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1 Úvod 

 

Informační společnost se pomalu ale jistě stává synonymem pro současnou 

společnost. Využívání informačních technologií se závratně rozšiřuje nejen 

v domácnostech, ale také především v prostředí podniků. Podniky se využíváním 

informačních technologií snaží získat informace nejen o činnosti samotné firmy, ale i 

informace o ostatních firmách z okolí. Řízení a organizace činnosti se nedá 

zvládnout bez kvalitního poskytování a zpracování informací. Kvalitní informace jsou 

také nesmírně důležité pro posílení konkurenceschopnosti podniku na trhu. 

Poskytnutí kvalitních informací je hlavním účelem zavádění informačních 

systémů ve firmách. V dnešní společnosti jsou přesné, rychlé a kvalitní informace 

nepostradatelným pomocníkem v boji s ostatními konkurenty. Je tedy velmi důležité 

disponovat kvalitním softwarem v podobě informačního systému, který nám v tomto 

boji velmi významně pomůže. 

Samotné zpracování dat v informačních systémech se nejčastěji řeší volbou 

databázové technologie. Ukládání dat a jejich počítačové zpracování 

zprostředkovává speciální programový produkt – systém řízení báze dat. Uložená 

data tento programový produkt uchová ve své databázi. Data je nutné centralizovat a 

udržovat jediným způsobem. 

Při centralizaci dat se projevují různé databázové problémy (redundance dat a 

jiné). Je proto nutné tyto problémy bez výhrad eliminovat. Je nutné vytvořit kvalitní 

návrh datové základny, který je základem dobře fungujícího informačního systému. 

 Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil informační systém pro 

skladovou evidenci a to na základě požadavků ze strany vedení a hlavně samotných 

zaměstnanců obsluhujících dosavadní aplikaci vytvořenou pro tyto účely. Cílem 

práce je tedy vytvořit informační systém, který bude zajišťovat poskytování informací 

o jednotlivých zaměstnancích obsluhujících tento produkt, vést evidenci všech 

dodavatelů včetně jejich sortimentu, možnost vytvářet a vést evidenci objednávek, 

příjemek a výdejek a poskytovat informace o stavu skladu a zefektivní činnost 

zaměstnanců pracujících na skladovém oddělení. 
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Tiskárna Finidr, s.r.o.  patří mezi největší výrobce knih v pevné a měkké 

vazbě v České republice. Tiskárna byla založena v roce 1994 a v červnu téhož roku 

začala tisknout a dodávat zákazníkům první publikace. Od začátku činnosti značnou 

část produkce exportovala do Polska a Německa. Po prvním roce fungování 

pracovalo ve Finidru 22 pracovníků.  

Komplexní servis pro zákazníka, vysoká kvalita, příznivé ceny a krátké termíny 

realizace dodávek jsou hlavními důvody dlouholeté spolupráce s řadou významných 

tuzemských i evropských nakladatelů. Ročně se v tiskárně Finidr vyrobí přes 14 

milionů knih a jiných titulů. 
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2 Teoretické vymezení problematiky 

 

2.1 Základní pojmy 

 

2.1.1 Data 

• data jsou formálním vyjádřením skutečnosti takovým způsobem, aby jej bylo 

možno dále přenášet či zpracovávat 

• zobrazují v daném okamžiku stav reality a proto se nemohou měnit, můžeme 

pouze získávat nová data v jiném časovém okamžiku 

• příkladem mohou být fyzicky zaznamenané znalosti, zkušenosti, poznatky 

nebo také výsledky pozorování procesů, projevů a prvků reálného světa 

• základním smyslem shromažďování a zpracování dat je vytvoření informace 

 

2.1.2 Informace 

• informace jsou shromážděná a zpracovaná data, která mají pro svého 

příjemce určitý význam 

• jsou pro svého příjemce podkladem pro rozhodování 

• informace existuje pouze ve vztahu k uživateli (příjemci) a je subjektivní 

• informace, které vystupují z informačního systému by měly být včasné, 

přesné, relevantní, ověřitelné a komplexní 

2.1.3 Informa ční technologie 

Informační technologie je souhrnem hardwarového, softwarového, 

databázového a komunikačního vybavení podporujícího určitou třídu aplikací. Kaluža 

(1996, str. 11) 

 

2.1.4 Informa ční systém 

Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem 

tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech 

řízení. Tvrdíková (2000, str. 10) 
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Informační systém se skládá z těchto částí: 

• technické prostředky (hardware) 

• programové prostředky (software) 

• organizační prostředky (orgware) 

• lidská složka (peopleware) 

• reálný svět 

 

2.2 Databázový systém 

Data organizovaná v databázi jsou řízena balíkem programů, který se nazývá 

systém řízení báze dat  pracující pod určitým operačním systémem počítače. 

Databáze  společně se systémem řízení báze dat  tvoří databázový systém . Kaluža 

et al. (2005): 

 

2.2.1 Vlastnosti databázových systém ů 

• Odstran ění redundance dat  nebo-li její minimalizace. Redundance dat by 

měla být v databázích zcela eliminována. Proto musí databázový systém 

existující redundance přísně kontrolovat a zajišťovat shodnou úpravu všech 

jeho výskytů.  

• Nezávislost dat a aplika čních program ů znamená, že změna datových 

struktur (např. přidání nového údaje) nevyvolává nutnost změny všech 

programů, změnit je třeba jen ty programy, které přímo se změněnou částí 

struktury pracují.  

• Sdílení dat znamená, že budoucí nebo existující aplikace využívají stejná 

data.  

• Ochranou dat  se má zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a je 

důležitou vlastností každé databáze. Pokud se data soustředí do jednoho 

místa, zvyšuje se tak riziko nebezpečí zneužití nepovolanými osobami. Pro 

přidělování přístupových práv k jednotlivým prvkům datové struktury (např. 

věta, údaj apod.) jednotlivým uživatelům či skupinám uživatelů pro každý typ 

přístupu (např. změny hodnot či struktury, přidávání či zrušení hodnot údajů, 

výběr apod.) je pověřen správce databáze.  

• Integrita databáze  se týká problému redundantních dat, která zvyšují 

nebezpečí nekonzistence (necelistvosti) uložených dat. Integrita může být  
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narušena zadáním hodnot, která nepatří do oboru přípustných hodnot (např. 

neexistující číslo oddělení, nesmyslný rok narození apod.). K narušení 

integrity mohou také negativně přispět různé softwarové či hardwarové chyby. 

Pro tyto případy jsou databázové systémy vybaveny prostředky zálohování a 

obnovy databáze. 

• Pružnost  je vlastností databázovým systémů, která zcela jednoduchým 

způsobem (pomocí dotazů) vybírá data z databáze podle okamžitých potřeb 

uživatelů. Uživatel proto není omezen pouze na předem programově 

připravené aplikace. 

 

2.2.2 Databáze 

 Je to souhrn vzájemně souvisejících dat uložených bez redundancí a 

sloužících řadě aplikací. Kaluža et al. (2007, str. 69) Pojem databáze se v převážné 

většině užívá k označení komputerizovaného souhrnu dat. S databází se pracuje 

jako s množinou souvisejících dat, přičemž tato množina je jednotně ukládána, 

aktualizována a jako celek slouží k následným výběrům pro aplikační programy. 

Kaluža et al. (2007) 

 

Relační databáze  je databáze tvořena soustavou tabulek. V současné době 

jsou relační databáze nejrozšířenějšími. Základním kamenem této databáze jsou 

tabulky neboli relace, které odpovídají určitým entitám. Např. tabulka PRACOVNÍK 

může vyjadřovat stejnojmennou relaci. Každá relace se skládá ze sloupců (atributů) 

a řádků (n-tic). Kaluža et al. (2007) 

 

Objektové databáze  jsou založeny na soustavě objektů, které obsahují 

výskyty dat a také algoritmů, které s objekty pracují. Objekty, které obsahují stejné 

typy dat, jsou dále řazeny do tříd. S objekty uloženými v databázi pracují objektové 

programovací jazyky. Kaluža et al. (2007) 

 

2.2.3 Systémy  řízení báze dat 

Systémy řízení báze dat se dají definovat takto, Kaluža et al. (2007, str 68): 

Programové vybavení (software), které slouží k vymezení struktury databáze, 

jejímu naplnění daty, aktualizaci dat a k výběrům údajů podle potřeb uživatele 
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prostřednictvím aplikačních programů. Systém řízení báze dat je součástí 

systémového softwaru. 

 

Základní funkce S ŘBD: 

• Definováním struktury databáze  se rozumí popis složení a uspořádání vět a 

také charakter jednotlivých údajů. Struktura všech součástí databáze se 

nachází ve slovníku dat . 

• Naplnění databáze daty  představuje vstup a uložení dat přesně podle 

struktury uložené ve slovníku dat. 

• Aktualizace obsahu databáze  je doplňování, změna a rušení dat uložených 

v databázi. 

• Výběr dat  je to nejdůležitější, co uživatel ve vztahu k databázi potřebuje – tzn. 

výběr uložených a aktualizovaných dat podle nejrůznějších kritérií.  

 

Tyto funkce jsou realizovány pomocí těchto čtyř komponent SŘBD: 

• Překlada če databázových jazyk ů slouží k transformaci popisů a příkazů, 

které poté definují datové struktury a provádějí s nimi operace. 

• Programy pro práci se slovníkem dat  naplňují a aktualizují slovník daty. 

• Výkonné programy  slouží k realizaci funkcí systému řízení báze dat 

požadované výše uvedenými programy (např. naplňování databáze, 

aktualizace dat, výběry sdílení dat). 

• Služební programy  patří do skupiny programů využívaných zejména správci 

systémů a slouží především k zajištění řady doplňkových a pomocných funkcí 

(např. výpisy struktur dat, informace o četnosti výskytů hodnot či statistické 

přehledy). 

 

2.2.4 Datový slovník 

Soubor definující strukturu a složení datové základny a obsahuje metadata 

potřebná pro správu dat. Zahrnuje seznam všech datových objektů v databázi, jména 

a popis všech datových prvků a jejich vztahů, údaje o integritních omezeních, jména 

uživatelů a evidenci udělených práv a oprávnění a kontrolní informace (např. o 

přístupových cestách k datům, o autorovi určitého objektu). 

 



7 
 

2.3 Datové modelování 

 

2.3.1 Datový model 

Datový model jako vyjádření datové struktury modelovaného informačního 

systému. Tento model je pak abstrakcí, odrazem reálného světa z pohledu designera 

realizujícího cíle, které má projekt dosáhnout. Kaluža (1996, str. 56) 

 

Vymezují se tyto tři úrovně datového modelu, Kaluža (1996): 

• Sémantický model 

• Konceptuální model 

• Logický model 

 

Sémantické modelování 

- Identifikace vstupních datových požadavků 

- Specifikace datových objektů a jejich charakteristik 

- Korekce struktury datových objektů 

 

Konceptuální modelování  

- Vymezení struktury entit 

- Přiřazení primárních klíčů entitám 

- Definování vztahů 

- Integrace dílčích částí modelu 

 

Logické (rela ční) modelování 

- Vytvoření soustavy předběžných relací 

- Přiřazení zbývajících atributů 

- Revize konceptuálního modelu 

- Normalizace modelu 

- Specifikace domén 
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2.3.2 Sémantické modelování 

Cílem sémantického modelování je co nejúplnější strukturovaný popis datové 

části řešeného projektu informačního systému. Kaluža (1996, str. 110) Forma popisu 

modelu je volná slovní. Sémantické modelování se dělí do těchto fází, Kaluža (1996): 

2.3.2.1 Identifikace vstupních datových požadavk ů: 

Vstupní datové požadavky získáme těmito třemi způsoby: 

- rozhovorem projektanta s uživateli systému 

- studiem písemných materiál ů (formuláře, textové materiály, datové 

struktury obsažené ve starších aplikacích) 

- anketou  (doplňková funkce) 

 

2.3.2.2 Specifikace datových objekt ů a jejich charakteristik 

Dochází ke specifikaci jednotlivých objektů tvořících datovou strukturu. 

Objekty mohou být specifikovány následujícím způsobem: 

Název objektu:  Kniha 

Popis:   Seznam všech knižních titulů evidovaných v knihovně 

Charakteristiky:  ISBN, počet stran, název knihy 

 

2.3.2.3 Korekce struktury datových objekt ů 

V této fázi dochází k analýze vzniklé objektové struktury, identifikaci a 

odstranění negativních jevů, kterými jsou, Kaluža (1996): 

• synonyma a homonyma  jednotlivých objektů a jejich charakteristik 

• redundance  objektů a jejich částí 

• rozporné definice  stejných prvků objektivní reality. 

 

V této fázi je objektová struktura vstupním podkladem pro nadcházející 

konceptuální modelování. 

 

2.3.3 Konceptuální modelování 

Nejoblíbenější metodou konceptuálního modelování je zcela jistě E-R model, 

který je založen na grafickém ztvárnění datové struktury. Slouží především pro 

snadné pochopení zejména ze strany uživatelů.  
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2.3.3.1 Základní konstruktory konceptuálního modelo vání 

 

Entita  je objekt obsahující určité vlastnosti pro nás zajímavé (např. 

OBJEDNÁVKA, PRACOVNÍK, POLOŽKA). Každá entita má několik výskytů. Kaluža 

et al. (2007) Například entita PRACOVNÍK může obsahovat výskyty typu Niemczyk, 

Mokrá, Czudková, Buják, Hudák. V datovém modelu je entita vyjádřena obdelníkem 

obsahující její název. Viz. Obr. 2.3-1 

 

 

 

Obr. 2.3-1 Entita 

 

Vztah  reprezentuje asociace jedné nebo několika entit, např. vztah „vytváří“ 

přiřazuje entitu ZAMĚSTNANEC k entitě OBJEDNÁVKA. Graficky se vztah vyjadřuje 

spojnicí s popisem činnosti, kterou bude daný vztah zajišťovat. Viz. Obr. 2.3-2 

 

 

 

 Obr. 2.3-2 Vztah  

 

Definování vztah ů 

Vztahy se dají z obsahového hlediska charakterizovat jako, Kaluža (1996): 

 

• existen ční, které vyjadřují existenční závislosti mezi entitami 

• funk ční, kdy jedna entita má určitou funkci k entitě druhé 

• činnostní , kdy obě entity jsou spojeny určitou činností 

Každý vztah je charakterizován třemi základními charakteristikami: (Kaluža, 

1996) 

• Stupeň 

• Kardinalita 

• Volitelnost 

 

Stupeň vyjadřuje počet entit asociovaných v jednom vztahu 

• Unární (rekurzivní)  – vztah se váže pouze k jedné entitě 

 
OBJEDNÁVKA 

 
ZAMĚSTNANEC 

 
OBJEDNÁVKA 

vytváří 
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• Binární  – vztah mezi dvěma entitami 

• Ternární  – vztah mezi třemi entitami 

 

Kardinalita vyjadřuje obecně počet výskytů obou entit, které se účastní 

jednoho výskytu vztahů. Kaluža (1996) Nabývají hodnot „jedna“ nebo „mnoho“ a 

značí se 1, m nebo n. Vznikají tak tři možnosti a to 1:1 (jeden k jedné), 1:m (jeden 

k mnoha) a m:n (mnoho k mnoha).  V grafickém modelu se pak hodnota „mnoho“ 

vyjádří zdvojenou šipkou a hodnota „jedna“ jednoduchou. 

 

• Kardinalita 1:1 viz. Obr.2.3-3 

 
Obr. 2.3-3 Kardinalita 1:1 

 

• Kardinalita 1:n viz. Obr. 2.3-4 

 
Obr. 2.3-4 Kardinalita 1:n 

 

• Kardinalita m:n viz. Obr. 2.3-5 

 
Obr. 2.3-5 Kardinalita m:n 

 

Volitelnost vztahu  slouží k rozeznání, zda je účast entity ve vztahu povinná 

nebo volitelná. Každému výskytu vztahu musí nebo může odpovídat jeden (na straně 

„jeden“) nebo několik (na straně „mnoho“) výskytů příslušné entity. Volitelná účast se 

graficky zobrazí přerušovanou čarou a povinná čarou plnou. Kaluža (1996) 

 

 

STUDENT PŘEDMĚT 
volí  

ČÍŠNÍK OBJEDNÁVKA 
vytvo ří 

DODACÍ LIST VÝDEJKA 
předchází  
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• Povinný vztah viz. Obr. 2.3-6 

 
Obr. 2.3-6 Povinný vztah 

 

• Volitelný vztah viz. Obr. 2.3-7 

 
Obr. 2.3-7 Volitelný vztah 

 

Atribut reprezentuje elementární vlastnost entity nebo vztahu. Je to vlastnost 

podstatná z hlediska modelovaného informačního systému. Entita OBJEDNÁVKA tak 

může obsahovat atributy datum vystavení objednávky, jméno referenta nebo číslo 

objednávky. Každý atribut také obsahuje své výskyty. Graficky někteří autoři modelují 

v diagramu E-R atributy připojenými konektory s uvedením názvů atributů; 

z praktického hlediska tato forma při velkém počtu modelujících realitu značně 

zobrazení modelu znepřehledňuje. Je pak vhodnější uvádět atributy v samostatném 

seznamu. Kaluža (1996) 

 

Složený atribut  je skupina atributů, které mají společný význam nebo použití. 

Například atribut adresa je složen z jednoduchých atributů psč, město, ulice, 

číslo_domu. Kaluža et al. (2007) 

 

Doména  je množina přípustných hodnot. Je formována hodnotami atributů. 

Nad jednu doménu mohou být definovány dva nebo více atributů. 

 

 Klíč slouží k reprezentaci skupiny atributů v dané entitě 

• Kandidátní klí č je atributem nebo skupinou atributů, které jednoznačně 

identifikují výskyt dané entity. Například entita STUDENT může mít jako 

svůj primární klíč číslo pracovníka nebo rodné číslo.  

STUDENT PŘEDMĚT 
volí  

DODACÍ LIST VÝDEJKA 
předchází  



12 
 

• Primární klí č je kandidátním klíčem, který si zvolíme k jednoznačné a 

jedinečné identifikaci výskytu dané entity.  

Pro primární klíč musejí platit tyto dvě podmínky: 

1. Nesmějí existovat dva výskyty entity E, které mají stejnou hodnotu 

primárního (kandidátního) klíče. 

2. Pokud se vypustí kterákoliv část primárního (kandidátního) klíče entity, 

předchozí podmínka přestane platit. 

Graficky se primární klíč vyznačí symbolem # doplňujícím jméno atributu. 

Například u entity OBJEDNÁVKA bude primárním klíčem číslo_objednávky#. 

(Kaluža, 1996) 

• Cizí klí č je klíčem entity, který je současně primárním klíčem jiné entity. 

Například číslo_objednávky, které je primárním klíčem entity 

OBJEDNÁVKA, je součástí primárního klíče entity 

POLOŽKA_OBJEDNÁVKY, jako její cizí klíč: číslo_objednávky*, 

číslo_položky#. Graficky se cizí klíč označí symbolem * doplňujícím jméno 

atributu. 

• Jednoduchý klí č je klíč obsahující pouze jediný údaj. 

• Složený klí č je klíč obsahující několik údajů. Například entita POLOŽKA 

OBJEDNÁVKY může mít jako svůj primární klíč číslo položky a číslo 

objednávky. 

• Sekundární klí č je klíč, který větu jednoznačně neidentifikuje. Jejich 

význam spočívá ve zpracovávání informačních přehledů pro uživatele. 

Může být jednoduchý i složený. Kaluža et al. (2007) 

 

Slabá entita  je entitou, jejíž primární klíč obsahuje cizí klíč. To znamená, že 

neexistuje žádný vlastní atribut (jednoduchý či složený), který by výskyty dané entity 

jednoznačně identifikoval. Všechny výskyty slabé entity tedy závisí na existenci jiné 

(silné) entity. Graficky se slabá entita vyznačuje zdvojeným obdélníkem. Viz. Obr. 

2.3-8 

 
Obr. 2.3-8 Slabá entita 

OBJEDNÁVKA POLOŽKA 
obsahuje  
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Konceptuální modelování se dělí do těchto čtyř fází, Kaluža (1996): 

 

2.3.3.2 Vymezení struktury entit 

V této fázi dochází k vymezení struktury entit modelu grafickým aparátem 

s přiřazením vlastních jmen 

 

2.3.3.3 Přiřazení primárních klí čů entitám 

Ke každé entitě se zvlášť vybere jeden nebo více kandidátních klíčů a z nich 

se následně vybere jeden klíč primární. Ten pak při grafickém znázornění vložíme do 

dané entity.   

 

2.3.3.4 Definování vztah ů 

 Designer se v této fázi snaží zjistit vztahy mezi jednotlivými entitami a graficky 

je vyjádřit v E-R modelu. Existují tři typy vztahů: 

• Existen ční – vyjadřují existenční závislost mezi entitami 

• Funk ční – jedna entita má určitou funkci k entitě druhé 

• Činnostní  – obě entity jsou spojeny určitou činností  

 

2.3.3.5 Integrace díl čích částí modelu 

 Mnohé velké projekty nejsou vytvářeny najednou, ale skládají se z několika 

částí. Je proto nutné tyto části spojit do jednoho celku. Je možné, že při vytváření 

modelu dojde k tzv. defektům v modelu vznikajících právě v důsledku oddělené 

tvorby. Mezi tyto defekty patří: synonyma, homonyma či nesoulad klíčů. Vyřešením 

těchto modelů může být například v případech synonym a homonym přejmenování 

konstruktorů nebo při nesouladu klíčů nalezení jiného primárního klíče. 

 

2.3.4 Logické rela ční modelování 

Při logickém modelování dochází k převedení E-R modelu do modelu 

soustavy relací. Jedná se o přechod z grafického do textového provedení. 

Relační datové modelování přebírá řadu konstruktorů, které jsou definovány 

na konceptuální úrovni: atribut, doména, klíč. Kaluža (1996) 
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Relace 

 Dvourozměrná datová struktura tvořená záhlavím relace a tělem relace. 

Záhlaví obsahuje jména atributů. Tělo relace je tvořena sloupci, které jsou hodnotami 

atributů a řádky, kterými jsou výskyty modelované entity, Kaluža et al. (2005) 

 

Stupeň relace  vyjadřuje počet atributů v relaci 

 

- Unární (dva sloupce) 

- Ternární (tři sloupce) 

. 

. 

. 

- N-ární (n sloupců) 

 

 V relačních databázích rozlišujeme tyto základní typy vzájemných vztahů, 

Písek (2007): 

• Relace 1:1 Jednomu záznamu v jedné tabulce odpovídá jeden záznam 

v tabulce druhé. 

• Relace 1:N Jeden záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům 

v tabulce druhé. 

• Relace M:N Více záznamů v jedné tabulce odpovídá více záznamům v druhé 

tabulce. 

 

Základními vlastnostmi relace  jsou neexistence duplikátů n-tic, libovolné 

pořadí atributů i n-tic a dále nedekomponovatelnost hodnot atributů (hodnoty 

žádného atributu nelze dále rozložit, aniž by došlo ke ztrátě informace). Kaluža 

(1996) 

Výskyt relace  odráží v daném okamžiku aktuální stav reálného světa 

modelovaný danou relací. 

 

Pohled  je odvozená (virtuální) relace, jejíž definice se odkazuje pouze na jiné, 

existující relace. Pohled nemá vlastní uložená data. Zajišťuje logickou datovou 

nezávislost při změnách struktury databáze. 
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Snímek  je odvozená relace, která na rozdíl od pohledu má svá zvlášť uložená 

data. 

 

 Přeměna z konceptuálního modelování do logického (relačního) modelování 

probíhá v těchto pěti fázích: 

 

2.3.4.1 Vytvo ření soustavy p ředběžných relací 

Relace se znázorní pomocí jména a kandidátních klíčů. Vzniklý zápis, který je 

bez ostatních atributů, je přehlednější. 

Předběžnými relacemi se zde rozumí relace určené pouze svým jménem a 

kandidátními klíči. Kaluža (1996) 

 

2.3.4.2 Přiřazení zbývajících atribut ů 

V této fázi se k relacím přidají zbylé atributy, které ještě v předběžných 

relacích obsaženy nebyly.  

 

2.3.4.3 Revize konceptuálního modelu 

Designer se v této fázi musí rozhodnout, jak bude řešit vzniklé nesrovnalosti a 

jestli bude muset upravit daný model. Tyto vzniklé problémy se většinou řeší 

vytvořením nových entit z důvodu vícehodnotových či složených atributů. 

 

2.3.4.4 Normalizace modelu 

Relace v této fázi podstoupí tzv. normalizací modelu. Tímto procesem se 

eliminují anomálie, které vznikají různými nežádoucími funkčními závislostmi mezi 

atributy. Při normalizaci se rozdělují do většího počtu relací a tím se datový model 

postupně dekomponuje. 

Základními formami jsou první, druhá, třetí normální forma a tzv. Boyce-

Coddova normální forma (BCNF), která je o něco silnější než třetí normální forma. 

Existují také vyšší normální formy, které ale jsou velmi zřídka používány. 

Relace je v Boyce-Coddově normální formě právě tehdy, jestliže každý 

determinant funkční závislosti v relaci je zároveň kandidátním klíčem. Kaluža (1996) 

 

1. normální forma (1NF)  – relace neobsahuje vícehodnotové atributy 

2. normální forma (2NF)  – V 2NF je relace jen když je v 1NF 
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každý neklíčový atribut je plně funkčně závislý na primárním klíči 

3. normální forma (3NF)  – V 3NF je relace jen když je v 2NF 

každý neklíčový atribut je netranzitivně závislý na primárním klíči 

Boyce-Coddova normální forma (BCNF)  – relace je zde tehdy, když každý 

determinant funkční závislosti v relaci je zároveň kandidátním klíčem. Každá relace, 

která je BCNF je vždy v 3NF, ale už ne naopak. BCNF má striktnější požadavek na 

normalizaci. 

 

Notace, které se používají při relačním modelování jsou založené na výrokové 

formě, která na rozdíl od hierarchického i síťového modelování opouští grafickou 

formu modelu.  Notace zůstává pouze na konceptuální úrovni. 

Relace (R) bude v procesu modelování reprezentována svým záhlavím 

v následujícím tvaru:  

R(A1#, A2#, ... ,Am#, Am+1, ... ,An) 

Ai je zde i-tý atribut relace R, která je stupně n, a dále atributy A1#, A2#, ... ,Am# 

tvoří primární klíč relace o m složkách. Kaluža (1996) 

 

2.3.4.5 Specifikace domén 

V této poslední fázi se všem atributům přiřadí jejich vlastnosti. Různé 

programy mohou obsahovat drobné odlišnosti v těchto vlastnostech, ale za základní 

se dají považovat tyto: 

• typ (zda se jedná o číslo, znak, datum nebo čas) 

• délka (maximálně povolený počet znaků) 

• rozsah (meze daného atributu, např. data narození) 

• přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

• formát (například formát zapisování data narození) 

• jedinečnost (kandidátní klíč) 

• přípustnost null hodnot (povolení nebo zakázání null hodnot) 

• textový popis (stručná charakteristika atributu) 
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2.4 Microsoft Access 2007 

 

 Microsoft Access 2007  je vytvořen firmou Microsoft a řadí se do skupiny 

databázových programů. V dnešní době informačních společností je užitečným 

pomocníkem rozrůstajícího se okruhu uživatelů, kteří potřebují pracovat 

s databázemi a údaje v nich obsažené přehledně prezentovat například ve formě 

tabulek či tiskových sestav. Verze 2007 má oproti verzi 2003 zcela nové uživatelské 

rozhraní zvané Microsoft Office Fluent (plynulý, rychlý).  

 

2.4.1 Základní pojmy 

 

2.4.1.1 Dotaz 

Jedná se o nástroj pro načítání, slučování a zobrazování dat z jedné nebo 

více tabulek podle stanovených kritérií. Young (2004) Může provádět řazení dat, 

vypočítávat souhrny (součty, průměry a podobně) a vybírat přesnou podmnožinu 

zobrazených polí. Výsledky můžeme vypsat v tabulkovém tvaru, formuláři či sestavě. 

Pomocí dotazu také můžeme automaticky měnit data jedné nebo více tabulek. 

 

2.4.1.2 Formulá ř 

 Okno, které se skládá z jisté množiny ovládacích prvků (popisky, textová pole 

a zaškrtávací políčka). Young (2004) Slouží k zobrazování, úpravám a zadávání 

nových dat do databáze. Hlavním přínosem formulářů je bezesporu snadnější 

zadávání dat do tabulek a také lepší přehlednost. 

 

2.4.1.3 Sestava 

  Jejím hlavním cílem je především tisk vybraných informací z databáze. Young 

(2004) Umožňuje řazení, seskupování, souhrny dat a jejich doplnění o tiskové 

popisy. Podobně jako formulář může přímo zobrazovat data z jedné nebo více 

tabulek, ale může být také postavena na námi vytvořeném dotazu. 

 

2.4.1.4 Makro 

 Makra provádějí operace definované v tzv. návrhovém okně makra. Microsoft 

Access má k dispozici 56 různých akcí, která mohou makra provádět. U každé akce 

lze nastavit její specifické vlastnosti.  



18 
 

3 Metodologie a metody výzkumu 

 

 V této práci je zvolena metoda, která vychází z výzkumu přímo v tzv. jádru 

dění a tedy přímo s pracovníkem dosavadní databázové aplikace. Data je důležité 

nejdříve sesbírat, analyzovat a teprve poté interpretovat. Přístupy výzkumu jsou 

dvojího druhu a to kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní výzkum se zakládá na 

induktivní metodě ve které se začíná sesbíráním dat (mezi nimi se pak dále snažíme 

hledat různé závislosti, interakce, souvislosti atd.). Dále pak tyto atributy zkoumané 

reality popisujeme a vytváříme předběžné závěry. Za výsledek této teorie se pak 

bere určitá teorie. Naproti tomu je kvantitativní výzkum založen deduktivní metodě. 

Na počátku existuje určitá teorie a s jejími poznatky vycházíme. 

 Pro tuto práci použijeme induktivní přístup a to zejména kvůli neznalosti 

budoucího výsledku. Metoda zkoumání je tedy explorativní, protože problém zde 

není přesně definován. 

  Pro získání informací je vytvořen individuální rozhovor se stálým a 

nejzkušenějším uživatelem současného systému, který bude nejlépe znát jeho 

slabiny a nedostatky a poslouží tak jako výborný zdroj informací pro vytvoření 

nového informačního systému pro skladovou evidenci. Obrovskou výhodou 

rozhovoru je především blízký kontakt s dotazovanou osobou či skupinou osob, kdy 

může tazatel vyslechnout jedinečné názory a náměty dotazovaných a také vysvětlit 

špatně položené otázky. Získávání informací prostřednictvím rozhovoru klade velké 

nároky na schopnosti a dovednosti tazatele a z hlediska času je velice náročná. 

 Hlavním cílem rozhovoru je získání všech potřebných informací a souvislostí 

mezi nimi využitelných při návrhu a implementaci informačního systému pro 

skladovou evidenci. Je tedy důležité se na daný rozhovor náležitě připravit. 

 

  

 

3.1 Příprava 
 Ve fázi přípravy je velice důležité si vytýčit samotný cíl rozhovoru a k němu 

směřovat všechny otázky a dotazy. 
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 Hlavním cílem by tedy mělo být definování všech objektů, zjištění všech 

atributů pro každý objekt, vztahy mezi objekty a specifikovat si hlavní funkce 

informačního systému, které bude budoucí uživatel potřebovat ke své práci. 

 Závěrem je dobré si vytvořit určitý harmonogram prací zejména pro včasnost 

vypracování. 

 

3.2 Realizace výzkumu 
 V této fázi se zaměříme především na sesbírání všech potřebných údajů, 

jejich zpracování, interpretaci výsledků daného výzkumu a závěrečnou zprávu včetně 

prezentací. V této práci je vytvořen návrh dotazníku, který byl využit při rozhovoru se 

zaměstnancem tiskárny. 

 Tento rozhovor je standardizovaný a je řízený podle předem připravených 

otázek. Jedná se o rozhovor mezi tazatelem a respondentem. Je velice důležité, aby 

respondent získal určitou volnost. 

 

Osnova: 

 

• Úvod 

• Podstata projektu 

• Struktura rozhovoru 

• Přehled témat rozhovoru 

• Shrnutí 

• Dotazy respondenta 

• Závěr  

 

Je důležité v samotném úvodu klást velikou váhu zejména na řádnou přípravu 

rozhovoru a dbát také samozřejmě na společenské chování a být také slušně 

oblečen. Neméně důležité je si předem získat všechny dostupné informace o 

zákazníkovi a také samotném problému, který budeme dále řešit. 

V úvodu by měl tazatel zjistit od respondenta, kolik volného času má pro tento 

rozhovor. Dále je důležité respondentovi poskytnout informace o cíli, smyslu a 

osnově schůzky. Je samozřejmě nutný souhlas respondenta. 
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Ve druhém bodě osnovy je nutné vysvětlit respondentovi samotnou podstatu 

projektu, aby měl co nejjasnější představu, čeho se samotný rozhovor bude týkat. 

Nejdůležitější částí osnovy je struktura rozhovoru, ve které musí tazatel 

poskytnout respondentovi dostatek času a prostoru na vyjádření svých názorů a 

požadavků. 

Dále pak pokračujeme shrnutím všeho, čeho jsme během rozhovoru zjistili a je 

důležité se ujistit, zda respondent všechny otázky správně pochopil. Zde se pak 

nachází prostor pro respondenta k vyjádření svých dotazů. 

V závěru si pak tazatel s respondentem domluví na dalším postupu práce a 

také si případně dohodnou další schůzky či jinou formu komunikace mezi sebou 

(např. používáním elektronické pošty). 

Získané informace z tohoto rozhovoru budou stěžejní pro analýzu řešeného 

problému a pro vypracování návrhu nového informačního systému pro skladovou 

evidenci. 

Hlavním cílem tohoto dotazníku je získat od nejzkušenějšího a v systému 

nejvíce zběhlého  pracovníka (v mém případě paní Alena Slívová) co nejpodrobnější 

informace o současném systému. Jedná se zejména o části systému, které by měl 

obsahovat mnou navrhovaný informační systém. Nedůležité části systému budou 

v navrhovaném systému vypuštěny. 

 

Dotazník má zjistit tyto informace: 

 

• Název současného systému pro skladovou evidenci 

• Jména pracovníků, kteří se systémem pracují 

• Problémy a nedostatky současného systému 

• Požadavky pro nový informační systém 

• Efektivnost současného systému 

• Rozsah poskytování informací současného systému 

• Důležitost jednotlivých částí informačního systému 

• Dostupnost informací současného systému 

 

Scénář rozhovoru 

 Scénář rozhovoru je uveden v Příloze č.1 
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4 Analýza a zhodnocení sou časného stavu řešeného 
problému 

 

  V současnosti je skladová evidence firmy Finidr s.r.o. řešena za pomocí 

několika tabulek v tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2003. Mezi těmito 

tabulkami není docílená žádná interakce a tudíž se většina údajů dopočítává ručně. 

Pro analýzu současného stavu vedení skladové evidence a následný návrh nového 

IS mi byly poskytnuty sestavy získané ze stávajícího informačního systému. 

Jedná se o tyto tabulky: 

 

 V první tabulce „Sestava nákupních objednávek“ se evidují tyto údaje: 

 

• Číslo objednávky 

• Číslo řádku objednávky 

• Jméno pracovníka, který danou objednávku vytváří 

• Datum vytvoření 

• Číslo dodavatele 

• Název položky 

• Popis položky 

• Plánovač 

• Datum plnění 

• Měrná jednotka 

• Objednáno (množství) 

• Přijato (množství) 

• Množství na skladě 

• Zakázka  

 

  Ve druhé tabulce „Sestava výdejů“ se evidují tyto údaje 

 

• Číslo zakázky 

• Řádek zakázky (pořadí) 

• Začátek (datum začátku tisku) 

• Název titulu 
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• Část knihy (obálka, potah, příloha atd.) 

• Stroj, na kterém se bude tisknout 

• Název položky 

• Popis položky 

• Měrná jednotka 

• Požadované množství 

• Vydané množství 

• Stav skladu 

• Výstupní protokol (číslo pro každý řádek výdejky) 

• Řezat (zda se bude řezat či nikoliv) 

• Jméno pracovníka, který výdejku vytvořil 

• Datum vytvoření výdejky 

• Jméno pracovníka, který výdejku změnil 

• Datum změny výdejky 

 

Třetí tabulka „Návozy“ sloužící jako příjemka na sklad obsahuje tyto údaje: 

 

• Jméno dodavatele 

• Datum přijetí objednávky 

• Název položky 

• Popis položky 

• Měrná jednotka 

• Objednáno (množství objednaného zboží) 

• Přijato (množství přijatého zboží) 

• Na skladě (množství na skladě) 

• Číslo a jméno zakázky 

• Název titulu 

 

Čtvrtá tabulka „Štítek – výdej na zakázku“ sloužící jako podklad pro fyzický 

výdej obsahuje tyto údaje: 

 

• Výstupní protokol (viz. Sestava výdejů) 

• Číslo a řádek objednávky 
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• Název titulu 

• Stroj (viz. Sestava výdejů) 

• Název položky 

• Množství pro tisk 

• Podpis 

• Množství na skladě 

 

Jelikož nedochází ve většině případů k interakci mezi těmito tabulkami, je 

velice složité a především zdlouhavé důležité údaje jako je například množství 

objednaného či přijatého zboží neustále opisovat a kontrolovat jejich správnost mezi 

jednotlivými tabulkami. 

Jelikož dochází poměrně k častým chybám při tomto vyplňování a vzhledem 

ke zbytečně zdlouhavému opisování a kontrolování se firma Finidr s.r.o. rozhodla 

k vytvoření aplikace, která by tyto nedostatky dokázala eliminovat. 

Na základě diskuze s generálním ředitelem společnosti a následně také se 

samotnými pracovníky obsluhujícími dosavadní „systém“ vytvořený v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel 2003 bylo rozhodnuto o vytvoření nového informačního 

systému pro skladovou evidenci, který by měl plnit tyto funkce: 

 

• Evidence pracovníků 

• Evidence dodavatelů 

• Evidence jednotlivých položek (sortimentu) dodavatelů 

• Evidence titulů 

• Evidence objednávek 

• Evidence příjemek 

• Evidence všech položek na skladě včetně celkového stavu množství 

• Evidence výdejek do výroby 

• Evidence částí knihy 

• Umožnění tiskových výstupů 
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5 Návrh a implementace informa čního systému 

 

5.1 Návrh řešení 

 

Na základě zjištěných údajů o současném stavu evidence skladových zásob 

jsem po diskuzi s vedením a pracovníky spravujícími skladovou evidence  vytvořil 

návrh řešení. Funkce, které jsem vyjmenoval v předchozí kapitole jsem následně 

zakomponoval do těchto částí: 

 

 

Obr. 5.1-1: Návrh řešení informa čního systému 

 

1. Evidence pracovník ů – tento proces zahrnuje pouze jméno pracovníka 

1.1. Vložení pracovníka – vytvoření jména nového pracovníka 

1.2. Úprava pracovníka – modifikace jména pracovníka 

1.3. Odstranění pracovníka – odstranění pracovníka 

 

2. Evidence dodavatel ů – tento proces zahrnuje operaci se základními údaji o 

dodavatelích 

2.1. Vložení dodavatele – vytvoření základních údajů o novém dodavateli 

2.2. Úprava dodavatele – modifikace vytvořených základních údajů o dodavatelích 

Informační systém

1. Evidence pracovníků

2. Evidence dodavatelů

3. Evidence sortimentu

4. Evidence zakázek

5. Evidence objednávek

6. Evidence příjemek

7. Evidence skladu

8. Evidence výdejek

9. Evidence částí knih

10. Tiskové výstupy
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2.3. Odstranění dodavatele – odstranění jednotlivého vytvořeného dodavatele 

 

3. Evidence sortimentu  – proces zahrnující operace se základními údaji o 

jednotlivém sortimentu 

3.1. Vložení sortimentu – vytvoření základních údajů o sortimentu 

3.2. Úprava sortimentu – modifikace vytvořených základních údajů o sortimentu 

3.3. Odstranění sortimentu – odstranění vytvořených základních údajů o 

sortimentu 

 

4. Evidence zakázek  – tento proces zahrnuje operace se základními údaji o 

zakázce 

4.1. Vložení zakázky – vytvoření základních údajů o titulu 

4.2. Úprava zakázky – modifikace vytvořených základních údajů o titulu 

4.3. Odstranění zakázky – odstranění vytvořených základních údajů o titulu 

 

5. Evidence objednávek  – proces zahrnující operaci se základními údaji o 

jednotlivých objednávkách 

5.1. Vložení objednávky – vytvoření základních údajů o jednotlivých objednávkách 

5.2. Úprava objednávky – modifikace vytvořených údajů o objednávce 

5.3. Odstranění objednávky – odstranění vytvořených údajů o objednávce 

 

6. Evidence p říjemek  – tento proces zahrnuje operace se základními údaji o 

jednotlivých příjemkách 

6.1. Vložení příjemky – vytvoření základních údajů o jednotlivých příjemkách 

6.2. Úprava příjemky – modifikace vytvořených údajů o příjemkách 

6.3. Odstranění příjemky – odstranění vytvořených údajů o jednotlivých 

příjemkách  

 

7. Evidence stavu skladu  – tento proces slouží jako rozcestník pro jednotlivé 

operace v informačním systému 

7.1. Vložení nové objednávky – vytvoření základních údajů o objednávce 

7.2. Vložení nové příjemky – vytvoření základních údajů o příjemce 

7.3. Vložení nové výdejky – vytvoření základních údajů o výdejce 
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8. Evidence výdejek  – proces zahrnující operace se základními údaji o výdejkách 

8.1. Vložení výdejky – vytvoření základních údajů o jednotlivých výdejkách 

8.2. Úprava výdejky – modifikace vytvořených základních údajů o výdejkách 

8.3. Odstranění výdejky – odstranění vytvořených základních údajů o výdejkách 

  

9. Evidence částí knihy  – proces zahrnující operací se základními údaji o částech 

knihy 

9.1. Vložení části knihy – vytvoření nové části knihy 

9.2. Úprava části knihy – modifikace vytvořené části knihy 

9.3. Odstranění části knihy – odstranění vytvořené části knihy 

 

10. Tiskové výstupy  – tento proces slouží k poskytování výstupních sestav 

10.1. Sestava nákupních objednávek – informační systém poskytne ucelenou 

sestavu všech nákupních objednávek včetně všech potřebných informací 

10.2. Stav skladu – IS poskytne sestavu všech naskladněných položek 

včetně jejich množství. 

10.3. Štítek pro výdej – IS poskytne tisk štítku pro fyzický výdej do výroby 

obsahující všechny potřebné informace. 

 

5.2 Návrh datového modelu 

 

Pro tvorbu datového modelu byly vyčleněny tyto datové objekty: 

 

• Pracovník 

• Sortiment 

• Položka objednávky 

• Dodavatel 

• Zakázka 

• Objednávka 

• Příjemka 

• Položka příjemky 

• Sklad 

• Výdejka 
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• Položka výdejky 

• Část 

 

Pro tyto datové objekty dále platí: 

 

• Každou objednávku vytváří vždy jen jeden pracovník, popřípadě ji může 

on nebo jiný pracovník změnit 

• Každý dodavatel má svůj vlastní sortiment evidovaný pod specifickými 

čísly zboží. 

• Objednávka se vytváří vždy jen na jednoho dodavatele a může se 

jednat o objednávku na určitou zakázku (titul) či jen pro doplnění 

skladových zásob 

• Příjemka se vytváří na základě objednávky, kdy dojde k potvrzení 

každého objednaného zboží zvlášť a hodnota objednaného zboží je 

následně přičtena k celkovému stavu (množství) jednotlivého zboží na 

skladě. 

• Výdejka je prováděna na jednotlivá pracoviště do výroby a slouží 

především pro odečítání celkového stavu (množství) daného zboží 

z hlavního skladu. 

• Každé vydané zboží (sortiment) do zboží je vydáno na určitou část 

knihy (potah, přebal apod.) 

 

5.2.1 Sémantický model 

 

Objekt:   Pracovník 

Popis:  Seznam zaměstnanců obsluhujících IS pro skladovou evidenci. 

Charakteristika:  Číslo pracovníka, jméno pracovníka 

 

Objekt:   Sortiment 

Popis:   Seznam veškerého sortimentu všech dodavatelů. 

Charakteristika:  Číslo položky, název položky, měrná jednotka, popis položky 
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Objekt:   Položka objednávky 

Popis:  Slouží především pro udání množství dané položky. 

Charakteristika:  Pořadí položky, počet položek 

 

Objekt:   Dodavatel 

Popis:   Seznam všech dodavatelů včetně jejich identifikačního čísla. 

Charakteristika:  Číslo dodavatele, název dodavatele 

 

Objekt:   Zakázka 

Popis:  Seznam všech zakázek včetně jejich identifikačního čísla. 

Charakteristika:  Číslo zakázky, název zakázky 

 

Objekt:   Objednávka 

Popis:   Seznam všech objednávek sloužící jako podklad pro příjemky. 

Charakteristika:  Číslo objednávky, datum vytvoření, datum plnění 

 

Objekt:   Příjemka 

Popis:   Seznam všech příjemek sloužící pro následné zaevidování na  

   hlavní sklad. 

Charakteristika:  Číslo příjemky, datum přijetí 

 

Objekt:   Položka příjemky 

Popis:   Slouží především pro udání množství dané položky. 

Charakteristika: Pořadí položky, počet položek 

 

Objekt:   Sklad 

Popis:   Seznam všech položek na skladě včetně jejich množství. 

Charakteristika:  Číslo položky, název položky, stav skladu, měrná jednotka 

 

Objekt:   Výdejka 

Popis:   Seznam všech výdejů do výroby. 

Charakteristika:  Výrobní příkaz, datum vytvoření 
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Objekt:   Položka výdejky 

Popis:   Slouží především pro udání množství dané položky 

Charakteristika: Pořadí položky, počet položek, datum změny, stroj, řezat, datum  

tisku 

 

Objekt:   Část 

Popis:  Seznam všech částí knihy sloužící ke směrování výdejky na  

určité pracoviště. 

 

5.2.2 Konceptuální model 
 

Entita:  Pracovník 

Atribut  Identifikace atributu  
Číslo pracovníka  P_cislo# 
Jméno pracovníka  P_jmeno 
 

Entita:  Sortiment 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo položky  S_cislo# 

Název položky  S_nazev 

Měrná jednotka  S_MJ 

Popis položky  S_popis 

 

Entita:  Položka objednávky 

Atribut  Identifikace atributu  

Pořadí položky  Po_poradi# 

Číslo objednávky  O_cislo* 

Počet položek  Po_pocet 
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Entita:  Dodavatel 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo dodavatele  D_cislo# 

Název dodavatele  D_nazev 

 

Entita:  Zakázka 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo zakázky  Z_cislo# 

Název zakázky  Z_nazev 

 

Entita:  Objednávka 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo objednávky  O_cislo# 

Datum vytvo ření objednávky  O_dat_vyt 

Datum pln ění objednávky  O_dat_pln 

 

Entita:  Příjemka 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo p říjemky  Pa_cislo# 

Datum p řijetí  Pa_dat_prij 

 

Entita:  Položka příjemky 

Atribut  Identifikace atributu  

Pořadí položky  Pp_poradi# 

Číslo p říjemky  Pa_cislo* 

Počet položek  Pa_pocet 

 

Entita:  Sklad 

Atribut  Identifikace atributu  

Číslo položky  Sk_cis_mat# 

Název položky  Sk_nazev 

Stav skladu  Sk__stav 

Měrná jednotka  Sk_MJ 
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Entita:  Výdejka 

Atribut  Identifikace atributu  

Výrobní p říkaz V_vyr_prikaz# 

Datum vytvo ření výdejky  V_dat_vyt 

 

 

Entita:  Položka výdejky 

Atribut  Identifikace atributu  

Pořadí položky  Pv_poradi# 

Výrobní p říkaz V_vyr_prikaz* 

Počet položek  Pv_pocet 

Stroj  Pv_stroj 

Řezat Pv_rezat 

Datum zm ěny V_dat_zmena 

Datum tisku  V_dat_tisk 

 

Entita:  Část 

Atribut  Identifikace atributu  

Část knihy  C_cast# 
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5.2.3 E-R Diagram 
 

 

        vymezuje 

 

 

   je rozložena        nabízí 

        dodává 

 

 

             vytváří 

   definuje 

 

 

 

 

   rozepisuje se 

 

 

 

      mění 

 

   je přijat                   určuje 

          vytváří 

 

 

            upřesňuje 

   je vydán          

 

      

      je součástí 

 
 

Obr. 5.2-1 E-R Diagram 

Polozka_objednavky  
Po_poradi# 
O_cislo* 

Objednavka  
O_cislo# 

Prijemka  
Pr_cislo# 
 

Polozka_prijemky  
Pp_poradi# 
Pr_cislo* 

Sklad  
Sk_cislo# 
 

Polozka_vydejky  
Pv_poradi# 
V_cislo* 

Sortiment  
S_cislo# 
 

Dodavatel  
D_cislo# 

Zakazka 
Z_cislo# 

Pracovnik  
P_cislo# 

Cast 
C_cast# 

Vydejka  
V_cislo# 
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5.3 Logický datový model 

 

5.3.1 Předběžné relace 

 

Pracovnik  (P_cislo#,…) 

Sortiment  (S_cislo#,…) 

Polozka_objednavky  (Po_poradi#, O_cislo*, S_cislo(c.k.),…) 

Dodavatel  (D_cislo#,…) 

Zakazka  (Z_cislo#,…) 

Objednavka  (O_cislo#, P_cislo(c.k.), D_cislo(c.k.),…) 

Prijemka  (Pa_cislo#, O_cislo(c.k.),…) 

Polozka_prijemky  (Pp_poradi#, Pa_cislo*, S_cislo(c.k.),…) 

Sklad  (Sk_cis_mat#, Pa_cislo(c.k.),…) 

Vydejka  (V_vyr_prikaz#, Z_cislo(c.k.), P_cislo(c.k.),…) 

Polozka_vydejky  (Pv_poradi#, V_vyr_prikaz*, Sk_cis_mat(c.k.), P_cislo(c.k.), 

C_cast(c.k.),…)  

Cast  (C_cast#,…) 

 

5.3.2 Úplné relace 

 

Pracovnik  (P_cislo#, P_jmeno) 

Sortiment  (S_cislo#, D_cislo(c.k.), S_nazev, S_MJ, S_popis) 

Polozka_objednavky  (Po_poradi#, O_cislo*, S_cislo(c.k.), Po_mnozstvi) 

Dodavatel  (D_cislo#, D_nazev) 

Zakazka  (Z_cislo#, Z_nazev) 

Objednavka  (O_cislo#, P_cislo(c.k.), D_cislo(c.k.), O_dat_vytv, O_dat_pln) 

Prijemka  (Pa_cislo#, O_cislo(c.k.), Pa_dat_pr) 

Polozka_prijemky  (Pp_poradi#, Pa_cislo*, S_cislo(c.k.), Pp_mnozstvi) 

Sklad  (Sk_cis_mat#, Pa_cislo(c.k.), Sk_nazev, Sk_stav, Sk_MJ) 

Vydejka  (V_vyr_prikaz#, Z_cislo(c.k.), P_cislo(c.k.), V_dat_vytv) 

Polozka_vydejky  (Pv_poradi#, V_vyr_prikaz*, Sk_cis_mat(c.k.), P_cislo(c.k.), 

C_cast(c.k.), Pv_mnozstvi,  Pv_dat_zm, Pv_dat_tisk, Pv_rezat, Pv_stroj) 

Cast  (C_cast#) 
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5.3.3 Popis relací databáze a specifikace domén 

 

Pracovník 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

P_cislo # Alfanumerický 2 Ano Ne Číslo pracovníka 

P_jmeno  Alfanumerický 60 Ne Ne Jméno pracovníka 

 

Sortiment 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

S_cislo # Alfanumerický 6 Ano Ne Číslo položky 

D_cislo(c.k.)  Alfanumerický 3 Ne Ne Číslo dodavatele 

S_nazev Alfanumerický 100 Ne Ne Název položky 

S_MJ Alfanumerický 5 Ne Ne Měrná jednotka 

S_popis  Alfanumerický 100 Ne Ano Popis položky 

 

Položka objednávky 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Po_poradi # Číslo 2 Ano Ne Pořadí položky 

O_cislo * Alfanumerický 10 Ano Ne Číslo objednávky 

S_cislo (c.k.)  Alfanumerický 6 Ne Ne Číslo položky 

Po_mnozstvi  Číslo 4 Ne Ne Množství 

 

Dodavatel 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

D_cislo # Číslo 3 Ano Ne Číslo dodavatele 

D_nazev Text 50 Ano Ne Název dodavatele 

 

Zakázka 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Z_cislo # Alfanumerický 6 Ano Ne Číslo zakázky 

Z_nazev  Alfanumerický 100 Ne Ne Název zakázky 
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Objednávka 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

O_cislo # Alfanumerický 10 Ano Ne Číslo objednávky 

P_cislo (c.k.)  Alfanumerický 2 Ne Ne Číslo pracovníka 

D_cislo(c.k.)  Alfanumerický 3 Ne Ne Číslo dodavatele 

O_dat_vytv  Datum    Datum vytvoření 

O_dat_pln  Datum    Datum plnění 

 

Příjemka 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Pa_cislo # Alfanumerický 10 Ano Ne Číslo příjemky 

O_cislo(c.k.)  Alfanumerický 10 Ne Ne Číslo objednávky 

Pa_dat_pr  Datum    Datum přijetí 

 

Položka p říjemky 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Pp_poradi # Číslo 2 Ne Ne Pořadí položky 

Pa_cislo * Alfanumerický 10 Ne Ne Číslo příjemky 

S_cislo(c.k.)  Alfanumerický 6 Ne Ne Číslo položky 

Pp_mnozstvi  Číslo 4 Ne Ne Množství 

 

Sklad 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Sk_cis_mat # Alfanumerický 3 Ano  Ne Číslo položky 

Pa_cislo(c.k.)  Alfanumerický 10 Ne Ne Číslo příjemky 

Sk_nazev Alfanumerický 100 Ne Ne Název položky 

Sk_stav  Číslo  Ne Ano Stav skladu 

Sk_MJ Alfanumerický 5 Ne Ne Měrná jednotka 

 

Výdejka 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

V_vyr_prikaz # Alfanumerický 10 Ano Ne Výrobní příkaz 
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Z_cislo(c.k.)  Alfanumerický 6 Ne Ano Číslo zakázky 

P_cislo (c.k.)  Alfanumerický 2 Ne Ne Číslo tvůrce 

V_dat_vytv  Datum    Datum vytvoření 

 

Položka výdejky 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

Pv_poradi # Číslo 2 Ano Ne Pořadí položky 

V_vyr_prikaz * Alfanumerický 10 Ano Ne Výrobní příkaz 

Sk_cis_mat (c.k.)  Alfanumerický 3 Ne Ne Číslo položky 

Pv_mnozstvi  Číslo 4 Ne Ne Množství 

P_cislo (c.k.)  Alfanumerický 2 Ne Ne Měnitel výdejky 

V_dat_zm  Datum    Datum změny 

Pv_stroj  Alfanumerický 10 Ne Ne Název stroje 

Pv_rezat  Logický Ano/Ne Ne Ne Řezání 

C_cast(c.k.)  Alfanumerický 20 Ne Ne Část knihy 

Pv_dat_tisk  Datum    Začátek tisku 

 

Část 

Atribut  Datový typ  Omezení  Jedine čnost  Null  Popis  

C_cast # Alfanumerický 20 Ano Ne Část knihy 
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5.4 Popis proces ů 

5.4.1 Evidence pracovník ů 

1.1. Vložení pracovníka 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o pracovníkovi 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence pracovníků. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Pracovnik. 

 

 
Obr. 5.4-1 Formulá ř Evidence pracovník ů 

 

1.2. Úprava pracovníka 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Pracovnik. 

Aktualizace dat v relaci 

Pracovnik. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Pracovnik. 

 

1.3. Odstranění pracovníka 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Pracovnik. 

Odstranění uložených dat 

o zaměstnanci 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Pracovnik. 
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Obr. 5.4-2 Formulá ř Evidence pracovník ů - úprava  

 

5.4.2 Evidence dodavatel ů 

2.1.  Vložení dodavatele 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o dodavatelích. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence dodavatelů. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Dodavatel. 

 

 
Obr. 5.4-3 Formulá ř Evidence dodavatel ů 
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2.2.  Úprava dodavatele 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Dodavatel. 

Aktualizace dat v relaci 

Dodavatel. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Dodavatel. 

 

2.3.  Odstranění dodavatele 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Dodavatel. 

Odstranění uložených dat 

o dodavateli 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Dodavatel. 

 

 
Obr. 5.4-4 Formulá ř Evidence dodavatel ů - úprava  

 

5.4.3 Evidence sortimentu 

3.1. Vložení sortimentu 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o jednotlivém sortimentu 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence sortimentu. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Sortiment. 
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Obr. 5.4-5 Formulá ř Evidence sortimentu  

 

3.2. Úprava sortimentu 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Sortiment. 

Aktualizace dat v relaci 

Sortiment. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Sortiment. 

 

3.3. Odstranění sortimentu 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Sortiment. 

Odstranění uložených dat 

o jednotlivém sortimentu 

označením a vyjmutím 

celého řádku. 

Odstranění řádku z relace 

Sortiment. 

 

 
Obr. 5.4-6 Formulá ř Evidence sortimentu - úprava  
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5.4.4 Evidence zakázek 

4.1. Vložení zakázky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o zakázce prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence zakázek. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Zakazka 

 

 
Obr. 5.4-7 Formulá ř Evidence zakázek  

 

4.2. Úprava zakázky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Zakazka. 

Aktualizace dat v relaci 

Zakazka. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Zakazka. 

 

4.3. Odstranění zakázky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Zakazka. 

Odstranění uložených dat 

o zakázce prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Zakazka. 
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Obr. 5.4-8 Formulá ř Evidence zakázek - úprava  

 

5.4.5 Evidence objednávek 

5.1. Vložení objednávky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o jednotlivých 

objednávkách 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence objednávek. 

Vytvoření nových údajů 

pro jednotlivé objednávky 

v relaci Objednavka. 

 

 
Obr. 5.4-9 Formulá ř Evidence objednávek  
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5.2. Úprava objednávky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Objednavka. 

Aktualizace dat v relaci 

Objednávka. 

Aktualizace existujících 

údajů u jednotlivých 

objednávek v relaci 

Objednavka. 

 

5.3. Odstranění objednávky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Objednavka. 

Odstranění uložených dat 

o jednotlivých 

objednávkách 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění jednotlivých 

objednávek z relace 

Objednavka. 

 

 
Obr. 5.4-10 Formulá ř Evidence objednávek - úprava  
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5.4.6 Evidence p říjemek 

6.1. Vložení příjemky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o příjemce. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence příjemek. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Prijemka. 

 

 
Obr. 5.4-11 Formulá ř Evidence p říjemek  

 

6.2. Úprava příjemky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Prijemka. 

Aktualizace dat v relaci 

Prijemka. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Prijemka. 

 

6.3. Odstranění příjemky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Prijemka. 

Odstranění uložených dat 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Prijemka. 
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Obr. 5.4-12 Formulá ř Evidence objednávek - úprava  

 

5.4.7 Evidence skladu 

7.1. Vytvoření objednávky 

7.2. Vytvoření příjemky 

7.3. Vytvoření výdejky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Prostřednictvím 

vyznačených tlačítek 

možnost vložení 

základních údajů o 

objednávce, příjemce a 

výdejce. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence objednávek, 

Evidence příjemek a 

Evidence výdejek. 

Vytvoření nového řádku 

do relace Objednavka, 

Prijemka a Vydejka. 
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Obr. 5.4-13 Formulá ř Sklad  

 

 

5.4.8 Evidence výdejek 

8.1. Vložení výdejky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení základních údajů 

o výdejce. 

Uložení dat 

prostřednictvím formuláře 

Evidence výdejek. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Vydejka. 
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Obr. 5.4-14 Formulá ř Evidence výdejek  

 

8.2. Úprava výdejky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Vydejka. 

Aktualizace dat v relaci 

Výdejka. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Vydejka. 

 

8.3. Odstranění výdejky 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Vydejka. 

Odstranění uložených dat 

o výdejce prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Vydejka. 
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Obr. 5.4-15 Formulá ř Evidence výdejek - úprava  

 

5.4.9 Evidence částí knihy 

9.1. Vložení části knihy 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Vložení názvu části knihy 

prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Uložení názvu části knihy 

prostřednictvím formuláře 

Část knihy. 

Vytvoření nového řádku 

v relaci Cast. Možnost 

tisku sestavy Štítek pro 

výdej prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

 

 
Obr. 5.4-16 Formulá ř Část knihy  



49 
 

9.2. Úprava části knihy 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace Cast. Aktualizace dat v relaci 

Cast. 

Aktualizace existujícího 

řádku v relaci Cast. 

 

9.3. Odstranění části knihy 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace Cast. Odstranění názvu části 

knihy prostřednictvím 

vyznačeného tlačítka. 

Odstranění řádku z relace 

Cast. 

 

 
Obr. 5.4-17 Formulá ř Část knihy - úprava  

 

5.4.10 Tiskové výstupy 

10.1. Sestava nákupních objednávek 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Objednavka, Pracovnik, 

Dodavatel, 

Polozka_objednavky. 

Vygenerování sestavy 

všech objednávek 

seřazené podle data 

vytvoření. 

Výstupní tisková sestava 

Sestava nákupních 

objednávek (Obr..) 
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10.2. Stav skladu 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace Sklad. Vygenerování sestavy 

všech naskladněných 

položek včetně jejich 

množství. 

Výstupní tisková sestava 

Stav skladu (Obr..) 

 

10.3. Štítek pro výdej 

VSTUP PROCES VÝSTUP 

Informace z relace 

Vydejka, Polozka_vydejky, 

Sklad, Zakazka. 

Vygenerování štítku 

sloužící jako podklad pro 

fyzický výdej do výroby. 

Výstupní tisková sestava 

Štítek pro výdej (Obr..) 
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Obr. 5.4-18 Sestava nákupních objednávek  
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Obr. 5.4-19 Sestava Stav skladu  
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Obr. 5.4-20 Sestava Štítek pro výdej 
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6 Zhodnocení výsledku řešení 

 

Řešení navržené pro skladovou evidenci poslouží k ulehčení a celkovému 

zefektivnění práce zaměstnanců v jednom z nejdůležitějších oddělení samotné 

tiskárny. 

 V současnosti byla skladová evidence v tiskárně řešena velice zdlouhavě a 

neefektivně. Téměř vše se muselo dopočítávat ručně a mezi tabulkami sloužícími 

jako sestavy apod. nevznikaly téměř žádné vazby. Dalším velice nepříjemným 

problémem zatím ještě současného řešení skladové evidence byla nutnost otevírání 

hned několika oken a následné přepínání mezi nimi. Tento proces tak velice 

zpomaloval a hlavně znepřehledňoval operace mezi jednotlivými tabulkami.  

 Navržená aplikace je vytvořená na příjemném a uživatelsky velice přívětivém 

prostředí produktu Microsoft Access 2007, který zaměstnancům obsluhujícím 

současnou „sestavu tabulek“ umožní jednoduché vkládání a úpravy základních údajů 

o zaměstnancích a dodavatelích.  

Dále pak aplikace umožňuje jednoduše vytvářet  objednávky od jednotlivých 

dodavatelů, kde si pomocí podformuláře Sortiment vybereme námi potřebnou 

položku sortimentu a k ní zadáme objednané množství apod. Všechny vytvořené 

údaje je samozřejmě možné kdykoliv změnit. 

 Evidence příjemek slouží zaměstnanci k vytváření samotných příjemek a 

k přehledu o objednaných položkách sortimentu, které dorazily na sklad a jsou tak 

připraveny pro následný přesun do provozu k jednotlivým strojím. 

 K přehledu o jednotlivých naskladněných položkách slouží formulář Sklad, 

jehož hlavní funkce spočívá ve zjištění celkového množství dané položky na skladě. 

Slouží také jako jakýsi „rozcestník“ mezi objednávkami, příjemkami a objednávkami a 

je tedy jakýsi výchozí formulář v celé aplikaci. 

 K výdeji jednotlivých položek skladu do výroby slouží formulář Evidence 

výdejek. Ten obsahuje základní informace o každé vyskladněné položce včetně data 

vyskladnění, začátku tisku apod. 

 Aplikace obsahuje také tiskové výstupy formou sestav, které byly vytvořeny 

k potřebám zaměstnancům pracujícím s aplikací skladové evidence. 
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7  Závěr 
 

V bakalářské práci jsem vytvořil návrh informačního systému pro skladovou 

evidenci tiskárny Finidr s.r.o. 

Na úvod jsem se zaměřil na důležitost informačních systémů a také na 

potřebu získávání informací, jejich analýzu a efektivní používání pro úspěch firmy. 

Dále pak jsem jen v krátkosti charakterizoval firmu Finidr s.r.o. včetně její oblasti 

podnikání. 

Druhá část obsahuje teoretické vymezení pojmů souvisejících s danou 

problematikou a také je zde popsán postup a technologie datového modelování 

využitý při návrhu informačního systému skladové evidence. 

Ve třetí části jsem za pomoci individuálního rozhovoru s pracovníkem oddělení 

obsluhujícího současný systém pro vedení skladové evidence získal všechny 

potřebné informace pro následný návrh nového informačního systému. 

Ve čtvrté části jsem provedl analýzu a zhodnocení současného stavu 

řešeného problému. Na základě těchto informací byly s vedením společnosti 

společně se zaměstnancem skladové evidence vyjmenovány základní požadavky, 

které by měl nový informační systém splňovat. 

Pátá část je částí nejrozsáhlejší obsahující podrobné rozebrání požadavků na 

informační systém. Za pomoci tohoto rozboru byl pak navržen datový model. 

Charakterizoval jsem jednotlivé entity a vztahy mezi nimi prostřednictvím E-R 

modelu. Prostřednictvím logického datového modelu jsem navrhnul jednotlivé relace 

vzniklé vyřešením vzájemných vztahů mezi entitami. Dále pak jsem za pomoci 

jednotlivých relací a jejich atributů vytvořil formuláře a výstupní sestavy. Tyto 

formuláře a výstupní sestavy byly vytvořeny na základě požadavků vedení 

společnosti a především zaměstnanců, kteří budou pracovat s touto aplikací. Na 

závěr jsem vytvořil ucelené a uživatelsky přívětivé prostředí aplikace. 

V šesté části jsem zhodnotil výsledky řešení daného problému a uvedl přínosy 

navrženého informačního systému. 

Na závěr lze konstatovat, že navržená aplikace vyřešila problémy stávajícího 

způsobu vedení skladové evidence, jež byly popsány v analýze současného stavu 

řešeného problému. Cílem bakalářské práce bylo provést zautomatizování evidence 

pracovníků, objednávek, příjemek, výdejek a také samozřejmě poskytnutí informací o 

množství naskladněného zboží. 

Navržený informační systém pro skladovou evidenci přispěl k zefektivnění a 

především usnadnění práce zaměstnancům pracujícím s touto aplikací.
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které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne ……………………….. 

 

      ……………………………………………….. 

              jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého pobytu studenta:  

Nová 11/1970, Český Těšín, 737 01 



 
 

Seznam p říloh 
 

Příloha č.1: Dotazník pro analýzu současného stavu  



 
 

 

Příloha č.1: Dotazník pro analýzu sou časného stavu 

 

Respondent:   Alena Slívová Tazatel:  Tomáš Niemczyk 

Místo:  Skladové oddělení  tiskárny Finidr Datum a čas: 1.3.2010; 9:00-11:00 

Cíl: Zjištění všech potřebných objektů 

včetně všech atributů a vazby mezi nimi. 

Zjištění všech funkcí, které by měl nový 

systém obsahovat. 

Podklady:  Dokumenty zobrazující 

současný způsob vedení skladové 

evidence. 

Program:  

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

 

Časový odhad:  1 hodina až hodina a půl 

Neřešené problémy:  Fakturace 

  

 

Otázka č.1: 

Jaký systém pro vedení skladové evidence v současné době používáte? 

 

 

 

 

 

Otázka č.2: 

Kdo další pracuje s tímto systémem? 

 

 

 



 
 

Otázka č.3: 

Funguje Váš současný systém bez problémů? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c) spíše ne  d)  ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

Otázka č.4 

Je pro Vás současný systém v celém svém rozsahu dostatečně efektivní? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c)   spíše ne  d)  ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

 

Otázka č.5 

Obsahuje systém pro Vás všechny podstatné informace a funkce? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c)   spíše ne  d)  určitě ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 



 
 

Otázka č.6: 

Které části informačního systému jsou pro Vaši práci nejdůležitější? 

Hodnocení (1=důležitá, 2=méně důležitá, 3=málo důležitá, 4=nedůležitá) 

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

Otázka č.7: 

Jsou pro Vás informace ze současného systému skladové evidence snadno 

dostupné? 

Hodnocení (1=dostupné, 2=méně dostupné, 3=málo dostupné, 4=nedostupné) 

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 

 



 
 

Otázka č.8: 

Jsou pro Vás informace získané ze současného systému skladové evidence 

dostačující? 

Hodnocení (1=dostačující, 2=méně dostačující, 3=málo dostačující, 4=nedostačující)  

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 


