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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systému správy pracovní doby a pracovních 

úkolů zaměstnanců společnosti. Práce je rozdělena do několika částí. První část tvoří teoretický základ 

s popisem některých existujících systémů a jejich funkcí. Druhá část je věnována specifikaci zadání 

informačního systému. Dále následuje datová a funkční analýza. Závěr práce obsahuje vlastní 

implementaci s popisem použitých technologií. 

Abstract 

This bachelor’s thesis describes problem of system for working time and workloads 

management of company employees. This work is separated into several parts. First part forms 

theoretical base with description of some existing systems and their functions. Second part describes 

the  specification of the information system. Next follows data analysis and function specification. The 

end of the work contains implementation of information system with description of technologies. 
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1 Úvod 

V dnešní době se na poli stavebního průmyslu vyskytuje velké množství menších stavebních 

firem. Cílem každé z těchto firem je dosáhnout takového zisku, aby mohla nejen pokrývat své 

náklady, ale především aby mohla investovat do nových technologií, které jsou v konkurenčním boji 

nezbytné. Výše zisku je především závislá na schopnosti firmy uskutečnit zakázku s co nejmenšími 

výrobními a režijními náklady. 

Základním stavebním kamenem pro řízení stavební firmy je procesní nákladové řízení, jehož 

principem je stanovení vztahů mezi procesy, které se stavbou souvisí, a určení hranic pro náklady 

včetně sledování skutečných nákladů. Každá stavba je jedinečná a způsobů realizace je mnoho. Výši 

nákladů nemalou měrou ovlivňuje technologické vybavení firmy, kvalifikace pracovníků, použité 

technologie a také znalost konkrétních podmínek [1]. 

Pro správný chod stavební firmy je potřeba časové a finanční sledování náročnosti jednotlivých 

prováděných projektů. Při práci na projektu se objevují různé problémy, které často nelze předvídat.  
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2 Teoretický základ 

2.1 Zaměstnanci, osoby, pozice a role 

Zaměstnanec 

je účastník pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem, jehož úkolem je vykonávání závislé 

činnosti pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda. 

Jinými slovy zaměstnanec je osoba určité profese vykonávající činnost, za kterou je placena. 

Pozice (nebo také profese)  

je základní obor pracovní činnosti každého konkrétního zaměstnance, jako například zedník, 

malíř či instalatér. 

Mzda 

 je odměna za vykonanou práci. Jak už jsem naznačil v předchozí části, rozlišujeme dva druhy 

mzdy - hodinová nebo úkolová. Hodinová mzda je taková mzda, která je pevně stanovena za jednu 

hodinu odpracované činnosti, výše mzdy se pak liší povahou vykonávané činnosti. Oproti tomu 

úkolová mzda je taková mzda, která je určena na základě odpracovaných jednotek na konkrétních 

úkolech (viz. příklad s vyzděním obvodové zdi). 

Osoba 

V naší aplikaci se setkáme také s pojmem osoba, což rozhodně není totéž co zaměstnanec. 

Zaměstnanec je osoba, kdežto osoba nemusí být zaměstnancem. Osoba může být například majitel 

společnosti, který však nemusí být zaměstnancem společnosti.  

Role  

označuje soubor přístupových práv do našeho informačního systému. Budeme rozlišovat dvě 

role a to zaměstnavatele a zaměstnance. Role zaměstnavatele bude mít plný přístup k systému, role 

zaměstnance bude omezena tak, aby se uživatel dostal k potřebným informacím, které se budou 

převážně týkat jeho osoby. 

2.2 Projekty a úkoly 

Plánování směn jednotlivých zaměstnanců je jedním ze základních stavebních kamenů při 

optimalizaci výroby jak ve výrobních podnicích, tak i v mém případě ve stavebním průmyslu. Jedná se 

tedy obecně o systém, který lze aplikovat v podstatě v jakémkoliv odvětví.  

Jestliže máme začít plánovat a přidělovat práci zaměstnancům, musíme nejprve vědět, co budou 

tito zaměstnanci dělat. Musíme mít připravenou (smluvně) stavební akci, tzv. projekt.  
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Projekt  

je tedy jakýsi celek, který je tvořený z více či méně různých činností; tyto činnosti jsou určitým 

způsobem plánovány a koordinovány. Ve stavebnictví projektem označujeme dokumentaci, která se 

předkládá ke stavebnímu řízení. V našem případě budeme za projekt označovat stavební dílo, na 

kterém budou zaměstnanci vykonávat odbornou činnost, a které po dokončení předáme objednateli 

díla. 

Z definice projektu vyplývá, že se jedná o soubor prací. V našem systému budeme muset 

projekt rozdělit na drobnější jednotlivé práce. Budeme je označovat jako úkoly.  

Úkoly  

by měly být jednotkami práce, které se dají měřit a dále je už nemá smysl dělit. Každému úkolu 

náleží určitá měrná jednotka, ve které se dá úkol měřit, ale samozřejmě také tzv. časová norma či 

pracnost, která udává čas, jak dlouho trvá vytvořit jednu měrnou jednotku této práce.  

Jako příklad si vezmeme vyzdění nosné zdi z Ytongu tl.37,5cm. Měrnou jednotkou pro 

obvodové zdivo je m
3
, cena 700Kč se pak udává za vyzdění 1m

3
. Podle těchto údajů si tedy snadno 

můžeme spočítat, kolik bude stát postavení hrubé stavby z daného materiálu. Pokud však budeme 

vědět, že časová norma (pracnost) pro tento materiál je 2,7 podle ceníku, můžeme si také snadno 

spočítat, jak dlouho se tato stavba bude stavět. Toto číslo říká, že vystavění 1m
3
 zdiva zabere 

zedníkovi 2,7hodiny. V běžné směně 8 hodin potom jeden zedník vystaví cca 3m
3
 obvodového zdiva. 

Pro plánování směn zaměstnanců se tedy bez znalosti časových norem (tzv. pracností) určitě 

neobejdeme. 

V praxi se však u rekonstrukcí poměrně často setkáváme s případy, kdy nedokážeme předem 

jednoznačně určit pracnost některých úkolů. V takovém případě se odvedená práce měří pouze časem 

a cena je určená za jednotku času. 

2.3 Plán směn a výkony 

Pokud máme zajištěnou práci pro zaměstnance (projekty) a dostatečný počet zaměstnanců, 

můžeme začít plánovat jejich pracovní směny a přidělovat jim jednotlivé úkoly projektů. Přidělování 

úkolů zaměstnancům, jejich koordinace, přidělování zdrojů potřebných k vykonání těchto úkolů se 

jednotně nazývá organizování (viz. Příloha č. 1). Správné organizování tvoří základ při snižování 

nákladů společnosti spojených s jednotlivými projekty. Snižování nákladů je klíčem k úspěšnému 

podnikání, a proto se organizací zdrojů budeme blíže zabývat v další části této práce. 

Zaměstnanec svou vykonanou práci poté musí určitým způsobem vykázat. Ve výrobních 

podnicích k tomu slouží tzv. píchačky. Ty jsou dnes nahrazovány modernějšími technologiemi pro 

sledování docházky zaměstnanců, jako například od jednodušších verzí v podobě bezkontaktních 

RFID klíčenek či karet až po složitější systémy s biometrickými snímači otisků prstů nebo dokonce 

oční sítnice. 
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V případě zaměstnanců naší společnosti však nepřichází v úvahu žádný z těchto uvedených 

systémů, protože pracují v průběhu měsíce na různých místech okresu, někdy dokonce i v různých 

regionech. Musíme se tedy spokojit s výkazem jejich odvedené práce v papírové podobě. Není to však 

tak, že by takto vykázaná provedená práce nebyla kontrolovatelná. Jak jsem již zmínil dříve, většina 

úkolů má svou pracnost, díky které celkem snadno zjistíme, zda vykázaná pracovní doba odpovídá 

odpracované práci. V případě malého procenta úkolů, které nemají pracnost definovanou, potom 

přistupujeme k tzv. odbornému odhadu. 

Takovéto sledování vykonané práce je důležité nejen k výpočtu mezd zaměstnanců, ale také 

především ke kontrole, zda projekt probíhá podle stanoveného plánu a to jak z časového tak i 

z finančního hlediska. 

V našem systému se k vykazování odvedené práce bude používat výrazu „výkon“. 

Výkon je tedy práce odvedená konkrétním zaměstnancem v určitém termínu na konkrétním 

úkolu projektu. Pro sledování plánu je nutné, aby měly výkony stejně jako úkoly dvě hlediska – 

časové a objemové (podle měrné jednotky úkolu). Díky tomu pak budeme moci stanovit čas potřebný 

k dokončení díla. 

2.4 Aktuální stav 

Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy pro jakoukoliv evidenci (ať už jednoduché plánování, 

tak i vykazování odvedené a práce a tvorbu mezd) používáme MS Excel. Tato evidence pro nás začíná 

být zcela nedostačující právě z důvodu složitosti jakýchkoliv rozumných kontrol zaměstnanců a 

projektů. Potřebujeme snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím a to nejen samostatně, 

ale především ve vztahu k jednotlivci a také projektu. Pokud má naše firma v budoucnosti 

prosperovat, musíme co nejdříve začít sledovat kudy nám mezi prsty protékají peníze ven. Prvním 

takovým bodem jsou bezesporu mzdy zaměstnanců a nutné náklady na projektech. Součástí této práce 

je evidence nákladů na mzdy.  

2.5 Existující systémy 

V současné době samozřejmě existuje mnoho systémů, které se touto problematikou zabývají. 

Pokud jde však o obor stavebnictví, jsou tyto systémy mnohem složitější a tedy i nákladné v porovnání 

s našimi požadavky. Ceny jednodušších systémů začínají řádově na desítkách tisíc korun za licenci, u 

komplexnějších systémů je pak tato cena mnohonásobně vyšší.  

Tyto systémy jsou převážně navrženy pro větší firmy a organizace, které pak plně využívají 

jejich schopností a možností. Patří mezi ně například rozpočtování a kalkulace jednotlivých projektů, 

sledování nákladovosti (přímé i nepřímé), skladová evidence apod.  

Mezi takovéto systémy patří programové produkty firmy RTS a.s. prodávané pod názvy RTS 

Stavitel+, BUILDpower a další [2]. Od dalších firem sem patří také rozpočtový software s názvem 
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Stavex [3] od stejnojmenné firmy či KrosPlus firmy ÚRS Praha [4]. Jedním z nejzajímavějších 

rozpočtových programů je systém IPOS od firmy IPOS-SOFT [1]. Tento systém je mimo jiné 

výjimečný tím, že jako jediný nabízí propojení řízení stavební výroby a ekonomického systému. 

Všechny tyto uvedené programy pracují s velmi rozsáhlými databázemi stavebních prací, ve kterých 

jsou mimo jiné také normované ceny prací a uvedené časové normy na jednotku pracovního úkonu. 

RTS Stavitel+ 2011 

RTS Stavitel+ v aktuální verzi 2011 nabízí spoustu užitečných funkcí: 

 Rozpočet stavby  

- Vkládání vybraných položek RTS do rozpočtu včetně nákladové skladby 

- Možnost úpravy položek v rozpočtu – popis, cena, náklady, zařazení do dílu 

- Tvorba vlastních položek prací a materiálů  

- Výkaz výměr – historie výpočtu 

- Optimalizace ceny položek rozpočtu 

- Možnost vkládání vlastních položek včetně nákladů do rozpočtu 

- Výběr z tiskových výstupů, možnost vlastních úprav, export do MS Excel 

 Harmonogram (viz. Obr. 1) 

- Vytvoření na základě zpracovaného rozpočtu  

- Jednoduchá editace etap stavby na základě normohodin či finančního zastoupení 

- Možnost zobrazení stavby v časových intervalech – dny, týdny, měsíce atd.  

- Tisk – finančního a časového harmonogramu, exporty do MS Excel

 

Obr. 1: Harmonogram - RTS Stavitel+ 
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 Fakturace 

- Výběr položek z rozpočtu do soupisu provedených prací  

- Možnost tvorby procentuálního a zbytkového odpisu 

- Okamžitá informace o čerpání položek 

- Tisk „Zjišťovacího protokolu“ a „Soupisu provedených prací“ 

- Tisk faktury na základě soupisu prací  
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3 Specifikace zadání 

3.1 K čemu má nový IS sloužit 

Systém bude sloužit k evidenci zaměstnanců a projektů, plánování směn a přidělování úkolů 

zaměstnancům. 

3.2 Kdo bude s IS pracovat 

Přístup do systému bude možný v roli zaměstnavatele nebo zaměstnance. Role Zaměstnavatel 

bude umožňovat plný přístup ke všem požadovaným údajům. Role Zaměstnanec pouze k údajům, 

které se týkají jeho osoby. 

3.3 Okolí 

Zaměstnavatel, zaměstnanec 

3.4 Vstupy 

Projekt: název projektu, adresa, popis projektu, vzdálenost od sídla naší společnosti, datum zahájení a 

ukončení prací, smluvně stanovená cena za dílo, číslo stavebního deníku, jméno, příjmení a kontakt 

stavebního dozoru. 

Jednotka: jednotka, popis jednotky 

Kategorie: označení a název kategorie 

Úkol: kategorie, název úkolu, popis úkolu, měrná jednotka, norma 

Osoba: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum a místo narození, telefon, uživatelské jméno 

a heslo pro přístup do IS 

Pozice: název pracovní pozice, odbornost 

Role: popis role v IS 

Zaměstnanec: identifikace osoby, identifikace pracovní pozice a role v IS, datum nástupu do 

zaměstnání, datum ukončení pracovního poměru, hodinová mzda 

Úkol projektu: identifikace projektu a přiřazeného úkolu, množství v MJ, cena, termín zahájení a 

dokončení, počet odpracovaných, naplánovaných a zbývajících jednotek, počet potřebných pracovníků 

Značka směny: název a popis směny 

Směna: identifikace zaměstnance, identifikace úkolu projektu, datum, označení směny, počet 

plánovaných hodin a jednotek k odpracování 

Výkon: identifikace zaměstnance a úkolu projektu, datum, označení směny, počet odpracovaných 

jednotek a hodin, popis, mzda 
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3.5 Výstupy 

Seznam zaměstnanců, soupis odpracovaných hodin jednotlivých zaměstnanců, mzda za 

odvedenou práci, seznam projektů a úkolů na těchto projektech, plán směn a přidělení úkolů 

zaměstnancům 

3.6 Funkce 

Vytvoření osoby, pozice, zaměstnance, projektu a přiřazení úkolu projektu 

Tvorba plánu směn zaměstnanců s přiřazením úkolů 

Vložení záznamu o vykonané práci na úkolu projektu zaměstnancem 

Výpočet mezd 

Možnost tisku některých tiskových sestav 

 

3.7 Tabulka událostí a reakcí 

Událost Reakce Aktér 

Přihlášení do IS Zjisti oprávnění Zaměstnavatel, 

zaměstnanec 

Nový zaměstnanec Zapiš do seznamu osob a vytvoř zaměstnance Zaměstnavatel 

Změna údajů o 

zaměstnanci 

Aktualizuj údaje o zaměstnanci Zaměstnavatel 

 

Ukončení pracovního 

poměru 

Smaž zaměstnance a zruš přístup do IS (údaje o 

osobě zůstávají) 

Zaměstnavatel 

Nový projekt Zapiš do seznamu projektů Zaměstnavatel 

Změna údajů projektu Aktualizuj údaje o projektu Zaměstnavatel 

Smazání projektu Smaž záznam v seznamu projektů Zaměstnavatel 

Nový úkol Zapiš do seznamu úkolů Zaměstnavatel 

Úprava úkolu Aktualizuj údaje o úkolu Zaměstnavatel 

Nový úkol v projektu Zapiš do seznamu úkolů v projektu Zaměstnavatel 

Úprava/smazání úkolu 

v projektu 

Aktualizuj/smaž záznam v úkolech projektu Zaměstnavatel 

Nová pracovní pozice Zapiš do seznamu pracovních pozic Zaměstnavatel 

Tab.  1: Tabulka událostí a reakcí 
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Událost Reakce Aktér 

Úprava pracovní pozice Aktualizuj záznam o pracovní pozici Zaměstnavatel 

Nová směna s úkolem Zapiš do seznamu směn Zaměstnavatel 

Úprava směny s úkolem Aktualizuj záznam v seznamu směn Zaměstnavatel 

Nový výkon Zapiš do seznamu výkonů Zaměstnanec 

Úprava/smazání výkonu Aktualizuj/smaž záznam výkonu Zaměstnanec 

Zobraz mzdu 

zaměstnance 

Výpočet a zobrazení mzdy za dané období Zaměstnavatel, 

zaměstnanec 

Zobraz plán směn 

zaměstnanců 

Zobrazení naplánovaných směn Zaměstnavatel, 

zaměstnanec 

Tab.  1: Tabulka událostí a reakcí 

Tabulka událostí a reakcí (Tab. 1) zachycuje reakce informačního systému na všechny možné 

vnější podněty a události. Má funkci pomocného nástroje k zadávání funkcí budoucího systému. 

3.8 Kontextový diagram 

Kontextový diagram (Obr. 2) je grafickým znázorněním navrhovaného systému a interakce 

s okolím. Protože prozatím o vlastním systému a jeho struktuře nic nevíme, neuvádí se žádné bližší 

specifikace. 

 

 

3.9 Nefunkční požadavky 

Systém bude realizován jako webová aplikace. Měl by v maximální míře využívat Open Source 

technologií pro minimalizaci počáteční investice do IS. 

  

IS 

Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Obr. 2: Kontextový diagram 
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4 Analýza systému 

4.1 Lineární zápis typů entit 

Projekt (id_projektu, nazev_projektu, ulice, cislo_popisne, obec, psc, vzdalenost, datum_zahajeni, 

datum_ukonceni, vzdalenost, popis_projektu, cena_za_dilo, stavebni_denik, dozor_jmeno, dozor_ 

prijmeni, dozor_ kontakt) 

Jednotka (id_jednotky, nazev_jednotky, popis_jednotky) 

Kategorie (id_kategorie, id_rodice, nazev_kategorie) 

Ukol (id_ukolu, id_kategorie, nazev_ukolu, popis_ukolu, id_jednotky, norma) 

Ukol_projektu (id_ukolu_projektu, id_projektu, id_ukolu, mnozstvi, cena, odpracovano, 

naplanovano, zbyva, datum_zahajeni, datum_dokonceni, pocet_odbornych, pocet_pomocnych) 

Osoba (id_osoby, jmeno, prijmeni, ulice_osoba, cislo_popisne_osoba, obec_osoba, psc_osoba, 

datum_narozeni, misto_narozeni, telefon, login, heslo) 

Pozice (id_pozice, nazev_pozice, odborna, cena_dle_normy) 

Role (id_role, popis_role, je_admin) 

Zamestnanec (id_zamestnance, id_osoby, id_pozice, id_role, datum_od, datum_do, hodinova_mzda) 

Znacka_smeny (id_znacky_smeny, nazev_smeny, popis_smeny) 

Smena (id_smeny, id_zamestnance, id_ukolu_projektu, datum_smeny, id_znacky_smeny, 

pocet_hodin_planu, pocet_jednotek_planu, potvrzeny_plan, pocet_hodin_vykonu, 

pocet_jednotek_vykonu, popis_vykonu, mzda) 

 

Legenda: primární_klíč, cizí_klíč 

4.2 Lineární zápis seznamu vztahů 

JE ( Zamestnanec, Osoba ) N:1 

JE_PRIRAZENA ( Pozice, Zamestnanec ) 1:N 

JE_PRIDELENA ( Role , Zamestnanec ) 1:N 

OBSAHUJE ( Projekt, Úkol_projektu ) 1:N 

JE_PRIDELEN ( Ukol_projektu, Smena) 1:N 

VYKONAVA ( Zamestnanec, Smena ) 1:N 

JE_PRIDELENA ( Znacka_smeny, Smena ) 1:N 

JE_PRIRAZEN ( Ukol, Ukol_projektu ) 1:N 

MA ( Ukol, Jednotka ) N:1 

OBSAHUJE ( Ukol, Kategorie ) N:1 
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4.3 ER diagram 

ER diagram (ERD – viz Obr.3) se používá k popisování typu informací, které budou ukládány 

do databáze. Je grafickým znázorněním jednotlivých entit a jejich vzájemných vztahů a vazeb. 

 

Obr. 3: ER diagram 

4.4 Třídní diagram 

Třídní diagram (viz.příloha č.1) následně zachycuje strukturu jednotlivých entit databáze, které 

jsou zobrazeny na předešlém ERD. Je však podstatně podrobnější, popisuje již i atributy jednotlivých 

entit a jejich datové typy. Vazby a vztahy jsou pochopitelně stejné. 

4.5 Datový slovník 

V datovém slovníku (viz.příloha č.2) jsou databázové entity a jejich atributy detailně popsány 

včetně integritních omezení a stručného popisu atributů. Podle datového slovníku pak budou 

jednotlivé databázové entity vytvořeny. 
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4.6 Use Case diagram 

Use Case diagram neboli diagram užití (Obr.4) slouží ke grafickému znázornění spolupráce 

mezi uživatelem a navrhovaným systémem, případně i dalším externím systémem, se kterým může 

vytvářený systém spolupracovat. 

 

Obr. 4: Use Case diagram 

4.7 Indexy 

Při návrhu fyzické struktury databáze byl proveden také rozbor nejčastěji používaných dotazů, 

na jehož základě byly doplněny některé důležité indexy zajišťující vyšší průchodnost celého systému.  

 

4.8 Diagramy datových toků  

Diagramy datových toků (Data Flow Diagramy, DFD) slouží coby grafický prostředek k návrhu 

a znázornění funkčního modelu systému a jeho jednotlivých částí v detailu. DFD nulté úrovně (Obr. 5) 

rozděluje celý informační systém na logické celky. Pro snadnější orientaci je vhodné jednotlivé celky 

číslovat.  
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Obr. 5: DFD – diagram nulté úrovně 

Na obrázku 6 je znázorněn DFD pro část systému, zajišťující evidenci zaměstnanců. Ukazuje, 

že při vkládání je nejprve nutné vytvořit v IS osobu, která nese veškeré informace, jako jsou jméno, 

příjmení, adresa atd. Poté se doplní a patřičné informace a zapíše o seznamu zaměstnanců. 

Obr. 6: DFD - zaměstnanci 
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DFD projektů zachycuje toky dat mezi procesy a datovými úložišti. 

 

Ostatní DFD diagramy jsou analogické k výše uvedeným. Smyslem této práce není uvést jejich 

kompletní výčet. Ze všech DFD je patrné, že množina informací přístupná zaměstnavateli coby 

administrátorovi IS, je mnohem větší než množina dostupná zaměstnancům. Zaměstnanci mají přístup 

pouze nezbytnému množství informací, týkajících se jeho osoby. 

4.9 Minispecifikace funkcí 

Minispecifikace funkcí slouží ke slovnímu popisu funkcí jednotlivých částí navrhovaného 

systému a interakce mezi systémem a uživatelem. Jsou zde popsány důležité vstupní a výstupní údaje 

včetně popisu akce, která se u této funkce IS provádí. 

Přihlášení do systému 

Vstup: login, heslo 

Výstup: úspěšné přihlášení do IS 

Akce: zobrazení formuláře pro přihlášení, uživatel zadá uživatelské jméno a heslo. V případě 

správných údajů je uživatel přihlášen do IS, v opačném případě je vyzván k opakování přihlášení  

  

Obr. 7: DFD - projekty 
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Osoba 

1. Přidání osoby 

o Vstup: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum a místo narození, telefon, 

login, heslo 

o Výstup: nově vytvořená osoba 

o Akce: zobrazení formuláře pro novou osobu, uživatel (zaměstnavatel) formulář vyplní 

a uloží. IS zapíše údaje o nové osobě do tabulky Osoba.  

2. Editace osoby 

o Vstup: vybraná osoba ze seznamu 

o Výstup: upravené údaje o osobě 

o Akce: zobrazení formuláře pro editaci osoby, uživatel formulář upraví a uloží. IS 

zapíše upravené údaje zpět do databáze. 

3. Smazání osoby 

o Vstup: vybraná osoba ze seznamu 

o Výstup: smazaný záznam z tabulky Osoba 

o Akce: zobrazení dotazu, zda se má opravdu vybraná osoba smazat, v případě kladné 

odpovědi IS vybraný záznam vymaže z tabulky Osoba, v případě záporné odpovědi se 

neprovádí žádná akce 

Zaměstnanec 

1. Přidání zaměstnance 

o Vstup: záznam konkrétní osoby, pozice, role, datum nástupu, hodinová mzda 

o Výstup: nový záznam o zaměstnanci 

o Akce: Zobrazení formuláře pro nového zaměstnance, Uživatel formulář vyplní a 

uloží. IS zapíše údaje do tabulky Zamestnanec. 

2. Editace zaměstnance 

o Vstup: vybraný zaměstnanec ze seznamu (jeho údaje) 

o Výstup: upravené údaje o zaměstnanci 

o Akce: Zobrazení formuláře pro editaci zaměstnance, uživatel formulář upraví a uloží. 

IS zapíše upravené údaje zpět do databáze. 

3. Smazání zaměstnance 

o Vstup: vybraná zaměstnanec ze seznamu 

o Výstup: smazaný záznam z tabulky Zaměstnanec 

o Akce: zobrazení dotazu, zda se má opravdu vybraný zaměstnanec smazat, v případě 

kladné odpovědi IS vybraný záznam vymaže z tabulky Zamestnanec, v případě 

záporné odpovědi se neprovádí žádná akce 
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Projekt 

1. Přidání projektu 

o Vstup: název, adresa a popis projektu, datum zahájení a ukončení prací, vzdálenost od 

sídla firmy, případně informace o stavebním deníku a stavebním dozoru 

o Výstup: nově vytvořený záznam o projektu 

o Akce: zobrazení formuláře pro nový projekt, uživatel formulář vyplní a uloží. IS 

zapíše údaje o nové osobě do tabulky Projekt.  

2. Editace projektu 

o Vstup: vybraný projekt ze seznamu 

o Výstup: upravené údaje o projektu 

o Akce: zobrazení formuláře pro editaci projektu, uživatel formulář upraví a uloží. IS 

zapíše upravené údaje zpět do databáze. 

3. Smazání projektu 

o Vstup: vybraný projekt ze seznamu 

o Výstup: smazaný záznam z tabulky Projekt 

o Akce: zobrazení dotazu, zda se má opravdu vybraný projekt smazat, v případě kladné 

odpovědi IS vybraný záznam vymaže z tabulky Projekt, v případě záporné odpovědi 

se neprovádí žádná akce 

Úkol projektu 

1. Přidání úkolu projektu 

o Vstup: identifikace projektu a úkolu, množství (počet jednotek), cena, termín zahájení 

a dokončení úkolu 

o Výstup: nový úkolu na projektu 

o Akce: Zobrazení formuláře pro nový úkol projektu, uživatel formulář vyplní a uloží. 

IS zapíše údaje do tabulky Ukol_projektu. 

2. Editace úkolu projektu 

o Vstup: vybraný úkol projektu ze seznamu (jeho údaje) 

o Výstup: upravené údaje o úkolu 

o Akce: Zobrazení formuláře pro editaci úkolu projektu, uživatel formulář upraví a 

uloží. IS zapíše upravené údaje zpět do databáze. 

3. Smazání úkolu 

o Vstup: vybraný úkol projektu ze seznamu 

o Výstup: smazaný záznam z tabulky Ukol_projektu 

o Akce: zobrazení dotazu, zda se má opravdu vybraný úkol smazat, v případě kladné 

odpovědi IS vybraný záznam vymaže z tabulky Ukol_projektu, v případě záporné 

odpovědi se neprovádí žádná akce 
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Uvedený výpis obsahuje pouze část minispecifikací funkcí systému. Ostatní probíhají 

analogicky, kdy se zobrazí formulář pro nový záznam (případně upravovaný záznam) a po vyplnění je 

záznam či jeho úprava zapsána do IS. Stejně je tomu i v případě číselníků.  

Před vlastním zápisem záznamu do databáze probíhá kontrola zadaných údajů, zda odpovídají 

definici příslušných atributů v databázi. Například při přidělování hesla je prováděna kontrola, zda obě 

zadaná hesla jsou stejná. Pokud tomu tak není, je zobrazeno hlášení o chybě a uživatel je opětovaně 

vyzván k zadání hesel do formuláře. 
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5 Implementace 

5.1 Návrh datové struktury 

Jednou ze základních úloh bylo vytvoření datové struktury, která je zobrazena třídním 

diagramem (viz. Příloha č. 2). Mezi hlavní entity patří „ smena, zamestnanec, ukol_projektu“. Na 

každou z těchto entit jsou dále vázány potřebné číselníky.  

Tabulka „smena“ je nositelem informace jednak o úkolech naplánovaných zaměstnancům a 

jednak vykonané práce. Obsahuje atributy plánovaného množství práce a také skutečně vykonané, 

díky čemuž je snadné zjistit stav skutečnosti oproti plánu. Původní návrh databázové struktury (obr. 8) 

obsahoval dvě samostatné tabulky – „smena“ a „vykon“. Datová analýza však ukázala, že se 

z databázového hlediska jedná o tabulky, které obsahují redundantní data a byly sloučeny do jedné.  

Jednou z implementovaných datových struktur je „strom“ v podobě tabulky „kategorie“. 

Původní návrh obsahoval dvě podobné tabulky, z nichž každá představovala jednu úroveň zanoření ve 

struktuře. Tento návrh byl nahrazen právě zmiňovaným stromem, kdy jedním z  atributů je 

„id_rodice“, který odkazuje na nadřazený uzel. Hodnota „NULL“ označuje kořen stromu. Aplikace 

pracuje pouze se stromem výšky 1. 

 

5.2 Číselník kategorií 

Dalším dílčím úkolem v průběhu vlastní implementace byla tvorba číselníku kategorií, jehož 

existence byla nutná pro další vývoj systému. Existuje sice mnoho databází stavebních prací, které tyto 

číselníky také využívají, ty jsou však natolik komplexní, že nejsou použitelné pro vyvíjený IS. Bylo 

tedy potřeba stanovit minimální potřebné množství kategorií a podkategorií podle praxe tak, aby se 

daly jednotlivé úkoly do těchto kategorií přiřadit. Protože nelze předem říci, jestli je výsledná 

kategorizace dostatečná, byla do systému přidána funkcionalita, která dovoluje správci upravovat 

nejen tento, ale všechny potřebné číselníky. 

Obr. 8: Původní návrh databáze 
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5.3 Automatické plánování 

Další úlohou byla realizace mechanismu automatického přidělování úkolů jednotlivým 

zaměstnancům, která vyžadovala provedení změn v původním návrhu v podobě přidání nových 

atributů. Jedná se například o atributy „pocet_pomocnych“ a „pocet_odbornych“ entity 

„ukol_projektu“, které slouží ke stanovení počtu pracovníků potřebného k vykonání daného úkolu. 

V praxi se může počet pracovníků na stejný úkol na různých projektech lišit. Proto jsou tyto atributy 

přiděleny přímo úkolu projektu.  

Následující část práce byla rozhodně jednou z nejzajímavějších a nejobtížnějších. Vlastní proces 

plánování je zapouzdřen do dvou uložených procedur na serveru SQL, které jsou pojmenovány 

„vytvor_plan“ a „vytvor_plan2“. Rozdíl mezi těmito procedurami je v přístupu k rozhodování o 

přidělení úkolu. První z nich („vytvor_plan“ - viz Příloha č. 4) přiděluje zaměstnance podle 

dostupných kapacit, prioritou je datum dokončení úkolu bez ohledu na nutný počet pracovníků, který 

je zaznamenám u každého úkolu projektu. Druhá procedura respektuje právě tento počet zaměstnanců 

a podle něj plán sestaví. 

Procedury postupně prošly různými podobami až do té dnešní, kdy se jim jako parametr předává 

datum v rozmezí od-do a počet hodin na jednu směnu. Procedura postupně projde zadaný interval 

(pouze pro dny pondělí-pátek včetně svátků), zjistí úkoly, které mají být realizovány, najde potřebné 

informace o počtu jednotek k odpracování, ty přepočítá pomocí normy na časovou potřebu v hodinách. 

Takto zjistí, kolik času je potřeba na který úkol projektu v daném intervalu. Dále je potřeba zjistit, 

kolik je k dispozici zaměstnanců, kteří budou zahrnuti do plánu a těmto zaměstnancům jsou postupně 

přidělovány úkoly.  

Další věcí, kterou je nezbytné vzít v úvahu, je možnost spustit plánovací proceduru v průběhu 

již naplánovaného období. V takovém případě se ověří, zda je zbývající plán dostatečný. Do plánování 

se bere rozdíl mezi zbývajícím množstvím a množstvím již naplánovaným. Následně provedeme 

plánování dle předchozího popisu, jen bude plánování začínat prvním dnem, kdy nejsou zaměstnanci 

vytížení. Protože se jedná celkem o složitý proces, musel jsem prozatím přistoupit k omezení, kdy 

procedura generuje jednosměnný provoz (pro stavebnictví je dostačující) podle zadaného počtu hodin 

na směnu. Obě procedury pracují ve dvou krocích. V prvním kroku pracují se zaměstnanci na 

odborných pozicích a v druhém pak s pomocnými. 

Zobrazení naplánovaných úkolů je provedeno v podobě datové tabulky, kdy pro snadnější 

listování v záznamech plánu byl do formuláře umístěn kalendář. Po označení konkrétního dne se 

aktualizuje tabulka se záznamy plánu. Zobrazí se plán na týden (7 dní) začínající označeným dnem. 

Pro kalendář bylo využito hotové komponenty  YUI Calendar využívající technologii JavaScript 

(obr.9). 

 V průběhu implementace procedur pro automatické plánování byly provedeny základní testy 

funkčnosti. Až delší provoz na reálných datech ukáže, zda je implementace vyhovující pro pravidelné 
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plánování. Testy funkčnosti na zkušebních datech neukázaly žádné problémy a chování obou procedur 

se jeví jako korektní. 

5.4 Implementační prostředí 

Implementace vlastního systému byla provedena s využitím technologie Java EE5 [5] spolu 

s frameworkem JavaServer Faces (JSF) [6], který umožňuje tvorbu webových šablon popsaných 

pomocí XML. Jeho použití je takové, že se vytvoří šablona pro vzhled a na jejím základě se vytvářejí 

další podřízené části. Tento framework tvoří jádro použitého návrhového vzoru MVC (Model View 

Controller) [7]. Jak je již z názvu zřejmé, tento návrhový vzor je používán k oddělení dat, logiky 

zpracování a vlastního zobrazení uživateli. Protože je architektura MVC v dnešní době velmi dobře 

známá, předpokládám, že ji čtenář zná a nebudeme se jí zde detailněji zabývat.  

K interakci s uživatelem potom slouží definované události vyvolávané na konkrétní akce. 

V rámci JSF bylo využito také podpory technologie AJAX (Asynchronous Javascript and XML), která 

byla využita pro dočítání podřízených dat bez nutnosti odeslání celého formuláře a jejich následné 

zobrazení.  

Dále bylo využito frameworku JPA (Java Persistent API) v podobě implementace EclipseLink. 

Tento framework umožňuje snadné propojení mezi logickou a datovou částí aplikace pomocí 

objektově relačního mapování (ORM), což je programovací technika sloužící k automatické konverzi 

dat mezi relační databázi a objektovým programovacím jazykem. V průběhu implementace systému 

však byly nalezeny některé nedostatky tohoto frameworku. Jako příklad zde uvedu nekorektní chování 

v případě řazení seznamu kategorií podle atributu id_rodice, kdy tento atribut může nabývat hodnoty 

NULL. V případě, že řazený seznam takovýto záznam obsahuje, je zcela z výpisu vyloučen. Proto je 

v případě struktury obdobné databázové entitě „kategorie“ nutné řazení záznamů pouze podle položek, 

které nemohou hodnoty NULL nabývat. 

Pro vlastní databázi bylo využito Microsoft SQL Server 2008 [8]. Pro  roli aplikačního serveru 

byl vybrán GlassFish 3.01.  
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6 Popis výsledného systému 

Náš nově navržený IS je složen z několika částí rozdělených podle oblastí, kterých se týkají. 

Jsou to tyto části:  

- Evidence zaměstnanců 

- Evidence projektů 

- Plán směn zaměstnanců 

- Evidence vykonané práce 

- Výkaz mezd 

Do evidence zaměstnanců je zahrnuta veškerá agenda spojená se zadáváním osob do systému a 

následným přiřazením pracovní pozice a role do informačního systému těmto osobám. 

Evidence projektů je složena z tvorby projektů a přiřazování konkrétních úkolů těmto 

projektům. 

Na evidence zaměstnanců a projektů přímo navazují evidence vykonané práce a plánování 

směn.  

Plán směn (obr. 9) přiřazuje konkrétní datum plnění určitého úkolu projektu jednotlivým 

zaměstnancům. V evidenci vykonané práce je pak zachycena provedená realizace úkolů projektů 

zaměstnancem. 

Každá z těchto částí systému vyžaduje pro svůj korektní chod ještě příslušné číselníky.  

Celý systém je proveden ve dvou jazykových mutacích – česky a anglicky. 

 

 

Obr. 9: Přehled plánu směn 
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7 Závěr 

Zpracovaná práce řeší jednoduchý informační systém pro plánování směn, evidenci docházky a 

odvedené práce a tvorbu mezd zaměstnanců.  

Při tvorbě informačního systému se vyskytla řada problémů a komplikací, které se mi však 

povedlo zdárně překonat. Tento systém je pro naši firmu počátkem řešení základních věcí v oblasti 

plánování a mezd. Systém nejprve řádně otestujeme a potom provedeme školení zodpovědných 

zaměstnanců, kteří se budou na pořizování dat do IS aktivně podílet. Již v tuto chvíli však můžu říci, 

že nám tento systém značně usnadní práci v těch částech, pro které byl navržen. 

Do budoucna předpokládáme jeho rozšíření o modul kalkulací projektů a modul pro evidenci 

dokladů z důvodů přesnějšího hlídání a snižování nákladů na jednotlivých projektech.  
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Příloha 1 - Management – plánování a organizování 

Plánování a organizování patří mezi hlavní a základní manažerské činnosti. Plánování slouží ke 

stanovení cílů v určitém časovém horizontu a určení postupů, jak k těmto cílům dospět. Bez 

stanoveného cíle, strategii a postupu nemůžeme provést správné rozmístění zaměstnanců ani efektivní 

organizování nebo kontrolu. 

Organizování představuje vytvoření vnitřní organizační struktury celku tak, aby byl celek co 

nejvíce efektivní. V případě naší stavební společnosti se jedná o vytvoření vzájemného vztahu mezi 

zaměstnanci (jednotlivci i skupinami) a prostředky nutnými pro plnění daných úkolů (stroje, nástroje, 

nářadí…). 

Jak je vidět, plánování a organizování jdou bok po boku při vytváření stabilní a prosperující 

organizace. 

Plánování 

Plánování se zaměřuje především na stanovení cíle a nalezení cesty k tomuto cíli. Plán by měl 

odpovídat na otázky „co se bude dělat?  kdo to bude dělat? kdy to udělá? jak to udělá?“. Při tvorbě 

každého plánu je potřeba dbát na požadavky, jako jsou priorita, měřitelnost, zdroje, termíny a 

odpovědnosti. 

Priorita 

Priority určují zaměření na konkrétního zákazníka, který se může jevit z pohledu budoucnosti 

naší organizace jako strategický.  

Měřitelnost 

Dílčí části plánu musí být měřitelné. Je to z důvodu průběžného hodnocení a kontroly jeho 

plnění. 

Zdroje 

Zdroje chápeme jako materiální i nemateriální prvky, které potřebujeme k dosažení plánu. Patří 

se například zaměstnanci, stroje, pracovní nástroje a nářadí, dopravní prostředky, finanční prostředky, 

know-how atd.  

Termín a odpovědnost 

V každém plánu by se měl objevit i termín dokončení a určení odpovědnosti za splnění tohoto 

plánu. Termín může být buď pouze celkový za celý projekt, nebo se může skládat z dílčích termínů 

pro jednotlivé úkoly projektu. Takto postavený plán je mnohem lépe kontrolovatelný a dá se s ním 

mnohem lépe pracovat než s plánem, který obsahuje pouze konečný termín dokončení. 
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Organizování 

K hlavním prvkům organizování patří specializace, koordinace, seskupování zaměstnanců a 

dělba kompetencí. Úkolem organizování je najít vhodnou specializaci zaměstnance, protože především 

ta zvyšuje produktivitu práce zaměstnance a také usnadňuje kontrolu jeho výsledků. To však přináší 

větší nároky na koordinaci celku.  

Koordinaci provádí pověřený zaměstnanec - nadřízený, který má zodpovědnost optimální a 

efektivní vedení jemu svěřené skupiny zaměstnanců. Zlepšení koordinace lze dosáhnout správným 

seskupením zaměstnanců do pracovní skupiny. Toto seskupování probíhá podle určitých kriterií, která 

jsou různá pro různé úkoly. Mezi kriteria patří například již zmiňovaná specializace a kvalifikace 

zaměstnanců, čas (rozdělení do směn), vytvářený produkt (projekt) či místo realizace projektu. V praxi 

však nelze jednoznačně určit jedno kriterium, podle kterého zaměstnance seskupit. Často se jedná 

vhodnou kombinaci jednotlivých kriterií tak, aby výsledná skupina byla pro daný úkol vhodná.
1
 

 

Příklad 

Vše budu demonstrovat na zjednodušeném příkladu rekonstrukce rodinného domku, kdy 

objednatel požaduje vybourání starých omítek a elektroinstalace a provedení nových. 

Koordinátor nejprve zjistí časovou náročnost jednotlivých prováděných úkonů, potřebné 

množství zaměstnanců v dané kvalifikaci k těmto úkonům. Zjistí například, že na vybourání omítek 

bude potřeba na pět pracovních dnů dva pomocné pracovníky, protože na bourací práce nepotřebuje 

zaměstnance s odbornou kvalifikací. Bude pro ně potřebovat dvě bourací kladiva, prodlužovací šňůry, 

dvě lopaty a stavební kolečko. Bude také potřeba zajistit kontejner na vybouranou stavební suť a jeho 

postupné vyvážení. Na začátku zahájení prací ještě bude potřebovat elektrikáře a instalatéra. Elektrikář 

odpojí zbytečné pevně instalované elektrické spotřebiče a přebytečné zásuvky, instalatér pak odpojí 

radiátory tak, aby bylo odstraňování starých omítek co nejjednodušší a nejrychlejší. 

Po odbourání starých omítek bude potřeba opět elektrikář s jedním pomocným pracovníkem na 

provedení nové elektroinstalace. Tyto práce potrvají přibližně šest pracovních dnů. Dále budou 

potřeba dva zedníci a jeden pomocník, kteří budou omítat zdi. Tyto práce zaberou např. deset 

pracovních dnů. Poté nastoupí dva malíři, kteří dům vymalují. Jejich práce potrvá čtyři pracovní dny. 

Pak už bude zbývat jen namontovat zpět radiátory instalatérem, namontovat nové zásuvky, vypínače a 

odpojené spotřebiče elektrikářem a na závěr vše uklidit úklidovou četou. To zabere další dva dny. 

Podle tohoto rozpisu by se zdálo, že práce potrvá dvacet sedm pracovních dnů. Pravdou je, že 

již v průběhu práce elektrikáře mohou nastoupit zedníci s pomocníkem a začít za elektrikářem omítat 

hotové místnosti. Po zednících se však musí udělat časová prodleva, kdy se v domě bude pokud 

možno topit a větrat, aby omítky řádně vyschly před vymalováním. Tato prodleva je daná tloušťkou 

                                                      
1
 Zdroje : [9][10] 
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nové a může trvat klidně jeden měsíc. V projektu je tedy nutno s těmito technologickými prodlevami 

také počítat. 

Organizování v podobě jednoho projektu se zdá být celkem snadno proveditelné, avšak v reálu 

naše malá společnost pracuje zároveň třeba i na pěti projektech. Koordinování zaměstnanců a také 

přidělování prostředků na více projektech současně už zabere vedoucím pracovníkům mnohem více 

času, než by se mohlo zprvu zdát. Často se stává, že dva projekty vyžadují ve stejnou dobu 

zaměstnance se stejnou specializací a stejné prostředky. Pak je nutná koordinace nejen v rámci 

jednotlivých projektů, ale samozřejmě i mezi projekty. Nastupují různé priority jednotlivých časových 

úseků projektů či projektů jako celků. 
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Příloha 2 - Třídní diagram 
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Příloha 3 – Datový slovník 

Osoba 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_osoby int  PK ne ano jednoznačná identifikace osoby 

jmeno varchar 30 ne ne ne jméno 

prijmeni varchar 50 ne ne ne příjmení 

ulice_osoba varchar 50 ne ne ne ulice 

cislo_popisne_osoba varchar 15 ne ne ne číslo popisné 

obec_osoba varchar 50 ne ne ne obec 

psc_osoba varchar 6 ne ne ne PSČ 

datum_narozeni date  ne ne ne datum narození 

misto_narozeni varchar 50 ne ne ne místo narození 

telefon varchar 13 ne ano ne telefonní kontakt 

login varchar 30 ne ano ano uživatelské jméno do IS 

heslo varchar 30 ne ano ne heslo do IS 

Pozice 

Název typ vel. klíč null index Popis 

id_pozice int  PK ne ano identifikace pozice 

nazev_pozice varchar 30 ne ne ne název pozice 

odborna bit  ne ne ne odborná pozice 

cena_dle_normy int  ne ne ne normovaná cena 

Role 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_role int  PK ne ano jednoznačná identifikace role 

popis_role varchar 30 ne ne ne jméno 

je_admin bit  ne ne ne označení administrátora 

Jednotka 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_jednotky int  PK ne ano identifikace jednotky 

jednotka varchar 20 ne ne ne název jednotky 

popis_jednotky varchar 30 ne ne ne popis jednotky 
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Zamestnanec 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_zamestnance int  PK ne ano identifikace zaměstnance 

id_osoby int  FK ne ano identifikace osoby 

id_pozice int  FK ne ano identifikace prac.pozice 

id_role int  FK ne ano identifikace role v IS 

datum_od date  ne ne ne datum zahájení prac.poměru 

datum_do date  ne ano ne datum ukončení prac.poměru 

hodinova_mzda smallint 5 ne ne ne hodinová mzda 

Projekt 

název typ vel. klíč null index popis 

id_projektu int  PK ne ano identifikace projektu 

nazev_projektu varchar 50 ne ne ne název projektu 

ulice_projekt varchar 50 ne ne ne ulice 

cislo_popisne_projekt varchar 15 ne ne ne číslo popisné 

obec_projekt varchar 50 ne ne ne obec 

psc_projekt varchar 6 ne ne ne PSČ 

datum_zahajeni date  ne ne ne datum zahájení prací 

datum_ukonceni date  ne ne ne místo dokončení prací 

vzdalenost smallint  ne ne ne Vzdálenost od sídla firmy 

popis_projektu varchar 50 ne ne ne popis projektu 

cena_za_dilo int  ne ne ne cena za výslednou práci 

stavebni_denik varchar 15 ne ano ne číslo stavebního deníku 

dozor_jmeno varchar 30 ne ano ne jméno stavebního dozoru 

dozor_prijemni varchar 50 ne ano ne příjmení stavebního dozoru 

dozor_kontakt varchar 50 ne ano ne kontakt  

Znacka_smeny 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_znacky_smeny int  PK ne ano identifikace značky směny 

nazev_smeny varchar 20 ne ne ne název směny 

popis_smeny varchar 30 ne ne ne popis směny 
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Smena 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_smeny int  PK ne ano identifikace směny 

id_zamestnance int  FK ne ano identifikace zaměstnance 

id_ukolu_projektu int  FK ne ano identifikace úkolu projektu 

datum_smeny date  ne ne ne datum směny 

id_znacky_smeny int  FK ne ano identifikace značky směny 

pocet_hodin_plan numeric 10,2 ne ne ne počet hodin směny 

pocet_jednotek_plan numeric 10,2 ne ne ne počet jednotek (dle normy) 

potvrzeny_plan bit  ne ne ano ident. potvrzeného plánu 

pocet_hodin_vykon numeric 10,2 ne ne ne počet odpracovaných hodin 

pocet_jednotek_vykon numeric 10,2 ne ne ne počet odpracovaných jednotek 

popis_vykonu varchar 50 ne ne ne popis výkonu 

mzda numeric 10,2 ne ne ne mzda za úkol 

Ukol 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_ukolu int  PK ne ano jednoznačná identifikace úkolu 

id_kategorie int  FK ne ano identifikace kategorie úkolu 

nazev_ukolu varchar 30 ne ne ne název úkolu 

popis_ukolu varchar 50 ne ne ne popis úkolu 

id_jednotky int  FK ne ano identifikace měrné jednotky 

cena_za_mj numeric 10,2 ne ne ne cena za jednotku 

norma numeric 10,2 ne ne ne časová pracnost úkolu 

Kategorie 

název typ vel. klíč null index popis 

id_kategorie int  PK ne ano identifikace kategorie 

id_rodice int  FK ano ano identifikace rodiče 

nazev_kategorie varchar 100 ne ne ne název kategorie 
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Ukol_projektu 

Název typ vel. klíč null index popis 

id_ukolu_projektu int  PK ne ano identifikace úkolu projektu 

id_projektu int  FK ne ano identifikace projektu 

id_ukolu int  FK ne ano identifikace úkolu 

mnozstvi numeric 10,2 ne ne ne počet jednotek úkolu 

cena numeric 10,2 ne ne ne cena za úkol 

odpracovano numeric 10,2 ne ne ne počet odpracovaných jednotek  

naplanovano numeric 10,2 ne ne ne počet naplánovaných jednotek 

zbyva numeric 10,2 ne ne ne zbývající množství jednotek 

datum_zahajeni date  ne ne ne termín zahájení úkolu 

datum_dokonceni date  ne ne ne termín dokončení úkolu 

pocet_odbornych bit  ne ne ne počet odborných pracovníků 

pocet_pomocnych bit  ne ne ne počet pomocných pracovníků 
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Příloha 4 – Výpis části uložené procedury vytvor_plan 

CREATE PROCEDURE vytvor_plan  

 @datumod datetime, 

 @datumdo datetime, 

 @delka_smeny int 

AS 

 

-- pracovni dny v intervalu 

SET DATEFIRST  1 

SELECT * INTO #dny FROM pracovni_dny(@datumod, @datumdo) 

 

CREATE TABLE #fond ( 

 datum datetime, 

 id_zamestnance int, 

 odborna bit, 

 pocet_hodin numeric(10,2) 

)  

 

DECLARE 

 @id_ukolu_projektu int, 

 @datum_zahajeni datetime, 

 @datum_dokonceni datetime, 

 @pocet_odbornych int, 

 @pocet_pomocnych int, 

 @pocet_hodin numeric(10,2), 

 @pocet_jednotek numeric(10,2) 

-- iterace ukolu dle data dokonceni   

SELECT TOP 1 

 @id_ukolu_projektu = up.id_ukolu_projektu,  

 @datum_zahajeni = up.datum_zahajeni, 

 @datum_dokonceni = up.datum_dokonceni, 

 @pocet_odbornych = up.pocet_odbornych,  

 @pocet_pomocnych = up.pocet_pomocnych,  

 @pocet_hodin = ROUND(((zbyva - COALESCE((SELECT SUM(pocet_jednotek) 

FROM smena where datum_smeny >= GETDATE() AND smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0))*u.norma/pocet_odbornych)+0.49, 0), 

 @pocet_jednotek = (zbyva - COALESCE((SELECT SUM(pocet_jednotek) FROM 

smena where datum_smeny >= GETDATE() AND smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0))/pocet_odbornych 

FROM  

 ukol_projektu as up 

 inner join ukol as u ON u.id_ukolu = up.id_ukolu 

WHERE 

 up.datum_zahajeni <= @datumdo AND up.datum_dokonceni > @datumod and 

pocet_odbornych > 0 and 

 (zbyva - COALESCE((SELECT SUM(pocet_jednotek) FROM smena where 

datum_smeny >= GETDATE() AND smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0)) > 0 

ORDER BY 

 up.datum_dokonceni 
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WHILE @@ROWCOUNT <> 0 BEGIN 

 TRUNCATE TABLE #fond 

 -- fond pracovni doby pracovniku 

 INSERT INTO 

  #fond 

 SELECT 

  d.datum, z.id_zamestnance, p.odborna, @delka_smeny - 

COALESCE(s.pocet_hodin,0) 

 FROM 

  zamestnanec as z 

  inner join pozice as p on p.id_pozice = z.id_pozice 

  cross join #dny as d 

  left outer  join ( 

   SELECT 

    datum_smeny as datum, id_zamestnance, 

SUM(pocet_hodin) as pocet_hodin 

   FROM 

    #dny as d 

    inner join smena as v on v.datum_smeny = d.datum 

   GROUP BY 

    datum_smeny, id_zamestnance 

  ) AS s ON s.id_zamestnance = z.id_zamestnance AND s.datum = 

d.datum 

   

 INSERT INTO smena ( 

  datum_smeny, id_ukolu_projektu, id_zamestnance, 

id_znacky_smeny, pocet_hodin_plan, pocet_jednotek_plan) 

 SELECT TOP (@pocet_odbornych) 

  datum, @id_ukolu_projektu, id_zamestnance, 2,  

  case when pocet_hodin > @pocet_hodin THEN @pocet_hodin ELSE 

pocet_hodin END as pocet_hodin,  

  case when pocet_hodin > @pocet_hodin THEN @pocet_jednotek ELSE 

pocet_hodin/@pocet_hodin * @pocet_jednotek END as pocet_jednotek 

 FROM 

  #fond 

 WHERE 

  datum between @datum_zahajeni AND @datum_dokonceni AND odborna 

= 1  

 ORDER BY 

  datum, pocet_hodin desc 
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 -- dalsi ukol dle data dokonceni 

 SELECT TOP 1 

  @id_ukolu_projektu = up.id_ukolu_projektu,  

  @datum_zahajeni = up.datum_zahajeni, 

  @datum_dokonceni = up.datum_dokonceni, 

  @pocet_odbornych = up.pocet_odbornych,  

  @pocet_pomocnych = up.pocet_pomocnych,  

  @pocet_hodin = ROUND(((zbyva - COALESCE((SELECT 

SUM(pocet_jednotek) FROM smena where datum_smeny >= GETDATE() AND 

smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0))*u.norma/pocet_odbornych)+0.49, 0), 

  @pocet_jednotek = (zbyva - COALESCE((SELECT SUM(pocet_jednotek) 

FROM smena where datum_smeny >= GETDATE() AND smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0))/pocet_odbornych 

 FROM  

  ukol_projektu as up 

  inner join ukol as u ON u.id_ukolu = up.id_ukolu 

 WHERE 

  up.datum_zahajeni <= @datumdo AND up.datum_dokonceni > @datumod 

and pocet_odbornych > 0 and 

  (zbyva - COALESCE((SELECT SUM(pocet_jednotek) FROM smena where 

datum_smeny >= GETDATE() AND smena.id_ukolu_projektu = 

up.id_ukolu_projektu),0)) > 0 

 ORDER BY 

  up.datum_dokonceni 
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Příloha 5 – Programátorská příručka 

Postup při instalaci 

1. Na instanci Microsoft SQL Serveru 2008 vytvořit novou databázi 

2. Do databáze spustit skript \application\database\database.sql 

3. Na aplikačním serveru vytvořit JDBC pool směrovaný na vytvořenou databázi 

s těmito přihlašovacími údaji - jméno: „is_almeko“, heslo: „aaa“, v aplikačním serveru 

GlassFish je třeba do adresáře [kořenový adresář domény]\lib\ext umístit Microsoft 

SQL server JDBC driver (přiložen na CD v adresáři „\application\bin\lib\ Microsoft 

SQL Server JDBC Driver 3.0“) 

4. Na aplikačním serveru založit JDBC resource „jdbc/is“ využívající pool vytvořený 

v předchozím kroku 

5. Provést deploy aplikace \application\bin\is.ear na aplikační server 

6. Spuštění aplikace lze provést z administrační konsole aplikačního serveru, přihlášení 

do aplikace v roli administrátora je možné pod účtem „admin“, s heslem „admin“, 

do roli zaměstnance je pak možno použít kteréhokoliv z připravených zaměstnanců, 

např. „vlastik“, „vlastik“. 

Struktura přiloženého CD 

 application – aplikace evidence 

o bin – soubory pro instalaci aplikace 

 lib - knihovny potřebné k instalaci 

o src – zdrojové kódy (projekt vývojového prostředí NetBeans) 

o database – databázové skripty 

 


