oddělení jsou popsána v textu níže.  

 

Oddělení bankovních činností 

Oddělení bankovních činností řeší převážně dotazy klientů ohledně jejich účtů, nejčastěji 
jsou to dotazy ohledně zůstatků na účtu, bankovních poplatků, či ověření zda odešla či 
neodešla platba.  

Další otázky jsou obecného typu jako informace o bankovních produktech a jejich 
specifikacích, informace o půjčkách, SWIFT, IBAN nebo jaká je doba za kterou dojdou 
peníze na účet cizí banky. V případě přání zákazníka s ním sepisují reklamační protokol.  

Toto oddělení také zajišťuje služby telefonního bankéře, který klientům s příslušným 
oprávněním umožňuje zadávat či rušit platební příkazy po telefonu, měnit limity u účtů a 
karet nebo odblokovat a zablokovat jednotlivé služby u daného účtu.  

Oddělení technických činností 

Oddělení technických činností se zabývá nejčastěji obecnými dotazy klientů ohledně 
problémů s nastavením internetového, mobilního, telefonického bankovnictví, případně 
s problémy při zadávání platebních příkazů. V případě přání zákazníka s ním sepisují 
reklamační protokol. 
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Dále také zodpovídá otázky ohledně zablokovaných přístupů a přihlášení do internetového, 
mobilního a telefonického bankovnictví, s klienty ověřují odešlé platby přes tyto platební 
kanály.  

Současně zodpovídají obecné i konkrétní dotazy pracovníků poboček ohledně technických 
nastavení nebo klientských účtů. 

Oddělení bankovních činností pro pobočky 

Oddělení bankovních činností pro pobočky řeší dotazy pracovníků poboček ohledně 
obecných bankovních informací, jako jsou typy účtů, poplatky či úvěry.  

Dohledávají informace o konkrétních zákaznických účtech pro pobočku jako důvody 
neschválení úvěru a pomáhají pracovníkům pobočky vyplňovat formuláře.  

Oddělení monitorovacích činností 

Oddělení monitorovacích činností kontaktuje klienty banky, kteří byli vybrání systémem 
na základě různých kritérií, a ověřuje s nimi, zda prováděli platbu, kterou vidí v systému, 
případně s nimi mohou blokovat platební kartu a sepsat reklamaci. Kritéria si volí sám 
zákazník, například si přeje být kontaktován při každé své zahraniční platbě nebo při každé 
platbě, která překročí určitou částku atd.  

Kontrolují také uzavření úvěrů na pobočkách, či kontaktují zákazníky, kteří již své účty 
nevyužívají. 

Oddělení reklamačních činností 

Oddělení reklamací a stížností řeší reklamace klientů, které byly podány přes pracovníky 
poboček nebo pracovníky call centra. Dohledávají si informace o reklamaci v systémech 
nebo přímo u zákazníka a následně informují zákazníka o uznání či neuznání reklamace.  

2.1 Dekompozice systému 

V této části se budu zabývat tvorbou kontextového diagramu, jeho následnou dekompozicí 
na 0 a 1 rozlišovací úroveň, popisem jednotlivých datových toků 0 úrovně a vybraných 
datových toků 1 úrovně. 

2.1.1 Kontextový diagram 

Při tvorbě praktické části mé bakalářské práce mi byl zvolen jako modelový příklad systém 
call centra banky, kde je jako makro funkce bráno samotné call centrum, zejména jak už 
bylo výše uvedeno bankovní sektor. 

Nejprve jsem vytvořila kontextový diagram, který zobrazuje s jakým okolím samotné call 
centrum komunikuje. V tomto případě komunikuje call centrum pouze se třemi terminátory 
a to jsou zákazníci, pobočky banky a centrála banky.   

Hlavním terminátorem, se kterým call centrum komunikuje, jsou zákazníci. Zákazníci 
kontaktují call centrum z toho důvodu, že potřebují získat obecné bankovní informace 
nebo konkrétní informace o svých účtech. Pracovníci call centra kontaktují zákazníky 
z důvodů monitorovacích činností banky, reklamačních činností nebo při řešení 
pohledávek.  
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S centrálou banky jako terminátorem komunikují pracovníci call centra v případě potřeby 
dohledání informací o zákaznickém účtu, změny informací v systému, které může provést 
pouze centrála a při doplňování obecných bankovních informací. 

Posledním z terminátorů, se kterým call centrum banky komunikuje, jsou pobočky banky. 
Ty kontaktují call centrum v případě doplňování obecných bankovních i technických 
informací a při ověřování informací o konkrétních zákaznických účtech.  

Kvůli přehlednosti a jasnosti diagramu jsem zvolila nejprve hrubou rozlišovací úroveň, kdy 
došlo ke sloučení jednotlivých detailních vstupních a výstupních datových toků do jednoho 
obecného vstupního a výstupního datového toku tak, aby byl vystižen charakter detailu. 
Kontextový diagram call centra je vidět na obrázku č. 10. V rámci přehlednosti diagramu 
jsou jednotlivé toky pouze očíslovány a popsány níže. Zvolila jsem číslování s příponou H 
pro odlišení datových toků, které jsou obecného charakteru.  

 

 
Obrázek č. 10: Grafické znázornění kontextového diagramu 

 

Legenda pro kontextový diagram 

1.H  Dotaz zákazníka na bankovní informace 

2.H  Bankovní informace pro zákazníka 

3.H  Dotaz zákazníka na technické informace 

4.H  Technické informace pro zákazníka 

5.H  Informace o reklamaci pro zákazníka 

6.H Doplňující informace k reklamačnímu procesu od zákazníka 

7.H  Požadavek na ověření platby v rámci monitorování 

8.H  Informace k ověření platby v rámci monitorování 

9.H  Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k monitorovací činnosti 

10.H  Doplňující a upravené informace potřebné pro monitorovací činnosti 
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11.H  Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných pro bankovní činnosti 
zákazníků 

12.H  Doplňující a upravené informace potřebné pro bankovní činnosti zákazníků 

13.H  Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k technické činnosti 

14.H  Doplňující a upravené informace potřebné pro technické činnosti 

15.H  Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k reklamační činnosti 

16.H  Doplňující a upravené informace potřebné pro reklamační činnosti 

17.H  Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k bankovní činnosti pro 
pobočky 

18.H  Doplňující a upravené informace potřebné pro bankovní činnosti u poboček 

19.H  Dotaz pobočky na bankovní informace 

20.H  Bankovní informace pro pobočku 

21.H  Dotaz pobočky na technické informace 

22.H  Technické informace pro pobočku 

2.1.2 Úroveň 0 

Při dekompozici kontextového diagramu se dostaneme na rozlišovací úroveň 0, kde jsou 
již vidět jednotlivé základní procesy a jejich komunikace s terminátory či mezi sebou. 
V našem případě jsem call centrum dekomponovala na pět samostatných procesů a 
jednotlivé datové toky, a vše jsem náležitě popsala.  Jedná se o procesy:  

• 1. Bankovní činnosti pro zákazníky 

• 2. Monitorovací činnosti 

• 3. Reklamační činnosti 

• 4. Bankovní činnosti pro pobočky 

• 5. Technické činnosti 

Na této rozlišovací úrovni jsou obsaženy také pouze obecné vstupní a výstupní datové 
toky, jako v kontextovém diagramu. Datové toky i procesy jsou popsány a očíslovány 
podle legendy. Samotný DFD rozlišovací úrovně 0 je značně rozsáhlý a z tohoto důvodu 
ho uvádím v příloze č. 1, legenda k tomuto diagramu je v příloze č. 2.   

V následujícím textu jsem u jednotlivých komplexních procesů, které se v DFD úrovně 0 
vyskytují, podrobně popsala probíhající činnosti.   

 

1. Bankovní činnosti pro zákazníky  

Oddělení bankovních činností pro zákazníky odpovídá na dotazy zákazníků banky ohledně 
bankovních produktů a jejich specifikací jako jsou typy účtů, typy úvěrů, které banka 
poskytuje. Sděluje také obecné informace jako například SWIFT kódy bank, IBAN účtu aj. 
Po ověření klienta může klientům zodpovídat dotazy ohledně jejich účtu jako je například 
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kontrola odešlých plateb, dohledávání informací o poplatcích, které byly strženy, blokace 
karet, předběžné schvalování úvěrů aj.  

V případě nedostatku informací ohledně klientova dotazu, či potřeby upřesnění informací 
se obracejí na příslušné pracovníky v centrále banky, kteří jim informace dohledávají. 
Pokud pracovníci nemohou dohledat informace o proběhlé platbě, či nesprávně odečteném 
poplatku, obracejí se taktéž na pracovníky centrály banky, kteří mají přístupy a práva i do 
jiných systémů a informace dohledají. V centrále také v případě potřeby upravují 
informace v zákaznickém účtu, ke kterým nemají pracovníci call centra oprávnění. 

Informace o zákazníkovi se dohledávají v datovém skladu na základě čísla účtu zákazníka 
nebo rodného čísla. Informace o účtu je možné sdělovat pouze majiteli účtu a to až po 
ověření.  Je možné také aktivovat či zablokovat kartu.  

V případě reklamace zákazníka si vezmou číslo účtu a telefon a sepíši report o reklamaci a 
data následně předají na reklamační oddělení.  

2. Monitorovací činnosti 

Oddělení monitorovacích činností ověřuje po identifikaci proběhlé platby od zákazníků, 
které systém vybral dle různých kritérií. Mohou také blokovat platební karty či měnit 
transakční limity pro karty či počet transakcí, které je možno denně provést. Ověřují také 
založení, zrušení účtu či požadavek o úvěr zákazníka.  

V případě reklamace zákazníka si vezmou číslo účtu a telefon a sepíši report o reklamaci a 
data následně předají na reklamační oddělení.  

V případě nedostatku informací ohledně klientova dotazu, či potřeby upřesnění informací 
se obracejí na příslušné pracovníky v centrále banky, kteří jim informace dohledávají. 
Pokud pracovníci nemohou dohledat informace o proběhlé platbě, či nesprávně 
zablokované kartě obracejí se taktéž na pracovníky centrály banky, kteří mají přístupy a 
práva i do jiných systémů a informace dohledají. V centrále také v případě potřeby 
upravují informace v zákaznickém účtu, ke kterým nemají pracovníci call centra 
oprávnění. 

Informace o zákazníkovi se dohledávají v datovém skladu na základě čísla účtu zákazníka 
nebo rodného čísla. Informace o účtu je možné sdělovat pouze majiteli účtu a to až po 
ověření.   

3. Reklamační činnosti 

Oddělení reklamačních činností dostává z ostatních oddělení informace o reklamacích a ty 
následně řeší.  Dohledává si další data potřebná k vyřešení reklamace v systémech banky, 
případně kontaktuje zákazníky. Informují zákazníky o stavu reklamace a následně o uznání 
či neuznání reklamace. Snaží se najít vhodné řešení při rozporu.  

V případě nedostatku informací ohledně klientova dotazu, či potřeby upřesnění informací 
se obracejí na příslušné pracovníky v centrále banky, kteří jim informace dohledávají. 
Pokud pracovníci nemohou dohledat informace o proběhlé platbě, či nesprávně odečteném 
poplatku v rámci reklamace, obracejí se taktéž na pracovníky centrály banky, kteří mají 
přístupy a práva i do jiných systémů a informace dohledají. V centrále také v případě 
potřeby upravují informace v zákaznickém účtu, ke kterým nemají pracovníci call centra 
oprávnění. 
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Informace o zákazníkovi se dohledávají v datovém skladu na základě čísla účtu zákazníka 
nebo rodného čísla. Informace o účtu je možné sdělovat pouze majiteli účtu a to až po 
ověření.   

4. Bankovní činnosti pro pobočky 

Oddělení bankovních činností pro pobočky zodpovídá dotazy pracovníků poboček banky 
na informace o bankovních produktech, jako jsou typy účtů, typy úvěrů, poplatky atd. Po 
identifikaci pracovníka mohou také sdělovat informace o zákaznických účtech. 
Dohledávají informace ohledně toho, proč nebyl zákazníkovi schválen úvěr, či pomáhají 
pracovníkům pobočky vyplňovat formuláře.  

V případě nedostatku informací ohledně dotazu pobočky, či potřeby upřesnění informací se 
obracejí na příslušné pracovníky v centrále banky, kteří jim informace dohledávají. Pokud 
pracovníci nemohou dohledat informace o proběhlé platbě, či neschválení úvěru, obracejí 
se taktéž na pracovníky centrály banky, kteří mají přístupy a práva i do jiných systémů a 
informace dohledají. V centrále také v případě potřeby upravují informace v zákaznickém 
účtu, ke kterým nemají pracovníci call centra oprávnění. 

Informace o zákazníkovi se dohledávají v datovém skladu na základě čísla účtu zákazníka 
nebo rodného čísla. Informace o účtu je možné sdělovat pouze majiteli účtu a to až po 
ověření.   

V datovém skladu si také dohledávají identifikační data pro ověření zaměstnance.  

5. Technické činnosti 

Oddělení technických činností odpovídá na technické dotazy klientů ohledně internet 
banky, mobil banky a telefon banky a jejich nastavení. Po ověření klienta může klientům 
zodpovídat dotazy ohledně ověření platby proběhlé přes internet banku, mobil banku či 
telefon banku. Taktéž mohou po identifikaci klienta na přání odblokovat služby telefon 
banka, mobil banka nebo internet banka.  

V případě nedostatku informací ohledně dotazu klienta, či potřeby upřesnění informací se 
obracejí na příslušné pracovníky v centrále banky, kteří jim informace dohledávají. Pokud 
pracovníci nemohou dohledat informace o proběhlé platbě, či blokaci služby, obracejí se 
taktéž na pracovníky centrály banky, kteří mají přístupy a práva i do jiných systémů a 
informace dohledají. V centrále také v případě potřeby upravují informace v zákaznickém 
účtu, ke kterým nemají pracovníci call centra oprávnění. 

Informace o zákazníkovi se dohledávají v datovém skladu na základě čísla účtu zákazníka 
nebo rodného čísla. Informace o účtu je možné sdělovat pouze majiteli účtu a to až po 
ověření.   

V datovém skladu si také dohledávají identifikační data pro ověření zaměstnance.  

Oddělení technických činností také zodpovídá dotazy pracovníků pobočky poboček banky 
ohledně internet banky, mobil banky a telefon banky a jejich nastavení. Po identifikaci 
pracovníka mohou také sdělovat informace o zákaznických účtech jako např. ověřování 
platby, která odešla přes tyto kanály, důvod blokace některé z této služby atd.   

 

Nyní následuje popis jednotlivých datových toků rozlišovací úrovně 0. V rámci 
přehlednosti a jasnosti jsou sloučeny na hrubé rozlišovací úrovni do jednoho obecného 
vstupního a výstupního datového toku, podobně jako u kontextového diagramu. 
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DATOVÉ TOKY ÚROVNĚ 0 

Datové toky popisují komunikaci jednotlivých oddělení call centra se zákazníky. Prvních 
osm datových toků, které zde popisuji, komunikuje s jediným terminátorem a to jsou 
zákazníci. Tyto datové toky vstupují či vystupují z procesů bankovních činností pro 
zákazníky, technických činností, reklamačních činností a monitorovacích činností. Jak už 
bylo ale uvedeno výše v textu, zákazníci mohou přímo kontaktovat pouze oddělení neboli 
proces bankovních činností pro zákazníky a technických činností, ostatní oddělení 
kontaktují zákazníky samy. 

1.H Dotaz zákazníka na bankovní informace 

Dotazy klientů ale i neklientů banky na informace o bankovních produktech jako jsou typy 
účtů, typy úvěrů, poplatky atd. Dotazy klientů banky, kteří byli identifikováni, ohledně 
transakcí na jejich účtu, zůstatku na účtu, poplatků atd. 

2.H Bankovní informace pro zákazníka 

Informace pro klienty i neklienty banky o bankovních produktech jsou typy účtů, typy 
úvěrů, poplatky atd. Informace klientům banky, kteří byli identifikováni, ohledně transakcí 
na jejich účtu, zůstatku na účtu, poplatků atd. 

3.H Dotaz zákazníka na technické informace 

Dotazy klientů ale i neklientů banky na technické informace ohledně internet banky, mobil 
banky a telefon banky a jejich nastavení. Požadavek klientů banky, kteří byli 
identifikováni, na odblokování služeb telefon banky, mobil banky nebo internet banky. 
Dotaz klientů banky, kteří byli identifikováni, na ověření platby proběhlé přes internet 
banku, mobil banku či telefon banku. 

4.H Technické informace pro zákazníka 

Informace pro klienty i neklienty banky o technických informacích ohledně internet banky, 
mobil banky a telefon banky a jejich nastavení. Informace klientům banky, kteří byli 
identifikováni, o odblokování služeb telefon banky, mobil banky nebo internet banky. 
Informace klientům banky, kteří byli identifikováni, o proběhách platbách přes internet 
banku, mobil banku či telefon banku. 

5.H Informace o reklamaci pro zákazníka 

Informace o stavu reklamace, o uznané či neuznané reklamaci. Požadavky na doplňující 
informace potřebné k reklamačnímu procesu.  

6.H Doplňující informace k reklamačnímu procesu od zákazníka 

Doplňující informace od zákazníka potřebné k reklamačnímu procesu 

7.H Požadavek na ověření platby v rámci monitorování 

Požadavek oddělení monitorovací činnosti na ověření proběhlé platby od zákazníka, po 
identifikaci zákazníka, případný následný požadavek na blokaci karty. Požadavek na 
ověření založení, zrušení účtu, ověření požadavku o úvěr.  

8.H Informace k ověření platby v rámci monitorování 
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Identifikační data zákazníka, informace o uskutečněné či neuskutečněné platbě, založení či 
zrušení účtu nebo požadavku o úvěr. 

Datové toky devět až osmnáct popisují komunikaci call centra s centrálou banky při 
vyhledávání a úpravě dat o zákaznících nebo při dohledávání produktových informací.  

9.H Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k monitorovací činnosti 

Požadavek pracovníků call centra do centrály banky na doplnění informací potřebných při 
monitorovací činnosti. Požadavky na dohledání informací o zákazníkovi, ke kterým nemají 
pracovníci monitorovacího oddělení přístup. Požadavek na úpravu údajů v systému, ke 
kterému nemají pracovníci monitorovacího oddělení oprávnění. 

10.H Doplňující a upravené informace potřebné pro monitorovací činnosti 

Doplňující informace z centrály banky potřebné při monitorovací činnosti. Doplňující 
informace o zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci monitorovacího oddělení přístup. 
Informace o úpravě údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci monitorovacího 
oddělení oprávnění. 

11.H Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných pro bankovní činnosti 
zákazníků 

Požadavek pracovníků call centra do centrály banky na doplnění bankovních informací 
např. při nestandardním dotazu zákazníka. Požadavky na dohledání informací o 
zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci bankovního oddělení přístup. Požadavek na 
úpravu údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci bankovního oddělení oprávnění. 

12.H Doplňující a upravené informace potřebné pro bankovní činnosti zákazníků 

Doplňující bankovní informace z centrály banky např. k nestandardnímu dotazu zákazníka. 
Doplňující informace o zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci bankovního oddělení 
přístup. Informace o úpravě údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci bankovního 
oddělení oprávnění. 

13.H Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k technické činnosti 

Požadavek pracovníků call centra do centrály banky na doplnění informací potřebných při 
technické činnosti. Požadavky na dohledání informací o zákazníkovi, ke kterým nemají 
pracovníci technického oddělení přístup. Požadavek na úpravu údajů v systému, ke 
kterému nemají pracovníci technického oddělení oprávnění. 

14.H Doplňující a upravené informace potřebné pro technické činnosti 

Doplňující informace z centrály banky potřebné při technické činnosti. Doplňující 
informace o zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci technického oddělení přístup. 
Informace o úpravě údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci technického oddělení 
oprávnění. 

15.H Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k reklamační činnosti 

Požadavek pracovníků call centra do centrály banky na doplnění informací potřebných při 
reklamační činnosti. Požadavky na dohledání informací o zákazníkovi, ke kterým nemají 
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pracovníci reklamačního oddělení přístup. Požadavek na úpravu údajů v systému, ke 
kterému nemají pracovníci reklamačního oddělení oprávnění. 

16.H Doplňující a upravené informace potřebné pro reklamační činnosti 

Doplňující informace z centrály banky potřebné při reklamační činnosti. Doplňující 
informace o zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci reklamačního oddělení přístup. 
Informace o úpravě údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci reklamačního oddělení 
oprávnění. 

17.H Požadavek na doplnění a úpravu informací potřebných k bankovní činnosti pro 
pobočky 

Požadavek pracovníků call centra do centrály banky na doplnění informací potřebných k 
bankovní činnosti pro pobočky. Požadavky na dohledání informací o zákazníkovi, ke 
kterým nemají pracovníci bankovního oddělení pro pobočky přístup. Požadavek na úpravu 
údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci bankovního oddělení pro pobočky 
oprávnění. 

18.H Doplňující a upravené informace potřebné pro bankovní činnosti u poboček 

Doplňující informace z centrály banky potřebné k bankovní činnosti pro pobočky. 
Doplňující informace o zákazníkovi, ke kterým nemají pracovníci bankovního oddělení 
pro pobočky přístup. Informace o úpravě údajů v systému, ke kterému nemají pracovníci 
bankovního oddělení pro pobočky oprávnění. 

Datové toky devatenáct až dvaadvacet popisují komunikaci call centra s pobočkami banky 
při řešení bankovních nebo technických informací ohledně zákazníků. 

19.H Dotaz pobočky na bankovní informace 

Dotazy pracovníků poboček banky na informace o bankovních produktech jako jsou typy 
účtů, typy úvěrů, poplatky atd. Dotazy pracovníků banky, kteří byli identifikováni, ohledně 
transakcí na zákazníkově účtu, zůstatku na účtu, poplatků atd. 

20.H Bankovní informace pro pobočku 

Informace pro pracovníky poboček banky o bankovních produktech jsou typy účtů, typy 
úvěrů, poplatky atd. Informace pracovníkům banky, kteří byli identifikováni, ohledně 
transakcí na zákazníkově účtu, zůstatku na účtu, poplatků atd. 

21.H Dotaz pobočky na technické informace 

Dotazy pracovníků banky na technické informace ohledně internet banky, mobil banky a 
telefon banky a jejich nastavení. Požadavek pracovníků banky, kteří byli identifikováni, na 
odblokování služeb telefon banky, mobil banky nebo internet banky od zákazníka. Dotaz 
pracovníků banky, kteří byli identifikováni, na ověření platby proběhlé přes internet banku, 
mobil banku či telefon banku od zákazníka. Požadavek pracovníků pobočky na 
odblokování přístupu k zaměstnanecké aplikaci. 

22.H Technické informace pro pobočku 

Informace pro pracovníky banky o technické informace ohledně internet banky, mobil 
banky a telefon banky a jejich nastavení. Informace pro pracovníky banky, kteří byli 
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identifikováni, o odblokování služeb telefon banky, mobil banky nebo internet banky 
zákazníka. Informace pro pracovníky banky, kteří byli identifikováni, o platbě proběhlé 
přes internet banku, mobil banku či telefon banku od zákazníka. Informace pro pracovníky 
pobočky o odblokování přístupu k zaměstnanecké aplikaci. 

Následující datové toky již probíhají uvnitř call centra mezi jednotlivými odděleními nebo 
v rámci datových skladů. Jedná se především o požadavek a úpravu dat zákaznického účtu 
pro jednotlivá oddělení v datovém skladu. Dále se zde vyskytuje tok reklamačních 
informací z jednotlivých oddělení do oddělení reklamací a ověření zaměstnanců poboček. 

23.H Reklamace 

Informace o reklamaci zákazníka.  

24.H Požadavek na data zákaznického účtu a jejich úpravu k bankovní činnost 

Požadavek do datového skladu na data zákaznického účtu, požadavek na úpravu dat 
zákaznického účtu v rámci bankovních činností pro zákazníky. 

25.H Data zákaznického účtu a informace o úpravě dat k bankovní činnosti 

Data zákaznického účtu, informace o úpravě dat v systému v rámci bankovních činností 
pro zákazníky z datového skladu. 

26.H Požadavek na data zákaznického účtu a jejich úpravu k monitorovací činnost 

Požadavek do datového skladu na data zákaznického účtu, požadavek na úpravu dat 
zákaznického účtu v rámci monitorovacích činností. 

27.H Data zákaznického účtu a informace o úpravě dat k monitorovací činnosti 

Data zákaznického účtu, informace o úpravě dat v systému v rámci monitorovacích 
činností z datového skladu. 

28.H Požadavek na data zákaznického účtu a jejich úpravu k reklamační činnost 

Požadavek do datového skladu na data zákaznického účtu, požadavek na úpravu dat 
zákaznického účtu v rámci reklamačních činností. 

29.H Data zákaznického účtu a informace o úpravě dat k reklamační činnosti 

Data zákaznického účtu, informace o úpravě dat v systému v rámci reklamačních činností 
z datového skladu. 

30.H Požadavek na data zákaznického účtu a jejich úpravu potřebné pro bankovní 
činnosti u poboček 

Požadavek do datového skladu na data zákaznického účtu, požadavek na úpravu dat 
zákaznického účtu v rámci bankovních činností pro pobočky. 

31.H Data zákaznického účtu a informace o úpravě dat potřebné pro bankovní 
činnosti u poboček 

Data zákaznického účtu, informace o úpravě dat v systému v rámci bankovních činností 
pro pobočky z datového skladu. 

32.H Požadavek na data zákaznického účtu a jejich úpravu k technické činnost 
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Požadavek do datového skladu na data zákaznického účtu, požadavek na úpravu dat 
zákaznického účtu v rámci technických činností. 

33.H Data zákaznického účtu a informace o úpravě dat k technické činnosti 

Data zákaznického účtu, informace o úpravě dat v systému v rámci technických činností 
z datového skladu. 

34.H Požadavek na identifikační data zaměstnance 

Požadavek do datového skladu na identifikační data zaměstnance. 

35.H Identifikační data zaměstnance 

Identifikační data zaměstnance z datového skladu. 

2.1.3 Úroveň 1 

Zvýšíme-li rozlišovací úroveň, získáme podrobnější pohled na call centrum, reprezentuje 
ho DFD úrovně 1. Zde již nejsou vidět datové toky obecné, jako u kontextového diagramu 
a předchozí rozlišovací úrovně ale dekomponované na skutečný obsah. Vzhledem k velké 
složitosti vybraného systému byla zvolena ukázka dekompozice procesu číslo 1. Bankovní 
činnosti pro zákazníky. 

U tohoto procesu jsem popsala jednotlivé desagregované datové toky, včetně rozepsání 
jejich datové struktury, která v datových tocích proudí. Pouze u datových toků 1, 2, 16, 17 
není struktura dat popsána a to z toho důvodu, že jednotlivé datové toky jsou ještě stále 
značně obecného charakteru a daly by se dále dekomponovat, tudíž by byla struktura dat u 
těchto datových toků velice rozsáhlá. Jednotlivé informace, které se vyskytují u těchto čtyř 
datových toků, také nejsou uloženy v datovém skladu.  

DFD je z důvodu své velikosti uveden v příloze č. 3, legenda k tomuto diagramu je 
v příloze č. 4. 

 

DATOVÉ TOKY ÚROVNĚ 1 

Proces č. 1. Bankovní činnosti pro zákazníky 

Prvních jedenáct datových toků, které jsou zde rozepsány, představují rozložené datové 
toky 1. H a 2. H, které jsem popisovala u DFD 0 úrovně. Jedná se o vstupní a výstupní 
datové komunikující s terminátorem zákazníci. Pouze datový tok reklamace, probíhá ještě 
navíc mezi bankovními činnostmi pro zákazníky a reklamačními činnostmi, kde si 
oddělení předávají data o reklamaci zákazníků. 

1. Dotaz zákazníka na produktové informace 

Dotaz zákazníka na informace o bankovních produktech. Informace o účtech, které si je 
možné zřídit a o jejich detailech, službách k účtu jakou jsou internet banka, mobil banka, 
telefon banka, informace o poplatcích za jednotlivé služby, informace o půjčkách, 
hypotékách, informace o platebních kartách, informace ohledně zavedení a zrušení 
jednotlivých služeb.  
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2. Produktové informace pro zákazníka 

Informace o bankovních produktech, na které se zákazník dotazoval. Informace o účtech, 
které si je možné zřídit a o jejich detailech, službách k účtu jakou jsou internet banka, 
mobil banka, telefon banka, informace o poplatcích za jednotlivé služby, informace o 
půjčkách, hypotékách, informace o platebních kartách, informace ohledně zavedení a 
zrušení jednotlivých služeb.  

3. Dotaz zákazníka na informace o platbách 

Zda jeho platba v pořádku odešla, či z jakého důvodu platba neodešla.  

- datum platby, čas platby, částka platby, kanál platby  

4. Informace o platbách pro zákazníka 

Informace o tom zda platba odešla či neodešla, případně z jakého důvodu neodešla. 
Informace o tom jak správně zadat platbu. 

- ID platby + datum platby + čas platby + částka platby + kanál platby + status platby 

5. Požadavek na identifikační údaje zákazníka 

Z důvodu ověření totožnosti.  

- Jméno, příjmení, číslo účtu, rodné číslo, datum narození, ulice, město, PSČ  

6. Identifikační údaje zákazníka 

Z důvodu ověření totožnosti. 

- Jméno, příjmení, číslo účtu, rodné číslo, datum narození, ulice, město, PSČ  

7. Dotaz zákazníka na zůstatek na účtu 

- číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu 

8. Informace o zůstatku na účtu pro zákazníka 

- číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, 
měna účtu 

9. Reklamace 

Zákazník sděluje data potřebná k vyřízení reklamace.  

- telefonní číslo|adresa, důvod reklamace, číslo účtu|rodné číslo 

10. Dotaz zákazníka na ostatní informace o zákaznickém účtu 

- Typ účtu, Stav účtu, Domovská pobočka, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek kary, 
platnost karty, status karty, IBAN, SIPO, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda zasílání, 
čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky    

11. Ostatní informace o zákaznickém účtu pro zákazníka 

- Typ účtu, Stav účtu, Domovská pobočka, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek kary, 
platnost karty, status karty, IBAN, SIPO, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda zasílání, 
čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky    
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Datové toky dvanáct až patnáct zajišťují komunikaci oddělení bankovních činností se 
zákazníky spolu s datovým skladem zákazníci, kde se data vyhledávají, případně 
aktualizují. Jedná se o dekomponované datové toky 24. H a 25. H, které jsem popisovala u 
DFD 0 úrovně. 

12. Požadavek na data zákaznického účtu k bankovní činnosti 

- Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, příjmení, jméno, titul, ulice | poštovní schránka, 
město, PSČ, Typ účtu, Domovská pobočka, číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek 
spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, měna účtu, ID platby, datum platby, čas 
platby, částka platby, kanál platby, status platby, ID reklamace, telefonní číslo|adresa, 
důvod reklamace, stav reklamace, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek karty, platnost 
karty, status karty, IBAN, SIPO, ID sms servisu, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda 
zasílání, čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

13. Data zákaznického účtu k bankovní činnosti 

- Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, příjmení, jméno, titul, ulice | poštovní schránka, 
město, PSČ, Typ účtu, Domovská pobočka, číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek 
spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, měna účtu, ID platby, datum platby, čas 
platby, částka platby, kanál platby, status platby, ID reklamace, telefonní číslo|adresa, 
důvod reklamace, stav reklamace, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek karty, platnost 
karty, status karty, IBAN, SIPO, ID sms servisu, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda 
zasílání, čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

14. Požadavek na aktualizaci dat zákaznického účtu k bankovní činnosti 

- zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, Stav účtu, 
zůstatek karty, status karty, SIPO, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

15. Informace o aktualizaci dat zákaznického účtu k bankovní činnosti 

- zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, Stav účtu, 
zůstatek karty, status karty, SIPO, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

Datové toky šestnáct až jednadvacet popisují komunikaci oddělení bankovních činností pro 
zákazníky s centrálou banky při dohledávání produktových informací, informací o 
zákaznících případně při úpravě dat v systémech banky. Jedná se o dekomponované datové 
toky 11. H a 12. H, které jsem popisovala u DFD 0 úrovně. 

16. Dotaz na upřesnění produktových informací pro bankovní činnosti 

Dotaz operátorů call centra do centrály banky na upřesnění produktových informací jako 
informace o typu účtu, službách k danému účtu, které jsou zdarma či placené, informace o 
poplatcích za služby, informace o půjčkách, informace o platebních kartách, informace 
ohledně zavedení a zrušení jednotlivých služeb.  

17. Upřesněné produktové informace pro bankovní činnosti 

Upřesněné produktové informace z centrály banky jako informace o typu účtu, službách 
k danému účtu, které jsou zdarma či placené, informace o poplatcích za služby, informace 
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o půjčkách, informace o platebních kartách, informace ohledně zavedení a zrušení 
jednotlivých služeb.  

18. Požadavek na dohledání informací o klientovi banky pro bankovní činnosti 

- Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, příjmení, jméno, titul, ulice | poštovní schránka, 
město, PSČ, Typ účtu, Domovská pobočka, číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek 
spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, měna účtu, ID platby, datum platby, čas 
platby, částka platby, kanál platby, status platby, ID reklamace, telefonní číslo|adresa, 
důvod reklamace, stav reklamace, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek karty, platnost 
karty, status karty, IBAN, SIPO, ID sms servisu, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda 
zasílání, čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

19. Upřesněné informace o klientovi banky pro bankovní činnosti 

- Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, příjmení, jméno, titul, ulice | poštovní schránka, 
město, PSČ, Typ účtu, Domovská pobočka, číslo účtu, zůstatek běžného účtu|zůstatek 
spořícího účtu|zůstatek revolvingového účtu, měna účtu, ID platby, datum platby, čas 
platby, částka platby, kanál platby, status platby, ID reklamace, telefonní číslo|adresa, 
důvod reklamace, stav reklamace, číslo karty, typ karty, limit karty, zůstatek karty, platnost 
karty, status karty, IBAN, SIPO, ID sms servisu, telefonní číslo, typ sms servisu, perioda 
zasílání, čas zasílání, limit pro zaslání, status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

20. Požadavek na úpravu informací o klientovi banky pro bankovní činnosti 

Požadavek do centrály banky na úpravu informací o klientovi banky v systému, které nelze 
z technických důvodů či z důvodů omezených pravomocí provést v call centru. 

- Typ účtu, Domovská pobočka, zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek 
revolvingového účtu, měna účtu, typ karty, limit karty, zůstatek karty, status karty, SIPO, 
status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

21. Informace o úpravě dat o klientovi v systému banky pro bankovní činnosti 

Informace z centrály banky o úpravě informací o klientovi banky v systému, které nelze 
z technických důvodů či z důvodů omezených pravomocí provést v call centru 

- Typ účtu, Domovská pobočka, zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek 
revolvingového účtu, měna účtu, typ karty, limit karty, zůstatek karty, status karty, SIPO, 
status nabídky, typ nabídky, částka nabídky 

MINISPECIFIKACE 

Jak už bylo řečeno výše, call centrum banky, které zde popisuji, svou složitostí překračuje 
rozsah bakalářské práce. Jednotlivé jeho procesy, které jsou zobrazeny v 0. a 1. úrovni 
DFD, by se daly ještě dále dekomponovat. Pro názornost jsem zde uvedla příklad části 
minispecifikace procesu č. 1. Bankovní činnosti pro zákazníky.   

Pro každé bankovní činnosti pro zákazníky proveď: 

1. Operátor zadá požadavek na vyhledání informací o zákazníkovi. 

2. Systém vyzve operátora k zadání identifikace, podle které má zákazníka nalézt. 

3. Operátor zadá identifikační číslo zákazníka. 
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4. Na základně identifikačního čísla zákazníka systém zobrazí informace o 
zákazníkovi. V případě, že pod danou identifikací není žádný zákazník, vypíše 
hlášení „špatné identifikační číslo – zadej znovu“. 

5. V případě potřeby aktualizace dat o zákazníkovi, provede operátor změny přes 
tlačítko „upravit“. Následně zadá požadavek na uložení dat.  

6. Pokud proběhlo uložení změn v pořádku, vypíše systém hlášení „Data byla 
aktualizována“. V opačném případě vypíše hlášení „Chyba – aktualizace dat 
neproběhla“.  

DATOVÝ SLOVNÍK 

V systému call centra banky, který zde popisuji, existují pouze dva datové sklady a to 
zaměstnanci a zákazníci. V datovém skladu zaměstnanci jsou identifikační údaje, podle 
kterých si ověřuje pracovník call centra zaměstnance pobočky, když chce konzultovat 
informace o zákazníkovi banky. Identifikační údaje zákazníků, a veškeré operace 
prováděné na zákaznických účtech jsou zaznamenávány v datovém skladu zákazníci. Níže 
následuje popis datového skladu, ve stejné úpravě jako je uveden v teoretické části této 
práce.   

ZAMĚSTNANCI 

ID zaměstnance – Identifikační číslo zaměstnance 

Příjmení – Příjmení zaměstnance 

Jméno – Jméno zaměstnance 

ID pobočky – Identifikační číslo pobočky, na které zaměstnanec pracuje  

ZÁKAZNÍCI 

Číslo účtu – Číslo účtu zákazníka 

Příjmení – Příjmení zákazníka 

Jméno – Jméno zákazníka 

Rodné číslo – Rodné číslo zákazníka 

Datum narození – Datum narození zákazníka 

Adresa = [příjmení + jméno + (titul) + ulice | poštovní schránka] + město + PSČ - Trvalá 
adresa zákazníka 

Alternativní adresa = [příjmení + jméno + (titul) + ulice | poštovní schránka] + město + 
PSČ -Alternativní adresa zákazníka pro zasílání výpisů 

Typ účtu – Typ účtu, podle kterého se zákazníkovi určují poplatky na účtu aj.  

Stav účtu – Informace o stavu účtu, blokacích aj. 

Domovská pobočka – Pobočka, u které má zákazník veden svůj účet 
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Zůstatek = číslo účtu + [zůstatek běžného účtu|zůstatek spořícího účtu|zůstatek 
revolvingového účtu] + měna účtu – Informace o zůstatku finančních prostředků na 
vybraném účtu zákazníka  

Platba = ID platby + datum platby + čas platby + částka platby + kanál platby + status 
platby – Informace o vybrané platně zákazníka 

Reklamace = ID reklamace + [telefonní číslo|adresa] + důvod reklamace + stav reklamace 
+ [číslo účtu|rodné číslo] – Informace o reklamaci zákazníka 

Karta = číslo karty + typ karty + limit karty + zůstatek karty + platnost karty + status karty 
– Informace o vybraných kartách zákazníka 

IBAN – Specifické číslo účtu potřebné pro zahraniční platby 

SIPO = ID SIPO + status SIPO – Informace o SIPU  

SMS servis = ID sms servisu + telefonní číslo + typ sms servisu + perioda zasílání + (čas 
zasílání) + (limit pro zaslání) – Informace o nastavení SMS servisu 

Nabídka úvěru = status nabídky + (typ nabídky) + (částka nabídky) – Informace o 
nabídce úvěrů 

2.2 STD 

Call centrum je systém, který pracuje v reálném čase, hovoříme o něm tedy jako o real – 
time systému. Proto jsem při návrhu DFD call centra navrhla i STD (state transition 
diagram), který znázorňuje chování systému v závislosti na čase.  

Jako řídící proces jsem zvolila „6. služby zákazníkům“, které představuje automatická 
telefonní ústředna. Ta má na starosti přijímání a přepojování jednotlivých hovorů, které 
přichází zvenčí nebo zevnitř call centra. Na obrázku č. 11 je vidět příklad STD diagramu 
samotného call centra. 

 

Ústředna je nejprve ve výchozím stavu „čeká“. Ve chvíli, kdy dostane signál o příchozím 
hovoru, zkontroluje, zda jde o hovor zvenčí nebo přímý hovor. Pokud se jedná o hovor 
zvenčí, spustí automaticky výběr oddělení pro zákazníka a přepne se znovu do stavu 
„čeká“.  Když dostane signál o výběru oddělení od zákazníka, přejde ze stavu „čeká“ do 
stavu „přepojování“ a zákazníka začne přepojovat na vybrané oddělení. Jestli dostane 
ústředna ihned na začátku signál o tom, že se jedná o přímý hovor, přepne se ze stavu 
„čeká“ do stavu „přepojování“ bez výběru oddělení. Ve chvíli kdy je ústředna ve stavu 
„přepojování“ kontroluje, zda je linka volná či obsazená. Pokud je linka obsazená spustí se 
automaticky hudba a ústředna přejde znovu do stavu „přepojování“, v pár sekundových 
intervalech poté kontroluje, zda je linka stále obsazená. V momentě, kdy je linka volná, 
přejde ze stavu „přepojování“ do stavu „probíhající hovor“. Zde probíhá hovor mezi 
operátorem a zákazníkem ve smyslu dotazů a odpovědí. V případě, kdy zákazník bude 
chtít být přepojen na jiné oddělení, operátor zadá příkaz a ústředna se přepne ze stavu 
„probíhající hovor“ zpět do stavu „přepojování“. Pokud je hovor mezi zákazníkem a 
operátorem ukončen, ústředna již nedostává žádný signál o probíhajícím hovoru a 
automaticky se přepne ze stavu „probíhající hovor“ do stavu „čeká“.  

 



Veronika Černíková: Modelový příklad funkční analýzy vybraného IS 

2009 33

 

 

 

Závěrem této kapitoly je třeba připomenout, že informační systém call centra banky je 
značně složitý. Proto jsem zvolila pro popsání pouze sektor bankovních činností. Datové 
toky jsou nejprve obecného charakteru a až následně v 1 rozlišovací úrovni jsem je 
dekomponovala na skutečný obsah. Vzhledem k tomu, že jednotlivé procesy by se daly 
ještě dále dekomponovat, uvedla jsem část minispecifikace pouze jako příklad.  
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 Obrázek č. 11: Grafické znázornění STD diagramu call centra 
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3 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo uplatnit postupy funkční analýzy na zvoleném 
informačním systému. Jako příklad byl vybrán informační systém call centra. Jelikož jsem 
již pracovala v tomto prostředí, získala jsem zde praktické zkušenosti o jeho provozu. 
Proto jsem byla schopna zanalyzovat jeho činnosti z hlediska procesů, které zde probíhají i 
jednotlivých datových přenosů. Nicméně i přesto byl popis značně složitý, neboť 
komplikovaná je jak struktura call centra, tak i jednotlivé dotazy zákazníků bývají velice 
různorodé. Je to také kvůli tomu, že informace o jednotlivých produktech se neustále 
aktualizují, či vznikají produkty nové, což sebou nese neustálé aktualizace případných 
odpovědí.    

Při tvorbě mé práce jsem v první fázi vypracovala teoretickou část. Nejprve jsem popsala 
jednotlivé nástroje, které funkční analýza využívá, jako kontextový diagram, jednotlivé 
symboly DFD, seznam událostí, STD a jeho jednotlivé prvky, datový slovník a 
minispecifikaci. U výše zmiňovaných, kromě seznamu událostí, jsem také pro lepší 
znázornění uvedla příklady. Nakonec jsem popsala zásady, které by se měly dodržovat při 
tvorbě DFD. 

Ve druhé fázi jsem přešla k části praktické. Při dekompozici a následné analýze systému 
jsem zjistila, že call centrum je značně složitý organizační celek a jeho kompletní a úplný 
popis a podrobná analýza by přesáhla rozsah bakalářské práce. Z těchto důvodů byla 
podrobena analýze pouze část týkající se  dotazů spadajících do segmentu  bankovních 
činností. 

V prvním kroku jsem navrhla kontextový diagram call centra, který popisuje komunikaci 
systému s jeho podstatným okolím. Dále jsem ho dekomponovala na nultou a první 
rozlišovací úroveň. U kontextového diagramu a na 0. rozlišovací úrovni jsem v rámci 
zjednodušení zvolila sloučení jednotlivých detailních vstupních a výstupních datových 
toků do jednoho obecného vstupního a výstupního datového toku tak, aby byl vystižen 
charakter detailu. V 1. rozlišovací úrovni jsem poté obecné vstupní a výstupní datové toky 
dekomponovala na skutečný obsah a lze zde vidět všechny datové toky, které se mají 
v diagramu správně zobrazovat.  

Při popisu 0. rozlišovací úrovně jsem se snažila vystihnout obecný charakter každého 
datového toku, aby bylo patrné, která data ve kterých datových tocích proudí a zohlednit 
v něm všechny datové toky, které by vznikly po dekompozici na 1 rozlišovací úroveň.  

U 1. rozlišovací úrovně jsem si vzhledem k rozsáhlosti a složitosti diagramu zvolila pro 
ukázku popis datových toků spojených pouze s procesem číslo 1. Bankovní činnosti pro 
zákazníky. U těchto datových toků jsem rozepsala i jejich datovou strukturu, která je v nich 
obsažena. Vybrané datové toky, u kterých není struktura dat popsána, jsou v rámci této 
rozlišovací úrovně ještě stále značně obecného charakteru a daly by se dále dekomponovat. 
Popis dat u těchto datových toků by byl velice rozsáhlý, z toho důvodu jsem ho vynechala. 
Jednotlivá data, která se vyskytují u těchto čtyř datových toků, také nejsou uložena 
v datovém skladu.  

V rámci dané 1. rozlišovací úrovně jsem také u procesu číslo 1. Bankovní činnosti pro 
zákazníky, udělala minispecifikaci. Jelikož by se ale jednotlivé procesy daly ještě dále 
dekomponovat, je uveden pouze příklad části minispecifikace. Následně jsem popsala 
strukturu datových skladů zaměstnanci a zákazníci, které se v DFD nacházejí.  
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 Vzhledem k tomu, že call centrum lze zařadit do skupiny real – time systémů vypracovala 
jsem v rámci své práce také STD diagram, který zaznamenává, jakým způsobem telefonní 
ústředna pracuje s hovorem od jeho příchodu až po jeho ukončení.  

Důkladná analýza je pro budoucí návrh systému nezbytná. Je prvním krokem k tomu, 
abychom vytvořili systém, který bude provozuschopný a hlavně bude splňovat všechny 
funkčnosti, které firma potřebuje. Poznat jak firma, její pracovníci, případně informační 
systémy fungují, zabere mnoho času, jeho vynaložení se nám ale mnohokrát vrátí tím, že 
se nebudeme muset k fázi analýzy vracet a provádět ji znovu, což by stálo jak další čas, tak 
i prostředky. Analýza by se proto neměla podceňovat. 

Seznámením se s teoretickou podstatou funkční analýzy jako s jedním z nástrojů 
strukturované analýzy v první části a vytvořením návrhu konceptuálního schématu call 
centra v části druhé, jsem cíl práce splnila. 
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