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Abstrakt  

Tato práce se zabývá sloţitou problematikou informačních systémů pro stravovací zařízení. 

Vzhledem k rozsáhlosti daného tématu a dalších souvisejících kategorii je zde kladen důraz 

na samostatný návrh informačního systému pro malou restauraci. Z konstrukčního hlediska se jedná 

o návrh objektového a databázového modelu, které jsou vzájemně v propojeny. Práce ukazuje 

praktické vyuţiti znalostí elektronického zpracování dat a jejich vyuţití. Celá aplikace obsahuje svou 

specifickou architekturu, o které si také něco blíţe řekneme. 

 

Klíčová slova 

Informační systém, server, terminál, rezervace, objekt, tabulka, řádkové čtení a zapisování, 

dědičnost, dotykový displej, databáze, analýza. 

 

The Abstract 

This thesis deals with complex issues in information systems for catering equipment. Given 

the scale of the theme and other related categories, this work is focused on a  proposal for an 

information system for a small restaurant. From the design point of view is there developed an 

interconnection between object model and database. Work shows the practical application of 

electronic data processing. Overall, this is only a proposed solution which can be further enhanced by 

others modules. 

 

Keywords 

Information systém, server, terminal, reservation, object, table, read and write by line, 

inheriting, touch screen, database, analyse.



 1 

Obsah 

Obsah ...................................................................................................................................................... 1 

1 Úvod ............................................................................................................................................... 3 

2 Informační systém .......................................................................................................................... 4 

2.1 Informace ................................................................................................................................ 4 

2.2 Systém .................................................................................................................................... 5 

2.3 Analýza a návrh ...................................................................................................................... 5 

2.3.1 Třívrstvá architektura informačního systému ................................................................. 7 

2.3.2 Uţivatelské rozhraní ....................................................................................................... 8 

2.3.3 Základní návrh ................................................................................................................ 9 

2.3.4 Ţivotní cyklus ............................................................................................................... 11 

3 Zadání .......................................................................................................................................... 13 

3.1 Současný stav........................................................................................................................ 13 

3.2 Funkční poţadavky ............................................................................................................... 13 

3.2.1 Vstupy ........................................................................................................................... 14 

3.2.2 Výstupy ......................................................................................................................... 15 

3.2.3 Funkce........................................................................................................................... 15 

3.3 Nefunkční poţadavky ........................................................................................................... 15 

3.4 Shrnutí zadání ....................................................................................................................... 15 

4 Analýza systému .......................................................................................................................... 16 

4.1 Datová analýza...................................................................................................................... 16 

4.1.1 Lineární zápis typů entit ............................................................................................... 16 

4.1.2 Lineární zápis typů vztahů ............................................................................................ 17 

4.1.3 E-R diagram .................................................................................................................. 18 

4.1.4 Datový slovník .............................................................................................................. 19 

4.2 Funkční analýza .................................................................................................................... 30 

4.2.1 To je ten náš informační systém ................................................................................... 31 

4.2.2 DF diagram nulté úrovně .............................................................................................. 32 

4.2.3 DF diagramy prvních úrovní ......................................................................................... 33 

4.2.4 Časová analýza ............................................................................................................. 51 

5 Návrh implementace .................................................................................................................... 52 

5.1 Bezpečnost systému .............................................................................................................. 53 

5.2 Datový slovník rozšíření ....................................................................................................... 54 



 2 

5.2.1 Bezpečnost informačního systému ............................................................................... 54 

5.2.2 Základní údaje o restauraci ........................................................................................... 55 

5.2.3 Aktualizace aplikace ..................................................................................................... 56 

5.2.4 DPH .............................................................................................................................. 57 

6 Implementace systému ................................................................................................................. 58 

6.1 Aplikační část ....................................................................................................................... 58 

6.1.1 Architektura aplikace .................................................................................................... 58 

6.1.2 Implementace aplikace ................................................................................................. 58 

6.2 Zkušenosti s nasazením IS v restauraci ................................................................................ 59 

6.3 Výsledný informační systém ................................................................................................ 60 

7 Závěr ............................................................................................................................................ 64 

Literatura .............................................................................................................................................. 65 

Seznam obrázků .................................................................................................................................... 66 

Seznam tabulek ..................................................................................................................................... 68 

Seznam příloh ....................................................................................................................................... 69 

 



 3 

1 Úvod 

V této práci se budeme zabývat uplatněním softwarového inţenýrství při tvorbě informačních 

systému. Softwarové inţenýrství se začalo rozvíjet na přelomu 50. a 60. let minulého století. Od roku 

1968 se popularizuje toto inţenýrství a začíná se pouţívat ve větším měřítku. Jedná se hlavně o návrh 

softwaru a pokud se jedná o sloţitější projekt je nutné řídit proces vytváření a údrţby softwarového 

systému vytvářený týmy vývojářů. 

V úvodu si projdeme části, ze kterých se tato publikace skládá a o čem se zde bude pojednávat. 

Ve druhé kapitole si řekneme něco blíţe o tom, co vlastně informační systém je a dále si probereme, 

jak lze takový systém navrhnout. Popíšeme si uţivatelské rozhraní a další moţné architektury 

systému. Ve třetí kapitole se zmíníme o architektuře a bezpečnosti navrhovaného systému. V další 

kapitole je popsán objektový a databázový návrh rezervací. 

Jelikoţ je pojem informačních systémů velice obsáhlé téma, my se zaměříme pouze na jeho 

hlavní části, co takový systém představuje, k čemu slouţí a jeho praktické vyuţití. Dále budeme 

uvaţovat nad aplikací takového informačního systému do reálného prostředí. Konkrétně se zde bude 

jednat o objednávky jídel, správu skladů a receptů. Zaměříme se na jeho výhody i nevýhody. 

Projdeme si jeho vlastnosti a jeho úskalí. Shrneme si všechny poţadavky na systém do jedné části, 

ze které dále budeme vycházet pro další analýzy a návrhy. 

Softwarový systém představuje kolekci komponent, které jsou vůči sobe v jistém vztahu a spějí 

k řešení daného cíle. Je to plánovaná činnost za účelem dodat softwarový produkt nebo sluţby 

za nějakou dobu. 

Aby softwarový systém obstál na trhu a mezi konkurencí, měl by splňovat tyto aspekty: 

 ţivotní cyklus vývoje, 

 modelovací jazyk, 

 podpůrné nástroje, 

 plánování projektu, 

 řízení projektu. 
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2 Informační systém 

V této kapitole se soustředíme na teoretické základy informačních systémů. Rozebereme 

jednotlivé pojmy a metody návrhu systému. Dále uvedeme základy uţivatelského rozhraní. 

2.1 Informace 

Součástí současné vědy a filozofie je informace, která se řádí k pojmům, jako jsou hmota, 

vědomí, myšlení, poznání, pohyb a čas. Kaţdý vědní obor zkoumá informaci s jiného úhlu pohledu a 

jsou aplikovány specifické přístupy k definování informace. 

Informace lze chápat z různých úhlu pohledu. Laický pohled na informaci představuje nějaké 

sdělení nebo zprávu. Jedná se o jazykový projev zkonstruovaný dle slohového postupu, ve kterém 

se objektivně dokumentují určitá fakta. Je to určitý druh znalostí. 

Filozofie informaci chápe jako vlastnost hmotné reality, která se můţe uspořádávat. Vnímá ji 

jako poznané fakta, které můţe člověk pouţít pro ţivot. Také se jedná o poznatek o určité skutečnosti 

vyuţitelný při přizpůsobování se člověka ţivotnímu prostředí. 

Lidská komunikace pomocí zpráv muţe zajistit jejich odevzdávání a přijímání oznámení, 

přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a dalšími prostředky komunikace. 

Z matematického pohledu se jedná o energetickou veličinu, jejíţ hodnota je úměrná zmenšení 

entropie systému. 

Dle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy lze informaci definovat 

takto. 

Citace: „V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe údaj o reálném prostředí, o jeho 

stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému 

(např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému 

(entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím 

informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované 

hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové 

podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především 

sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi 

alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vedu je také pojetí informace 

jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener 

definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme 

a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, 
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které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vede se informací rozumí 

sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci 

považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice 

považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit.“ [8] 

2.2 Systém 

Poţadavky na systém můţeme popsat ve dvou jednoduchých frázích: 

 co si představujeme, ţe systém bude provádět, 

 nikoliv jak to bude provádět. 

 

 

Obr. 2.1  Systém 

 

Systém představuje mnoţinu prvku, mezi kterými můţou být vytvořené určité vazby. Obsahuje 

vstupní a výstupní části, kudy mohou proudit data. Mezi vstupní a výstupní části můţe probíhat 

transformace dat a zde můţe vznikat zpětná vazba, která se připojuje zpět na vstupní část (viz Obr. 

2.1  Systém). 

Vyskytne-li se v systému zpětná vazba, bude systém závislý na vnitřním stavu. Pak se nám 

budou tvořit persistentní data, která přetrvávají anebo se zde budou tvořit konzistentní data, 

která budou splňovat určitá pravidla a kombinace. 

2.3 Analýza a návrh 

Analýza nám představuje fázi, u které se celý návrh startuje. V praxi to vypadá tak, ţe 

programátor nebo analyzátor si sepíše veškeré poţadavky na informační systém, které mu zákazník 

sdělí. Jelikoţ vycházíme s předpokladu, ţe uţivatel o informačních technologiích nic neví, je jasné, ţe 

získané poţadavky budou nedostačující. Je třeba je formálně zformulovat a najít logickou vazbu mezi 

nimi. 

Často se stává, ţe následně se k získaným poţadavkům přidávají další, které pomůţou danou 

logickou vazbu nalézt, pro zákazníka jsou ale zbytečné. 
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Jako příklad uvedu v případě dat vloţení ke kaţdému záznamu dané kategorie dat unikátní 

identifikační číslo v systému. Tímto číslem se dále můţeme jednoduše na dané data odkazovat. 

Výhodou se jeví také veškeré data spojit s datem, kdy byly vloţeny nebo změněny a dále kdo je vloţil 

nebo změnil. V pozdější případné analýze chyb tyto informace můţou výrazně zpřehlednit 

nebo ukázat situace co se s daty dělo. 

K analýze patří také správná volba hardwaru a to tak, aby výsledný systém měl vyváţenou 

konfiguraci a výkon stroje odpovídal výkonu aplikace. Pro tento projekt není vyţadován ţáden extra 

výkonný stroj. Proto volba hardware byla provedena na volbě tak, aby na ní rychle a efektivně běţel 

operační systém Windows XP a databázový server SQL 2005 Express. 

 

 

Obr. 2.2  Schéma znalostí o informačním systému 

 

Z obrázku (viz Obr. 2.2  Schéma znalostí o informačním systému) lze vyčíst, ţe u analýzy a 

návrhu budeme jednat o informacích, datech a znalostech. Všechny tři součásti spolu úzce souvisí a 

tvoří celkový moţný pohled na tvorbu aplikací. 

Pokud vycházíme ze znalostí, musíme je dokázat nějakým způsobem interpretovat tak, 

abychom dostali srozumitelné informace. V určitých situacích je nutné data tkz. čistit (doplnit 

chybějící vlastnosti dat, popřípadě konverze dat na jiný formát interpretace). Pokud jiţ informace 

o daném návrhu máme, zpracujeme je do podoby, v jaké je budeme prezentovat v počítačové 

technice. Zpracovatelnost zde představuje logické rozdělení informací do datových struktur 

a přirazení jim jejich datové typy. 

Data musí mít pochopitelný tvar a musíme z nich získávat informace, které chceme. Mohou 

nést jakékoliv vyjádření skutečnosti, schopné přenosu a uchování, interpretace či zpracování. 
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Bez těchto vlastností bychom dostali chaos a orientace v takových datech by byla velmi náročná 

a bylo by nutné přizpůsobit algoritmy aplikace pro práci s takovými výslednými daty. 

2.3.1 Třívrstvá architektura informačního systému 

 

 

Obr. 2.3  Třívrstvá architektura 

 

Většinou se jedná o model, který představuje určitou vymezenou část reality. Takový model je 

vytvářen za účelem provádění předem určené konkrétní činnosti. Modelujeme tento systém 

za určitým účelem. Muţe se skládat z několika částí. 

Databázová část zde představuje určitý prostor, do kterého můţeme data zapisovat anebo zde 

můţeme data vyhledávat a načítat. Vše se zde spravuje pomocí předem definovaných pravidel. Tato 

část systému většinou běţí na vzdáleném serveru. Pomocí sítových protokolu je moţné se k databázi 

přihlašovat pod definovaným loginem a heslem. Dle oprávnění na databázovém serveru lze procházet 

i měnit struktury datových tabulek a jejich obsahy. Změny se provádí dle definovaných příkazů 

konkrétního databázového serveru (např. SQL příkazy databázového serveru Microsoft SQL Serveru 

2005 Express, který jsem si zvolil pro návrh zde popisovaného projektu). Tato část je 

implementována v metodách tříd zastřešených tabulkovými adaptéry v datasetech. 

Prezenční část nám umoţňuje získávat a spravovat data v multimediální podobě. Pomocí ní lze 

data zpracovávat obvyklým postupem, který se muţe blíţit ručnímu papírovému zpracovávání. 

Na této vrstvě je většinou stavěno uţivatelské rozhraní aplikace. Je implementované v daných 

knihovnách aplikace, kaţdá zaměřená na různou správu daných dat. Nachází se zde obsluţné funkce 

tlačítek, tabulek a dalších prvků formulářů. 
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2.3.2 Uživatelské rozhraní 

Uţivatelské rozhraní se sestavuje z mnoţiny formulářů. Kaţdý formulář je v systému 

reprezentován objektem. Takový objekt je děděn z bázového objektu pracujícího s okny. V našem 

projektu je kaţdé dialogové a formulářové okno děděno ze třídy AssemblySettings.Forms.SuperForm 

a AssemblySettings.Dialogs.SuperDialog, které obsahují definovaný vzhled, ikonku a další vlastnosti 

jakými jsou double buffering a minimální velikost okna. 

2.3.2.1 Řídící prvky 

 návěstí – zobrazují neměnný text na obrazovce, nadpisy tabulek nebo obrázku, 

 textová pole – uţivatel muţe vkládat textovou informaci anebo zde program muţe, 

 vypisovat výsledná data, 

 příkazová tlačítka – po kliknutí myší se vyvolá obsluţná funkce, 

 menu – roletka umoţňující výběr moţnosti z předem definované mnoţiny moţností, 

 zaškrtávací čtverečky – umoţňují volit z moţností ANO/NE, 

 radiová tlačítka – umoţňují vybírat jednu moţnost z několika, 

 a podobně. 

 

Rovněţ prvky formuláře mohou být v systému reprezentovány jako objekt (příklad menu). 

Pro návrh uţivatelského rozhraní se nejčastěji pouţívá nástroj Designer, kde se do prázdné 

dvourozměrné průmětny vkládá myší prvky formuláře z grafické nabídky. 

2.3.2.2 Obslužné funkce 

Kaţdému prvku lze vytvořit obsluţnou funkci nebo proceduru. Cílem je zajistit několik 

významných stavu v aplikaci: 

 způsobit zobrazení na začátku aplikace, 

 sbírat a kontrolovat informační vstupy z formuláře, 

 měnit vlastnosti objektu formuláře (např. jeho výskyt na obrazovce), 

 vykonat určené výpočty, které můţou měnit uţivatelské rozhraní nebo načítat a ukládat data 

přes objektové vrstvy aplikace do nebo z databáze, 

 zobrazovat výstupní informace z transakcí ve vhodné formě, 

 produkovat odpovídající tištěné zprávy, 

 řídit nařízení, které interagují s aplikacemi reálného světa. 
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Implementace většiny těchto funkcí zahrnuje volání metod formuláře a řídicího programu.  

2.3.3 Základní návrh 

Při návrhu systému je nutné dodrţovat několik základních zásad. Informační systém se 

formuluje na úrovni fyzického systému, datová a funkční analýza odděluje obecnou a zvláštní 

abstrakci návrhu. 

Celý návrh je vhodné dokumentovat pomocí implementační dokumentace. 

Data a metody je nutné logicky seřadit tak, aby přístup k nim byl co nejjednodušší a přehledný. 

Dané prostředí je nutné strukturovat do objektu. K takovému rozdělení je třeba definovat rozhraní 

objektu, pomocí kterých k nim budeme přistupovat. Dále si definujeme metody, které budeme nad 

objekty uplatňovat. Můţe se jednat například o vytváření nových instancí objektů, měnění nebo jejich 

mazání. Nemusí to ale být vţdy pravidlem, protoţe objektům můţeme specifikovat také integritní 

omezení. Pro takový návrh je velice vhodné vytvořit si konceptuální schéma databázového modelu. 

Většinou se zde vyznačí struktura sloţení tabulek a jejich závislosti na jiných tabulkách. Potom 

definujeme metody nad objekty. V některých situacích uvaţujeme i o transakcích, tj. operacích, 

které se musí vykonat najednou bez jakéhokoliv přerušení (zachování konzistentnosti dat). 

Komunikace nám v informačních systémech zajišťuje jistou bezpečnost specifikovaného 

prostředí. Definujeme zde komunikační body a jejich vlastnosti. Jedná se zde o sluţby a prostředky 

nutné ke komunikaci. Musíme si určit, které části poběţí na serveru a které na klientovi. K tomuto je 

nutné navrhnout jistý komunikační protokol a také zajistit srozumitelné uţivatelské rozhraní. 

Metodika návrhu představuje analýzu poţadavku na systém. Specifikuje dokument popisující 

návrh systému a rozděluje části návrhu na úroveň návrhu a implementace. Existuje několik moţností 

vývoje, jako jsou inkrementální, vodopádový a extrémní vývoj. 

2.3.3.1 Inkrementální vývoj 

Pokud navrhujeme sloţitý informační systém, jeho návrh můţe trvat i několik let neţ je 

dokončen. Během této doby muţe dojít k jistým změnám specifikace systému. U tohoto vývoje 

většinou vytvoříme jádro systému, které vychází ze základní specifikace. Kaţdá další verze zahrnuje 

více poţadavků na změny poţadované manaţery dle zkušeností předchozích verzí. 

U inkrementálního vývoje je minimalizováno riziko, protoţe systém dodáme v krátkém čase 

a postupně se zlepšují jeho vlastnosti. Někdy můţe nastat situace, ţe původní jádro systému nemusí 

vyhovovat dalším novějším verzím [11]. 
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Obr. 2.4  Inkrementální (spirálový vývoj) [11] 

 

Právě tento typ vývoje byl zvolen pro návrh restauračního informačního systému, jelikoţ je zde 

velká pravděpodobnost, ţe se k tomto systému bude dále vyvíjet další nové funkce dle přání 

zákazníka. 

2.3.3.2 Vodopádový vývoj 

Jedná se o fázový vývoj, který celkové řešení rozdělí do řady paralelně běţících částečných 

projektu. Fáze probíhají sekvenčně. Konkrétní fáze můţe začít teprve potom, co jsou přeloţeny 

všechny výstupy fáze předchozí. Tyto projekty jsou vyvíjeny dle jednotné specifikace a jednotného 

návrhu systému. Tento typ vývoje se pouţívá v případech, kdy poţadujeme výsledné řešení uvést na 

trh co nejrychleji, anebo rozdílné skupiny uţivatelů vyţadují nasazení systému v rozdílných 

termínech. Pro náš návrh restauračního informačního systému se tento typ vývoje nehodí, jelikoţ se 

jedná o návrh celého systému jako celku [11]. 
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Obr. 2.5  Vodopádový vývoj [11] 

2.3.3.3 Extrémní vývoj 

Extrémní vývoj představuje větší zátěţ na programátory. Nezaměřuje se na věci, které vývojáře 

zpomalují. Zpomalovat muţe studium dlouhých definic anebo tvorby dokumentací. Samotný vývoj 

se zaměřuje na výsledný produkt [11]. 

Tento typ vývoje není vhodný pro návrh našeho restauračního informačního systému, protoţe 

v poţadavcích na systém je uvedeno, ţe se má jednat o údrţovatelný a přehledný systém. 

Tyto poţadavky nelze zajistit extrémním vývojem. 

2.3.4 Životní cyklus 

Informační systém jako kaţdý jiný systém má několik ţivotních fází. 

 fáze plánování, 

 fáze analýzy, 

 fáze návrhu, 

 fáze implementace, 

 fáze uţití. 

 

Takový ţivotní cyklus se můţe opakovat a přinášet sebou do jisté míry poměrně velké proměny 

systému a zlepšení vlastností. Nemusí to ale být vţdy tak jak bylo zmíněno v předcházející větě, 

protoţe vnášením nových věcí do systému můţe způsobit nestabilitu starších vlastností, popřípadě 

zpomalení systému. V nejhorších případech můţe nová vlastnost způsobit chyby v aplikaci u starších 

vlastností. Proto vnášení nových vlastností a změn by mělo být kompatibilní s celkem aplikace. 
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Je ale zřejmé, ţe takto nemůţeme postupovat do nekonečna. Tím dospějeme k názoru, ţe software 

jakoby „stárne“. Proto je vhodné co určitý čas jeho obnovování, zjednodušování a pokud všechny 

předcházející metody jiţ nelze aplikovat, je vhodné napsat aplikaci znovu se zahrnutím nových 

vlastností a pouţitím moderních technik programování. 

Fáze plánování nám určuje, kdy začíná a končí daná fáze. Musí počítat také z časovým 

a finančním rozpočet vyhrazeným k řešení daného projektu. K této fázi také patří volba počtů lidí 

do projektového týmu. 

Fáze analýzy se věnuje získání co jak největšího počtu poţadavků a snaţí se formalizovat 

zadání. Následně se provede volba hardware a software potřebného pro běh vyvíjené aplikace. 

Dále se zde uvaţuje nad volbou programovacího jazyka. 

Fáze implementace jiţ zahrnuje samotnou práci na daném projektu. Začíná se objektově 

orientovaným návrhem. V případě týmové práce je potřeba se drţet dohodnutých pravidel, aby dílčí 

kousky programu byly při výsledném spojování mezi sebou kompatibilní. Samozřejmě, ţe v této fázi 

je třeba se zmínit o testování dílčích funkčních celků. 

Fáze uţití se jiţ orientuje na samotné nasazení systému na počítačích u zákazníka a dále 

se snaţí systém udrţovat v chodu (aktualizace, servisní práce, rozšiřování aplikace). 

Kaţdá fáze je zakončená milníkem, který obsahuje shrnutí dané fáze a nese taky výsledek fáze. 

Můţe se jednat buď o papírovou podobu anebo přímo kus zdrojového kódu, popřípadě určitý funkční 

celek. 
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3 Zadání 

Tato kapitola nám odhalí jednoduchý náhled na daný informační systém. Popíšeme si zde 

poţadavky a cíle, kterých máme dosáhnout. 

3.1 Současný stav 

V součastné době v dané restauraci řeší veškeré účetní a skladové záleţitosti pomocí textových 

a tabulkových dokumentů. Toto řešení je sice v praxi pouţitelné, ale není efektivní, protoţe můţe 

nastat chaos mezi dokumenty. Veškeré počítání je potřeba provádět ručně. Co se týče přehledu 

skladových poloţek nebo správy receptů, nelze hovořit o přesných informacích. Toto je zásadním 

problémem v situaci, ţe se zaměstnanci v restauraci budou často měnit (zaměstnává se lidi na krátké 

období). 

Z tohoto důvodu v rámci této práce bude vytvořen informační systém, který tyto nedostatky 

bude řešit a navíc přinese další moţnosti, jak daný systém vyuţít a aplikovat na restauraci. 

Projekt je zaměřen na spolupráci s dotykovým displejem. Proto i grafické zpracování systému 

musí být optimalizováno. 

3.2 Funkční požadavky 

Restaurační informační systém má pracovat rychle a efektivně, ovládání aplikace má být 

intuitivní a jednoduché. Systém má umět zpracovávat několik částí správy restaurace. 

1. Správa uţivatelů 

V restauraci pracuje několik skupin zaměstnanců (barmani, kuchaři, skladníci, účtaři). Je proto 

nutné, dané uţivatele zařadit do daných uţivatelských skupin a kaţdé skupině určit jejich 

oprávnění v aplikaci (co můţou vidět a co můţou spravovat) 

2. Správa stolů 

Restaurace obsahuje několik druhů stolů. Jedná se o barové a restaurační stoly (uvnitř 

restaurace) a dále se jedná o stoly na terase (venkovní terasa). Dané stoly je třeba zařadit do 

správné kategorie a v objednávkovém okně je barevně oddělit (moţné usnadnění v orientaci). 

3. Správa receptů 

Lze vytvářet a spravovat recepty, které se budou zobrazovat v objednávkovém okně. Tyto 

recepty by měly obsahovat název a číslo receptu (orientace dle čísel), cenu a seznam surovin 

a jejich mnoţství, ze kterých je recept vytvořen. Recepty budou řazeny v kategoriích. 
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4. Správa skladů 

Na sklad se vkládají skladové poloţky a jedná se vlastně o prvotní suroviny pro vytváření 

receptů. Je nutné si ukládat mnoţství v jakém je poloţka naskladněna a v jakých jednotkách. 

Poloţka by měla dále obsahovat mnoţství, které je povaţováno za minimální – program tak 

bude dopředu hlásit, kterých poloţek je jiţ málo a je třeba je doplnit. Jelikoţ takových poloţek 

bude hodně, je nutné je řadit do jistých kategoriích. 

5. Správa typů plateb 

Objednané jídlo nebo nápoj lze platit různými způsoby. Tyto způsoby si definuje administrátor 

aplikace. Tato správa je zaměřená na platbu v hotovosti, platbu kartou nebo platbou fakturou. 

6. Objednávky jídel a nápojů – synchronizace se skladovými poloţkami dle sestavených receptů 

Objednávky by měly být přehledné a jejich zadávání a správa jednoduchá a intuitivní. 

V případě, ţe pro danou objednávku nejsou na skladě potřebné suroviny, aplikace nedovolí 

objednávku zadat, potvrdit a následně vyúčtovat. Po kaţdém potvrzení, smazání 

nebo vyúčtování objednávky se vytiskne daná tisková sestava upravená velikostně na 8cm 

účetní tiskárnu. Tímto máme zaručenou určitou pojistku dostupnosti dat i v okamţiku výpadku 

proudu. Díky potvrzovacím tiskovým sestavám máme objednávky, které nebyly ještě 

vyúčtované, pořád fyzicky před sebou a při jejich vyúčtováních lze pokračovat klasickým 

způsobem (v případě výpadku elektrického proudu) a tím je tuţka a papír s mezivýpočty. 

7. Zobrazení výsledných dat a statistik v tiskových sestavách 

Dostupné by měly být statistiky, jakými jsou např. kolik jídel bylo objednáno a uhrazeno 

během daného dne, měsíce, čtvrtletí. Dále je poţadována tisková sestava s informací 

o naskladnění skladu poloţkami, a které poloţky jsou na skladě z mnoţstvím pod danou 

kritickou mezi mnoţství. 

3.2.1 Vstupy 

Vstupem informačního systému je zadání potřebných dat o restauraci do aplikace. Konkrétně 

se jedná o zadávání skladových poloţek do systému a z nich dále sestavit dané recepty. Pro účetní 

operace je nutné vloţit obchodní informace o restauraci jako jsou IČO, DIČ a adresa. Následně se 

budou vkládat názvy stolů a způsoby platby. Aby bylo moţné odlišit uţivatelé aplikace, budou se 

vkládat informace o uţivatelích a jejich oprávnění. 
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3.2.2 Výstupy 

Výstupem informačního systému budou výpisy o prodaných jídlech a nápojích, zobrazení trţby 

dle zvoleného období. Samozřejmostí je, aby aplikace zobrazila aktuální stav skladových poloţek 

na skladě, případně upozornila na docházející sortiment zboţí. 

3.2.3 Funkce 

Systém bude obsahovat funkce pro dané výpočty. Mezi výpočty se řadí výpočet spotřební daně 

DPH. 

Spotřební daň je sníţená (9%) a zvýšená (19%). V daném systému budeme pouţívat zvýšenou 

spotřební daň a to tak, ţe všechny jídla a nápoje, které se připravují v kuchyni budou účtovány 

bez spotřební daně. Proto se zaměříme hlavně na barové poloţky, kterými jsou například nápoje. 

Příklad výpočtu daně ze dvou nápojů, které mají cenu 20,- (celkem tedy 40,-). 

(40,- * 19%) / (100 + 19%) = 760 / 119 = 6,39,- 

Základ daně tedy bude 40,- - 6,39,- = 33,61,- 

Daň bude 6,39,- (tedy 19%) 

3.3 Nefunkční požadavky 

Celý systém vyţaduje pro svoji činnost výkonný počítač a dotykový monitor. Pro případ 

rozšíření moţnost připojení počítače do internetové sítě. 

Jelikoţ terminál nebo server bude provozován přímo na barovém pultu, existuje tu jisté 

omezení. Jedná se o prašnost, která je způsobená hlavně moukou (poblíţ baru je pizza pec). Je proto 

nutné vybírat počítač tak, aby nebyl touto prašností vyřazen po určité době z provozu. 

3.4 Shrnutí zadání 

Daná restaurace zatím nemá ţádné zkušenosti s takovým informačním systémem, proto jeho 

nasazování do provozu bude provázeno školením zaměstnanců. Následně bude uveden do testovacího 

reţimu po dobu nezbytně nutnou, dle dohody však maximálně 6 měsíců. 

Celý systém je navrţen za účelem usnadnit barmanům a barmankám práci. Pro vedoucího 

restaurace dále zobrazit přehled o trţbách. Kuchařům by měl systém usnadnit náhled na stav skladu, 

popř. nahlédnout do receptů. 
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4 Analýza systému 

V této části práce se zaměříme na analýzu systému s pohledu organizace datových toků. 

Zobrazíme vztahy mezi entitami systému a dále naznačíme strukturu dat v databázi pomocí datového 

slovníku. Pomocí diagramů zobrazíme funkčnost vybraných částí systému. 

4.1 Datová analýza 

Tato část práce popisuje, jak jsou organizovány toky dat mezi jednotlivými bloky a v jakém 

jsou vztahu vůči sobě. 

4.1.1 Lineární zápis typů entit 

(primární klíč, cizí klíč) 

tb_Security_Users (ID, UserName, Password , UserGroup, Name, Surname, Created, Creating, 

Modified, Modifing, Active) 

tb_Security_UserGroups (ID, GroupName, Created, Creating, Modified, Modifing, Active) 

tb_TouchScreen_TablesCategory (ID, CategoryName, Color, TerminalID, Created, Creating, 

Modified, Modifing, Active)  

tb_TouchScreen_Tables (ID, Name, Show, TypeID, Created, Creating, Modified, Modifing, Active)  

tb_TouchScreen_Accounts (ID, RecipeID, DateTime, TableID, Paid, AccountListNumber, 

ClientID, ClientName)  

tb_Kategorie (ID, nazevKategorie, doKuchyne, toPizzaKitchen, Barva, status, ordering, Created, 

Creating, Modified, Modifing, Active)  

tb_Recepty (ID, Cislo, Nazev, Cena, idKategorie, Stav, ordering, Created, Creating, Modified,  

Modifing, Active)  

tb_ReceptyCredits (ID, RecipeID, Counter, Created, Creating, Active) 

tb_KategorieSklad (ID, Nazev, Parent, Created, Creating, Modified, Modifing, Active)  

tb_Sklad (ID, Nazev, mnozstvi, jednotka, cenaJednotka, KritickeMnozstvi, KategorieSklad, Created, 

Creating, Modified, Modifing, Active) 

tb_SkladCredits (ID, StoreID, Counter, PriceByOne, Created, Creating, Active) 

tb_Suroviny (ID, idReceptu, idSuroviny,  Mnozstvi, Created, Creating, Modified, Modifing,  

Active)  

tb_Platby (ID, DruhPlatby, Created, Creating, Modified, Modifing, Active) 
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tb_Vyuctovani (ID, Datum, Description, LoggedUserName, AccountName, TableName, TableID, 

IdPatba, StornoID) 

tb_VyuctovaniEntries (ID, CheckBillID, RecipeID, Number, RecipeName, Price, DPH, Counter) 

 

4.1.2 Lineární zápis typů vztahů 

STOLY MAJÍ KATEGORII (ID, TypeID) 

OBJEDNÁVKA SE VÁŢE NA STOLY (ID, TableID) 

POČET NASKLADNĚNÝCH POLOŢEK (id, StoreID) 

SKLADOVÉ POLOŢKY MAJÍ KATEGORII (id, KategorieSklad) 

RECEPTY MAJÍ KATEGORII (id, idKategorie) 

CO JE OBJEDNÁNO (id, RecipeID) 

POLOŢKY RECEPTŮ (id, idReceptu) 

SKLADOVÉ POLOŢKY V RECEPTU (id, idSuroviny) 

POLOŢKY NA UZÁVĚRKÁCH (id, RecipeID) 

POČET POLOŢEK NA BAROVÉM SKLADU (id, RecipeID) 

NA VYUČTOVÁNÍ MŮŢE BÝT VÍCE RECEPTŮ (ID, RecipeID) 

VYUČTOVÁNÍ MÁ POPISY POLOŢEK (ID, CheckBillID) 

ZPŮSOB PLACENÍ ÚČTU (id, idPatba) 
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4.1.3 E-R diagram 

 

Obr. 4.1  ERD diagram 

 

Diagram byl vytvořen v aplikaci Visual Paradigm a pro přehlednost uvádím typy vztahů 

pouţitých v diagramu. 

 

 

Obr. 4.2  Označení vazby s povinností 

  a nepovinností členství 

 

 

 

Obr. 4.3  Označení vazby N s povinností 

              a nepovinností členství 
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4.1.4 Datový slovník 

Skoro všechny tabulky obsahují přidané vlastnosti navíc. Konkrétně se jedná o unikátní 

identifikační číslo kaţdého záznamu dat a dále pak informace o tom, kdy a kdo data změnil a vytvořil, 

popř. smazal. Dále se zde ještě vyskytuje vlastnost zda-li je záznam platný. To znamená, ţe aplikace 

můţe pracovat ve dvou různých reţimech: 

 definitivní mazaní dat z databáze – nevratný proces odstranění záznamu, 

 zneplatnění záznamu – daný záznam se v aplikaci tváří jako by neexistoval, moţnost 

následné obnovy daného záznamu (například při nechtěném smazání). 

4.1.4.1 Uživatelé (tb_Security_Users) 

Tab. 4.1  Uživatelé 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

UserName Varchar(50) Not null  Uţivatelské jméno 

Password Varchar(50) Null  Heslo (SHA1) 

UserGroup Varchar(50) Not null FK Uţivatelské skupiny 

Name Varchar(50) Null  Jméno 

Surname Varchar(50) Null  Přílmení 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

O uţivatelích aplikace si neseme informace popsané v tabulce. Jedná se o uţivatelské jméno 

UserName, které uţivatel pouţívá ke svému přihlášení se do systému a dle tohoto jména se 

identifikuje u kaţdé změny v datech. Heslo Password představuje řetězec znaků => hash (šifra) hesla. 

Heslo je šifrováno standardním algoritmem SHA1. Abychom mohli uţivatele zařadit do skupiny 

uţivatelů, je zde vlastnost UserGroup, který obsahuje indexy (unikátní čísla) uţivatelských skupin. 

Indexy jsou oddělené čárkami. Jako další informace o uţivatelích si pamatujeme ještě jejich jméno 

a příjmení. 
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4.1.4.2 Skupiny uživatelů (tb_Security_UserGroups) 

Tab. 4.2  Skupiny uživatelů 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

GroupName Varchar(50) Not null  Název skupiny 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce si uchováváme informace o daných uţivatelských skupinách. Tato tabulka má 

prakticky pouze jednu hlavní informační vlastnost, kterou je název uţivatelské skupiny. Jelikoţ 

se jedná o systémové a bezpečnostní záleţitosti, jsou tyto skupiny předem předdefinovány a lze 

u nich měnit pouze jejich název a nelze je smazat, popřípadě vkládat nové skupiny. V případě 

rozšíření oprávnění, je nutno přidat danou uţivatelskou skupinu přímo v databázi. 

4.1.4.3 Typy stolů (tb_TouchScreen_TablesCategory) 

Tab. 4.3  Typy stolů 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Smallint Not null PK Auto_increment 

CategoryName Varchar(50) Not null  Název kategorie 

Color Varchar(6) Not null  Barva 

TerminalID Int Not null FK ID terminálu 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce máme vlastnosti kategorií stolů. Pomocí nich si můţeme definovat místnosti 

restaurace. Kaţdá kategorie má svůj název CategoryName. Na dotykovém displeji budeme stoly 

kreslit barevně, dle barvy kategorie Color. Abychom mohli zobrazit na kaţdém terminálu daný typ 
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stolů, je zde vlastnost TerminalID, která obsahuje unikátní číslo terminálu. Částečně se tím znemoţní 

i případné zneuţití systému (nastavením neplatného názvu terminálu). 

4.1.4.4 Stoly (tb_TouchScreen_Tables) 

Tab. 4.4  Stoly 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Name Varchar(50) Not null  Označení stolu 

Show Bit Not null  Zobrazovat na DD 

TypeID Smallint Not null FK ID kategorie 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce máme informace o stolech restaurace, které budeme obsluhovat daným 

terminálem. Nachází se zde vlastnosti stolů, kterými jsou název (Name) a kategorie stolu (TypeID). 

V případě změny struktury rozloţení stolů v restauraci nemusíme hned daný stůl mazat nebo 

zneviditelnit, ale vyuţijeme vlastnost Show, kterým systému řekneme, ţe daný stůl v systému 

existuje, ale budeme/nebudeme ho chtít zobrazovat na dotykovém displeji. Tato vlastnost můţe dobře 

poslouţit například v situaci, ţe po určitou dobu bude v restauraci jiné rozloţení stolů 

a pak se rozloţení vrátí do původní podoby. 
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4.1.4.5 Objednávky (tb_TouchScreen_Accounts) 

Tab. 4.5  Objednávky 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

RecipeID Int Not null FK ID receptu 

DateTime DateTime Not null  Vytvořeno 

TableID Int Not null FK ID stolu 

Paid Smallint Null  Stav objednávky 

AccountListNumber Bigint Not null  ID účtu na stole 

ClientID Bigint Not null  ID účtu od začátku 

ClientName Varchar(50) Null  Název účtu 

 

Tato tabulka je jádrem všech objednávek. Nese totiţ všechny potřebné informace, které 

potřebujeme pro pozdější vyúčtování. Máme zde unikátní číslo receptu (RecipeID), stolu (TableID) a 

klienta (ClientID). Číslo klienta se generuje v závislosti na čísle účtu pro daný stůl. Toto číslo se snaţí 

vţdy začínat od co nejniţšího čísla. ClientName nese informaci o názvu klienta. Pokud budeme 

myslet abstraktně, zjistíme, ţe vlastně čísla o název klienta je shodné s číslem a názvem účtu na 

daném stole. Nemusí to být ale vţdy pravda, proto je zde vlastnost AccountListNumber, která toto 

číslo jiţ obsahuje. Rozpor v těchto číslech můţe nastat v případě, ţe k danému stolu sedne více 

nezávislých lidí a kaţdý bude chtít otevřít zvlášť účet. 

Vlastnost DateTime je datum, kdy bylo jídlo nebo nápoj objednané. Pokud objednávka jídel 

nebo nápojů sahá do dalšího dne, provede se vyúčtování objednávky za všechny dny celkem. 

Vlastnost Paid nám signalizuje stav dané objednávky. V současné době zde jsou čtyři moţné 

stavy (číselné vyjádření): 

0 – potvrzená nezaplacení objednávka 

1 – zaplacená objednávka 

2 – nepotvrzená objednávka jídla (do kuchyně) 

3 – nepotvrzená objednávka nápoje nebo jiného sortimentu na baru 
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4.1.4.6 Kategorie receptů (tb_Kategorie) 

Tab. 4.6  Kategorie receptů 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

nazevKategorie Varchar(max) Not null  Název kategorie 

doKuchyne Bit Not null  Místo přípravy 

toPizzaKitchen Bit Not null  Označení pro pizzu 

Barva Varchar(6) Not null  Barva 

Status Bit Not null  Zobrazovat na DD 

ordering Smallint Not null  Manuální řazení 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Kategorie receptů obsahují název nazevKategorie a barvu (Barva), pod kterou se budou recepty 

v dané kategorii v aplikaci zobrazovat. Výrazně to zpřehlední orientaci na dotykovém displeji. 

Barva by se měla volit tak, aby byla dobře viditelná na dotykovém displeji, jelikoţ 

se předpokládá, ţe dotykový displej bude typu LCD. Proto se příliš nedoporučuje volit barvy příliš 

světlé. Zvolená barva představuje pozadí daných tlačítek s recepty. Text se zde bude zobrazovat 

v barvě, která je invertovaná k barvě pozadí. Proto je třeba myslet i na situaci, kdy je dobře viditelná 

barva pozadí tlačítka receptů, ale samotný text se ztrácí. 

Vlastnosti doKuchyne a toPizzaKitchen určují, kde se dané jídla budou jakoby produkovat. 

Víceméně jsou zde tyto vlastnosti z důvodů rozlišení typu jídla, na kterou tiskárnu se mají tisknout 

potvrzené poloţky objednávky. 

 

Tab. 4.7  Příznak objednávky 

doKuchyne toPizzaKitchen Přípravné místo, tiskárna 

0 0 Bar 

0 1 Bar – ignoruje se pizza kuchyň 

1 0 Kuchyň 

1 1 Pizza kuchyň 
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Pokud v aplikaci nastavíme pro všechny tři tiskárny stejnou tiskárnu, pak toto rozdělení nemá 

ţádnou váhu a prakticky se ignoruje. Všechny potvrzovací tikety se budou tisknout na jedné tiskárně. 

Recepty lze zanořovat pouze do první úrovně stromové struktury. Pokud bychom nechtěli 

na dotykovém displeji zobrazovat recepty (jídla) dané kategorie, nemusíme je mazat, stačí jim 

nastavit pouze vlastnost Status. 

Aby bylo moţné dodatečně řadit zobrazené kategorie na dotykovém displeji, je zde číselný 

sloupec ordering, který reprezentuje pozici dané kategorie v seznamu. Tyto čísla můţou být i stejná, 

v tom případě se bude řadit dle typu kategorie a její názvu. Tento údaj nám pomůţe při řazení, 

kde nestačí řadit pouze dle názvu a typu. Vyuţití poloţky můţe být například v případě nápojů 

nebo hlavních jídel (nápoje jsou u sebe, jídla jsou u sebe, nikdy se tyto kategorie neprolínají – toto 

nám řazení dle abecedy nezaručí a ani řazení dle typu [nápoj, jídlo], protoţe poloţky zahrnuté do jídel 

nemusí nutně znamenat jídlo, ale například připravovaný jistý druh nápoje). 

4.1.4.7 Recepty (tb_Recepty) 

Tab. 4.8  Recepty 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Cislo Int Not null  Číslo receptu 

Nazev Varchar(max) Not null  Název 

Cena money Not null  Cena 

idKategorie Int Not null FK ID kategorie 

Stav Bit Not null  Zobrazovat na DD 

Ordering Smallint Not null  Manuální řazení 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Pro recepty si uchováváme čísla receptů Cislo (orientace v jídlech a nápojích dle čísel), název 

Nazev a cenu Cena. Jelikoţ je nutné řadit recepty do kategorií, je zde vlastnost idKategorie, která 

nese informaci o unikátním čísle dané kategorie. 
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Vlastnost Stav nám oznamuje, zda-li se má na dotykovém displeji dané jídlo nebo nápoj 

zobrazovat. Toto lze vyuţít v případě, ţe dané jídlo se nebude po nějakou dobu vařit. Takto lze 

označit pro dané dny například nabídku meníček. Pro tuto funkci je pak vhodné vytvořit kategorii 

s názvem Meníčka a v ní si uchovávat dané recepty. Tímto docílíme toho, ţe budeme mít recepty 

často měnící svůj stav na jednom místě v systému. 

Vlastnost ordering představuje určitý druh řazení receptů v dané kategorii. Jedná se o číslo, 

které vyjadřuje pozici receptu. Takto lze ručně ovlivnit řazení na dotykovém displeji. Výrazně 

se zpřehlední recepty v nabídce, jelikoţ řazení dle názvu nebo čísla receptu nemusí vţdy vyhovovat. 

Čísla pozice se mohou opakovat. Základní nastavení pro tyto pozice je číslo 0. 

Priorita řazení je: 

1. dle vloţeného čísla pozice (ordering) 

2. dle názvu receptu 

3. dle čísla receptu 

Toto řazení vyuţijeme nejvíce u nápojů, kde se tvoří stejné recepty, ale s rozdílným mnoţství. 

Tyto informace se nacházejí přímo v názvu receptu. Pak lze řazením určit, zda-li chceme řadit recepty 

dle mnoţství uvedeném v názvu receptu, nebo přímo názvu receptu. 

Recepty musí být zařazeny alespoň do jedné z kategorií z důvodu vizualizace receptů 

na dotykovém displeji. 

4.1.4.8 Dobíjení barového skladu (tb_ReceptyCredits) 

Tab. 4.9  Dobíjení skladu 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

RecipeID Int Not null FK ID receptu 

Counter Int Not null  Počet 

Created DateTime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce máme informace o dobíjení poloţek na barový sklad (například nápoje, 

čokolády, ţvýkačky, …). Při tomto dobíjení se převádí poloţky ze skladu na barový sklad. Přesněji 

řečeno, převádí se recepty RecipeID, dle receptů se odečítají skladové poloţky ze skladu. Kaţdé 
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dobití obsahuje čas, kdy bylo provedeno a počet kusů nebo mnoţství Counter. Tyto poloţky 

samozřejmě můţeme také z barového skladu odečítat a jejich mnoţství vracet zpět na sklad. 

Pro získání pouţitelného výsledku z dané tabulky, je třeba provést SQL dotaz tak, ţe poloţky 

grupujeme dle unikátního čísla receptů a dle času Created. Tím dostaneme informaci, kolik receptů 

bylo kdy dobíjeno na barový sklad. 

4.1.4.9 Kategorie skladových položek (tb_KategorieSklad) 

Tab. 4.10  Kategorie skladových položek 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

Id Int Not null PK Auto_increment 

Nazev Varchar(50) Not null  Název kategorie 

Parent Int Null FK Nadřazená kategorie 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Tato tabulka nese informace o vytvořených skladových poloţkách. Na rozdíl od kategorií 

receptů, lze skladové poloţky a kategorie zařazovat do neomezené hloubky stromové struktury. Toto 

nám umoţní vlastnost Parent. 
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4.1.4.10 Skladové položky (tb_Sklad) 

Tab. 4.11  Skladové položky 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Nazev Varchar(max) Null  Název poloţky 

Mnozstvi Real Null  Mnoţství na skladě 

Jednotka Nvarchar(2) Null  Jednotka 

cenaJednotka Money Not null  Cena za jednotku 

KritickeMnozstvi Real Null  Kritické mnoţství 

KategorieSklad Int Null  ID kategorie 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Na rozdíl od receptů, skladové poloţky nemusí být nutně zařazený do kategorie skladových 

poloţek. Tyto kategorie jsou víceméně v systému pouze pro zlepšení orientace mezi skladovými 

poloţkami, jelikoţ jak je známo, poloţek na skladě bude velmi mnoho. 

Vlastnosti této tabulky odpovídají informacím, které potřebujeme znát pro skladové poloţky. 

Jedná se o jejich název Nazev, mnozství mnozstvi a v jakých jednotkách se udává mnoţství jednotka. 

Aplikace podporuje základní SI jednotky + další potřebné jednotky (ks, l, kg). 

Skladové poloţky můţeme zařazovat do kategorií skladových poloţek a k tomu nám slouţí 

vlastnost KategorieSklad, která nese informaci o unikátním čísle dané kategorie. 

Jelikoţ program umoţňuje hlídání naskladňování, pro úplnost informací se zde ještě nachází 

vlastnost cenaJednotka, která nám určí, za kolik peněz jsme za určené období naskladnili sklad 

poloţkou a v jakém mnoţství. Vysledná cena bude součinem mnoţství a ceny za jednotku. 

Některé skladové poloţky mohou být neustále spotřebovávány neţ jiné poloţky a proto 

je nutné si hlídat jejich mnoţství na skladě, abychom předcházeli situaci, ţe se skladová poloţka stane 

nedostačujícím. Pro tento účel se v tabulce nachází vlastnost KritickeMnozstvi. To znamená, ţe pokud 

klesne mnoţství dané poloţky pod danou mez, v aplikaci bude tisková sestava, která všechny takové 

skladové poloţky zobrazí. Tím upozorní na nadcházející situaci nedostačujících poloţek a ţe je nutné 

jejich doplnění. 
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4.1.4.11 Dobíjení skladových položek (tb_SkladCredits) 

Tab. 4.12  Dobíjení skladových položek 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

StoreID Int Not null FK ID skladové poloţky 

Counter Real Not null  Počet 

PriceByOne Money Not null  Cena za jednotku 

Created DateTime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce máme informace o dobíjení skladových poloţek na sklad (například mouky, 

cukry, prášky do pečiva, …). Při tomto dobíjení se poloţkám zvyšuje nebo sniţuje mnoţství, dle 

hodnoty, kterou zvolíme. Kaţdé dobití obsahuje čas, kdy bylo provedeno a počet kusů nebo mnoţství 

Counter. Pro získání pouţitelného výsledku z dané tabulky, je třeba provést SQL dotaz tak, ţe 

poloţky grupujeme dle unikátního čísla skladové poloţky a dle času Created. Tím dostaneme 

informaci, kolik poloţek bylo kdy dobíjeno na skladě. 

4.1.4.12 Suroviny (tb_Suroviny) 

Tab. 4.13  Suroviny 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

idReceptu Int Not null FK ID receptu 

idSuroviny Int Not null FK ID skladové poloţky 

Mnozstvi Real Not null  Mnoţství 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Suroviny v této tabulce představují sloţení jednotlivých receptů. Jedná se pouze o vazební 

tabulku, proto spíše obsahuje unikátní čísla receptů idReceptu a skladových poloţek idSuroviny. 

Vlastnost Mnozstvi představuje, v jakém mnoţství se daná skladová poloţka vyskytuje v receptu. 
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4.1.4.13 Typy plateb (tb_Platby) 

Tab. 4.14  Typy plateb 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Smallint Not null PK Auto_increment 

DruhPlatby Varchar(max) Not null  Název platby 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Aplikace je připravená pro platby různými způsoby (hotově, platební kartou, fakturou, …). 

DruhPlatby je označení dané platby. 

4.1.4.14 Vyúčtování (tb_Vyuctovani) 

Tab. 4.15  Vyúčtování 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Datum DateTime Not null  Datum vyúčtování 

Description Varchar(50) Null  Popis 

LoggedUserName Varchar(50) Not null  Kdo účet vystavil 

AccountName Varchar(50) Not null  Název účtu 

TableName Varchar(50) Not null  Označení stolu 

TableID Int Not null FK ID stolu 

IdPatba Smallint Not null FK ID platby 

StornoID Int Null FK ID storno dokladu 

 

Veškeré vystavené účty nalezneme v této tabulce. Informace zde jsou pouze ty základní, 

další podrobnější informace získáme v tabulce (viz Tab. 4.16  Poloţky vyúčtování). Nalezneme zde 

za jakým účelem byl účet vysten Description, kdy to bylo Datum a uţivatelské jméno toho, kdo účet 

vystavil LoggedUserName. Vlastnost ID je unikátní číslo účtu. Dále zde máme informaci, pro který 

stůl byl účet vystaven TableID a jelikoţ se názvy stolů můţou měnit, proto je zde pro zachování 

historie transakce ještě vlastnost TableName – název stolu. 
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O způsobu hrazení účtu se dozvíme z vlastnosti IdPatba, která nese unikátní číslo typu platby. 

Dle toho čísla se budou třídit veškeré účty dle typu platby. 

Daný účet můţe být stornován. Jelikoţ nemůţeme přímo účet smazat z databáze, vytvoříme 

tedy nový účet s označením storna a oba účty spojíme mezi sebou jejich unikátními čísly, 

které se zapíšou do vlastnosti StornoID. Pokud se tedy jedná o účet, který není stornován, 

pak vlastnost StornoID bude prázdná (=Null). 

4.1.4.15 Položky vyúčtování (tb_VyuctovaniEntries) 

Tab. 4.16  Položky vyúčtování 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Bigint Not null PK Auto_increment 

CheckBillID Int Not null FK ID vyúčtování 

RecipeID Int Not null FK ID receptu 

Numer Int Null  Číslo receptu 

RecipeName Varchar(50) Null  Název receptu 

Price Money Not null  Cena 

DPH Varchar(10) Null  DPH v procentech 

Counter Int Not null  Počet 

 

Zde se nacházejí podrobné informace o vystavených účtech. Tato tabulka má hlavní vyuţití 

jako tabulka uchovávající historii objednávek a účtů. To znamená, ţe v případě smazání receptu, 

který se jiţ nevaří v restauraci, nedojde k odstranění historie výdeje toho jídla a následného jeho 

vyúčtování. 

4.2 Funkční analýza 

V této kapitole nahlédneme na zpracování vybraných akcí v informačním systému, dle 

uţivatelských voleb a dle oprávnění uţivatelů. Vybrané části podrobněji popišeme 

v minispecifikacích doprovázených ilustračními obrázky a diagramy. 
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4.2.1 To je ten náš informační systém 

 

Obr. 4.4  Kontextový diagram 

 

Tento diagram (Obr. 4.4  Kontextový diagram) nám zobrazuje interakci uţivatelských skupin 

z informačním systémem. Jejich role můţe samozřejmě administrátor upravovat aţ na takovou 

úroveň, ţe nastavená oprávnění nemusí odpovídat názvům. 

Administrátor je osoba, která má přístup ke všem funkcím aplikace a má jakoby nejvyšší 

postavení. Můţe spravovat uţivatele a jejich oprávnění, dále spravovat stoly, typy stolů, skladové 

poloţky, recepty, typy plateb. Následně má přístup ke všem tiskovým sestavám a dalším výstupům 

systému. 

Barman má přístup pouze k panelu na dotykovém displeji, kde můţe pouze objednávat menu 

a provádět další operace (přesuny, mazání). Přístup má také k uzávěrkám a přehledům trţeb. 

Kuchař má oprávnění pouze k náhledu receptů a přehledu skladových poloţek 

a jejím kritickým hodnotám. 

Skladník je osoba s oprávněným přístupem ke skladovým poloţkám a jejich přehledu 

kritických hodnot. 

Účetní má povolen přístup k výstupním tiskovým sestavám trţeb a přehledu vystavených účtů. 
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4.2.2 DF diagram nulté úrovně 

 

 

Obr. 4.5  Kontextový diagram nulté úrovně 
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Kontextový diagram nulté úrovně je diagramem, který jiţ detailněji zobrazuje jednotlivé 

funkce informačního systému a dále zobrazuje uţivatelské skupiny uţivatelů a jejich oprávnění 

k těmto funkcím. Je nutno poznamenat, ţe jelikoţ systém oprávnění je vytvořen tak, ţe ho lze 

libovolně kombinovat (nemá pevně stanovené oprávnění pro uţivatele), diagram zobrazuje původní 

zobrazení po nainstalování systému. Toto nastavení oprávnění k daným funkcím je více méně 

doporučeno. 

Systém si pamatuje přihlášeného uţivatele. Uţivatel vloţí své přihlašovací údaje (uţivatelské 

jméno a heslo). Systém vyhodnotí tyto údaje, a pokud jsou tyto údaje shodné s údaji uloţenými 

v databázi, nastaví stav uţivatele na přihlášený a do proměnné p.prihlasenUzivatel uloţí jméno 

přihlášeného uţivatele. 

4.2.3 DF diagramy prvních úrovní 

4.2.3.1 Správa uživatelů 

 

Obr. 4.6  Správa uživatele 

 

 

Obr. 4.7  Správa uživatele 
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Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa uţivatele“ 

2. Načti do seznamu skupin „skupina“ věty z tabulky tb_Security_UserGroups 

3. Načti seznam jiţ existujících uţivatelů pro danou skupinu 

4. Operace 

a) Přidej uţivatele 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (uţivatelské jméno, heslo, heslo 

znovu, jméno, příjmení) 

- Administrátor zvolí v seznamu skupin poţadované skupiny „skupinaID“ 

b) Edituj uţivatele 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editovaném uţivateli z tabulky tb_Security_Users 

- Administrátor změní poţadované údaje 

5. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 4. 

6. Pokud se vytváří nový uţivatel anebo při editace bylo změněno heslo, provede 

se zašifrování hesla 

7. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Security_Users 

8. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

 

 

Obr. 4.8  Správa uživatelské skupiny 

 



 35 

 

Obr. 4.9  Správa uživatelské skupiny 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa uţivatelské skupiny“ 

2. Načti do tabulky seznam jiţ existujících uţivatelských účtů 

3. Operace 

a) Přidej uţivatelskou skupinu 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (název skupiny) 

b) Edituj uţivatelskou skupinu 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editované uţivatelské skupině z tabulky tb_Security_UserGroups 

- Administrátor změní poţadované údaje 

4. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 3. 

5. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Security_UserGroups 

6. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 
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4.2.3.2 Správa stolů 

 

Obr. 4.10  Správa stolů 

 

 

Obr. 4.11  Správa stolu 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa stolu“ 

2. Načti do seznamu typu stolů „typ stolu“ věty z tabulky tb_Touchscreen_TablesCategory 

3. Načti do tabulky seznam jiţ existujících stolů 

4. Operace 

a) Přidej stůl 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (název, zobrazovat na dotykovém 

displeji) 
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- Administrátor vybere ze seznamu typů stolů daný typ „stulID“ 

b) Edituj uţivatele 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editovaném stolu z tabulky tb_Touchscreen_Tables 

- Administrátor změní poţadované údaje 

7. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 4. 

8. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Touchscreen_Tables 

9. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

 

 

Obr. 4.12  Správa typu stolu 

 

 

Obr. 4.13  Správa typu stolu 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa typu stolu“ 

2. Načti do tabulky seznam jiţ existujících typů stolů 
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3. Operace 

a) Přidej typ stolu 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (název typu, číslo barvy). Při pouţití 

tlačítka „Vybrat barvu“ dojde k zobrazení barevné palety, kde si můţe uţivatel 

vybrat z připravených barev 

b) Edituj typ stolu 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editovaném typu stolu z tabulky 

tb_Touchscreen_TablesCategory 

- Administrátor změní poţadované údaje 

4. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 3. 

5. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Touchscreen_TablesCategory 

6. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

4.2.3.3 Správa receptů 

 

Obr. 4.14  Správa receptů 
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Obr. 4.15  Správa receptu 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa receptu“ 

2. Načti seznam jiţ existujících kategorií receptů „kategorie“ (věty z tabulky tb_Kategorie) 

a jejich poloţky 

3. Operace 

a) Přidej recept 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor nebo kuchař vyplní poţadované údaje (číslo receptu, název, 

cena, zobrazovat na dotykovém displeji, pozice pro dodatečné řazení) 

- Administrátor nebo kuchař vybere kategorii receptu „kategorieID“ ze seznamu 

kategorií receptů 

b) Edituj recept 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editovaném receptu z tabulky tb_Recepty 

- Administrátor nebo kuchař změní poţadované údaje 

4. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 3. 

5. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Recepty 

6. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 
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Obr. 4.16  Správa kategorie receptu 

 

 

Obr. 4.17  Správa kategorie receptu 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa kategorie receptu“ 

2. Operace 

a) Přidej kategorie receptu 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (název, číslo barvy, je jídlo 

připravované v kuchyni, zobrazovat na dotykovém displeji) 

b) Edituj kategorie receptu 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editované kategorii receptu z tabulky tb_Kategorie 

- Administrátor změní poţadované údaje 
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3. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 2. 

4. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Kategorie 

5. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

 

 

Obr. 4.18  Správa složení receptu 

 

 

Obr. 4.19  Správa složení receptu 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa sloţení receptu“ 

2. Načti seznam receptů do „recept“ 

3. Načti seznam skladových poloţek „skladová poloţka“ 

4. Operace 

a) Přidej sloţení receptu 
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- Administrátor zvolí recept ze seznamu receptů „recipeID“ a skladovou 

poloţku ze seznamu skladových poloţek „polozkaID“ 

- Administrátor vyplní mnoţství skladové poloţky pro daný recept 

b) Edituj sloţení receptu 

- Administrátor změní poţadované údaje 

5. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 4. 

6. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Suroviny 

7. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

4.2.3.4 Správa skladu 

 

Obr. 4.20  Správa skladu 

 

 

Obr. 4.21  Správa skladu 
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Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa skladové poloţky“ 

2. Načti do seznamu kategorie skladových poloţek „kategorie“ (věty z tabulky 

tb_KategorieSklad) a jejich poloţky 

3. Operace 

a) Přidej skladovou poloţku 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor nebo skladník vyplní poţadované údaje (název, mnoţství, 

jednotka, cena za jednotku, kritické mnoţství) 

- Administrátor nebo skladník vybere kategorii skladové poloţky ze seznamu 

kategorií skladových poloţek „polozkaID“ 

b) Edituj skladovou poloţku 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editované skladové poloţce z tabulky tb_Sklad 

- Administrátor nebo skladník změní poţadované údaje 

8. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 3. 

9. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Sklad 

10. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

 

 

Obr. 4.22  Správa kategorie skladové položky 

 



 44 

 

Obr. 4.23  Správa kategorie skladové položky 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa kategorie skladové poloţky“ 

2. Operace 

a) Přidej kategorii skladové poloţky 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor vyplní poţadované údaje (název kategorie) 

b) Edituj kategorii skladové poloţky 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editované kategorii skladové poloţky z tabulky 

tb_KategorieSklad 

- Administrátor změní poţadované údaje 

3. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 2. 

4. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_KategorieSklad 

5. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 
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4.2.3.5 Správa typů plateb 

 

Obr. 4.24  Správa typů plateb 

 

 

Obr. 4.25  Správa typu platby 

 

Minispecifikace: 

1. Zobraz formulář „Správa typu platby“ 

2. Načti do tabulky seznam jiţ existujících typů plateb 

3. Operace 

a) Přidej typ platby 

- Načti do „vytvořeno“ aktuální datum 

- Administrátor nebo účetní vyplní poţadované údaje (druh platby) 

b) Edituj typ platby 

- Načti do „změněno“ aktuální datum 

- Načti údaje o editovaném typu platby z tabulky tb_Platby 

- Administrátor nebo účetní změní poţadované údaje 

4. Po stisknutí tlačítka uloţit se provede kontrola správnosti vloţených údajů, jestliţe nejsou 

správné, znovu se provede krok 3. 

5. Uloţení údajů jako věty v tabulce tb_Platby 
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6. Pokud se nepovedlo toto uloţení údajů, vypíše se chybová hláška „Nepovedlo se uloţit 

vloţené údaje“. 

4.2.3.6 Přehled tržeb 

 

Obr. 4.26  Přehled tržeb 

 

 

Obr. 4.27  Přehledu tržeb 
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Obr. 4.28  Tisková sestava přehledu tržby 

 

Minispecifikace: 

1. Ověř oprávnění zda-li můţe přihlášený uţivatel prohlíţet daný přehled. Pokud nemá, vypiš 

hlášku „Nemáte dostatečná oprávnění pro prohlíţení trţeb“ a ukonči běh tohoto bloku. 

V jiném případě pokračuj bodem číslo 2. 

2. Zobraz formulář „Přehled trţeb pro dané aktuální datum“. 

3. Načti data do pomocné tabulky z databázové tabulky tb_Vyuctovani. Filtrace dat 

se provede dle aktuálního datumu v proměnné „date“. 

4. Zobraz danou tabulku na obrazovce. 
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4.2.3.7 Vyúčtování objednávek 

 

Obr. 4.29  Vyúčtování objednávky 

 

 

 

Obr. 4.30  Účtenka 
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Minispecifikace: 

1. Do proměnné „date“ uloţ aktuální datum a čas. 

2. Zvolené ID stolu uloţ do proměnné „tableID“. 

3. Uţivatel zvolí typ platby a její ID se uloţí do proměnné „payTypeID“. 

4. Uţivatel zvolí účet k vyúčtování a jeho ID uloţí do proměnné „accountID“. 

5. Je-li co vyúčtovávat, pokračuje se dalším bodem číslo 6, v jiném případě se operace ukončí 

s hláškou „Není co účtovat“. 

6. Sečti cenu za všechny objednané poloţky na daném stole a účtu. Vytvoř větu v tabulce 

tb_Vyuctovani. 

7. Grupuj objednané poloţky dle kategorie menu, spočti počty a uloţ věty do tabulky 

tb_VyuctovaniEntries. Tyto věty jsou svázané na větu vytvořenou v bodě číslo 7 pomocí 

ID. 

8. Vyúčtované poloţky odstraň z tabulky tb_Touchscreen_Accounts. 

4.2.3.8 Objednávací panel 

 

Obr. 4.31  Objednávka 

 

Minispecifikace: 

1. Otevři obrazovku s panelem stolů a panelem menu. 

2. Uţivatel zvolí stůl. Pamatuj ID stolu v proměnné „tableID“. 

3. Načti menu kolekci, ze které uţivatel postupně vybírá objednávané poloţky „recipeID“ 

(část vpravo). Tyto menu ukládej do tabulky tb_Touchscreen_Accounts (část vlevo). Při 

této operaci nastav také stav poloţky – objednaná poloţka (zatím nevyúčtovaná). 
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4.2.3.9 Přehled skladu 

 

Obr. 4.32  Přehled skladu 

 

 

Obr. 4.33  Přehledu skladu 
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Minispecifikace: 

1. Ověř oprávnění zda-li můţe přihlášený uţivatel prohlíţet daný přehled. Pokud nemá, vypiš 

hlášku „Nemáte dostatečná oprávnění pro prohlíţení skladu“ a ukonči běh tohoto bloku. 

V jiném případě pokračuj bodem číslo 2. 

2. Zobraz formulář „Přehled skladu“. 

3. Načti data do pomocné tabulky z databázové tabulky tb_Sklad. 

4. Zobraz danou tabulku na obrazovce. 

4.2.4 Časová analýza 

Časová analýza se zaměřuje na ţivotní cyklus objednávky, která prochází různými stavy. 

Objednávka můţe nabývat jeden z těchto nových stavů uloţených do nové proměnné v paměti „stav“: 

- nepotvrzená objednávka 

Pokud se nepotvrdí, automaticky se ruší 

- potvrzená objednávka 

Objednávka se jiţ připravuje a následně podává zákazníkovi 

- zaplacená objednávka 

Objednávka je zaplacená a je dovoleno generovat účtenku 

 

 

Obr. 4.34  Životní cyklus objednávky 
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5 Návrh implementace 

Návrh aplikace je objektově orientován. Program se skládá s různých knihoven. Můţe běţet na 

více terminálech současně. Při jeho činnosti je kaţdý terminál připojen k SQL databázi pod stejným 

jménem, rozlišení terminálu určuje jméno terminálu nastavené v systémovém konfiguračním souboru. 

 

 

Obr. 5.1  Architektura aplikace [12] 

 

Server je připojen k internetu, Wi-Fi nebo LAN. K tomuto serveru jsou přes internet připojené 

další počítače, kterými jsou hlavně počítače administrátorů. Komunikuje se protokolem TCP/IP. 

Na serveru běţí aplikace Microsoft Windows XP a vyšší. Dále zde běţí databázový server Microsoft 

SQL Server 2005 a vyšší. Na klientských počítačích (terminálech) běţí Microsoft XP a vyšší. Měl by 

zde být nainstalován .NET FrameWork 2.0 a vyšší. Terminál by měl být trvale připojen k serveru. 

Data jsou pouze na serveru. Díky této vlastnosti je zde jednodušší zálohování dat a ty jsou dostupné 

z kterékoliv stanice dle přiřazených oprávnění. Tímto odpadají problémy s replikací. 

Celá architektura si vyţaduje stabilní a rychlou síť, dále výkonný stroj určený pro databázový server. 
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5.1 Bezpečnost systému 

 

 

Obr. 5.2  Bezpečnost systému [12] 

 

V několika případech se můţe stát, ţe technika selţe. Předcházením této nepříjemné situace je 

dobré mít správně nakonfigurovaný server. Pro ochranu dat na fyzické úrovni je doporučeno pouţívat 

UPS zdroje, zapnout funkci zrcadlení disku a pouţívání značkového hardware. Aplikace umoţňuje 

monitorování a zálohování dat. 

Chyby systému lze opravovat jedním SQL dotazem (chybné datové vazby) a stav aplikace lze 

kontrolovat pomocí logování a analyzování selhání systému (implementace knihovny log4net). 

Při vzniku větších chyb vyţadujících zásah do zdrojového kódu, lze pomocí aktualizací updatovat 

aplikaci. 

Systém muţe být vystaven vnějšímu ohroţení. V tomto případě je dobré nakonfigurovat server 

a stanice tak, aby připojení bylo zabezpečené nebo digitálně podepsané spojení (IPSEC), popř. VPN 

spojení. Bezpečnosti lze docílit také konfigurací firewallu a pouţívání silných hesel. Jako další věc 

se zde doporučuje mít stále aktualizovaný software v počítači. 

Vnitrní ohroţení nelze vyloučit. Jako ochranu lze uvést logování akcí uţivatelů. Dále je nutné 

uvést správný název terminálu v konfiguračním souboru aplikace. Zde je totiţ moţné napsat pouze 

jméno terminálu registrovaného v databázi. Mimo jiné můţe také selhat technika (například vlivem 

výpadku elektrického proudu, poruchou počítače). K selháni techniky můţe dojít taky následkem 

neodborné manipulace s přístrojem nebo důsledkem ţivelných pohrom. 

Obecné pravidlo předcházením nebezpečným situacím je mít aktuální software, pouţívat silné 

hesla (znaky v kombinaci s čísly) a mít bokem instalaci celé aplikace + zálohu aktuálních dat. 
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5.2 Datový slovník rozšíření 

Některá rozšíření vyţadovaly persistentní ukládání informací do databáze. V následujících kapitolách 

jsou uvedené rozšiřující datové slovníky. 

5.2.1 Bezpečnost informačního systému 

V této části  je popis databázových tabulek, ve kterých jsou uloţené informace o 

zobrazovaných nabídkách v aplikaci a jsou k nim přiřazená oprávnění, kdo s uţivatelů smí co 

zobrazovat nebo editovat. Dále je zde tabulka, ve které jsou uloţené informace o všech připojených 

terminálech vyuţívajících daný informační systém. Díky této tabulce systém dokáţe rozlišit 

jednotlivé terminály mezi sebou. 

5.2.1.1 Volitelná bezpečnostní politika (tb_Security_Policy) 

Tab. 5.1  Volitelná bezpečnostní politika 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Name Varchar(50) Null  Název nabídky 

ComponentKey Varchar(50) Not null  Klíč nabídky 

UserGroups Varchar(50) Not null  Uţivatelské skupiny 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Tato tabulka obsahuje důleţité informace o tom, které poloţky menu v aplikaci se budou 

zobrazovat které skupině. To znamená, ţe administrátor aplikace si můţe sám určit, která skupina 

bude mít přístup k jakým funkcím aplikace. Klíčovými prvky jsou Name, který nese název o dané 

funkci aplikace a dále je zde prvek ComponentKey, který označuje klíč dané funkce. Tento klíč by 

měl být unikátní v celé tabulce a měl by korespondovat s navrţenými strukturami aplikace. To 

znamená, ţe následujícím prvkem UserGroups lze určit skupiny, které budou mít přístup k dané 

funkci. Tyto skupiny představují unikátní čísla uţivatelských skupin a jsou oddělené čárkami. 



 55 

Jelikoţ nad celou bezpečnostní politikou můţe ještě korespondovat tkz. super administrátor, 

je tedy pro něj tato tabulka bezpředmětná. Ten má totiţ největší oprávnění a v aplikaci mu nelze 

zakázat vůbec nic. 

5.2.1.2 Terminály (tb_Security_Terminals) 

Tab. 5.2  Terminály 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Name Varchar(50) Not null  Název terminálu 

IP Varchar(50) Null  IP adresa 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Tato tabulka nese informaci o registrovaných terminálech. Je pouze informativní, 

ale z bezpečnostního hlediska je velmi důleţitá. Na jejím základě se totiţ provádí porovnávání 

a kontrola pravosti přihlášeného terminálu. Je to z důvodu toho, aby se zamezilo náhodnému 

nebo úmyslnému zadání nepravého jména terminálu v aplikaci. Pokud by totiţ k takové situaci došlo, 

pravděpodobně by šlo spáchat zločin u veškerých objednávek jídel a nápojů a následným jejich 

vyúčtování. Pak by mohla nastat situace, ţe při zobrazení trţeb by se zobrazila pouze trţba daného 

terminálu a trţba z neregistrovaného terminálu by byla aplikaci skryta. Tento chaos by mohl nastat 

také v případě, ţe daná restaurace obsahuje dvě a více různých místností a má k tomuto účelu 

vyhrazené dva a více terminálů. 

5.2.2 Základní údaje o restauraci 

V této tabulce se uchovávají informace, které jsou zobrazované na účtenkách. Také zde 

nalezneme další informace o restauraci (název, adresu a kontakt). Poloţky nejsou povinné pro 

vyplnění, ale doporučuje se sem vloţit informace, kvůli estetickému a úplnému vzhledu tištěných 

účtů. 
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5.2.2.1 Základní údaje o restauraci (tb_Info) 

Tab. 5.3  Základní údaje o restauraci 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

Jmeno Varchar(max) Not null  Jméno představitele 

Nazev Varchar(max) Not null  Název restaurace 

Adresa Varchar(max) Null  Adresa 

PSC Varchar(max) Null  PSČ 

ICO Varchar(max) Null  IČO 

DIC Varchar(max) Null  DIČ 

Telefon1 Varchar(max) Null  Telefon 1 

Telefon2 Varchar(max) Not null  Telefon 2 

Email Varchar(max)   E-mail 

 

5.2.3 Aktualizace aplikace 

Jedná s moţností aktualizace aplikace je aktualizace pomocí přenosu nových souborů přes 

databázi. Aktualizace se a její kontrola se provede před spuštěním aplikace. 

5.2.3.1 Aktualizace aplikace (tb_Updater) 

Tab. 5.4  Aktualizace aplikace 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

FileName Varchar(50) Not null  Název souboru 

FileSize Bigint Not null  Velikost souboru 

Data Varbinary(max) Null  Binární data souboru 

DateTime DateTime Not null  Datum 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

V této tabulce jsou uloţené binární soubory aplikace a informace o nich. Tyto záznamy jsou 

v aplikaci pouţívaný k aktualizaci programu. 



 57 

5.2.4 DPH 

Jelikoţ DPH se můţe během let lišit, je nutno mít moţnost ji měnit a to tak, abychom měli 

uchovanou historii změn dané hodnoty. 

5.2.4.1 DPH (tb_DPH) 

Tab. 5.5  DPH 

Atribut Datový typ (velikost) NULL Klíč Poznámka 

ID Int Not null PK Auto_increment 

Name Varchar(50) Not null  Označení DPH 

Value Decima(4,2) Not null  Hodnota v procentech 

StartDateTime DateTime Not null  Datum od kdy je hodnota platná 

Created Datetime Null  Vytvořeno 

Creating Varchar(50) Null  Vytvořil 

Modified Datetime Null  Změněno 

Modifing Varchar(50) Null  Změnil 

Active Bit Not null  Aktivita 

 

Abychom určili správnou hodnotu DPH, seřadíme si všechny řádky tabulky dle datumu 

platnosti StartDateTime od nejnovější po nejstarší. Dále nalezneme první hodnotu starší neţ je 

aktuální datum a tím získáme řádek s aktuální hodnotou DPH. 
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6 Implementace systému 

Během implementace se narazilo na některé problémy, které bylo nutno řešit. Jedná se o 

záleţitosti, které zastřešují věci, které nejsou přímo viditelné v návrhu projektu. Zdrojový kód 

aplikace by měl být přehledný a snadno analyzovatelný. Proto byl zvolen programovací jazyk C# 

.NET postaven na frameworku verze 2.0. Pro databázi byl zvolen MS SQL Server 2008 Express. 

6.1 Aplikační část 

V této části práce se budeme zabývat strukturou aplikace. Seznámíme se s filozofií návrhu 

z pohledu programátorského hlediska. Následně si řekneme několik slov o nasazování aplikace do 

praxe a s tím spojených různých překáţek. 

6.1.1 Architektura aplikace 

Aplikace je napsaná tak, aby ji šlo jednoduše spravovat a rozšiřovat. Byl zde kladen důraz 

pro vytvoření určitých funkčních celků, aktuálně se jedná pouze o jeden celek – stravování. Do 

budoucna by se měl informační systém rozšířit o ubytovací systém. O tomto rozšíření se zatím 

rozhoduje a proto v této práci bude o něm pouze zmínka. 

Aplikace se dále skládá ze dvou dalších menších celků (spouštěč aplikace, systémové funkce), 

které jsou společné pro ty větší (stravování, ubytování). 

Spouštěč aplikace zajišťuje kontrolu pravosti aplikace a v případě trial verze (časově omezené 

verze) kontroluje, zda lze povolit spuštění aplikace. Dále nám provádí kontrolu aktualizací aplikace. 

Systémové funkce zajistí obecné metody, které můţeme pouţít jak ve stravovacím celku, tak u 

ubytování. Většinou se jedná o zobrazování dialogů, potvrzovacích dialogů, práce s dotykovou 

klávesnicí na displeji a dále práce s konfigurací aplikace. Díky tomu můţeme tak zachovat jednotný 

vzhled a ovládání těchto komponent. Výhodou tohoto řešení je mimo jiné i to, ţe tyto metody máme 

řešené v rámci aplikace pouze na jednom místě v programu a změnou funkčnosti těchto komponent 

změníme funkčnost globálně v rámci celého informačního systému. 

6.1.2 Implementace aplikace 

Tato práce je zaměřená na návrh informačního systému pro objednávání jídel, proto se 

zaměříme pouze na tuto implementaci. 
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Tato část se skládá z několik části, které budou následně popsány. Kaţdá tato část má svoji 

třídu Members, pomocí které zpřístupní aplikaci jednotlivé metody. Tímto se aplikaci jakoby skryje 

implementace dané části, jsou vyvedeny pouze hlavičky funkcí. 

První části je správa receptů a skladových poloţek. Jelikoţ přehledy jsou zaměřené hlavně 

na tyto poloţky, jsou zde implementovány i definice tiskových sestav. 

Část Security má za úkol kontrolovat oprávnění pro přihlášené uţivatele, dále jejich 

přihlašování a odhlašování, popř. změnu hesla. Zpřístupní nám také administraci uţivatelů a správu 

uţivatelských skupin. Dále umoţňuje nastavit aplikaci informaci, která uţivatelská skupina smí 

spravovat dané komponenty informačního systému. Mimo jiné zde najdeme také výpis informací 

o dané restauraci – tyto informace jsou zobrazeny i na účtenkách. 

Část věnována dotykovému displeji (TouchScreen) nám zpřístupní metody pro objednávání 

menu. Jelikoţ se zde pracuje i se stoly, nabízí tato část správu stolů. 

Poslední část je věnována přehledům (Views). Zde jsou definované volání přehledů 

pro zobrazení. Díky tomu lze kaţdý přehled blíţe specifikovat – před zobrazením lze vyvolat 

dotazovací formulář (třeba na období od – do nebo typ zobrazovaných menu – pizza, nápoje, jídla). 

6.2 Zkušenosti s nasazením IS v restauraci 

Při nasazování informačního systému v praxi se narazilo na několik chyb v aplikaci, které 

musely být odstraněny. V této kapitole budou zmíněné pouze ty nejzávaţnější chyby, které se 

následně odstranilo. 

Klávesnice na dotykovém displeji neobsahovala klávesy s českou diakritikou. Tímto se musela 

klávesnice o tyto znaky rozšířit. Jelikoţ se jednalo pouze o klávesnici, bylo nutno ji naprogramovat 

i malý zobrazovač textu, který následně potvrdíme klávesou Enter. 

 

 

Obr. 6.1  Klávesnice na dotykovém displeji 
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Dalším problém bylo špatné odčítání skladových poloţek dle objednaných receptů. S touto 

souvislostí vznikl nový poţadavek na generování mnoţství skladové poloţky do záporných hodnot. 

Tato chyba byla skrytá (jednalo se o logickou chybu). Mnoţství do záporných hodnot řešilo opravení 

jedné databázové procedury. 

Tisková sestava Přehled skladu zobrazovala chybně mnoţství. Tato chyba byla odstraněna. 

U tiskových sestav také tímto vznikl nový poţadavek na zobrazování názvu sestavy a období, za které 

zobrazuje data. 

Při nasazování informačního systému jsem si vyzkoušel komunikaci se zákazníkem a dalšími 

zaměstnanci restaurace. Všichni spolupracovali a snaţili se pomoct při vývoji a následném testování 

systému. 

6.3 Výsledný informační systém 

V této části kapitoly si ukáţeme grafický vzhled vybraných obrazovek informačního systému. 

Ovládání daných obrazovek je popsáno v příloze A  Uţivatelská příručka, kde lze nalézt i další 

obrazovky aplikace. 

 

 

Obr. 6.2  Přehled tržeb 
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Obr. 6.3  Správa receptů 

 

 

Obr. 6.4  Správa skladových položek 
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Obr. 6.5  Přehled tržeb 

 

 

Obr. 6.6  Přehled skladových položek 
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Obr. 6.7  Panel stolů 

 

 

 

Obr. 6.8  Objednávací panel 
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7 Závěr 

Náplní této práce bylo navrhnout informační systém pro restauraci Pizzerie U Martina se 

sídlem v Řece. Tento systém má být zjednodušením práce zaměstnancům restaurace. Má evidovat 

obsah skladu a recepty, ve výsledku má zobrazovat přehled trţeb a uzávěrky. Během pracovní doby 

má být schopen sdruţovat informace o objednávkách jídel a nápojů v přehledné podobě. 

Dle poţadavků zákazníka byla provedena analýza na daný informační systém. Byl vytvořen 

model reality dané restaurace a následně se provedla jeho implementace. 

Systém byl nasazen 3. listopadu 2009 do pilotního reţimu a od 1. ledna 2010 do ostrého 

reţimu. Během testovacího období bylo nalezeno několik chyb, které byly následně odstraněny. 

Dále se vyskytly další poţadavky na vylepšení informačního systému, popř. poţadavky na předělávku 

některých části aplikace. Všichni zaměstnanci v tomto období měli moţnost vznést podněty 

na vylepšení a zjednodušení systému. Vyskytly se také podněty, které byly následně zamítnuty, 

jelikoţ nebyly v interakci s filozofii informačního systému a jejich realizace by byla obtíţná. 

V období vytváření této práce se neustále provádělo vylepšování systému, proto stávající verze 

aplikace se nemusí plně shodovat se zde popisovanými údaji. 

V tomto závěru můţeme prozradit, ţe se nám povedl vytvořit provozu schopný informační 

systém. Co se týče jeho rychlosti, pracuje překvapivě rychle, a počítá data s výbornou přesností. 

Sám majitel restaurace přiznal, ţe je s aplikací spokojen a cituji jeho nadšení: „Tak to je dobré Sci-fi“. 

Také některé barmanky potvrdily, ţe se jim se systémem dobře pracuje. 

Tato práce byla ze začátku zkušební a s majitelem restaurace bylo dohodnuto, ţe zkusíme 

navrhnout aplikaci, která by splňovala jeho poţadavky. Postupem času se z aplikace začal stávat 

nadějný systém. Nyní je jasné, ţe cíl byl dosaţen a jiţ teď se naskýtají další podněty pro rozšíření 

aplikace. Jedná se o rozšíření o ubytovací systém umoţňující evidenci rezervací, ubytování a různých 

výpůjček související s ubytováním. Jako dalším rozšířením byl podnět implementovat podporu 

synchronizace dat mezi hlavním počítačem a vzdáleně připojenými PDA systémy, které budou 

barmanky pouţívat u objednávek přímo u stolu se zákazníky. 
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