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ANOTACE 

 

V předloţené práci je popis návrhu a tvorby databázové aplikace vytvořené pro potřeby 

vedoucích řídících pošt. První část obsahuje analýzu současného stavu, ve které jsou 

odhaleny potřeby cílové skupiny a zmíněny hlavní důvody pro tvorbu databáze, včetně 

poţadavků na její funkce. Druhá část se věnuje návrhu databázové struktury a je rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. V první jmenované jsou sjednoceny pojmy pro tvorbu 

databází a ve druhé je jiţ zpracován samotný návrh struktury. Navrţená databázová 

struktura je dále vyuţita pro tvorbu aplikačního rozhraní, jehoţ funkce jsou zřetelně 

popsány. Práce je zakončena ověřením funkčnosti všech poţadavků definovaných v úvodu. 

Klíčová slova: Česká pošta, databázová aplikace,  

 

 

SUMMARY 

In committed labor is description of concept and formation database application, created 

for demand of Post Office Head Officials. First part contains analysis of present condition 

in which are discovered needs of focus group and defined main reasons for creating 

database include requirements for functions. Second part is attend to concept of database 

structure and is split on theoretical and practical part. In first named part there are 

integrated notions for creation of databases and in second one, there is processed main 

concept of structure. Next, The designed database structure is use for creation of 

application interface, whose functions are evidently described. Labor is close with function 

verification of all claims defined at the beginning.  

Klíčová slova: Czech post, Database application 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AP – alianční partner 

BPŢP – běţně placené ţivotní pojištění 

ČK – Červené konto 

ČP – Česká pošta, s.p. 

ČPOJ – Česká pojišťovna 

EU – Evropská unie 

KOMBI – kombinované ţivotní pojištění 

MS – Microsoft 

NŢP – neţivotní pojištění 

OLAP – Online Analytical Processing (technologie uloţení dat v databázi) 

OLTP – Online Transaction Processing (technologie uloţení dat v databázi) 

OU – osobní účet 

PFPS – penzijní fond poštovní spořitelny 

PIP – poštovní investiční program 

POV – povinné ručení 

PSK – postkonto 

PTV – poštovní termínovaný vklad 

RDBMS – Relational DataBase Management System (Databázový server) 

s.p. – státní podnik 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

SQL – Structured Query Language (standardizovaný dotazovací jazyk) 

SÚ – spotřebitelský úvěr 

SÚB – spotřebitelský úvěr na bydlení 

SW – Software 

VPA – výhradní pojišťovací agent 

VŘP – vedoucí řídící pošty 

VŠB – Vysoká škola báňská  
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1  Úvod 

 Potřeba uchovávání a správy dat je v současné době nevyhnutelná pro efektivní 

řízení jakéhokoliv podniku a Česká pošta, s.p. není výjimkou. Tento státní podnik se nijak 

neliší od společností z komerční sféry a i pro něj jsou informace nejcennějším zdrojem 

informací pro budoucí rozhodování, plánování a vyhodnocování směru, jakým se ubírá. 

Informace ovšem velmi rychle stárnou a jejich potřeba musí být pokryta v co moţná 

nejkratším čase. Je sice pravda, ţe k uchování a správě dat můţe slouţit například obyčejná 

kartotéka, ovšem jak rychle by tazatel dostal adekvátní informaci, si netroufám ani 

odhadovat. Vzhledem k potřebě aktuálnosti získávaných informací je nezbytné pro 

evidenci a správu vyuţít výhod 21. století a spolehnout se na osvědčené úloţiště dat, 

databáze, coţ je i cílem této práce.  

 Tato diplomová práce vznikla na základě potřeb vedoucích řídících pošt (VŘP), ve 

snaze co nejvíce zefektivnit přístup k informacím a zpřehlednit evidenci obchodní činnosti 

podřízených pracovníků.  

 VŘP zodpovídá za personální obsazení všech jím řízených pošt, dodrţení všech 

nákladových poloţek v předem stanovených mezích a za obchodní výsledky celého svého 

týmu. Pro zodpovědné splnění jeho povinností je nutné sledovat poměrně velké mnoţství 

různorodých informací, k čemuţ mu můţe pomoci mnou vytvořená databázová aplikace.   

 Ve spolupráci s vedoucím řídící pošty Most 1 byla provedena detailní analýza 

současného stavu, která napomohla odhalení hlavních nedostatků aktuálního systému 

evidence dat na inkriminované pozici. Na základě této analýzy byly zformulovány 

nejdůleţitější funkční poţadavky na aplikaci, jejichţ splnění povede ke zjednodušení práce 

a odstranění duplicit v evidenci dat všech vedoucích řídících pošt.  

Struktura diplomové práce je rozvrţena do několika přehledných kapitol tak, aby co 

nejlépe vystihovala celý cyklus návrhu databáze a následné tvorby cílové aplikace. Zde 

bych zdůraznil zejména význam kapitol, zabývajících se analýzou současného stavu 

 a následně návrhu databázové struktury. Tyto kapitoly jsou zřejmě nejzásadnější částí celé 

práce, protoţe od jejich správné realizace se odvíjí veškerý úspěch či neúspěch celého 

projektu. Jelikoţ bezpečností předpisy České pošty a stejně tak i zákon na ochranu 

osobních údajů hovoří zcela jasně, jsou ve výsledné ukázkové aplikaci pouţita pouze 

smyšlená data takovým způsobem, aby bylo moţno otestovat a následně prezentovat 

všechny potřebné funkce.  
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2 Analýza současného stavu 

Analýza je nejdůleţitějším stavebním kamenem návrhu databáze, protoţe pouze 

správné pochopení vztahů působících ve společnosti a zkoumání dat potřebných pro 

získávání budoucích informací můţe zajistit očekávaný výsledek. 

 Dříve, neţ začnu navrhovat samotnou strukturu budoucí databáze, pokusím se 

popsat aktuální situaci České pošty s.p., a také to, jakým způsobem se v současné době 

zpracovávají a evidují data v na úrovni VŘP, tedy na mé současné pozici.  

 

2.1 Základních informace o České poště, s.p. 

 Česká pošta, s. p. (dále jen ČP) je společnost s dlouholetou minulostí, jejímţ 

tradičním předmětem podnikání vţdy bylo poskytování základních poštovních sluţeb, jako 

jsou např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka aj., občanům na celém území České 

republiky. Hlavním úkolem ČP je zajistit prostřednictvím sítě svých poboček na celém 

území České republiky dostupnost výše zmíněných základních poštovních sluţeb  

(viz. http://www.cpost.cz/assets/nastroje/zps.pdf), které ČP zajišťuje jako drţitel poštovní 

licence.  

 Po politickém převratu v r. 1989 a s ním souvisejícím uvolněním trhu pro různé 

podnikatelské subjekty přišla konkurence i pro doposud monopolní podnik, kterým Česká 

pošta byla, kdyţ 27. 7. 1998 byla do obchodního rejstříku zapsána firma DHL Express 

(Czech Republic) s.r.o. a o rok později 26. 5. 1999 firma PPL CZ s.r.o. [1]  

 Obě tyto firmy začaly podnikat v oblasti vnitrostátního zasílatelství a provozování 

poštovních a zahraničních poštovních sluţeb, coţ pro ČP muselo nutně znamenat odliv 

nezanedbatelného počtu klientů a tím i značný propad v kolonce výnosů. 

 Je ale nutné dodat, ţe i přes povolení vstupu konkurence na poštovní trh, vlastní ČP 

ještě stále tzv. poštovní výhradu. Tato výhrada se vztahuje na poštovní zásilky ve 

vnitrostátním styku mající jako obsah písemnosti. O vyhrazenou zásilku se dle nařízení 

vlády č. 512/2005 Sb. jedná, jestliţe je hmotnost poštovní zásilky niţší neţ 50 g a zároveň 

cena niţší neţ 18 Kč. Monopol se tedy nevztahuje na poštovní zásilky s hmotností od 50 g 

výše (včetně) nebo na sluţby s cenou od 18 Kč výše (včetně) s obsahem písemnosti. 

Poštovní zásilky do zahraničí nebo ze zahraničí nejsou monopolizovány a poštovní 

výhrada se na ně nevztahuje. Podmínkou pro udělení výhrady je povinnost poskytovat 

základní poštovní sluţby na celém území za srovnatelných podmínek a v předepsané 

http://www.cpost.cz/assets/nastroje/zps.pdf
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kvalitě. V souvislosti s výše uvedenými řádky si neodpustím uvést jeden fakt, o kterém 

veřejnost ráda pochybuje. Myslím tím zvyšující se kvalitu České pošty s.p. při plnění 

svěřené poštovní výhrady, jak dokazuje následující tabulka (Tabulka1), která srovnává 

kvalitu dodání obyčejných zásilek v termínu D+1 v letech 1993 a 2009. Z této tabulky je 

zřetelně vidět, jak velký pokrok ve své logistice tato společnost udělala a jasně tak vyvrací 

nesmyslné řeči pamětníků, jak kdysi vše fungovalo daleko lépe.  

 

Tabulka1 - Kvalita doby dopravy standardních psaní [7] 

 1993 2009 

Den podání + 1 60,40 % 92,09% 

  

 Plná liberalizace poštovního trhu má být v Evropské unii dokončena k začátku roku 

2011. Výjimku tvoří ostrovní státy, státy s nízkou hustotou obyvatelstva a státy, které do 

EU přistoupily později. U těch můţe být uvolnění trhu odsunuto aţ k roku 2013. Znamená 

to tedy, ţe ČP se od příštího roku bude muset připravit na další boj o zákazníky z tohoto 

sektoru. [2] 

 

2.1.1 Vstup aliančních partnerů (AP) do ČP 

 Jak jsem se jiţ zmínil, vznik konkurence pro Českou poštu znamenal citelný odliv 

klientů a ta byla nucena přizpůsobit se těmto novým skutečnostem. Mezi změny, které 

pocítil snad kaţdý, kdo poštu v posledních několika letech navštívil, patří například větší 

orientace na zákazníka a neustále se zvyšující kvalita poskytovaných sluţeb. Ovšem 

neoddiskutovatelně největší změna nastala v rozšíření portfolia poskytovaných produktů. 

Analýzou vývoje trhu a společnosti samotné, jeţ ukázala, ţe pouhým poskytováním 

poštovních sluţeb není moţné financovat tak velký počet poboček a zaměstnanců, dospěli 

vrcholoví manaţeři k rozhodnutí, které naprosto změnilo tvář ČP. Tím rozhodnutím byla 

kooperace s novými obchodními partnery (aliančními partnery), jimiţ jsou Poštovní 

spořitelna, Česká pojišťovna a Českomoravská stavební spořitelna a.s., jejichţ kapitál je 

v současné době podstatnou poloţkou v příjmech ČP. Díky tomu poskytuje tento státní 

podnik, kromě svých tradičních sluţeb, i sluţby bankovní a pojišťovací, operace 

CzechPOINT, certifikační autoritu aj..  
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 Tyto příjmy jsou samozřejmě podmíněny splněním závazků, ke kterým se ČP 

dojednáním smluv s jednotlivými AP upsala. Těmito závazky obecně jsou získávání 

nových klientů a poskytování domluvených sluţeb v předem definovaném rozsahu, 

k čemuţ má ČP asi nejrozsáhlejší síť poboček v České Republice, která čítá v současné 

době 3 377 poboček a zaměstnává 34 948 zaměstnanců.  

 Kaţdý rok jsou stanovena přesná čísla o poţadovaném počtu nových klientů, 

jejichţ zvyšující se tendence vytváří poměrně velké nároky na zaměstnance. Aby tyto 

závazky mohli být splněny,  procházejí téměř všichni zaměstnanci školeními, zvyšujícími 

kvalitu poskytovaných sluţeb, jejich prodejní dovednosti a samozřejmě umění jednat s 

klienty. Postupem času se úřednický přístup zaměstnanců měl změnit na obchodní 

příjemné vystupování zaměřené na spokojenost klientů, coţ, dle mého názoru, je jiţ velmi 

patrné.  

 Aliančním partnerem, který nejvýrazněji promlouvá do celkového výnosu ČP za 

obstaravatelskou činnost, je v současné době Poštovní spořitelna (PS). Ta je součástí 

Československé obchodní banky, a.s., která je z pohledu celkové hodnoty aktiv největší 

bankou v České republice i ve střední Evropě [3]. 

  S jejím vstupem na půdu ČP došlo k rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb 

 o produkty související s bankovním sektorem. Postupným vývojem mnoţství nabízených 

produktů neustále rostlo a v současné době se dostalo do této podoby: 

- ERA osobní účet, s moţností doplňkové sluţby povoleného přečerpání účtu (OÚ) 

- ERA účet k podnikání, s moţností povoleného přečerpání účtu pro podnikatele 

(Postkonto – PSK) 

- Spotřebitelský úvěr neúčelový (SÚ) 

- Spotřebitelský úvěr na bydlení (SÚB) 

- Kreditní a splátkové karty  

- Červené konto (ČK) 

- ERA termínovaný vklad či poštovní termínovaný vklad (PTV) 

- Poštovní investiční program (PIP) 

- Vkladní kníţka 

- Penzijní připojištění Poštovní spořitelny (PFPS) 

 Druhým nejvýznamnějším partnerem je Česká pojišťovna. Tato společnost je 

univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v ţivotním i neţivotním pojištění. 
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Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém 

pojistném trhu, která poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění 

pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.  

 Přestoţe Česká pojišťovna pronikla na pole aliančních partnerů České pošty 

později, neţ ostatní dva (Českomoravská stavební spořitelna, Poštovní spořitelna), její 

podíl na aktivech ČP rok od roku roste a tím se upevňuje oboustranně výhodná spolupráce. 

Portfolio sluţeb, jeţ Česká pošta pro tohoto partnera zajišťuje lze asi nejlépe rozdělit do 

těchto základních typů pojištění: 

- Běţně placené ţivotní pojištění (BPŢP) 

- Neţivotní pojištění (NŢP) 

- Povinné ručení (POV) 

- Kombinované vkladové pojištění (KOMBI) 

- Penzijní připojištění České pojišťovny (PFČPOJ) 

 

 Záměrně zde uvádím pouze typy pojištění, a ne všechny varianty, protoţe pro 

potřeby této práce je tato rozlišovací úroveň naprosto dostačující. Zkratky produktů 

uvádím naprosto záměrně, protoţe v dalších kapitolách, věnovaných plnění aliančních 

partnerů, se v ukázkových příkladech vyskytují.  

 V souvislosti s produkty České pojišťovny ještě zmíním fakt, ţe zaměstnanci ČP 

osobně mají k dispozici pouze omezený sortiment sluţeb ČPOJ (základní produkty) a na 

tyto sluţby jsou řádně proškoleni. Pokud ale přijde klient s poţadavkem, který pošta není 

schopna vlastními silami zajistit, je zavedena spolupráce tzv. výhradních pojišťovacích 

agentů (VPA), coţ jsou zaměstnanci České pojišťovny, kteří se na poţádání buď dostaví na 

poštu, nebo si s klientem domluví osobní schůzku jinde. Klient tedy vyuţitím poboček 

České pošty nepřichází o ţádné alternativy pojištění.  

 Posledním nezmíněným aliančním partnerem je Českomoravská stavební 

spořitelna. V České republice působí ČMSS jiţ od roku 1993 a stojí za ní hned několik 

velmi silných společností. Na úplném počátku, při vzniku společnosti, se hlavními 

akcionáři staly Investiční poštovní banka, která získala 55 % Českomoravské stavební 

spořitelny a Bausparkasse Schwaebisch Hall, na kterou zbylo 45%. Obzvláště kapitál 

společnosti Bausparkasse Schwaebisch Hall, ve světě známé jako BSH, představoval pro 

Českomoravskou stavební spořitelnu opravdu stabilní prostředí.  
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 V současnosti je poměr akcionářů Českomoravské stavební spořitelny totoţný jako 

na počátku, nicméně Investiční poštovní banka byla nahrazena Československou obchodní 

bankou. Základní jmění celé společnosti činí 1,5 miliardy korun. Její hlavní sídlo se 

nachází v Praze a pobočky najdeme prakticky na všech terminálech České pošty, takţe 

spoření si lze s nadsázkou zaloţit v kaţdé větší obci.[9] 

 Nejznámějším a v podstatě základním produktem Českomoravské stavební 

spořitelny se stalo stavební spoření s liškou a asi by se těţko hledal někdo, kdo tento 

slogan ještě neslyšel.  

 

2.2 Analýza programového vybavení 

 Vzhledem k tématu této práce je nezbytné analyzovat současný stav softwarového 

vybavení, které je na pozici vedoucího řídící pošty k dispozici. Na úrovni technologického 

procesu je na všech počítačích vyuţit operační systém, zaloţený na linuxovém základu 

zvaný xApost. Tento systém je vyvíjen pouze pro Českou poštu tak, aby byla co nejlépe 

udrţena integrita celého systému a také aby byla zajištěna co moţná nejvyšší bezpečnost. 

Pro běţného uţivatele je to ale pouze klasické grafické prostředí, které má stejné ovládání 

a vzhled, jako např. Windows 98. Tzn. ve spodní části obrazovky hlavní lišta, na které jsou 

ve středu znázorněny otevřené programy, vlevo hlavní nabídka a napravo hodiny. Celé toto 

známé prostředí dokresluje plocha s umístěnými ikonami nainstalovaných programů.  

 Z těchto programů jmenuji nejprve ty známé, coţ je Acrobat Reader, Open Office, 

e-mail, antivirus, souborový manaţer a webový prohlíţeč mozzila vyuţívaný výhradně 

k přístupu na intranet pošty, nebo internetové stránky www.cpost.cz. Jiţ na první pohled je 

patrné, ţe jediným vyuţitelným programem pro evidenci informací spravovaných 

vedoucími řídících pošt je software „Calc – Open Office“, ve kterém mohou vytvářet 

například improvizované osobní karty zaměstnanců, o nichţ se budu detailněji rozepisovat 

v kapitolách níţe. 

 Pro kompletaci programového portfolia musím vzpomenout ještě poslední, avšak 

stěţejní program České pošty, kterým je Apost. Jedná se o program vyvinutý speciálně pro 

Českou poštu, pracující na linuxovém základu. Tato aplikace obstarává v podstatě veškeré 

procesy spojené s poštovním provozem, které jsou při kaţdodenní uzávěrce odesílány do 

výpočetního centra, kde jsou uchovávány v centrální databázi. Jelikoţ je tato aplikace 

součástí know-how firmy, nebudu ji zde dopodrobna rozebírat a uvedu pouze obecné 
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informace o tom, ţe jsou zde zaznamenávány všechny transakce, které provedou 

přepáţkové pracovnice. Tyto zápisy jsou pro usnadnění případného vyhledávání rozděleny 

do dvou základních kategorií, a to na finanční transakce a transakce poštovní. Kromě 

těchto výše zmíněných částí se zde nachází také skladová evidence, která umoţňuje online 

objednávky zboţí i poštovního materiálu a nechybí ani velice jednoduchá evidence 

pracovníků. Kdyţ píši jednoduchá, myslím tím opravdu základní informace o zaměstnanci, 

přesněji řečeno je to spíše nástroj pro zavedení pracovníka do systému. Eviduje se zde 

pouze jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon a zbylé pole jsou pro nastavení práv do 

aplikace, či nastavení hesla. Vezmu-li v úvahu potřeby vedoucího řídící pošty, není zde 

takřka nic pouţitelného.  

 Jak jsem uvedl, aplikace eviduje všechny poštovní i finanční transakce, tudíţ  

i transakce týkající se aliančních partnerů. Vyvstává tak otázka, proč vytvářet aplikaci, do 

které tato data budu muset duplicitně zadávat. Odpověď je jednoduchá. Jelikoţ program 

Apost umoţňuje jen velmi omezené nástroje pro vyhledávání, lze s jeho pomocí pouze 

velmi krkolomně získávat potřebné informace, které tak jako tak nejsou svázány 

s případným systémem odměňování a struktura, v jaké aplikace výsledky prezentuje, je 

značně nepřehledná, a navíc, vzhledem k citlivosti ukládaných údajů, je zde potlačena  

i moţnost jakéhokoliv exportu dat pro další vyuţití. Dalším nedostatkem je to, ţe 

v programu Apost jsou vţdy zpřístupněna pouze data z pošty, na které se uţivatel nachází a 

tak stejně není moţné získat informace ze všech podřízených satelitů, tudíţ dvojí evidence 

je pro mě nezbytností, kterou jak jsem psal výše, řeším ve mnou vytvářených 

dokumentech.   

 

2.3 Evidence personálních dat zaměstnanců  

 Jako vedoucí řídící pošty mám na starosti, kromě hlavní (řídící) pošty i menší pošty 

tzv. „satelitní pošty“ (satelity), coţ v mém konkrétním případě znamená cca 65 

podřízených pracovníků. Jak jsem jiţ uvedl v úvodu, podstatnou úlohou vedoucího řídící 

pošty je koordinovat spolupráci všech zaměstnanců. Podniká proto rozličné aktivity, které 

jsou směrovány tak, aby byly splněny všechny cíle stanovené vyšším managementem. 

Vzhledem k tomu, ţe pošta je dynamický podnik, je velice běţná fluktuace zaměstnanců, 

která je buď dobrovolná, nebo je důsledkem personální politiky vedení ČP. Ať tak, či tak 
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je nutné, udrţovat aktuální informace o všech zaměstnancích, v takové míře, aby měl VŘP 

v případě operativního rozhodování k ruce potřebné informace nejrůznějšího charakteru. 

 Tyto informace bych rozdělil na informace osobní a informace pracovního 

charakteru. Mezi standardní osobní informace bych zařadil jméno, příjmení, adresu  

a kontakty, jeţ jsou zapotřebí v podstatě stále.  

 Příklady informací pracovního charakteru, které VŘP potřebuje k opakujícím se 

více či méně standardním úkonům, odkryji v následujících modelových situacích.  

 Jako první uvedu proces přestupu zaměstnance na jinou typovou pozici. 

K provedení této jednoduché operace je zaveden pro všechny jednotný systém 

ţádankových formulářů, který je nutné vyplnit a zaslat na personální oddělení. V tomto 

formuláři je zapotřebí uvést právě informace pracovního charakteru, z nichţ základní jsou 

zaměstnancova současná typová pozice, aktuální výše mzdy, typ úvazku, doba sjednání 

pracovního poměru a místo výkonu práce. K těmto informacím v současné době VŘP 

přímý přístup z databáze nemá. V praxi tedy musí ţádat personální oddělení o zaslání 

poţadovaných dat svých podřízených zaměstnanců. To má ovšem za následek zbytečné 

náklady na telefon, pokud potřebuje informace okamţitě, nebo jej tyto informace stojí 

drahocený čas, ve chvíli, kdyţ k ţádosti vyuţije prostředků elektronické komunikace, 

protoţe odpověď můţe přijít se značným zpoţděním.  

 Právě kvůli těmto situacím je většina vedoucích nucena zakládat osobní karty 

v tabulkovém editoru, které ukládají do jimi vytvořené stromové struktury adresářů  

a v případě potřeby pak zdlouhavě tuto strukturu prohledávají, aby nalezli poţadované 

informací.  

 Naplnění těchto tabulek samozřejmě předchází krkolomné zjišťování informací od 

jednotlivých odborů, u kterých je sice snaha o odpověď bez zbytečných odkladů, ale i tak, 

např. v době dovolených, můţe tato invence znamenat prodlevu i několika dní. Uváţím-li 

ideální, avšak nedosaţitelný stav, ţe se podaří nashromáţdit všechna potřebná data, zničí 

veškerou radost informace o nějaké změně. Aktuálnost duplicitních dat by se dala zajistit 

pouze s pouţitím maker, coţ drtivá většina vedoucích vůbec nezná. Okamţitě tedy musí 

procházet celý disk a hledat všechny soubory, ve kterých se změněná informace vyskytuje, 

aby aktuálnost dat zajistili. To se samozřejmě nedaří a tak pro jistotu při kaţdé další 

potřebě nějakých důleţitých dat opět kontaktují příslušné oddělení s prosbou o pomoc  
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a dostávají se do začarovaného kruhu. Právě tyto situace by vyuţití databázového 

programu velmi zjednodušilo, protoţe při správném navrţení je zajištěná plná integrita. 

 Jak jsem jiţ psal výše, v ČP je kladen poměrně velký důraz na prodejní dovednosti 

zaměstnanců při nabídce produktů aliančních partnerů, k čemuţ je jim pomáháno mimo 

jiné i četnými školeními, která musí být taktéţ evidována, aby nedocházelo ke zbytečným 

opakováním u jednoho zaměstnance, nebo k opomíjení zaměstnance jiného. Školení 

samozřejmě můţe být i jiného typu neţ obchodních dovedností, např. školení poštovního 

provozu přepáţkových pracovníků, či školení v programu APOST, ovšem to není pro to, 

co jsem chtěl zmínit podstatné. Důleţité je to, ţe vzdělávání zaměstnanců má na starosti 

odbor profesního vzdělávání a tak pokud potřebuji vědět, jestli ten či onen zaměstnanec 

školení jiţ absolvoval či nikoliv, musím se obrátit právě k němu.  

 Česká pošta, s. p. sice disponuje softwarem SAP, který umoţňuje data ukládat  

a dále zpracovávat, ovšem výhody tohoto systému mohou vyuţít jen někteří. Důsledkem 

toho, ţe ČP disponuje tak velkou sítí poboček a zaměstnanců, je nutnost rozdělení celého 

podniku do jednotlivých odborů. Celý systém je v současné době navrhnut tak, ţe kaţdý 

odbor má přístup pouze k omezenému typu dat, které jim přísluší. Je mi jasné, ţe je to 

nezbytné pro zamezení úniku informací a zajištění bezpečnostních podmínek kladených na 

systém, ovšem tím, ţe k SAPu má přístup pouze administrativa a vyšší patra 

managementu, přicházím v mé pozici o všechny výhody databázové aplikace, jelikoţ  

o všechna data musím ţádat u příslušného odboru. Dostávám se tak do absurdní situace, 

kdy jako přímý nadřízený nemám okamţitý přístup ani k základním datům svých 

zaměstnanců.  

  

2.4 Evidence plnění plánů Aliančních partnerů 

 V předchozí kapitole jsem se zmínil o nutnosti plnění cílů stanovených horními 

patry vedení, z nichţ asi nejsledovanějšími jsou výnosy. Výnosy pošt lze rozdělit do  

3 základních celků. Výnosy z obstaravatelské činnosti, výnosy z provozní činnosti  

a výnosy z trţeb z poštovního prodeje. Pro potřeby mé aplikace jsou nejpodstatnější 

výnosy z obstaravatelské činnosti, které jsou z největší části tvořeny na základě uzavírání 

smluv aliančních partnerů.   

 Velmi často skloňovaným termínem při výkonu práce VŘP je plnění plánů 

aliančních partnerů. V úvodním popisu České pošty, s.p. jsem se zmínil o spolupráci ČP  



Roman Sosna: Podpůrný evidenční systém pro vedoucí řídících pošt 

 

2011    10 

 

a aliančních partnerů. Tato spolupráce tkví v akviziční činnosti, kterou ČP pro tyto 

partnery vyvíjí, a proto je nezbytnou součástí práce vedoucího řídící pošty evidence jak 

existence jednotlivých partnerů včetně příslušných produktů, ale i vývoj spolupráce. 

Kaţdoročně jsou mezi ČP a jednotlivými partnery uzavírány smlouvy, ve kterých se ČP 

zavazuje k určitému objemu uzavřených smluv jednotlivých produktů, které jsou 

stanoveny buď počtem těchto smluv v kusech, nebo objemem cílových částek v jednotkách 

Kč. Dosaţení těchto cílů by bylo jen těţko uskutečnitelné bez stanovení dílčích plánů, 

které se rozpadají postupně z regionů přes kraje dále na jednotlivé obvody a poté na řídící  

a samostatné pošty. Nebudu zde popisovat systém rozkladu, protoţe pro účely této práce je 

absolutně nepodstatný, avšak rozeberu strukturu těchto plánů, protoţe jejich sledování 

bude jednou z klíčových vlastností nového systému.  

 V této části se tedy budu zabývat tou částí plánu, která dopadá na řídící poštu  

a kterou vedoucí musí dále selektovat a distribuovat v takovém stavu, aby jako celek byla 

splněna. Vzhledem k tomu, ţe rozdělení těchto plánů závisí zcela na vůli a citu vedoucího 

řídící pošty, uvedu zde příklad toho, jak plán rozděluji na poště Litvínov 1 já. Celoroční 

plán jednotlivých produktů je nerovnoměrně rozloţen do jednotlivých čtvrtletí tak, aby co 

nejlépe podporoval moţnost sledování aktuální situace a umoţňoval tak okamţitou 

moţnost zásahu vedoucího a eliminaci zbytečných průtahů. Tyto čtvrtletní plány jsou mi 

pevně přiděleny pro celou řídící poštu a je na mém uváţení kolik produkce nechám na 

hlavní poště (Litvínov 1) a kolik rozdělím na jednotlivé satelitní pošty, přičemţ beru 

v úvahu velikost a umístění pošty.  

 Kaţdá satelitní pošta má svou vedoucí zodpovídající se VŘP, která je za splnění 

tohoto plánu odpovědná, a proto je v její pravomoci rozdělení mezi její podřízené. Je zde 

tedy hierarchická struktura, mou řídící poštu hodnotí nadřízený manaţer obvodu jako 

celek, já hodnotím výsledek vedoucí satelitní pošty a ona své zaměstnance.  

 Co mě ale zajímá, je plán pošty hlavní. Ten poté rozděluji osobními plány 

individuálních zaměstnanců tak, abych mohl sledovat a případně odměňovat či 

sankcionovat jednotlivce. Pro účely této práce jsou pro mě důleţité ještě výsledky 

samostatných oddělení, v mém případě tří oddělení, do kterých jsou zaměstnanci hlavní 

pošty přiřazeni dle typové pozice a to oddělení doručovatelů, přepáţek a oddělení 

specializované přepáţky poštovní spořitelny. Abych udrţel soudrţnost týmů, stanovuji  

i minimální objem produkce, který musí jako oddělení splnit. Tento objem je vţdy o něco 
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niţší, neţ součet všech osobních plánů. Splní-li oddělení toto minimum, nezjišťuji dále, 

zda jsou splněny všechny osobní plány.  

 Plán, který by nebyl vyhodnotitelný, by postrádal jakýkoliv smysl, a proto je 

nezbytné v souvislosti s hodnocením plnění plánu vysvětlit pojem „přepočtené plnění“. Jak 

jsem jiţ psal, plány jsou nastaveny pro kaţdý produkt samostatně, ale nezmínil jsem fakt, 

ţe tak jako všude, i zde jsou nastaveny jisté priority. Míra důleţitosti jednotlivých 

produktů musí být měřitelná a k tomuto účelu je osvědčenou volbou, kterou ČP zvolila 

uţití váhových koeficientů. Celkový plán si tedy lze představit jakou souhrn několika 

menších plánů – plány jednotlivých produktů. Kaţdý tento dílčí plán má pro kaţdý 

kalendářní rok stanoveno centrálně procentuelní ohodnocení (váhu), kterou se na plnění 

celkového plánu podílí. Váhy jsou stanoveny v procentech tak, aby součet všech vah 

dílčích plánů odpovídal celku, tedy 100%. Přepočtené plnění je tedy takové plnění, které 

pro svůj výpočet bere v úvahu plnění jednotlivých produktových plánů vzhledem 

k nastaveným vahám a je měřítkem pro hodnocení výsledků plnění na všech úrovních.  

 Vše vysvětlím na malém příkladu, který jsem pro názornost vytvořil na čtyřech 

fiktivních produktech viz. Tabulka 2: 

 

Tabulka 2 – zobrazování plnění plánů 

pošty 

produkt1 produkt2 produkt3 
přepočtené 

plnění 

plán plnění %plnění plán plnění %plnění plán plnění %plnění celkem 

Pošta1 2 2 100,00% 1000 1000 100,00% 700000 1000000 142,86% 119,29% 

Pošta2 20 14 70,00% 15000 10000 66,67% 20000000 15000000 75,00% 70,92% 

Pošta3 5 3 60,00% 11000 8000 72,73% 300000 150000 50,00% 60,59% 

Pošta4 4 2 50,00% 8000 2000 25,00% 800000 450000 56,25% 42,81% 

celkem 31 20 64,52% 35000 20700 59,14% 21800000 16100000 73,85% 66,57% 
 

Při nastavení vah dílčích plánů: 

Produkt 1 –  v1=15 % 

Produkt 2 – v2=40 % 

Produkt 3 – v3=45 % 

platí pro výpočet přepočteného plnění vzorec:  

 

Přepočtené plnění = (%plnění produkt1)*v1 + (%plnění produkt2)*v2 + (%plnění produkt3)*v3 

Rovnice 1 – výpočet přepočteného plnění 
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V tomto konkrétním případě by tedy výpočet přepočteného plnění pro „poštu1“ vypadal 

takto: 

  Přepočtené plnění = (100*0,15)+(100*0,4)+(142,86*0,45) 

  Přepočtené plnění = 119,29% 

 

 Toto nastavení plánu se v praxi osvědčilo a dlouhou dobu bylo dostačující, ovšem 

vše se změnilo začátkem 2. kvartálu roku 2011, kdy vešel v platnost nový systém 

odměňování zaměstnanců, který musí být navázán na měsíční hodnocení zaměstnanců, coţ 

odporuje mému dosavadnímu kvartálnímu plánování, jehoţ hodnocení probíhalo vţdy na 

konci čtvrtletí. Jelikoţ má kaţdý produkt jinou Váhu, nedá se z kvartálního hodnocení 

jednoduše přejít na hodnocení měsíční, bez toho, abych se vyhnul protestům zaměstnanců 

o nespravedlnosti přepočtu, protoţe není moţnost jednoduchého určení třetiny čtvrtletního 

plánu stanoveného v počtu produktů, který by odpovídal měsíčnímu plánu. Snaha o co 

nejefektivnější systém hodnocení mě vedla k přehodnocení měsíčních plánů a přechodu na 

systém nový.  

 To, jakým způsobem se VŘP s rozloţením a vyhodnocením plánu vyrovnají je čistě 

v jejich kompetenci a proto zde uváděný příklad je variantou, pro kterou jsem se rozhodl 

já, stejně tak jako vedoucí pošty Most 1. Alternativ je jistě více, ovšem tato je dle mého 

názoru ideální a jistě i nejspravedlivější. Tou alternativou je bodový systém plánování, 

který je velmi snadno evidovatelný a vyhodnotitelný, a jeho výsledky jsou 

nezpochybnitelné a jeho úspěch závisí pouze na správném určení jednotlivých bodů. 

Přiřazení plánů a následné hodnocení je pak velmi výmluvné. Jsem přesvědčen o tom, ţe 

k tomuto způsobu evidence se přikloní i ostatní a tak jsem moţnost bodových plánů 

začlenil do vytvořené aplikace. Abych vysvětlil smysl začlenění moţnosti přiřazení bodů 

jednotlivým produktům, uvedu pouţití, které je aplikováno řídícími poštami v obvodu 

Most. Toto pouţití ovšem není jedinou moţností. Vedoucí totiţ můţe tento systém vyuţít 

např. při potřebě zatraktivnění prodeje produktu pro zaměstnance tím, ţe bodové 

ohodnocení jím ţádaného produktu uměle nadhodnotí, coţ povede k jeho větší nabídce.  

 Pro mé pouţití bodového systému v zásadě platí to, ţe výpočet vychází ze 

standardního nastavení plánů v podobě počtu produktů pouhým převodem do bodového 

zápisu.  
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 Vše raději vysvětlím na jednoduchém příkladu, kdy výchozí jako výchozí data 

pouţiji plány uvedené v tabulce 2: 

1. Přidělím celému plánu libovolný počet bodů např. 1000 

2. Tyto body rozdělím mezi plány jednotlivých produktů dle stanovených vah 

Produkt 1 (15%) = 150 bodů 

Produkt 2 (40%) = 400 bodů 

Produkt 3 (45%) = 450 bodů 

3. Jednotkové ohodnocení poté získám pouhým podílem těchto bodů a počtem 

produktů v plánu 

Produkt 1: 150/31 = 4,8/ks 

Produkt 2: 400/35000 = 0,011/ks  

Produkt 3: 450/21800000 = 0,00002064/ks 

4. Poté jiţ jen prezentuji bodový počet v odpovídajících jednotkách, přičemţ 

provádím zaokrouhlení na celá čísla pro snaţší evidenci 

Produkt 1: 5 / ks 

Produkt 2: 11 bodů / 1000 ks (Kč)  

Produkt 3: 2 / 100 000 ks (Kč) 

 

 Zaměstnanec pak při kaţdé uzavřené smlouvě získá počet bodů odpovídající 

jednotkovému bodovému ohodnocení, násobeném počty jednotek v uzavřené smlouvě. 

Bodové ohodnocení tak umoţňuje velice snadné stanovování cílů i jejich vyhodnocování. 

 V Obrázku 1 na následující straně (přepočtené plnění plánu AP) je jiţ patrné 

začlenění bodového systému do struktury stanovování plánů, kdyţ je zde zobrazen celkový 

počet bodů, který jsem poště nastavil a jenţ potřebuje dosáhnout pro splnění vytýčeného 

úkolu. Pro podporu plynulosti plnění, je zde téţ dopočítáván počet bodů, který je měsíčně 

nutno splnit, aby byl výsledný plán dosaţen. V obrázku je znázorněn pouze výřez 

původního okna. Celý soubor je uloţen formou přílohy pod názvem Plán_Litvínov1.xls.  

 Kdyţ mám rozděleny plány mezi satelitní pošty a hlavní (řídící) poštu a nastaveny 

plány pro satelitní pošty, mohu přistoupit k další rozlišovací úrovni, coţ jsou oddělení 

hlavní pošty. Jak jsem uvedl, hlavní tři oddělení jsou doručovatelé, oddělení přepáţek  

a oddělení specializované přepáţky poštovní spořitelny. Zde jde opět pouze o rozpad plánu 

v mém případě do tří částí, které volím dle vlastního uváţení s přihlédnutím k moţnostem 
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kaţdého oddělení tak, aby plán byl reálně splnitelný. I zde ovšem platí jistá benevolence 

v nástrojích, které si VŘP k dosaţení stanovených cílů zvolí. Znamená to tedy, ţe plány na 

jednotlivé zaměstnance musí být povinně stanoveny a vyhodnocovány následkem nového 

systému odměňování zaměstnanců, ovšem plány na jednotlivá oddělení povinná nejsou. Ne 

všude jsou tak plány na oddělení vyuţívány, ovšem já tímto způsobem udrţuji týmového 

ducha a tak v aplikaci tuto moţnost uţivatel najde. Plány oddělení v současné době 

nastavuji jak ve formě produktů, tak ve formě bodů. Týmová práce je sice důleţitá, ovšem 

ještě důleţitější je výkon jednotlivců, kteří se na výsledku podílejí a tak je nutné plány 

nastavit aţ do nejniţší úrovně, tedy na jedince. V praxi je nastavení plánů naprosto totoţné, 

jako v případě plánů pošt s tím rozdílem, ţe k zápisu těchto hodnot vyuţívám pro kaţdé 

oddělení jiný soubor, ve kterém jsou zaměstnanci přiřazeni dle jejich typové pozice. 

 

 

Obrázek 1 – přepočtené plnění plánu AP 

 Stanovení plánů musí být doprovázeno sledováním vývoje výsledků a následným 

vyhodnocením, coţ provádí kaţdý vedoucí samostatně, dle nového systému odměňování 

jednou měsíčně, a proto je důleţité mít aktuální podklady.  

 Jak jsem jiţ psal, nebudu se zabývat tím, jak jsou data získávána na vyšších 

úrovních, ale na mé úrovni nemám k dispozici, kromě programu APOST, ve kterém není 
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moţné stanovovat a sledovat vývoj plánů, a který má velice neohrabaný systém 

vyhledávání, ţádný smysluplný nástroj pro editaci a následné zpracování těchto dat. Jsem 

tedy opět odkázán na „Open Office“, kdyţ jsem pro kaţdou výše jmenovanou skupinu 

vypracoval soubor, jenţ mi umoţňuje evidovat výsledky jednotlivých oddělení. 

V příslušném souboru jsou zaznamenávány plány a prodeje zaměstnanců, spadajících do 

oddělení, na jehoţ výsledku se podílí. Kaţdý soubor je rozdělen dle následující struktury: 

samostatný list pro kaţdý měsíc, do kterého zaznamenávám prodeje jednotlivců, plus jeden 

součtový list. V tom je nastaven plán pro danou skupinu, aktuální stav plnění, který se 

dopočítává z ostatních listů, a rozdíl plán vs. skutečnost, tedy co a v jakém počtu zbývá ke 

splnění viz. Obrázek 2.  

 

Obrázek 2 – evidence plnění pracovníků 

 Opět je zde pouţit automatický přepočet na bodové vyjádření plnění, který 

zpřehledňuje prezentaci celkového výsledku. 

 Při této analýze je velice patrné, jak nejednotný systém do této chvíle vyuţívám, 

kdyţ vzhled i struktura kaţdého souboru jsou velmi odlišné, coţ značně znesnadňuje 

přehlednost a prodluţuje dobu potřebnou na vyhledání informací.  
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 Z tohoto důvodu je nezbytné, aby navrţená aplikace výstupy zobrazovala 

v jednotné formě. Budu-li konkretizovat výstupy stavu plánů, nejpřehlednější formou 

zápisu je uţití výpočtu přepočteného plnění, které umoţňuje znázornit plán, plnění  

i procentuelní úspěšnost na jednom místě (Tabulka 2). 

 Velkou nevýhodou mého aktuálního systému je i to, ţe plnění zaměstnanců zapisuji 

do jednotlivých tabulek pouze jednou měsíčně, přičemţ neeviduji přesné datum uzavření 

smlouvy s klientem. Toto řešení poté znesnadňuje systém odměňování, kdyţ produkty 

uzavřené za kratší období neţ měsíc, musím dohledávat buď v systému Apost, nebo jej 

musím zjišťovat od vedoucích satelitních pošt telefonicky. Oba tyto způsoby jsou zbytečně 

náročné na čas, který bych mohl věnovat jiným činnostem. 

 

2.5 Evidence nákladů 

 V předchozí kapitole jsem nakousl návaznost plnění plánů AP na odměňování 

zaměstnanců. Za uzavření smluv k jednotlivým produktům vyhlašuji v různých časových 

obdobích odměny z fondu vedoucího řídící pošty.  

 Kromě odměn za produkty vyplácím také odměny za činnosti nad rámec 

pracovních povinností, či za zvýšené úsilí při vykonávání náplně práce např. v období 

vánoc atd.. Výplata těchto financí je hrazena z balíčku nazvaného náklady na operativní 

odměny, které jsou limitovány objemem financí přiděleným z regionu, a jejich výši nelze 

v ţádném případě překročit. Je pro mě tedy velice důleţité, mít tento obnos stále pod 

kontrolou, abych se nedostal do situace, ţe se budu pokoušet rozdělit vyšší objem, neţ 

mám k dispozici.  

 Kromě těchto odměn mám k dispozici i balíček ostatní operativní náklady, ze 

kterého jsou hrazeny „dohody o provedení činnosti“, bez kterých by chod ČP asi nebyl 

moţný, ovšem tyto nálady jsou hlídány manaţerem obvodu, tedy mým přímým 

nadřízeným pracovníkem a proto jejich zapracování do nového evidenčního systému není 

mou prioritou, ovšem jako návrh na další vylepšení systému je nutné jej zmínit.  

 Evidence finančních prostředků, je momentálně opět řešena v tabulkách programu 

Open office, kdyţ kaţdý měsíc zaznamenávám objem hotovosti jeţ je mi přidělena  

a náklady, které jsou spojeny s personálním provozem řídící pošty. 
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Obrázek 3 – odměny za produkty 

 Výše jsem se zmínil o novém systému hodnocení zaměstnanců. Tento systém je 

navázán na několik ukazatelů, které nutí zaměstnance k vyššímu výkonu. Jedním 

z ukazatelů je například hodnocení kvality zaměstnance, přičemţ platí, ţe v případě 

nekvalitní práce je zaměstnanci krácena přiměřená část výkonové mzdy. V předchozím 

systému hodnocení tyto peníze byly pohlceny neznámo kam, ovšem nyní bude tato 

hotovost navrácena minimálně do úrovně řídící pošty tak, aby mohla být rozdělena 

zaměstnancům, kteří například svým zvýšeným úsilím získají nového podavatele. Jelikoţ 

ještě není jasné, zda se prostředky budou vracet do úrovně řídící pošty, nebo aţ do úrovně 

jednotlivých satelitních pošt, budu aplikaci připravovat tak, abych mohl přidělovat  

a evidovat finanční prostředky aţ do nejniţší úrovně. 

 Doposud jsem pro sledování nákladových poloţek vytvořil pro kaţdou skupinu 

samostatný soubor, ve kterém duplicitně eviduji plnění, které je tentokráte navázáno na 

finanční hodnocení produktů u kterých stanovuji výši odměny za jednotku. Jak jsem uvedl 

v předchozí kapitole, toto hodnocení provádím měsíčně, díky čemuţ zde mohu sledovat 

pouze produkty, u kterých se v průběhu celého sledovaného období, tedy měsíce, 

nezměnila výše odměny za uzavření. Pokud tedy vyhlásím ještě mimořádné odměny na 

kratší období, musím je evidovat úplně odděleně (nejčastěji na papír), aby výpočty 

v tabulce nebyly zkresleny. Na Obrázku 3 uvedeném výše je příklad vyhodnocení odměn 

pro satelitní pošty, které mi svou produkci pravidelně nahlašují. Příklad zde uvedený je 
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kvůli lepší čitelnosti pouze výřezem. Celý soubor, kde se přepočítávají odměny je uloţen 

na přiloţeném CD pod názvem výpočet odměn za produkty_satelity.xls 

 

2.6 Analýza existující databáze 

 Analýza existující databáze se standardně skládá ze tří úkolů – určování způsobu 

získávání dat, určování způsobu prezentace dat a provádění rozhovorů s uţivateli  

a managementem.  

 Analýza je v cizím prostředí opravdu velmi problematická, protoţe při určování 

způsobu získávání dat je nutné projít všechna papírově uloţená data, data uloţená 

v různých počítačových programech aj. a získat tak seznam a způsoby pouţití všech 

relevantních dat, které podnik vyuţívá. Zde mám výhodu v tom, ţe vím, jaká data ke své 

práci vyuţívám a kde je najdu, a tak jsem v této fázi neztratil tolik času, kolik obvykle 

analýza existující databáze zabere. Jednoduše jsem nashromáţdil všechny soubory, které 

obsahují data, jeţ jsou v mé práci často vyuţívána, a v nich hledal vše, co stojí za zmínku 

uchovávat k pozdějšímu pouţití. Získal jsem tak poměrně velké mnoţství absolutně 

nesourodého materiálu, který budu muset uchovávat v jednodušší formě a uvědomil si, 

kolik dat v tuto chvíli uchovávám redundantně. Příklady těchto souborů jsou jiţ 

popisovány v kapitole analýza současného stavu a tak myslím, ţe není nutné je znovu 

uvádět. 

Jak jsem se v kapitole „analýza programového vybavení“ zmínil, ţádná pouţitelná 

databáze v mé pozici neexistuje. Tedy alespoň ne tak, jak většina lidí na databázi nahlíţí, 

tedy hotový databázový program. Jelikoţ ale databáze můţe být i ve formě různých 

kartiček, souborů, papírů atd., musím brát v úvahu i tuto formu, coţ je v podstatě přesné 

určení mého výchozího stavu. Data mám uloţená v souborech v různých formátech  

a uspořádáních, coţ je velice neefektivní. 

 Na základě předchozích kapitol jsem tedy stanovil, jaká data jsou v současné době 

evidována, v jaké podobě a odkud se získávají. Dále jsem určil způsob prezentace dat, 

neboli zkoumání způsobu, kterým organizace převádí svá data na informace. Zde nejprve 

obecně uvedu tři nejoblíbenější metody, kterými jsou zprávy, prezentace na obrazovce  

a webové stránky, které zná asi kaţdý a tak není nutné je dále rozebírat. V mém případě 

bude hlavní prioritou prezentace dat pomocí různých databázových dotazů na obrazovce, 

případně moţnost jejich tisku. 
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 Pokud budu respektovat posloupnost jednotlivých kapitol, začnu s analýzou 

personálních dat, přičemţ uvedu pouze data, která jsou VŘP na jeho pozici vyuţívána.  

2.6.1 Personální data 

 Nezačnu ale u jednotlivce, ale úplně naopak, seznamem řízených pošt. Kaţdý 

vedoucí musí mít přehled o jeho poštách, které mají tyto atributy. Kaţdá pošta má svůj 

vlastní šestimístný identifikátor, který ji jasně vymezuje zvaný „okresní razítko“.  Dalšími 

podstatnými údaji jsou „název pošty“, „vedoucí pošty“ a telefonní kontakt. Seznam pošt 

včetně zmíněných detailů je moţné nalézt v programu Apost. Jak jsem se ale jiţ zmínil, 

program Apost je uţivatelsky velmi nepřívětivý a vyhledávání dat je značně nepřehledné. 

Osobně tyto informace vyuţívám velmi často a tak seznam mnou řízených pošt eviduji  

i v papírové podobě.  

 Ke kaţdé poště náleţí určitý počet zaměstnanců, jeţ jsou ve společnosti 

identifikováni pomocí šestimístného osobního čísla, které je v celé struktuře ČP unikátní. 

Výčet podřízených zaměstnanců lze na vyţádání získat od personálního oddělení. 

Obdrţené informace jsou, stejně tak jako drtivá většina údajů, zasílána v souboru 

systemizace.ods.. V tabulce jsou jmenné seznamy zaměstnanců společně s určením jejich 

domovské pošty. U kaţdého zaměstnance jsou zaznamenány informace o době nástupu do 

zaměstnání, době ukončení pracovního poměru v případě poměru na dobu určitou, délka 

pracovního úvazku a typová pozice. Typové pozice jsou u České pošty evidovány ve dvou 

podobách. Textové a číselné. Název typové pozice se můţe opakovat, ovšem číselné 

označení typové pozice je unikátní devítimístné číslo. Na vyţádání můţe VŘP získat další 

sestavu, ve které jsou informace o mzdách řízených zaměstnanců. Mzdy v ČP jsou 

stanovovány nadřízeným, přičemţ se musí dodrţet rozpětí určené pro kaţdou typovou 

pozici. Nelze tedy podhodnotit pracovníka pod stanovené minimum a ani není moţné 

překročit maximum. Tyto hodnoty jsou uvedené ve směrnici pro odměňování 

zaměstnanců, která je samozřejmě interní záleţitostí a nemohu ji tudíţ publikovat. U mezd 

je v současné době nastaven systém výkonové mzdy. Znamená to, ţe pro kaţdou typovou 

pozici jsou určena procenta ze mzdy (výkonová část mzdy), která jsou vyplacena, pouze 

pokud pracovník splní všechny kvalitativní a kvantitativní úkoly, které mu vedoucí 

stanoví. Tato výkonová část mzdy je dále rozdělena na menší celky, z nichţ kaţdý je 

navázán na konkrétní úkoly, jako např. plnění plánu výnosů z poštovního provozu, plnění 

plánů aliančních partnerů, dodrţování kvality či profesní jednání. Na  
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Obrázku 4 je znázorněn ukázkový příklad skladby mzdy. Základní mzda tvoří základ pro 

výpočet např. 30% výkonové mzdy, která je dále dělena dle jednotlivých kritérií. 

Vyhodnocení krácení mezd je v kompetenci vedoucího a není moţné vyuţít ţádného 

automatického přepočtu. Všechny zmíněné informace jsou na úrovni VŘP evidovány 

v tabulkovém či textovém editoru. 

Obrázek 4 – příklad rozloţení základní a výkonové části mzdy   

 Jak jsem jiţ uvedl, u zaměstnanců eviduji absolvovaná školení opět s vyuţitím 

tabulkového editoru. Forma evidence je jednoduchá a obsahuje pouze název školení, 

datum a zaměstnance, kteří jej absolvovali. 

 U evidence zaměstnanců budu ukládat a prezentovat jejich data pomocí souhrnných 

osobních karet, které bývají velmi přehledné a umoţňují snadnou editaci. Ostatně na 

stejném principu bude vytvořen i systém znázorňování informací o poštách, aliančních 

partnerech či produktech, kdy pomocí jednotlivých formulářů budou znázorněny souhrnná 

data, které budou pomocí dalšího rozpadu umoţňovat detailnější pohled na sledované 

informace. 

 

2.6.2 Evidence plnění plánů AP 

 V souvislosti s aliančními partnery je v první řadě nejdůleţitější seznam těchto 

partnerů. Ten v současné době čítá tři společnosti, uvedené v analýze podniku. U kaţdého 

z těchto podniků je evidován soupis produktů, které nabízí. Pro zápis aliančních partnerů  

a jejich produktů je v ČP hojně vyuţíváno zkratek uvedených výše. Vzhledem 

k rozmanitosti produktů je nutné u kaţdého produktu evidovat, v jakých jednotkách je 

uváděn, aby nedošlo ke špatným přepočtům. V zásadě ale platí, ţe produkty poštovní 

spořitelny jsou uváděny v kusech, produkty České pojišťovny a Českomoravské stavební 
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spořitelny v Kč.  Výčet všech produktů jsem taktéţ uvedl v analýze podniku, ale pro jistotu 

a větší přehlednost jejich výčet spolu s určením jednotek a rozsahu uvedu i zde. 

Produkty aliančního partnera Poštovní spořitelny 

- ERA osobní účet – zkratka OU, uvádí se v celých kusech 

- ERA účet k podnikání - zkratka PSK, uvádí se v celých kusech 

- Spotřebitelský úvěr neúčelový - zkratka SÚ, uvádí se v celých kusech 

- Spotřebitelský úvěr na bydlení - zkratka SÚB, uvádí se v celých kusech 

- Kreditní a splátkové karty - zkratka Kreditka, uvádí se v celých kusech 

- Červené konto - zkratka ČK, uvádí se v celých kusech, do plnění se počítá společně 

s poštovním termínovaným vkladem a ERA termínovaným vkladem 

- ERA termínovaný vklad či poštovní termínovaný vklad zkratka PTV, uvádí se 

v celých kusech, do plnění se počítá společně s červenými konty 

- Poštovní investiční program - zkratka PIP, uvádí se v Kč dle výše vkladu 

- Penzijní připojištění Poštovní spořitelny zkratka PFPS, uvádí se v Kč dle výše 

uzavřeného měsíčního pojistného  

 Pro všechny produkty poštovní spořitelny evidované v jednotkách na úrovni VŘP 

platí, ţe roční plán nepřesahuje řádově stovky. Pro naddimenzování je moţné vyuţít pole 

s max. počtem znaků 4.  

 

Produkty aliančního partnera České pojišťovny 

- Běţně placené ţivotní pojištění – zkratka BPŢP – uvádí se v celých Kč dle výše 

ročního pojistného, jeho jednotkový objem bývá v řádech tisíců, roční plán pak ve 

statisících a na největších poštách můţe dosahovat aţ k milionu. Je tak nutné, aby 

pole bylo dimenzováno min na 7 číslic. 

- Neţivotní pojištění - zkratka NŢP – uvádí se v celých Kč dle výše ročního 

pojistného, jeho jednotkový objem bývá v řádech tisíců, roční plán pak ve 

statisících a tak je nutné, aby pole bylo dimenzováno min na 6 číslic. 

- Povinné ručení - zkratka POV – uvádí se v celých Kč dle výše ročního pojistného, 

jeho jednotkový objem bývá v řádech tisíců, roční plán pak ve statisících a tak je 

nutné, aby pole bylo dimenzováno min na 6 číslic. 
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- Kombinované vkladové pojištění - zkratka KOMBI – uvádí se v celých Kč dle výše 

ročního pojistného, jeho jednotkový objem bývá v řádech tisíců, roční plán pak ve 

statisících a tak je nutné, aby pole bylo dimenzováno min na 6 číslic. 

- Penzijní připojištění České pojišťovny - zkratka PFČPOJ – uvádí se v celých Kč 

dle výše měsíčního pojistného, jeho jednotkový objem bývá řádově ve stovkách, 

roční plán pak v desetitisících, max. pak ve statisících a tak je nutné, aby pole bylo 

dimenzováno min na 6 číslic. 

 

Produkty aliančního partnera Českomoravské stavební spořitelny 

- Stavební spoření s liškou – pouţívaná zkratka v zobrazovaném plnění je pouze 

ČMSS, uvádí se v celých korunách a jednotkové plnění je evidováno řádově ve 

statisících, roční plán pak v miliónech či desítkách miliónů. Je tedy nutné pro pole 

nadefinovat min 8 znaků. 

 

 Seznam všech produktů a nastavení váhových koeficientů pro výpočet 

přepočteného plnění, jehoţ způsob výpočtu je uveden v analýze výše, je centrálně rozesílán 

začátkem roku na všechny pošty. Výsledky plnění zaměstnanců (uzavřené smlouvy) jsou 

dohledatelné buď v programu Apost a nebo duplicitně u pověřeného zaměstnance či 

oddělení. V mém případě se papírová evidence uzavřených smluv zaznamenává kaţdý den 

v oddělení pokladny, odkud získávám reporty, ze kterých lze získat všechna potřebná data 

pro evidenci. Dozvím se zde kdo, kdy, co a v jaké výši uzavřel, tedy osobní číslo, datum, 

produkt a objem uzavřené smlouvy.  

 Tabulka prodeje zboţí bude vyuţívat výhod databáze zajištěním vztahu mezi 

zaměstnancem, oddělením a poštou. Při uzavření smlouvy zaměstnancem se tedy toto 

plnění projeví jak v plánu zaměstnance, tak v plánu oddělení či pošty. Stejně tak se 

výsledky jednotlivých pošt projeví i do celkového plnění celé řídící pošty. 

 Výsledky plnění plánů AP budou zobrazeny pomocí přepočteného plnění AP, které 

bude svým zobrazením téměř kopírovat stav, který se objevuje v mých tabulkách, ovšem 

s tím rozdílem, ţe bude vše na jednom místě. 
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2.6.3 Evidence nákladů 

 Jak vyplývá z analýzy nákladů, evidence přidělených prostředků probíhá za 

pomoci tabulkového editoru, kde si VŘP eviduje aktiva a pasiva. Nákladové poloţky jsou 

v pozici VŘP hlídány pouze v případě nákladů na operativní odměny, kdy jsou mu 

přidělovány prostředky k rozdělení. Tyto prostředky nesmí být překročeny. V současném 

systému existují dva způsoby čerpání. První je operativní odměna, kterou VŘP přiděluje za 

mimořádné zásluhy a druhá odměna je za prodeje produktů a je vypočítávaná 

z nastavených plánů a z plnění zaměstnanců. První zmíněná odměna je vyplácena 

jednorázově a je na vedoucím, jakou částku vyplatí. Standardem jsou částky nepřekračující 

řády jednotek tisíc.  

 Výpočet a evidence odměn za prodej produktů je nyní vypočítáván v tabulkovém 

editoru. Výše odměny se vypočítá násobením vyhlášené odměny a počtem jednotek 

uzavřených produktů. Odměnu stanovuje VŘP v libovolném časovém období, po jehoţ 

uplynutí jsou odměny vypláceny. Výše odměny je čistě na uváţení vedoucího, ale nikdy 

nesmí překročit limit, který je stanoven přidělenými finančními prostředky. Výsledná  

  

 Logickým důsledkem předchozích kroků je provádění rozhovorů, ve kterých tvůrce 

databáze získá spoustu, pro něj nesrozumitelných nebo nejasných dat, které potřebuje 

identifikovat, čímţ získává detailní informace o vzorcích a o způsobech jejich dalšího 

vyuţití ve firmě. Rozhovory také pomáhají při definování předběţných struktur polí  

a tabulek a pomáhají určit budoucí poţadavky na informace a tak si tento krok dovolím 

odsunout aţ do samotné tvorby databáze.  

 

2.7  Definování problémů a možností 

 Většina problémů byla odhalena jiţ při analýze v kapitolách 2.2 aţ 2.5. Největším 

problémem současného stavu je neexistence jednotného prostředí, ve kterém by bylo 

moţné získat nejčastěji vyuţívané informace. Všechny tyto informace musí VŘP sloţitou 

cestou získávat od různých odborů s tím, ţe pokaţdé dostane soubor s jinou strukturou,  

a tak není moţné data sjednotit. Dalším problémem je vlastně důsledek toho všeho. Tím, 

ţe jsou ukládány stále nové a nové soubory, ztrácí se uţivatel v tom, zda otevřený soubor 

je aktuální a raději opět zaţádá o nový, čímţ jednak ztrácí čas a hlavně v době 21. století 

naprosto zbytečně eviduje redundantní data a ubírá místo na disku. Dalším problémem je 
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udrţení aktuálnosti dat v souborech, které si uţivatel vytvoří sám, protoţe v případě nějaké 

změny nesmí opomenout zápis do ţádného z těchto souborů, v nichţ se opravovaná 

informace nachází.  

 Asi největší problém vidím v provázanosti sledování plnění plánů aliančních 

partnerů, jejich vyhodnocování a navázání na systém odměn. V tuto chvíli si nedokáţu 

představit, jakým způsobem zapracovat všechny tyto informace do jednoho souboru tak, 

aby vše bylo přehledné a automatizované.  

 Moţností pro odstranění těchto problémů je několik. První je ta, ţe podnik umoţní 

přístup vedoucím řídících pošt do systému SAP, ale předem tuto myšlenku odsuzuji 

k zániku. Hierarchie pošty je totiţ natolik zkostnatělá, ţe jakékoliv změny takového 

rozsahu jsou nemyslitelné.  

 Další moţností je vyuţití makra k provázání jednotlivých tabulek, ovšem 

zaměstnanců, kteří by toto zvládli, se v České poště najde jen minimum.  

 Jediným moţným akceptovatelným východiskem z této situace je dle mého názoru 

tvorba databázové aplikace, do které si VŘP budou jimi vyuţívané informace ukládat. Je 

mi jasné, ţe ani toto řešení není úplně ideální, protoţe tím tak, jako tak dochází k duplicitní 

evidenci informací, kdyţ v hlavní databázi pošty jsou originální data nahraná, ale stále je to 

ideálnější stav, neţ se ztrácet v nepřeberném mnoţství souborů.  

 

2.8 Definování cílů 

 Z celé výše zmíněné analýzy mohu nyní definovat základní cíle, které mnou 

vytvořená aplikace musí být schopná zaznamenat. 

1. Systém musí být schopen evidovat všechna základní personální data zmiňovaná 

v analýze, kterými jsou Jméno, Příjmení, Adresa, Kontakty 

2. Musí zde být evidence všech dat týkajících se uzavření pracovně právního 

vztahu se zaměstnancem, jako je datum nástupu, doba trvání smlouvy, typová 

pozice, mzda aj.  

3. Nutná je evidence absolvovaných školení. U školení bude moţnost hromadného 

zápisu zaměstnanců ke školení a samozřejmě zde nesmí chybět moţnost 

zobrazení absolvovaných školení konkrétním zaměstnancem. 

4. Aplikace musí umoţňovat nastavení jednotlivých kvartálních plánů a to jak 

v bodové, tak v produktové variantě. Všechny tyto plány musí být stanovitelné 
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hierarchicky od plánů pro poštu řídící, přes pošty satelitní, jednotlivá oddělení 

aţ do úrovně samotných zaměstnanců. Rozsah a způsob stanovování musí 

korespondovat s nastavením plánů rozebraným v analýze. 

5. Aplikace bude podporovat moţnost zaznamenávání produkce jednotlivých 

zaměstnanců, oddělení či pošt a to včetně data uzavření smlouvy. Vzhledem 

k funkčnosti databází tedy platí, ţe prodeje se zapisují pouze u zaměstnance, 

čímţ se automaticky zapíší i k oddělení či poště, ke které zaměstnanec náleţí. 

V aplikaci ale musí být ošetřeno to, ţe se můţe stát, ţe zaměstnanec změní 

typovou pozici, či přejde na jinou poštu. V takovém případě je nezbytné, aby 

vše co zaloţí na aktuálním místě, zůstalo právě tam a aby se jeho produkce 

nepřenášela na nové místo. 

6. Aplikace musí umoţňovat přidělování odměn a to dvěma různými způsoby. 

První způsob je jednorázové přidělení libovolné odměny uţivatelem ke 

konkrétnímu datu. Druhý způsob je výpočtem na základě nastavitelné odměny 

za produkty pro libovolné období. 

7. Program musí evidovat přidělené prostředky jednotlivým poštám, ze kterých 

budou čerpány náklady na operativní odměny. Stav účtu jednotlivých pošt musí 

být kdykoliv vyhodnotitelný. 

8. V kaţdém okamţiku je nutné sledovat plnění nastavených čtvrtletních plánů 

v podobě dílčích výsledků jednotlivých produktů a v podobě celkového 

přepočteného plnění a také postupnou kumulaci těchto plánů vzhledem k plánu 

celoročnímu, aby bylo moţné operativně reagovat zásahem v případě odchylky 

od normálu. Vzhledem k tomu, ţe plnění je navázáno i na systém odměn  

a bonusů je nezbytné umoţnit filtrování produkce za volitelné časové období, 

aby uţivatel mohl kdykoliv nahlédnout do historie plnění jednotlivců  

a zkontrolovat tak správnost přidělování odměn. 
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3 Návrh databáze 

 Je očividné, ţe současný stav evidence a práce s daty na mé úrovni řízení není 

efektivní ani z pohledu časového, ani z pohledu redundantních dat. Jediným logickým 

řešením této situace je pouţití odpovídající databáze. Při návrhu databáze je důleţité 

dodrţovat určité zavedené postupy, vedoucí ke správně navrţené databázi neboli metodiky. 

Těch je vytvořeno poměrně velké mnoţství, z nichţ kaţdá má své pro a proti. Mou volbou 

bylo, pro udrţení postupů, vyuţití postupů popsaných v knize „Návrh databází“ od 

Michaela J. Hernandéze, vydané společností Grada Publishing, jejíţ výklad jednotlivých 

fází návrhu se mi zdá být více neţ srozumitelný a vzhledem k referencím vyskytujícím se 

na internetu, předpokládám, i velice efektivní. I kdyţ ne všechny fáze jsem v mém 

konkrétním případě nucen absolvovat, zmíním se vţdy alespoň pár větami o jejich 

významu, abych udrţel celistvost tohoto materiálu k jeho moţnému vyuţití jakoţto 

vzorového příkladu tvorby databáze. Dalším problémem je, ţe některé postupy uvedené 

v knize jsem jiţ absolvoval v jiţ dokončené analýze. Těmito kapitolami se tedy jiţ nebudu 

detailněji zabývat a jen zde uvedu odkaz na text výše.  

 

3.1 Terminologie tvorby databází 

 Jak jsem jiţ v úvodu nastínil, stěţejní částí této práce bude tvorba databáze, která 

uchová mnou nejčastěji vyuţívaná data a umoţní mi jejich snadnou evidenci a prezentaci. 

Neţ ale začnu se samotným návrhem této databáze, musím sjednotit mnoţinu pojmů, které 

jsou pro tvorbu relačních databází vyuţívány, a tím se vyhnul pozdějším nejasnostem při 

popisu jejího návrhu a implementaci. 

 

Pojmy vztahující se k hodnotám 

 Prvním pojmem jsou data. Data jsou údaje uchovávané v databázi. Na první pohled 

mohou být čísla nesmyslná, neboť nevíme jaký je jejich význam. Ve chvíli, kdy data 

zpracujeme do srozumitelné formy, získáváme informace. Informace se neustále mění 

podle toho, jak se mění data uloţená v databázi a dají se prezentovat neomezeným počtem 

způsobů. Zjednoduším-li to, tak data jsou to, co ukládáme, a informace jsou to, co 

získáváme.  
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 Pojem Null reprezentuje chybějící či neznámou hodnotu a častou chybou je jeho 

záměna s nulovou hodnotou, nebo s textovým řetězcem sloţeným z jedné či více mezer. 

Chybějící hodnoty jsou obvykle výsledkem lidské chyby. Problémem s hodnotami null je 

to, ţe mají nepříznivý dopad na matematické operace, protoţe operace zahrnující null, 

dává vţdy výsledek null.  

 

Pojmy vztahující se ke struktuře 

 V této kategorii je hlavním pojmem tabulka. Tabulky jsou hlavními strukturami 

v databázi a kaţdá vţdy reprezentuje jednu specifickou entitu. Kaţdá tabulka obsahuje 

alespoň jedno pole známá jako primární klíč, neboli pole, které unikátně identifikuje 

všechny její záznamy. Entita reprezentovaná danou tabulkou můţe být buď objekt, nebo 

událost a je specifická svými vlastnostmi, které se do tabulky zapisují jako data. Tyto data 

se dají vyuţít nekonečnými způsoby na poţadované informace, které díky dotazům jazyka 

SQL získáváme. Tabulky je dále moţné dělit na datové a validační. Datová tabulka je 

určena k ukládání dat a k dodávání informací, oproti validační, která slouţí k implementaci 

integrity dat. Druhá zmíněná obvykle reprezentuje entity, jako např. jména měst, typy 

dovedností, kódy produktů atd. Data v ní uloţená jsou vesměs statická a k jejich úpravě 

dochází velmi zřídka.  

 Pole (atribut) je nejmenší struktura v databázi a reprezentuje nějakou vlastnost 

entity odpovídající tabulce, do které patří. Kaţdé pole ve správně navrţené tabulce 

obsahuje právě jednu hodnotu a jeho jméno identifikuje typ údaje, který je v něm uloţen 

(název sloupce tabulky). 

 Záznam představuje unikátní instanci entity dané tabulky a je sloţen z celé řady 

polí v tabulce, bez ohledu na to, zda toto pole obsahuje nějako hodnotu či nikoliv (řádek 

tabulky). Pohled (dotaz) je virtuální tabulka sloţená z polí z jedné, nebo více tabulek 

v databázi. Tabulky tvořící pohled se nazývají základní tabulky.  

 Důleţitým pojmem jsou klíče. Tyto speciální pole hrají v tabulce velmi významnou 

roli podle toho, zda se jedná o primární klíč, nebo o klíč cizí. Primární klíč je pole, nebo 

skupina polí, která jednoznačně identifikuje kaţdý záznam v tabulce a kaţdá tabulka by jej 

měla mít. Je-li primární klíč sloţen ze dvou, nebo více polí, tak se označuje jako sloţený 

primární klíč. Tento typ klíče je absolutně nejdůleţitějším v celé tabulce, protoţe jeho 

hodnota identifikuje daný záznam v celé databázi, jeho pole identifikuje danou tabulku 
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v rámci databáze, vynucuje integritu na úrovni tabulky a pomáhá zřizovat vztahy 

s ostatními tabulkami v databázi. Pokud je zapotřebí zřídit vztah mezi dvěma tabulkami, 

provede se tak většinou tím, ţe primární klíč z jedné tabulky zkopírujeme do tabulky 

druhé, kde se stane cizím klíčem.  

 

Pojmy týkající se vztahů 

 Při tvorbě databází jsou neopomenutelné vztahy mezi tabulkami, které jsou tvořeny 

prostřednictvím mnoţiny primárních a cizích klíčů, nebo prostřednictvím třetí tabulky, 

označované jako vazební. Vztahy existují, pokud nějakým způsobem lze propojit záznamy 

z první tabulky se záznamy v tabulce druhé. V zásadě známe tři typy vztahů neboli 

kardinalit – 1:1, 1:N a M:N.  

 Vztah 1:1 existuje tehdy, kdyţ jeden záznam v první tabulce je ve vztahu pouze 

k jednomu záznamu v tabulce druhé a naopak jeden záznam v tabulce druhé je ve vztahu 

pouze k jednomu záznamu v první tabulce. Tento vztah je tvořen tak, ţe primární klíč 

první tabulky zkopírujeme do tabulky druhé, kde po začlenění do struktury tvoří jak 

primární, tak cizí klíč. V tomto případě se bavíme o první tabulce jako o rodičovské  

a o druhé tabulce jako o potomkovi. 

 Druhým typem vztahu je 1:N. Tento vztah se vyznačuje tím, ţe jeden záznam 

z první tabulky odpovídá mnoha záznamům v tabulce druhé, ale jeden záznam z druhé 

tabulky můţe být ve vztahu pouze k jednomu záznamu tabulky první. I zde se dá mluvit  

o vztahu rodiče a potomka a i zde je jeho tvorba řešena kopií primárního klíče první 

tabulky do tabulky druhé. Rozdíl je ale v tom, ţe druhá tabulka má svůj vlastní primární 

klíč a zkopírovaná data se stanou klíčem cizím. Tento vztah se vyskytuje nejčastěji a je 

klíčový z pohledu datové integrity, protoţe pomáhá eliminovat duplicitní data  

a minimalizuje nadbytečná data.  

 Posledním dosud nevysvětleným typem kardinality je vztah M:N. Jak je asi jiţ 

patrné, tento vztah znamená to, ţe jeden záznam v první tabulce můţe být ve vztahu 

k mnoha záznamům ve druhé tabulce a naopak. Jelikoţ by provázání takových tabulek 

bylo značně náročné, je tento typ vztahu zaveden pomocí vazební tabulky, která je 

vytvořena pomocí spojení kopií primárních klíčů obou původních tabulek do nové tabulky. 

Oba tyto primární klíče dohromady zastávají v nové tabulce funkci sloţeného primárního 

klíče a zároveň kaţdý zvlášť plní funkci klíče cizího.  
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 Kdyţ je řeč o vazbách mezi tabulkami, měl bych zmínit ještě další důleţité členění, 

které nám definuje povinnost či volitelnost vztahu. Toto je řešeno tzv. typy účastí. Účast 

tabulky A je povinná v případě, ţe předtím, neţ je vloţen záznam do tabulky B, je nutné 

vloţit alespoň jeden záznam do tabulky A. Oproti tomu účast tabulky A je volitelná, pokud 

před vloţením záznamu do tabulky B není nutné vkládat jakýkoliv záznam do tabulky A.  

 

Pojmy vztahující se k integritě 

Tabulka 3 – datové typy 

Popis typu v SQL fyzická reprezentace označení číslo 

CHAR jeden znak ATT_CHAR 2 

CHAR(n), CHAR VARYING(n), 
VARCHAR(n), pro n<=4090 

řetězec znaků délky nejvýše n ATT_STRING 7 

NCHAR(n), NCHAR VARYING(n), pro 
n<=4090 

řetězec znaků v Unicode délky nejvýše 
n 

ATT_STRING 7 

CLOB, CLOB(n) řetězec znaků proměnné neomezené 
délky 

ATT_TEXT 20 

NCLOB, NCLOB(n) řetězec znaků v Unicode proměnné 
neomezené délky 

ATT_TEXT 20 

BLOB, BLOB(n) posloupnost bajtů proměnné 
neomezené délky 

ATT_NOSPEC 21 

BINARY(n) pro n<=4090 posloupnost n bajtů ATT_BINARY 10 

BIT, BIT(1), BOOLEAN booleovské hodnoty TRUE, FALSE 
nebo UNKNOWN 

ATT_BOOLEAN 1 

BIT(n), BIT VARYING(n) pro 1<n<=8*4090 posloupnost (n-1) / 8 + 1 bajtů ATT_BINARY 10 

INTEGER 4-bajtové celé číslo ATT_INT32 4 

SMALLINT 2-bajtové celé číslo ATT_INT16 3 

TINYINT 1-bajtové celé číslo ATT_INT8 45 

BIGINT 8-bajtové celé číslo ATT_INT64 46 

DECIMAL(n, d), NUMERIC(n, d) pro n <= 

2 
1-bajtové číslo se scale d ATT_INT8 45 

DECIMAL(n, d), NUMERIC(n, d) pro 2 < n 

<= 4 
2-bajtové číslo se scale d ATT_INT16 3 

DECIMAL(n, d), NUMERIC(n, d) pro 4 < n 

<= 9 
4-bajtové číslo se scale d ATT_INT32 4 

DECIMAL(n, d), NUMERIC(n, d) pro n > 9 8-bajtové číslo se scale d ATT_INT64 46 

REAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT, 
FLOAT(n) 

8-bajtové reálné číslo ATT_FLOAT 6 

DATE datum zakódované v 4-bajtovém čísle ATT_DATE 11 

TIME, TIME WITH TIME ZONE čas zakódovaný v 4-bajtovém čísle ATT_TIME 12 

TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME 
ZONE 

datum a čas zakódované v 4-bajtovém 
čísle 

ATT_TIMESTAMP 13 
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 V této kategorii jsou důleţité pojmy „specifikace pole“ a „integrita dat“. 

Specifikace pole (doména) zahrnuje tři typy vlastností: obecné, fyzické a logické. Obecné 

vlastnosti jsou v zásadě tvořeny nejzákladnějšími informacemi o poli, jako jsou „jméno 

pole“, „popis“ a „rodičovská tabulka“. Fyzické vlastnosti zase definují pole z hlediska 

toho, jak je prezentováno budoucímu uţivateli a obsahuje poloţky jako „datový typ“, 

„délka“ a „formát zobrazení“. Vzhledem k tomu, ţe nastavení správného datového typu je 

základem pro bezproblémovou práci s databází, uvádím zde tabulku typů vyuţívaných 

v databázích SQL (Tabulka 3). 

  Logické vlastnosti potom dotváří ucelený obraz pole pomocí poloţek jako 

„poţadovaná hodnota“, „rozsah hodnot“ a „implicitní hodnota“. Pokud tedy pole řádně 

specifikujeme, nemůţe se nám stát, ţe například do pole, jeţ má reprezentovat např. Jméno 

uţivatele, bude zadána hodnota s číselným formátem. 

 Platnost, konzistentnost a přesnost dat v databázi je definována jako integrita dat. 

Ta je jedním z nejdůleţitějších aspektů procesu logického návrhu databáze a nesmí se 

podceňovat, protoţe zabraňuje nebezpečí záplavy chyb, které jsou těţko vyhledatelné  

a odstranitelné. Existují čtyři typy integrity, které se implementují v průběhu procesu 

návrhu databáze:  

- Integrita na úrovni tabulky zajišťuje, ţe neexistují duplicitní záznamy a ţe pole, 

které identifikuje kaţdý záznam v tabulce, je jedinečné a neobsahuje null.  

- Integrita na úrovni pole je zodpovědná za to, ţe struktura kaţdého pole je 

spolehlivé a tudíţ hodnoty v kaţdém poli jsou platné, konzistentní a přesné a stejná 

pole jsou v celé databázi definovány stejnými typy.  

- Integrita na úrovni vztahů určuje spolehlivost vztahů mezi dvěma tabulkami a také 

to, ţe záznamy v obou tabulkách jsou synchronizované kdykoli jsou data 

v kterékoli z tabulek zadávány, opravovány či mazány.  

- Business pravidla zavádějí omezení na jisté aspekty databáze zaloţené na způsobu, 

jakým organizace získává a pouţívá data.  

 

3.2 Typy databází 

 Databáze je vlastně soubor dat pouţívaný k modelování některých typů 

organizačních struktur nebo organizačních procesů, tzn. ţe vţdy, kdyţ jsou data 

shromaţďována nějakým organizovaným způsobem, jedná se o databázi. Ve správě se 
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vyskytují dva druhy databází a to operační a analytické.  Operační databáze je vyuţívána 

zejména v online zpracování transakcí (OLTP), tj. tam, kde je potřeba data shromaţďovat, 

měnit a spravovat kaţdý den. Data uloţená v této databázi jsou dynamicky měněna a vţdy 

odpovídají aktuálnímu stavu informací. Oproti tomu analytické databáze, vyuţívané 

v online analytickém zpracování (OLAP), ukládají statistická data, která se nikdy nemění, 

anebo se mění jen velmi zřídka. Informace získané z tohoto typu databáze odráţejí obraz 

dat v určitém časovém úseku. Tento typ je vhodný zejména pokud potřebujeme sledovat 

trendy, zobrazovat statistická data za dlouhé časové období a činit taktické, nebo 

strategické obchodní předpovědi. Analytické= databáze často získávají data hlavně 

z operačních databází, takţe mezi nimi můţe být jistý stupeň provázanosti.  

 

3.3 Databázové modely 

 V současné době je vyuţíván téměř výhradně relační databázový model, který své 

přednosti získal díky postupnému vývoji při návrzích databází. Jeho předchůdci byly 

modely hierarchický a síťový.  

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

stala nejrozšířenějším modelem pouţívaným při správě databází. Tato metoda řeší 

problémy obou výše zmíněných modelů a tím se řadí na pomyslný vrchol v návrhu 

databází. Ukládá data ve vztazích, které uţivatel vidí jako tabulky. Kaţdý vztah je sloţen 

z uspořádaných n-tic (záznamů) a atributů (polí). Skutečné uspořádání záznamů, nebo polí 

v databázi je zcela nepodstatné a kaţdý záznam v tabulce je identifikován polem, které 

obsahuje unikátní hodnotu (klíč). Relační model umoţňuje práci se všemi typy vztahů, jeţ 

jsme si definovali v kapitole o terminologii (1:1, 1:N a M:N).  

 Data z databáze tohoto typu jsou získávána pomocí jazyka SQL (Structured query 

langure), coţ je standardní jazyk pouţívaný k vytvoření, modifikaci a udrţování databáze  

a vytváření dotazů.  

 Výhodami relační databáze je zabudovaná víceúrovňová integrita na úrovni tabulek 

(klíčové hodnoty), vztahů (platnost vztahu) a na business úrovni (přesnost dat), logická  

a fyzická nezávislost dat na databázové aplikaci, garantovaná konzistence a přesnost dat  

a snadné získávání dat.  
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 Pro správu relační databáze existuje celá řada systémů (RDBMS – relations diabase 

management systém) neboli programů, jeţ se pouţívají k vytvoření, udrţování, 

modifikování a správě relační databáze.  

 

3.4 Konceptuální přehled 

 Dle knihy M. J. Hernadéze, která je mi předlohou, je tento přehled nejhrubším 

pohledem na databázi a jeho cílem je formulace úkolu a jeho cílů. Přesněji řečeno, je nutné 

určit k čemu konkrétně má databáze slouţit a vymezit hranice. Standardně se formulace 

úkolů provádí pomocí předem určené série pohovorů se zadavatelem a se všemi 

potenciálně důleţitými osobami, které by měli přinést podstatné informace o budoucí 

podobě databáze. Já jsem v mé situaci těchto pohovorů, které velmi často vyvolávají 

třenice mezi zúčastněnými, ušetřen, jelikoţ databázi navrhuji především k mým vlastním 

potřebám a mohu tak vycházet z vlastních zkušeností. Na druhou stranu můj pohled můţe 

být v některých situacích dosti zkreslený osobním úsudkem a mými individuálními 

potřebami a tím se značně rozcházet s jinými vedoucími, ovšem zde sobecky přiznám, ţe 

v tuto chvíli mi jde zejména o to, abych ušetřil práci sám sobě a jestli se toto povede, budu 

s výsledkem spokojen. Přesto jsem několik konzultací s VŘP Most 1 absolvoval,  

a navzdory tomu, ţe tyto schůzky rozhodně neprobíhaly dle zavedené konvence pro vedení 

prvotních pohovorů, které mají svá pevná pravidla, byla tato jednání velmi přínosná a jen 

díky nim jsem některé budoucí funkce databáze více či méně upravil. 

 Pro ty, jeţ by se chtěli touto prací jakýmkoliv způsobem inspirovat, uvedu alespoň 

malý výčet pravidel, kterými by se při vedení pohovorů měli řídit.  

 Tak například počet účastníků při rozhovoru by neměl přesáhnout deset, protoţe 

práce v menším kolektivu je daleko uvolněnější a je lehčí účastníky přimět ke spolupráci, 

coţ jsem při mých konzultacích s Mosteckým kolegou jistě dodrţel. Pro dotazy se volí 

klidné, dobře osvětlené místo s příjemnou atmosférou, coţ umoţní kaţdému účastníkovi 

dostatečný prostor a klid na jeho nápady. Rozhovory s managementem a budoucími 

uţivateli je lepší provádět odděleně, protoţe zájmy těchto dvou skupin se budou jistě lišit 

díky rozdílným pohledům na dění ve firmě. Otázky by měly být předem připravené  

a kladeny tak, aby nebylo narušeno tempo rozhovoru. Tyto zdánlivé maličkosti totiţ 

mohou výrazně ovlivnit úspěch či neúspěch projektu.  
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 Nyní zpět k formulaci úkolu. Ta musí být konkrétní a musí jasně definovat účel 

databáze. V mém případě bych to pojal asi takto:  

 

„Účelem databáze pro vedoucího řídící pošty je udržovat obchodní a personální data, 

která budou využitelná vedoucím řídící pošty pro evidenci osobních karet a pro 

vyhodnocení práce jednotlivých zaměstnanců a pošt. „ 

 

 Kdyţ je formulace stanovena je zapotřebí ještě určit cíle úkolu, coţ jsou tvrzení, 

která reprezentují obecné úkoly podporované daty uloţenými v databázi. Tuto část návrhu 

jsem jiţ absolvoval při analýze současného stavu, kdyţ jsem v kapitole 2.8 cíle stanovil. 

Jen pro připomenutí zopakuji tyto cíle: 

- Potřebuji udrţovat kompletní osobní informace zaměstnanců 

- Potřebuji evidovat informace o pracovně právním vztahu zaměstnanců 

- Potřebuji evidovat průběhy školení 

- Potřebuji evidovat výsledky prodeje kaţdého zaměstnance 

- Potřebuji mít moţnost stanovení plánů prodeje 

- Potřebuji mít moţnost přidělovat jednorázové odměny zaměstnancům  

a automatizovat odměňování zaměstnanců za prodej zboţí při vyhlášené odměně 

v určitém časovém úseku 

- Potřebuji kontrolovat stav nákladových poloţek 

- Potřebuji kontrolovat stav plánů prodeje 

 

3.5 Stanovení předběžného seznamu entit a charakteristik 

 Jak jsem jiţ načal v analýze existující databáze v kapitole 2.6, součástí analýzy jsou 

i rozhovory s uţivateli. Při těch jsou pokládány otázky, které jsou dále doplňovány 

detailnějšími poţadavky, a analýzou těchto odpovědí je moţné vytvořit seznam entit. 

Zahájení rozhovoru můţe být zahájeno velmi častou otázkou – „Jak byste popsal svou 

kaţdodenní práci?“ Těmito jednoduchými a přímými otázkami lehce odhalíme předběţný 

seznam entit, coţ naznačím na příkladu z mé databáze. 
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 Uváţím-li např. odpověď znějící takto –  

„V mé práci jsem zodpovědný za cca 65 zaměstnanců, o nichţ potřebuji mít neustále 

k dispozici vyuţitelné informace a to jak osobního, tak informace pracovního 

charakteru……. “,  

jsem schopen pomocí podtrţení podstatných jmen získat předběţný seznam entit. V tomto 

konkrétním příkladě by to byli „zaměstnanci“, „osobní informace“ a „pracovní informace“. 

Bliţším prozkoumáním získaných entit se lze dopracovat k menším či větším úpravám a 

získat tím návod na nová témata úvah, která mohou slouţit jako podklad pro další analýzu. 

Kupříkladu je mi jasné, ţe osobní a pracovní informace v této souvislosti mohu sjednotit 

pod entitu osobní karty, kde bude vše na jednom místě.  

 Vzhledem k tomu, ţe v úvodu této práce jsem se relativně obsáhle rozepsal o mých 

potřebách a o tom, co vše chci evidovat, nebudu zde jiţ opakovat jednotlivé otázky, které 

jsem sobě a mému kolegovi pokládal, abych získal předběţný seznam entit, a rovnou jej 

zde vypíši: 

- Zaměstnanci 

- Finanční prostředky 

- Produkty 

- Pošty 

- Plány AP 

- Odměny 

- Plnění AP 

- Školení 

 

 Získáním entit, jsem dosáhl pouze částečného úspěchu. Je totiţ nutné tyto entity 

dále zkoumat a pokračovat identifikací charakteristik neboli získáním co nejpodrobnějších 

informací o dané entitě. Tato identifikace slouţí k nalezení podstatných detailů kaţdé 

entity, čímţ získáme její obsah. Vezmu-li například v úvahu entitu zaměstnanci, jsou 

podstatnými detaily veškeré informace, které o mnou řízených zaměstnancích potřebuji 

evidovat.  
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Výslednými charakteristikami pro entitu zaměstnanci jsou tedy: 

- Osobní číslo 

- Jméno 

- Příjmení 

- Telefon 

- Adresa 

- Email 

- Datum nástupu do zaměstnání 

- Typová pozice 

- Mzda 

- Výše úvazku 

- Doba sjednání prac. poměru 

 

 Kaţdou takto získanou charakteristiku je nutné dále zkoumat a zaměřit se zejména 

na to, zda se opravdu jedná jen o charakteristiku, která bude obsahovat pouze jednu 

konkrétní hodnotu. Díky tomuto zkoumání lze odhalit další entity. Jako příklad uvedu 

původně charakteristiku „adresa“. Tuto charakteristiku bych nebyl schopen do pole 

smysluplně zadat, protoţe ve skutečnosti je souborem více dalších charakteristik. Kaţdá 

adresa se skládá z ulice, čísla popisného, města a PSČ. Je tedy jasné, ţe takové pole by 

bylo velmi problematické jiţ z pohledu zápisu a uţ vůbec nelze hovořit o smysluplném 

vyhledávání dat, pokud by kaţdá adresa měla jinou strukturu zápisu.  

 Stejným způsobem lze nahlíţet i na typové pozice, které nejprve měly být 

charakteristikou entity zaměstnanci, ale bliţším zkoumáním jsem byl doveden 

k přehodnocení tohoto zařazení. Typové pozice jsou také souborem více charakteristik  

a tak jsem je musel také přesunout mezi entity. 

 Postupným zjemňováním dotazů a iterací výše popsaného postupu je moţné získat 

předběţný seznam polí, coţ je v podstatě soupis všech charakteristik jednotlivých entit. 

Tento předběţný seznam polí obsahuje jak klasická pole, jako je např. jméno, tak pole 

vypočítávaná, obsahující vzorce, jeţ doporučuji vést odděleně od ostatních. V tabulce č. 4 

je názorně zobrazen můj předběţný soupis entit a polí ještě v raném stádiu. Takto navrţená 

databáze by nikdy nemohla být vytvořena, jelikoţ jiţ na první pohled jsou zde redundantní 

data a jiné nesrovnalosti.  
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Tabulka 4 – předběţný soupis entit a charakteristik 

Zaměstnanci Osobní číslo, Jméno, Příjmení, Telefon, E-mail, Datum nástupu, 

výše mzdy, typová pozice, druh prac. poměru, výše úvazku, pošta, 

oddělení, délka prac. poměru 

Adresy Ulice, číslo popisné, PSČ, město  

Produkty Název, alianční partner, jednotky, váhy 

Typové pozice Název, kalkulační hodnota, minimum, maximum, výše úvazku 

Typ prac. poměru ID_prac.pomeru, typ pracovního poměru 

Pošty Název, okresní razítko, PSČ, telefon, jméno vedoucího 

Plán AP pošty Produkt, hodnota, jednotky, období, pošta 

Alianční partneři Název, zkratka 

Plán AP zaměst. Produkt, hodnota, jednotky, období, zaměstnanec 

Prodej produktů Zaměstnanec, datum, hodnota, název produktu 

Jednotky Název, produkt 

Oddělení Název, ID_oddeleni 

Školení Osobní číslo, název školení, datum 

Individ. odměny Zaměstnanec, hodnota, datum 

Stanovení Odměn Produkt, koeficient odměny, období od-do 

Finanční prostředky Okresní razítko, částka, období od-do 

 

3.6 Zřízení struktur tabulek 

 Základem pro zřízení struktur tabulek je bezesporu předběţný seznam polí a entit. 

Postup zřízení struktur tabulek zavedený v knize „návrh databáze“ je takový, ţe se budu 

odděleně dívat na seznam polí, ţe kterého se pokusím určit jednotlivé tabulky. Tyto 

tabulky následně porovnám s předběţným seznamem entit, získaným v předchozí kapitole, 

a v případě zjištění stejného názvu popřemýšlím, zda se opravdu jedná o jednu a tutéţ 

entitu, či zda jsem neobjevil entitu novou. Následným spojením těchto seznamů jsem 

získal jeden jediný seznam, který jsem porovnal s předem stanovenými cíli, přičemţ jsem 

se pokoušel zjistit, zda definované cíle v tabulkách najdu. Cílem bylo stanovení 

výsledného seznamu tabulek, který je uveden o několik řádků níţe. 
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 Důleţité je pouţívat jména, kterým bude tvůrce později rozumět a která co 

nejpřesněji vystihnou podstatu tabulek. Jména musí být jedinečná, výstiţná, ale co 

nejkratší, nepouţívají se zkratky vlastní jména, ani slova, která příliš omezují data, jeţ se 

mohou do tabulky vkládat. 

 

Výsledný seznam tabulek je následující: 

- Zamestnanci: informace o všech podřízených zaměstnancích – osobní, pracovní 

karty 

- Typove_pozice: Tabulka typových pozic a jejich ohodnocení 

- Druh_prac_pomeru: Určuje typ pracovního poměru – HPP, DPČ, DPP 

- Školení: Seznam moţných školení 

- Pošty: Informace o jednotlivých poštách 

- Prodej produktů: slouţí pro zadávání uzavřených smluv zaměstnanců 

- Plány AP: obsahuje stanovený plán AP na určité období 

- Osobní plány: obsahuje plán pro zaměstnance 

- Produkty: Slouţí pro tvorbu produktů 

- Alianční partneři: Seznam aliančních partnerů 

- Jednotky: nastavení druhů jednotek 

- Adresy: Slouţí pro vytváření seznamu adres 

- Oddělení: Seznam jednotlivých oddělení 

- Přidělené finanční prostředky: slouţí pro evidenci finančních prostředků pošt 

- Přidělené odměny: slouţí pro výplatu odměn zaměstnancům 

- Stanovení odměn za produkt: slouţí pro stanovení výše odměny za zaloţení 

produktu 

- Stanovení bodů za produkt: slouţí pro stanovení počtu bodů za zaloţení produktu 

 

 Poté, co jsem definoval jednotlivé tabulky, mohu k nim přiřadit pole z předběţného 

seznamu a tím získat hrubou podobu jednotlivých tabulek, čímţ ovšem nejsem hotov. 

První problém můţe být fakt, ţe seznam polí obsahuje stejné jména polí v různých 

tabulkách, jako např. „název“. Ten se vyskytuje v tabulkách produkty, typové pozice  

i pošty, coţ by k další přehledné práci s tabulkou jistě nevedlo. Z tohoto důvodu by měla 

mít všechna pole jedinečná popisná jména, která budou jasně identifikovat charakteristiku 
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reprezentovanou polem. V zásadě se dá říci, ţe zde platí stejná pravidla jako při 

pojmenování entit s tím rozdílem, ţe při pojmenování entit uţíváme mnoţné číslo, kdeţto 

zde číslo jednotné. Ještě bych zde měl zmínit, ţe pokud je to jen trochu moţné, měla by být 

pouţita pouze ideální pole. To je pole, které obsahuje jen jednu hodnotu (není 

vícehodnotové), není jej moţné rozdělit do menších částí, neobsahuje vypočítaná data a je 

v celé databázové struktuře unikátní. Pokud nastane situace, ţe je navrţeno vícesloţkové 

pole, v mé databázi to původně bylo pole adresa, je nutné se zamyslet nad jeho převodem 

na pole ideální. Situaci s adresou jsem řešil tak, ţe adresy daly vzniknout nové entitě, 

jejímiţ charakteristikami jsou PSČ, ulice, číslo popisné a město. Tím odpadly všechny 

moţné problémy způsobené pouţitím vícesloţkového či vícehodnotového pole.  

 

3.7 Klíče 

 Jak jsem jiţ psal v úvodní terminologii, klíče jsou nedílnou součástí kaţdé 

databáze. Bez klíčů bych nebyl schopen provázat jednotlivé tabulky a jasně definovat 

kaţdý jednotlivý záznam. Postup je takový, ţe v kaţdé tabulce jsou nejprve vyhledáni 

kandidáti na klíč, ze kterých je poté vybrán ten nejlepší (primární klíč). Klíč nesmí být 

vícesloţkové pole, musí obsahovat jedinečné hodnoty, nesmí obsahovat hodnoty null, jeho 

hodnota nesmí být ani částečně volitelná, musí být v rámci celé tabulky jedinečná a hlavně 

musí jednoznačně identifikovat hodnoty všech polí daného záznamu. 

 V seznamu mých tabulek mohu ukázat dva různé způsoby, kterými jsem klíč získal. 

První je v tabulce zaměstnanci, kde jasným kandidátem je pole „osobní číslo“, jelikoţ to 

má kaţdý zaměstnanec jedinečné a nemůţe se nikde opakovat. Díky tomu, ţe kaţdý 

zaměstnanec můţe existovat pouze jedenkrát, nemusím se bát toho, ţe by mi toto pole 

neidentifikovalo kaţdý záznam v tabulce a mohu ho směle označit za primární klíč. 

Vezmu-li si ale tabulku školení, nemám šanci zde najít pole, které by bylo jedinečné, 

protoţe názvy školení se mohou opakovat a tak nemohu pouţít charakteristiku školení  

a datum mi také nepomůţe, protoţe v jeden den můţe existovat více různých školení. 

V takovém případě je jediným řešením vloţení uměle vytvořeného klíče ID_skoleni, coţ 

bude jedinečné číslo kaţdého záznamu. Tímto způsobem jsem musel postupovat u většiny 

mnou navrhovaných tabulek. Na níţe uvedeném obrázku 5 je znázorněna struktura mnou 

vytvořených tabulek včetně tučně vyznačených primárních (PK) a cizích klíčů (FK)  

a znázorněním propojení jednotlivých tabulek.  
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Obrázek 5 - klíče 

 Pro znázornění struktur budoucí databáze jsem pro přehlednější formu zápisu zvolil 

program Microsoft Visio, který mám díky studiu na VŠB ke studijním účelům k dispozici 

zdarma a pro mé účely je dobře pouţitelný.   

 

3.8 Specifikace polí 

 Specifikace polí je velmi důleţitou součástí návrhu databáze, protoţe díky ní je 

moţné udrţovat integritu na úrovni polí a zároveň zvyšuje i celkovou integritu dat. 

Specifikace polí umoţní úplně porozumět účelu, za jakým se data vkládají do databáze.  

 I k tomuto účelu jsem vyuţil program Visio, všechny potřebné nástroje má ve svém 

rozhraní zabudované.  

 Mým prvním krokem byla definice obecných vlastností, jako je například jméno 

pole a popisek. Jedná se o soupis nejzákladnějších vlastností pole, jenţ poskytuje 

informace o účelu pole, jménu tabulky, ve které se pole objevuje a pseudonymy, pod 

kterými pole v určitých případech vystupuje. Tato moţnost je v programu Visio velice 

jednoduše citovatelná přes úpravy jednotlivých sloupců.  

 Druhým krokem při specifikaci polí je specifikace fyzických vlastností. Ta určuje  

datový typ jednotlivých polí, délku, desetinná místa, povolené znaky, vstupní masku  

a formát. Zde bych asi nejvíce vyzdvihl potřebu nastavení správného datového typu. 

Existuje celá řada datových typů, o nichţ jsem se jiţ zmiňoval v teoretické části práce 

výše, které nám určují, jaká data do pole ukládáme, a podle nichţ bude s daty dále 
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pracováno. Jak vidíte na obrázku 6, některé tyto hodnoty jsou v programu Microsoft Visio 

velmi dobře zpracovatelné. Na názorné ukázce jsem si jako vzorovou ukázku vybral 

tabulku „Posty“. Zde je patrné, ţe například okresní_razitko má datový typ nastaven na 

small_decimal, délka pole je upravena díky nastavení parametru „přesnost“ na hodnotu 

šesti znaků a za pomoci parametru „měřítko“ je definován počet desetinných míst na nulu. 

Ovšem nastavení povolených znaků, masky ani formátu jsem nikde nenašel a tak jsem se 

rozhodl, ţe tyto omezující podmínky nastavím aţ při fyzické realizaci aplikace v programu 

Microsoft Visual Studio 10, kde vím, ţe tyto moţnosti jsou jednoduše aplikovatelné. 

  

 

Obrázek 6 – specifikace polí v programu Microsoft Visio 

 Poslední skupinou vlastností, důleţitých pro specifikaci polí jsou vlastnosti logické. 

Logickými vlastnostmi jsou např. typ klíče, struktura klíče, podpora null, původ hodnot, 

vyţadovaná hodnota, implicitní hodnota a rozsah hodnot. Všechny tyto vlastnosti se 

nastavují ve vlastnostech pro konkrétní pole pomocí intuitivních záloţek. Bylo tedy nutné 

projít všechny pole jednotlivých tabulek a u kaţdého z nich jasně definovat specifikace, 

aby byla zajištěna integrita dat na úrovni polí.  
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3.9 Vztahy mezi tabulkami 

 Vztahy vytváří spojení mezi dvěma tabulkami, které spolu logicky souvisí, a na 

jejich důleţitost při návrhu jsem upozornil jiţ v kapitole popisující terminologii databází. 

V této fázi návrhu napomáhají dalšímu doladění struktur tabulek a minimalizují 

redundantní data. Je důleţité oprostit se od všech vztahů typu M:N, protoţe při jejich 

pouţití nelze dosáhnout poţadované funkcionality. 

 Pro nalezení takovýchto neţádoucích vztahů, nebo pro ověření vztahů 1:N a 1:1 

jsem vyuţil výskytových diagramů. Znamená to tedy, ţe jsem si vţdy rozkreslil dvojici 

svázaných tabulek a na konkrétních datech zkoumal, jakým způsobem jsou nová data 

zapisována. Nebudu zde opakovat definice vztahů, které jsem uvedl jiţ v úvodu návrhu 

databáze při sjednocení pojmů a uvedu pouze příklad ověření vztahu 1:N na následujícím 

obrázku 7, kdy jako dvojici tabulek volím „Typové pozice“ a „Zaměstnance“. 

 

Obrázek 7 – vztah 1:N 

 Díky rozkreslení výskytového diagramu jsem si ověřil, ţe jeden zaměstnanec můţe 

mít pouze jednu typovou pozici a na druhé straně jednu typovou pozici můţe zastávat 

libovolný počet zaměstnanců, coţ odpovídá realitě. Pravdou je, ţe tento vztah platí pouze 

za předpokladu, ţe nepotřebuji sledovat historii typových pozic zaměstnance, protoţe pak 

bych musel zajistit, aby se jedno osobní číslo v databázi mohlo vyskytovat vícekrát 

v kombinaci s různými typovými pozicemi, k čemuţ bych musel vyuţít další tabulku. Tuto 

moţnost ale nepoţaduji, protoţe tato data jsou jiţ tak specifická a mnou nevyuţívaná, ţe si 

je v případě potřeby opravdu u příslušného odboru raději vyţádám.  

 Výše zmíněný příklad zobrazuje ideální stav, kdy návrh skutečně postihuje všechny 

potřeby. Ne vţdy je tomu tak a proto uvedu ještě jeden příklad, na kterém předvedu 

odhalení špatně navrţených vztahů neboli vztahů M:N a jejich opravu pomocí 

transformace na vztahy N:1. 

 Při návrhu řešení pro evidenci školení jsem chtěl nejprve vše řešit pouze vloţením 

cizího klíče do jedné z tabulek, ovšem jak lze vidět na obrázku 8, tímto způsobem bych 

nedocílil toho, aby kaţdý zaměstnanec měl moţnost absolvovat libovolný počet školení  

a zároveň, aby jedno školení mohlo být navštíveno více zaměstnanci. Jediným řešením je 
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tedy vloţení validační tabulky, která z jednoho nefunkčního stavu M:N transformuje návrh 

na poţadované vztahy 1:N viz. obrázek 8. 

 

Obrázek 8 -Transformace M:N na 1:N 

 Tímto způsobem jsem rozkreslil všechny tabulky, které spolu mají nějakou 

interakci, a v případě potřeby jejich formu upravil do konečné podoby, kterou jsem pouţil 

pro fyzickou realizaci v aplikačním prostředí.  

 Poté, co jsem nalezl všechny vztahy, musím kromě typu vztahu určit ještě jejich 

charakteristiky. Charakteristikami jsou definice pravidel pro mazání jednotlivých vztahů  

a určení typu a stupně účasti jednotlivých.  

 Pro definici pravidel pro mazání jsou v RDBMS začleněny nástroje, které umoţňují 

nastavení několika základních moţností pro to, jak se záznamy v propojených tabulkách 

zachovají, pokud bude některý z nich odstraněn. V zásadě se můţeme setkat s pěti 

moţnostmi, jejichţ vyuţití v programu Visio je znázorněno na následujícím Obrázku 9.  

1. Popřít – z rodičovské tabulky se nic nesmaţe, ale označí se jako „neaktivní“ 

2. Zamezit – Existuje-li v tabulce, která je potomkem, nějaký záznam, jeţ odkazuje na 

záznam z rodičovské tabulky, pak tento záznam RDBMS odmítne z rodičovské 

tabulky vymazat. Příklad této varianty na mé databázi je ve vztahu „oddělení“  

a „zaměstnanec“. Dokud bude existovat nějaký zaměstnanec v konkrétním 

oddělení, nemělo by být umoţněno toto oddělení smazat. 

3. Kaskáda – provedou se najednou dvě akce. Smaţe se záznam v rodičovské tabulce 

a zároveň se smaţou všechny navázané záznamy z tabulky potomka. 

4. Nastavit na null – Záznamy v rodičovské tabulce jsou opět smazány, ale navázané 

záznamy z tabulky potomka vymazány nejsou, jsou pouze nastaveny na hodnotu 

null. 

5. Nastavit implicitní – Podobně jako u předchozí varianty s tím rozdílem, ţe hodnoty 

u potomka jsou nastaveny na defaultní hodnotu. 
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Obrázek 9 – definice pravidel pro mazání vztahů v Microsoft Visio 

 Po nastavení pravidel pro mazání je ještě zapotřebí nastavit typy účastí. Typ účasti 

určuje, zda předtím, neţ vloţím záznam do jedné tabulky, musí existovat nějaký záznam 

v protilehlé tabulce či nikoliv. Povinný typ účasti znamená, ţe v protilehlé tabulce musí být 

alespoň jeden záznam dříve, neţ do první tabulky cokoliv zapíši, kdeţto volitelný typ 

ţádný záznam nepotřebuje. 

 Příklad nastavení typu účasti v mé databázi uvedu na vztah „zaměstnanci“ vs 

„pošty“. Vţdy, kdyţ chci zadat nového zaměstnance, musí nejprve existovat pošta, ke které 

jej můţu přiřadit. Opačně je tomu tak, ţe pošta můţe existovat i bez přiřazených 

zaměstnanců. Typ účasti tak bude nastaven u pošty na povinný a u zaměstnance na 

volitelný, čímţ dosáhnu poţadovaného vztahu. Pro úplnost kroků uţívaných při návrhu 

databáze doplňuji, ţe je moţné vyuţít ještě nastavení stupně účasti, který určuje minimální 
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a maximální počet údajů z jedné tabulky, se kterým můţe být spojen záznam z tabulky 

druhé, ovšem v mé databázi tyto omezující podmínky nevyuţívám. 

 Tímto krokem jsem ucelil proces tvorby návrhu struktury databáze a mohu jej 

prezentovat ve finální podobě, ke které jsem se v programu Microsoft Visio dopracoval na 

Obrázku 10.  

   

 

Obrázek 10 – konečná podoba databáze 

 V obrázku jsou pro znázornění struktury vyuţity standardní symboly pro naznačení 

typu vztahu a typu účasti. Typy vztahů jsou označeny symboly naznačenými na kraji 

spojnice (blíţe tabulkám), kdyţ typ N je znázorněn rozvětvením konce přímky (vidličky)  

a typ 1 svislou čárkou. Pro typ účasti slouţí symboly uvedené uvnitř spojení. Krouţkem je 

naznačen nepovinný a opět svislou čárkou povinný typ účasti. 

 

3.10 Definice pohledů (dotazů) 

 Pohled je virtuální tabulka, která se skládá z polí z jedné, nebo několika tabulek 

z databáze. Pohled slouţí pouze k zobrazování dat, sám je neukládá. Pohledy umoţňují 

vyuţívat dat několika tabulek najednou, ukazují nejaktuálnější informace a také je lze 
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přizpůsobit specifickým potřebám uţivatelů. Kaţdý pohled má své náleţitosti, které jsem  

i já musel dodrţet. Je třeba kaţdý pohled pojmenovat a popsat k čemu slouţí. Dále je třeba 

zjistit, jaká pole v něm budou zobrazena a odkud tato pole budou získávat svá data. To 

znamená zjistit, které tabulky jsou nositeli informací a která konkrétní pole z nich budou 

vyuţívána. Ne všechna pole lze naplnit pouhým načtením z databáze a tak se v pohledech 

vyskytují i pole vypočítávaná. U nich je zapotřebí popsat způsob výpočtu výsledné 

informace. Poslední důleţitou součástí pohledu jsou filtry, které selektují výběr, který se 

daného pohledu týká. 

 Potřeba pohledů vyplývá jiţ z analýzy, ze které jsem schopen potřebné pohledy 

odvodit, přičemţ se opět budu drţet posloupnosti, která je v analýze zavedena.  

 Začnu tedy personálními daty zaměstnanců, u kterých poţaduji zobrazení 

základních informace na jednom místě ve formě osobních karet pro kaţdého zaměstnance 

zvlášť.  

 Pohled pro tyto karty musí obsahovat tyto informace: Jméno, Příjmení, Osobní 

číslo, telefon, e-mail, ulice, číslo popisné, město, PSČ, datum nástupu, datum ukončení 

pracovního poměru, aktuální mzda, typ pracovního poměru, délka trvání pracovního 

poměru, pracovní pozice, pošta a oddělení. 

 Všechny tyto data je moţné načíst z existujících tabulek, nebo je k jejich získání 

moţné vyuţít moţnosti dopočítávání. To platí pro pole délka trvání pracovního poměru, 

které se vypočítává z pole „datum nástupu“ uvedeném v tabulce Zaměstnanci  

a z aktuálního systémového data. Ostatní pole pohledu načteme z tabulek Adresy, 

Oddělení, Typové_pozice, Zaměstnanci a Pošty. Filtrem pak bude výběr konkrétního 

zaměstnance neboli selekce pomocí Osobního čísla.  

 Pro lepší přehlednost tvorby pohledů jsem pro kaţdý jednotlivý případ vytvořil 

samostatný list v příloze „pohledy.docx“, kde jsem pohledy, jejich strukturu, filtrování  

a způsoby výpočtů polí detailněji popsal. Výpočty jsou uváděny jiţ ve struktuře, která je 

pouţita při fyzické realizaci v programu Microsoft Visual studio. Na následující stránce 

uvádím pouze jeden příklad, který demonstruje způsob zápisu, který jsem zvolil.  
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Název pohledu : osobní karty 

Popis: zobrazení osobních i pracovních informací o vybraném zaměstnanci 

Použité tabulky : Adresy, Oddělení, Typové_pozice, Zaměstnanci, Pošty  

 

 Zaměstnanci 

(Osobní_Cislo, Jmeno, Prijmeni, Telefon, Email, Datum_nastupu, 

ID_prac_pomeru, Datum_ukonceni_prac_pomeru, Okresni_razitko, 

Typova_Pozice ) 

 

 Adresy 

(Osobní_Cislo, Ulice, Cislo_popisne, Cislo_orientacni, Mesto, PSC ) 

 

 Oddelení 

(Název) 

 

 Pošty 

(Název) 

 

 Typové_pozice 

(Nazev ) 

 

Výrazy podléhající výpočtu 

 

 Délka pracovního poměru 

 

Hodnota ze Zaměstnanci.Datum_nastupu poslouţí k získání informace o délce 

trvání pracovního vztahu 

 
TimeSpan time = DateTime.Now.Subtract(Zaměstnanci.Datum_nastupu); 

       int roky = 0; 
       if ((time.Days/365) > 0) 
       { roky = time.Days / 365; } 
       int dny = 0; 
       if ((time.Days%365) > 0) 
       { dny = time.Days % 365; } 

 
 

Filtry 

Filtr zaměstnanců podle působnosti je aplikován při změně náhledu na jednotlivé pošty.  

 
Zaměstnanci.Okresni_razitko = '" +  selektorPosty.SelectedItem  + "'" 
 

Filtr zaměstnanců podle individuálního výběru 
 
Zamestnanci.Osobni_cislo = '"+VyberZamestnance+"'" AND  

Adresy.Osobni_cislo = '"+  VyberZamestnance  + "'" 

 

 

 



Roman Sosna: Podpůrný evidenční systém pro vedoucí řídících pošt 

 

2011    47 

 

 

 Jelikoţ má výsledná práce by měla obsahovat cca 50 stran textu, nebudu zde 

všechny tyto detailní specifikace pohledů uvádět jednu po druhé a ponechám je 

v samostatné příloze na CD. Zde uvedu pouze výčet těchto základních pohledů, které jsou 

pro VŘP důleţité a je třeba s nimi v aplikaci počítat. 

1. Osobní karty – viz. popis výše 

2. Školení absolvovaná zaměstnancem – pohled umoţní výpis všech školení, které 

vybraný zaměstnanec absolvoval. Sloupce, které bude pohled prezentovat, jsou 

Jméno, Příjmení, Osobní číslo, Název školení a Datum školení.  

3. Účastníci školení – tento pohled umoţní zobrazit všechny účastníky vybraného 

školení. Sloupce v tomto pohledu budou totoţné s předchozími s tím rozdílem, ţe 

filtrem nebude zaměstnanec, ale konkrétní školení. 

4. Finanční prostředky – VŘP musí mít v kaţdém okamţiku přehled o stavu financí, 

který bude zajištěn tímto pohledem. Sloupce, které bude obsahovat, jsou Název 

pošta, okresní razítko, platnost přidělených prostředků a zůstatek hotovosti 

(přidělené prostředky očištěné od vyplacených odměn). 

5. Prodej produktů zaměstnancem za zvolené období – Tento pohled zobrazí všechny 

prodané produkty daného zaměstnance za zvolené období, včetně výše odměny, 

která mu za prodej byla přidělena. Sloupcovými poloţkami jsou jméno a příjmení, 

osobní číslo, název produktu, datum prodeje přidělená odměna 

6. Prodeje vybraného produktu za zvolené období – Pohled vypíše všechny uzavřené 

smlouvy konkrétního produktu ve zvoleném období, tedy smlouvy od všech 

zaměstnanců. Sloupce v tabulce jsou shodné s předchozím pohledem, ovšem 

filtrovanou poloţkou je produkt, nikoliv zaměstnanec.  

7. Produktové plnění pošty – Slouţí k zobrazení vývoje plnění vybrané pošty. 

Výsledkem je zobrazení tabulky s rozepsaným plněním jednotlivých produktů, 

alikvotního plnění k aktuálnímu dni a také celkového přepočteného plnění pošty. 

Sloupce jsou okresní razítko, název pošty, produkty, procento plnění produktu, 

celkové přepočtené plnění, hodnota plánu produktů a hodnota prodeje produktů.  

8. Produktové plnění zaměstnance – Tento pohled je totoţný s předchozím s tím 

rozdílem, ţe nezobrazuje výsledky pošty, ale výsledky zaměstnance. Sloupce jsou 
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také totoţné a liší se pouze v tom, ţe zde není označení pošty, ale je zobrazeno 

označení zaměstnance. 

9. Bodové plnění pošty – Tento pohled poskytuje jinou moţnost zobrazení výsledku 

plnění pošty tím, ţe nezobrazuje pošty produktů, ale zobrazuje počty dosaţených 

bodů. Sloupci tabulky jsou okresní razítko a název pošty, produkt, hodnota plánu 

v bodech, hodnota prodeje v bodech, procento plnění produktu, porovnání plánu 

bodů a skutečně dosaţených bodů a celkové přepočtené plnění. 

10. Bodové plnění zaměstnanců – Opět totoţný pohled s předchozím lišící se pouze 

tím, ţe místo pošty je zobrazen zaměstnanec. Sloupce tabulky jsou jméno  

a příjmení, osobní číslo, produkt, hodnota plánu v bodech, hodnota prodeje 

v bodech, procento plnění produktu, porovnání plánu bodů a skutečně dosaţených 

bodů a celkové přepočtené plnění. 

 

 Tyto základní pohledy vycházejí ze základních poţadavků na aplikaci a slouţí 

k zobrazení informací vyuţívaných VŘP a pouţívaným k vyhodnocování zaměstnanců.   

 

3.11 Definice potřebných formulářů 

 Dříve, neţ přistoupím k samotné fyzické realizaci aplikace, je ještě nutné zamyslet 

se nad formuláři, které budou vyuţity pro plnění databáze daty. Výsledkem zkoumání 

mých tabulek jsem určil tyto výsledné formuláře, které slouţí k ukládání a editaci dat. 

- Pošty – jednoduchý formulář pro naplnění tabulky pošty, obsahující názvy polí 

okresní razítko, název pošty, PSČ, vedoucí pošty a telefon. 

- Osobní karty – tento formulář musí umoţnit naplnění celé tabulky zaměstnanci.  

- Přidělení odměny – formulář musí umoţnit přidělit odměnu konkrétnímu 

zaměstnanci ke konkrétnímu datu, v poţadované výši a musí jasně stanovit, 

z jakých prostředků budou prostředky uvolněny. Další moţností, kterou by tento 

formulář měl obsahovat, je moţnost zápisu důvodu vyplacení odměny. 

- Školení – Formulář, který bude naplňovat tabulku existujících školení, tedy sloupce 

Název a Datum školení. 

- Účastníci školení – formulář pro naplnění tabulky absolvovaná školení. Zde musí 

být moţnost přiřazení konkrétního zaměstnance k existujícímu školení. 
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- Alianční partneři – jednoduchý formulář, který bude naplňovat tabulku Alianční 

partneři 

- Produkty – formulář umoţní vytvořit produkt (název) spadající ke konkrétnímu 

Aliančnímu partnerovi, definovat platnost produktu a jeho váhu slouţící k výpočtu 

přepočteného plnění. 

- Finanční prostředky – formulář slouţící k naplnění tabulky finanční prostředky, 

tedy sloupců okresní razítko, částka a platnost od-do. 

- Prodej produktů – musí být moţnost, jak zaznamenat prodej produktů 

zaměstnancem. Je tedy nezbytné, aby vyplněním formuláře byla evidována pole 

okresní razítko, osobní číslo, produkt a prodané mnoţství, tedy naplnění tabulky 

prodej produktů. 

- Nastavení plánu AP – Jde v podstatě o moţnost naplnění tabulky plány AP. 

Zadávanými poli budou okresní razítko nebo osobní číslo v závislosti na tom, zda 

půjde o osobní plán, nebo plán pošty, produkt, počet kusů v plánu, období plánu 

od-do.  

- Plány produktových bodů – Tento formulář umoţní naplnit tabulky plány bodů  

a naplnění bodových plánů na jednom místě. Základem bude vyplnění polí produkt, 

body a definice období od-do.  

- Plány odměn – Tento formulář bude slouţit k vyplnění tabulek plán odměn  

a naplnění plánu odměn. Sloupce, které se naplní, budou produkt, výše odměny  

a časové hranice od-do. 

  

 V této části pouze definuji, jaké formuláře musí aplikace obsahovat pro to, aby bylo 

moţné ukládat data do všech tabulek, které databáze obsahuje a tím bylo umoţněno plné 

vyuţití potenciálu databázového systému. Fyzickou realizaci provádím aţ v aplikačním 

prostředí níţe. 
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4 Fyzická realizace systému 

 Jak jsem jiţ psal výše, pro fyzickou realizaci systému jsem vybral prostředí 

Microsoft Visual Studio, které umoţňuje vytvořit plně funkční aplikaci, kterou je moţné 

vytvářet v poměrně přívětivém uţivatelském prostředí. Celou aplikaci jsem vytvářel 

v jazyku C#, přičemţ veškeré zdrojové soubory jsou uloţeny na přiloţeném CD. I kdyţ 

jsem plně nevyuţil všech funkcí tohoto integrovaného prostředí, dosáhl jsem výsledku, 

který se velice přibliţuje mé původní představě evidenčního systému pouţitelného pro 

práci vedoucího řídící pošty v praxi.  

 Rád bych v této souvislosti ještě zmínil knihu, která mi byla při tvorbě zdrojového 

kódu velkým pomocníkem. Tou knihou je „C# 2008 Programujeme profesionálně“ od 

autorů Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson a Morgan Skinner. 

 

4.1 Grafická podoba systému 

 Neţ jsem ale přistoupil k fyzické realizaci systému v programu Visual Studio, bylo 

nutné rozmyslet si grafické rozvrţení systému, a zakomponování pohledů a formulářů, 

definovaných ve fázi návrhu tak, aby výsledná aplikace byla intuitivně pochopitelná a co 

moţná nejefektivnější.  

 Jelikoţ všechny formuláře potřebné k plnění databáze a všechny potřebné dotazy 

jsem jiţ definoval výše, šlo spíše o to, jakým způsobem připravit hlavní menu aplikace. 

Zvolil jsem tedy pouţití úvodního dialogového okna, ze kterého se bude přecházet do sekcí 

Personalistika, Pošty, Alianční partneři, Finanční prostředky, Školení, Prodej a Plnění. 

Kliknutím na volbu z této nabídky se úvodní obrazovka ukončí a spustí se poţadovaný 

formulář, z nich kaţdý z nich podrobněji rozeberu v následujících kapitolách.  

 V modulu Personalistika jsou evidovány osobní karty zaměstnanců, obsahující 

všechny podstatné údaje o jednotlivých zaměstnancích, počínaje osobními údaji jako např. 

adresou bydliště, kontakty a konče pracovními údaji jako jsou mzda, pracovní pozice aj..

 Modul pošty je vyuţit pro přehled pošt v mé působnosti, informace o vedoucím 

pracovníkovi a základních kontaktech.  

 Školení slouţí pro zápis konaných školení a hromadné přihlašování a odhlašování 

zaměstnanců. Vyvolání informací o absolvovaných školeních je moţné téţ z osobní karty 

zaměstnance. 
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 Volbu Alianční partneři lze vyuţít pro evidenci AP a jejich produktů, včetně 

nastavení jejich platností a vah pro výpočet přepočteného plnění. 

 Moţnost Finanční prostředky je vyuţita k přidělování a sledování finančních 

prostředků připadajících na jednotlivé pošty. 

 Sekce Prodej je věnována zápisům nově uzavřených smluv, včetně moţnosti 

sledování buď produkce jednotlivce, nebo sledování prodeje konkrétního produktu za 

zvolené období. 

 Poslední poloţkou je Plnění. Tato volba umoţňuje sledovat stav plnění na všech 

úrovních a umoţňuje přechod ke stanovení jednotlivých plánů. 

 Detailněji budu jednotlivé formuláře popisovat v kapitolách níţe. Samozřejmostí 

bude snaha o udrţení jednotného vzhledu jednotlivých tlačítek tak, aby uţivatel věděl, ţe 

kdyţ klepne např. na ikonu diskety, provede se vţdy stejný úkon a to „uloţit“.  

 

4.2 Tvorba databázových tabulek 

 

Obrázek 11 - Tvorba tabulek ve Visual Studiu 

 Zde jsem se jiţ musel rozhodnout, jaké aplikační prostředí pro tvorbu programu 

zvolím. Nejprve jsem uvaţoval o tvorbě databáze v programu MS Access, ale uvědomil 

jsem si, ţe ne kaţdý tento software vlastní, a tak vyuţití takové aplikace mohlo skončit 

dříve, neţ začalo. Rozhodl jsem se proto pro tvorbu spustitelné aplikace typu win32, se 

kterou většina uţivatelů nebude mít problém. Tuto volbu podpořil fakt, ţe jako student 
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VŠB TU Ostrava mohu bezplatně stáhnout a pouţívat SW Microsoft Visual Studio 2010, 

který mi pro potřeby této práce přijde jako ideální řešení, i kdyţ při dalším vylaďování 

struktur jsem narazil na nejednu komplikaci, z nichţ hned první přišla právě při specifikaci 

polí. 

 Vzhledem k tomu, ţe celý teoretický návrh databáze jsem jiţ zpracoval 

v předchozích kapitolách, byla tato část aplikace vytvořena poměrně rychle. Jak je 

naznačeno na obrázku 11 tabulky se v prostředí Visual Studia zakládají v Server Exploreru 

jednoduchým příkazem „Create Table“, přičemţ je vyvoláno dialogové okno pro editaci 

základních údajů o nově vytvořené tabulce, jako je název, definice jednotlivých sloupců, 

definice primárních klíčů, implicitních hodnot, omezujících podmínek pro pole (délka), 

výběr datového pole, povolení hodnoty null, nebo povinnost pole viz. obrázek 12.  

 

Obrázek 12 – specifikace polí ve Visual Studiu 

 Nemělo by smysl opakovat všechny moţnosti, které při vytváření tabulky máme 

k dispozici a tak pouze odkáţu na odkaz 3.8, kde jsem se zabýval specifikací jednotlivých 

polí názorně. Stejně jako dříve v programu Visio i zde probíhá specifikace polí 

v dialogovém okně vyvolaném při tvorbě tabulky. Zde jsem se chvíli trápil s nastavením 

implicitních hodnot, protoţe u textových řetězců mi stále program hlásil chybu, která mi 

zřejmě vlivem jisté provozní slepoty nedávala smysl. Kdyţ jsem si odpočinul a spustil 
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program znovu, uvědomil jsem si, jaká banalita programu je příčinnou tohoto 

neakceptování poţadovaných údajů. Textový řetězec jsem zadával stejně, jako např. 

číselný integer, přičemţ mi nedošlo, ţe jej musím dát do uvozovek. Sice je to maličkost, 

ale pokud v tomto prostředí někdo tvoří poprvé, moţná mu tato informace můţe ušetřit 

trochu času, který by moţná, stejně jako já, zbytečně věnoval nesmyslnému hledání  

v podstatě neexistující chyby. 

 

4.3 Fyzická Tvorba formulářů 

 Formuláře jsou základním stavebním kamenem kaţdé databázové aplikace, a proto 

je důleţité věnovat jim patřičnou pozornost. Formuláře musí být jasně pochopitelné, 

navazující přehledně jeden na druhý a hlavně musí umoţňovat uţivateli vyuţít všech 

přínosů databáze. Jejich prostřednictvím uţivatel zapisuje a spravuje data obsaţené 

v databázi a vyvolává z nich připravené pohledy (dotazy). 

 

Obrázek 13 – editace zdrojového kódu 

 Ve mnou zvoleném vývojovém prostředí je seznam formulářů přehledně zobrazen 

v okně „solution explorer“. Zde je moţné jednoduchým příkazem „add – windows form“ 

aktivovat nové okno pro grafický návrh nových formulářů. Nástrojem „toolbox“ se zobrazí 

celá řada komponent, které se jako stavebnice skládají do plochy budoucího formuláře. 

Mezi nejčastěji pouţité nástroje patří samozřejmě button, listbox, checkbox, combobox  
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a textbox. Kaţdý formulář, stejně tak, jako kaţdá komponenta mohou být označeny 

názvem, případně nastaveny do patřičných parametrů pomocí volby „properties“.  

 Jak jsem přiznal výše, při specifikaci pole v návrhu databáze jsem nenašel moţnost, 

jak zadat masku pole. Jiţ v té době jsem ale věděl, ţe tato moţnost ve Visual Studiu 

existuje a umoţní mi tak tento nedostatek odstranit uţitím nástroje „masked textbox“. 

Tento nástroj umoţňuje nastavit masku povolených znaků pro dané vstupní pole, tak, aby 

uţivateli znemoţnil zadání nesmyslných údajů a tím podpořil integritu na úrovni polí.  

 Ve chvíli, kdy je grafická podoba formuláře dle představ návrháře hotová, lze 

jednoduchým dvojklikem v těle formuláře přejít na definice operací, které pomocí 

zdrojového kódu formulář oţiví (Obrázek 13) a které umoţňují vyvolání definovaných 

pohledů.  

 Úvodní formulář, v mém případě form1.cs, jsem pojal jako startovací stránku, která 

ve vrchní liště shromaţďuje ikony základních modulů, kterými jsou Osobní karty, Alianční 

partneři, Školení, Pošty a Finanční prostředky a navíc ikonu pro vyvolání úvodního 

rozcestníku. Spuštění aplikace tedy načte formulář form1.cs a ten je nastaven tak, aby 

automaticky vyvolal úvodní dialog, který tvoří rozcestník výše zmíněných základních 

modulů.  

 

4.3.1 Úvodní dialog 

  

Obrázek 14 – úvodní dialog 

 Funkce úvodního dialogu není třeba nijak detailněji specifikovat, neboť jediná jeho 

funkce je nabídnout uţivateli seznam základních modulů a po kliknutí na příslušnou ikonu 
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jej přesměrovat na patřičný formulář. Seznam těchto modulů byl jiţ zmíněn v kapitole  

o grafickém návrhu aplikace, kde tyto funkce těchto modulů byly velmi jednoduchou 

formou popsány.  

 

4.3.2 Osobní karty 

 Osobní karty slouţí pro evidenci všech podstatných informací o zaměstnancích, 

které by vedoucí mohl pro výkon své práce potřebovat. Kromě identifikačních údajů jako 

je jméno, příjmení, telefon, e-mail a osobní číslo je u kaţdého zaměstnance evidována 

adresa trvalého bydliště, dále datum nástupu k České poště s.p. ze kterého se automaticky 

propočítává doba zde strávená, určení sjednané délky pracovního poměru (doba určitá či 

neurčitá), definice pracovní pozice, pošty a v případě potřeby ještě oddělení, do kterého 

bude daný pracovník zařazen. 

 

 

Obrázek 15 – osobní karty 

 Na obrázku 15 lze popsat základní zavedené konvence značení a uţití jednotného 

systému ikon, kdyţ ikona plus vţdy značí přidání nového záznamu do databáze, ikona 

mínus přesný opak, tedy výmaz aktuálního řádku z tabulky.  
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 Kaţdý formulář je implicitně nastaven na hodnotu read, tudíţ záznamy v něm lze 

pouze prohlíţet aţ do doby, neţ je pouţita ikona zámku, který umoţní editaci záznamu.  

 Po ukončení editace je nutné změny uloţit. K tomuto účelu je poţit symbol diskety, 

na coţ je většina uţivatelů zvyklá i z ostatních aplikací.  

 Okno Osobních karet je pro přehlednost rozděleno na dvě poloviny, z nichţ v první 

je listbox jednotlivých zaměstnanců definován jménem, příjmením a osobním číslem. 

Program umoţňuje měnit řazení zobrazovaných řádků vzestupně či sestupně pouhým 

poklepáním na název sloupce, dle kterého chceme systém procházet. Kromě toho lze 

v horní liště filtrovat zobrazené jedince dle příslušnosti k poště, čímţ je velice 

zjednodušeno procházení zbytečně velkého počtu záznamů. 

 Druhá polovina okna je věnována editaci konkrétních údajů o osobách, přičemţ je 

při editaci vyuţito zmíněných masked textboxů, které přednastavují povolenou masku pro 

zapisované údaje. Samozřejmostí je tedy ohlídání max. 6-ti místného osobního čísla 

zaměstnance, a nebo 9-ti místného zápisu pro telefonní číslo.  

 Údaje Pracovní pozice, Pošta a Oddělení jsou pro změnu určovány pomocí 

výběrového pole, které získává data z předem naplněných tabulek a tak nedává uţivateli 

prostor pro duplicitní zadávání údajů stejného významu, které by v případě uţití pouhého 

textboxu uţivatel mohl nepřesně definovat např. uţitím zkratek či zápisem jiného slovního 

spojení a tím by do tabulek vnesl duplicity, které by znesnadnili prohledávání databáze. 

 Závěrečná informace k Osobním kartám bude patřit poslední nezmíněné ikoně 

umístěné v hlavní liště znázorňující bystu učence. Interakce s touto ikonou vyvolá 

informační okno, znázorňující všechna absolvovaná školení poţadovaného zaměstnance 

včetně data a názvu proběhnuvšího školení. Vzhledem k tomu, ţe školení téměř nikdy 

neprobíhají individuálně, zvolil jsem pro zápis těchto školení samostatný modul, kterému 

se budu věnovat v následující kapitole. 

 

4.3.3 Školení 

 Tento modul umoţňuje hromadný zápis účastníků k libovolnému školení, coţ se mi 

zdálo daleko efektivnější, neţ individuální zápisy v osobních kartách zaměstnanců. Celá 

tato procedura probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se pomocí standardních tlačítek 

„plus“ přidá nové školení, u kterého se vybere poţadované datum. Školení můţe být 

libovolný počet a ani období není nikterak omezováno. Poté se označí poţadovaný záznam 
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a zvolí se volba účastníci školení, která zobrazí další okno, v němţ jsou v levé části 

zobrazeni všichni zaměstnanci označeni jménem, osobním číslem a příslušnou poštou. 

 

Obrázek 16 – tvorba školení 

 Zde pak uţ jen stačí označit poţadované účastníky a volbou přidej zaměstnance ke 

školení vykonat potřebné, čímţ se všichni označení jednotlivci přesunou do pravé poloviny 

okna nazvané Školení. Opačným způsobem lze samozřejmě ze školení pracovníky  

i odebírat. 

 

4.3.4 Pošty 

 Zde opravdu jen velmi stručně. Kaţdá pošta má určené své poštovní směrovací 

číslo, číslo okresního razítka, vedoucí a telefonní kontakt. Samozřejmostí je pouţití masky 

pro pouţitá vstupní pole a to, ţe jméno vedoucího lze zadat pouze z vybraných 

zaměstnanců. Pro zápis a odebrání poloţek jsou vyuţity stejné symboly, jako ve všech 

ostatních formulářích a tak není nutné prezentovat zde názorný obrázek. 

 

4.3.5 Finanční prostředky 

 Stejně jako v kaţdé jiné společnosti, i zde v České poště s.p. je nutné odměňovat či 

sankcionovat zaměstnance, aby byli motivováni k vyšším výkonům. Zřejmě 

nejpouţívanějším motivačním prostředkem všech manaţerů je vyuţití systému odměn, 

který pouţívám i já. Finanční prostředky ale nikdy nejsou neomezené a tak je nutné 

sledovat jejich disponibilní zůstatek a také vědět, kam odtékají. Realita je taková, ţe objem 

finančních prostředků, které mám k dispozici na odměňování zaměstnanců, je mi 
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přidělován z pozice manaţera obvodu a většinou se o výši dozvídám v periodicky jednou 

za měsíc.  

 Proto potřebuji mít moţnost zápisu přidělených prostředků v libovolném časovém 

okamţiku. K tomuto účelu slouţí formulář Finanční prostředky znázorněný na Obrázku 17. 

 

Obrázek 17– přidělování finančních prostředků 

 Formulář je navrhnut tak, aby bylo moţné přidělovat finanční prostředky buď 

samostatné poště, nebo celé poště řídící. V současné chvíli je sice jen jeden balík hotovosti, 

který dostává řídící pošta, která jej dále přerozděluje, ovšem situace v České poště s.p. se 

neustále mění a tak jsem raději připravil systém i na moţnost přidělování částek přímo na 

jednotlivé pošty.  

 Vše je velmi intuitivní. Po výběru pošty se vepíše poţadovaná částka a následně se 

zvolí období, po které je finanční obnos poště k dispozici. Období lze volit buď pomocí 

kvartálních voleb, nebo v případě potřeby výběrem libovolného časového intervalu od-do. 

Zavedení tohoto časového je neopomenutelné např. z důvodu nepřevoditelnosti hotovosti 

do nového kalendářního roku. Pokud jsou všechny volby nastaveny, vše se zakončí volbou 

Vloţit.  

 Formulář jsem navíc vyuţil i pro sledování pohybu na účtu pošty, kdyţ jsem přidal 

ještě jedno okno, ve kterém se dopočítává stav jednotlivých přídělových balíčků tak, aby 
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měl vedoucí vţdy přehled, kolik mu ještě zbývá. Přestoţe nepředpokládám, ţe by mi 

prostředky byly odejmuty, musím tuto moţnost do programu zahrnout a tak se zde 

objevuje i volba Odebrat. 

 

4.3.6 Vyplacené odměny 

 Abych systém odměňování nějakým způsobem ucelil, musel jsem připravit i stranu 

výdajů a to jak vypočítávaných, tak přidělovaných operativně dle mého uváţení. 

K odměnám vypočítávaným se ještě dostanu v kapitole o plnění plánů aliančních partnerů, 

ale operativní odměny vysvětlím okamţitě. 

 

Obrázek 18 – přidělení mimořádné odměny 

 I kdyţ vysvětlovat v podstatě není co. Vyvoláním okna pro výplatu odměn uţivatel 

načte jasně pochopitelný dialog, ve kterém zvolí zaměstnance, datum přidělení odměny, 

poznámku, jeţ definuje důvod výplaty a nakonec zaškrtne, ze kterých prostředků chce 

výplatu vyplatit.  
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 Pokud nechá zaškrtnuté obě moţnosti, program se pokusí přidělit finanční 

prostředky nejprve z hotovosti přidělené poště a teprve po vyčerpání začne odebírat  

i z rozpočtu pošty řídící, přičemţ vţdy upřednostňuje nejstarší dávku tak, aby předešel 

ukončení platnosti přidělených finančních prostředků. 

 

4.3.7 Alianční partneři 

 Jak jsem se jiţ zmínil výše, tato volba slouţí pro evidenci aliančních partnerů a jimi 

nabízeném portfoliu produktů, u nichţ je pro moţnost historického vyhledávání produktů  

a sledování staršího plnění přidána i funkce platnosti produktu. Tato volba je zde vyuţita  

i pro moţnost měnění váhy produktu pro výpočet přepočteného plnění AP. 

 

Obrázek 19 – Alianční partneři 

 

4.3.8 Prodej 

 Prodej je jednou z klíčových vlastností aplikace a jeho řešení je znázorněno na 

obrázku 20. Po vyvolání formuláře se zobrazí maticový zápis, kdy se v řádcích nachází 

všichni zaměstnanci (moţno pouţít filtr na jednotlivé pošty či oddělení) a ve sloupcích 

jsou všechny produkty. Kliknutím na odpovídající místo v matici se zobrazí okno prodeje, 

ve kterém uţivatel pouze zadá mnoţství, datum a zvolí, zda chce vyplatit automatickou 
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odměnu, případně z jakých zdrojů má být odměna vyplacena.  Další moţností tohoto 

formuláře je zobrazení souhrnu úspěšnosti prodeje jednotlivce, nebo sumář prodeje 

konkrétního produktu všemi zaměstnanci za vybrané období. Tato varianta můţe být 

vyuţita pro rychlou kontrolu prodeje, nebo pro revidování vyplacených odměn. 

 

 

Obrázek 20 – zápis prodeje 

 

4.3.9 Plnění 

 Posledním nejmenovaným zástupcem hlavní nabídky je Plnění. Tato volba vede 

k zobrazení aktuálního plnění jednotlivých pošt, včetně přepočtu procentuální úspěšnosti 

v dílčích produktech, ale i k výpočtu aktuálního přepočteného plnění. Dále jsou v tomto 

zobrazení k dispozici i dvě tlačítka. Jedno pro nastavení odměn za produkty a druhé pro 

nastavení bodového ohodnocení zaloţení konkrétního produktu.  

 Ale zpět k zobrazení plnění. Pokud uţivatel klikne na jím zvolenou poštu, otevře se 

další okno, ve kterém jsou znázorněni všichni zaměstnanci, kteří pod danou poštu spadají  

a to i s výčtem jejich plánu a plnění viz obrázek 21.  

 Plnění lze zobrazit jak v produktovém vyjádření, tak i ve vyjádření bodovém, tedy 

přesně dle mých vstupních poţadavků. Přes záloţky umístěné ve vrchní části dialogového 

okna lze vyvolat modul vytváření nových plánů, kde je moţné stanovit jak plán plnění pro 

pošty, tak i plány individuální.  
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Obrázek 21– plnění plánů AP 

 

4.4 Porovnání stanovených cílů a možností výsledné aplikace 

 Poté, co jsem dokončil fyzickou realizaci databázové aplikace a otestoval její 

funkčnost a v případě chyb opravil části kódu, mohl jsem přistoupit k poslednímu kroku. 

Tím krokem je zhodnocení cílů, které jsem vytýčil v kapitole 3.5 této práce a porovnání 

s výsledky, které aplikace nabízí. 

1. Potřebuji udrţovat kompletní osobní informace zaměstnanců: 

Nově vytvořená aplikace je v tomto ohledu plně funkční a dává uţivateli k dispozici 

všechna relevantní data. 

2. Potřebuji evidovat pracovní informace zaměstnanců: 

Všechny informace o pracovně-právním vztahu jsou v aplikaci jednoduše evidovatelné 

pomocí osobních karet zaměstnanců. 

3. Potřebuji evidovat školení zaměstnanců: 

Stejně jako u předchozího bodu jsou všechny podmínky splněny a údaje jsou evidovány. 

4. Potřebuji evidovat výsledky prodeje kaţdého zaměstnance: 

Aplikace je schopna evidovat nejen výsledky prodeje jednotlivce, coţ je základem pro 

systém automatického odměňování.  

5. Potřebuji stanovovat plány prodeje: 

Stanovení plánů prodeje je také zprovozněno a dotváří tak stěţejní část programu. 

6. Potřebuji automatizovat systém odměňování zaměstnanců: 
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Odměňování zaměstnanců za uzavřené produkty je plně automatizované, stejně tak jako 

lze zadávat individuální odměny. Stav těchto odměn lze kdykoliv prohlíţet patřičnou 

volbou. 

7. Potřebuji kontrolovat stav nákladových poloţek: 

Stav nákladových poloţek je vypracován nad mnou původně vytýčený rámec, kdyţ jsem 

systém vypracoval tak, ţe výběr prostředků z různých fondů je moţné kombinovat.  

U kaţdé přidělené hotovosti je stanovena platnost a systém automaticky vybírá z rozpočtu 

s nejkratší dobou této platnosti. 

8. Potřebuji kontrolovat stav plánů prodeje: 

Poslední z cílů je vypracován do detailů. Zobrazení plnění je automaticky přepočítáváno 

vůči alikvótě (aktuálnímu dni). Při zobrazení plnění je plně vyuţito moţnosti databáze, 

kdyţ při výběru konkrétní pošty je zobrazen stav všech jednotlivců, podílejících se na 

výsledcích. 

 

 Jak jsem si ověřil, aplikace splňuje všechny cíle vytýčené v analýze a tak lze celý 

proces návrhu označit za úspěšný a výslednou aplikaci je moţné začít testovat. Bohuţel 

z časových důvodů jsem testy nestihl provést přímo v provozu a tak jsem se musel spokojit 

pouze s testováním různých modelových situací, se kterými se ve své praxi potkávám.  
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5 Závěr 

 Celá diplomová práce tvoří ucelený vývoj evidenčního systému od prvotní analýzy 

přes návrh databáze aţ po fyzický návrh aplikace. Ta bude slouţit vedoucím řídících pošt 

pro jednodušší správu jejich dat a pro prezentaci poţadovaných výsledků.  

 Výsledná aplikace umoţňuje ukládat a evidovat data ze tří oblastí a to personální 

data, data vyuţívaná pro sledování vývoje plánů prodeje produktů aliančních partnerů  

a v oblasti evidence operativních nákladů na úrovni VŘP.  

 Jelikoţ návrh a vývoj aplikace zabral většinu času určeného na vypracování celé 

práce, nebylo moţné aplikaci plně otestovat při praktickém pouţití. Nemohu tedy úplně 

vyloučit, ţe se ve výsledné aplikaci nevyskytne neočekávaná chyba, kterou bude třeba 

dodatečně eliminovat. Jsem si téţ vědom toho, ţe u některých pohledů, jako např.  

u zobrazení plnění plánů AP, by odladění programu mohlo pomoci při zrychlení 

zobrazování výsledků, které na poměry současné výpočetní techniky trvá aţ příliš dlouho. 

Dalším negativem takřka neexistujícího testování v provozu je to, ţe testováním programu 

samotnými uţivateli mohou vzniknout poţadavky na změnu v ergonomii navrhnutých 

formulářů, či potřeba vzniku dalších pohledů. Toto negativum lze ale převést i na plus 

nové aplikace, protoţe právě existence databáze umoţňuje velmi jednoduchými nástroji 

docílit nových pohledů, které vyuţijí jiţ archivovaná data. 

 Jiţ nyní je také moţné konstatovat, ţe aplikace sjednocuje všechna data vyuţívaná 

vedoucími řídících pošt do ucelené formy a disponuje i jednotným systémem prezentace 

informací. To vše bude mít za následek úsporu času, kterého je na této pozici nedostatek. 

Další výhodou tohoto systému je zvýšení bezpečnosti uloţených dat tím, ţe zobrazované 

informace jsou ve svém implicitním nastavení k dispozici pouze pro čtení a tak není moţné 

je omylem změnit či dokonce smazat. Vyuţitím aplikace také odpadá současné ukládání 

velkého mnoţství redundantních dat a obavy o zajištění aktuálnosti dat. 

 Výsledky této práce ovšem také přinášejí mnoho moţností pro zlepšení či rozšíření 

aplikace. Po odladění programu bych chtěl vypracovat uţivatelský manuál, který 

napomůţe k pochopení některých méně zřetelných vztahů. Dále bych rád do systému 

zabudoval moţnost zálohy databáze, či nástroje pro export výstupů do některého ze 

standardizovaných formátů např. xml.   

 Přes všechny vypsané nedostatky a moţnosti rozšíření myslím, ţe aplikace najde 

uplatnění jiţ nyní ve své aktuální podobě a zjednoduší práci všem VŘP.  
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