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1. Úvod 
 

Spousta vietnamských firem podnikajících na území České republiky 

má velký problém s uchováváním a sdílením dat. V takovýchto firmách  

ve většině případů neexistuje žádný informační systém a na výkonnosti 

firmy je to znát. A právě v jedné takové firmě, nabízející oděvy z dovozu, 

jsem zaměstnán. Jméno firmy nebudu na přání majitele zveřejňovat a  

ve své práci jí budu označovat názvem „JV“. Přestože máme několik 

poboček v ČR a dvě dokonce v zahraničí, dochází u nás např. k takovým 

situacím, že nikdo ze zaměstnanců neví kolik zboží je právě na skladě a  

na dotaz zákazníka se vždy musí jít nejprve přesvědčit, jestli požadovaný 

artikl máme skladem, či nikoliv. Současná situace uchovávání dat pouze 

v nepropojených excelovských tabulkách se začíná stávat neúnosnou a 

majitel firmy se rozhodl ji začít řešit a obrátil se s tímto problémem  

na mě. Mým cílem je tedy analyzovat situaci a následně vytvořit malý 

informační systém na míru naší firmě, který by byl efektivní a odstranil by 

současné nedostatky. 
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2. Metodologie datového modelování  

 

2.1. Informační systém 
Jelikož je mým cílem vytvořit informační systém, nadefinuju si nejprve 

několik pojmů, které mi pomohou lépe se orientovat a držet se 

vytyčeného cíle. První část sousloví hovoří o informacích. Informace jsou 

data, která mají pro daného příjemce určitý význam a jsou podkladem  

pro jeho rozhodování [2]. Data jsou pak údaje, které popisují realitu. 

Druhou část sousloví informační systém můžeme interpretovat jako 

množinu prvků a vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují cílové 

vlastnosti [1]. Základem je tedy dobře vydefinovaná struktura systému – 

určení vhodných prvků a nalezení podstatných vazeb mezi nimi a musíme 

disponovat také dostačujícím (tedy přiměřeným) množstvím kvalitních 

informací.  

 

Kvalitu informace udává [2]: 

1) včasnost – Neaktuální informace může naprosto pozbýt významu. 

Uveďme si příklad: Pokud sedím v kanceláři ve své firmě v Ostravě a 

informačním kanálem se ke mně dostane informace o tom, že se  

za hodinu v Praze zahajuje konference, na které bezpodmínečně musím 

být, je pro mě tato informace rozhodně pozdní (jediné co se dá v takové 

chvíli stihnout je tak maximálně vymyšlení nějaké výmluvy, která by mou 

absenci mohla taktně omluvit) 

 

2) relevantnost – Ani včasná informace nás však nemusí vždy uspokojit. 

Měli bychom dostávat (popřípadě si vybírat) jen ty informace, které  

pro nás mají nějakou cenu a význam. Zabraňujeme tak svému přehlcení a 

soustředíme se pouze na podstatné záležitosti. 
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3) přesnost – další atribut kvality dat, který nás informuje o správnosti 

informací. Některé informace mohou být více nebo méně ovlivněné 

chybami a mohou tudíž vést k špatným rozhodnutím.    

 

4) ověřitelnost – informace musí být založena na dostatečném množství 

dat pocházejících z důvěryhodného zdroje – nejlépe z více nezávislých 

zdrojů.  

 

5) komplexnost – informace musí obsahovat veškeré údaje, které je třeba 

vzít v úvahu při řešení rozhodovacího problému.  

 
 
Informační systém jako celek pak můžeme popsat jako souhrn 

prostředků, které prostřednictvím zpracování dat poskytují informace 

jejich uživatelům [2]. 

 

 

Komponenty IS [4] viz Obr. 2.1.: 

1) informační technologie – software a hardware 

2) uživatel – orgware (organizační zabezpečení ve firmě), peopleware 

(uživatelé a vlivy na ně) 

3) reálný svět – zdroje dat, normy, legislativa 

 

 

 

Obr. 2.1. 

  

 Uživatel IT  Reálný svět 
data 

informace 



 - 7 -

2.2. Databázové systémy 
 

Databázové zpracování dat má oproti souborovému konceptu řadu výhod 

a předností. Nejpodstatnějšími rozdíly mezi nimi jsou mapování vztahů 

mezi údaji (př. zaměstnanec pracuje na pobočce) a existence systému 

řízení báze dat (SŘBD). Díky posledně jmenovanému dochází k odstínění 

uživatelů od fyzického uložení dat. Úrovně nám přibližuje tříúrovňová 

architektura databází (navrženo americkou normou ANSI/X3/SPARC) [2]:   

1) Interní úroveň – fyzické uložení dat na disku 

2) Globální úroveň – zahrnuje datovou strukturu celé databáze 

3) Externí úroveň - je interpretována aplikačními programy a jedná se 

o výběry dat globální úrovně 

 

 

 

Jednotlivé složky zachycuje následující graf [2] viz Obr. 2.2.: 

 

Obr. 2.2. 

 

Aplikační 
programy 

   SŘBD 

Databáze 
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1) Databáze je souhrnem vzájemně souvisejících dat uložených  

bez redundancí a sloužící řadě aplikací [2]. Spolu s programy SŘBD 

tvoří databázový systém. 

2) Systém řízení báze dat je programové vybavení, které slouží 

k vymezení struktury databáze, jejímu naplnění daty, aktualizaci dat 

a k výběrům údajů podle potřeb uživatele prostřednictvím 

aplikačních programů [2]. Systém řízení báze dat představuje 

v tříúrovňové koncepci (viz začátek kapitoly) interní a globální 

úroveň. Zastává tyto funkce (z toho první čtyři jsou stěžejní) [2]: 

a. Definování struktury databáze (Data definition language – 

DDL) 

b. Naplnění databáze daty  

c. Aktualizace obsahu databáze 

d. Výběr dat  

e. Řízení transakcí (celkové provedení nebo neprovedení každé 

operace s databází tak, aby v případě poruchy nezůstala 

žádná z operací rozdělaná jen z části) 

f. Řízení souběhu ve víceuživatelském prostředí (zabraňuje 

tomu, aby více uživatelů mohlo najednou zapisovat stejná 

data) 

g. Podpora komunikace dat v síti 

h. Obnova databáze po poškození 

i. Oprávněnost přístupu uživatelů k datům 

j. Integrita dat 

k. Služební funkce (monitoring, statistika výkonnosti aj.) 

3) Aplikační programy slouží ke komunikaci systému s uživatelem a 

v tříúrovňové databázové koncepci (viz začátek kapitoly) tvoří 

externí úroveň. 

Teď, když jsme si objasnili strukturu databázových systémů, řekněme si 

ještě to, co běžné uživatele zajímá asi nejvíc. A sice vlastnosti (výhody) 

takovýchto systémů [2]: 
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1) Odstranění redundance dat  - redundance, nebo-li nadbytečnost 

dat spočívá v několikerém výskytu týchž dat v databázi. 

Z teoretického hlediska by tyto nadbytečnosti v databázi neměly být 

vůbec, technické důvody však minimální redundance přece jen 

připouštějí. Musí být ale monitorovány, aby došlo při změně  údaje 

také ke změně redundantního párového údaje – tím se zabrání 

nekonzistenci dat. 

2) Nezávislost dat a aplikačních programů znamená, že při změně 

dat (např. přidáním nového atributu) nemusíme měnit všechny 

programy, ale jen ty, které s těmito údaji bezprostředně pracují. 

3) Sdílení dat - souvisí s nezávislostí dat a díky této vlastnosti 

například může stejná data i datovou strukturu využívat více 

aplikačních programů a uživatelů. 

4) Ochrana dat je díky tříúrovňové architektuře oproti klasickému 

zpracování daleko snáze zabezpečitelná. Správce databáze  

(na globální úrovni) přiděluje práva uživatelům, kteří jsou na externí 

úrovni a mají proto přístup jen k podmnožinám dat databáze. 

5) Integrita databáze  - zabraňuje zadáním nepřípustných hodnot 

(např. zadání písmen do věku nebo při zadávání data narození 

možnost zadat datum, které ještě vůbec nenastalo). Aby se 

zabránilo nekonzistenci dat v databázi (a nejen z tohoto důvodu), je 

třeba data zálohovat. 

6) Pružnost reakcí databáze na požadavky uživatele 

 

Z pohledu uživatele znamenají databázové systémy přenesení velkého 

množství rutinních zpracování z uživatele na SŘBD, to vede k úspoře času 

a také peněz. 

Mezi nejpoužívanější databázové systémy řadíme například Oracle, 

Informix, Progress, DB2 nebo Microsoft Access (součást aplikačního balíku 

MS Office). 
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2.3. Datové modelování 
Jelikož je mým cílem vytvořit pro firmu model pro informační systém, 

popíši v této kapitole postup tvorby datového modelu. Materiálů o této 

problematice je v českém jazyce velmi poskromnu a chybí zde také 

jednotící standardizace postupů a názvosloví. Ve své práci budu vycházet 

z publikace prof. Kaluži Tvorba datového modelu [3]. Ten rozděluje proces 

tvorby datového modelu do tří fází. Jejich posloupnost je neměnná a 

každý následující vychází a rozvádí výsledek fáze předchozí. 

 

I. Sémantické modelování 

 

1. Identifikace vstupních datových požadavků 

2. Specifikace datových objektů a jejich charakteristik 

3. Korekce struktury datových objektů 

 

II. Konceptuální modelování 

1. Vymezení struktury entit 

2. Přiřazení primárních klíčů entitám 

3. Definování vztahů 

4. Integrace dílčích částí modelu 

 

 III. Logické relační modelování 

 1. Vytvoření soustavy předběžných relací 

 2. Přiřazení zbývajících atributů 

 3. Revize konceptuálního modelu 

 4. Normalizace modelu 

 5. Specifikace domén 
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2.3.1. Sémantický model 

2.3.1.1. Identifikace vstupních datových požadavků 
Našim cílem je ze vstupních požadavků vytvořit objektovou strukturu 

pomocí objektů. Jelikož je realita nekonečně složitá a jelikož se jedná  

o model, který je charakterizován jako zjednodušení reality, musíme toto 

zjednodušení provézt. Děje se tak pomocí abstrakce. Abychom ale mohli 

data zjednodušit, musíme je nejdříve získat. To může být mnohdy obtížné, 

časově i finančně náročné. Základní metody získávání dat: 

1) Rozhovor – nejběžnější a základní metoda, kdy spolu hovoří tazatel 

s jedním nebo více respondenty. Jeho výhodou je fakt, že se může 

dynamicky rozvíjet. Naopak nevýhodou je bezesporu časová 

náročnost. 

2) Dotazník – Oproti rozhovoru jej lze užít masově, na druhou stranu  

    se často setkáváme s neochotou respondentů dotazník vyplňovat,  

    popř. jej vyplňovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Jeho  

    vyhodnocení je oproti rozhovoru jednoznačně rychlejší a výsledky  

    lze kvantifikovat. 

3) Studium pokynů, předpisů, dokumentů, publikací apod. 

4) Pozorování – Pozorování reálné praxe je časově nejnákladnější  

    metodou, navíc hrozí, že pozorovaný může být ovlivněn. 

 

2.3.1.2. Specifikace datových objektů a jejich charakteristik 
Specifikaci datových objektů můžeme provádět podle dvou přístupů: 

1) Shora dolů – Nejprve vybíráme objekt, pak teprve jeho 

charakteristiky. Tento přístup s sebou nese úskalí nutnosti intuitivně 

rozhodnout, co objekt je a co není. Někdy to, co považujeme za 

atribut, může být objekt, a naopak.  

2) Zdola nahoru – Začínáme atributy a ty následně slučujeme 

v objekty. V praxi se však tento přístup moc nepoužívá. 
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Výstupem této podfáze je již seznam objektů, jejich popis a 

charakteristika. (Př. Objekt: student, popis: Seznam studentů 

navštěvujících školu, charakteristika: jméno, příjmení, rodné číslo, obor). 

 

2.3.1.3. Korekce struktury datových objektů 
Jedná se o kontrolní podfázi, která má za cíl odstranit chyby modelování 

(např. redundantní data, používání synonym nebo homonym aj.) 

 

2.3.2. Konceptuální model 
V této fázi modelováni začneme přetvořením objektů na entity a přiřadíme 

jim názvy. Pak určíme každé entitě primární klíč (jednoznačně určující 

atribut). Pokud z vlastních atributů entity nejde vybrat primární klíč, jedná 

se o slabou entitu a jejím primárním klíčem pak budou cizí klíče jiných 

entit. Následuje přiřazení vztahů mezi jednotlivými entitami. Vztah je 

definován kardinalitou (1:1, 1:n, m:n), názvem, stupněm (podle toho, 

kolik entit spojuje) a volitelností (zda vztah existuje pro všechny výskyty). 

Nakonec je nutné odstranit redundantní (nadbytečné) vztahy. Vztah je 

zbytečný, pokud jde odvodit z jiných existujících vztahů. Charakteristikám 

ze sémantického v tomto modelování říkáme atributy. Přibývá zde ještě 

pojem „doména“, která zachycuje množinu přípustných hodnot, které 

mohou atributy nabývat. Výsledkem je nám vznik E-R modelu. 

 

2.3.3. Logické relační modelování 
Jak už nám napovídá sám název, hlavní prvek v této fázi je relace. Relace 

je dvourozměrná struktura tvořená záhlavím a tělem relace. Pro tyto 

relace platí několik vlastností: 

1) Pořadí řádků je nezávazné 

2) Pořadí sloupců je nezávazné 

3) Neexistují duplicity řádků 
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4) Každý výskyt (buňka) má právě jednu hodnotu (nesmí obsahovat 

opakované nebo vícehodnotové údaje). 

 

2.3.3.1. Utvoření předběžných relací 
Z entit z konceptuálního modelu musíme tedy vytvořit výše zmíněné 

relace. Je nezbytné se držet dvou zásad: V cizích klíčích nesmí být nulové 

hodnoty a také se v klíčích nesmí objevovat stejné hodnoty. Pokud tato 

pravidla máme na paměti, můžeme se už pustit do samotného převodu: 

 

1) Binární vztah (vztah dvou entit) 

a. Vztah mezi těmito entitami je povinný 1:1 – jediný případ, kdy 

se ze dvou entit může stát jedna relace. Pokud tyto dvě entity 

mají výrazně odlišné atributy a jejich sloučení by proto nebylo 

úplně vhodné, můžeme vytvořit relace dvě. 

b. Vztah mezi entitami je 1:1 a pro jednu entitu je volitelný – 

vytvoří se dvě relace a primární klíč z entity s pevným 

vztahem se přidá do entity s volitelným vztahem jako cizí klíč. 

c. Vztah mezi těmito entitami je 1:1, vztah je pro obě entity 

volitelný – pokud bychom vytvořili jen dvě relace, v obou 

případech by mohl mít cizí klíč nulovou hodnotu. To je 

nepřípustné, a proto vytvoříme třetí relaci, která bude 

obsahovat primární klíče původních entit jako cizí klíče. 

d. Vztah mezi těmito entitami je 1:N a vztah je pro obě entity 

povinný – vytvoří se dvě relace a primární klíč z entity  

u vztahu 1 se přidá jako cizí klíč do entity se vztahem N. 

e. Vztah mezi těmito entitami je 1:N a vztah je volitelný  

na straně 1 – na volitelnosti entity na straně 1 nezáleží a proto 

pravidla pro přepis do relací budou stejná jako ve vztahu 1:N, 

kde jsou vztahy povinné.  

f. Vztah mezi těmito entitami je 1:N a vztah je volitelný na 

straně N nebo je vztah volitelný z obou stran– vytvoříme 
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úplně novou relaci jejíž primární klíč bude ten, jehož původní 

entita byla na straně N. 

 

g. Vztah mezi těmito entitami je M:N, na volitelnosti nezáleží – 

v takovémto případě musíme vždy vytvořit novou relaci a cizí 

klíče jsou oba primární klíče z původních entit. 

 

2) Unární vztah (také nazývaný jako rekurzivní) – entita se bere jako 

by dvě relace, které se navzájem liší jen v některém atributu 

(atributech). Pravidla jsou pak stejná jako u vztahu mezi dvěma 

entitami. 

3) Ternární vztah – v tomto případě musíme vždy pro vztah vytvořit 

novou relaci.  

 

2.3.3.2. Přiřazení zbylých atributů do relací 
1) Odvozené nebo vypočtené atributy se do relačního modelu nedávají. 

2) Ze složených atributů musíme vždycky vytvořit novou relaci, která 

bude přebírat primární klíč z původní entity. 

3) Přepis generalizací a specializací 

a. Jednu relaci uděláme ze supertypu (nadřízené entity) a pak 

stejný počet dalších relací jako je počet subtypů (entity 

podřízené supertypu) – tento postup lze použít vždy. 

b. Pokud je specializace povinná (prvek musí patřit do některého 

ze subtypů) a nepřekrývá se (prvek patří právě do jednoho  

ze subtypů), uděláme relace jen ze subtypů. 

c. Pokud se specializace jen mírně liší, můžeme udělat jednu 

relací jak ze supertypu, tak ze subtypů. 
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2.3.3.3. Revize konceptuálního modelu 
V této fázi relačního modelu se nejčastěji přichází na chyby a nedostatky, 

které vznikly při konceptuálním modelování. Vždy ale platí, že se můžeme 

vrátit zpět do předchozích fází a opravit chyby. 

 

2.3.3.4. Normalizace modelu a funkční závislost struktur 
Objasněme si nejprve co to je funkční závislost. Jsou-li A (determinant 

funkční závislosti) a B atributy relace R, pak B je funkčně závislý na A, 

jestliže každá hodnota A má přiřazenu právě jednu hodnotu B. Existují 

normy, které nám odstraňují nežádoucí funkční závislosti. Procházíme 

postupně několika formami. 

 

1) 1.normální forma – odstranění vícehodnotových a složených atributů 

(viz 2.3.3.2.) 

2) 2. normální forma – Mezi atributy a primárním klíčem musí být plná 

funkční závislost. Ta nastává tehdy, pokud jsou atributy funkčně 

závislé na všech částech primárního klíče. 

3) 3. normální forma – pokud je relace v 3NF, pak v ní neexistuje tzv. 

tranzitivní závislost. To znamená, že všechny aributy jsou závislé 

přímo na primárním klíči a ne přes jiný atribut. 

4) Boyce-Coddova normální forma (BCNF)– relace je v BCNF tehdy, 

pokud každý determinant funkční závislosti je zároveň kandidátním 

klíčem. Platí, že pokud je relace v 3NF, pak je také v BCNF. Opačně 

toto pravidlo neplatí. 
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2.3.3.5. Specifikace domén 
V této fázi se stanoví charakteristiky platných hodnot tvořících domény a 

tyto se přiřadí jednotlivým atributům. Nejčastější charakteristiky jsou 

tyto: 

• typ (číselný, znakový, datum) 

• délka (počet znaků) 

• rozsah (meze od - do) 

• přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

• formát (struktura hodnot) 

o využití zástupných znaků: 9 – číselný znak, A - písemný znak, 

X – alfanumerický znak 

• jedinečnost (kandidátní klíč) 

• přípustnost null hodnot (prázdné hodnoty) 

• textový popis 

 

2.4. Shrnutí 
V této kapitole jsem popsal postup tvorby datového modelu a vlastnosti 

databázového zpracování dat včetně s nimi spojených výhod. Toho se pak 

budu držet při vytváření nového informačního systému v praktické části 

mé bakalářské práce. Projdu všechny tři zmíněné fáze tvorby modelu, 

abych jej pak mohl následně zrealizovat a implementovat do konečné 

aplikace.  
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3. Analýza a zhodnocení současného stavu řešené problematiky 
 

Přestože jsem zaměstnanec zkoumané firmy, nemohl bych 

pochopitelně jen ze svých zkušeností vytvořit nový systém. Jelikož by 

případnou změnu hradil vlastník firmy, byl první na koho jsem se obrátil. 

S ním jsem tedy provedl důkladný rozhovor a ostatním zaměstnancům 

jsem rozdal dotazníky. To, že současný stav, kdy se pro uchovávání 

firemních dat využívá pouze MS Excel a chaoticky ukládané tabulky 

v něm, nefunguje, bylo už před sběrem dat malým veřejným firemním 

tajemstvím. Výsledky průzkumu to jen dokázaly – všichni ve firmě volají 

po změně. Nespokojenost vyvolávají zejména: 

- nekonzistence dat 

- nepohodlná úprava dat 

- veliká četnost vzniku chyb v datech 

- vznikající redundance 

- obtížná tvorba výstupů, které nejsou vždy úplně 

jednotné 

 

Požadavky na nový systém: 

− možnost pohodlné úpravy všech údajů v databázi 

− jednoduchá tvorba výstupních sestav 

− přehled zboží na skladě 

− přehled zákazníků a počtu objednávek, které uskutečnili 

− detailní přehled všech vydaných faktur 

− uživatelsky jednoduchý 

− nízké náklady na přechod na nový systém 

 

Možností, jak obstarat informační systém je samozřejmě více. 

Velkou roli hraje zejména velikost organizace – přestože má dvě pobočky 

v zahraničí, tak má velmi malý počet zaměstnanců a panuje zde spíše 

přátelská rodinná atmosféra. Dalším výrazným omezením jsou finanční 

zdroje, kterých momentálně opravdu není mnoho. Tím jsme prakticky 
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ihned vyloučili tvorbu profi systému přímo na míru. Dále se nabízela 

koupě hotového balíku „on shelf“, který je podstatně levnější. Nakonec ale 

přecejen zvítězila třetí možnost – a to tvorba uvnitř firmy. Systém vzniklý 

v mém bakalářském projektu nepříjde naši firmu ani na korunu (když 

nepočítáme náklady viz. Hodnocení efektivnosti bod 5) a navíc jako 

zaměstnanec budu moci pružně reagovat na průběžné možné podněty 

k úpravám tak, aby vzniklý SW byl šitý na míru naší firmě a zároveň byl 

dostatečně jednoduchý na užívání (jeden z požadavků). Dále také 

proškolení zaměstnanců a následný servis se touto volbou značně 

zjednodušší. Velmi důležitá jsou i vůle a elán, jenž dávají zaměstnanci i 

majitel najevo ve vztahu k případnému novému systému. 
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4. Návrh a implementace ekonomické aplikace 

 

4.1. Vymezení a formulace problému 

 
Firma JV (ředitel firmy si nepřeje, aby byl název firmy v této práci 

publikován, proto i údaje o pobočkách, zákaznících, zaměstnancích a zboží 

v databázi jsou fiktivní) má několik poboček v ČR i zahraničí a prodává 

zboží na fakturách. Potřebujeme evidovat faktury a zboží ze skladu, které 

je prodáno na jednotlivých fakturách. 

Faktura je dána číslem faktury, datem vystavení faktury, částkou 

celkem za všechny položky na faktuře, kdo ji vystavil a kdo nakoupil dané 

zboží. 

Zboží, zakoupeno na jednu fakturu, může být více (faktura 

obsahuje více řádků) položek. 

Položka je určena pořadím na faktuře, nakoupeným zbožím  

ze skladu – názvem a číslem, počtem kusů, cenou za jednotku a cenou 

celkem. Ve skladu evidujeme zboží – číslo, název, počet kusů na skladě a 

cenu za jednotku. Dále potřebujeme evidovat prodavače a ve které 

pobočce prodávájí, zákazníky, pobočky. 

 

Požadavky, které klade majitel firmy a její zaměstnanci na tento 

informační systém jsou následující (viz. 3. Analýaza současné situace): 

− možnost pohodlné úpravy všech údajů v databázi 

− přehled zboží na skladě 

− přehled zákazníků a počtu objednávek, které uskutečnili 

− detailní přehled všech vydaných faktur 

přehled o výkonu poboček a prodávajících 
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4.2. Sémantický model  
Tab. 4.1. 
Název objektu Popis objektu Charakteristiky objektu 

Pobočka Místní sídlo firmy 
Číslo pobočky, počet prodavačů na 

pobočce, 

Prodavač 
Zaměstnanec který 
prodává na pobočce 

Číslo prodavače, jméno prodavače, 
příjmení prodavače, telefonní číslo a 

adresa na prodavače. 

Zákazník 
Kupující zboží na 

pobočce 

Číslo zákazníka, jméno zákazníka, 
příjmení prodavače, adresa 

zákazníka (adresa ulice, město, 
stát). 

Zboží Jednotlivé zboží nabízené 
na pobočce 

Číslo zboží, název zboží, množství 
na skladě, cena zboží. 

Faktura 

Celkový souhrn 
prodaného zboží na 
pobočce jednomu 

zákazníkovi 

Číslo faktury, datum vystavení 
faktury, celková fakturovaná částka. 

Položka 
Jednotlivá složka zboží 
tvořící celkovou fakturu 

Číslo řádku v položce, počet ks 
zboží, cena za jednotku, cena 

celkem za řádek faktury. 
Stát Kde sídlí pobočka Zkratka státu, název státu. 

 

4.3. Konceptuální modelování 
 
 Konceptuální model zahrnuje především návrh entit, jejich atributů a 
primárních klíčů entit. 
 

4.3.1. Entity 
 
             Tab. 4.2. Pobočka  

Atribut Identifikační název 
Číslo pobočky Id_pobocka # 
Telefonní číslo pobočky Po_telefon 
Ulice a číslo sídla 
pobočky 

Po_adresa 

Město, ve kterém 
pobočka sídlí 

Po_mesto 

Stát, ve kterém 
pobočka sídlí 

Po_stat 

 
  

            Tab. 4.3.  Prodavač 
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Atribut Identifikační název 
Číslo prodavače Id_prodavac # 
Jméno prodavače Pr_jmeno 
Příjmení prodavče Pr_prijmeni 
Telefonní číslo na 
prodavače  

Pr_telefon 

Adresa ulice bydliště 
prodavače 

Pr_mesto 

Stát, odkud je 
prodavač 

Pr_stat 

 
             Tab. 4.4. Zákazník 
   

Atribut Identifikační název 
Číslo zákazníka  Id_zakaznik # 
Jméno zákazníka  Za_jmeno 
Příjmení zákazníka Za_prijmeni 
Ulice a číslo popisné Za_ulice 
Město, kde bydlí 
zákazník 

Za_mesto 

Stát, odkud je zákazník Za_stat 
  
                      Tab. 4.5. Zboží 
 

Atribut Identifikační název 
Číslo zboží Id_zbozi # 
Název zboží Z_nazev  
Množství na skladě mnoz_sklad 
Cena zboží Z_cena 
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            Tab. 4.6. Faktura 
 

Atribut Identifikační název 
Číslo faktury Id_faktura # 
Datum vystavení 
faktury 

Datum 

Celková fakturovaná 
částka 

Castka 

  
                      Tab. 4.7. Položka 
  

Atribut  Identifikační název 
Číslo faktury  Id_faktura # 
Číslo řádku Id_radek # 
Počet ks zboží Kus 
Cena za jednotku  Cena_za_kus 
Cena celkem za řádek 
faktury 

Celkem  

 
              Tab. 4.8. Stát 
   

Atribut Identifikační název 
Zkrátké jméno státu S_zkrat # 
Název státu S_nazev 

  

 4.3.2. Definování vztahu: 
 
  SE_SKLADA (Faktura, Položka) je řešením vztahu 1:N  
mezi entitami Faktura a Položka. Jedna faktura může mít více položek. 
 
  ZAMESTNAVA (Pobočka, Prodavač) je řešením vztahu 1:N 
mezi entitami Pobočka a Prodavač. Jedna pobočka může mít více 
prodavačů. 
 
  VYSTAVIL (Prodavač, Faktura) je řešením vztahu 1:N  
mezi entitami Prodavač a Faktura. Jednen prodavač může vystavit více 
faktury. Faktura nemůže být bez prodavače, ale prodavač může být bez 
faktury. 
 
   NAKOUPIL_NA (Zákazník, Faktura) je řešením vztahu 1:N  
mezi entitami Zákazník a Faktura. Jeden zákazník může nakupovat zboží  
na více fakturách. Dočasně může existovat zákazník bez faktury. 
 
  SE_VYSKYTUJE (Zboží, Položka) je řešením vztahu 1:N  
mezi entitami Zboží a Položka.  
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  SE_NACHAZI (Stát, Pobočka) je řešením vztahu 1:N  
mezi entitami Pobočka a Stát. Stát může být bez pobočky, u Pobočky Stát 
ovšem být musí. 
 
 
 
 

 

4.3.3. E-R Diagram 
   
Obr. 4.1. 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákazník 
Id_zakaznik # 

Faktura 
Id_faktura # 

Položka 
Id_faktura * 
Id_radek # 

Pobočka 
 

Id_pobocka # 

Prodavač 
Id_prodavac # 

Zboží 
 

Id_zbozi # 

Stát 
 

S_zkrat # 
 
 

Nakoupil_Na Se_Sklada 

Se_Vyskytuje Vystavil 

Zamestnava 

Se_Nachází 
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4.4. Relační model 
 

4.4.1. Předběžné relace 
 
Tab. 4.9. 
Relace Primární klíč + Cizí klíč 
Pobočka Id_pobocka # , S_zkrat (c.k.) 
Prodavač Id_prodavac # , Id_pobocka (c.k.) 
Zákazník Id_zakaznik # 
Zboží Id_zbozi # 
Faktura Id_faktura # , Id_zakaznik (c.k.), Id_prodavac (c.k.) 
Položka Id_polozka #, id_radek # , id_zbozi (c.k.) 
Stát S_zkrat # 

 

4.4.2. Úplné relace 
 
Tab. 4.10. 
Relace Atributy 
Pobočka Id_pobocka #, S_zkrat (c.k.), Po_ulice, Po_mesto, 

Po_telefon, Po_stat 
Prodavač Id_prodavac#, id_pobocka (c.k.), Pr_jmeno, 

Pr_prijmeni, Pr_telefon, Pr_mesto, Pr_stat 
Zákazník Id_zakaznik#, Za_jmeno, Za_prijmeni, Za_mesto, 

Za_telefon, Za_stat 
Zboží Id_zbozi#, nazev, mnoz_sklad, počet_kus, Z_cena 
Faktura Id_faktura#, id_zakaznik (c.k.), id_prodavac (c.k.), 

datum, castka 
Položka Id_faktura#, id_radek#, id_zbozi (c.k.), kus, 

cena_za_kus, celkem. 
Stát S_zkrat #, S_nazev 
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4.4.3. Specifikace domén 
 
Tab. 4.11. 
Atribut Typ  Délka Format Jedinečno

st 
NULL Popis 

Id_pobocka Znakový 5 A * 5 A N  
Po_ulice Znakový 35 A * 35 N N  
Po_mesto Znakový 15 A * 15 N N  
Po_telefon Znakový  12 A * 12 N N  
Po_stat Znakový 3 XXX N N Zkrátka 

státu, kde 
sídlí 

pobočka 
Id_prodavac Znakový 3 A * 3 A N  
Pr_jmeno Znakový 15 A * 15 N N  
Pr_prijmeni Znakový 15 A * 15 N N  
Pr_telefon Znakový 12 A * 12 N N  
Pr_mesto Znakový 15 A * 15 N N  
Pr_stat Znakový 3 XXX N N Zkrátka 

státu od 
prodavače 

Id_zakaznik Znakový 5 A * 5 A N  
Za_jmeno Znakový 15 A * 15 N N  
Za_prijmeni Znakový 15 A * 15 N N  
Za_mesto Znakový 15 A * 15 N N  
Za_telefon Znakový 12 A * 12 N N  
Za_stat Znakový 3 XXX N N Zkrátka od 

zákazníka 
Id_zbozi Znakový 5 A * 5 A N  
Nazev Znakový 24 A * 24    
Mnoz_sklad Číselný 

(bajt) 
6 999999 N N Množství 

zboží na 
skladě 
zbývalo 

Počet_kus Číselný 
(bajt) 

6 999999 N A Celkové 
množství 
zboží 

Z_cena Celočíselný  8,2 99999999,9
9 

N N  

Id_faktura Znakový 6 A * 6 A N  
Datum Datový  8 DD.MM.YY N N  
Castka Celočíselný 8,2 99999999,9

9 
N  Celková 

fakturovan
á částka 
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Id_radek Znakový 4 A * 4 A N  
Kus Číselný 

(bajt) 
4 9999 N N Počet kusů 

z jednotliv
é zboží 
v položce. 

Cena_za_kus Celočíselný 8,2 99999999,9
9 

N N Cena za 
jednotku v 
položce 

Celkem Celočíselný 8,2 99999999,9
9 

N N Celková 
částka 
v položce. 

 
S_zkrat 

 
Znakový 

 
3 

 
XXX 

 
N 

 
N 

Zkátké 
jméno 
státu 

S_nazev Znakový 3 XXX N N Název 
státu 

 
A = nepovinný alfanumerický znak 
X = povinný alfanumerický znak 
9 = číslice 
8,2 = číselný údaj na 8 číslic před desetinnou čárkou a na dvě místa za ní 

 
4.5. Implementace v MS Access 

Následuje implementace vytvořeného datového modelu v databázovém 

systému MS Access 2003. Pohyb v rámci aplikace probíhá intuitivně 

pomocí přepínacích panelů viz Obr. 4.2-4.4., kdy z hlavního menu je 

možné se dostat do menu formulářů a sestav.  

 

              Obr. 4.2. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
            Obr. 4.3. 
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             Obr. 4.4. 
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4.5.1. Vstupní formuláře 
 
Formulář FAKTURA 

− umožňuje uživateli přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce 
faktura, kde jsou hlavičky faktur, a v tabulce položka, kde jsou 
jednotlivé položky faktur viz Obr. 4.5. 
 
         Obr. 4.5. 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
Formulář POBOČKA 
− umožňuje uživateli přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce 
pobočka. Také obsahu odkaz na formulář prodavačů upravované 
pobočky viz Obr. 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Obr. 
4.6.  
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Formulář STÁT 
− umožňuje uživateli přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce 
stat viz Obr. 4.7. 
 
                         Obr. 4.7. 
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Formulář ZÁKAZNÍK 
− umožňuje uživateli přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce 
zákazník viz Obr. 4.8. 

 
                       Obr. 4.8. 
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Formulář ZBOŽÍ 
− umožňuje uživateli přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce 
zbozi viz Obr. 4.9. 

     Obr. 4.9.
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4.5.2. Výstupní sestavy 
 
Sestava FAKTURY 
- obsahuje detailní výpis faktur. (viz. Příloha 2) 
 
 
Sestava POBOČKY 
- obsahuje výpis o výkonech (vydaných fakturách) dělených  
dle poboček a prodavačů.(viz. Příloha 3) 
 
 
Sestava ZÁKAZNÍCI 
− obsahuje výpis zákazníků firmy a počet faktur, které byly k jejich 
jménu vydány. (viz. Příloha 4) 
 
 
Sestava ZBOŽÍ 
- obsahuje výpis ze skladů. (viz. Příloha 5) 
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5. Hodnocení efektivnosti 

V případě jakékoli změny ve firmě na vás v první řadě majitel nebo 

topmanažer této společnosti položí dvě otázky: Kolik nás to bude stát a 

kolik nám to přinese. Jaké jsou náklady a přínosy viz Tab. 5.1.- jednoduše 

jaká bude efektivnost změny.  

 

Přínosy 

o přímé – vzhledem k tomu, že jsem zaměstnanec této firmy, tak 

vím, že minimálně 30 minut času denně ztratí každá z pěti poboček 

tím, že se pracuje s tabulkami v excelu oproti kvalitnímu 

propojenému informačnímu systému a ručním vyhotovováním 

výstupů. Za předpokladu, že naše firma má 5 poboček, uvažujeme 

20 pracovních dnů za měsíc, dvanáct měsíců a základní plat 

pracovníka 100kč/hodinu dostaneme:   5*20*12*100*0,5= 

60000kč/rok 

 

o nepřímé – lze je jen velmi obtížně kvantifikovat. Patří sem 

minimalizace pravděpodobnosti nekonzistence v datech a tím i 

snižování rizika vzniku chyb, které zvláště před zákazníky působí ne 

zrovna reprezentativním dojmem. Pracovníci budou moci využít 

ušetřený čas k jiným potřebnějším činnostem. 

 

Náklady 

o jednorázové – do těchto nákladů nemusíme zahrnout osobní 

počítače – ty už každá pobočka v současnosti vlastní. Největší 

investicí bude nákup softwaru MS Office Professional 

(13339Kč/prodejnu,tzn. 66695Kč pro celou firmu, zdroj 

www.alfacomp.cz) . Dále sem bude patřit školení pracovníkům. To 

by díky zvolenému softwaru nemělo zabrat více než 8 

hodin/prodejnu – to představuje při platu 500kč/hodinu pro školitele 

dohromady 20000Kč) 
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o Provozní – správa systému. Pro svou jednoduchost nebude 

udržování systému nijak složitou a nákladnou záležitostí. Data bude 

nutné zálohovat, ale to se děje i v současné době. Proto tyto 

náklady můžeme zanedbat. Pokud jde o aktualizaci systému, drobné 

technické úpravy v průběhu nejdou problém a výše zmiňovaný 

software má v sobě i možnost bezplatného upgradu na novější verze 

MS Office. 

 

 

o Efektivnost (přínosy – náklady) 

Tab. 5.1. 

Rok 1 2 3 4 5 
a) přínosy 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
    PV 60 000 57 108 55 716 54 357 53 031 
b) náklady      
    jednorázové 86 695     
     provozní  0 0 0 0 
    celkové 86 695 0 0 0 0 
    PV 86 695 0 0 0 0 
c) efektivnost ročně -26 695 57 108 55 716 54 357 53 031 
d) efektivnost kumulovaně -26 695 30 413 86 129 140 486 193 517 

 

))1/(1( n
n iYPV +=  

Y=dnešní hodnota (nepřepočítaná), PV= současná hodnota, n= počet 

let, i= diskontní sazba v ekonomice (od 7.8.2009 je stanovena  

na hodnotu 0,025 zdroj: ČNB) 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že i přes poměrně opatrné odhady přínosů 

by IS měl od druhého roku provozu splatit náklady do něj vložené a  

na konci pětiletého fungování by měl přinést zisk až 193 000 kč. 

 



 - 35 -

6. Závěr 

Zbývá už jen zhodnotit a shrnout výsledky své závěrečné práce. 

V průběhu jejího psaní se vyskytla spousta problémů a komplikací. 

Přesto se mi však nakonec povedlo dosáhnout svého vytyčeného cíle a 

vytvořil jsem malý informační systém pro naši firmu podle požadavků 

uživatelů. Systém, který všem zaměstnancům výrazně pomůže 

v každodenní rutině ve společnosti a podstatně zefektivní procesy prací 

s daty. Databáze se nyní nejprve bude muset řádně otestovat a hned 

poté proběhne zaškolení pracovníků a následné spuštění systému.  

Do budoucna bude systém možno dále rozšiřovat o další moduly, 

popř. vytvářet ještě jiné výstupy na základě dalších přání uživatelů. 

V případě, že by firma dynamicky rostla, navýšil by se jak počet 

zaměstnanců, tak i její zisk, pak by bylo možné datový model 

implementovat v nějakém profesionálním databázovém prostředí, jako 

je např. databázový systém Oracle (to je v současných podmínkách 

zbytečné a finančně nedostupné). 
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