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SUMMARY 

In my diploma thesis I analyzed requests of advisers for new builded 

Transport copany information system first. Then I defined requests from gained 

datas to functional specification. 

Next I used methods of UML standard and made a prototype of information 

systém. I represented that one by some diagrams, to show to how interlaced are 

this IS and his users. 

Finally I bringed in configuration of hardware and every each of modules, 

that is this system made of. 

Keywords: information system, analysis, design, UML, module 

ANOTACE 

V mé diplomové práci jsem nejprve analyzoval poţadavky odborných 

konzultantů na nově vznikající informační systém přepravní firmy. Následně jsem 

poţadavky z takto získaných podkladů formuloval do funkční specifikace.  

Dále jsem pomocí metod standardu UML vytvořil model informačního 

systému. Ten jsem znázornil několika diagramy, aby bylo vidět jak je daný IS a 

jeho uţivatelé provázán. 

Nakonec jsem navrhl hardwarovou konfiguraci a kaţdý z modulů, z nichţ se 

systém skládá. 

Klíčová slova: informační systém, analýza, návrh, UML, modul 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

a.s.  - akciová společnost 
CAT5E - Cathegory 5E (kategorie datové kabeláţe – kroucené dvojlinky) 
číslo TP - číslo technického průkazu 
ČSN EN - Česká státní norma 
DPH  - daň z přidané hodnoty 
HGF  - Hornicko-geologická fakulta 
HP  - Hewlett-Packard 
IČO  - identifikační číslo 
ID  - identificator 
IS  - informační systém 
IT  - informační technologie 
MS  - Microsoft 
MSDN  - Microsoft Developer Network (podpůrná síť fy Microsoft) 
MSDNAA - MSDN Academic Alliance (akademické spojení) 
OEČ  - osobní evidenční číslo 
PC  - Personal Computer (osobní počítač) 
PHM  - pohonné hmoty 
PSČ  - poštovní směrovací číslo 
PVC  - polyvinylchlorid 
RJ45  - Registered Jack (typ konektoru pro připojení k datové síti) 
RZ  - registrační značka 
STK  - stanice technické kontroly 
STP  - Shielded Twisted Pair (stíněná kroucená dvojlinka) 
UML  - Unified Modeling Language (sjednocený modelovací jazyk) 
VIN  - Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla) 
WiFi  - Wireless Fidellity (standard bezdrátového datového přenosu) 
WinAPI - Windows Application Programming Interface (aplikační 

programovatelné rozhraní) 
WM_  - Windows Message 
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1 Úvod 

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil tvorbu informačního systému 

přepravní firmy. Projekt není tvořen pro ţádnou existující firmu a jedná se tak 

vlastně o obecnou analýzu. Navrhovaný systém by měl pomáhat firmě, která jej 

bude pouţívat, k lepšímu postavení na trhu, v boji s konkurencí, s lepším 

fungováním vnitřního uspořádání a komunikace.  

V prvním ročníku navazujícího studia jsem vypracovával práci na téma 

„Autodoprava“ v několika předmětech. Poznatky a postupy nabyté v jednom 

předmětu jsem vyuţíval v následujících předmětech. Tato problematika se ukázala 

natolik zajímavá, ţe jsem chtěl získané poznatky a postupy vyuţít i pro větší 

projekt. V této práci se budu snaţit dát vzniknout systému, stavějícího na 

znalostech odborníků dané sféry. Přínosem by tedy měl být systém „šitý na míru“ 

jak po stránce odborné, tak i po stránce ergonomické.  

Odborným konzultantem této práce se stal pan Ing. Karel Kincl, pracující 

v současné době ve firmě ESB a.s., jenţ spolupracuje s ČEZ Počerady a.s. a 

poskytuje jí své sluţby v sekci logistiky. Pan Kincl se problematikou autodopravy 

zabývá celý svůj profesní ţivot. Aby z mé strany nedošlo k jakémukoliv pokusu o 

průmyslovou špionáţ, dohodli jsme se s p. Kinclem na vytvoření abstraktní firmy 

zabývající se autodopravou, jenţ bude středně veliká svým počtem zaměstnanců. 

Pro detailnější rozpracování kaţdé ze sekcí, z nichţ se tento IS skládá, 

jsem si vybral další spolukonzultanty. Vybral jsem si je na základě jejich 

pracovního a profesního zaměření a plně důvěřuji jejich schopnostem a znalostem 

v oboru. Účetní záleţitosti jsem konzultoval s Ing. Davidem Hotovým, se kterým 

spolupracuji jiţ dva roky. V záleţitostech týkající se dohledu nad technickým 

stavem autoparku jsem se obracel na dvojici Jakub Ondrášek a Vladimír Bouček. 

A nakonec, dispečerství a řízení chodu autoparku, co do vytíţenosti jsem 

konzultoval s panem Františkem Švandrlíkem. 

Jsem přesvědčen, ţe volba odborných poradců z různých firem pomůţe 

tomu, ţe daný systém bude pouţitelný univerzálně a kteroukoli firmou, která se 

autodopravou zabývá. Práce se zabývá přepravou materiálu. Obsahem této práce 
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není řešení přepravy osob, neboť se jedná o problematiku velice specifickou, která 

by vyţadovala další analýzu. 
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2 Analýza stavu a požadavků 

2.1 Popis systému  

Firma uvaţovaná v této práci je imaginární, coţ znamená, ţe nemohu říci, 

kolik má přesně zaměstnanců. Mohu ale definovat typy zaměstnanců a na základě 

takovéhoto rozdělení určit okruhy jejich činností, vzájemnou součinnost a vztahy 

podřízenosti. Typů zaměstnanců ve firmě je pět – vedoucí, dispečer dopravy, 

účetní, technik a řidič.  

Vedoucí je nadřízený všem ostatním zaměstnancům, můţe zadávat a 

korigovat jejich práci, prohlíţet výkazy, nahlíţet do závazků a pohledávek, 

rozhodovat ve věcech nákupu či prodeje vozidlového parku apod. Dispečer 

dopravy shání zakázky, je přímý nadřízený řidičů, koordinuje jejich práci a řeší 

vzniklé problémy. Účetní se stará o účetnictví firmy a zpracovává personální 

agendu. Technik dohlíţí na stav vozidel a opravuje závady. V případě závady, 

kterou není schopen opravit svépomocí, dochází ke kontaktování externí firmy. 

Řidiči jsou pro účely této práce nepodstatní neboť nezadávají do informačního 

systému ţádná data. Pro firmu jsou ale nepostradatelní, jelikoţ zprostředkovávají 

výkon práce hlavního smyslu firmy a ve finančních výkazech se objevují náklady 

na jejich mzdy. 

2.2 Vymezení problémových oblastí 

 Ze strany vedoucího: 

o přehled pohledávek a závazků 

o přehled zakázek 

o přehled zaměstnanců 

o přehled  o automobilech a jejich stavu 

o přehled nákladů a zisků firmy – denní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, 

roční apod. 

 Ze strany dispečera: 

o přehled zakázek 
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o vyuţití automobilů 

o přehled řidičů 

 Ze strany účetního: 

o náklady na provoz a údrţbu vozidel 

o přehled o zakázkách a pohledávkách 

o přesná specifikace poţadavků na nákup materiálu 

o vedení personální agendy 

o zpracování mezd zaměstnanců 

 Ze strany technika: 

o udrţování informací o technickém stavu vozidel 

o poţadavky na nákup materiálu a náhradních dílů 

 

2.3 Cíl navrhovaného informačního systému 

Cílem navrhovaného systému je zejména usnadnit, urychlit a zprůhlednit 

vnitřní komunikaci firmy. Tím se dosáhne větší efektivity a v neposlední řadě také 

úspory nákladů na vnitřní reţii firmy.  

 

2.4 Analýza požadavků uživatelů 

Poţadavek č.1: vytvoření systému pro evidenci vozidel firmy a jejich závad 

Zdroj poţadavku: dispečer 

Priorita řešení: vysoká 

Ověřitelnost:  poţadavek je ověřitelný monitorováním činnosti 

dispečera a technika 

Akceptační kriterium poţadavku: 

Systém musí spravovat data s definovanými atributy, disponovat 

uţivatelskými reporty a exporty 

 

Poţadavek č.2: vytvoření systému pro vedení účetní a personální agendy 

Zdroj poţadavku: účetní 
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Priorita řešení: vysoká 

Ověřitelnost:  poţadavek je ověřitelný monitorováním činnosti účetní 

Akceptační kriterium poţadavku: 

Systém musí spravovat data s definovanými atributy, disponovat 

uţivatelskými reporty a exporty, zálohováním dat 

Poţadavek č.3: vytvoření systému pro evidenci poţadavků na nákup materiálu 

Zdroj poţadavku: technik 

Priorita řešení: vysoká 

Ověřitelnost:  poţadavek je ověřitelný monitorováním činnosti 

technika a účetní 

Akceptační kriterium poţadavku: 

Systém musí spravovat data s definovanými atributy, disponovat 

uţivatelskými reporty a exporty 

Poţadavek č.4: vytvoření systému pro bilanční rozvahu 

Zdroj poţadavku: vedoucí 

Priorita řešení: vysoká 

Ověřitelnost:  poţadavek je ověřitelný monitorováním činnosti 

dispečera, technika a účetní 

Akceptační kriterium poţadavku: 

Systém musí spravovat data s definovanými atributy, disponovat 

uţivatelskými reporty a exporty 

 

2.5 Rozsah a cíle řešení 

Firma je právě zakládána, proto je třeba pozorně vyslechnout a analyzovat 

poţadavky zadavatele a jednotlivých uţivatelů. Pro splnění této části jsem tudíţ 

provedl pohovory s vypsanými konzultanty a z nich vzešly následující poţadavky: 

Evidence stavu vozidel firmy by měla dovolit uţivateli zjistit během  chvíle 

okamţitý stav všech vozidel a zadávat kritéria jejich výběru. 

Personální agenda má pomoci dohlíţet nad dodrţováním zákonných norem 

a správným výpočtem údajů, které následně zpracuje účetní agenda. 
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Účetní agenda vypočítává mzdy všech zaměstnanců firmy, zpracovává 

faktury přijaté a podklady pro vytvoření faktur vydaných.  

Evidence poţadavků na nákup materiálu má pomoci při přesném 

objednávání náhradních dílů a dalšího materiálu, popřípadě ukázat, kde 

vznikla chyba. 

Modul bilanční rozvahy přijímá data vytvořená účetní agendou, dává 

uţivateli přehled o okamţitém i dlouhodobém stavu firmy. 
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3 Funkční specifikace 

Cíle: 

Na základě analýzy bylo stanoveno, ţe systém bude obsahovat následující 

části (moduly): 

 Evidence stavu vozidel – tato část systému bude evidovat jednotlivá 

vozidla firmy, parametry vozidel, jejich technický stav, jednotlivé opravy a 

jejich rozsah a zda je vozidlo momentálně k dispozici, popřípadě jakou práci  

vykonává. 

 Personální agenda – zpracovává data jednotlivých zaměstnanců, jejich 

docházku, nárok na mzdu (zohledňuje práci přesčas, v noci, ve svátek, 

rizikový příplatek, atp.), upozorňuje na ţivotní a pracovní jubilea. 

 Účetní agenda – dle výstupních dat personální agendy zpracovává mzdy, 

dle výstupních dat evidence stavu vozidel vytváří faktury vydané, 

zpracovává faktury přijaté, zpracovává podklady pro daňová přiznání.  

 Evidence požadavků na nákup materiálu – tato část systému bude 

slouţit pro komunikaci mezi účetním a technikem, aby se minimalizovalo 

riziko nepřesného objednání materiálu a bylo moţno dohledat, kde došlo 

k chybě, pokud bude objednán nesprávný materiál. 

 Modul bilanční rozvahy – poskytuje uţivateli dle zadaných kritérií přehled 

o okamţitém nebo dlouhodobém stavu firmy, přehled jubileí zaměstnanců, 

databázi obchodních partnerů, náhled na aktuální vyuţití vozidel a stav 

vozového parku. 

Systém bude koncipován jako aplikace typu „klient – server.“  Pro přihlášení 

bude nutná autorizace a na serveru bude prováděna pravidelná záloha, jejíţ 

intervaly budou nastavitelné dle poţadavků zákazníka. K dispozici bude rovněţ 

okamţitá záloha mimo definovaný interval.  

Řešení představuje: 

Návrh nových aplikací 

Návrh databázové architektury 

Převod analogových dat do elektronické podoby 
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3.1 Data zpracovávaná systémem 

IS bude zpracovávat data: 

Textová – jména, názvy, tel. kontakty, datumy (řetězcové a číselné 

hodnoty) 

Obrazová – kopie dokladů, fotografie (dokumentace nestandardního stavu 

vozidel) 

V systému se nepředpokládá zpracovávání streamových dat, ať uţ zvuku 

nebo videa, z čehoţ vyplývá jeho nenáročnost na objem zpracovávaných dat. 

Z toho se dá předpokládat, ţe nevznikne potřeba nákupu speciálních serverových 

komponent a plně postačí běţná PC technika prodávaná jako mainstream. To 

rovněţ platí i o síťových prvcích, ať jiţ pasivních nebo aktivních. 

3.2 Popis vstupů a výstupů 

3.2.1 Vstupy 

Data zadaná uţivatelem z klávesnice 

Data naskenovaná scannerem (účetní doklady, tachografové kotoučky 

nebo výstupy z digitálního tachografu) 

Data ze zařízení připojitelných k PC (fotografie slouţící jako 

fotodokumentace) 

3.2.2 Výstupy 

Definované obrazové výstupy 

Tiskové sestavy 

Zálohy databází na CD nebo DVD 

3.3 Podmínky činnosti v reálném provozu 

Z hlediska běţného provozu se nejedná o informační systém, jeţ by 

vyţadoval neustálý provoz a server můţe být zároveň vyuţíván jako pracovní 

stanice vedoucího nebo účetní (dle rozhodnutí zákazníka).  Ochrana dat bude 
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zabezpečena autorizovaným přístupem, antivirovým systémem popřípadě 

doplněným o firewall a nezbytnou zálohou dat. 

 

3.4 Specifikace systému  

Informační systém bude vyuţíván pouze zaměstnanci firmy. Jeho 

architektura bude „klient–server“. Pro přístup do systému bude nutná autorizace 

v podobě uţivatelského jména a hesla. Na základě role přihlášeného uţivatele 

bude mít tento přístupné ty moduly, na které má nárok dle svého zařazení. 

Vedoucí tak bude mít přístupné všechny moduly (nejvyšší oprávnění) a například 

technik bude mít přístup jen k „evidenci a stavu vozidel“ a „zasílání poţadavků na 

nákup materiálu“ (nejniţší oprávnění). Všechny operace budou kromě zápisu a 

změny dat ukládat také identifikační údaje pro jednoznačnou identifikaci 

zadávajícího nebo editujícího uţivatele. Bude tak v budoucnu dohledatelné, kdo 

provedl jaké změny a případné nesrovnalosti a nejasnosti budou lehce 

objasnitelné. 
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4 Model informačního systému 

Při návrhu systému budou pouţity metody standardu UML, který pomáhá 

zpřehlednit, vizualizovat, navrhnout a dokumentovat programové a informační 

systémy. 

Slovní popis získaný analýzou ukazuje představu o fungování systému – 

naši i zákazníkovu – a pomáhá tak upřesnit poţadavky zákazníka a chápání 

tvůrce IS. Následuje seznam funkčních a nepodporovaných poţadavků, 

upřesňujících poţadavky zákazníka, které naznačují jeho poţadavky a také, co 

systém dovoluje a co nikoli. Následuje analýza slovního popisu, která pomáhá 

definovat hranice systému, coţ v další kapitole vyústí v Use Case diagram. Dále 

slovní popis určí seznam účastníků, kteří se systémem nějak přicházejí do styku. 

Vyplývá z něj také seznam tříd, který zpřehledňuje vlastní programování 

jednotlivých částí systému. 

4.1 Slovní popis 

Potenciální zákazník kontaktuje přepravní firmu telefonem, případně se 

dostaví osobně do sídla firmy, od které poţaduje přepravit materiál. Firma je 

zastoupena zaměstnancem (dispečer), který přijme zadání zakázky, jeţ bude 

obsahovat pro koho se bude materiál přepravovat (jméno, příjmení, adresu, 

telefon, popř. IČO), adresu dodání, jaký materiál se bude přepravovat. Dispečer 

zjistí nejbliţší moţný termín, kdy je k dispozici nějaké vozidlo, které by 

poţadovaný úkon odbavilo. Pokud jsou všechna vozidla dlouhodobě vytíţena, je 

zákazníkovi nabídnut náhradní termín nebo partnerská firma.   Zákazník můţe 

náhradu přijmout nebo odmítnout. Po splnění poţadavků je zákazníkovi 

fakturována pohledávka (faktura vydaná), kde bude datum vystavení, datum 

splatnosti, jaký materiál byl přepravován, odkud se materiál přepravoval, kam se 

materiál přepravoval, počet km a cena. 

Kromě přijímání zakázek má dispečer na starosti vytěţování firemních 

vozidel ve smyslu správného vyuţití typu vozidla k přepravovanému materiálu, 

ujetých kilometrů (nová vozidla musí jezdit více neţ starší) a osazení řidičem.  
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Dále dispečer přijímá výkazy  práce od řidičů a údaje z tachografů. Dispečer také 

do systému zavádí nově zakoupená vozidla.  

Kaţdé vozidlo je ve firemním informačním systému zavedeno pod 

identifikačním číslem a je k němu zapsána tovární značka, rok výroby, VIN, 

registrační značka, ujeté kilometry, průměrná spotřeba, náklady na provozní 

kapaliny (oleje, brzdové kapaliny, chladící kapaliny, kapaliny do ostřikovačů), 

náklady na pneu (pořizovací cena, ujeté kilometry), počet poháněných náprav, 

náklady na pojištění automobilu, náklady na leasing a jeho nosnost. 

Kromě dispečera je zaměstnán technik, který  má na starosti stav firemních 

vozidel. Pokud zjistí na některém z vozidel závadu, snaţí se ji opravit. V případě, 

ţe by toto nebylo moţné, kontaktuje odborný servis, který následně vozidlo 

převezme a opraví jej. Odborný servis fakturuje firmě závazek (faktura přijatá). 

Technik také objednává náhradní díly, potřebné k opravám vozidel. 

Dalším zaměstnancem firmy je účetní, ten zpracovává fakturační údaje 

(číslo objednávky, najeté km, spotřeba PHM, mzdové náklady, cena), vytváří 

faktury vydané, zpracovává faktury přijaté (cena, popis, mnoţství) a zadává jejich 

platby. Účetní také vede pokladnu, kontroluje ve výpisech z banky zda byly 

provedeny platby za všechny faktury přijaté a vydané, kontroluje podklady pro 

výpočet mezd a tiskne přehledy. 

Posledním zaměstnancem firmy je vedoucí (můţe se jednat o majitele 

firmy), který vyuţívá firemní systém, aby mohl kontrolovat stav firmy z pohledu 

vytíţenosti vozidel, nákladnosti vozidel a celkových nákladů a zisků. 

Kaţdý zaměstnanec je z hlediska firemního systému charakterizován 

identifikačním číslem, jedinečným v celém IS, dále jménem, příjmením, rodným 

číslem a adresou. 

Legenda: 

Červeně – podstatné jméno kandidátem na třídu 

Zeleně – podstatné jméno kandidátem na atribut 

Modře – sloveso kandidátem na operaci/metodu 
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4.2 Analýza slovního popisu 

Seznam funkčních požadavků: 

1. Zákazník zadá objednávku 

2. Zákazník souhlasí s náhradním termínem nebo odmítne objednávku 

3. Zákazní zaplatí za poskytnuté sluţby 

4. Dispečer přijme od zákazníka objednávku 

5. Dispečer zjistí, zda je volné vozidlo, pokud není, navrhne náhradní termín 

6. Účetní zpracuje zákazníkovi za poskytnuté sluţby fakturu vydanou  

7. Technik kontroluje stav vozidel 

8. Technik opravuje vozidla 

9. Technik objednává náhradní díly 

10. Technik kontaktuje odborný servis a předává vozidlo do opravy 

11. Odborný servis přijímá vozidla, opravuje vozidla 

12. Odborný servis fakturuje za poskytnuté sluţby fakturu přijatou 

Seznam nepodporovaných požadavků: 

1. Zakázka není zadána, pokud není k dispozici ţádné vozidlo a zákazník 
nesouhlasí s náhradou 

2. Firma nebude přepravovat materiál přesahující maximální nosnost vozu 

Seznam účastníků: 

Zákazník – zadává zakázku, po splnění jeho poţadavků uhradí fakturu 

Účetní – po splnění parametrů zakázky pak tuto fakturuje zákazníkovi, přijímá 

pohledávky a platí je 

Dispečer – přijímá zakázku od zákazníka, zajišťuje vytíţenost vozidel, vkládá 

nová vozidla do systému, zapisuje do systému podklady pro fakturaci 

zakázek 

Technik – kontroluje stav vozového parku, opravuje závady, objednává náhradní 

díly, kontaktuje odborný servis a předává vozidla do opravy 

Vedoucí – kontroluje vytíţenost vozidel, kontroluje nákladnost vozidel, kontroluje 

výdaje a zisky 
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Partnerská firma – přijímá zakázky, zasílá faktury 

Odborný servis – přijímá vozidla do opravy a po odstranění jejich závad zasílá 

faktury 

Seznam tříd: 

Třída 1: Zákazník 
Atributy: ID_zákazníka, jméno, příjmení, název, adresa, IČO, telefon 
Operace: zadej zakázku, přijmi náhradní termín, odmítni zakázku, zaplať 
pohledávku 

Třída 2: Zaměstnanec 
Atributy: ID_zaměstnance, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa 
Operace: ---- 

Třída 3: Účetní 
Atributy: → Zaměstnanec 
Operace: fakturuj pohledávku, zaplať závazek 

Třída 4: Technik 
Atributy: → Zaměstnanec 
Operace: zjisti stav vozidla, oprav vozidlo, objednej materiál, kontaktuj odborný 
servis 

Třída 5: Řidič 
Atributy: → Zaměstnanec 
Operace: ---- 

Třída 6: Dispečer 
Atributy: → Zaměstnanec 
Operace: přijmi zakázku, zjisti volné vozidlo, navrhni náhradní termín, zapiš výkaz, 

zapiš nové vozidlo 

Třída 7: Vedoucí 
Atributy: → Zaměstnanec 
Operace: kontroluj vytíţenost vozidel, kontroluj nákladnost vozidel, kontroluj 

výdaje a zisky 

Třída 8: Odborný servis: 
Atributy: ID_servisu, název, adresa, IČO, telefon 
Operace: přijmi vozidlo, oprav vozidlo, fakturuj závazek 

Třída 9: Partnerská firma: 
Atributy: ID_firmy, název, adresa, IČO, telefon 
Operace: přijmi zakázku, fakturuj závazek 

Třída 10: Faktura 
Atributy: datum vystavení, datum splatnosti, cena 
Operace: ---- 
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Třída 11: Pohledávka 
Atributy: → faktura, ID_pohledávky, ID_zákazníka, odkud odvézt, kam dovézt, 

materiál, počet km 
Operace: ---- 

Třída 12: Závazek 
Atributy: → faktura, ID_závazku 
Operace: ---- 

Třída 13: Vozidlo 
Atributy: ID_vozidla, tovární značka, rok výroby, VIN, RZ, nosnost, ujeté kilometry, 

průměrná spotřeba, náklady na provozní kapaliny, náklady na 
pneumatiky, počet poháněných náprav, náklady na pojištění, náklady na 
leasing 

Operace: ---- 

4.3 Use Case diagram 

Jedná se o prvek jazyka UML a dává přehledně nahlédnout na navrhovaný 

systém. Tento diagram definuje vztahy mezi případy (někdy se také hovoří o 

scénářích) uţití systému a aktéry stojící vně systému. Případy uţití (Use Case) 

specifikující vzory chování realizované softwarovým systémem. Kaţdý případ uţití 

lze chápat jako posloupnost vzájemně navazujících transakcí vykonaných v 

dialogu mezi aktérem a vlastním softwarovým systémem. Jako aktéry pak 

definujeme uţivatele či jiné systémy, kteří budou vstupovat do interakce 

s vyvíjeným softwarovým systémem. [7] 

Vidíme zde zaměstnance firmy (účetní, technik, dispečer, vedoucí, řidič), 

zákazníka přicházejícího zadat zakázku, partnerskou firmu a odborný servis, jeţ 

provádí opravy, které není firma schopna opravit svépomocí. Hranice systému 

jsou jasně patrné a lze je vyčíst na aktérech, kteří nejsou zaměstnanci firmy. 

Vidíme pouze ty jejich interakce, které se nějak dotýkají firmy. Samozřejmě to 

neznamená, ţe by jiné interakce jiţ neprováděli, jen pro náš systém nejsou 

důleţité (např. odborný servis nebo partnerská firma jistě zaměstnává vlastní 

zaměstnance nebo objednává náhradní díly). 
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obr.1 – diagram případů užití navrhovaného systému 
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4.4 Diagram tříd 

Zachycuje základní objekty vyvíjeného informačního systému a detailněji 

zobrazuje vztahy mezi nimi. Jeho účelem je zachytit statický pohled na vyvíjený 

systém.  

Třídou rozumíme popis mnoţiny objektů majících společnou strukturu, 

chování, vztahy a sémantiku. Objekt můţe být instancí právě jedné třídy (stejně 

jako např. strojírenský výrobek můţe být vyroben pouze podle jediné výrobní 

dokumentace). Jména tříd volíme tak, aby byla součástí slovníku popisujících 

doménovou oblast (reinkarnace reálného světa do softwarového systému). Pojmy 

instance třídy a objekt můţeme zaměňovat, neboť vyjadřují v tomto kontextu 

totéţ. [7] 

V našem případě jsou zde třídy účetní, technik, dispečer, vedoucí, řidič, 

partnerská firma, vozidlo, faktura, zákazník, odborný servis a jejich vazby, které 

jsou popsány tak, aby bylo moţno vidět, jak fungují ve skutečnosti. Kaţdá ze tříd 

se skládá z jednotlivých atributů. Jedná se o data, která o třídě evidujeme a jeţ 

kaţdou třídu jasně definují. Kaţdá třída dále obsahuje seznam operací, coţ jsou 

úkony vykonávané v předem definovaných situacích. V rámci systému se jedná o 

funkce, které se vykonají při volání jednotlivých funkcí. Operace ale nejsou 

povinné, coţ je vidět například u faktur. Faktury obsahují pouze atributy a z toho 

vyplývá, ţe nevykonávají ţádné operace.  
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obr.2 – diagram tříd navrhovaného systému 
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4.5 Objektový diagram 

Diagram objektů popisuje konfigurace instancí tříd (objektů) kompatibilní s 

odpovídajícím diagramem tříd. Typ objektu specifikuje skupinu operací, které 

mohou být objektem prováděny. Stejně jako v reálném světě člověk vystupuje v 

různých rolích podle toho v jakém kontextu se právě nachází (v zaměstnání se 

nachází v roli pracovníka, doma je manţelkou či manţelem, v automobilu řidičem 

či pasaţérem apod.), stejně vystupuje i objekt vzhledem k ostatním objektům, se 

kterými je v relaci. Kaţdá role, ve které se objekt nachází, pak odpovídá danému 

typu a naopak. Jinými slovy řečeno, podle aktuální role, ve které se objekt 

nachází, můţe tento provádět pouze operace dané odpovídajícím typem 

objektu. [7] 

Diagram slouţí pro lepší představu o tom, co se v sytému děje a jaké vazby 

jsou mezi objekty. Ukázka objektového diagramu na obrázku č. 3 zachycuje část 

IS. Popis celého systému pomocí objektových diagramů by byl velmi rozsáhlý a 

pro účely návrhu v této práci řešeného systému nebylo vytvoření kompletního 

popisu systému objektovými diagramy nutné.  
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obr.3 – objektový diagram 
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4.6 Sekvenční diagram 

Diagramy pouţité do této chvíle vypovídaly o tom, jak vypadá statická 

podoba informačního systému. Zde se dostáváme k dynamickým pohledům. 

Na téma dynamických pohledů uvádí Vondrák [2003, s. 22], cituji: „Podstata 

specifikace dynamického chování objektově orientovaného systému spočívá 

v modelování komunikace mezi objekty. Právě tyto interakce vedou v konečném 

důsledku k poţadovanému chování celého systému – k zajištění jeho poţadované 

funkcionality.“ 

Interakce mezi objekty softwarového systému popisují v jazyce UML 

sekvenční diagramy. Tyto diagramy postihují jaké zprávy (poţadavky) jsou mezi 

objekty zasílány z pohledu času. Diagram je tvořen objekty uspořádanými do 

sloupců a šipky mezi nimi odpovídají vzájemně si zasílaným zprávám. Zprávy 

mohou být synchronní nebo asynchronní. V případě synchronních zpráv odesílatel 

čeká na odpověď (odezvu) adresáta, v případě asynchronní zprávy odesílatel 

nečeká na odpověď a pokračuje ve vykonávání své činnosti. Souvislé provádění 

nějaké činnosti (operace) se v sekvenčním diagram vyjadřuje svisle orientovaným 

obdélníkem. Odezvu adresáta lze opět modelovat, v tomto případě tzv. návratovou 

zprávou (přerušovaná čára). Tok času probíhá ve směru shora dolů. [7] 

Tento diagram ukazuje zákazníka přicházejícího do firmy a účetního, který 

s ním komunikuje. Pouţitá volba „alt“ naznačuje rozhodování, které je závislé na 

tom, zda jsou volná vozidla, která by odbavila zákazníkův poţadavek. Také jsou 

zde objekty mechanik, vozidlo, faktura a servis a jejich interakce mezi sebou. 

Mechanik kontroluje a opravuje vozidlo, v případě, ţe není schopen opravit vozidlo 

svépomocí, kontaktuje servis, který si vozidlo převezme, opraví jej a následně 

fakturuje závazek (faktura), který platí účetní. 
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obr.4 – sekvenční diagram 
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4.7 Stavový diagram – zadání pohledávky 

Stavový diagram zobrazuje ţivotní cyklus objektu z hlediska posloupností 

stavů daného objektu a událostí způsobujících přechody mezi těmito stavy. Z nich 

pak vyplývají akce prováděné objektem v odezvě na tyto změny. [7] 

Z definice stavového diagramu vyplývá, ţe musíme nalézt stavy objektu, 

události, které způsobují změny těchto stavů a nakonec akce, které z těchto změn 

vyplývají. Stavy nalezneme v sekvenčním diagramu v podobě operací, události 

jsou zprávy, které vedou ke spuštění operace, akce jsou pak zprávy, které jsou 

odesílány směrem k ostatním objektům při vykonávaní operace. [7] 

Zde je znázorněn ţivotní cyklus zakázky. Začíná zákazníkovým 

poţadavkem na odvezení materiálu, účetní následně zkontroluje, zda je volné 

vozidlo, které by zákazníkův poţadavek odbavilo. V případě, ţe není ţádné volné 

vozidlo, navrhne účetní zákazníkovi náhradní termín. Zakázka je domluvena 

pouze za předpokladu, ţe je volné vozidlo nebo zákazník akceptuje náhradní 

termín. Následuje fakturace pohledávky na straně firmy a platbou pohledávky na 

straně zákazníka. Ţivotní cyklus zakázky končí buď jejím odmítnutím nebo 

zaplacením. 
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obr.5 – stavový diagram 
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5 Realizace a implementace IS 

5.1 Popis architektury hardwarové části 

Pro vlastní fungování systému je zapotřebí, aby měl na čem fungovat. 

Software jako takový je nehmotný a proto potřebuje hmotnou část, kterou oţiví. 

Tou je právě hardware. Protoţe firma, pro kterou je v této práci systém navrhován, 

neexistuje a nebylo by tak jednoduché navrhnout síťovou infrastrukturu, musím ji 

letmo nastínit. Budu proto uvaţovat jednu hlavní administrativní budovu, garáţe 

pro vozový park a dílnu za účelem opravy vozidel prováděných podnikovým 

technikem. Názorně to zobrazuje obrázek č. 6. 

 

 

 

Ve schématu areálu je znázorněna i síť, která vyuţívá technologii WiFi. 

Tuto variantu jsem zvolil pro její rychlou, snadnou, bezproblémovou a levnou 

aplikaci v uvaţovaném případě (kalkulace je uvedena v tabulce č.1).  

obr.6 – schéma areálu podniku 
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WiFi Based Ethernet 

Aktivní prvek Netgear JWNR2000 RangeMax Edimax BR-6314K 

 755,- Kč 503,- Kč 

Médium 
přenosové trasy 

radiové vlnění 2,4GHz 
Solarix, drát, CAT5E, STP, 
PVC, 305 m/box 

 0,- Kč 2.483,- Kč 

Síťové karty Edimax EW-7711in integrované na zákl. deskách 

 4 x 407,- Kč 0,- Kč 

Konektory tato technologie nemá 
Solarix, RJ45, CAT5E, STP, 
stíněný, neskládaný, na drát 

 0,- Kč 8 x 9,60 Kč 

Zásuvky tato technologie nemá 
Datacom, CAT5E, STP, 
1xRJ45, na omítku 

 0,- Kč 4 x 89,- Kč 

Celkem 2.403,- Kč 3.418,80 Kč 

Ač můţe rozdíl mezi oběma technologiemi vypadat minimální, zvláště 

s přihlédnutím ke kalkulaci, je WiFi síť opravdu výhodnější. Kromě dříve 

jmenovaného rychlejšího zprovoznění se výhody ukáţí hned při snaze přidat do 

podnikové sítě další počítač (počítače). Náklady se totiţ zvýší pouze o cenu 

síťových karet. V případě Based Ethernetu se však budou náklady zvyšovat o 

cenu kabelu, coţ je největší poloţka (a ukazuje to i kalkulace), dále také o 

konektory a zásuvky. V případě, ţe rozšiřování přijede realizovat externí firma, coţ 

je v případě zaměření na autodopravu téměř jisté, vzrostou náklady na realizaci 

oproti WiFi jiţ v desítkách procent. 

tab.1 – kalkulace nasazení sítě v podniku (dle cen z alza.cz ze dne 10.2.2011) 
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5.2 Popis architektury softwarové části 

Vlastní realizaci informačního systému provádím ve winAPI v programu 

MS Visual C++, jeţ je součástí balíku MS Visual Studio 2008, který máme jako 

studijní obor HGF v rámci MSDNAA (MSDN Academic Alliance) zdarma 

k pouţívání pro nekomerční účely.  

Hlavními funkcemi, na kterých je celé mé programování ve winAPI 

zaloţeno jsou RegisterClassEx() a CreateWindowEx(), bez kterých bych 

nemohl registrovat třídu okna a vykreslit okno aplikace. Operační systém se 

chová tak, ţe kaţdému zobrazenému oknu zasílá zprávy, které říkají, co se 

s daným oknem děje. Díky tomu můţe programátor zjistit, zda uţivatel někam 

klikl, poklepal (dvojklik), přejel se přes určitou oblast myší, jestli okno někam 

přesunul nebo změnil jeho velikost. Ze všech zpráv, které systém zasílá, 

zachytávám nejčastěji zprávu WM_COMMAND, neboť ta je zasílána oknu 

v případě, ţe uţivatel stiskl nějaké z tlačítek v okně nebo byl změněn stav 

prvku (text edit boxu, zaškrtnutí check boxu, výběr radiobuttonu). Toto je 

základním stavebním prvkem, protoţe aţ poté, co dokáţi vykreslit okno, zajistit 

obsluhu jeho stavů a reakci na jeho vnitřní prvky, můţu začít vymýšlet chování 

většího celku a kreslit vývojové diagramy. 

Činnost hlavní funkce programu je taková, jak ji znázorňuje vývojový 

diagram na obrázku č.7. Nejprve se uţivatel, spouštějící program, musí 

přihlásit – zadat identifikační údaje (OEČ a heslo) a pokud jsou údaje správné, 

zjistí systém, který modul se danému uţivateli spustí. V diagramu není 

navrţena poslední varianta, která by za posledním rozhodovacím blokem 

ukazovala, co se stane, kdyţ uţivatel není ani technikem. Tato varianta je však 

vyloučena při zapisování zaměstnance. Pokud je nový zaměstnanec zároveň 

uţivatelem IS, musí mít zvolen právě jeden typ uţivatele, aby bylo moţno 

zaměstnance vloţit do systému. Rozdíl mezi zaměstnancem a uţivatelem zde 

zmiňuji schválně, neboť do systému jsou vkládáni i zaměstnanci, kteří nebudou 

mít do systému přístup. Těmito zaměstnanci jsou řidiči. Přesně takto je 

zachycuje i diagram tříd, kdy tito sice mají atributy, ale uţ ne operace. 
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5.2.1 Modul TECHNIK 

Schéma fungování modulu TECHNIK ukazuje vývojový diagram na 

obrázku 8 a hlavní obrazovku pak obrázek 9. Hlavní obrazovka se zobrazí 

uţivateli po úspěšném přihlášení a umoţňuje výběr částí modulu, které bude 

technik vyuţívat – „Objednávky“ a „Závady“. 

obr.7 – vývojový diagram hlavní funkce programu 
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Pomocí objednávek se do systému vkládají údaje o objednaném materiálu 

a o jeho přibliţné ceně. Předchází se tak prostojům, které vznikají při 

obr.8 – vývojový diagram modulu TECHNIK 

obr.9 – hlavní obrazovka modulu TECHNIK 
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schvalovacím procesu tím, ţe osoba s pravomocí povolit objednání materiálu je 

zaneprázdněna. Navíc má technik moţnost objednat si přesně to, co potřebuje a 

v případě dotazů ze strany obchodníka detailně specifikovat své poţadavky. 

Kromě moţnosti editovat objednávku se nabízí akce stornovat objednávku, to 

můţe provést nejen samotný technik, ale i další uţivatelé – v mnou navrhovaném 

systému je to účetní a vedoucí. Vyjmenované moţnosti ukazuje obrázek 10. 

 

 

 

 

obr.10 – hlavní obrazovka objednávek materiálu 

obr.11 – detail objednávky materiálu 
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Závady slouţí k uvedení vozidla v systému do stavu, kdy nebude moţno jej 

pouţít pro výkon práce.  

 

 

 

Pokud technik při obhlídce vozového parku zjistí na vozidle závadu, pro 

kterou není moţno vypustit vozidlo do výkonu práce v zájmu zabránění jeho 

poškození, vybere vozidlo v seznamu (obrázek 12) a uvede závadu v popisu 

(obrázek 13). Při zadávání vozidla do stavu závady, se logicky nebudou vypisovat 

vozidla, která jiţ v tomto stavu jsou. Pokud bude do stavu závady přidáváno 

vozidlo, které má příznak výkonu práce, přemaţe se tento příznak identifikátorem 

závady a odpadnou tak kroky, které vyţadovaly uvést nejprve auto do stavu 

„volné“ a následně do stavu „závada“. Moţnost uvést vozidlo do stavu závady má i 

dispečer, který je denně v kontaktu s řidiči od nichţ můţe získat informaci o 

nestandardním chování vozidla. Vozidlo jím uvedené do závady se zpětně objeví 

technikovi mezi vozidly se závadou. Technik pak můţe upravit popis závady na 

skutečné zjištění nebo stornovat závadu, pokud se tato neprokáţe. Po opravení 

vozidla je vozidlo odebráno ze závady opravou. Obě moţnosti ukazuje 

obrázek 14. 

obr.12 – hlavní obrazovka části „Závady na vozidlech“ 
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5.2.2 Modul DISPEČER 

 

obr.13 – okno pro hlášení závad na vozidle 

obr.14 – okno pro odebrání vozidla ze závady 
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Na obrázku č. 15 je vidět úvodní obrazovka modulu DISPEČER, která 

obsahuje menu s příkazy pro spuštění částí modulu – „Zakázky“, „Závady“ a 

„Vozidla“. Ihned po spuštění jsou na hlavní obrazovce vidět vozy, kterými firma 

disponuje. Ty jsou pro větší přehlednost barevně odlišeny, a to tak, ţe volné vozy 

jsou na bílém pozadí, modrá barva signalizuje vozy ve výkonu zakázky, oranţová 

barva vozy s blíţícím se termínem kontroly a červená barva vozy, které jsou 

v opravě. Ve spodní půli obrazovky je část obsahující detaily vozidla zvoleného 

kliknutím. Uţivatel tak má rychlý přehled o údajích, které jsou významné 

z hlediska jeho řízení – datum následující STK a její interval, datum a stav 

kilometrů minulé servisní prohlídky, informace o intervalu servisní prohlídky 

(kilometrový a časový), aktuální stav tachometru (+ datum odečtení) apod. 

Podrobný výpis údajů o vozidle si uţivatel vyvolá dvojklikem na řádku příslušného 

vozidla. Tento výpis se zobrazí ve vlastním okně, jak ukazuje obrázek 16. 

obr.15 – úvodní okno modulu DISPEČER 
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Při zadávání zakázky se do nově objevivšího se okna vpisují údaje o 

zákazníkovi, místu nakládky, místu vykládky, trasy (není povinná), typu nákladu a 

jeho hmotnosti (obrázek 17). Dále se provede vybrání vozidla a jeho řidiče, tento 

prvek jsem volil pro jeho rychlost a malou pravděpodobnost výskytu chyby, neţ by 

tomu tak bylo při ručním vypisování. Při vybírání vozidla a řidiče se navíc také 

zobrazují pouze ty záznamy, které nejsou zatíţeny ţádným identifikátorem stavu 

(nemoc, výkon práce, oprava apod.). Po stisknutí tlačítka „Uloţ“ se provede 

kontrola, zda váha materiálu není větší neţ nosnost vozidla. V takovém případě se 

uloţení zakázky neprovede a je vypsáno upozornění překročení nosnosti vozidla. 

Dále je také moţné vyhledávat v zakázkách, a sice podle různých kritérií, jak to 

ukazuje obrázek 18. Po vyhledání všech nalezených zakázek, které splňují 

zadané kritérium, se tyto zobrazí a uţivatel má moţnost si z nich jednu po druhé 

vybrat a zobrazit si její detaily (popřípadě některý z nich změnit). 

obr.16 – detail specifikace vozidla v IS 
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5.2.3 Modul ÚČETNÍ 

Princip fungování modulu ÚČETNÍ zobrazuje vývojový diagram na 

obrázku 19 a menu jeho hlavní obrazovky obrázek 20. Na něm jsou vidět části, 

které můţe účetní pouţívat – „Objednávky“, „Zaměstnanci“, „Mzdy“, „Faktury“ a 

„Partnerské firmy“. 

Objednávky jsou sdílenou součástí s technikem a tudíţ obsahují stejné 

subrutiny. Neslouţí jen pro přehled, účetní má moţnost objednávky také 

zapisovat, upravovat nebo stornovat dle potřeb firmy. Původně byl modul 

objednávek zamýšlen způsobem zažádej (technik) – schval a objednej (účetní, 

obr.17 – detail zakázky 

obr.18 – vyhledání zakázky 
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vedoucí). Z pohovorů s lidmi z praxe však vyplynulo, ţe tento způsob by mohl být 

finančně šetrný, avšak pro praktické vyuţití velice neefektivní. Jednak pro jeho 

rychlost, ale také pro moţnost, ţe člověk, který se nevyzná v názvech 

komponentů, by mohl objednat něco naprosto nevyhovujícího. 

 

 obr.19 – vývojový diagram modulu ÚČETNÍ 
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Součást „Faktury“ slouţí pro práci s vlastními fakturami firmy (tzv. faktury 

vydané). Základní obrazovka je na obrázku 22 a lze z ní vyčíst, ţe uţivateli nabízí 

přehled o aktuálních fakturách a akcích s nimi spojenými. Hledání faktury ukazuje 

obrázek 23 a jsou na něm vidět moţnosti prohledávání faktur. Pokud uţivatel zná 

číslo faktury, stačí jej zadat do příslušné kolonky, zvolit odpovídající moţnost a 

pokud bude faktura nalezena, zobrazí se mu ve vlastním okně. Pokud však zná 

jen název či jméno zákazníka, kterému byla faktura zhotovena nebo kdy se tak 

stalo, bude muset volit vyhledávání podle zákazníka nebo data. Následně se 

zobrazí všechny nalezené faktury, vyhovující zadanému kritériu a z nich si uţivatel 

vybere, kterou chce zobrazit.  

obr.20 – hlavní okno modulu ÚČETNÍ 
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 obr.21 – vývojový diagram části „Faktury“ 
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obr.22 – hlavní okno části „Faktury“ 

obr.23 – vyhledávání faktury 
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Editace nebo úprava faktury vypadá tak, jak ji zobrazuje obrázek 24. Číslo 

faktury přednastaví systém sám, avšak uţivatel jej můţe změnit. Pro rychlejší 

vyplňování jsem navrhl tlačítko „Na základě zakázky“. Uţivatel pak vybere 

zakázku, na jejímţ základě se vytváří faktura a z ní se do faktury překlopí shodná 

data. V současné době jsou to jen identifikační údaje zákazníka, ale nabízí se tu 

moţnost pro pozdější vyuţití ve formě rozšíření informací. Okno zakázky ještě 

disponuje tlačítkem „Aktualizuj“, po jehoţ stisknutí se doplní informace do polí 

„Datum zdanitelného plnění“, „Datum splatnosti“ a „Celkem“. Datum zdanitelného 

plnění se překlopí z data vystavení, datum splatnosti se vypočte z data 

zdanitelného plnění navýšeného o splatnost, kterou lze volit z přednastavených 

hodnot nebo, pokud nevyhovuje, vypsat ručně. Pole „Celkem“ se vypočte jako 

navýšení ceny o sazbu DPH. 

 
 

Další součástí účetního modulu jsou partnerské firmy, slouţící k uchovávání 

dat o firmách s nimiţ má vlastní firma uzavřenu formu spolupráce. Můţe se jednat 

o odborný servis, který opravuje vozidla, jeţ není firma schopna opravit 

svépomocí. Mohou to být dodavatelé IT podpory, uklízecí firmy nebo také další 

přepravní firmy, které mohou být vyuţity v případě, ţe nestačí kapacita vozidel 

firmy. To můţe v horším případě nastat, pokud by byl velký počet vlastních vozidel 

odstaven mimo provoz kvůli poruchám a v lepším případě se tak můţe stát, pokud 

by firma získala tak velikou zakázku, ţe by ji nebyla schopna pokrýt vlastním 

vozovým parkem. Náhled obrazovek slouţících k tomuto účelu je připraven níţe. 

obr.24 – detail faktury 
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Obrázek 26 je část základního náhledu, kde je vidět hlavní pole, obsahující výčet 

partnerských firem a dále i menu určené pro práci s nimi. Lze tak firmy přidávat, 

upravovat nebo vyhledávat. Jak je vidět na obrázku 27, je v editačním okně 

tlačítko na vymazání firmy z databáze. Vyhledávání, jak jej ukazuje obrázek 28, je 

moţno opět provádět podle různých kritérií. V případě, ţe zadanému kritériu 

odpovídá více záznamů, zobrazí se výčet a uţivatel můţe jeden záznam po 

druhém detailně zobrazit. 
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 obr.25 – vývojový diagram „Partnerské firmy“ 
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V neposlední řadě je do účetního modulu zahrnuta také součást 

„Zaměstnanci“, která eviduje data o vlastních zaměstnancích. Jejich celkový 

přehled ukazuje hlavní obrazovka na obrázku 30 a kromě toho také moţnosti 

práce s nimi. Jaké údaje se o zaměstnancích evidují ukazuje obrázek 31, coţ je 

obrazovka slouţící jak pro zakládání nového zaměstnance tak i pro editaci 

stávajícího. V případech k tomu určených je tato obrazovka pouţita rovněţ 

obr.26 – hlavní okno části „Partnerské firmy“ 

obr.27 – detail partnerské firmy v IS obr.28 – vyhledávání partnerské firmy 
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k vyřazení zaměstnance z databáze. V případě vyuţití takového účelu se je 

provedena kontrola vyplnění pole „Datum propuštění“ a pokud není pole vyplněno, 

zobrazí se upozornění a k zapsání data ukončení pracovního poměru nedojde. 

V databázi uţivatelů je moţno rovněţ vyhledávat, a to podle následujících kritérií – 

příjmení, křestní jméno, datum narození, bydliště, dosaţené vzdělání, zdravotní 

pojišťovna u které je zaměstnanec veden, rodinný stav, zařazení ve firmě, datum 

přijetí, řidičské oprávnění, paragrafu vyhlášky 50 nebo dosaţené kvalifikace 

svářečských zkoušek. Pokud se do posledních dvou kritérií nezapíše hodnota, 

vyhledá všechny zaměstnance, kteří disponují danou znalostí, bez ohledu na 

dosaţený stupeň. 
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obr.29 – vývojový diagram části „zaměstnanci“ 
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obr.30 – část „Zaměstnanci“ 

obr.31 – obrazovka pro vyplnění údajů zaměstnance 
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Poslední součástí účetního modulu  jsou „Mzdy“, které slouţí ke zpracování 

mzdových podkladů uloţených v databázi a generaci mezd jednotlivých 

zaměstnanců. Hlavní obrazovka obsahuje dva příkazy. První z nich („Vypočti 

mzdy“) umoţňuje spustit dávku generující mzdy všem zaměstnancům, kteří ještě 

za minulý měsíc nemají mzdy vygenerovány. Druhý z příkazů („Uprav údaje“) 

nechá uţivatele nejprve vybrat zaměstnance a následně pak upravovat jeho 

mzdové údaje. Můţe se jednat o zapsání nemoci, dovolené, neplaceného volna, 

prémií nebo dalších náleţitostí, jak je ukazuje tabulka 2. Plný výčet je vypsán 

v přílohách. 

Mzdová sloţka Mzdová sloţka 

Odpracované dny Neplacené volno 

Přesčasové hodiny Mateřská dovolená 

Dovolená Prémie 

Překáţky na straně zaměstnavatele Dohoda o provedení práce 

Překáţky na straně zaměstnance Sociální pojistné 

Placené svátky Zdravotní pojistné 

Ošetřování člena rodiny Daňové zvýhodnění na dítě 

Nemoc Nárok na daňovou slevu – poplatník 

obr.32 – vyhledání zaměstnance 

tab.2 – výtah položek ze mzdového číselníku 
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obr.33 – vývojový diagram části „Mzdy“ 
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5.2.4 Modul VEDOUCÍ 

 Princip fungování modulu VEDOUCÍ ukazuje vývojový diagram na 

obrázku 35. Jak dokládá obrázek 36, na kterém je výřez hlavní obrazovky modulu, 

má vedoucí na výběr z jedenácti součástí, které jsou však primárně určené pro 

ostatní uţivatele. Pouze pro vedoucího, a tudíţ nedosaţitelné pro jiné uţivatele, 

jsou vytvořeny součásti „Bilance“, „Nákladnost aut“ a „Vytíţenost aut“. Tyto 

součásti napomáhají vedoucímu v přehledu o ekonomické situaci firmy a podporují 

jeho správné strategické rozhodování.  

obr.34 – hlavní obrazovka části „Mzdy“ 
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obr.35 – vývojový diagram modulu VEDOUCÍ 

obr.36 – obrazovka modulu VEDOUCÍ 
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Součást vedoucího modulu s názvem „Bilance“ umoţní uţivateli zvolit 

časové období, aby následně v grafu zobrazila časový průběh výdajů a zisků 

firmy. 

 
 

Součást vedoucího modulu s názvem „Nákladnost aut“ je obdobou 

„Bilance“, zaměřuje se však na otázku, zda je pro firmu vozidlo ještě stále 

přínosem nebo se stává zdrojem úniků financí. Vedoucí se pak můţe poradit 

s technikem a dispečerem, zad by nebylo lepší se takového vozidla zbavit. Nabízí 

se metoda prodejem nebo úplnou likvidací. 

 

 

obr.37 – obrazovka „Bilance“ s grafem 

obr.38 – obrazovka „Nákladnost aut“ s grafem 
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Poslední součástí vedoucího modulu, kterou má vedoucí k dispozici je 

obdobou náhledu vozidel, avšak nezdrţuje a nerozptyluje dalšími nastaveními a 

moţnostmi. Pouze zobrazí vozidla firmy a roztřídí je podle příznaků vyuţití. 

5.3 Shrnutí požadavků IS 

Navrhovaný informační systém je nenáročný a pro jeho bezproblémové 

fungování bude postačovat konfigurace klasických kancelářských PC. Minimální 

konfigurace proto bude taková, jakou uvádí tabulka č.3. Pro lepší spravování 

systému doporučuji provozovat systém na samotném počítači. Ten můţe mít také 

konfiguraci kancelářského PC, avšak v zájmu bezpečnosti a dostupnosti dat bych 

upřednostnil serverovou stanici. Jako rozumné řešení se jeví server společnosti 

Hewlett-Packard, která navíc nabízí sluţbu HP Care Pack. Tato sluţba 

zabezpečuje uvedení porouchaného zařízení do chodu během 24 hodin i 

v případě výměny součástí nebo celého zařízení přímo na místě. 

 

Konfigurace Kancelářská stanice Serverová stanice 

Základní deska GIGABITE G41MT-ES2L  

Procesor  Intel Pentium Dual-Core E5700  

Chladič  AKASA AK-968 X4  

Operační paměť KINGSTON 4GB KIT DDR3  

Pevný disk Western Digital Caviar 500GB  

DVD mechanika LG GH22NS  

Case MiniTower 6K29  

Napájecí zdroj FORTON 300W ATX2.0  

Klávesnice Logitech Internet Keyboard 250 Logitech Internet Keyboard 250 

Myš  Logitech B110 Logitech B110 

Operační systém MS Windows7 Professional 
32bit 

MS Windows Server 2008 R2 
Foundation OEM 

Monitor ASUS VB175T 17“ ASUS VB175T 17“ 

Cena (s DPH) 13.867,- Kč 15.056,- Kč 

 

tab.3 – konfigurace počítačových stanic (dle cen z alza.cz ze dne 28.3.2011) 
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6 Závěr 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil návrh a realizaci informačního 

systému přepravní firmy. Práci jsem navrhl strukturovat do následujících částí: 

analýza stavu a poţadavků, funkční specifikace, model informačního systému, 

realizace a implementace IS a zhodnocení. 

V úvodu práce jsem analyzoval poţadavky odborníků jednotlivých oblastí, 

kterých se navrhovaný informační systém dotýká. S kaţdým odborným konzultantem 

jsem hovořil samostatně a kromě rozboru jeho vlastní oblasti jsem se dotazoval i na 

fakta a skutečnosti z dalších oblastí. Podmínkou však bylo, ţe takováto oblast 

musela být s oblastí odborníka úzce propojena tak, aby měl odborník poznatky 

z praxe. 

Počáteční poţadavky jsem zpracoval a zhotovil z nich funkční specifikaci, ve 

které jsem popsal data zpracovávaná systémem, definoval vstupy a výstupy systému 

a určil podmínky činnosti v reálném provozu. Nakonec jsem ještě doplnil specifikaci 

systému, ve které jsem zhodnotil náročnost systému a poţadavky na bezpečnost 

jeho provozu. 

Dále jsem pomocí standardu UML provedl rozbor navrhovaného systému 

s ohledem na vlastní programování a určil aktéry systému i jeho okolí. Protoţe 

standard UML ukazuje mimo jiné i statický pohled na systém, byl jsem schopen určit 

třídy a jejich atributy a operace. Dynamický pohled na systém mi pomohl zjistil 

provázanost a návaznost postupů a ukázal základní rozhodovací podmínky. 

V kapitole realizace a implementace jsem ujednotil systém do funkčních celků 

– modulů. Ty jsem s danými odborníky následně opět konzultoval s ohledem na vývoj 

názoru a ergonomie. 

V průběhu práce postupně vyplývaly na povrch různá dodatečná ladění a 

provázanosti systému. V případě dalšího rozvoje navrhuji, aby se pokračování této 

práce zaměřilo na rozšíření systému o problematiku přepravy osob. 
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