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IS                     Informační systém 

MS                   Microsoft 

SŘDB              Systém řízení báze dat 

E-R                  Entity-Relationship 

BCNF Boyce-Coddova normální forma 

NF Normální forma 

DFD Data flow diagram 

PSČ Poštovní směrovací číslo 

PK Primární klíč 

CK Cizí klíč 
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Příloha č.1: Rozhovor pro analýzu současného stavu a návrh řešení 

Respondent: Alena Kuchařová Tazatel: Michal Jarţembovský 

Místo: Firma TDS v Ostravě Datum a čas: 1.2.2011 

Cíl: Získání informací o fungování 

stávajícího systému, definování objektů a 

jejich atributy a určit funkce systému 

Podklady: Dokumentace firmy 

Program: 

Úvod 

Podstata projektu 

Struktura rozhovoru 

Přehled témat rozhovoru 

Shrnutí 

Dotazy respondenta 

Závěr 

Časový odhad: 1 hodina  

Otázka č.1: Jaký systém pro evidenci 

požadavků nyní používáte? 

Odpověď: Nyní nemáme k dispozici ţádný 

jednotný systém na evidenci poţadavků. 

pouţíváme aplikace MS Office a fyzickou 

kartotéku 

Otázka č.2: Jak probíhá nyní evidence 

požadavků? 

Odpověď: Kaţdá firma a pracovník mají 

svojí sloţku v kartotéce. Sloţky obsahují 

potřebné informace. Poţadavky se evidují  

v aplikaci MS Excel. Při zásahu pracovníci 

vyplňují písemný formulář o provedené 

opravě. Údaje z tohoto formuláře jsou poté 

přepisovány do MS Excel. Data jsou  

z aplikace MS Excel dále vytištěna  

a uloţena ve fyzické kartotéce. Firma 

pouţívá tři formuláře pro uchovávání 

informací o firmách, pracovnících  

a provedených zásazích.  

 



 

Otázka č.3: V jaké formě uchováváte 

data? 

Odpověď: Data uchováváme v 

elektronické podobě a také máme fyzickou 

kartotéku. 

Otázka č.4 Myslíte, že nynější systém je 

časově náročný? 

 

 

 

 

Odpověď: Ano. Zadávání údajů  

je zdlouhavé. Hlavně hledání poţadovaných 

informací, kdyţ máte data na více místech. 

Otázka č.5 Jak provádíte zobrazování 

požadovaných dat? 

Odpověď: Výběrem poţadovaných dat  

z aplikací MS Office a písemných 

dokumentů a jejich uspořádání do určitých 

tiskových sestav. 

Otázka č.6 Jaké údaje potřebujete 

evidovat ? 

 

 

 

 

 

Odpověď: Potřebujeme evidovat údaje  

o klientských firmách a jejich poţadavcích, 

které nám podávají. Dále potřebujeme 

evidovat informace o pracovnících, kteří 

budou jezdit a provádět zásahy  

na poškozených zařízení, a řešitele,  

ti budou mít na starost vedení poţadavku. 

Otázka č.7 Co má nový informační 

systém splňovat? 

 

Odpověď: Měl by uchovávat poţadované 

informace o zaměstnancích, klientských 

firmách a úkonech. A časem bychom také 

chtěli vytvořit návrhy na potřebné tiskové 

sestavy. 

Otázka č.8 Požadujete po novém systému 

pouze elektronické uchovávání dat? 

 

Odpověď: Ano. Od nového systému 

očekáváme, ţe bude plně v elektronické 

podobě,a nebude jiţ dále potřeba fyzická 

kartotéka. 

 

 


