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Anotace diplomové práce: 

Podstatou práce je analýza současného stavu informačního systému společnosti Car 

Care. Práce je vykonávána s ohledem na prodejnu a servis autorizovaného importéra 

koncernu Piaggio pro Slovenskou republiku, ve společnosti Car Care s.r.o. v Ţilině. 

Výstupem práce je demonstrace dalších moţností rozšíření jejich současného informačního 

systému v podobě fyzické databáze v prostředí MS Access 2007 zajišťující zjištěné 

skutečnosti. Nosnou částí je zde tedy dvojúrovňový návrh databázové základny pro 

vytipované rozšíření a vytvoření modelové části této databázové základny s částečným 

naplněním dat.   

Klíčové slova: 

Analýza, Databázové struktury, Data Flow diagram, Yourdanova strukturovaná 

metoda, Kontextový diagram. 

Summary: 

The engineer thesis is concerned with analysis of the current state of information 

system of Car Care company. Work is performed with respect to store and service of 

authorized importer of Piaggio Group for the Slovak Republic, in the Car Care s.r.o. 

company in Ţilina city. The output of work is another demonstration of the possibilities to 

expand their current information system in the form of a physical database in MS Access 

2007, providing finding facts. The key part here is therefore a two-level database design 

bases identified above for the expansion and creation of this database model base with a 

partial filling of data. 

Key words: 

Analysis, Database structure, Data Flow diagram, Yourdan structured method, 

Context diagram. 
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Seznam použitých zkratek: 

a.s.  - Akciová společnost 

Aut.  - Automatický (automatický formát) 

BarIS   - Informační systém společnosti Car Care s.r.o.  

ccm   - Kubické centimetry 

cit.  - Citace 

COC   - Certificate of Conformity (certifikát konformity) 

DCČ   - Dlouhé celé číslo 

DFD   - Data flow diagram (diagram datových toků) 

ERP  - Enterprise resource planning 

FK   - Fiktivní klíč 
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http  - Hypertext transfer protocol 

ID   - Identifikátor 
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ISBN  - International Standard Book Number  

ISSN  - International Standard Serial Number 

IT   - Information technology (informační technologie) 

kg   - Kilogram 

km   - Kilometr 

kW   - Kilowatt 

l  - Litr 

ml  - Mililitr 

MS  - Microsoft 

ND   - Náhradní díl 

NF  - Normální forma 

Nm   - Newton metr 

OK  - Znak souhlasu 

OText  - Ověřovací text 

PC   - Personal komputer 

PDF  - Portable Document Format (přenosný formát dokumentu) 

PHodnota  - Předdefinována hodnota 

PK  - Primární klíč 

RAID  - Redundant array of independent disks (redundantní pole nezávis. disků) 



 

SHodnot - Seznam hodnot 

SPK - - Sdruţený primární klíč 

SPZ   - Evidenční číslo (státní poznávací značka) 

s.r.o.  - Společnost s ručením omezeným 

TP   - Technický průkaz 

USB   - Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

VIN   - Vehicle identification number (identifikační číslo vozidla) 

VŠB-TU - Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

www  - World Wide Web 

ZTO   - Základní technický opis  

>  - Formát velkých písmen 

€   - Měnová jednotka eurozóny (EUR) 

%  - Procento 



Tomáš Scherer: Projekt IS společnosti Car Care 

 2011  1 

 

1 Úvod 

Jednostopá vozidla se ve své krátké historii zapsala do našeho světa velkou částí. 

Za relativně krátkou dobu uplynulého jeden a půl století, od počátku k dnešním dnům, 

překonala obrovskou vzdálenost. Motocykly jsou dnes moderními cestovateli, elegantními 

společníky na volný čas, vytrvalými sportovci na závodních okruzích, přáteli do města či 

neoblomnými vytrvalci v překonávání terénních úskalí. Téměř nic pro ně není překáţkou. 

Při jejich pouţívání se setkáváme s inovativními řešeními, přicházíme do styku 

s nejnovějšími materiály a technologiemi, a v mnohých případech s potenciálem běţnými 

smrtelníky těţko vyuţitelným. Konkurenční prostředí nutí výrobce neúprosně se vrhat do 

boje o zákazníka stále novějšími a lepšími řešeními. S určitým nadhledem se dá hovořit o 

jednom z fenoménů dnešní doby.  

Správnou cestou ke zlepšení postavení dnešní moderní společnosti v konkurenčním 

prostředí je nepochybně vyuţívání technologií a evidence dat formou vhodných IS. V této 

práci se zaměřím právě na analýzu informačního systému společnosti zabývající se 

odvětvím trhu s motocykly a motocyklovými výrobky. Úlohou je analyzovat současný 

informační systém BarIS společnosti Car Care s.r.o. Práce úvodem přináší přehled 

současného stavu. Výstupem práce je návrh dalších moţností rozšíření jejich současného 

informačního systému v podobě modelové fyzické databáze v prostředí MS Access 2007 

zajišťující zjištěné skutečnosti a nedostatky, které podle mého názoru sniţují efektivitu a 

tím zhoršují pohled na odvedené pracovní nasazení. Mým cílem je nabídnout a prezentovat 

na modelové databázi taková řešení, která by práci dokázala zkvalitnit. Myslím, ţe je 

důleţité říci, ţe se zde nezaměřuji na výkony, které pracovníci podávají. Všichni jsou 

odborníci v oblasti, ve které pracují a jsou nepostradatelným lidským kapitálem pro firmu. 

Má práce proto nemá za cíl kriticky přistupovat k jejich práci. Cílem je upozornit zde na 

nedostatky v nástrojích, s kterými denně přicházejí do styku. Některé tyto nedostatky 

nemusí být na první pohled zřejmé, pokud je člověk součástí fungujícího systému. Proto se 

domnívám, ţe pohled člověka znalého problematiky, systému práce a s přehledem 

segmentu trhu, na kterém společnost působí, by mohl být v konečném účtování pro ni 

přínosem. Firma v dohledném období končí práce na rozrůstajících se prodejních 

prostorách. Nový pohled by mohl změnit jejich organizaci práce na těchto nových místech 

a přispět tak k předmětu kaţdé podnikatelské činnosti – spokojenému zákazníkovi. 
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2 Analýza současného stavu informačního 

systému společnosti 

Pomocí analýzy současného stavu systému v první části přináším pohled na Piaggio 

Group, jeho historii a přibliţuji společnost, která jej zastupuje na Slovensku. Dále 

pokračuji analýzou v současné době fungujících procesů, které můţou při činnostech 

ve společnosti (s ohledem na koncern Piaggio) nastat a s nimi analyzuji stávající podoby 

svázaného a vyuţívaného informačního systému BarIS. V poslední části poukazuji na 

problémové oblasti a navrhuji jejich řešení.  

2.1 Piaggio Group 

První zmínka o značce Piaggio&C.s.p.a. (dále jen koncern Piaggio) se váţe s rokem 

1884, kdy Rinaldo Piaggio v Janově společnost zaloţil. Z počátku byla předmětem 

podnikání rodiny Piaggiov stavba lodí a ţelezničních vagonů. Později dokonce rodina 

provozovala vlastní leteckou společnost a letadla i úspěšně vyráběla. První motocyklovou 

zmínkou této společnosti se povaţuje rok 1946, kdy byl prezentován prvý motocykl této 

značky a jak historie ukázala, tento směr přinesl taktéţ největší slávu jménu Piaggio 

ve strojařském dění. [1] 

Na Slovensku koncern zastupuje ţilinská společnost Car Care s.r.o. (dále jen Car 

Care). Car Care se zabývá dovozem, prodejem a taktéţ servisem motocyklů Aprilia, 

Gilera, Piaggio a Vespa, které patří do koncernu Piaggio Group (celkově je v koncernu 

Piaggio značek sedm). Koncern zastupuje jiţ od roku 1997 a mezi prodejci na Slovensku si 

za dobu svého působení vybudovala stabilní místo. Car Care sídlí na adrese M. R. 

Štefánika 201, mimo maloobchodní prodejnu a sídlo v Ţiline distribuuje taktéţ nabízené 

zboţí svým registrovaným obchodním partnerům za dealerské ceny. Na tomto místě je 

dobré říct, ţe jsem v sídle společnosti krátkou dobu pracoval na brigádní stáţi během léta 

2007, spolupodílel se na přípravě prodeje v prostředí internetu a taktéţ jsem pro tuto 

společnost zpracoval svoji bakalářskou práci v roce 2009, kde tématem byla „Analýza 

marketingového mixu při prodeji motocyklů Piaggio“. Práce během stáţe mi umoţnila 

pohled a spolupodílení se na všech činnostech, které obnáší autorizované importérství a 
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maloobchodní prodej, a dodala mi rovněţ cenné praktické zkušenosti z tohoto specifického 

odvětví. [1] 

Gilera, Piaggio a Vespa jsou značkami koncernu Piaggio, které se nosnou částí 

zaměřují na výrobu motocyklů kategorie Scooter. V jejich nabídce najdeme inovativní a 

jedinečné řešení významné pro celý motocyklový trh. Gilera nabízí vysoce sportovně 

zaměřené skútry reprezentující vrchol nabídky na trhu. Piaggio nabízí novátorské řešení, 

jako i tradiční a moderní produkty. Vespa se drţí tradice nabídky elegantních a zároveň 

historií dýchajících motocyklů s odkazem na tradici. Nabídka samotné Aprilie je taktéţ 

různorodá a co navíc, obsahuje široký výběr modelů ve všech dnes dominantních 

kategoriích motocyklů. Všechny produkty společnosti Piaggio se vyznačují vynikající 

spolehlivostí, kvalitou, vysokou úrovní zpracování, tradicí a přístupem k zákazníkovi, coţ 

je i jeden z důvodů, proč jsem se opět rozhodl zpracovat práci právě s ohledem na 

motocyklové dění spojené se značkou Piaggio. [1] 

2.2 Analýza procesů 

V dnešních dnech Car Care představuje prosperující společnost s prodejem víc jak 

300 motocyklů ročně. Motocykly zde prodávané podléhají záručnímu a pozáručnímu 

servisu, který je zabezpečován danou společností. Kromě jiného, je v prostoru servisu 

poskytovaný servis i motocyklů zde nezakoupených, ale patřících do koncernu Piaggio. 

Personální obsazení společnosti se skládá z majitele, který zároveň zodpovídá za 

zastupovaný koncern Piaggio na Slovensku a třech dalších zaměstnanců. Do osobního 

styku se zákazníkem přichází majitel společnosti sporadicky. Pracovní pozice ostatních 

zaměstnanců jsou určené do pozic ekonoma, prodejce a mechanika. Ekonomický 

pracovník zodpovídá za ekonomické oblasti firmy a do styku se zákazníky nepřichází. Styk 

má naopak majoritně na starosti prodejce společnosti. Servisní práce, jako aj jejich 

evidenci a kontakt se zákazníkem ohledně servisních úkonů má na starosti mechanik. Ten 

spravuje prostředí servisu sám. Po příchodu zákazníka do prostoru společnosti se ho ujímá 

příslušný pracovník. [2] 

Pro analýzu procesů, které můţou při činnostech ve společnosti (s ohledem na 

koncern Piaggio) nastat, vyuţívám nástroj systémové analýzy, konkrétně Data flow 

diagram DFD (diagram datových toků) s vyuţitím Yourdanovy strukturované metody. 
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DFD slouţí jako grafický prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu systému. Je 

realizován ve formě sítě, pomocí které se vyjadřují funkce systému a některé její vztahy. 

Funkční model je tvořen stromovou soustavou diagramů, kde kaţdý proces můţe být 

popsán samostatným diagramem niţší úrovně. [4] 

Pro tento konkrétní případ zde vyuţívám kontextový diagram (obrázek 1), úroveň 0 

(obrázek 2) a minispecifikaci jednotlivých činností. Další úrovně nejsou potřebné. 

Současná hloubka je dostačující pro poznání z hlediska základních úloh, které se v prostoru 

prodejny a servisu plní.  

 

obrázek 1 : Kontextový diagram 

Legenda pro Kontextový diagram 

Datové toky: 

1. Poţadavek na sluţbu 

2. Uskutečněný poţadavek na sluţbu 

3. Neuskutečněný poţadavek na sluţbu 

4. Poţadavek na servis 

5. Akceptovaný poţadavek na servis 

6. Zamítnutý poţadavek na servis 

7. Doklad odbytu 
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8. Úhrada dokladu odbytu 

 

obrázek 2 : Úroveň 0 

Legenda pro Úroveň 0 

Okruh činností prodejce – Datové toky:  

1.1. Poţadavek na sluţbu 

1.2. Uskutečněný poţadavek na sluţbu 

1.3. Neuskutečněný poţadavek na sluţbu 

1.4. Doklad odbytu 

1.5. Úhrada dokladu odbytu 

Okruh činností mechanika – Datové toky: 

2.1. Poţadavek na servis 

2.2. Akceptovaný poţadavek na servis 

2.3. Zamítnutý poţadavek na servis 

2.4. Doklad odbytu 

2.5. Úhrada dokladu odbytu 
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Okruh činností ekonoma – Datové toky: 

3.1. Poţadavek na finanční sluţbu 

3.2. Uskutečněný poţadavek na finanční sluţbu 

Minispecifikace 

A. Okruh činností prodejce – pro každý požadavek na službu vykonej: 

1. Pozdrav zákazníka 

2. Zjisti poţadavek na sluţbu 

3. Jestli je poţadavek dostupný, vykonej: 

a. Splň poţadavek, tzn. splň sluţbu 

b. Vystav doklad odbytu (odkaz na C1) 

c. Přijmi finanční prostředky (odkaz na C2) 

d. Vyprovoď zákazníka 

jinak: 

4. Urči dobu, kdy bude poţadavek dostupný 

5. Po dosaţení prostředků kontaktuj zákazníka 

6. Pozdrav zákazníka 

7. Splň poţadavek, tzn. splň sluţbu 

8. Vystav doklad odbytu (odkaz na C1) 

9. Přijmi finanční prostředky (odkaz na C2) 

10. Vyprovoď zákazníka 

B. Okruh činností mechanika – Pro každý požadavek na servis vykonej: 

1. Pozdrav zákazníka 

2. Zjisti poţadavek na servis 

3. Jestli je poţadavek dostupný, vykonej: 

a. Zapiš písemně podrobnosti servisu 

b. Objednej potřebné díly přes internet 

c. Oznam dobu ukončení servisu a podmínky 

d. Přijmi motocykl na servis 

e. Vyprovoď zákazníka 

jinak: 

4. Urči dobu, kdy bude poţadavek dostupný 
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5. Po dosaţení prostředků vykonej servis 

6. Kontaktuj zákazníka o kompletnosti servisu 

7. Pozdrav zákazníka 

8. Vystav doklad odbytu (odkaz na C1) 

9. Přijmi finanční prostředky (odkaz na C2) 

10. Vydej motocykl po servise 

11. Vyprovoď zákazníka 

C. Okruh činností prodejce, mechanika – Pro každý doklad odbytu vykonej: 

1. Vystav doklad odbytu 

2. Přijmi finanční prostředky 

2.3 Informační systém BarIS 

IS BarIS je komplexní obchodně-ekonomický informační systém od KASO 

Technologies s.r.o., pokrývající prakticky všechny oblasti činností moderního podniku. Je 

systémem, který svoji funkcionalitou a modularitou patří k vrcholu ERP řešení, která jsou 

dostupná na slovenském trhu, a je obávaným konkurentem pro zahraniční nadnárodní 

řešení. Hlavní náplní činnosti KASO Techologies je nejen vývoj a distribuce IS BarIS, ale i 

jeho nasazování a přizpůsobovaní na míru u zákazníka, a jeho následná podpora. [3] 

Car Care vyuţívá verzi BarIS XL 2009.910.00 s verzí databáze DBS 2009.010.11. 

Vytvořené skladové karty jednotlivého zboţí se uţ nedají z databáze IS vymazávat. 

Databáze IS je ukládaná interně na samostatný počítač s RAID zálohou na zrcadlový disk.  

Konkrétně se tu nachází evidence všech poloţek v podobě skladových karet, kde 

s těmito jednotlivými záznamy je moţné dále pracovat podle potřeby, v podobě různých 

filtrů, statistik apod. Prostředí informačního systému (obrázek 3) je intuitivní. V horní části 

okna je umístěna lišta s nabídkou funkcí. Pod touto lištou se nacházejí ikony 

nejpouţívanějších funkcí, jako jsou skladové karty či obnova údajů. Pracovní okno je 

logicky vertikálně rozdělené do dvou částí. V levé části jsou v stromové struktuře seřazené 

skupiny skladových karet podle tovarových skupin. Po nalezení vhodné tovarové skupiny 

a obnově údajů se v pravé části pracovního okna objeví nabídka jednotlivých (uţ 

vytvořených) skladových karet. Tyto je moţné zobrazit, editovat nebo vytvářet nové. 

Tovarová skupina se dále dělí podle druhu zboţí (motocykly, náhradní díly a 
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příslušenství). Informační systém zahrnuje evidenci všech dostupných zboţí výrobců, které 

společnost zastupuje. Předmětem práce a analýzy je zaměřit se na zastupovaný koncern 

Piaggio, proto zde další evidované tovarové skupiny s koncernem nesouvisející 

zanedbávám.  

 

obrázek 3 : Prostředí informačního systému BarIS 

Jednotlivé skladové karty seřazené v pracovním okně (obrázek 3) uţ poskytují 

předvolené základní informace v podobě pořadového čísla, interního kódu, názvu, prodejní 

jednotky, interního pojmenování, výrobce, ceny a stavu skladových karet. Tyto se dají 

editovat podle preferovaných poţadavků a přístupových práv pracovního okna 

jednotlivého pracovníka společnosti. Skladová karta kaţdého zboţí se dá editovat po 

kliknutí na moţnost „Ukáţ poloţku“.  

Prostředí skladové karty (obrázek 4) obsahuje informace o zboţí v logicky 

oddělených částech v podobě kategorických podkaret, jejichţ zobrazení volíme v dolní 

časti okna (např. Main, Rozšířené, Popis apod.). Podkarta Main je hlavní a eviduje 

základní údaje o zboţí. Těmi jsou druh zboţí, pořadové číslo, datum vytvoření, interní kód, 

stav skladové karty, dodavatel, výrobce, obchodní název, interní pojmenování poloţky, 

doba záruky, technické parametry, typ karty, škála, sortimentní skupina, kalkulační 

poloţka, servisní podmínky, informace o obalu, typ skladové polohy, náhrady za kartu, 

ceny a jiné. Na všechny tovarové skupiny se pouţívá jedna podoba skladové karty, která se 

vyplňuje podle potřeby poloţky. Pro úplnost je nutné říct, ţe tučně zvýrazněné poloţky 

skladové karty znamenají nutné poloţky evidence. 
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obrázek 4 : Skladová karta produktu, podkarta Main 

Další podkarty evidují doplňující informace o produktech, jako jsou celní údaje, 

způsob uloţení na paletě, popis produktů, rozšířený popis technických údajů, příznaky pro 

produkt, obchodní podmínky a dodavatelé, nákladové poloţky, informace o dostupných 

kusech, blokace, přílohy o produktech, nastavení skladových karet, doplňkové informace, 

a informace o poptávce. Tyto skladové karty jsou vyuţívány sporadicky a u valné většiny 

zboţí se ani nenaplňují údaji. Důleţitou kartou je zde proto karta Main. Já jsem se při své 

práci pro společnost střetl s vyplňováním údajů v podkartách popis (obrázek 5) a přílohy, 

které se zobrazují v prozatímní podobě zkušebního provozu internetového obchodu 

(elektronického obchodního systému) na adrese www.raceshop.sk v prostředí internetu. 

Tento obchod je přímo spojený s IS BarIS a změna záznamu ve skladové kartě se okamţitě 

promítne v rozhraní internetového obchodu.  

http://www.raceshop.sk/
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obrázek 5 : Skladová karta produktu, podkarta Popis 

Tovarové skupiny (obrázek 6) zastupovaného koncernu Piaggio se v BarIS podle 

výrobce motocyklů dělí na dvě – na tovarovou skupinu Aprilia a tovarovou skupinu 

Piaggio. Toto rozdělení je realizováno kvůli pozdějšímu oficiálnímu importérství a vstupu 

značky Aprilia na slovenský trh. Obě tyto tovarové skupiny (Aprilia i Piaggio) se větví na 

motocykly, náhradní díly (ND) a accessories (příslušenství) s obsahem odpovídajícím 

jejich názvu. Jsou zde evidovány dostupné, dočasně pozastavené, doprodávané, 

vyprodávané, nedostupné i vyřazené skladové karty motocyklů, náhradních dílů či 

příslušenství.  

Vyskladnění zboţí se provádí automaticky při tisku dokladu odbytu (faktury za 

odvedenou práci a pouţité díly) přes fiskální tiskárnu propojenou s pokladnou, a pomocí 

USB portu na právě jednu pracovní stanici s IS BarIS. BarIS je propojený přes interní síť 

na všechny PC. Taktéţ, při prodeji jiných součástí skladového hospodářství se vyskladnění 

zboţí vykonává automaticky při tisku dokladů. Systém fakturace tedy probíhá při odběru 

zboţí zákazníkem, kde mu je účtováno zboţí, společně s případnými odvedenými 

sluţbami. Všechny potřebné doklady se historicky archivují podle zákona. 
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obrázek 6 : Tovarové skupiny 

Z výše uvedené analýzy informačního systému, analýzy procesů, pouţitých gráfů 

(obrázek 1, obrázek 2) a minispecifikace vyplynulo, ţe při chodu společnosti, společně 

s vyuţíváním IS, se vykonávají čtyři základní činnosti, a to sluţba, servis, účtování a 

finanční sluţba. Tyto činnosti ze svých pracovních zařazení vykonávají prodejce, 

mechanik a ekonom jednotlivě, v některých případech se tyto činnosti prolínají (konkrétně 

u prodejce a mechanika). Pod činnosti prodejce spadá sluţba a účtování. Pod činnosti 

mechanika spadá servis a také účtování. Ekonom má na starosti finanční sluţby bez styku 

se zákazníkem (tabulka 1). Grafy jsou zpracovány v programu Case Studio 2 verze 2.13. 

Okruh činností prodejce Okruh činností mechanika Okruh činností ekonoma 

Sluţba Servis Finanční sluţba 

Účtování Účtování  

tabulka 1 : Okruh základních činností prodejce, mechanika a ekonoma 
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2.4 Problémové oblasti 

V této části práce upozorňuji na problémové oblasti, které vyplývají z výše 

vykonané analýzy procesů a analýzy informačního systému. Kaţdou problémovou oblast 

popisně vysvětluji z pohledu chybějící funkčnosti. 

Papírová evidence služeb a servisu   

Prvou problémovou oblastí je papírová evidence sluţeb a zejména servisu. Jiţ při 

své stáţi v dané společnosti jsem si všiml, ţe evidence sluţeb, oprav a servisu se realizuje 

výhradně papírovou formou, s následným pouţitím informačního systému BarIS pro výdej 

dokladu odbytu. V dnešní době moţností vyuţití IS/IT se domnívám, ţe není na škodu tyto 

moţnosti vyuţít. Dosavadní sledování sluţeb a servisu papírovou formou z dlouhodobého 

hlediska nemůţe být efektivní. A navíc, neexistuje vlastně ţádná forma interní formy 

dohledání historických dat. Vzhledem na mnoţství prodaných motocyklů ročně a případný 

servis motocyklů ve společnosti nezakoupených lze podat důkaz o vytíţení zejména 

servisních sluţeb. S ohledem na to, ţe v rámci záručního servisu se motocykl (obvykle 

v prvních stovkách kilometrů) navrací do servisu i několikrát ročně, je objem servisních 

prací ještě výraznější. Nastává zde tedy problém prakticky nemoţného a neefektivního 

dohledání minulých oprav, jejich charakteru a míry sloţitosti. Motocykly zde prodávané 

disponují servisní kníţkou s evidencí záznamů úkonů (příloha 1), avšak tento doklad si 

zákazník odnáší domů i se svým motocyklem. Není tedy vyloučeno i případné falšování 

těchto záznamů, podobně jako problém, kdy servisní kníţka při návštěvě servisu není 

přítomna – záznam do ní se tak nemůţe zrealizovat. Proto tato evidence pomocí servisní 

kníţky z hlediska mnou zde vysvětlovaného problému historických dat nemá význam. 

Efektivní přístup pomocí IS by tento problém mohl vyřešit ke spokojnosti nejen zákazníka 

doţadujícího se záznamů minulého období, ale také mechanika, schopného dohledat 

historii servisních úkonů z interních zdrojů.  

Doklad o převzetí vozidla 

Na základě analýzy procesů (Okruh činností mechanika, bod 3.d.) usuzuji potřebu 

zatím neexistujícího dokladu o odevzdání motocyklu do servisu v podobě zákaznického 

listu. Tento doklad můţe slouţit jako doklad pro zákazníka, ţe vozidlo bylo odevzdáno do 

servisu a zákazník tak nenese odpovědnost za situace, které můţou nastat po tuto dobu 

(dopravní nehody, nezákonná činnost, odcizení), a má zároveň určitou kontrolu nad účely 
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ke kterým nedal svolení (neúměrné mnoţství najeţděných kilometrů v prospěch osobních 

činností zaměstnanců společnosti po dobu servisu apod.).  

Skladové hospodářství 

Problémovou oblastí je nesporně neudrţování náhradních dílů skladem. Skladem se 

drţí jen spotřební díly jako vzduchové a náplňové filtry, brzdové obloţení, variátory a díly 

k němu. Dnes je velikou výhodou, ţe všechny modely koncernu Piaggio jsou si podobné 

a díly pouţívané na modelech jedné značky jsou v nezměněné podobě pouţívané i 

v modelech druhé značky koncernu. Servis je tím pádem jednodušší. Vzhledem na 

omezené kapacity (prostorové i finanční) se nic zbytečné skladem nedrţí a objednává se 

(Okruh činností mechanika, bod 3.b.) podle potřeby servisu. Objednávání funguje jen 

přímo přes výrobce Piaggio Group v Itálii prostřednictvím internetu, a díly jsou přístupné 

a fyzicky dorazí na servis od 1 do maximálně 2 týdnů. Přijatý materiál se naskladní 

vyplněním/vytvořením příslušných skladových karet. Velkým problémem jinak 

dostačujícího dodání dílů je kaţdoroční pracovní nečinnost italských výrobců všeobecně 

v měsíci srpnu. V letním období, kdy je objem servisních prací z podstaty sezónnosti 

motocyklového průmyslu nejvýraznější se jedná o závaţný nedostatek. Cestou k řešení je 

moţné vytváření statistik za předešlá období. 

Evidence zákazníků 

Ve společnosti podle mého názoru chybí určitá evidence zákazníků (z analýzy 

procesů ţádná evidence nevyplynula). Dnešním dnem je prostřednictvím BarIS vedená jen 

částečná evidence pro ekonomické účely, a to jen pro minoritní část zákazníků (partnerů).  

Evidence motocyklů 

Neevidují se taktéţ (podobně jako u zákazníků) motocykly po prodeji a neexistuje 

tak moţnost dohledání informací o motocyklu z vlastních interních zdrojů. Jediná 

evidence motocyklů, která probíhá v okamţiku prodeje obnáší proces, kdy se ze servisní 

kníţky přímo vytrhne na to určená stránka vyplněná potřebnými údaji (příloha 2). Ta se 

následně odesílá výrobci do Itálie. Duplicita a archivace těchto stránek se u importéra 

nevykonává.  
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Nevyužívaní tovarových skupin Služby a Servis 

V databázi IS jsou vytvořeny tovarové skupiny Sluţby a Servis, ale tyto poloţky se 

nevyuţívají (z analýzy procesů ţádné vyuţíváni těchto tovarových skupin nevyplynulo) 

a jsou naplněny malým mnoţstvím (pro tento problém nevyuţitelných) údajů. Neexistuje 

tedy evidence servisních a jiných prácí vykonávaných v rámci chodu společnosti. Práce se 

účtují v podobě odpracovaných hodin (zejména se jedná o práce vykonávané v servise), 

které jsou následně fakturovány při odběru zákazníkem společně s pouţitými náhradními 

díly.  

Vyhledávání ND podle typu motocyklu 

Další problémovou oblastí související se servisem a servisními pracemi je 

neexistující vyhledávání náhradních dílů v BarIS podle přijatého typu motocyklu na servis 

a dle typu prováděného servisu (z analýzy procesů se vyhledávání náhradních dílů 

nevykonává).  

2.5 Návrh řešení problémových oblastí 

Na tomto místě navrhuji řešení pro výše popsané problémové oblasti tak, jak se 

budou realizovat u modelové fyzické databáze. Jednotlivé problémové oblasti jsou popsané 

do detailu. 

Papírová evidence služeb a servisu   

Navrhované rozšíření informačního systému by zde mělo představovat zejména 

chybějící rozhraní pro přijetí a evidenci servisních úkonů motocyklového servisu, případně 

sluţeb. Z toho vyplývá, ţe se budou při přijetí evidovat: jména, příjmení a telefony 

zákazníků, emaily zákazníků, jména měst kde bydlí, dále datumy zahájení/přijetí 

sluţby/servisu, předpokládané datumy ukončení/dokončení sluţby/servisu, předpokládané 

ceny, či jde o záruční/nezáruční servis, modely motocyklů, roky výroby motocyklů, VIN 

čísla, evidenční čísla (SPZ), najeţděné kilometry, klíčová slova, druhy sluţeb/oprav, 

pouţitý materiál, závady a problémy uváděné zákazníkem a případné popisy. Nakolik se 

servisní úkony inkrementují v průběhu kaţdého dne, bude sled plánovaných servisních 

prací doplňovaný průběţně.  
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Doklad o převzetí vozidla 

Doklad o převzetí vozidla bude po vytištění obsahovat: jméno, příjmení a telefon 

zákazníka, email zákazníka, město kde bydlí, dále datum zahájení/přijetí sluţby/servisu, 

předpokládaný datum ukončení/dokončení sluţby/servisu, předpokládanou cenu, či jde 

o záruční/nezáruční servis, model motocyklu, rok výroby motocyklu, VIN číslo, evidenční 

číslo (SPZ), najeţděné kilometry, klíčové slovo, druh sluţby/opravy, závady a problémy 

uváděné zákazníkem a případný popis. Doklad bude vystaven aţ po proběhnutí určité 

přímé prohlídky, která bude slouţit k fyzickému převzetí motocyklu mechanikem. Ten 

zdarma provede rychlou prohlídku motocyklu (do 5 min zákazníkova času při jeho 

přítomnosti). Následně se zákazníkem prodiskutuje a vysvětlí potřebu servisu. Zákazník se 

tedy samostatně rozhodne o potřebě servisu s následným vystavením dokladu o převzetí. 

Skladové hospodářství 

Efektivní databáze servisu a servisních prací by mohla přinést historické statistické 

přehledy frekvence měněných dílů (čerpány ze záznamů databáze rozšíření IS o evidenci 

servisních úkonů motocyklového servisu) a tím přispět k efektivitě práce naskladněním 

ţádaných komponentů na základě minulého období. Zákazník by tak nemusel čekat dlouhé 

období, neţ díly, obzvlášť v problematickém měsíci srpnu, fyzicky dorazí na servis. 

Evidence zákazníků 

Databáze zákazníků by se dala vyuţít jako efektivní nástroj na odhalení 

solventnosti či způsobu uţívání prodaného produktu, výhody v podobě rychlejších nebo 

přednostních sluţeb, případně udělování slev apod. Součástí evidence zákazníků by tedy 

byly: jména, příjmení a telefony zákazníků, emaily zákazníků, jména měst kde bydlí, 

podobně jako nárok na zvýhodněné sluţby a slevy. 

Evidence motocyklů 

Nabízení a vedení takovéto evidence by mohlo slouţit i jako určitý nástroj pro 

ověřování původu a stavu vozidla při dalším prodeji. Při kaţdé evidenci se do IS bude 

zapisovat model motocyklu, rok výroby motocyklu, VIN číslo, evidenční číslo (SPZ) a 

najeţděné kilometry. Takovýmto způsobem by se dalo při opětovné koupi motocyklu zde 

původně zakoupeného nebo servisovaného osobně či telefonicky zjistit, jestli prodávající 

nezměnil stav najezděných kilometrů atp. Případně, jestli prodávající nezatajil prováděné 
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opravy, významné chyby způsobené nešetrným zacházením nebo úpravy porušující 

záruku. Tímto způsobem by se efektivně dala realizovat evidence motocyklů po prodeji, 

která zatím reálně neexistuje. 

Nevyužívaní tovarových skupin Služby a Servis 

Tovarové skupiny Sluţby a Servis by mohly evidovat operace, které souvisí přímo 

se servisními a jinými pracemi vykonávanými v rámci chodu společnosti a servisu. 

Evidovat u sluţeb se bude: jméno sluţby, cena za sluţbu, popis. Mohou to být: prodej, 

objednávání materiálu, poradenství, doprava materiálu v rámci republiky, doprava 

materiálu v rámci zahraničí, vystavení potvrzení, vystavení ZTO/TP (tj. vystavení COC 

certifikátu pro styk se zahraničím a přihlašování do provozu), umývání, čištění, uskladnění, 

poštovné, balné. U servisu se eviduje: jméno servisu, cena za servis, popis. Jsou to: 

servisní prohlídka, objednávání materiálu, lakovací práce, poradenství o doporučení opravy 

či údrţby, která můţe být potřebná v budoucnosti, poradenství o případném dalším servisu, 

dále kontrola/výměna akumulátoru, brzdové kapaliny, výměna brzdových destiček, 

elektrického systému, filtrů, chladicí kapaliny, olejů, odpruţení, pneumatik a jiné. Tyto 

servisní sluţby mohou být následně fakturovány při odběru zákazníkem společně 

s pouţitými náhradními díly v dokladu odbytu. Účtování výše zmíněným způsobem by 

mohlo předejít sporům mezi zákazníkem a mechanikem při fakturaci, kdy se zákazník 

můţe doţadovat niţší sazby, neţ mu byla nastavena. Servisní úkony budou evidovány 

a účtovány podle ceníku a nemůţe se tak stát, ţe jednoduchý servisní úkon bude v jednom 

případě fakturován jako hodinová práce, a v jiném případě jako práce tříhodinová (tak jako 

se to můţe stát při současném systému plateb). Takovýto systém by v sobě přinesl také 

jednoznačný obraz efektivity výkonnosti mechanika. Důleţité je na tomto místě říci, ţe 

kaţdý z výše zmíněných servisních úkolů by měl být svázán a také ohodnocen při zadávaní 

do databáze s konkrétním typem motocyklu, protoţe zmíněné úkoly trvají u kaţdého 

modelu specifickou dobu. Proto budou v konečném důsledku ceny stejných servisních 

úkolů při jiných typech motocyklu různé. 

Vyhledávání ND podle typu motocyklu 

Při známých servisních úkonech (které by měly být evidovány v tovarové skupině 

Servis) by se mohl generovat seznam potřebných náhradních dílů k této činnosti. 

Takovouto funkci by nesporně společnost zúročila při případné personální výměně 
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mechanika, nebo při jeho dlouhodobé indispozici, kde by jeho pracovní úlohy musel někdo 

zastoupit. 

2.6 Zhodnocení problémových oblastí 

Zhodnocení problémových oblastí a jejich navrhované řešení ve vztahu k evidenci 

zákazníků a evidenci motocyklů naráţí na dva významné faktory. Prvním je poskytování 

osobních údajů. Neochota zákazníka podávat nadměrné mnoţství osobních údajů je 

rozhodně problémem, který nemůţu promíjet. Z rozhovorů s kolektivem společnosti 

vyplynulo, ţe podobná nadměrná evidence údajů můţe v konečném důsledku znamenat aţ 

ztrátu zákazníka. Aby se předešlo neochotě v poskytování osobních dat, v nejhorších 

případech končící aţ ztrátou zákazníka, se domnívám, ţe je třeba v takovémto řešení najít 

vhodnou hranici v objemu dotazovaných informací s moţností dobrovolného výběru 

evidence. 

Posledním, ne méně důleţitým faktorem, se můţe jevit nasazení jakéhokoliv výše 

popsaného řešení v podobě rozšíření jiţ fungujícího informačního systému do provozu. 

Postoj pracovníků je všeobecně záporný k inovacím jimi pouţívaných nástrojů a stylu 

práce, neboť takováto inovace ve společnosti ještě nebyla. Problém nasazení nových 

rozšíření se dá podle mne řešit dostatečnými konzultacemi při vývoji se samotnými 

budoucími uţivateli, to vše podpořeno dobrou prezentací efektivity a opodstatnění pouţití. 

Smysl rozšíření informačního systému a podmínky činnosti v reálném provozu 

Smyslem je prakticky poukázat na analyticky zjištěné a výše popsané problémové 

oblasti vyuţívaného nástroje IS BarIS. Dost mě překvapil spíš negativní přístup k danému 

tématu z řad zaměstnanců. Ten mi byl odůvodněný časovou náročností a sloţitou realizací 

v praktickém vyuţití daného rozšíření systému. Jsou však naklonění k prezentaci mých 

dosaţených výsledků přímo ve společnosti. Osobně si myslím, ţe zmiňované nápady na 

rozšíření současného informačního systému by vedly ke zkvalitnění práce. Jedním 

z hlavních důvodů pro negativní reakci je argument na personální otázku. Fungování 

takovéhoto rozšíření systému by bez adekvátní další pracovní síly podle zástupců 

společnosti nebylo moţné. Můj názor je ovšem opačný a chci se pokusit ho dokázat. Údaje 

zadávané do systému zaberou v odhadu tři minuty, ale informační hodnota (historické 

a kvalitní data) je v porovnání s tímto do budoucnosti vysoká. Obavy bych připisoval 
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výskytu „něčeho nového“ ve společnosti. Jak jsem ve studiu zjistil, a pohledem do praxe si 

to jen potvrdil, zavést do fungující společnosti nový prvek je problém. Na jiný podnět neţ 

příkaz nadřízeného je nahlíţeno s nedůvěrou. Domnívám se ovšem, ţe dané rozšíření by 

dokázalo podpořit cíl – spokojného zákazníka. Protoţe bez spokojeného a hlavně platícího 

zákazníka přece společnost jakéhokoliv charakteru nemůţe fungovat.  

Podle mého názoru zde navrhované rozšíření systému bude pouţitelné v reálném 

provozu. Domnívám se, ţe HW poţadavky jsou dosaţitelné, obsluha bude intuitivní a 

funkčnost opodstatněná. Samozřejmě, zde provedené návrhy jsou zpracované do takové 

podoby, aby byly při zrealizované modelové databázi pochopitelné a staly se tak 

praktickým demonstrativním příkladem budoucího reálného rozšíření. 
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3 Návrh datové struktury pro navrhovaná rozšíření 

V této části se soustřeďuji na samotný proces návrhu databáze, na návrh databázové 

základny pro vytipované rozšíření z kapitoly 2 a vytvářím zde nezbytný popis pro 

vytvoření modelové části databázové základny. Ta je následně prakticky realizována 

v kapitole 4. 

Relační databáze byla poprvé představena v roce 1969 a v současnosti se bezesporu 

stala nejrozšířenějším modelem pouţívaným při správě databází. Návrh databáze v této 

diplomové práci se drţí jejich zásad. Pro modelování celé databázové struktury jsem 

preferoval diagram vztahů mezi entitami (ER diagram) v grafické podobě, a to pro jeho 

přehlednost ve vizuální reprezentaci různých aspektů databázové struktury. Návrh jsem 

zpracovával podle tradic značení diagramových symbolů v ER diagramech. Obdélníky 

tedy reprezentují jednotlivé tabulky (entity), kosodélník reprezentuje význam vztahu mezi 

těmito dvěma tabulkami. Jednoduchá šipka odpovídá kardinalitě 1, dvojitá šipka 

kardinalitě N. [6] 

Po zhodnocení informačních a provozních potřeb společnosti jsem přistoupil 

k návrhu vlastních tabulek a vztahů mezi nimi. K jednotlivým tabulkám jsem postupem 

v návrhu přidával nezbytné atributy pro jejich úplnost a jednoznačnost kaţdé z nich. Kaţdá 

tabulka přirozeně disponuje klíčovým atributem - primárním klíčem (značený zkratkou 

PK) zaručujícím jedinečnost záznamu. Některé tabulky mají cizí klíče, které se odkazují na 

primární klíče v jiných tabulkách (značení zkratkou FK). Konečná navrţená struktura je na 

obrázku (obrázek 12). Jednotlivá pole kaţdé tabulky blíţe popisuji níţe v podkapitole 

věnované úplnému relačnímu databázovému modelu (3.3). 

3.1 Návrh databázové základny 

Hlavním motivem celého návrhu rozšíření je elektronická registrace zákazníků a 

objednávek, které vyuţívají. Proto prvními entitami v návrhu byli entity Zákazník, 

Objednávky servisu a Objednávky sluţeb. Tyto entity jsou pro smysl existence celé 

databáze klíčové. Přirozeně, k nabízeným objednávkám servisu a sluţeb vyplynula 

jednoznačná potřeba přítomnosti entit Servis a Sluţby, z kterých se bude při objednávání 

čerpat (obrázek 7).  



Tomáš Scherer: Projekt IS společnosti Car Care 

 2011  20 

 

 

obrázek 7 : Návrh prvních entit 

Kaţdý servis nebo sluţba má poloţky, které se při jejím vykonávaní musí splnit. 

Proto jsem v návrhu přidal entity Poloţky servisu, resp. Poloţky sluţby (obrázek 8). 

Vykonání objednávek provádějí kompetentní zaměstnanci společnosti. Ze závěru analýzy 

procesů z kapitoly 2 jsem usoudil jednoznačnou potřebu vytvoření samostatných entit 

zaměstnanců - Prodejce a Mechanik (obrázek 8). Ze zmiňované analýzy je patrné, ţe 

pracovní úlohy si pracovníci rozdělují podle daných kompetencí. Rozdělení zaměstnanců 

do dvou samostatných entit je zde proto nutností.  

 

obrázek 8 : Proces návrhu rozšířený o další entity 
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Předmětem podnikání celé společnosti Car Care jsou motocykly. Jejich evidence 

byla chybějícím článkem k celistvosti návrhu. Proto vznikly entity Motocykl a Model 

motocyklu. Jejich vytvoření vychází z podstaty motocyklové produkce, kdy jednotlivé 

modely jedné značky mají různé technické specifikace (entita Model motocyklu) a zároveň 

je produkce kaţdého modelu v řádech tisíců (entita Motocykl). Náhled na všechny přidané 

entity je moţné vidět níţe (obrázek 9). Domnívám se, ţe zde navrţené entity přispějí 

k vyřešení všech problémových oblastí a přinesou výhodu v budoucí přehlednosti databáze 

pro účely její demonstrace. 

 

obrázek 9 : Návrh struktury databáze se všemi entitami 

Na tomto místě jsem zahájil doplňování navrţených entit všemi potřebnými 

atributy pro pozdější evidenci. Proces normalizace jsem zde vykonával průběţně během 

celého doplňování atributů, kdy jsem je porovnával s normálními formami. Doplněný 

návrh, reprezentovaný kompletním ER diagramem (obrázek 12), vyhovuje prvním třem 

základním podmínkám normality (1. NF, 2. NF a 3. NF). Všechny vztahy mezi tabulkami 

podléhají referenční integritě. [6]  

Navrţené vztahy mezi tabulkami (obrázek 9) obsahují dvě vazby M k N. 

Konkrétně, jde o vztah mezi tabulkami Objednávky servisu a Servis, resp. Objednávky 

sluţeb a Sluţba. Tento problém jsem vyřešil pouţitím spojovací tabulky Rozpis 

objednávky servisu (obrázek 10 a obrázek 11), která problematický vztah řeší. Tato 

pomocná tabulka musí obsahovat pole odpovídající primárním klíčům v obou tabulkách. 
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Propojení pomocí spojovací tabulky potom vyjadřuje, jak spolu záznamy v obou tabulkách 

souvisejí. Výskytový diagram (obrázek 11) názorně ukazuje spojení jiţ konkrétních 

záznamů, kde je nejdříve znázorněný vztah před rozdělením spojovací tabulkou a následně 

vztah rozdělený. Shodným způsobem jsem vyřešil i vazbu M k N u tabulek Objednávky 

sluţeb a Sluţba. [8] 

 

obrázek 10 : Rozklad vazby M k N 

 

obrázek 11 : Demonstrace rozkladu M k N – výskytový diagram 

3.2 ER diagram celého systému 

Konečný ER diagram (obrázek 12) obsahuje 13 entit (Mechanik, Model motocyklu, 

Motocykl, Objednávky servisu, Objednávky sluţeb, Poloţky servisu, Poloţky sluţeb, 

Prodejce, Rozpis objednávky servisu, Rozpis objednávky sluţeb, Servis, Sluţba a 

Zákazník) v podobě tabulek. Diagram slouţí jako základ pro další zpracování úplného 

relačního databázového modelu (3.3). Na tomto místě je vhodné dodat, ţe všechny 

uvedené diagramy databázové struktury jsou zpracovány v programu MS Excel 2007. 
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obrázek 12 : ER diagram 
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3.3 Úplný relační databázový model 

Relace Mechanik 

Relace Mechanik (tabulka 2) je relací evidující mechaniky působící v společnosti. 

Primárním klíčem je zde jedinečné číslo mechanika (id_mechanik) tvořené z prvních tří 

písmen příjmení bez diakritiky a dvoumístného čísla doplňující tyto písmena do tvaru 

definované masky LLL00. Toto pole je povinné, datového typu text. Ostatní dvě pole 

evidují jméno a příjmení, při nichţ je předefinován formát velkými písmeny, kdy příjmení 

je podobně jako primární klíč relace povinné. Znovu se jedná o datové typy text. Příklad 

záznamu tedy vypadá: SLA01; JAKUB; SLÁMA. Pro úplnost je třeba dodat, ţe dnes 

ve společnosti zastává roli mechanika jediná osoba, ale v horizontu budoucího období se 

na tento post počítá s personálním navýšením počtu mechaniků, proto je existence této 

entity opodstatněná. 

Mechanik 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_mechanik text 5 > LLL00 Povinné 

  jmeno text 25 > - - 

  prijmeni text 30 > - Povinné 

tabulka 2 : Relace Mechanik 

Relace Model motocyklu 

Relace Model motocyklu (tabulka 3) je relací, která eviduje motocykly koncernu 

Piaggio, s kterými se zaměstnanci společnosti při své práci setkávají. Primárním klíčem 

v tomto případě je dlouhé celé číslo, které je zároveň povinné a které se při vloţení 

kaţdého nového záznamu automaticky navýší (id_model). Další pole představují nezbytné 

informace o motocyklu, a to plný název, rok zahájení výroby modelu, rok ukončení výroby 

modelu, počet válců motorové jednotky, rozloţení válců, typ zapalování, výkon, váha (tzv. 

suchá hmotnost bez náplní), záruka, objem (všechny datového typu text) a v neposlední 

řadě fotka (datový typ ole). Pole plný název reprezentuje celý obchodní název daného 

konkrétního modelu, jedná se o povinné pole evidence. Jeho formát je definován velkými 

písmeny. Rok zahájení výroby je rok, kdy se registrovaný model začal vyrábět a je 

povinnou poloţkou kaţdého záznamu. Naproti tomu rok ukončení výroby je poloţkou 

nepovinnou (ve smyslu evidence modelů, u kterých výroba stále trvá). Maska je zde u 

obou definována 0000. Pole počet válců (maska 0), rozloţení válců a zapalování válců 
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(maska 0L, velkého formátu písmen) jsou poli s předem zadaným seznamem hodnot. Při 

zadávání nového záznamu se tedy vybírá z nabízeného seznamu. U počtu válců má seznam 

hodnoty - 1; 2; 3; 4; 5; 6 (obrázek 13). 

 

obrázek 13 : Nastavení karty vyhledávání pro seznam hodnot 

 Rozloţení válců má v seznamu hodnoty - boxer; do V; do L; do řady; jednoválec. 

U zapalování válců se vybírá z hodnot - 2T; 4T. Následující pole, výkon a váha jsou 

doplňujícími informacemi udávající nejzákladnější parametry o modelu motocyklu. Pole 

záruka eviduje počet let záruky garantované výrobcem. Její hodnota je předdefinována 

typicky na dva roky a je povinná. Pole objem vypovídá o zdvihovém objemu uţívané 

motorové jednotky. A konečně, pole fotka je zde řazeno pro snadnější orientaci a vizuální 

přehled. Příklad záznamu tedy vypadá: 1; APRILIA SL 1000 FALCO; 1999; 2005; 2; do V; 

4T; 87; 190; 2; 996; Rastrový obrázek. 

Model motocyklu 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_model číslo DCČ Aut. - Povinné 

  plny_nazev text 50 > - Povinné 

  rok_zahajeni_vyroby text 4 - 0000 Povinné 

  rok_ukonceni_vyroby text 4 - 0000 - 

  pocet_valcu text 1 - 0 SHodnot 

  rozlozeni_valcu text 20 - - SHodnot 

  zapalovani text 2 > 0L SHodnot 

  vykon text 3 - - - 

  vaha text 3 - - - 

  zaruka text 1 - - PHodnota, Povinné 

  objem text 4 - - - 

  fotka ole   - - - 

tabulka 3 : Relace Model motocyklu 
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Relace Motocykl 

Relace Motocykl (tabulka 4) představuje relaci evidující motocykly zákazníka. 

Primární klíč relace je číslo VIN, jeţ je jedinečné číslo kaţdého vyrobeného motocyklu. 

Nabývá smíšených hodnot (čísla i písmena), proto je zde maska definována sedmnácti 

znaky „A“. Číslo VIN je povinné a datový typ je text. Výskyt záznamu Motocykl má na 

tomto místě např. tvar ZD2VBC0028S000362. Dalšími poli evidence motocyklů pomocí 

této relace jsou najeţděné kilometry, rok výroby (obě datový typ text), datum pořízení, 

SPZ, poznámka, id_zákazník a id_model. Poslední dvě uvedená pole jsou cizími klíči 

relací Zákazník a Model motocyklu a jsou povinnými poli. U obou cizích klíčů je při kartě 

vyhledávání (obrázek 14) nastavený ovládací prvek pole se seznamem. Typ zdroje řádků je 

tabulka/dotaz, kde zdroje řádků jsou dotazy. Příklad tvaru takového dotazu je k vidění na 

přiloţeném obrázku (obrázek 15). 

 

obrázek 14 : Nastavení karty vyhledávání 

 

obrázek 15 : Příklad pouţívaného dotazu (vybraná pole pocházejí z Relace Zákazník) 

Pole najeţděné kilometry představuje takové pole, které se průběţně mění 

(konkrétní motocykl s jedinečným VIN číslem má při opakované návštěvě servisu jiný 

počet najeţděných kilometrů). Jeho vyplnění je povinné a má definovanou masku 

v podobě 00_000. Pole rok výroby má definovanou masku ve tvaru 0000, je to povinné 

pole evidence a jedná se o rok výroby daného konkrétního motocyklu. Pole datum pořízení 
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představuje pole, kdy byl motocykl pořízen a je datového typu datum a čas krátkého tvaru. 

Evidenční číslo SPZ neboli státní poznávací značka je pole s definovanou maskou 

LL000LL, jelikoţ typický tvar SPZ na Slovensku je např. MT666AX. Datový typ je text. 

Poslední pole poznámka je datového typu memo a je určena na interní poznámky 

pracovníků společnosti. Příklad záznamu tedy vypadá: ZD1VBD9928S000380; 06 000; 

2010; 8. 8. 2010; ZA232BB; Speciální edice tricolour; POZ001; 3.  

Motocykl 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK VIN text 17 > 17*A Povinné 

  najezdene_kilometry text 6 - 00_000 Povinné 

  rok_vyroby text 4 - 0000 Povinné 

  datum_porizeni datum a čas krátké - - - 

  SPZ text 7 > LL000LL - 

  poznamka memo - - - - 

FK id_zakaznik text 6 > LLL000 Povinné 

FK id_model číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 4 : Relace Motocykl 

Relace Objednávky servisu 

Relace Objednávky servisu (tabulka 5) je relací evidující všechny objednávky 

servisu. Primárním klíčem je id_objednavka_servisu. Jedná se o dlouhé celé číslo 

navyšující se inkrementálně při kaţdém novém vloţeném záznamu. Jeho vyplnění je 

povinné. Relace rovněţ obsahuje tři cizí klíče tabulek Mechanik, Zákazník a Motocykl 

(jsou to id_mechanik, id_zakaznik a id_VIN). Podobně jako primární klíč relace, i cizí 

klíče musí být při kaţdém vkládaném záznamu vyplněny, tj. jsou povinné. Všechny tyto 

cizí klíče mají u karty vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se seznamem. Typ 

zdroje řádků je tabulka/dotaz, kde zdroje řádků jsou dotazy. Příklady nastavení karty 

vyhledávání a vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích (obrázek 14 a 

obrázek 15). Pole následující za primárním klíčem relace jsou v tomto pořadí: datum 

zahájení, datum ukončení, předpokládaná cena, charakter servisu, klíčové slovo, 

zákaznické problémy, popis objednávky, dokončeno a konečná cena. První pole, datum 

zahájení, představuje datum přijetí poţadavku na servis. Pro následné vyuţití je povinným 

polem. Další bod, datum ukončení, je pole, kde se zaznamenává datum ukončení 

poţadavku na servis. Obě pole jsou datového typu datum a čas v obecné formě. 
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Předpokládaná cena je cena, která se předvídá vzhledem k potřebným servisním úkonům a 

jejich poloţkám. Můţe oscilovat v intervalu 13% v příznivém i nepříznivém směru 

vzhledem ke konečné ceně. Pokud je tato hodnota překročena zejména v nepříznivém 

směru, zákazník musí být o tomto stavu informován a pro její kladné vybavení musí 

souhlasit s objednávkou, kde cena převýší zmiňované procentuální rozmezí. 

Předpokládaná cena je datového typu text. Pole charakter servisu říká, jestli je servis 

v rámci záruky nebo nikoliv, vybírá se zde ze seznamu hodnot - záruční; nezáruční 

s definovaným velkým formátem písma datového typu text. Klíčové slovo je interním 

znakem, ve kterém se orientuje mechanik a volí ho dle své libosti (je formátu velkých 

písmen, datový typ je text). Zvláštní význam pro celou objednávku má pole zákaznické 

problémy. Zde se zaznamenají všechny potíţe na zákazníkově straně a je výborným 

důkazem k diskuzi při případných nesrovnalostech nebo stíţnostech. Je typu memo. 

Podobný význam má i pole popis objednávky (datový typ je opět memo), zde se ale uvádí 

postoj odpovědného pracovníka, v tomto případě mechanika. Pole dokončeno a konečná 

cena se vyplňují, aţ kdyţ je objednávka servisu splněna. Pole dokončeno je typu ano/ne, 

konečná cena je typu text. Příklad záznamu tedy vypadá: 4; 11. 3. 2011 12:00:00; 11. 3. 

2011 16:00:00; 12; NEZÁRUČNÍ; KAPALINA; Výměna brzdové kapaliny; Výměna 

brzdovky; ne; - ; SLA01; POZ002; ZD1VBD9928S000380. 

Objednávky servisu 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_objednavka_servisu číslo DCČ Aut. - Povinné 

  datum_zahajeni datum a čas obecné - - Povinné 

  datum_ukonceni datum a čas obecné - - - 

  predpokladana_cena text 20 - - - 

  charakter_servisu text 10 > - SHodnot 

  klicove_slovo text 10 > - - 

  zakaznicke_problemy memo - - - - 

  popis_objednavky memo - - - - 

  dokonceno ano/ne - - - - 

  konecna_cena text 20 - - - 

FK id_mechanik text 5 > LLL00 Povinné 

FK id_zakaznik text 6 > LLL000 Povinné 

FK id_VIN text 17 > 17*A Povinné 

tabulka 5 : Relace Objednávky servisu 
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Relace Objednávky služeb 

Relace Objednávky sluţeb (tabulka 6) představuje relaci, která eviduje všechny 

objednávky sluţeb. Primární klíč této relace je id_objednávka_sluţby. Je datového typu 

číslo – dlouhé celé číslo s inkrementální vlastností při vkládání nového záznamu a 

povinností vyplnění. Při primárním klíči jsou zde i dva klíče cizí. Jde o cizí klíče na relace 

Prodejce a Zákazník (id_prodejce a id_zakaznik). Jsou povinnými poli. Oba tyto cizí klíče 

mají u karty vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se seznamem. Typ zdroje řádků je 

tabulka/dotaz, kde zdroje řádků jsou dotazy. Příklady nastavení karty vyhledávání a 

vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích (obrázek 14 a obrázek 15). 

Ostávající pole jsou pole datum zhájení, datum ukončení, předpokládaná cena, charakter 

sluţby, klíčové slovo, zákaznické problémy, popis objednávky, dokončeno a konečná cena. 

Pole datum zahájení a datum ukončení jsou poli s datovým typem datum a čas obecného 

tvaru, z nichţ datum zahájení je povinné pole. Významově splňují evidenci zahájení 

objednávky sluţby a konec objednávky sluţby. Další pole, předpokládaná cena (datový typ 

text) se drţí stejných zásad - 13% jako předpokládaná cena při relaci Objednávky servisu. 

Zákazník zde musí být rovněţ obeznámen o překročení dohodnuté sumy a jeho souhlas je 

pro vykonání objednávky nezbytný. Charakter sluţby je pole seznamu hodnot - záruční; 

nezáruční (formát velkými písmeny, datový typ text) a při zadávání se vybírá ze seznamu 

těchto hodnot. Klíčové slovo si určuje prodejce, který je za vykonání objednávky 

odpovědný podle svých preferencí (je formátu velkými písmeny, datový typ text). 

Zákaznické problémy a popis objednávky zde podobně jako při objednávkách servisu 

sehrávají svou roli při případných nesrovnalostech a reklamacích. Obě jsou datového typu 

memo. Dokončeno a konečná cena se vyplňují aţ při splněné objednávce. Pro úplnost třeba 

dodat, ţe dokončeno je typu ano/ne a konečná cena datového typu text. Příklad záznamu 

tedy vypadá: 3; 20. 4. 2011 10:00:00; 21. 4. 2011 12:00:00; 10; NEZÁRUČNÍ; 

DOPRAVA; Dopravení materiálu; Dopravení materiálu od partnera Due Fratelli, 

Šamorín; ne; - ; CIB01; SCH003. 
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Objednávky služeb 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_objednavka_sluzby číslo DCČ Aut. - Povinné 

  datum_zahajeni datum a čas obecné - - Povinné 

  datum_ukonceni datum a čas obecné - - - 

  predpokladana_cena text 20 - - - 

  charakter_sluzby text 10 > - SHodnot 

  klicove_slovo text 10 > - - 

  zakaznicke_problemy memo - - - - 

  popis_objednavky memo - - - - 

  dokonceno ano/ne - - - - 

  konecna_cena text 20 - - - 

FK id_prodejce text 5 > LLL00 Povinné 

FK id_zakaznik text 6 > LLL000 Povinné 

tabulka 6 : Relace Objednávky sluţeb 

Relace Položky servisu 

Relace Poloţky servisu (tabulka 7) je relací evidující poloţky kaţdého servisu. 

Sestává z pěti polí. První pole (id_polozka_servisu) je primárním klíčem relace. Jedná se o 

dlouhé celé číslo automaticky aktualizováno při kaţdém novém přidávaném záznamu 

s povinností vyplnění. Významné je zde pole id_servis, protoţe je cizím klíčem nadřazené 

relace Servis. Toto pole je také povinné. Tento cizí klíč má u karty vyhledávání nastavený 

ovládací prvek pole se seznamem. Typ zdroje řádků je tabulka/dotaz, kde zdrojem řádků je 

dotaz. Příklady nastavení karty vyhledávání a vytvoření dotazu jsou k vidění na 

přiloţených obrázcích (obrázek 14 a obrázek 15). Ostávající pole jsou druh poloţky, poté 

specifikace servisu (obě datového typu text) a popis poloţky (datový typ memo). Druh 

poloţky charakterizuje samotnou evidovanou poloţku přesným názvem. Specifikace 

servisu a popis poloţky doplňují další potřebné informace o poloţce. Příklad záznamu tedy 

vypadá: 1; Brzdová kapalina pro motocykly; Shell Advance Brake Plus DOT 5.1; Balení 

500 ml; 1. 
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Položky servisu 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_položka_servisu číslo DCČ Aut. - Povinné 

  druh_polozky text 50 - - - 

  specifikace_servisu text 50 - - - 

  popis_polozky memo - - - - 

FK id_servis číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 7 : Relace Poloţky servisu 

Relace Položky služby 

Relace Poloţky sluţby (tabulka 8) je relací obsahující záznamy o poloţkách kaţdé 

evidované sluţby. Primárním klíčem relace je pole id_polozka_sluzby datového typu 

dlouhé celé číslo, automatické. Relace má i cizí klíč a ten je zde id_sluzba. Obě pole jsou 

povinná. Tento cizí klíč má u karty vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se 

seznamem. Typ zdroje řádků je tabulka/dotaz, kde zdrojem řádků je dotaz. Příklady 

nastavení karty vyhledávání a vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích 

(obrázek 14 a obrázek 15). Zbývající nepopsaná pole jsou druh poloţky, specifikace sluţby 

a popis poloţky. Druh poloţky je datového typu text a podobně jako při Poloţkách servisu 

charakterizuje její význam přesným názvem. Specifikace sluţby doplňuje specifika o 

poloţce (datový typ text) a pole popis poloţky obsahuje případné potřebné doplňující 

informace (datový typ memo). Příklad záznamu tedy vypadá: 1; Tlačivo; Tlačivo 

předepsané formy; Normalizované tlačivo; 1. 

Položky služby 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_položka_sluzby číslo DCČ Aut. - Povinné 

  druh_polozky text 50 - - - 

  specifikace_sluzby text 50 - - - 

  popis_polozky memo - - - - 

FK id_sluzba číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 8 : Relace Poloţky sluţby 

Relace Prodejce 

Relace Prodejce (tabulka 9) je relací evidující prodejce působící ve společnosti. 

Primární klíč relace je zde jedinečné číslo prodejce (id_prodejce) tvořené z prvních tří 

písmen příjmení bez diakritiky a dvoumístného čísla doplňující tyto písmena do tvaru 
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definované masky LLL00 s formátem velká písmena. Je povinným polem. Ostatní dvě pole 

evidují jméno a příjmení prodejce (prodejce je polem povinným), při nichţ je opět 

předdefinován formát velkými písmeny. Jsou datového typu text. Příklad záznamu tedy 

vypadá: CIB01; JAROSLAV; CIBULKA. Je dobré poznamenat, ţe dnes ve společnosti 

zastává roli prodejce jediná osoba, ale v horizontu budoucího období, kdy se nové prodejní 

prostory sídla společnosti dokončí, se na tento post počítá s moţným personálním 

navýšením počtu prodejců, proto je existence této entity opodstatněná. 

Prodejce 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_prodejce text 5 > LLL00 Povinné 

  jmeno text 25 > - - 

  prijmeni text 30 > - Povinné 

tabulka 9 : Relace Prodejce 

Relace Rozpis objednávky servisu 

Relace Rozpis objednávky servisu (tabulka 10) je speciální relací, která obsahuje 

dvě pole, jeţ jsou sdruţenými primárními klíči relací Objednávky servisu a Servis. Tato 

spojovací relace mi pomohla v rozdělení problematické vazby M k N, která vyplynula 

z prvotního návrhu struktury databáze. Obě pole jsou povinná. Pole id_servis má u karty 

vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se seznamem. Typ zdroje řádků je 

tabulka/dotaz, kde zdrojem řádků je dotaz. Příklady nastavení karty vyhledávání a 

vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích (obrázek 14 a obrázek 15). Příklad 

záznamu tedy vypadá: 2; 12. 

Rozpis objednávky servisu 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

SPK id_objednavka_servisu číslo DCČ Aut. - Povinné 

SPK id_servis číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 10 : Relace Rozpis objednávky servisu 

Relace Rozpis objednávky služeb 

Relace Rozpis objednávky sluţeb (tabulka 11) je podobně jako Rozpis objednávky 

servisu speciální spojovací relací, která řeší problematickou vazbu M k N. Jde tedy opět o 

sdruţené primární klíče, tentokrát relací Objednávky sluţeb a Sluţba. Obě pole jsou 

povinná. Pole id_sluzba má u karty vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se 
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seznamem. Typ zdroje řádků je tabulka/dotaz, kde zdrojem řádků je dotaz. Příklady 

nastavení karty vyhledávání a vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích 

(obrázek 14 a obrázek 15). Příklad záznamu tedy vypadá: 3; 5. 

Rozpis objednávky služeb 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

SPK id_objednavka_sluzby číslo DCČ Aut. - Povinné 

SPK id_sluzba číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 11 : Relace Rozpis objednávky sluţeb 

Relace Servis 

Relace Servis (tabulka 12) představuje relaci vedení evidence nabízených 

servisních úkonů. Primární klíč zde zastupuje pole id_servis, jeţ je automatickým dlouhým 

celým číslem. Relace má i cizí klíč. Je to pole id_model odkazující se na relaci Model 

motocyklu. Toto pole má u karty vyhledávání nastavený ovládací prvek pole se seznamem. 

Typ zdroje řádků je tabulka/dotaz, kde zdrojem řádků je dotaz. Příklady nastavení karty 

vyhledávání a vytvoření dotazu jsou k vidění na přiloţených obrázcích (obrázek 14 a 

obrázek 15). Tyto pole jsou obě povinná. Na tomto místě je velmi důleţité říct, ţe zde 

řeším i výše popsaný problém z kapitoly Návrh řešení problémových oblastí (2.5), 

spočívající v rozdílných délkách stejné servisní úlohy u konkrétního modelu motocyklu. 

Toto se zde řeší díky přítomnosti právě tohoto cizího klíče. Dalším polem je název servisu 

představující jasný název servisního úkonu (datový typ text). Má definovaný formát 

velkými písmeny. Dále je zde pole cena servisu. Tou rozumím jakousi cenu z ceníku 

zahrnující jiţ také hodnotu odvedené práce ze strany mechanika. Následující pole, délka 

servisu, doplňuje dobu trvání potřebnou k vykonání daného konkrétního servisu. Cena 

servisu a délka servisu jsou datového typu text. A k úplnosti chybí pole popis servisu 

datového typu memo blíţe popisující konkrétní servisní úlohu. Příklad záznamu tedy 

vypadá: 12; ODPRUŢENÍ PŘEDNÍ VÝMĚNA; 3325; 3; Výměna přední vidlice (RSV 4); 4. 
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Servis 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_servis číslo DCČ Aut. - Povinné 

  nazev_servisu text 50 > - - 

  cena_servisu text 20 - - - 

  delka_servisu text 3 - - - 

  popis_servisu memo - - - - 

FK id_model číslo DCČ Aut. - Povinné 

tabulka 12 : Relace Servis 

Relace Služba 

Relace Sluţba (tabulka 13) je relací představující evidenci poskytovaných sluţeb. 

Primární klíč relace je číslo sluţby (id_sluzba). Je datového typu dlouhé celé číslo, 

automatické. Další čtyři pole jsou název sluţby, cena sluţby, délka sluţby (všechny 

datového typu text) a popis sluţby (jediné datového typu memo).  První pole, název 

sluţby, je přesným názvem dané konkrétní sluţby. Jeho formát je definován velkými 

písmeny. Následuje pole cena sluţby. Touto cenou se zde rozumí kombinovaná cena 

sluţby a odpracované práce k jejímu splnění. Dalo by se zde mluvit o určité formě ceníku. 

Třetím zmiňovaným polem za primárním klíčem je pole délka sluţby nesoucí záznamy o 

potřebné délce ke splnění sluţby. Posledním (čtvrtým) polem je popis sluţby popisující 

případné doplňující informace o sluţbě. Jediným povinným polem je zde pole primárního 

klíče. Příklad záznamu tedy vypadá: 6; DOPRAVA MATERIÁLU V RÁMCI ZAHRANIČÍ; 

50; 168; Dopravení materiálu mimo území SR. 

Služba 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_sluzba číslo DCČ Aut. - Povinné 

  nazev_sluzby text 50 > - - 

  cena_sluzby text 20 - - - 

  delka_sluzby text 3 - - - 

  popis_služby memo - - - - 

tabulka 13 : Relace Sluţba 

Relace Zákazník 

Relace Zákazník (tabulka 14) představuje relaci evidující zákazníky společnosti. 

Primární klíč relace má definovanou masku LLL000, je datového typu text a jeho evidence 

je povinná. Výskyt záznamu má zde např. tvar POZ001, jenţ představuje jedinečné, osobní 
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číslo zákazníka. Pozůstává z prvních tří písmen příjmení bez diakritiky a třímístného čísla 

doplňující tyto písmena do tvaru definované masky. Další pole jsou jméno, příjmení, 

telefon, email, město, sleva a poznámka. U polí jméno a příjmení zákazníka je 

předdefinován formát velkými písmeny a jsou datového typu text. Příjmení je povinné. 

Pole telefon (datový typ text) má definovanou masku ve tvaru 0000_000_000. Pole email 

je při vkládání záznamu jištěné ověřovacím textem a ověřovacím pravidlem (obrázek 16).  

 

obrázek 16 : Všeobecné nastavení pole email 

Pole město se při vkládání záznamu předdefinovanou hodnotou vyplňuje 

samostatně hodnotou ŢILINA a pole sleva je zaškrtávací políčko. Zmiňované pole email a 

město jsou datového typu text. Poslední pole poznámka slouţí na vyplnění doplňujících 

informací o zákazníkovi. Je datového typu memo. Příklad záznamu tedy vypadá: POZ001; 

ANTON; POZNÍK; 0908 123 321; tono@gmail.com; ŢILINA; ne; Dlouholetý spolehlivý 

zákazník. 

Zákazník 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK id_zakaznik text 6 > LLL000 Povinné 

  jmeno text 25 > - - 

  prijmeni text 30 > - Povinné 

  telefon text 12 - 0000_000_000 Povinné 

  email text 50 - - OPravidlo, OText 

  mesto text 30 > - PHodnota 

  sleva ano/ne - - - - 

  hodnota_slevy text 2 - - PHodnota 

  poznámka memo - - - - 

tabulka 14 : Relace Zákazník 

mailto:tono@gmail.com


Tomáš Scherer: Projekt IS společnosti Car Care 

 2011  36 

 

Při návrhu jednotlivých relací úplného relačního databázového modelu jsem 

procházel po postupných krocích k výslednému modelu, na němţ je celá databáze 

postavena (obrázek 17). Tento model také značí parcialitu vztahů (nutnou povinnost 

členství ve vztahu). Ta je při povinnosti členství značena plnou šipkou (resp. dvojitou 

šipkou, podle kardinality vztahu). V opačném případě je značena jednoduchou šipkou. Při 

návrhu mi velice pomohlo jednotlivé verze řešení v prostředí MS Access 2007 zrealizovat 

a verifikovat tak prakticky jejich správnost. Zde bylo také důleţité databázi částečně 

naplnit daty. Po zhodnocení správnosti jsem přistoupil k návrhu výstupních obrazovek 

(4.1). 
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obrázek 17 : Úplný relační databázový model 
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4 Realizace modelové části databáze 

Na tomto místě se věnuji podrobnému popisu funkčnosti celé vytvořené databáze 

z pohledu navrţených a realizovaných výstupních obrazovek, jeţ mají umoţnit lehkou 

práci s daty uloţenými v databázi. Návrh dobrého rozhraní zastává nepochybně roli 

důleţitého prostředníka mezi databází a jejím uţivatelem. Celá realizace vychází 

z realizovaného úplného relačního databázového modelu (příloha 22). [7] 

4.1 Popis výstupních obrazovek 

Úvodní list 

Hlavní obrazovkou celé databáze je tzv. úvodní list (obrázek 18). Ten nabízí 

základní rozhraní pro všechny dostupné funkce. V jeho levé pracovní části se nachází 

sloupec nejvíce pouţívaných funkcí a ty jsou tak snadno a hned dostupné. V pravé 

pracovní části se nacházejí sloupce dva a představují funkce databáze, jeţ se vyuţívají 

s menší intenzitou. 

Funkce zastávající roli frekventovaného pouţíváni jsou: Vytvoření nové 

objednávky servisu, Vytvoření nové objednávky sluţby, Registrace nového zákazníka, 

Registrace motocyklu a Vyhledání ND (náhradního dílu) pro servis. Všechny mají svoje 

rozhraní, které se uţivateli otevře po klinutí na příslušné tlačítko. 

V pravé části úvodního listu (obrázek 18) se nacházejí zmiňované funkce, které se 

pouţívají méně. Jsou to: Registrace nového mechanika, Registrace nového prodejce, 

Registrace nového modelu motocyklu, Registrace nového servisu, Registrace nové sluţby, 

Vyhledání nedokončených objednávek servisu, Vyhledání nedokončených objednávek 

sluţeb, Vyhledání zákazníka, Vyhledání motocyklu podle VIN (jedinečného čísla vozidla), 

Vyhledání objednávek za předešlé období a Konec práce s databází. Opět zde platí, ţe 

všechny funkce mají své rozhraní, které je zobrazeno po kliknutí na příslušné tlačítko 

funkce.  
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obrázek 18 : Úvodní list 

Vytvoření nové objednávky servisu 

Okno Vytvoření nové objednávky servisu (příloha 3) řeší jeden z primárních úkolů 

celé práce. Eviduje starší i nové (aktuální) objednávky servisu elektronickou formou, a 

také tyto poloţky uchovává pro budoucí nahlédnutí. Záznamy zde bude zadávat mechanik, 

který spravuje proces servisu sám. Tato obrazovka řeší vytyčenou problémovou oblast 

Papírové evidence servisu a sluţeb, a také Dokladu o převzetí vozidla (2.4). 

V hlavičce okna se nachází nadpis a pod ním lišta tlačítek, která se s minimálními 

změnami objevuje i u dalších oken jiných funkcí popsaných níţe. Zleva se zde nachází 

čtveřice tlačítek pro snadnější pohyb mezi jednotlivými záznamy (na začátek, předchozí, 

další, na konec). Dále jsou zde tlačítka pro práci s jednotlivými záznamy (nový záznam, 

uloţit záznam, smazat záznam). Následuje tlačítko pro obnovení při zadávání v hlavním 

formuláři (obnovit) a za ním se nachází návratové tlačítko, které umoţňuje vrácení se na 

vyšší úroveň (návrat). Pod kaţdým tlačítkem se vţdy nachází popis pro lepší orientaci a 

přehlednost. V tomto případě je k „základní“ nabídce tlačítek přidaná moţnost pro přímý 

přechod na registraci nového zákazníka nebo nového motocyklu bez nutného vrácení se na 

úvodní list databáze. Tato moţnost urychluje práci, kdyţ při vyplňování objednávky 

náhodou registrace zákazníka nebo registrace motocyklu chybí. Efektivitu práce zvyšuje 

také poslední tlačítko (nedokončené objed. servisu). To spouští dotaz s přehledem aktuálně 
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nedokončených objednávek servisu a poskytuje tak představu o vytíţení servisních sluţeb. 

V pravé části hlavičky je umístěno logo společnosti a základní kontaktní údaje.  

Ve vlastním okně formuláře se jiţ nacházejí pole pro vyplňování údajů. Na 

povinnost vyplnění upozorňuje hvězdička, kterou doplňuje popis o povinnosti evidence ve 

spodní části vlastního okna. Vyplňování všech těchto polí se řídí pravidly, jeţ diktuje 

úplný relační databázový model (3.3), v tomto případě relace Objednávky servisu (tabulka 

5). Zadávání je ošetřeno v některých polích pomocí napojených dotazů, které vkládání 

zpříjemňují výběrem z plného seznamu, nebo moţností vyhledání. Vedle základních 

informací o objednávce se v okně nachází i rozpis dané objednávky, a to rozpis 

konkrétních servisních úkonů v podobě podformuláře. Tyto se mají právě v rámci jedné 

objednávky vykonat, resp. jiţ byly vykonány (objednávka je splněna, kdyţ je zaškrtnuté 

políčko Dokončeno). Zadávání je opět ošetřeno pomocí dotazu. Práci na tomto místě také 

ulehčuje tlačítko pro obnovení zadávání v podformuláři a součtová pole, která sčítají cenu 

servisu a délku servisu v zadávaných servisních úkonech. Cena se zapíše do záznamu 

objednávky (pole Předpokládaná cena [€]) po kliknutí na tlačítko Přepočti předpokládanou 

cenu. Pokud je zaškrtnuto políčko Dokončeno, cena se jiţ nedá přepočíst a to ani po 

přidání nových servisních úkonu do rozpisu objednávky.  

Po vyplnění a uloţení celé objednávky je v nabídce okna moţnost k tisku 

zákaznického listu (příloha 4), pouţíváno v případě, ţe objednávka ještě není splněna. 

Rovněţ je zde moţnost k tisku dokladu odbytu (příloha 5), pouţíváno kdyţ je objednávka 

splněna. Na těchto formulářích pro tisk se pomocí číselného filtru vybere objednávka, 

kterou chceme vytisknout. Tisk se děje z formátu PDF. Zde je prostor pro řešení této 

situace pomocí tiskových sestav, které můţe být námětem pro další rozšíření funkčnosti v 

budoucnosti. Já jsem cestu formulářů (pro jejich následný tisk) zvolil, protoţe se 

domnívám, ţe poskytují dostatečnou přehlednost a mají také vypovídající schopnost 

zamýšleného záměru ukázat potřebu existence zákaznického listu, případně dokladu 

odbytu tisknutého z jednoho místa. Návrh zde myslel i na moţnost, kdy s motocyklem na 

servis nemusí přicházet přímo jeho majitel. Tato situace je zde vyřešená a zrealizovaná. 

K úplnosti třeba dodat, ţe obrázek, který se nachází v pravé části vlastního okna je jenom 

ilustrační a okno se při kaţdém otevření tohoto okna se automaticky nastaví na vkládání 

nového záznamu. 
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Vytvoření nové objednávky služby 

Okno Vytvoření nové objednávky sluţby (příloha 6) doplňuje splnění dalšího 

významného primárního úkolu pro podstatu existence databáze. Eviduje nové objednávky 

sluţeb a archivuje objednávky pro historický přehled minulých období. Údaje jsou 

zadávány prodejcem, který ze svého pracovního zařazení řídí proces vyřizování sluţeb 

samostatně. Tato obrazovka řeší vytyčenou problémovou oblast Papírové evidence servisu 

a sluţeb, a také problém Dokladu o převzetí vozidla (2.4). 

Hlavička okna opět obsahuje nadpis a jiţ popsanou základní sadu tlačítek, ke 

kterým je dodána moţnost rychlého skoku na registraci nového zákazníka. Jeho přítomnost 

je zde potřebná pro vyšší efektivitu práce, kdy zákazník při objednávce sluţby není 

registrován. Poslední tlačítko (nedokončené objed. sluţeb) také přispívá k rychlejší práci. 

Po kliknutí na něj se spouští dotaz s přehledem aktuálně nedokončených objednávek sluţeb 

a dává tak přehled o stavu objednávek vztahující se ke sluţbám. V pravé části hlavičky se 

nachází logo společnosti a základní kontaktní údaje.  

Vlastní okno jiţ dovoluje editaci údajů záznamu objednávky ve formuláři. Pole pro 

vyplnění jsou buď povinná, nebo nepovinná. Povinnost vyplnění polí znázorňuje 

hvězdička doplněná o popis povinnosti evidence umístěného ve spodní části okna. Tato 

pole se vyplňují podle pravidel nadefinovaných v úplném relačním databázovém modelu 

(3.3). U této obrazovky jde o relaci Objednávky sluţeb (tabulka 6). Zadávání je ošetřeno 

v některých polích pomocí napojených dotazů, které vkládání zpříjemňují výběrem 

z plného seznamu nebo moţností vyhledání. Okno ve své druhé polovici doplňuje 

podformulář: rozpis dané objednávky. Jde o rozpis konkrétních sluţeb vykonávaných 

v rámci objednávky. Zadávání je opět ošetřeno pomocí dotazu. Objednávka se můţe 

zpracovávat, nebo být dokončena. Toto indikuje zaškrtávací políčko Dokončeno. Práci 

v podformuláři (podobně jako v okně Vytvoření nové objednávky servisu) zlehčují 

doprovodní funkce – tlačítko na obnovení zadávání, součtové pole ceny servisu a součtové 

pole délky servisu. Sčítaná cena se nemusí zapisovat ručně, stačí pouţít tlačítko Přepočti 

předpokládanou cenu. Cena se zapíše do pole Předpokládaná cena [€]. Přepočtení není 

moţné, jestliţe je políčko Dokončeno ve stavu zaškrtnuté. Ţádný přidaný záznam sluţby 

do objednávky jiţ nebude k předpokládané ceně připočítán. 
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Řádně vyplněná a uloţená objednávka umoţňuje tisk zákaznického listu (příloha 7) 

a dokladu odbytu (příloha 8). Zásady v pouţívání jsou stejné jako v předešlé situaci. 

Zákaznický list by se měl pouţívat v případě, ţe objednávka ještě není splněna. Doklad 

odbytu by se měl naopak pouţívat v době, kdy je jiţ objednávka vyřízena. Na těchto 

formulářích pro tisk se pomocí číselného filtru vybere objednávka, kterou chceme 

vytisknout. Tisk se děje z formátu PDF. Zde je opět prostor pro řešení tohoto problému 

pomocí tiskových sestav, které můţe být námětem pro případné další rozšíření funkčnosti 

v budoucnosti. Mně se cesta formulářů pro jejich následný tisk jevila dostatečně přehledná 

na demonstraci zamýšleného záměru potřeby existence zejména zákaznického listu 

(případně dokladu odbytu). K podstatě práce s oknem je nutné dodat, ţe sluţba se dá 

objednat bez toho, aby zákazník vlastnil motocykl. Ke kompletnímu výčtu chybí 

poznámka, ţe obrázek nacházející se v pravé části vlastního okna nemá ţádnou funkci, je 

ilustrační a je zde umístěn pod záminkou zatraktivnění vzhledu. Okno se při kaţdém 

otevření automaticky nastavuje na vkládání nového záznamu. 

Registrace nového zákazníka 

Po kliknutí na Registraci nového zákazníka se otevře okno (příloha 9) splňující 

funkci, která ho pojmenovává – registrace zákazníka. Kromě registrace nových uchovává 

záznamy i o minulých a dlouhodobých zákaznících. Je zde tedy případná moţnost 

nahlédnutí a dohledání historických záznamů. Zadávání údajů na této obrazovce mají 

v kompetenci oba zmiňovaní pracovníci, kteří přicházející do styku se zákazníkem. 

Obrazovka řeší vytýčenou problémovou oblast Evidence zákazníků (2.4).  

Hlavička okna ve své nejvyšší úrovni začíná nadpisem. Pod ním se nachází sada 

tlačítek objevující se i v dalších oknech (zmiňovaná základní sada). Přidané moţnosti 

popsané v předešlých dvou případech se zde nevyskytují. Hlavičku doplňuje v pravé části 

logo společnosti a základní kontaktní údaje. 

Vlastní okno je určeno pro editaci údajů registrace. Povinnost vyplnění kaţdého 

pole pro zjednodušení označuje hvězdička, a to ve smyslu hvězdička povinné, bez 

hvězdičky nepovinné. Při práci s oknem je toto ještě vysvětleno v dolní části okna. 

Vyplňování splňuje pravidla, které předurčuje úplný relační databázový model (3.3). Zde 

se jedná o relaci Zákazník (tabulka 14).  
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Zákazník můţe být v tomto okně registrován i v tom případě, ţe motocykl 

nevlastní. Výjimečností okna je, ţe se objevuje jako volba pro rychlý přístup z oken 

Vytvoření nové objednávky servisu/sluţeb. K úplnosti opisu funkčnosti okna chybí dodat, 

ţe obrázek nacházející se v pravé části vlastního okna je ilustračním obrázkem. Okno je při 

kaţdém novém otevření nastaveno pro vytvoření nové registrace. 

Registrace motocyklu 

Okno Registrace motocyklu (příloha 10) řeší evidenci motocyklů. Eviduje nově 

předané i starší motocykly, které ve společnosti absolvovaly servis. Záměrem je vytvoření 

databáze těchto motocyklů. Hlavním motivem jsou zde přehledy pro další různé směry 

vyuţití. Záznamy zde zadávají jak mechanik, tak prodejce společnosti. Tato obrazovka řeší 

vytyčenou problémovou oblast Evidence motocyklů (2.4). 

V hlavičce okna se nachází nadpis, a pod ním základní lišta tlačítek. V pravé části 

hlavičky je umístěno logo a základní kontaktní údaje společnosti Car Care. 

Ve vlastním okně se jiţ nachází pole pro vyplňování údajů. Na povinnost vyplnění 

upozorňuje hvězdička, kterou doplňuje popis povinností evidence ve spodní části vlastního 

okna. Vyplňování těchto polí se řídí pravidly, jeţ diktuje úplný relační databázový model 

(3.3), v tomto případě relace Motocykl (tabulka 4). Zadávání je ošetřeno v některých 

polích pomocí napojených dotazů, které vkládání zpříjemňují výběrem z plného seznamu, 

nebo moţností vyhledání. 

Toto okno se objevuje i jako volba pro rychlý přístup z okna Vytvoření nové 

objednávky servisu. K úplnosti třeba dodat, ţe obrázek, který se nachází v pravé části 

vlastního okna je jenom ilustrační a okno se při kaţdém otevření tohoto okna automaticky 

nastaví na vkládání nového záznamu.  

Vyhledání ND pro servis 

Tento dotaz (příloha 16) nám slouţí pro rychlé vyhledání náhradních dílů pro servis 

v záznamech evidovaných poloţek servisu. Výsledek zobrazený na obrazovce řeší 

vytyčenou problémovou oblast Vyhledávání ND podle typu motocyklu (2.4). Dotaz 

vyuţívá při své práci mechanik společnosti, který ze svého pracovního zařazení řídí proces 

vyřizování servisu samostatně. Po kliknutí na ikonu dotaz uţivatele vyzve k zadání názvu 

servisu, pro který se má náhradní díl vyhledat (obrázek 19) a následně vyzve uţivatele 
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k zadání názvu motocyklu, pro který se má náhradní díl vyhledat. Zadávání je ošetřeno tak, 

aby byly záznamy vyhledány po zadání libovolného řetězce z hledaného servisu a také 

hledaného modelu motocyklu. Záznam, který jsme potřebovali se tak po zadání obou 

hodnot vyhledá. Výsledek se vţdy vypíše v samostatné tabulce (tj. existuje záznam). 

Pokud se zadané kritéria pro vyhledání v databázi nenachází, vypíše se nám prázdna 

tabulka. V případě, ţe si uţivatel není jist servisem, který vlastně hledá (nebo ho nezná), 

klikne při první výzvě na volbu OK bez zadání hodnoty a do druhé výzvy dotazu napíše 

model motocyklu. Vyhledají se tak všechny dostupné záznamy servisních činností pro 

zadaný model. Popsaná moţnost platí i v opačném případě kdy je zde moţnost vyhledání 

servisního úkonu bez zadání konkrétního modelu motocyklu. Databáze vyhledá hledaný 

servisní úkon pro všechny modely. Dotaz také zvládne řešení úlohy, kdy ani jedna z výzev 

není vyplněna (uţivatel 2x volí volbu OK). V tomto případě databáze vypíše plný seznam 

všech servisních úkonů pro všechny motocykly (všechny evidované záznamy). Dotaz tak 

nabízí vícero moţností jak ho pouţít. Při opětovném otevření dotazu se postup opakuje. 

Myslím si, ţe databáze tímto dotazem dostala nesporný dynamický prvek ke zrychlení 

práce Mechanika. 

 

obrázek 19 : Vyhledání ND pro servis 

Registrace nového mechanika 

Okno Registrace nového mechanika (příloha 11) řeší významnou součást 

objednávek servisu, nakolik registruje odpovědné osoby, které servis ve společnosti 

realizují a odpovídají za něj. Jeden servis realizuje vţdy jenom jeden mechanik a za celou 

práci plně odpovídá. Nové záznamy jsou přidány vţdy při rozšíření pracovního kolektivu 
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na pracovní pozici mechanika. Záznamy o mechanicích se na tomto místě uchovávají pro 

potřeby budoucího nahlédnutí. 

Hlavička okna se drţí zásad předešlých oken frekventovaného pouţívání a pod 

nadpisem se znovu nacházejí tlačítka základní sady. Pravou část hlavičky dotváří logo a 

kontaktní údaje společnosti. 

Vlastní okno slouţí pro editaci záznamů o mechanicích. Pole pro vyplnění jsou zde 

tři, z kterých osobní číslo mechanika a příjmení mechanika jsou povinná. Povinnost 

vyplnění znázorňuje hvězdička s popisem v dolní části vlastního okna. Tyto pole se 

vyplňují podle nadefinovaných pravidel úplného databázového modelu (3.3). U této 

obrazovky jde o relaci Mechanik (tabulka 2). 

U databáze se při kaţdém otevření okna automaticky nastavuje vkládání nového 

záznamu. Obrázek v pravé části vlastního okna má zkrašlovací funkci a je čistě ilustrační. 

Registrace nového prodejce 

Po kliknutí na volbu Registrace nového prodejce se otevře okno (příloha 12), které 

ve svém konečném významu doplňuje objednávku sluţeb, jako její významná součást. 

Registruje osoby odpovědné za splnění a průběh těchto objednávek sluţeb. Jedna 

objednávka sluţeb je vykonávána jenom jedním prodejcem. Nový záznam o prodejci je 

přidán vţdy při personálním rozšíření na pozici Prodejce společnosti. Záznamy o 

prodejcích se na tomto místě uchovávají pro budoucí nahlédnutí. 

V hlavičce okna se nachází nadpis a lišta tlačítek ve shodné formě jako při většině 

oken (základní sada). V pravé části je umístěno logo a kontaktní údaje společnosti Car 

Care. 

Vlastní okno jiţ slouţí pro editaci záznamů. Údaje o prodejci se evidují ve třech 

polích – osobní číslo prodejce, jméno a příjmení (osobní číslo a příjmení jsou povinné pole 

označené hvězdičkou s doprovodním popisem v dolní části vlastního okna). Pole při 

vyplňování vycházejí z pravidel úplného databázového modelu (3.3), konkrétně z relace 

Prodejce (tabulka 9). 

Kaţdé nové otevření okna provází nastavení na nový záznam. Obrázek pravé části 

vlastního okna má ilustrační funkci. 
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Registrace nového modelu motocyklu 

Okno Registrace nového modelu motocyklu (příloha 13) doplňuje významnou roli 

pro správnou práci celé databáze. Eviduje modely motocyklů, s kterými společnost 

pracuje. Záznamy zde doplňuje, prohlíţí a pracuje s nimi jak mechanik, tak prodejce 

společnosti. Tato obrazovka doplňuje řešení vytýčené problémové oblasti Evidence 

motocyklů (2.4). 

V hlavičce okna se nachází nadpis, a pod ním lišta základní sady tlačítek. Doplňuje 

ji logo společnosti a základní kontaktní údaje. 

Vlastní okno editace záznamů obsahuje několik polí, kde se hodnota buď přímo 

zadává ručně, nebo se vybírá ze seznamu hodnot, případně je v některých polích nejčastější 

hodnota předdefinována. Povinná pole evidence jsou značeny hvězdičkou (význam 

doplňuje přiloţený popis v dolní části). Vyplňování všech polí se řídí pravidly, které 

diktuje úplný relační databázový model (3.3). U okna Registrace nového zákazníka jde o 

relaci Model motocyklu (tabulka 3). 

K úplnosti je třeba dodat, ţe obrázek, který se nachází v pravé části vlastního okna, 

je jenom ilustrační a okno se při kaţdém otevření automaticky nastaví na vkládání nového 

záznamu. 

Registrace nového servisu 

Okno Registrace nového servisu (příloha 14) zastává roli jakési databáze servisních 

úkonů s ohledem na daný model motocyklu. Údaje jsou zadávány mechanikem 

společnosti, který ze svých pravomocí rovněţ řídí jejich pozdější proces vyřizování. Okno 

eviduje nové servisní úkony a zároveň archivuje ty staré pro potřeby objednávek servisu 

atp. Tato obrazovka řeší problémovou oblast Nevyuţívání tovarových skupin Sluţby a 

Servis (2.4). 

Hlavička okna opět obsahuje nadpis a jiţ popsanou základní sadu tlačítek, společně 

s logem společnosti a základními kontaktními údaji. 

Vlastní okno jiţ dovoluje editaci údajů v záznamech formuláře. Pole pro vyplnění 

jsou buď povinná, nebo nepovinná. Povinnost vyplnění polí znázorňuje hvězdička 

(doplněná o popis povinnosti evidence umístněného ve spodní části okna). Tato pole se 

vyplňují podle pravidel nadefinovaných v úplném relačním databázovém modelu (3.3). U 
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této obrazovky jde o relaci Servis (tabulka 12). Zadávání je ošetřeno v některých polích 

pomocí napojených dotazů, které vkládání zpříjemňují výběrem z plného seznamu, nebo 

moţností vyhledání. Okno ve své druhé polovici doplňuje podformulář poloţky servisu. 

Jde o rozpis konkrétních poloţek vykonávaných v rámci daného servisního úkonu. Práci 

v podformuláři zlehčuje doprovodní funkce – tlačítko na obnovení zadávání, které 

opravňuje opětovní zadávání v podformuláři při případné chybě zadavatele. 

Řádně vyplněný a uloţený záznam můţe být uloţen a pouţit při práci. Je dobré 

dodat, ţe okno se při kaţdém otevření automaticky nastavuje na vkládání nového záznamu. 

Registrace nové služby 

Okno Registrace nové sluţby (příloha 15) řeší evidenci sluţeb. Eviduje nově 

přidané i starší sluţby, které se v společnosti pouţívají kaţdodenně. Záměrem je vytvoření 

databáze těchto sluţeb. Záznamy zde zadává prodejce. Tato obrazovka řeší vytyčenou 

problémovou oblast Nevyuţívání tovarových skupin Sluţby a Servis (2.4).  

V hlavičce okna se nachází nadpis, a pod ním základní lišta tlačítek. V pravé části 

hlavičky je umístěno logo a základní kontaktní údaje společnosti Car Care. 

Ve vlastním okně se jiţ nachází více polí pro vyplňování údajů ve formuláři. Na 

povinnost vyplnění upozorňuje hvězdička, kterou doplňuje popis povinnosti evidence ve 

spodní části vlastního okna. Vyplňování těchto polí se řídí pravidly, jeţ diktuje úplný 

relační databázový model (3.3), v tomto případě relace Sluţba (tabulka 13). Zadávání je 

ošetřeno v některých polích pomocí napojených dotazů, které vkládání zpříjemňují 

výběrem z plného seznamu, nebo moţností vyhledání. Okno doplňuje podformulář 

poloţky sluţby. Poloţky se plní v rámci procesu vyřizování sluţby. Podformulář má funkci 

obnovit zadávání pro případné chyby. 

K úplnosti výčtu vlastností okna třeba říct, ţe obrázek, který se nachází v pravé 

části vlastního okna je jenom ilustrační a okno se při kaţdém otevření automaticky nastaví 

na vkládání nového záznamu.  

Vyhledání nedokončených objednávek servisu 

Poslední sloupec funkcí úvodního listu začíná dotazem pro vyhledání 

nedokončených objednávek servisu (obrázek 20). Tento dotaz slouţí pro okamţité 

vyhledání servisních objednávek, které ještě nejsou vyřízeny (jsou nedokončeny). Dotaz je 
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vyuţíván mechanikem, nakolik ten průběh servisních prací řídí sám. Po otevření dotazu 

databáze vypíše nedokončené objednávky servisu do samostatné tabulky (příloha 17). 

V případě, ţe ţádné objednávky servisu nejsou, vypíše se prázdná tabulka. Při 

opakovaném otevření se výpis nedokončených objednávek opakuje stejným způsobem. 

Myslím si, ţe tato funkce je přínosná pro přehled aktuálního stavu objednávek servisních 

prací. Na tuto funkci se dá dostat také z okna Vytvoření nové objednávky servisu, a to po 

kliknutí na příslušné tlačítko. 

 

obrázek 20 : Vyhledání nedokončených objednávek servisu 

Vyhledání nedokončených objednávek služeb 

Po kliknutí na volbu Vyhledání nedokončených objednávek sluţeb se spustí dotaz, 

který vyhledá všechny objednávky sluţeb, které nejsou dokončené. S dotazem pracuje 

prodejce společnosti, který má splňování těchto objednávek v pracovní kompetenci. Výpis 

je realizován pomocí samostatné tabulky (příloha 18). Můţe nastat případ, kdy ţádné 

objednávky sluţeb nejsou objednány. V takovémto případě se vypíše prázdná tabulka. 

Opakované otevření nabízí pokaţdé aktuální informace o objednávkách. Dotaz tedy 

poskytuje přehled aktuálního stavu. Pro úplnost je dobré dodat, ţe spuštění tohoto dotazu 

je moţné i z obrazovky pro Vytvoření nové objednávky sluţby. 

Vyhledání zákazníka 

Tento dotaz (příloha 19) slouţí pro rychlé vyhledání zákazníka z naší evidence. 

Výsledek zobrazený na obrazovce je součástí řešení vytyčené problémové oblasti Evidence 

zákazníků (2.4). Dotaz je vyuţíván jak mechanikem, tak prodejcem společnosti, kteří 

snadno vyhledají potřebné údaje o zákazníkovi. Po kliknutí na příslušnou ikonu dotazu je 

uţivatel vyzván k zadání příjmení zákazníka, kterého hledá. Zadávání je ošetřeno tak, aby 
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byly evidované záznamy vyhledány po zadání libovolného řetězce z hledaného příjmení. 

Vyhledaný záznam se vypíše vţdy v samostatné tabulce nového okna. Pokud zadané 

kritérium neodpovídá záznamu v databázi, vypíše se prázdná tabulka. Pouţití dotazu je 

moţné i v případě, ţe není zadán ţádný parametr do kritéria pro vyhledání. Dotaz vypíše 

všechny dostupné záznamy (všechny zaevidované záznamy). Při opětovném otevření 

dotazu se postup opakuje.  

Vyhledání motocyklu podle VIN 

Úlohou dotazu Vyhledání motocyklu podle VIN je vyhledání vozidla podle VIN 

čísla (příloha 20). Dotaz přispívá k řešení vytyčených problémových oblastí Registrace 

motocyklů (2.4). Je majoritně vyuţíván mechanikem. Kliknutím na tuto volbu se spustí 

poţadavek zadání hodnoty parametru, podle kterého chceme vyhledat (tento proces se 

opakuje při kaţdém otevření dotazu). Uţivatel zde má dvě moţnosti. Buď nezadá ţádnou 

hodnotu a pokračuje dále. V takovém případě se zobrazí všechny evidované záznamy 

motocyklů. Druhou moţností jak s dotazem pracovat je hodnotu parametru pro vyhledání 

zadat. Zde je toto zadávání opět ošetřeno tak, aby uţivatel mohl zadat libovolný řetězec 

z hledaného VIN čísla. Vyhledaný záznam je u obou případů vypsán v samostatné tabulce. 

Existuje moţnost, kdy zadaný řetězec nemusí odpovídat ţádnému záznamu. Tehdy se 

vypíše prázdná obrazovka.  

Vyhledání objednávek za předešlé letní období 

Dotaz slouţí na vyhledání objednávek za určité období. Tento dotaz řeší vytýčenou 

problémovou oblast pro vytváření statistik Skladového hospodářství (2.4). Období, za které 

uţivatel hledá přehled, můţe být různé podle toho, co uţivatele zajímá. Ve výsledku je 

vyhledán výpis pouţitého materiálu, jeţ byl za zadané období spotřebován pro potřeby 

servisu. Výpis je realizován pomocí samostatné tabulky (příloha 21). Pracuje s ním 

mechanik, který prostředí servisu spravuje. Otevření dotazu v sobě nese potřebu vyplnění 

dvou výzev pro zadání hodnot parametru. V první se musí vyplnit datum období, od 

kterého chce uţivatel vyhledat. Druhá výzva přirozeně poţaduje datum, do kterého se má 

vyhledat. Po správném vyplnění se kýţený rozpis vypíše. V případě, ţe jeden z parametrů 

zůstane nevyplněn (podobně oba), dotaz vypíše prázdnou tabulku. Opakované otevření 

znamená pro uţivatele stejný postup zadávání hodnot parametrů.  

 



Tomáš Scherer: Projekt IS společnosti Car Care 

 2011  50 

 

Konec práce s databází 

Tlačítko Konec práce s databází (jak samotný název napovídá) ukončuje práci na 

úvodním listu a celou aplikaci uzavírá. 

Zhodnocení realizovaného řešení 

V této kapitole jsem popsal svoji praktickou práci, kterou jsem odvedl v prostředí 

MS Access 2007. Během řešení jsem nenarazil na váţnější logický problém. Všechny 

vytýčené problémové oblasti jsem do této realizace úspěšně zahrnul. Funkčnost databáze 

jsem ověřil sadou testů. Dizajn výstupních obrazovek a formulářů pro tisk jsem volil podle 

svého vlastního návrhu. Všechny údaje obsaţené v databázi jsem čerpal z propagačních 

materiálů společnosti Car Care a z internetové stránky http://www.motorcyclespecs.co.za/. 

Realizovaná databáze s výše popsaným uţivatelským prostředím tedy dospěla do cílové 

fáze, kdy můţe být prezentována jako demonstrativní ukázka chybějících moţností 

funkčnosti před dodavatelem informačního systému, k čemu je (jak diktuje zadání) 

výhradně určena. [5] 

http://www.motorcyclespecs.co.za/
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5 Závěr 

Informační systémy jsou bezpochyby jeden ze světových trendů pro efektivní práci 

s informacemi v jakékoliv společnosti. Na základě této skutečnosti jsem hledal způsob, jak 

se v této oblasti prakticky realizovat. Dobrá komunikace a veliká ochota společnosti Car 

Care s.r.o. vyústila k návrhu tématu pro zpracování diplomové práce právě v oblasti 

informačních systémů. Doplňujícím motivem a odhodláním pro zpracování této závěrečné 

práce mi byly vědomosti a zkušenosti získané během mého pětiletého studia. 

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat analýzu současného stavu 

informačního systému společnosti Car Care s.r.o. Výstupem provedené analýzy je 

zmapování problémových oblastí informačního systému a následný návrh vhodných řešení 

realizovaný pomocí databáze vytvořené v prostředí MS Access 2007 vyplývajících z 

provedené analýzy. Nástroj MS Access ve verzi 2007 byl zvolen po domluvě 

s představiteli společnosti, nakolik tuto verzi ve společnosti pouţívají a pro názornost je 

tak velice praktický. Práce je členěna do analytické a praktické části. Jak bylo v úvodu 

práce zmíněno, praktický výstup práce bude slouţit jako demonstrativní ukázka pro 

dodavatele softwaru.  

V první (analytické) části práce jsem zhodnotil funkce informačního systému 

BarIS, společně s analýzou procesů. V procesu analýzy IS BarIS jsem detailně vyzkoušel 

jeho funkčnost a moţnosti kterými disponuje. Analýza procesů byla obzvlášť přínosná 

v pochopení kaţdodenních činností a pomohla k jasné selekci pracovních kompetencí 

pracovníků společnosti. Poznatky z předešlých analýz jsem vyuţil při vymezování 

problémových oblastí. Tyto se vyprofilovaly do sedmi okruhů. Výsledek analytické části 

bych zhodnotil jako úspěšný. Navrhované okruhy řešení pro rozšíření funkčnosti ukázaly 

trend, kterým by se dodavatel informačního systému mohl ubírat při jeho nové verzi. Na 

tomto místě bych poznamenal, ţe i kdyţ jsou problémové oblasti mými subjektivními 

názory, jsou podloţeny praktickými zkušenostmi ze strategie prodeje na motocyklovém 

segmentu trhu. 

Praktická část se drţí zásad návrhu relačních databází. Práce na návrhu struktury 

jsem pojal s jednoznačným cílem pokrýt definované problémové oblasti jiţ v prvních 

částech procesu návrhu. Výsledný návrh znázorněný ER diagramem obsahuje 13 entit 
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v podobě tabulek s definovanými vztahy mezi nimi. Na základech navrţeného ER 

diagramu jsem přistoupil k definování úplného relačního databázového modelu. Po jeho 

úspěšné realizaci jsem svou pozornost nasměroval k přenesení návrhu do prostředí MS 

Access. Vytvořené tabulky jsem naplnil vhodným počtem záznamů k ověření funkčnosti a 

pokračoval k vytvoření uţivatelsky přívětivého rozhraní pro práci. Část vylaďování 

databáze byla obzvlášť časově náročná pro dosaţení správného výsledku. Myslím si, ţe 

v rámci moţností programu MS Access 2007 jsem uspěl jak po stránce funkčnosti tak 

akceptovatelného vzhledu rozhraní pro práci. 

Praktický výstup této diplomové práce byl ve společnosti Car Care prezentován. Je 

příjemné říct, ţe pocity z práce a funkčnosti byly velice pozitivní. Mimořádně povedený se 

pracovníkům společnosti jevil vzhled pracovních oken pro práci, který zhodnotili jako 

jednoduchý, účelný a zároveň příjemný na pohled. Jak jiţ bylo v úvodu práce 

poznamenáno, i při mojí prezentaci se objevil avizovaný dotaz na personální a časový 

faktor. Zde si myslím, ţe pokud má být práce společnosti zkvalitněna, tyto indicie musí být 

jasně vyřešeny. Stojím si za názorem, ţe takovéto rozšíření dnes pouţívaného 

informačního systému je nutností. Priorita vedení historicky kvalitních dat je dle mého 

názoru vysoká.  

V konečném důsledku aţ budoucí období dokáţe ukázat, jestli je mnou navrhované 

řešení ve společnosti akceptovatelné a v jaké míře bude realizováno. Finanční situace 

ve společnostech podobného zaměření je neutrální aţ nepříznivá. Ostraţitost ve správně 

vloţené investice je proto rozhodně na místě. Z mé pozice je dnes obtíţné celou budoucí 

realizaci ovlivnit. Myslím si, ţe předloţený návrh pro rozšíření je komplexní, má význam a 

v konečném důsledku můţe pozitivně naklonit rozhodování zákazníků o koupi právě 

ve společnosti Car Care. 
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