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1. Úvod 

Dnešní uspěchaná a hektická doba nutí společnosti neustále zefektivňovat informační 

systémy a vyvíjet nové informační technologie. Tyto nové moţnosti v informační technologii 

dnes uţ vyuţívají nejen domácnosti, statní instituce, ale také firmy. Firmy se snaţí investovat 

nemalé částky do informačních technologií a věří, ţe jimi vynaloţené náklady budou 

napomáhat ke konkurenceschopnosti a ke zvýšení zisku firmy, zlepšení produktivity a růstu 

firmy. 

Zpracování dat v Informačních systémech se často řeší databázovou technologií. Pro 

uloţení a následné zpracování dat se pouţívá speciální programový produkt – systém řízení 

báze dat. Software, který umoţňuje definovat a aktualizovat data v databázi a to i mimo 

programy, které tyto data pouţívají. Data jsou tedy centralizovaná a udrţovaná jednotným 

způsobem. 

Centralizace dat zabraňuje typickým problémům, jakými jsou špatná aktualizace – 

rozdílná data v kaţdé databázi. Další je redundance dat – výskyt dat ve dvou a více 

souborech. Tyto chyby je nutné odstranit a tím zefektivnit informační systém. Proto jako 

prioritou pro informační systém je návrh kvalitní datové základny. 

Mezi prvky patři sémantické, konceptuální, logické a funkční modelování, které 

provádějí jen nejzkušenější projektanti. Jejichţ návrh slouţí pro naprogramování a uvedení do 

praxe. 

Na začátku stojí sběr dat od budoucích uţivatelů, jsou to jak jejich poţadavky, tak 

v pozdějších fázích připomínky a návrhy na zlepšení informačního systému. A díky takovým 

uţivatelům jsem mohl vytvořit tuto bakalářskou práci ve firmě Tempo, obchodní druţstvo.  

Tato firma má jiţ řadu let svůj informační systém, ale během uţívání se vyskytla řada 

nedostatků, na které mě uţivatelé upozornili. Navrhl jsem uţivatelům nestranné řešení, které 

jim můţe pomoci zefektivnit práci. 

Tempo, obchodní druţstvo se zabývá maloobchodním prodejem zboţí denní potřeby a 

stavebnin. Firma provozuje velkoobchodní sklad potravin ovoce a zeleniny, velkoodběratele 

zásobuje buďto přímo nebo prostřednictvím prodejny Casch and Carry. Z těchto 

velkoobchodů zásobuje druţstvo svých 99 prodejen. Racionalizací činností se postupně počet 

zaměstnanců sníţil na 730.  Původní Opavské spotřební druţstvo pod názvem Jednota vzniklo 
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v roce 1957. Sloučením Jednoty Opava, Hlučín a Bílovec vznikla velmi silná maloobchodní 

síť 500 prodejen zejména v obcích a zaměstnávala na 3000 lidí.  

Cílem bakalářské práce je, analyzovat a navrhnou část informačního systému. Tato 

bakalářská práce bude obsahovat návrh sémantického, konceptuálního a relačního modelu, 

dekompozice funkce a diagram datových toků.  Informační systém bude vyuţívat personální 

oddělení pro příjem nových zaměstnanců, konkrétně na pozice zaměstnanců v maloobchodní 

činnosti. Budoucí informační systém by měl zajistit rychlejší přístup k informacím, snadnější 

vyhledávání a zobrazování konkrétních dat. 

V první části se zabývám teorií, která je nezbytná k pochopení celé problematiky. 

Druhou část obsahuje analýza a zhodnocení součastného stavu, na to navazuje třetí částí 

konkrétní řešení informačního systému Tempo, obchodní druţstvo. Na konci je zhodnocení 

výsledků návrhu. V závěru uvádím  moţnosti vyuţití bakalářská práce do budoucna. 
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2. Teoretická východiska návrhu datové základny 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1  Informační technologie 

Informační technologie jsou spojením hardwarového, softwarového, databázového a 

komunikačního vybavení závislých na danou třídu aplikací, Tvrdíková (2000). 

Ke zpracování dat potřebujeme znalosti, nástroje a metody – celkově je nazýváme 

informační technologie. 

V současné době lze konstatovat pomalu končící éru zpracování dat a nastupující éru 

informačních technologii, Kaluţa (2010). 

2.1.2 Informační systém 

Informační systém je systém uměle vytvořený člověkem a díky různým zkušenostem 

lidí, kteří na informačním systému pracují, ovlivňuje jeho kvalitu. Informační systém je 

skupina lidí, metod a technických prostředků, kteří zajišťují sběr, přenos, uchování, 

zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytnutí informací dle potřeby příjemců 

informací činných v systémech řízení, Tvrdíkova (2000).  

Informační systém se skládá z těchto komponentů: 

 Hardware 

Jedná se o technické prostředky dané firmy. Je zde zahrnuto, jak vybavenost osobními 

počítači dnes uţ spíše notebooky, tak i doplňky k nim jako jsou tiskárny, monitory, zvuková 

zařízení, promítací stroje. Mezi těmito zařízeními existuje propojení síťovými prvky a 

diskovým subsystémem pro práci s velkým objemem dat.  

 Software 

Je programové vybavení řídící chod počítače, usnadňuje práci s daty a můţe 

komunikovat s určitými uţivateli a okolním světem.  

 Orgware 

Organizační prostředky tvořené souborem nařízení a pravidel definující provozování a 

vyuţívání informačního systému a technologii. 
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 Peopleware 

Jedná se o lidskou sloţku informačního sytému, měla by být adaptabilní a účinně 

fungovat v prostředí informačních systému. 

 Reálný svět 

Je soubor legislativ, norem a informačních zdrojů, v kontextu s informačním 

systémem. 

Informační systém má být efektivní a při jeho vytváření by neměla být zanedbaná 

ţádna komponenta. Dnešní firmy se snaţí, neplýtvat svými prostředky a tak na tvorbu těchto 

informačních systémů si najímají jen ty nejzkušenější systémové inţenýry. 
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2.2 Databázový systém 

Data vkládána do osobního počítače jsou organizována v databázi a dále řízena 

skupinou programů, které nazýváme systém řízení báze dat. Tyto programy pracují pod 

operačním systémem osobního počítače. Takţe databáze a systém řízení báze dat tvoří datový 

systém, Kaluţa at al (2007). 

 

 

Obr. 2.2-1 

Mezi stěţejní vlastnosti databázových systémů patří: 

 Odstranění redundance dat 

Znamená odstranění údajů, které jsou v databázi uvedeny vícekrát a zabrání takzvané 

nekonzistenci dat. V systému to znamená například uchovávání různých hodnot, údajů a 

osobních dat daného zaměstnance v několika souborech. Bohuţel úplné odstranění redundancí 

není moţné a musí být plně kontrolováno. Pokud dojde k aktualizaci jedné hodnoty, musí být 

hodnota aktualizována všude, kde se vyskytuje.  

 Nezávislost dat  

Nezávislost dat na aplikačních programech a naopak zabraňuje tomu, aby přidání 

nového údaje nemělo za následek změnu všech programů (například v datech o 

zaměstnancích se přidá e-mail zaměstnance apod.).  

 Sdílení dat 

Při tvoření anebo pouţívání stávajících aplikací vyuţíváme data, která jiţ byla jednou 

do databázového systému vloţena a tímto je systém efektivnější pro moţné rozšíření. 

 Ochrana dat 

Data jsou shromaţďována většinou na jednom místě a to je velké riziko pro únik nebo 

vymazání dat ostatními uţivateli. Proto zde hlavní funkci zastává správce databáze, který 

uţivatelům přiděluje přístupová práva a hesla a zabezpečuje tak citlivá data, například 

omezením přístupu z určitých osobních počítačů. 

Databáze 

Systém řízení 

báze dat 
Aplikační 

programy 



 

12 
 

 Integrita databáze 

Databázový systém kontroluje data vkládaná do databází. Tato data jsou podle 

nastavených kriterii ověřována, takţe se nemůţe stát, aby například zaměstnanec měl 

trojciferný věk (210). Také zde můţe zapůsobit chyba softwaru či hardwaru a proto jsou data 

bezpečně ukládána a zálohována například na více harddiscích (součástka osobního počítače 

slouţící pro ukládání dat).  

 Pruţnost 

Uţivatel nemusí pouţívat jen nastavené uţivatelské prostředí, ale můţe vyuţít svých 

znalostí (dotazovací jazyky) a tím vybrat data z databáze. 

2.2.1 Databáze  

Můţeme ji taky znát pod názvem báze dat nebo datovou základnu.  

Rozumí se jí souhrn vzájemně souvisejících dat uloţených bez redundance a slouţící 

řadě aplikací, Kaluţa (1996). 

 Relační databáze 

 Je databáze tvořena soustavou tabulek. Základním kamenem této databáze jsou 

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

můţe vyjadřovat stejnojmennou relaci. Kaţdá relace se skládá ze sloupců (atributů) a řádku 

(n-tic), Kaluţa at al (1996). 

 Objektové databáze 

 Jsou zaloţeny 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 

uloţenými v databázi pracují objektové programovací jazyky, Kaluţa at al (2007). 

Uţivatelé uţívající databáze se dělí: 

 Správce databáze 

Odpovídá za celkový chod databáze, přiděluje práva uţivatelům a stará se o celkový 

rozvoj databáze jak výkonnostní tak struktury.  

 Aplikační programátor 
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Tvoří uţivatelské rozhraní programu, aby bylo přijatelné pro běţného uţivatele a tím 

mu poskytuje moţnosti práce s daty. 

 Koncový uţivatel 

Díky aplikačním programům je komunikace pro uţivatele jednodušší a můţe ukládat, 

aktualizovat a provádět výběr dat, ale jen v rozmezí daného programu. 

2.2.2 Systém řízení báze dat (SŘBD) 

 Programové vybavení (software), které slouţí k vymezení struktury databáze jejímu 

naplnění daty, aktualizaci dat a k výběrům údajů podle potřeb uţivatele prostřednictvím 

aplikačních programů. Systém řízení báze dat je součástí systémového softwaru, Kaluţa at al 

(2007).  

Primární funkce Systému řízení báze dat jsou: 

 Definování struktury databáze 

Tvoření databázových struktur, jejich změna a charakter jednotlivých údajů (například 

zda se jedná o údaj dlouhý 5 čísel nebo 10 čísel). Tyto struktury jsou uloţeny ve slovníku dat. 

 Naplnění databáze daty 

Vkládaní dat a jejich uloţení do databáze v rozsahu, jakým je definován ve struktuře 

databáze, která je uloţena ve slovníku dat. 

 Aktualizaci obsahu databáze 

Úprava dat vloţených do databáze, moţnost smazání, aktualizace či doplnění. 

 Výběr dat 

Nejdůleţitější funkce databáze pro uţivatele. Smyslem této funkce je setřídění, 

seskupení či sloučení dat dle potřeb jejího uţivatele. Je to hlavní důvod proč celou databázi 

děláme. 

Tyto funkce jsou realizovány těmito komponentami: 

 Překladače databázových jazyků 
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Mění příkazy uţivatele do cílové formy. Tyto jazyky se dělí na definiční jazyk, který 

definuje strukturu databáze. Manipulační jazyk, který upravuje data v databázi. Dotazovací 

jazyk slouţí pro výběr z databáze. V současné době spojuje všechny tyto jazyky například 

program Oracle. 

 Programy pro práci se slovníkem dat 

Programy se starají o vkládání a aktualizaci dat v datovém slovníku.  

 Výkonné programy databáze 

Starají se o naplnění databáze daty jejich aktualizací a hlídají neoprávněné vstupy 

uţivatelů nebo mazání či upravování dat v databázi. Starají se o celkovou integritu databáze. 

 Sluţební programy 

Jsou to programy, které slouţí hlavně potřebám správce databáze. Správci poskytují 

informace o pouţívání dat a celkový pohled na databázi. Pomáhá mu tvořit databáze z jiných 

existujících databázi a zabezpečuje ochranu dat před zneuţitím a ztracením. 

2.2.3 Datový slovník 

Zahrnuje strukturu databáze, sloţení datové základny a informace pro zprávu dat. 

Obsahuje seznam datových objektů v databázi, název a popis datových prvků a jejich vztahy, 

integritní omezení, přidělená práva a jména uţivatelů. 
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2.3 Datové modelování 

2.3.1 Datový model 

Cílem datového modelu je navrhnout kvalitní datovou strukturu pro konkrétní aplikaci 

a databázový systém, který bude tato aplikace vyuţívat k uloţení dat. Designér chce tímto 

modelem zachytit dění v reálném světě. 

2.3.2 Tří-úrovňová koncepce datového modelovaní 

V přehledu 2.3.2-1 jsou uvedeny základní vlastnosti tříúrovňového datového modelování, 

Kaluţa (1996). 

Charakteristika 

modelu 

Úroveň modelování 

Sémantická Konceptuální Logická 

Konstruktory Objekt Entita, vztah Relace 

Forma popisu Volná slovní Grafická Výroková 

Zdroj Vstupní poţadavky Sémantický model Konceptuální model 

Výsledek Objektová struktura Struktura entit a vztahů Relační struktura 

Přehled 2.3.2-1 

Podle Profesora Kaluţi se v praxi vyuţívá tzv. tříúrovňová koncepce datového 

modelování, která se skládá z následujících fází, Kaluţa (1996): 

 

A. Sémantické modelování 

 Identifikace vstupních datových poţadavků 

 Specifikace datových objektů a jejich charakteristik 

 Korekce struktury datových objektů 

 

B. Konceptuální modelování 

 Vymezení struktury entit 

 Přiřazení primárních klíčů entitám 

 Definování vztahů 
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 Integrace dílčích částí modelu 

 

C. Logické relační modelování 

 Vytvoření soustavy předběţných relací 

 Přiřazení zbývajících atributů 

 Revize konceptuálního modelu 

 Normalizace modelu 

 Specifikace domén 

2.3.3 Sémantické modelování 

Cílem sémantického modelování je co nejúplnější strukturovaný popis datové části 

řešeného projektu informačního systému, Kaluţa (1996). Tvoří se struktura objektů, které 

jsou obrazem objektivní reality. Popis jednotlivých objektů je volný slovní. Postup 

sémantického modelování se skládá s těchto kroků.  

2.3.3.1 Identifikace vstupních datových poţadavků  

Vstupní datové poţadavky získáváme pomoci rozhovorů projektanta s uţivateli 

systému a při tomto rozhovoru sledujeme cíle projektu a potřeby uţivatelů. Studiem 

písemných materiálů zkoumáme dokumenty nebo formuláře, které mají vztah k řešenému 

informačnímu systému. Další poţadavky můţeme získat anketou, která má uţ jen doplňující 

charakter. 

2.3.3.2 Specifikace datových objektů a jejich charakteristik  

Upřesňujeme jednotlivé objekty, které tvoří datovou strukturu. Například objekt 

zaměstnanec můţe být specifikován následujícím způsobem: 

Název objektu: Zaměstnanec 

Popis:   Seznam všech zaměstnanců pracujících v TEMPU, OD 

Charakteristiky: Číslo zaměstnance, jméno, příjmení, datum narození, atd. 
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2.3.3.3 Korekce struktury datových objektů  

Podstatou této fáze je analýza vzniklé objektové struktury, identifikace a odstranění 

negativních jevů, kterými jsou, Kaluţa (1996). 

 synonyma a homonyma objektů a jejich charakteristik 

 redundance objektů a jejich částí 

 rozporné definice stejných prvků objektivní reality. 

 

Po těchto úpravách je projekt připraven přejít do druhé fáze, kterou je konceptuální 

modelování. 

2.3.4 Konceptuální modelování  

Hlavním úkolem konceptuálního modelu je zobrazení a popis objektů a vztahy mezi 

nimi, to znamená nalezení entit, vztahů a atributů, převedení do grafické podoby takzvaného 

E-R modelu, který obsahuje entity (etity) a vztahy (relationship). Také se můţeme setkat 

s označením ERA, které je stejné jak E-R model, ale navíc obsahuje atributy (attributes). 

V této grafické podobě je jiţ celkový datový model mnohem přístupnější běţným uţivatelům. 

Základní konstruktory konceptuálního modelování, Kaluţa (1996): 

 Entita 

Je objekt reálného světa, který je odlišný od ostatních objektů, například Pracovník. 

Graficky ji znázorňujeme jako obdélník s názvem jako obrázek 2.3.4-1 

  

 

 

 Vztah 

Vyjadřuje propojení mezi entitami, například vztah je zaměstnán v, přiřazuje entitu 

pracovník k entitě prodejna. Graficky jej znázorňujeme jako přímku s popisem. Těmito 

vztahy jsou charakterizovány vlastnosti, jako jsou stupeň, kardinalita a volitelnost. 

 

Pracovník 

Obrázek 2.3.4-1 entita 

 

Je zaměstnán 
Pracovník Prodejna 

Obrázek 2.3.4-2 
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 Stupeň 

Vyjadřuje počet vztahů asociovaných mezi entitami. Dělí se na unární, neboli 

rekurzivní vztah, to je vztah, který probíhá jen mezi jednou entitou viz obrázek 2.3.4-2 

 

 

 

 

 

Další vztah je binární, je to vztah mezi dvěma entitami viz obrázek 2.3.4-3 

 

 

 

A poslední vztah je ternární, je to vztah mezi třemi entitami. 

 Kardinalita 

Znamená počet výskytu entit ve vztahu, můţe mít hodnoty 1 aţ mnoho, v grafické 

podobě jej značíme 1 nebo písmeny m, n a na přímce mezi entitami pak šipkou jednoduchou 

nebo zdvojenou, která vyjadřuje kardinalitu. 

Jedna k jedné 1:1 obrázek 2.3.4-4 

 

 

 

Jedna k několika 1:n obrázek 2.3.4-5 

Ústředí Pracovník 
Pracuje 

Obrázek 2.3.4-4 

Žádost Objekt 
Posílá 

Obrázek 2.3.4-5 

Pracovník řídí 

Obrázek 2.3.4-3 
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Několik k několika m:n obrázek 2.3.4-6 

 

 

 

 Volitelnost 

Znamená, ţe účast entity je volitelná nebo povinná. Graficky jej znázorňujeme, 

povinný plnou čárou a volitelný přerušovanou čárou.  

 Atribut 

Znamená vlastnosti entity nebo vztahu, jako například entita zaměstnanec má atributy 

číslo zaměstnance, rodné číslo, jméno, příjmení, adresa atd., dále atribut pak má konkrétní 

hodnoty. 

 Sloţený atribut 

Znamená, ţe skupina atributů má tentýţ význam a je slučována dohromady, například 

atribut adresa má jednoduché atributy jako jsou PSČ, číslo popisné a město. 

 Doména 

Mnoţina přípustných hodnot přiřazená jednomu nebo více atributům. Například 

mnoţina všech hodnot čísla_pracovníka. 

 Klíč 

Zahrnuje seskupení atributů, které identifikují danou entitu a dělí se na: 

Kandidátní klíč, je to klíč, který jednoznačně identifikují danou entitu, například 

entita učitel můţe mít číslo učitele nebo rodné číslo.  

Ústředí Pracovník 
Pracuje 

Obrázek 2.3.4-6 

Sklad Prodejna 
Posílá 

Obrázek 2.3.4-7 
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Primární klíč byl vybrán z kandidátního klíče a byl zvolen k jednoznačné identifikaci 

dané entity. Grafický jej znázorňujeme jako název atributu a k němu přidělený znak #. 

Například u entity učitel je zvolen primární klíč číslo_učítele #. Primární klíč musí splňovat 

dvě zákonitosti. 

1) neexistují dva výskyty entity E, které mají stejnou hodnotu primárního (kandidátního) 

klíče. 

2) jestliţe se vypustí kterákoliv část primárního (kandidátního) klíče entity E, vlastnost 1) 

přestane platit.  

 

Alternativní klíč je klíč, který nebyl zvolený za primární, ale kdykoliv se stane, ţe 

jsou v primárním klíči porušeny zákonitosti, tak alternativní klíč nahradí primární. V našem 

případě to je rodné číslo. 

Cizí klíč je klíč entity, který je zároveň primární klíč jiné entity. Například 

zákazník_IČO # v entitě zákazník je cizí klič zákazník_IČO * v entitě faktura. Graficky jej 

znázorňuje značka *. 

 Slabá Entita 

Znamená, ţe primární klíč dané entity obsahuje cizí klíč jiné entity, děje se u entit, 

které nedokáţeme jednoznačně identifikovat. Graficky jej znázorňuje zdvojený obdélník, viz 

obrázek 2.3.4-6. 

 

 

 

 

Strategie tvorby konceptuálního modelu 

Kdyţ vezmeme v potaz základní konstruktory konceptuálního modelování, tak nám 

z toho vyplynou dvě strategie tvoření konceptuálního modelování a to jsou: 

Uchazeč Kontaktní adresa 

Kontaktuje 

Obrázek 2.3.4-8 

U_RC # U_RC * 
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Strategie shora dolů, ze které vychází postup od entit k atributům. V tomto případě se 

nejprve definují jednotlivé entity a pak se definují atributy. Tato strategie je určena pro 

zkušené projektanty, Kaluţa (1996). 

Strategie zdola nahoru, ze které vychází postup od atributu k entitám. V této strategii 

začneme tvořit atributy, které budeme později přiřazovat k jednotlivým entitám. Tato strategie 

je jednoduší, ale má nevýhodu v tom, ţe nevidíme celkový obraz datového modelu, Kaluţa 

(1996). 

2.3.4.1 Vymezení struktury entit 

Tato základní fáze konceptuálního modelování slouţí pro grafické zobrazení pomoci 

základních konstruktorů s přiřazením vlastních jmen navrhneme strukturu entit v modelu.  

2.3.4.2 Přiřazení primárních klíčů entitám 

Kdyţ máme vymezené entity a jejich jména v předešlé kapitole 2.3.4.1, přiřadíme 

k nim kandidátní klíče. Z těchto kandidátních klíčů důslednou analýzou zvolíme primární 

klíč. Při výběru primárních klíčů, pokud to je moţné, se snaţíme vyhnout sloţeným klíčům. 

2.3.4.3 Definování vztahů 

Mezi jednotlivými entitami vzniká vztah, který nám zobrazuje určité propojení. To 

znamená, ţe mezi dvěma nebo více entitami je určitá souvislost. 

Kromě stupně se dále kaţdému vztahu přiřadí kardinalita a volitelnost, ta se vyznačí 

příslušnými konstruktory v diagramu E-R, Kaluţa (1996). 

2.3.4.4 Integrace dílčích částí modelu 

Při rozsáhlých projektech je tvorba modelu rozdělena mezi několik designéru, toto 

můţe firmě ušetřit peníze a čas. Bohuţel kaţdý designér má jiný pohled na objektivní realitu a 

můţou nastat problémy vzájemné kompatibility.  

Lze rozeznat nejméně tyto kategorie konfliktů v modelu: 

 synonyma 

 homonyma 

 nesoulad konstruktorů 
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 nesoulad kardinality a volitelnosti 

 nesoulad klíčů. 

Detailněji je popisuje profesor Kaluţa v knize „Tvorba datového modelu v prostředí 

strategických informačních systému“, Kaluţa (1996). 

2.3.5 Logické relační modelování  

Během vývoje databázových systémů se postupně vyvinuly tyto koncepce, které 

formují logické relační modelování, Kaluţa (1996): 

 Hierarchickou 

 Síťovou 

 Relační 

 Objektivně orientovanou databázi 

V této práci bude pouţívána relační koncepce. 

Ještě neţ přejdeme ke konkrétním konstruktorům, musíme si objasnit, ţe řada 

konstruktorů z konceptuálního modelování přejímá logické modelování, jako jsou atribut, 

doména a klíč.  

Mezi základní konstruktory relační koncepce, patří, Kaluţa (1996).: 

 Relace 

Je to dvojrozměrná datová struktura tvořena záhlavím a tělem. Záhlaví je tvořeno 

názvy atributu, tělo relace je tvořeno sloupci neboli atributy a řádky neboli n-ticemi, Kaluţa at 

al (2007). 

 Normalizace 

Podstatou normalizace dat je postupná dekompozice datového modelu, rozdělení 

atributů do většího počtu relací a postupně se mnoţina relací převádí do vyšších normálních 

forem, Kaluţa (1996): 

 První normální forma 

 Relace neobsahuje vícehodnotové atributy. 
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 Druhá normální forma 

Je relace, kdyţ je v první normální formě a kaţdý neklíčový atribut je plně funkčně 

závislý na primárním klíči. 

 Třetí normální forma 

Je relace, kdyţ je v druhé normální formě a kaţdý neklíčový atribut je netranzitivně 

závislý na primárním klíči. 

 Boyce-Coddova normální forma 

Je relace, kdyţ je v třetí normální formě a kaţdý determinant funkční závislosti v rela-

ci je zároveň kandidátním klíčem. 

Většina autorů se shoduje ţe Boyce-Coddova normální forma postačí, ale existuje i 

čtvrtá normální forma a pátá normální forma, Kaluţa (1996). 

Během relačního modelování se přechází z grafického prostředí do relační výrokové 

formy. 

R1(ATR#, ATR2#,…ATRM#, ATRM+1, ... ATRX,..) 

RZ ( ... ), 

R1 aţ RZ je relační strukturou modelu a ATR1# aţ ATRM# jsou primárními klíči 

relace, ATRM+1 aţ ATRX jsou klíči alternativními, Kaluţa (1996). 

2.3.5.1 Vytvoření soustavy předběţných relací 

V tomto kroku převedeme grafickou formu konceptuálního modelování do relační 

výrokové formy logického modelování. Předběţné relace jsou určeny svým jménem, 

kandidátními klíči a cizími klíči, Kaluţa (1996). 

2.3.5.2 Přiřazení zbývajících atributů 

K  jednotlivým předběţným relacím přiřadíme atributy, které byly vytvořeny na 

začátku konceptuálního modelování a nebyly doposud v logickém modelování pouţity. 

Vyhýbáme se vícehodnotovým a sloţeným atributům, Kaluţa (1996). 
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2.3.5.3 Revize konceptuálního modelu 

Jednotlivé úpravy konceptuálního modelu z důvodů přiřazení neklíčových atributů, 

můţe způsobovat vytvoření nových entit a jejich vztahů zapříčiněné sloţenými nebo 

vícehodnotovými atributy. Toto muţe taky nastat kdyţ designér pronikne hlouběji do 

modelované reality. Změny jsou zapsané v datovém slovníku a v logickém modelu, Kaluţa 

(1996).   

2.3.5.4 Normalizace modelu  

Datový model je podroben testům normalizace a jsou odstraněny chyby v strukturální 

a konzistenci vnitřních částí modelu. Normalizace ale neodstraní chyby, které vytvořil 

designér, jako je správnost celkové struktury a přesnost odrazu modelované reality. Jsou zde 

prověřeny všechny funkční závislosti mezi atributy pomoci normalizace od první normální 

formy aţ po BCNF, Kaluţa (1996). 

2.3.5.5 Specifikace domén 

V poslední fázi určíme charakteristiky platných hodnot domén a přiřadí se jednotlivým 

atributům. Jedná se o tyto charakteristiky, Kaluţa (1996): 

 typ (číselný, znakový, datum) 

 délka (počet znaků) 

 rozsah (meze od - do) 

 přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

 formát (struktura hodnot) 

 jedinečnost (kandidátní klíč) 

 přípustnost null hodnot 

 textový popis. 
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2.4 Funkční modelování 

2.4.1 Diagram datových toků 

DFD – Data Flow Diagram neboli česky diagram datových toků uţivatelům poskytuje 

grafické rozhraní k návrhu a zobrazení funkčního modelu systému a skládá se z  těchto 

základních prvků, Řepa (1999): 

 Proces  

Jedná se o zpracování dat, kterými je modelována realita. Proces znázorňuje 

transformaci dat, které vedou k vyprodukování výstupu. Dělí se na datový proces funkce, 

vyjadřující fyzickou transformaci dat, a na řídící proces, který vyjadřuje vzájemnou časovou 

návaznost. 

 Datový tok 

Vyjadřuje přenos dat z jedné části systému do jiné části systému. Znázorňuje se 

šipkou, kdy označeným směrem jdou data. 

 Datový sklad 

Jedná se o skladiště dat, kde data jsou dočasně uloţena pro moţnost dalšího pouţití.  

Pro kaţdý datový sklad musí existovat jeden datový tok dovnitř, uloţení dat, a jeden ven pro 

pouţití dat.   

 Terminátor 

Vyjadřuje objekt v okolí systému, s kterým systém komunikuje. Můţe to být například 

člověk, skupina lidí nebo jiný systém, který je vně modelovaného systému. 

 

 

2.4.2 Hierarchie DFD 

Model vyjádřený dle DFD má stromovou strukturu. Čím více je DFD rozloţen, tím lze 

DFD rozlišit na diagram různých úrovní. A to jsou jedna vrchní, řada středních a jedna 

spodní, Řepa (1999). 

Proces Datový tok Datový sklad Terminátor 

Obrázek 2.4.1-1 
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2.4.3 Pravidla tvorby DFD 

Při tvorbě DFD by se měla dodrţovat určitá pravidla je to z důvodu zajištění 

plnohodnotného vyuţití diagramu datových toků, Řepa (1999): 

 Číslování procesů 

Jednotlivé číslování procesů provádíme shora dolů po jednotlivých úrovních. 

Přiřazená čísla procesů identifikují úroveň rozkladu, do které funkce patří, a proces, jehoţ je 

tato funkce rozkladem. 

 Názvy procesů 

Jednoznačně identifikace názvu procesu, která by měla být stručná a výstiţná. 

 Sloţitost DFD 

Sloţitost DFD musí být srozumitelná i pro ostatní uţivatele, takţe nesmí být příliš 

komplexní, nemůţe obsahovat velké mnoţství procesů a toků. Ideálně by DFD měl obsahovat 

3 aţ 9 funkcí. 

 Přehlednost a estetičnost 

DFD by měl být technický správně nakreslený, jak po stránce estetické tak i 

srozumitelné pro ostatní uţivatelé.  

 Konzistence DFD 

Rozumíme tím logickou soudrţnost diagramu. Díky hierarchickému rozkladu se můţe 

stát, ţe jedna skutečnost je uvedena ve více diagramech. Proto prověříme, zda horní má jen 

podúrovně, střední má niţší i vyšší úrovně a spodní má pouze vyšší úrovně. 
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2.5 Shrnutí teorie 

Při tvorbě datového modelu bude autor postupovat pomoci tříúrovňové datové 

koncepce. K určení vstupních datových poţadavků budou pouţity písemné materiály a 

rozhovor s pomocí dotazníku. 

V sémantickém modelování se specifikují datové objekty pomoci slovního popisu a 

základní funkce systému. 

V konceptuálním modelování specifikuji jednotlivé entity a vztahy mezi nimi. Poté je 

vyjádřím grafickou formou pomoci E-R modelu. Entitám jsou přiřazeny a přidány atributy, 

ze kterých je zvolen primární klíč. 

V relačním modelování je vytvořena soustava předběţných relací, poté následuje 

soustava úplných relací. Všechny relace jsou podrobeny normalizaci aţ po Boyce-Coddovu 

normální formu. Vyspecifikuji domény kaţdého atributu, kterým přidělím charakteristiky, 

jako jsou datový typ, délku, přípustnost null hodnot a jedinečnost.  

V poslední fází v bakalářské práci vytvořím dekompozici funkce a diagram datových 

toků. 
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3. Metodologie a metody výzkumu 

Autor této bakalářské práce pouţívá metodu takzvaného sociologického výzkumu, 

který vede k prozkoumání souvislostí a vztahů. Sociologický výzkum se dělí na kvantitativní 

a kvalitativní. Kvantitativní výzkum znamená, ţe o problematice máme teoretické poznatky a 

ty nám slouţí jako východisko daného problému a ukazují, jak máme k problému přistupovat. 

Kvalitativní výzkum začíná sběrem dat, které spolu souvisí a končí novou teorií, ve které jsou 

obsaţeny nové poznatky, Kaluţa (2010).  

V této práci bude pouţit kvalitativní výzkum, kdy začíná autor sbírat data a z těchto 

dat se bude snaţit zlepšit daný problém.   

Pro získávání informací slouţí určená technika. V této práci pro získání základních 

informací bude pouţit individuální osobní rozhovor, který však má své výhody i nevýhody. 

Mezi výhody rozhovoru patří jednoznačně bezprostřední kontakt dotazujícího se zkoumanou 

realitou a účastníky, má také zachytit výjimečné náměty a postřehy dotazovaných. Jako 

nevýhody lze povaţovat časovou náročnost, finanční nákladnost, neochotu dotazovaných 

spolupracovat a jsou taky kladeny velké nároky na dotazujícího, jak po stránce vytvoření 

správných otázek, tak na jeho řečnické vlohy, Kaluţa (2010). 

Hlavní cíl individuálního rozhovoru je získat dostatek informací pro návrh 

databázového systému.  

V první fázi si dotazující připraví cíl rozhovoru, pomocí kterého autor bakalářské 

práce určí datové objekty, charakteristiky, a funkce systému. 

Otázky zvolené v rozhovoru byly vytvořeny pro zjištění, kdo bude s informačním 

systémem pracovat, jaké programové vybavení má personální oddělení. Určení, které části 

informačního systému jsou důleţité a ze  kterých části získává pracovnice personálního 

oddělení dostatek informaci. 

3.1 Průběh výzkumu 

Rozhovor probíhá mezi dotazujícím se a respondentem rozhovoru, v tomto případě to 

je pracovnice personálního oddělení ve firmě Tempo, obchodní druţstvo. Rozhovor probíhá 

podle předem vypracované osnovy a tento standardizovaný rozhovor je řízen dle předem 

připravených otázek. Je vhodné nechat respondentovi částečnou volnost při odpovídání na 
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otázky, coţ můţe pomoci oběma stranám. Respondent se cítí uvolněněji a odpovědi jsou lépe 

formulované a dotazující můţe získat více informací o daném problému, Kaluţa (2010).  

Program rozhovoru 

 úvod 

 podstata projektu 

 struktura rozhovoru 

 přehled témat rozhovoru 

 shrnutí 

 dotazy respondenta 

 závěr 

 

Před začátkem rozhovoru je nutné dbát na správnou etiku. Předem je nutno domluvit 

danou schůzku s respondentem a informovat ho o očekávané délce rozhovoru. Na tuto 

schůzku přijít řádně upravený a znát podrobnosti problému, které jsou volně k dispozici.  

V úvodní části rozhovoru dotazující sdělí základní informace o projektu, v našem 

případě o této bakalářské práci. Dále následuje svolení respondenta k provedení 

individuálního osobního rozhovoru. 

Postupně jsou kladeny otázky, které byly dopředu připraveny a dotazující nechává 

respondentovi dostatek času k zodpovězení a k případným otázkám k upřesnění daného 

dotazu. 

V další fázi následuje shrnutí zjištěných informací a ověření, zda byly veškeré dotazy 

správně pochopeny. Můţe taky nastat situace, ţe respondent má ještě k projektu několik 

otázek a tazatel by měl na ně odpovědět. Kaţdý by měl být během rozhovoru připraven, ţe by 

mohlo dojít ke komunikačnímu šumu, ke kterému během schůzky zpravidla dochází. 

Na závěr dochází k domluvení dalších postupů. Shrnutí získaných informací a po 

vyhodnocení by měly být informace zaslány i respondentovi, který by měl obdrţet jak 

konkrétní rozhovor, tak i způsob, jak bude autor s daty nakládat 

Rozhovor 

 Rozhovor je uveden v příloze číslo 1      
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3.2 Shrnutí metodologie 

Díky informacím z předem připraveného individuálního osobního rozhovoru můţe 

autor této bakalářské práce snadněji analyzovat současný stav řešené problematiky a pouţít 

získané informace pro návrh řešení.  
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4. Analýza a zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

Ze získaných informací pomocí rozhovoru s pracovníkem personálního oddělení ve 

firmě Tempo, obchodní druţstvo byla provedena analýza stavu řešené problematiky. 

Pracovnice personálního oddělení dostává ţivotopisy e-mailem, které vytiskne, nebo 

ţivotopisy které jsou zasílány na personální oddělení poštou. Tyto dokumenty jsou značeny 

číselnou řadou a zakládány do kartotéky. 

Nedostatky stávajícího systému: 

 Pouţití kartotéky a informací uloţených v osobním počítači můţe docházet 

k redundanci dat. 

 Chybí datová základna pro správu dat  

 Vyhledávání správných lidí v kartotéce zabírá čas a je neefektivní 

 V kartotéce se mohou objevit ţádosti staršího data  

 Nelze zobrazit konkrétní data 

Veškeré nedostatky by měl odstranit nově navrţený informační systém pro personální 

oddělení, který zjednoduší práci při vyhledávání konkrétních potencionálních zaměstnanců. 

Získané informací z ţivotopisů, jako jsou například praxe, vzdělání, místo bydliště a mnoho 

dalších uţitečných informací, je nutné doposud sloţitě hledat v nedokonalé kartotéce a 

v jednotlivých přiloţených ţivotopisech. 

Právní předpisy 

Personální oddělení se musí řídit vnitřními předpisy a Stanovami Tempa, obchodního 

druţstva. Dále existuji i právní normy a určité poţadavky na ţadatele o zaměstnání, vţdy se 

však musí dodrţet ochrana osobních údajů. 

Mezi hlavní poţadavky na ţadatele o zaměstnání patří výpis z rejstříku trestů, který je 

důleţitý pro moţnost přijetí do zaměstnání v oblasti obchodní činnosti, kterou se zabývá 

Tempo, obchodní druţstvo. Dále Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, a to konkrétně § 52 

písmena f) „nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný výkon 

této práce; spočívá-li nesplňování těchto poţadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, 
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je moţné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliţe byl zaměstnavatelem v době 

posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 

neodstranil, 

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamţitě zrušit 

pracovní poměr, nebo pro závaţné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závaţné porušování 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je moţné dát 

zaměstnanci výpověď, jestliţe byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně 

upozorněn na moţnost výpovědi“. 

Tyto základní právní předpisy budou zohledněny v návrhu informačního systému.  

  Firma Tempo, obchodní druţstvo se zabývá administrativní, velkoobchodní a 

provozní činností. A právě o provozní činnost půjde v této bakalářské práci. 

Největší fluktuace zaměstnanců je v provozní činnosti a to práce na prodejnách. Jedná 

se o 99 prodejen, ve kterých jsou průměrně zaměstnáni 3 zaměstnanci. Kaţdý týden ukončí 

nebo nastoupí do zaměstnání cca 4 lidé. Vedoucí pracovníci – instruktoři, kteří se o tyto 

prodejny provozně starají, musí mnohdy ze dne na den řešit personální problémy na konkrétní 

prodejně. V současné době instruktor provádí výběr uchazeče ve spolupráci s personálním 

oddělením. 

Navrhovány informační systém pro personální oddělení by měl plnit tyto funkce: 

Administraci – která by evidovala uchazeče o zaměstnání, zaměstnance. 

Personální oddělení – které by evidovalo ţádosti o volná pracovní místa, školení a 

soupis obchodů.  
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5. Návrh racionálního řešení subsystému 

 S mnoţstvím sesbíraných dat pomocí dotazníku a analýzou současného stavu byl 

 vytvořen návrh řešení dané situace a bude pomáhat při příjímání nových 

 zaměstnanců, jejich zápis do databáze, postup výběru konkrétního pracovníka, 

 pomoc při zaškolování a přiřazení konkrétní prodejně. Projekt začíná funkčním modelem. 

5.1 Funkční model 

Informační systém pro personální oddělení se dělí na správu uchazečů a zaměstnanců 

a správu vnitřní dokumentace. Funkce daného informačního systému jsou následovně 

dekomponovány. 

5.1.1 Dekompozice funkcí 

 

 

 

 

 1.1 Správa uchazečů a zaměstnanců – Spravuje uchazeče o zaměstnání a 

zaměstnance 

 1.2 Personální oddělení – Spravuje ţádosti o volná pracovní místa, školení 

a soupis obchodů. 

Obrázek 5.1.1 - 1 
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 1.1.1 Správa uchazečů o zaměstnání – Proces, který zahrnuje základní 

operace s údaji uchazečů. 

 1.1.2 Správa zaměstnanců -  Proces, který zahrnuje základní operace s údaji 

zaměstnanců. 

 

 1.1.1.1 Vloţení a úprava uchazeče o zaměstnání – vloţení a úprava údajů 

uchazeče o zaměstnání. 

 1.1.1.2 Vymazání uchazeče o zaměstnání – vymazání údajů uchazeče o 

zaměstnání.  

 1.1.1.3 Zpracování údajů uchazeče o volné pracovní místo – zpracování 

údajů pro výpočty a přehledy k sestavám uchazečů o zaměstnání. 

1.1.1

Správa uchazečů o 
zaměstnání

1.1.1.1

Vloţení  a úprava 
uchazeče o zaměstnání 

1.1.1.2

Vymazání  uchazeče o 
zaměstnání

1.1.1.3

Zpracování údajů 
uchazeče o volné 
pracovní místo

Obrázek 5.1.1 - 2 

Obrázek 5.1.1 - 3 
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 1.1.2.1 Vloţení a úprava zaměstnance – vloţení a úprava údajů 

zaměstnance. 

 1.1.2.2 Vymazání zaměstnance – vymazání údajů o zaměstnanci.  

 1.1.2.3 Zpracování údajů zaměstnance – zpracování údajů pro výpočty a 

přehledy k sestavám zaměstnanců. 

 

 1.1.1.2 Správa ţádosti o volné pracovní místo – spravuje základní údaje 

ţádostí o volné pracovní místo  

 1.1.1.3 Správa školení – spravuje základní údaje o školení. 

 1.1.1.4 Správa obchodů – spravuje základní údaje o obchodech. 

 

 

 

Obrázek 5.1.1 - 4 

Obrázek 5.1.1 - 5 
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 1.2.1.1 Vloţení a úprava ţádosti o volné pracovní místo – vloţení a úprava 

údajů ţádosti o volné pracovní místo. 

 1.2.1.2 Vymazání ţádosti o volné pracovní místo – vymazání údajů ţádosti 

o volné pracovní místo. 

 1.2.1.3 Zpracování údajů ţádosti o volné pracovní místo – zpracování 

údajů pro výpočty a přehledy k sestavám ţádostí o volná pracovní místa. 

 

 

 1.2.2.1 Vloţení a úprava školení – vloţení a úprava údajů o školení. 

 1.2.2.2 Vymazání školení – vymazání údajů o školení. 

 1.2.2.3 Zpracování údajů školení – zpracování údajů pro výpočty a 

přehledy k sestavám školení. 

Obrázek 5.1.1 - 6 

Obrázek 5.1.1 - 7 
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 1.2.3.1 Vloţení a úprava obchodu – vloţení a úprava údajů obchodu. 

 1.2.3.2 Vymazání obchodu – vymazání údajů o obchodu. 

 1.2.3.3 Zpracování údajů obchodu – zpracování údajů pro výpočty a 

přehledy k sestavám obchodu. 

5.1.2 Diagram datových toků 

Prostředí informačního systému je modelováno kontextovým diagramem, který 

představuje diagram datových toků nejvyšší úrovně.  

Kontextový diagram 

Obrázek 5.1.1 - 8 

  
Obrázek 5.1.2 -1 Kontextový diagram 
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Diagramy niţších úrovní jsou uvedeny v přílohách. 

5.1.2.2Popis datových toků 

Název toku Směr toku Popis toku 

01_Údaje o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání > Personální oddělení Tok dat údajů o 

uchazeči 

02_Údaje o 

obchodech 

Personalistka > Personální oddělení Tok dat údajů o 

obchodech 

03_Údaje o 

školeních 

Personalistka > Personální oddělení Tok dat údajů o 

školeních 

04_Výběr 

zaměstnance 

Instruktor > Personální oddělení Tok poţadavků 

k výběru zaměstnance 

05_Přehled ţádosti 

o zaměstnání 

Personální oddělení > Instruktor Proces, který předává 

údaje o ţádostech o 

zaměstnání 

instruktorovy 

06_Přehled 

zaměstnanců 

Personální oddělení > Instruktor Proces, který předává 

údaje o zaměstnancích 

instruktorovy 

08_Přehled o 

školeních 

Personální oddělení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o školeních 

personalistce 

09_Přehled o 

obchodech 

Personální oddělení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o obchodech 

personalistce 

34_Informace o 

přijetí 

Personální oddělení > Uchazeč o zaměstnání Tok vyvolávající 

informace o přijetí či 

nepřijetí uchazeče 

Tabulka 5.1.2.2 - 1 Kontextový diagram 

Název toku Směr toku Popis toku 

01_Údaje o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání > Správa uchazečů a 

zaměstnanců 

Tok dat o uchazeči 
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02_Údaje o 

obchodech 

Personalistka > Personální oddělení Tok dat o obchodech 

03_Údaje o 

školeních 

Personalistka > Personální oddělení Tok dat o školení 

04_Výběr 

zaměstnance 

Instruktor > Správa uchazečů a zaměstnanců Tok poţadavků 

k výběru zaměstnance 

05_Přehled ţádosti 

o zaměstnání 

Personální oddělení > Instruktor Proces, který předává 

údaje o ţádostech o 

zaměstnání 

instruktorovy 

06_Přehled 

zaměstnanců 

Správa uchazečů a zaměstnanců > Instruktor Proces, který předává 

údaje o zaměstnancích 

instruktorovy 

07_Údaje ţádosti o 

volné pracovní 

místo 

Uchazeč o zaměstnání > Personální oddělení Tok dat ţádosti o volné 

pracovní místo 

08_Přehled o 

školeních 

Personální oddělení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o školeních 

personalistce 

09_Přehled o 

obchodech 

Personální oddělení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o obchodech 

personalistce 

31_Vymazání 

nevyhovujících 

ţádostí o volné 

pracovní místo 

Instruktor > Personální oddělení Tok informací pro 

vymazání 

nevyhovujících ţádosti 

o volné pracovní místo 

32_Přehled 

uchazečů o 

zaměstnání 

Správa uchazečů a zaměstnanců > 

Personalistka 

Proces, který předává 

údaje uchazečů o 

zaměstnání 

personalistce 

33_Informace 

zaměstnanců 

Správa uchazečů a zaměstnanců > 

Personalistka 

Tok vyvolávající 

informace zaměstnanců 

pro personalistku  

34_Informace o Správa uchazečů a zaměstnanců > Uchazeč o Tok vyvolávající 

informace o přijetí či 
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přijetí zaměstnání nepřijetí uchazeče 

Tabulka 5.1.2.2 – 2 Hlavní úroveň subsystému 

Název toku Směr toku Popis toku 

01_Údaje o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání > Správa uchazečů o 

zaměstnání 

Tok dat o uchazeči 

04_Výběr 

zaměstnance 

Instruktor > Správa zaměstnanců Tok poţadavků 

k výběru zaměstnance 

06_Přehledy 

zaměstnanců 

Správa zaměstnanců > Instruktor Proces, který předává 

údaje o zaměstnancích 

instruktorovy 

10_Informace o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání-Store > Správa 

uchazečů o zaměstnání 

Tok předávající 

informace z úloţiště do 

procesu správa 

uchazečů o zaměstnání  

11_Zápis údajů o 

uchazeči 

Správa uchazečů o zaměstnání > Uchazeč o 

zaměstnání-Store 

Tok dat zapisující údaje 

o uchazeči 

12_ Zápis údajů o 

zaměstnanci 

Správa zaměstnanců > Zaměstnanec-Store Tok dat zapisující údaje 

o zaměstnanci 

13_ Informace o 

zaměstnanci 

Zaměstnanec-Store > Správa zaměstnanců Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

správa zaměstnanců 

14_Údaje o 

uchazečích 

Správa uchazečů o zaměstnání > Instruktor Tok dat o uchazečích 

22_Vymazání 

nepotřebného 

uchazeče 

Instruktor > Správa uchazečů o zaměstnání Tok dat informujících o 

vymazání nepotřebného 

uchazeče 

32_Přehled 

uchazečů o 

zaměstnání 

Správa uchazečů o zaměstnání > 

Personalistka 

Proces, který předává 

údaje uchazečů o 

zaměstnání 

personalistce 

33_Informace 

zaměstnanců 

Správa zaměstnanců > Personalistka Tok vyvolávající 

informace zaměstnanců 

pro personalistku 
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34_Informace o 

přijetí 

Správa zaměstnanců > Uchazeč o zaměstnání Tok vyvolávající 

informace o přijetí či 

nepřijetí uchazeče 

Tabulka 5.1.2.2 – 3 Správa uchazečů a zaměstnanců 

Název toku Směr toku Popis toku 

02_ Údaje o 

obchodech 

Personalistka > Správa obchodů Tok dat o obchodech 

03_Údaje o 

školeních 

Personalistka > Správa školení Tok dat o školení 

05_Přehled ţádosti 

o zaměstnání 

Správa ţádosti o volné pracovní místo > 

Instruktor 

Proces, který předává 

údaje o ţádostech o 

zaměstnání 

instruktorovy 

07_Údaje ţádosti o 

volné pracovní 

místo 

Uchazeč o zaměstnání > Správa ţádosti o 

volné pracovní místo 

Tok dat ţádosti o volné 

pracovní místo 

08_Přehled o 

školeních 

Správa školení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o školeních 

personalistce 

09_Přehled o 

obchodech 

Správa obchodů > Personalistka Proces, který předává 

údaje o obchodech 

personalistce 

15_Zápis dat 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Správa ţádosti o volné pracovní místo > 

Ţádosti o volné pracovní místo 

Tok dat zapisující údaje 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

16_Informace 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Ţádosti o volné pracovní místo > Správa 

ţádosti o volné pracovní místo 

Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

správa ţádosti o volné 

pracovní místo 

17_Zápis dat o 

školení 

Správa školení > Školení Tok dat zapisující údaje 

o školení 

18_Informace o 

školení 

Školení > Správa školení Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

správa školení 
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19_Zápis dat o 

obchodu 

Správa obchodů > Obchody Tok dat zapisující údaje 

o obchodech 

20_Informace o 

obchodu 

Obchody > Správa obchodů Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

správa obchodů 

31_Vymazání 

nevyhovujících 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Instruktor > Správa ţádosti o volné pracovní 

místo 

Tok informací pro 

vymazání 

nevyhovujících ţádosti 

o volné pracovní místo 

Tabulka 5.1.2.2 – 4 Personální oddělení 

Název toku Směr toku Popis toku 

01_Údaje o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání > Vloţení a úprava 

uchazeče 

Tok dat o uchazeči 

10_Informace o 

uchazeči 

Uchazeč o zaměstnání-Store > Zpracování 

údajů uchazeče 

Tok předávající 

informace z úloţiště do 

procesu zpracování 

údajů uchazeče 

11_Zápis údajů o 

uchazeči 

Vloţení a úprava uchazeče > Uchazeč o 

zaměstnání-Store 

Tok dat zapisující údaje 

o uchazeči 

14_Údaje o 

uchazečích 

Zpracování údajů uchazeče > Instruktor Tok dat o uchazečích 

21_Odstranění 

nepotřebného 

uchazeče 

Vymazání uchazeče > Uchazeč o zaměstnání-

Store 

Vymazání 

nepotřebného uchazeče 

z úloţiště 

22_Vymazání 

nepotřebného 

uchazeče 

Instruktor > Vymazání uchazeče Tok dat informujících o 

vymazání nepotřebného 

uchazeče 

32_Přehled 

uchazečů o 

zaměstnání 

Zpracování údajů uchazeče > Personalistka Proces, který předává 

údaje uchazečů o 

zaměstnání 

personalistce 

Tabulka 5.1.2.2 – 5 Správa uchazečů o zaměstnání 
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Název toku Směr toku Popis toku 

04_Výběr 

zaměstnance 

Instruktor > Vloţení a úprava zaměstnance Tok poţadavků 

k výběru zaměstnance 

06_Přehledy 

zaměstnanců 

Zpracování údajů zaměstnance > Instruktor Proces, který předává 

údaje o zaměstnancích 

instruktorovy 

12_ Zápis údajů o 

zaměstnanci 

Vloţení a úprava zaměstnance > 

Zaměstnanec-Store 

Tok dat zapisující údaje 

o zaměstnanci 

13_Informace o 

zaměstnancích 

Zaměstnanec-Store > Zpracování údajů 

zaměstnance 

Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

správa zaměstnanců 

23_Odstranění 

zaměstnance 

Instruktor > Vymazání zaměstnance Tok dat informujících o 

odstranění zaměstnance 

24_Vymazání 

nepotřebného 

zaměstnance 

Vymazání zaměstnance > Zaměstnanec-Store Vymazání 

nepotřebného 

zaměstnance z úloţiště 

33_Informace 

zaměstnanců 

Zpracování údajů zaměstnance > 

Personalistka 

Tok vyvolávající 

informace zaměstnanců 

pro personalistku 

34_Informace o 

přijetí 

Zpracování údajů zaměstnance > Uchazeč o 

zaměstnání 

Tok vyvolávající 

informace o přijetí či 

nepřijetí uchazeče 

Tabulka 5.1.2.2 – 6 Správa zaměstnanců 

Název toku Směr toku Popis toku 

05_Přehled ţádosti 

o volné pracovní 

místo 

Zpracování údajů ţádosti o volné pracovní 

místo > Instruktor 

Proces, který předává 

údaje o ţádostech o 

zaměstnání 

instruktorovy 

07_Údaje ţádosti o 

volné pracovní 

místo 

Uchazeč o zaměstnání > Vloţení a úprava 

ţádosti 

Tok dat ţádosti o volné 

pracovní místo 

15_Zápis dat 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Vloţení a úprava ţádosti > Ţádost o volné 

pracovní místo 

Tok dat zapisující údaje 

ţádosti o volné 

pracovní místo 
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16_Informace 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Ţádost o volné pracovní místo > Zpracování 

údajů ţádosti o volné pracovní místo 

Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

zpracování údajů o 

volné pracovní místo 

26_Vymazání 

ţádosti o volné 

pracovní místo 

Vymazání ţádosti o volné pracovní místo > 

Ţádost o volné pracovní místo 

Vymazání ţádosti 

volné pracovní místo z 

úloţiště 

31_Vymazání 

nevyhovujících 

ţádostí o volné 

pracovní místo 

Instruktor > Vymazání ţádosti o volné 

pracovní místo 

Tok informací pro 

vymazání 

nevyhovujících ţádosti 

o volné pracovní místo 

Tabulka 5.1.2.2 – 7 Správa ţádosti o volné pracovní místo 

Název toku Směr toku Popis toku 

03_Údaje o 

školeních 

Personalistka > Vloţení a úprava školení Tok dat o školeních 

08_Přehled o 

školeních 

Zpracování údajů o školení > Personalistka Proces, který předává 

údaje o školeních 

personalistce 

17_Zápis dat o 

školení 

Vloţení a úprava školení > Školení Tok dat zapisující údaje 

o školení 

18_Informace o 

školení 

Školení > Zpracování údajů o školení Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

zpracování údajů o 

školení 

27_Vymazání 

nevyhovujících 

školení 

Personalistka > Vymazání školení Tok informací pro 

vymazání 

nevyhovujících školení 

28_Vymazání 

školení 

Vymazání školení > Školení Vymazání informací o 

školení z úloţiště 

Tabulka 5.1.2.2 – 8 Správa školení 

 

Název toku Směr toku Popis toku 

02_ Údaje o 

obchodech 

Personalistka > Vloţení a úprava obchodů Tok dat o obchodech 
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09_Přehled o 

obchodech 

Zpracování údajů o obchodu > Personalistka Proces, který předává 

údaje o obchodech 

personalistce 

19_Zápis dat o 

obchodu 

Vloţení a úprava obchodů > Obchody Tok dat zapisující údaje 

o obchodech 

20_Informace o 

obchodu 

Obchody > Zpracování údajů o obchodu Tok předává informace 

z úloţiště do procesu 

zpracování údajů o 

obchodu 

29_Zrušení 

obchodu 

Personalistka > Vymazání obchodu Tok informací pro 

zrušení obchodu 

30_Vymazání 

obchodu 

Vymazání obchodu > Obchody Vymazání informací o 

obchodu z úloţiště 

Tabulka 5.1.2.2 – 9 Správa obchodů 

 

5.1.2.3Popis datových úloţišť 

Název úložiště Popis 

Uchazeči o zaměstnání V datovém úloţišti, pro uloţení informací o 

uchazečích se eviduje identifikační číslo 

uchazeče, titul, jméno, příjmení, pohlaví, 

rodinný stav, datum narození, rodné číslo, 

vzdělání, telefon, email, datum registrace 

uchazeče, obec, ulice, číslo popisné, PSČ. 

Dále je zde evidovaná kontaktní adresa, 

nezbytné dokumenty a získaná praxe. 

Zaměstnanci V datovém úloţišti, pro uloţení informací o 

zaměstnancích se eviduje identifikační číslo 

zaměstnance, jméno, příjmení, pohlaví, 

rodinný stav, datum narození, rodné číslo, 

telefon, email, řidičsky průkaz skupiny B, 

funkce, zdravotní průkaz, obec, ulice, číslo 

popisné, PSČ. Dále je zde evidováno, 

v kterém obchodě pracuje, informace o 

přijetí a které školení vykonal. 
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Ţádosti o volné pracovní místo V Datovém úloţišti, pro uloţení informací o 

ţádostech o volné pracovní místo se eviduje 

identifikační číslo ţádosti, název pracovního 

místa, datum podání ţádosti. Dále 

uskutečněné výběrová řízení, rozhodnutí o 

přijetí či odmítnutí a který uchazeč podal 

příslušnou ţádost o volné pracovní místo. 

Školení V datovém úloţišti, pro uloţení informací o 

školeních se eviduje identifikační číslo 

školení, název školení, školitel, datum 

školení, doba platnosti školení, cena školení, 

místo školení. 

Obchody V datovém úloţišti pro uloţení informací o 

obchodech se eviduje identifikační číslo 

obchodu, obec, ulice, číslo popisné, 

přidělený instruktor, určený počet 

zaměstnanců, typ obchodu, telefon, email, 

PSČ. 

Tabulka 5.1.2.3 - 1 
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5.2 Datový model 

V datovém modelu jsou pro tvorbu datové základny navrhnuty tyto datové objekty.  

 Uchazeč o zaměstnání 

 Adresa kontaktní 

 Praxe 

 Nezbytné dokumenty 

 Ţádost o volné pracovní místo  

 Výběrové řízení 

 Rozhodnutí 

 Přijetí 

 Zaměstnanec 

 Obchod 

 Školení 

5.2.1 Sémantický model 

Objekt:   Uchazeč o zaměstnání 

Popis:  Uchazeč o zaměstnání můţe ţádat o několik pracovních míst. Uchazeč 

o zaměstnání je jednoznačně identifikován svým číslem uchazeče o 

zaměstnání, uchazeč podává základní informace o sobě. 

Charakteristiky:  Identifikační číslo uchazeče, titul, jméno, příjmení, pohlaví, rodinný 

stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání, telefon, email, datum 

registrace uchazeče, obec, ulice, číslo popisné, PSČ. 

Objekt:  Adresa kontaktní 

Popis: Kontaktní adresa nám slouţí z důvodu moţnosti kontaktování uchazeče 

o zaměstnání, kdyby bydlel jinde, neţ na své adrese jako například v 

podnájmu. 

Charakteristiky:  Obec, ulice, číslo popisné, PSČ. 

Objekt:  Praxe 
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Popis: Praxe je informace o bývalých zaměstnavatelích a získané praxi. 

Uchazeč mohl mít v průběhu let více zaměstnavatelů, ale taky nemusel 

mít ţádného z důvodu moţnosti nástupu hned po škole. 

Charakteristiky: Identifikační číslo praxe, zaměstnavatel, datum nástupu, datum 

ukončení, pracovní pozice, druh práce, důvod odchodu.  

Objekt:  Nezbytné dokumenty 

Popis: Nezbytné doklady zajišťuji přijetí adekvátního zaměstnance, který je 

beztrestný na základě údajů výpisu z rejstříku trestů. Další jsou důvody 

výpovědi dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a to konkrétně § 

52. 

Charakteristiky:  Beztrestnost, výpověď dle písmene f, výpověď dle písmene g, 

zdravotní průkaz, lékařská prohlídka, řidičský průkaz skupiny B, doklad 

o studiu.  

Objekt:  Ţádost o volné pracovní místo 

Popis: Uchazeč o zaměstnání ţádá o určité pracovní místo, uchazeč můţe 

ţádat o více pracovních míst. 

Charakteristiky: Identifikační číslo ţádosti, název pracovního místa, datum podání 

ţádosti.  

Objekt:  Výběrové řízení 

Popis: Uchazeč je podroben výběrovému řízení. Kaţdý uchazeč musí 

absolvovat osobní pohovor, u kterého je podrobně probírána jeho praxe 

a dosaţené vzdělání a základy práce na osobních počítačích. Můţe se 

stát, ţe uchazeč na výběrové řízení nedorazí. U instruktora bude 

vkládáno jméno a příjmení. 

Charakteristiky: Označení zkoušky, druh zkoušky, datum zkoušky, výsledek, instruktor.  

Objekt:  Rozhodnutí 

Popis: Rozhodnutí o přijetí ţadatele o zaměstnání. O přijetí ţadatele rozhoduje 

 vedoucí pracovník - instruktor, který v podniku zajišťuje veškerý servis 

obchodům jemu přidělených. U instruktora bude vkládáno jméno a 

příjmení. 

Charakteristiky: Datum rozhodnutí, instruktor, rozhodnutí 

Objekt:  Přijetí 

Popis: Přijetí nám charakterizuje dobu změnění statusu uchazeče na 

zaměstnance. Doba přijetí je rozdělena na dobu určitou a dobu 
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neurčitou, pracovní doba je počet hodin, které musí zaměstnanec 

odpracovat v průběhu týdne.  

Charakteristiky: Datum nástupu, doba přijetí, místo výkonu práce, pracovní doba, 

nástupní plat, zkušební doba. 

Objekt:  Zaměstnanec 

Popis:    Údaje o zaměstnancích.   

Charakteristiky: Identifikační číslo zaměstnance, jméno, příjmení, pohlaví, rodinný stav, 

datum narození, rodné číslo, telefon, email, řidičsky průkaz skupiny B, 

funkce, zdravotní průkaz, obec, ulice, číslo popisné, PSČ. 

Objekt:  Obchod 

Popis: Obchod, ve kterém zaměstnanec pracuje. Zaměstnanec nastupuje ihned 

po přijetí do konkrétního obchodu. U instruktora bude vkládáno jméno 

a příjmení. 

Charakteristiky: Identifikační číslo obchodu, obec, ulice, číslo popisné, přidělený 

instruktor, určený počet zaměstnanců, typ obchodu, telefon, email, PSČ.  

Objekt:  Školení 

Popis: Školení, které jsou nutná pro výkon daného zaměstnání. Zaměstnanec 

musí absolvovat veškerá školení nutná pro výkon jeho práce. U 

školitele bude vkládáno jméno a příjmení. 

Charakteristiky: Identifikační číslo školení, název školení, školitel, datum školení, doba 

platnosti školení, cena školení, místo školení.  

5.2.2 Konceptuální model 

Entita: Uchazeč o zaměstnání 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo uchazeče U_ID# 

Titul U_titul 

Jméno U_jmeno 

Příjmení U_prijmeni 

Pohlaví U_pohlavi 

Rodinný stav U_rodstav 

Datum narození U_datnar 

Rodné číslo U_rodcislo 

Vzdělání U_vzdelani 

Telefon U_telefon 

Email U_email 

Datum registrace uchazeče U_datregu 

Obec U_obec 
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Ulice U_ulice 

Číslo popisné U_cp 

PSČ U_psc 
Tabulka 5.2.2 - 1 

Entita: Kontaktní adresa 

Atribut Identifikační označení 

Obec Ka_obec 

Ulice Ka_ulice 

Číslo popisné Ka_cp 

PSČ Ka_psc 
Tabulka 5.2.2 - 2 

Entita: Praxe 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo praxe Pr_ID# 

Zaměstnavatel Pr_zam 

Datum nástupu Pr_datnast 

Datum ukončení Pr_datuk 

Pracovní pozice Pr_pracpoz 

Druh práce Pr_druhp 

Důvod odchodu Pr_důvodo 
Tabulka 5.2.2 - 3 

Entita: Nezbytné dokumenty 

Atribut Identifikační označení 

Beztrestnost Nd_beztrestnost 

Výpověď dle písmene f Nd_vypf 

Výpověď dle písmene g Nd_vypg 

Zdravotní průkaz Nd_zdrpr 

Lékařská prohlídka Nd_lekpro 

Řidičsky průkaz skupiny B. Nd_ridskb 

Doklad o studiu Nd_doklads 
Tabulka 5.2.2 - 4 

Entita: Ţádost o volné pracovní místo 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo ţádosti Zvpm_ID# 

Název pracovního místa Zvpm_pracmist 

Datum podání ţádosti Zvpm_datpod 
Tabulka 5.2.2 - 5 

Entita: Výběrové řízení 

Atribut Identifikační označení 

Označení zkoušky Vr_oz# 

Druh zkoušky Vr_drhzk 

Datum zkoušky Vr_dat 
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Výsledek Vr_vysledek 

Instruktor Vr_instruktor 
Tabulka 5.2.2 - 6 

Entita: Rozhodnutí 

Atribut Identifikační označení 

Datum rozhodnutí R_datum 

Instruktor R_instru 

Rozhodnutí R_rozhod 
Tabulka 5.2.2 - 7 

Entita: Přijetí 

Atribut Identifikační označení 

Datum nástupu Pri_datnast 

Doba přijetí Pri_dobpri 

Místo výkonu práce Pri_mistvykp 

Pracovní doba v hodinách týdně Pri_pracdoba 

Nástupní plat Při_nplat 

Zkušební doba Při_zdoba 
Tabulka 5.2.2 - 8 

Entita: Zaměstnanec 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo zaměstnance Z_ID# 

Jméno Z_jmeno 

Příjmení Z_prijmeni 

Datum narození Z_datnar 

Rodné číslo Z_rodcis 

Telefon Z_telefon 

Email Z_email 

Řidičsky průkaz skupiny B Z_ridprukb 

Funkce Z_funkce 

Zdravotní průkaz Z_zdrpr 

Obec Z_obec 

Ulice Z_ulice 

Číslo popisné Z_cp 

PSČ Z_psc 
Tabulka 5.2.2 - 9 

Entita: Obchod 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo obchodu O_ID# 

Obec O_obec 

Ulice O_ulice 

Číslo popisné O_cp 

Přidělený instruktor O_pridinstr 

Určený počet zaměstnanců O_urcpoczam 
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Typ obchodu O_typob 

Telefon O_telefon 

Email O_email 

PSČ O_psc 
Tabulka 5.2.2 - 10 

Entita: Školení 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo školení S_ID# 

Název školení S_nazsk 

Školitel S_skolitel 

Datum školení S_datskol 

Doba platnosti školení S_dobapl 

Cena školení S_cenas 

Místo školení S_mists 
Tabulka 5.2.2 - 11 
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5.2.3 E-R diagram 
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54 
 

5.2.4 Logický relační model 

5.2.4.1 Předběţné relace 

Uchazeč o zaměstnání (U_ID# ,…) 

Adresa kontaktní  (U_ID*,…) 

Praxe    (U_ID*,PR_ID# …) 

Nezbytné dokumenty (U_ID*,…) 

Ţádost o volné pracovní .. (Zvpm _ID#,U_ID(FK),….) 

Výběrové řízení  (Zvpm _ID*, Vr_oz#,..) 

Rozhodnutí   ( Zvpm _ID*,….) 

Přijetí    ( Zvpm_ID*…) 

Zaměstnanec   (Z_ID#, Zvpm_ID(FK),  O_ID(FK),…) 

Obchod   (O_ID#,…) 

Školení   (S_ID#,…) 

Zam_sko   (Z_ID*,S_ID*)  

5.2.4.2Přiřazení zbývajících atributů 

Uchazeč o zaměstnání (U_ID#, U_titul, U_jmeno, U_prijmeni, U_pohlavi, U_rodstav, 

U_datnar, U_rodcislo, U_vzdelani, U_telefon, U_email, 

U_datregu, U_obec, U_ulice, U_cp, U_psc) 

Adresa kontaktní (U_ID*, Ka_obec, Ka_ulice, Ka_cp, Ka_psc) 

Praxe (U_ID*, Pr_ID#, Pr_zam, Pr_datnast, Pr_datuk, Pr_pracpoz, 

Pr_druhp, Pr_důvodo) 

Nezbytné dokumenty (U_ID*, Nd_beztrestnost, Nd_vypf, Nd_vypg, Nd_zdrpr, 

Nd_lekpro, Nd_ridskb, Nd_doklads) 

Ţádost o volné pracovní .. (Zvpm_ID#, U_ID(FK),  Zvpm_pracmist, Zvpm_datpod) 
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Výběrové řízení (Zvpm_ID*, Vr_oz#, Vr_drhzk, Vr_dat, Vr_vysledek, 

Vr_instruktor) 

Rozhodnutí   (Zvpm_ID*, R_datum, R_instru, R_rozhod) 

Přijetí ( Zvpm_ID *, Pri_datnast, Pri_dobpri, Pri_mistvykp, 

Pri_pracdoba, Pri_nplat, Pri_zdoba) 

Zaměstnanec (Z_ID#, Zvpm_ID(FK), O_ID(FK), Z_jmeno, Z_prijmeni, 

Z_datnar, Z_rodcis, Z_telefon, Z_email, Z_ridprukb, Z_funkce, 

Z_zdrpr, Z_obec, Z_ulice, Z_cp, Z_psc) 

Obchod (O_ID#, O_mesto, O_ulice, O_cp, O_pridinstr, O_urcpoczam, 

O_typob, O_telefon, O_email, O_psc ) 

Školení (S_ID#, S_nazsk, S_skolitel, S_datskol, S_dobapl, S_cenas, 

S_mists) 

Zam_sko   (Z_ID*,S_ID*)  

5.2.4.3 Popis relací a specifikace domén 

Uchazeč o zaměstnání 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

U_ID# Automatické 

číslo 

dlouhé 

cele číslo 

(5) 

Pk Ne Ano Identifikační číslo 

uchazeče 

U_titul Text 10  Ano Ne Titul 

U_jmeno Text 50  Ne Ne Jméno 

U_prijmeni Text 50  Ne Ne Příjmení 

U_pohlavi Text 4  Ne Ne Pohlaví 

U_rodstav Text 9  Ne Ne Rodinný stav 

U_datnar Datum   Ne Ne Datum narození 

U_rodcislo Text 10  Ne Ano Rodné číslo 

U_vzdelani Text 50  Ne Ne Vzdělání 

U_telefon Text 20  Ano Ne Telefon 

U_email Text 50  Ano Ne Email 
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U_datregu Datum   Ne Ne Datum registrace 

uchazeče 

U_obec Text 50  Ne Ne Obec 

U_ulice Text 50  Ano Ne Ulice 

U_cp Text 8  Ne Ne Číslo popisné 

U_psc Text 5  Ne Ne PSČ 

Tabulka 5.2.4.3 - 1 

Kontaktní adresa 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

U_ID* číslo dlouhé 

cele číslo 

(5) 

Pk+Fk Ne Ano Identifikační číslo uchazeče 

Ka_obec Text 50  Ne Ne Obec 

Ka_ulice Text 40  Ano Ne Ulice 

Ka_cp Text 8  Ne Ne Číslo popisné 

Ka_psc Text 5  Ne Ne PSČ 

 Tabulka 5.2.4.3 - 2 

Praxe 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

U_ID* Číslo dlouhé 

cele číslo 

(5) 

Pk+Fk Ne Ne Identifikační číslo 

uchazeče 

Pr_ID#  Číslo dlouhé 

cele číslo 

(5) 

Pk Ne Ne Identifikační číslo 

praxe 

Pr_zam Text 90  Ne Ne Zaměstnavatel 

Pr_datnast Datum   Ne Ne Datum nástupu 

Pr_datuk Datum   Ne Ne Datum ukončení 

Pr_pracpoz Text 50  Ne Ne Pracovní pozice 

Pr_druhp Text 50  Ne Ne Druh práce 

Pr_důvodo Text 50  Ne Ne Důvod odchodu 

 Tabulka 5.2.4.3 - 3 



 

57 
 

Nezbytné dokumenty 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

U_ID* číslo dlouhé 

cele 

číslo (5) 

Pk+Fk Ne Ano Identifikační číslo 

uchazeče 

Nd_beztrestnost Logický   Ne Ne Beztrestnost 

Nd_vypf Logický   Ne Ne Výpověď dle písmene f 

Nd_vypg Logický   Ne Ne Výpověď dle písmene g 

Nd_zdrpr Text 50  Ne Ne Zdravotní průkaz 

Nd_lekpro Logický   Ne Ne Lékařská prohlídka 

Nd_ridskb Logický   Ne Ne Řidičsky průkaz skupiny 

B. 

Nd_doklads Logický   Ne Ne Doklad o studiu 

Tabulka 5.2.4.3 - 4 

Ţádost o volné pracovní místo 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

Zvpm_ID# Automatické 

číslo 

dlouhé 

cele 

číslo (5) 

Pk Ne Ano Identifikační číslo 

ţádosti 

U_ID číslo dlouhé 

cele 

číslo (5) 

Fk Ne Ne Identifikační číslo 

uchazeče 

Zvpm_pracmist Text 50  Ne Ne Název pracovního 

místa 

Zvpm_datpod Datum   Ne Ne Datum podání ţádosti 

Tabulka 5.2.4.3 - 5 

Výběrové řízení 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

Zvpm_ID* 

 
Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk+Fk Ne Ne Identifikační číslo 

ţádosti 

Vr_oz# Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk Ne Ne Označení zkoušky 
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Vr_drhzk Text 50  Ne Ne Druh zkoušky 

Vr_dat Datum   Ne Ne Datum zkoušky 

Vr_vysledek Text 50  Ne Ne Výsledek 

Vr_instruktor Text 90  Ne Ne Instruktor 

 Tabulka 5.2.4.3 - 6 

Rozhodnutí 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

Zvpm_ID* 

 
Číslo dlouhé 

cele číslo 

(5) 

Pk+Fk Ne Ano Identifikační číslo ţádosti 

R_datum Datum   Ne Ne Datum rozhodnutí 

R_instru Text 90  Ne Ne Instruktor 

R_rozhod Logický   Ne Ne Rozhodnutí 

Tabulka 5.2.4.3 - 7 

 

Přijetí 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

Zvpm_ID * 

 
Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk+Fk Ne Ano Identifikační číslo 

ţádosti 

Pri_datnast Datum   Ne Ne Datum nástupu 

Pri_dobpri Text 50  Ne Ne Doba přijetí 

Pri_mistvykp Text 50  Ne Ne Místo výkonu práce 

Pri_pracdoba Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

 Ne Ne Pracovní doba 

v hodinách týdně 

Při_nplat Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

 Ne Ne Nástupní plat 

Při_zdoba Text 50  Ne Ne Zkušební doba 

 Tabulka 5.2.4.3 - 8 

Zaměstnanec 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 
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Z_ID# Automatické 

číslo 

dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk Ne Ano Identifikační číslo 

zaměstnance 

Zvpm_ID Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Fk Ne Ano Identifikační číslo 

ţádosti 

O_ID Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Fk Ne Ne Identifikační číslo 

obchodu 

Z_jmeno Text 50  Ne Ne Jméno 

Z_prijmeni Text 50  Ne Ne Příjmení 

Z_datnar Datum   Ne Ne Datum narození 

Z_rodcis Text 10  Ne Ano Rodné číslo 

Z_telefon Text 20  Ano Ne Telefon 

Z_email Text 50  Ano Ne Email 

Z_ridprukb Logický   Ne Ne Řidičsky průkaz 

skupiny B 

Z_funkce Text 50  Ne Ne Funkce 

Z_zdrpr Text 50  Ne Ne Zdravotní průkaz 

Z_obec Text 50  Ne Ne Obec 

Z_ulice Text 50  Ne Ne Ulice 

Z_cp Text 8  Ne Ne Číslo popisné 

Z_psc Text 5  Ne Ne PSČ 

Tabulka 5.2.4.3 - 9 

Obchod 

Atribut Datový 

typ 

Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

O_ID# Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk Ne Ano Identifikační číslo 

obchodu 

O_obec Text 50  Ne Ne Obec 

O_ulice Text 50  Ano Ne Ulice 

O_cp Text 8  Ne Ne Číslo popisné 

O_pridinstr Text 90  Ne Ne Přidělený instruktor 

O_urcpoczam Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

 Ne Ne Určený počet 

zaměstnanců 
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O_typob Text 50  Ne Ne Typ obchodu 

O_telefon Text 20  Ano Ne Telefon 

O_email Text 50  Ano Ne Email 

O_psc Text 5  Ne Ne PSČ 

Tabulka 5.2.4.3 - 10 

Školení 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

S_ID# Automatické 

číslo 

dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk Ne Ano Identifikační číslo 

školení 

S_nazsk Text 50  Ne Ne Název školení 

S_skolitel Text 90  Ne Ne Školitel 

S_datskol Datum   Ne Ne Datum školení 

S_dobapl Datum   Ne Ne Doba platnosti 

školení 

S_cenas Číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

 Ne Ne Cena školení 

S_mists Text 50  Ne Ne Místo školení 

Tabulka 5.2.4.3 - 11 

Zam_Sko 

Atribut Datový typ Délka Klíč Null Jedinečnost popis 

Z_ID# číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk+Fk Ne Ne Identifikační číslo 

zaměstnance 

S_ID# číslo dlouhé cele 

číslo (5) 

Pk+Fk Ne Ne Identifikační číslo 

školení 

Tabulka 5.2.4.3 - 12 
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6. Zhodnocení výsledků návrhu 

Navrhované řešení části informačního systému pro personální oddělení povede 

k zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců personálního oddělení TEMPO, obchodní 

druţstvo. 

Vedení současné evidence v papírové podobě a prostřednictvím kartotéky je 

neefektivní a nejednotné. Kdyţ chce instruktor vybrat vhodného kandidáta, musí přečíst 

v evidenci většinu ţádostí, neţ narazí na uchazeče s poţadovaným vzděláním. 

Ke kaţdému uchazeči o zaměstnání jsou individuálně vedeny kontaktní adresy, praxe 

a nezbytné dokumenty. Nezbytné dokumenty mohly být v minulosti přehlíţeny, ale návrhem 

tohoto řešení musí klíčový pracovník najít daný dokument a potřebné informace zapsat na 

konkrétní místo. 

Navrhované řešení umoţňuje zefektivnění práce zaměstnanců personálního oddělení a 

také instruktorů. Informace o uchazeči o zaměstnání budou centralizované a tím pádem 

umoţní k uloţeným informacím efektivní a snadný přístup jak ze strany personálního 

oddělení, tak ze strany instruktorů. 

Vedoucí zaměstnanci budou mít k dispozici nástroj, který jim umoţní rychlejší 

vyhledávání potencionálního zaměstnance z příchozích ţádostí, dle konkrétně zadaných 

poţadavků. Pracovník personálního oddělení zpracuje zaslaná data do počítače a pak uţ bude 

výběr s ţádostí ponechán na instruktorovi. Z tohoto důvodu můţe být proces výběru 

vhodného uchazeče rychlejší a efektivnější.  
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7. Závěr 

V této bakalářské práci bylo mým hlavním úkolem zjednodušit a zefektivnit výběr 

potencionálních uchazečů o zaměstnání. 

V první části popisuji základní informace o firmě Tempo, obchodní druţstvo. Dále 

uvádím základní pojmy, které jsou nezbytné pro vytvoření návrhu informačního systému v 

této bakalářské práci. Při zpracování teoretické části byla vyuţita odborná literatura. 

V druhé části popisuji metodologii a metody pouţívané při vytvoření návrhu. K 

získání důleţitých informací pro analýzu navrhovaného informačního systému je zde popsán 

návrh dotazníku a správný průběh rozhovoru. Tímto byly zjištěny základní poţadavky 

budoucího uţivatele.  

V třetí části je provedena analýza současného stavu personálního oddělení v oblasti 

potencionálních uchazečů o zaměstnání. 

Ve čtvrté části je podle poţadavku uţivatelů navrţen funkční a datový model. Ve 

funkčním modelu je navrţen diagram datových toků a DFD diagram. V datovém modelu je 

navrţen sémantický, konceptuální a relační model. 

Návrh slouţí jako podklad pro vytvoření informačního systému pro zefektivnění práce 

personálního oddělení. Jakmile dojde k vytvoření zkušební verze v oddělení informatiky, 

bude informační systém předán k testování vybraným zaměstnancům personálního oddělení a 

instruktorům. Během testování se zaměstnanci vyjádří k funkčnosti navrhovaného 

informačního systému, případně k odstranění chyb a k vylepšení aplikace. Na základě 

testování a výsledků bude rozhodnuto, zda bude navrhovaný informační systém zaveden do 

uţívání. 

Vytvořený návrh zahrnuje celkovou problematiku cíle bakalářské práce, takţe lze 

konstatovat, ţe cíl byl splněn. 
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Seznam zkratek 
 

IS – Informační systém 

SŘBD – Systém řízení báze dat 

E-R model – Entity-Relationship model 

Fk – Cizí klíč entity 

Pk – Primární klíč 

Nf – Normální forma 

IS – Informační systém 

BCNF – Boyce-Coddová normální forma 
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