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1. Úvod 

Do nedávna bylo pořízení informačního systému považováno za luxus, který si 

mohou dovolit jen velké společnosti. Finanční nákladnost pořízení vlastního IS měla 

těmto firmám přinést konkurenční výhodu a s tou spojený dodatečný finanční zisk, 

nebo úspory. S postupným vývojem, narůstající konkurencí mezi společnostmi 

vyvíjejícími informační systémy a vznikem bezplatných alternativ došlo k poklesu 

ceny informačních systémů. V současné době si proto vlastní informační systém 

může dovolit skoro každý. 

Další specifickou oblastí, která by si nový systém před pár lety nemohla dovolit je 

neziskový sektor. Organizace, které jsou odkázány na financování jinými subjekty, 

mají často problémy pokrýt náklady na provoz natož, aby investovali do moderních 

technologií. Možnost efektivněji a rychleji zpracovávat informace, uspořit čas 

pracovníků a tak dosáhnout finančních úspor je ale argumentem pro nasazení 

informačního systému i do neziskových organizací.  

Občanské sdružení Mensana se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním a 

psychosomatickými problémy. Pro tyto skupiny lidí organizuje různorodé činnosti 

zaměřené na motivaci a vzdělání, které je mohou motivovat, nebo pomoci zlepšit 

jejich stav. Cílem této práce je analýza současného stavu IS v této organizaci. 

Z požadavků které vzejdou z analýzy, bude navrženo řešení informačního systému, 

aby splňovalo jak funkční nároky, tak i finanční omezení vyhrazené na tento projekt. 

Jedním z požadavků na systém je umožnit přístup do systému všem zaměstnancům, 

usnadnit jim práci s evidencemi klientů, jejich zástupců a činností kterých se mohou 

klienti účastnit. Také vedení občanského sdružení bude moci efektivněji spravovat 

evidence o svých zaměstnancích a dobrovolnících na praxi, či finančních 

příspěvcích. 
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2. Teorie a metodologie navrhování informačního 

systému 

Tato kapitola diplomové práce popisuje a vysvětluje použité základní pojmy. Jsou 

zde také objasněny jednotlivé etapy projektování informačních systémů, Následuje 

popis metodik projektování IS a na závěr jsou objasněny pojmy funkčního a 

datového modelování. 

2.1. Základní pojmy 

Informace 

Jsou data, která pro daného příjemce mají určitý význam, jsou podkladem pro jeho 

rozhodování [2] 

Informační systém  

Lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, 

přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací 

dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení. [1] 

Databáze 

Databáze je souhrnem vzájemně souvisejících dat uložených bez redundancí a 

sloužících řadě aplikací. 

Systém řízení báze dat (SŘBD) 

Programové vybavení (software), které slouží k vymezení struktury databáze, jejímu 

naplnění daty, aktualizaci dat a k výběrům údajů podle potřeb uživatele 

prostřednictvím aplikačních programů. Systém řízení báze dat je součástí 

systémového softwaru. [2] 
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Základní funkčnost SŘBD zajišťují čtyři části:[2] 

 definování struktury databáze 

 naplnění databáze daty 

 aktualizace obsahu databáze 

 výběr dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT projekt 

Lze charakterizovat několika znaky. Za prvé, cíl projektu je vždy trojrozměrný, 

z hlediska nákladů, cílů projektu a časového omezení. Dále je projekt jedinečný 

z hlediska lidí tvořící projektový tým. Jeho realizace spočívá v plném využití lidských 

a materiálových zdrojů. Projekt je realizován za běžného provozu organizace a je 

třeba sladit projektové cíle s cíli zadavatele. [7] 

  

Aplikační 

programy 

SŘBD 

Databáze 

Obr. 2.1 - SŘBD 
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2.2. Postup projektování IS 

Projektování informačního systému prochází různými etapami. Souhrn těchto etap 

tvoří životní cyklus vývoje projektu. [5] 

1. Identifikace a výběr projektů – zde se identifikuje potřeba nového systému, 

požadavky uživatelů, podnikatelské cíle, priority vývoje systému. 

2. Zahájení a plánování projektů – v této etapě se přesně obsahově vymezí 

jednotlivé projekty, stanoví se řešitelský tým, určí se potřebné zdroje a časový 

plán dalšího postupu; vedení organizace učiní konečné rozhodnutí o realizaci 

projektu. 

3. Analýza současného stavu – současný informační systém je kriticky 

analyzován, hledají se jeho nedostatky a možnosti zdokonalení, poznatky 

z analýzy se konfrontují s požadavky uživatelů, analyzuje se stav využití 

informačních technologií, formulují se alternativy návrhu nového řešení. 

4. Návrh (projektování) nového řešení – tvorba nového systému, navrhují se 

datové struktury, vstupní formuláře a výstupní sestavy, dialogy, algoritmy, 

struktura programového řešení; někdy se rozlišuje mezi logickým a fyzickým 

návrhem – logický návrh systému je nezávislý na technologické platformě, 

formulují se alternativy návrhu nového řešení 

5. Zavedení (implementace) nového řešení – testování programů, instalace 

konečné verze softwaru, finalizace dokumentace, školení uživatelů, zkušební 

provoz systému, předání k rutinnímu provozu. 

6. Údržba systému – úpravy systému v důsledku změny vnějších podmínek, 

odstraňování skrytých závad, zlepšování funkcí systému. 

Tato diplomová práce se nezabývá všemi etapami životního cyklu, ale specializuje se 

analýzu současného stavu a následný návrh nového řešení. Proto jsou následující 

kapitoly věnovány těmto etapám.  
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Analýza datových požadavků 

Vstupní datové požadavky mohou být identifikovány a analyzovány čtyřmi základními 

způsoby[6]: 

 rozhovorem projektanta s uživateli systému 

 rozborem písemných materiálů 

 dotazníky 

 pozorováním 

Rozhovor analytika s uživateli slouží zejména k získání popisu zkoumané reality. 

Rozhovor je řízený, sledující cíle projektu a výsledné potřeby uživatelů. Mezi výhody 

rozhovoru patří osobní kontakt tazatele a respondenta zaručující že každé téma 

rozhovoru bude probráno. Rozhovor je náročný na přípravu tzn. vyhotovení scénáře 

rozhovoru. Je třeba také respektovat časová omezení na rozhovor ze strany 

respondenta. Dalším problémem může být snaha u řady respondentů odpovídat tak 

jak chce tazatel slyšet. 

Rozbor písemných materiálů je základním stavebním kamenem při analýze datových 

požadavků a proto by neměl být opomenut. Zkoumání probíhá ve všech 

dokumentech, které souvisí s analýzou datových požadavků. 

Dotazníková forma plní funkci spíše doplňkovou a fakultativní. Chybí ji možnost 

praktické interakce mezi tazatelem a respondentem. I sebelépe předem připravený 

dotazník nemůže předvídat podrobnosti vývoje odpovědí respondentů a tomu 

přizpůsobit další zkoumání. Proto se může dotazník spíše uplatnit v úvodní fázi 

analýzy, kdy poslouží k ujasnění cílů projektu, rozsahu řešení a omezujících 

podmínek. 

Pozorování zachycuje chování uživatelů v pracovním prostředí. Jedná se o taktéž 

doplňkovou formu, důvodů je několik: nároky na čas a náklady (čas analytika 

strávený pozorováním), nižší spolehlivost (při pozorování se uživatelé nemusí chovat 

tak jak jsou zvyklí v běžném provozu), obtížnost získání komplexního výsledku 

(pozorování nemusí zachytit celý průběh zkoumaného procesu). 
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2.3. Metodika projektování informační systémů 

Nedílnou částí projektování informačních systémů je volba dané metodiky. Metodika 

se dá charakterizovat jako souhrn postupů, metod, technik, nástrojů, které slouží 

k vývoji a zavedení informačního systému. [3] Definice jednotlivých pojmů je uvedena 

níže. 

Metoda 

Určuje, co je třeba provést v určité fázi metodiky. Je vždy spojena se specifickým 

přístupem, filozofií. Příklad: analýza informačních. [3] 

Technika 

Určuje, jak konkrétně dosáhnout požadovaného výsledku. Je konkretizací metody, je 

přesněji definovaná a tedy omezeněji aplikovatelná. Příklad: Yourdonova metoda 

strukturované analýzy a návrhu. [3] 

Nástroj 

Konkrétní prostředek tvořící součást určité metody, techniky. Příklad: diagram toků 

dat.[3] 

CASE nástroj 

Za CASE nástroj se dá považovat jakýkoliv nástroj, který napomáhá při vývoji 

softwaru a umožňuje aby jednotlivé úkoly při vývoji byly splněny co možná nejúčinněji 

a nejefektivněji. CASE nástroje mohou být rozděleny do tří následujících kategorií: 

upper-CASE, lower-CASE, intergrated-CASE. [8] 
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2.4. Strukturovaná analýza 

Při projektování informačního systému v této diplomové práci byla využita metoda 

strukturované analýzy. Uvedená metodika se snaží komplexně postihnout analytický 

a projekční proces, není však orientována procedurálně, tj. neformuluje postup při 

analýze a návrhu informačního systému. Je spíše relativně volně spjatým souborem 

metodických nástrojů, jejichž způsob i postup uplatnění je věcí řešitele. Silnou 

stránkou metodiky představuje grafická forma modelování, jednotlivé komponenty 

mají svou specifickou grafickou interpretaci. Z hlediska komunikace v řešitelském 

týmu, mezi řešiteli a uživateli i pro vytvoření jasnější celkové představy o struktuře a 

chování systému se grafická interpretace ukazuje jako jednoznačně výhodnější. [1] 

Esenciální model 

Výstupem strukturované analýzy je tzv. esenciální model. Tento model popisuje 

požadavky na projektovaný systém a úkoly které má splňovat. Skládá se ze dvou 

částí: 

Model prostředí 

Je reprezentován tzv. kontextovým diagramem, který zastřešuje celý model s 

 aplikací tří grafických prvků: transformace (vyjadřuje řešený systém), terminátorů 

(odpovídající zdrojům a příjemcům dat vstupujícím do a vystupujícím ze systému) a 

datových prvků spojujících transformace s terminátory, zobrazuje podstatu, vymezení 

řešeného systému. Veškeré popisy užité v diagramu jsou zahrnuty do datového 

slovníku.[1] 

Model chování 

Obsahuje tři vzájemně se doplňující pohledy na systém:  

 model transformace dat (funkční struktura)  

 informační model (modeluje datovou strukturu systému) 

 modely dynamiky (mapuje chování systému) [1] 

Dále bude popsáno funkční a datové modelování, modely dynamiky nebude v této 

práci použit.   
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Systém 

Subsystém 1 

Funkce 1.1 

1.1.1 Název 
podřízené funkce 

Funkce 1.2 

1.2.1 Název 
podřízené funkce 

Funkce 1.3 

1.3.1 Název 
podřízené funkce 

Subsystém 2 Subsystém 3 

Funkce 1.4 

1.4.1 Název 
podřízené funkce 

2.5. Funkční modelování 

Spočívá v dekompozici navrhovaného systému na jednotlivé funkce a definici 

datových toků, které se mezi nimi nalézají.  

Graficky reprezentují funkční model dva digramy: 

Diagram funkční hierarchické struktury (FSD) 

Diagram datový toků (DFD) 

Diagram funkční hierarchické struktury 

Diagram znázorňuje výsledky funkční dekompozice. Podstata spočívá 

v hierarchickém rozkladu funkcí na podřízené úrovně. Tento způsob přehledně 

zobrazuje strukturu navrhovaného systému až do nejnižších úrovní rozkladu.  

 

 

  

Obr. 2.2 – Diagram funkční hierarchické struktury 
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Diagram datových toků (DFD) 

Diagram datových toků (z anglického pojmu Data Flow Diagram) slouží jako grafický 

prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu systému. Tento diagram se 

zobrazuje ve formě sítě, pomocí níž se vyjadřují funkce informačního systému a 

některé vazby mezi nimi a dalšími prvky diagramu. Diagram datových toků vyjadřuje 

toky dat a jejich transformace, tj. jaká vstupní data a jaké procesy jsou potřebné pro 

vyprodukování požadovaných výstupních dat. DFD nevyjadřuje časové uspořádání 

procesů, návaznost mezi jednotlivými funkcemi (procesy) je datová. [4] 

Proces 

Také někdy nazýván jako funkce. Transformuje vstupní data na výstupní. Značí se 

často zaobleným obdélníkem, nebo kruhem. Každý proces je pojmenován                 

a očíslován. 

 

 

Datový tok 

Reprezentuje informace, nebo úlohy, které se přemisťují z jedné části systému do 

druhé, nebo z okolí systému do systému a naopak. Graficky je datový tok obvykle 

vyjádřen šipkou, která znázorňuje směr toku dat. 

 

 

Datový sklad 

Využívá jako úložiště dat pro pozdější použití. Čtení, nebo zápis dat u datového 

skladu probíhá přes funkci. Graficky se často znázorňuje jako obdélník bez jedné 

stěny s názvem uvnitř. 

 

 

datový tok 

datový sklad

1. proces 

Obr. 2.4 – Datový tok 

Obr. 2.3 - Proces 

Obr. 2.5 – Datový sklad 
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Terminátor 

Vnější objekt, který se nachází v okolí systému. Není jeho součástí, ale komunikuje 

se systémem. Např. osoba, skupina osob, nebo jiný systém vně daného systému. 

Graficky se značí čtvercem, nebo obdélníkem s názvem. 

 

 

 

 

2.6. Datové modelování 

Odborná literatura má pro pojem datový model často rozdílné výklady. Podle jedné 

z definic lze za datový model považovat datové struktury modelovaného 

informačního systému. Tento model je pak abstrakcí, odrazem reálného světa 

z pohledu designéra realizujícího cíle, které má projektant dosáhnout. [1] 

Datové modelování můžeme rozdělit do třech úrovní konstrukce: 

 Sémantické modelování 

 Konceptuální modelování 

 Logické (relační) modelování 

 

2.6.1. Sémantické modelování 

První konstrukční úroveň datového modelování je úroveň sémantická, kdy na 

základě stanoveného cíle modelování jsou identifikovány datové prvky, poté dochází 

k jejich abstrakci do soustavy typů objektů a charakteristik. Posledním krokem je 

revize získané soustavy. [6]Postup lze tedy rozdělit do tří fází: 

  

 

 

 

terminátor 

Obr. 2.6 - Terminátor 
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Identifikace vstupních datových požadavků– prvním úkolem procesu datového 

modelování je vymezení cíle a rozsahu řešení datového modelu, které se odvodí od 

definice projektu určené v rámci prvních dvou etap životního cyklu vývoje 

informačního systému (viz. podkap. 2.2). Následuje identifikace vstupních datových 

požadavků za pomocí metod jako je rozhovor, dotazníkové řešení, rozbor písemných 

materiálů, pozorování či kombinace těchto metod. 

Specifikace typů objektů – analýzou textového materiálu jsou specifikovány typy 

objektů formující datovou strukturu. 

Revize struktury objektů – tato fáze datového modelování využívá srovnávací 

analýzy prvků objektové struktury k identifikaci a následné opravě negativních rysů 

modelu. Mezi tyto negativní rysy se řadí synonyma a homonyma objektů, jejich 

charakteristik, dále redundance typů objektů a jejich částí, nebo také definice 

stejných prvků objektivní reality. [6] 

 

2.6.2. Konceptuální modelování 

Historie metodiky tvorby datových modelů sahá do 80. let, kdy byla prezentována P. 

Chenem. Nazývá se metodou E-R a za dobu své existence byla několikrát 

modifikována. Jedná se konkrétně o grafický aparát, díky kterému můžeme vyjádřit 

datové struktury řešeného projektu. Konceptuální model využívá konstruktory metody 

popsané níže.  

Entita 

Reprezentuje třídu objektů reálného světa. Graficky je entita vyjádřena obdélníkem 

s uvedením svého názvu. Starší literatura hovoří o typu entity či množině entit, čímž 

podtrhuje nutnost oddělit třídu od jednotlivých objektů, tedy v prezentovaném pojetí 

entitu od výskytu entity.[1] 

 

  

Zaměstnanec 

Obr 2.7 - Zaměstnanec 
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Atribut 

Reprezentuje elementární vlastnost entity nebo vztahu. Každý atribut nabývá určitých 

konkrétních hodnot. Graficky někteří autoři modelují v  E-R diagramu atributy 

připojenými konektory s uvedením názvu atributů; z praktického hlediska tato forma 

při velkém počtu atributů modelujících realitu značně zobrazení modelu 

nezpřehledňuje. Je pak vhodnější uvádět atributy v samotném seznamu. [1] 

Složený atribut 

Je skupina atributů, které mají společný význam. Například atribut adresa je složen 

z jednoduchých atributů PSČ, město, ulice, číslo domu. [1] 

Vztah 

Reprezentuje asociace jedné nebo několika entit. S výskyty entit jsou spojeny 

výskyty vztahu. Graficky se vyjadřuje vztah spojnicí s verbálním popisem, Každý 

vztah je charakterizován třemi základními charakteristikami: stupněm, kardinalitou a 

volitelností.[1] 

Stupeň vztahu 

Stupeň vztahu udává počet entit, které se účastní jednoho vztahu 

Existují tyto stupně: 

 unární vztah zvaný také jako rekurzivní, je vztah prvního stupně, který se váže 

pouze k jedné entitě. Viz. Obr. 2.8 

 

 

 

 

 

  

řídí Pracovník

Obr 2.8 - Zaměstnanec 
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 binární vztah je vztah druhého stupně, jedná se o vztah mezi dvěma entitami 

zodpovídá za
Pracovník Činnost

 

Obr. 2.9 – Binární vztah 

 

 ternární vztah je vztah třetího stupně, zde se jedná o vztah mezi třemi entitami. 

Kardinalita 

Kardinalita vyjadřuje počet výskytů obou entit, které se účastní jednoho vztahu.[1] 

Výskyt entity může nabývat hodnot jedna až mnoho, pro které se používá značení 1 

až m, n. Graficky se značí šipkou u vztahu jedna a zdvojenou šipkou u vztahu 

mnoho. 

Kardinality mohou být tyto: 

 1:1 – Jeden k jednomu 

 1:N – Jeden k mnoha 

 M:N – Mnoho k mnoha 

Volitelnost 

Vyjadřuje povinnost, nebo volitelnost účasti entity ve vztahu. Graficky se znázorňuje 

povinnost účasti plnou čarou a volitelnost přerušovanou čarou. 

Doména 

Množina přípustných hodnot, které náleží 1 až N atributům. 

Klíč 

Klíč lze definovat jako skupinu atributů. Pomocí klíče identifikujeme výskyt dané 

entity. 

Kandidátní klíč 

Klíč jednoznačně identifikující výskyt dané entity. [1] Například výskytu entity Klient, 

můžeme přiřadit kandidátní klíč rodné číslo, nebo číslo klienta. 
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Primární klíč 

Kandidátní klíč zvolený k jednoznačné identifikaci výskytů entity. Platí definice, že I je 

primárním (ale také kandidátním) klíčem entity E, když: 

1) neexistují dva výskyty entity E, které mají stejnou hodnotu primárního 

(kandidátního) klíče 

2) jestliže se vypustí kterákoliv část primárního (kandidátního) klíče entity E, 

vlastnost 1) přestane platit. [1] 

Primární klíč se graficky značí symbolem #, který se umístí za jménem příslušného 

atributu. Například u entity Klient určíme primárním klíčem číslo klienta #. 

Alternativní klíč 

Kandidátní klíč, který nebyl vybrán jako primární klíč. Podle výše uvedeného příkladu 

kandidátních klíčů nebyl vybrán klíč rodné číslo.  

Cizí klíč 

Klíč entity, který je současně primárním klíčem jiné entity. Graficky se cizí klíč označí 

symbolem * doplňujícím jméno atributu.[1]Například: primární klíč číslopobočky # 

entity Pobočka je zároveň součástí primárního klíče entity Klient. Graficky cizí klíč 

značíme symbolem * za jménem příslušného atributu. 

Slabá entita 

Entita, jejíž primární klíč obsahuje cizí klíč. To znamená, že neexistuje žádný vlastní 

atribut (jednoduchý či složený), který by výskyty dané entity jednoznačně 

identifikoval. Všechny výskyty slabé entity tedy závisí na existenci jiné (silné) entity. 

Graficky se slabá entita vyznačuje zdvojeným obdélníkem. [1] 
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2.6.3. Logické relační modelování 

Modelování dat databázových systémů provázel vývoj, který dal vzniknout různým 

koncepcím. Konkrétně se jedná o tyto koncepce: 

 hierarchická 

 síťová 

 relační 

 objektová 

V této práci je využito prvků relačního modelování, které je často používáno při 

návrhu databázových systémů. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé 

konstruktory relačního modelování. 

Základní konstruktory:[1] 

Relace 

Dvourozměrná datová struktura tvořena záhlavím a tělem relace. 

Záhlaví relace 

Je to množina dvojic (Ai, Di), kde atribut Ai je přiřazen právě jedné doméně Di, pro 

i=1,2,…n všechna Ai musí být vzájemně odlišná. 

Tělo relace 

Je tvořeno množinou n-tic, které jsou množinami dvojic (Ai,vri), kde Ai je i-tý atribut a 

dále vri je r-tá hodnota z domény Di pro r=1,2,…m, kde m je počet n-tic v množině; m 

je pak kardinalitou a n stupněm relace (pro n=1 se hovoří o unární relaci, pro n=2 o 

binární atd. až po n-ární relaci). 

Pohled 

Odvozená (virtuální) relace, jejíž definice se odkazuje pouze na jiné, existující 

relace.[1] Z toho důvodu pohled nepotřebuje vlastní uložená data. Využívá se 

k omezenému přístupu k relačním tabulkám. 
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Snímek 

Odvozená relace, která na rozdíl od pohledu má svá zvlášť uložená data.[1] 

Výskyt relace 

V daném okamžiku odráží aktuální stav reálného světa modelovaný danou relací.[1] 

Relační modelování 

Při relačním modelování se užívá notace založené na následující výrokové formě. Na 

rozdíl od hierarchického i síťového modelování se zde již opouští grafická forma 

modelu, která zůstává zachována pouze v konceptuální úrovni. 

Relace Rv procesu modelování bude reprezentována svým záhlavím ve tvaru 

R(A1#,A2#,…,Am#,Am+1,…,An), kde Ai je i-tý atribut relace R, která je stupně n, a dále 

atributy A1#,A2#,…, Am# tvoří primární klíč relace o m složkách.[1] Například relaci 

KLIENT vyjádříme následovně: klient (rodné číslo#, jméno, příjmení). 

Normalizace 

Normalizace představuje odstraňování anomálií v datovém modelu. Postupnou 

dekompozicí datové modelu tzn., rozdělením atributů do většího počtu relací se 

dosáhne odstranění těchto anomálií. Zmíněny proces začíná u první normální formy 

a následuje vyššími normálními formami. Je definováno pět normálních forem a 

Boyce-Coddova normální forma (BCNF). 

1. normální forma 

V první normální formě (1NF) je relace, která neobsahuje vícehodnotové atributy. [1] 

2. normální forma 

Ve druhé normální formě (2NF) je relace, když je v 1NF a každý neklíčový atribut je 

plně funkčně závislý na primárním klíči relace. [1] 

3. normální forma 

Ve třetí normální formě (3NF) je relace, jestliže je v 2NF a zároveň každý neklíčový 

atribut je netranzitivně závislý na primárním klíči. [1] 
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Boyce-Coddova normální forma 

Relace je v BCNF právě tehdy, jestliže každý determinant funkční závislosti v relaci 

je zároveň kandidátním klíčem. 

Dále pak existují ještě čtvrtá a pátá normální forma. V této práci byla využita 

transformace relací do BCNF. 

 

2.7. Shrnutí teoretické části 

Účelem této části diplomové práce bylo popsání teoretických východisek týkajících 

se informačních systémů, používané metodologie jejich návrhu a metodiky při jejich 

projektování. Důraz byl zejména kladen na konkrétní etapy projektování IS, jako je 

analýza současného stavu a návrh řešení. 

Analýza bude provedena pomocí rozhovoru se zadavatelem a studiem současného 

informačního systému. Z výsledků této části vzejde konkrétní návrh řešení. 

Samotná kapitola návrhu řešení informačních systému využije funkčního modelování 

k dekompozici navrhovaného systému na jednotlivé funkce, datové toky pomocí 

diagramů funkční hierarchické struktury a diagramu datových toků. Další část této 

kapitoly bude věnována datovému modelování rozděleného na sémantickou, 

konceptuální a relačně logickou část. Výsledků funkčního i datového modelování 

bude využito při návrhu databáze, vstupních formulářů, pomocí kterých budou data 

vkládána a výstupních sestav které budou tyto data prezentovat. 

 

 

  



18 
 

3. Analýza současného stavu daného subsystému 

a požadavky na jeho racionalizaci 

3.1. Charakteristika společnosti 

Občanské sdružení Mensana bylo založeno skupinou terapeutů v roce 1996, jeho 

hlavní cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním, lidé trpící 

psychosociálními problémy, nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Sdružení se snaží 

pomáhat těmto lidem v nalezení uplatnění ve společnosti formou psychosociálních 

služeb. Další z mnoha činností této organizace je podpora samostatného bydlení, 

nebo motivační a vzdělávací aktivity. Klienti v tomto sdružení se mohou pod 

dohledem zaměstnanců věnovat zmíněným činnostem, aktivitám, které je mohou 

motivovat a pomoci zlepšit jejich stav. Občanské sdružení je neziskovou organizací 

tzn., že je finančně závislé na sponzorských darech a příspěvcích od státu. 

 

3.2. Analýza současného stavu 

Mezi nejdůležitější části procesu navrhování informačního systému patří analýza a 

zhodnocení současného stavu. Je třeba nejprve zjistit potřebné informace před 

samotnou realizací. K tomu slouží různé postupy od rozhovoru se zadavatelem, přes 

dotazník až po pozorování. Špatné vyjasnění požadavků na systém může vést k 

ztroskotání celého projektu. Proto je tato část navrhování IS klíčová. V mé práci jsem 

zvolil formu rozhovoru se zadavatelem kombinované s prozkoumáním současného 

stavu a níže jsem sepsal výsledky této činnosti. 
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Analýza současného systému byla vypracována na základě rozhovoru s vedením 

Mensana o. s. Rozhovor byl veden volnou formou a pilířem tohoto rozhovoru byly 

zejména tyto otázky: 

 Jaká je funkčnost současného systému? 

 Kdo se současným systémem pracuje? 

 Jaké jsou plusy a mínusy tohoto systému? 

 Co očekáváte od budoucího systému? 

 Jaké jsou časová a finanční omezení? 

 

V současné době používá občanské sdružení Mensana pro ukládání dat aplikace MS 

Office Excel. Této aplikace je využíváno pro evidenci údajů nově příchozích klientů a 

jejich případných zákonných zástupců, které se přepisují z podané přihlášky. Další 

částí současného IS je evidence stálých zaměstnanců, spolu s nimi jsou evidování 

dobrovolníci většinou z řad studentů, kteří zde absolvují praxi. Klienti se pod 

dohledem pracovníků věnují různým činnostem, které jsou taktéž evidovány. 

Docházka do těchto činností je stále evidována v papírové podobě.  

Se současným systémem pracuje výhradně vedení občanského sdružení. 

V budoucím systému je potřeba tento systém uživatelů přehodnotit a umožnit 

přistupovat do systému jak vedení tak řadovým zaměstnancům. Společně s tím 

vyvstává nutnost filtrovat obsah informačního systému pro jednotlivé typy uživatelů. 

Výhodou tohoto systému je jeho relativní jednoduchost. Tato databáze je spravována 

na jednom počítači a její hardwarová náročnost si vystačí s běžným kancelářským 

počítačem. Náklady na tuto aplikaci byly relativně nízké, bylo třeba zakoupit licenci 

na MS Office, jehož součástí je výše jmenovaný Excel. 

Mezi nevýhody naopak patří jednouživatelský přístup, kdy se souborem v MS Excel 

může pracovat současně jenom jeden uživatel. Další nevýhodou je nemožnost 

vytvořit různé typy oprávnění uživatelů a tím filtrovat, ke kterým datům mohou 

uživatelé přistupovat. Vkládání dat do polí jednotlivých tabulek současného systému 

není nijak ošetřeno, v případě používání budoucího systému všemi zaměstnanci by 

mohlo docházet k ukládání chybných, či nepřesných dat. Tuto databázi spravuje 

pouze vedení občanského sdružení, zaměstnanci k ní přístup z bezpečnostních 
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důvodů nemají. Z toho plyne další problém, většinu administrace spojené se 

systémem zpracovává vedení. Je zde požadavek na přesun některých úkonů na 

zaměstnance a snížení míry používání systému vedením. Jako jeden z hlavních 

problémů se také jeví neprovázanost jednotlivých evidencí a s tím spojený vznik 

duplicity dat, nový systém by měl tento nedostatek odstranit.  

Kromě zachování současných evidencí převodem do nového systému, s tím spojené 

zlepšení funkcionality a uživatelské přívětivosti požaduje vedení zakomponování 

nových prvků. Jedním z nich je vytvoření nové evidence, která by pokryla možnost 

evidování finančních příspěvků od různých dárců. Dalším požadavkem je možnost 

vytvářet reporty, které mohou složit jako podklady pro přehled a rozhodování vedení. 

Mohou být také využity k prezentaci dat při různých příležitostech, jako jsou žádosti o 

příspěvky, prezentace organizace na internetových stránkách atd. 

Z časového hlediska je projekt vzniku nového informačního systému omezen 

v řádech měsíců, konkrétně délka potřebná na jeho vyhotovení by neměla 

přesáhnout 6 měsíců. Je však předem počítáno s možným zpožděním, časové 

hledisko není pro vedení občanského sdružení prioritou. Naopak finanční rozpočet je 

pro tento projekt omezen a maximální investice nesmí přesáhnout výši 50 000 Kč. 

Důraz je kladen nejenom na jednorázové náklady spojené se vznikem informačního 

systému a také požadavkem udržet průběžné náklady spojené s provozováním 

budoucího IS na minimum. 

3.3. Výsledky analýzy současného stavu 

Z rozhovoru s vedením a následnou prací se současným systémem byly zhodnoceny 

různé varianty řešení. První varianta, které přišla v úvahu, byla úprava současného 

systému a odstranění zmíněných nedostatků. MS Excel je sofistikovaným nástrojem, 

avšak v rukou zkušených uživatelů. Proto je třeba zvolit takové řešení, které bude i 

pro nezkušeného uživatele přívětivé. Dalším nedostatkem podle vedení je chybějící 

možnost vytváření reportů. Samozřejmě Excel dokáže zpracovat i tento požadavek, 

v tomto případě je však kladen důraz na určitou formu automatizace při tvorbě těchto 

výstupů, aby odpadly nároky na znalost tvorby sestav uživatelem. Varianta úpravy 

stávajícího IS byla proto zavrhnuta. Další možnou variantou bylo vytvořit IS na míru 

přáním zadavatele, zde by vyvstal problém s finanční náročnosti a také časovým 
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kritériem. Třetí možností bylo použít existující nástroj zaměřený na tvorbu takovýchto 

systémů a přizpůsobit jej požadavkům zadavatele. Tím by odpadl problém ve formě 

časové náročnosti a nebyl by problém vytvořit poměrně jednoduchý, ale funkční 

informační systém, který by uspokojil nároky zadavatele. Jako vhodný kandidát se 

jeví jiná část kancelářského balíku MS Office a to Access. Tento program poslouží 

k tvorbě databáze, ve které budou uložena stávající a nová data. Program umožňuje 

vytvářet vstupní formuláře sloužící k zadávání dat a kontrolovat správnost těchto dat 

pomocí kritérii. Formuláře proto splňují požadavek na uživatelskou přívětivost při 

zadávání dat. MS Access také disponuje vlastním nástrojem pro tvorbu výstupních 

sestav. Přístup vedení a zaměstnanců bude oddělen. Zaměstnanci budou moci 

přistupovat pouze k vybraným formulářům a výstupním sestavám. Naopak vedení 

Mensana o. s. bude po zaškolení svěřena role administrátora budoucího IS a budou 

moci manipulovat se všemi formuláři a výstupními sestavami. Samotné realizaci 

bude předcházet zmapování jednotlivých datových toků a procesů v organizaci, které 

se poté zanesou do příslušných diagramů. Následně bude vytvořen relační model, 

na jehož základě vznikne databázová část aplikace. 

Shrnutí nedostatků stávajícího informačního systému: 

 jednouživatelský přístup 

 nedostatečná kontrola vkládaných dat 

 duplicita dat  

 malá uživatelská přívětivost 

 neexistence výstupních sestav 
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Z analýzy současného stavu vzešly konkrétní požadavky na funkce plánovaného 

informačního systému: 

 vkládání, editace a prohlížení záznamů o podaných přihláškách. 

 přehled o podaných přihláškách a informace o počtu přijatých či nepřijatých 

klientů. 

 vkládání, editace a prohlížení o klientech a jejich zástupcích. 

 přehled o počtech a údajích klientů a jejich zástupců. 

 vkládání, editace a prohlížení záznamů o zaměstnancích a dobrovolnících 

 přehled o počtu a údajích zaměstnanců 

 vkládání, editace a prohlížení záznamů o činnostech.  

 přehled činností, kterých se mohou klienti účastnit. 

 vkládání, editace a prohlížení záznamů o docházce klientů. 

 přehled o docházce klientů. 

 vkládání, editace a prohlížení záznamů o příspěvcích občanskému sdružení. 

 přehled obdržených finančních příspěvků za určené období. 
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4. Návrh racionalizace daného subsystému 

V této části diplomové práce jsou informace získané během analýzy současného 

stavu a návrhu nového informačního systému dekomponovány na jednotlivé procesy, 

datové toky, datové sklady, které vytvořily základy pro vznik diagramů funkční 

hierarchické struktury, kontextového diagramu a diagramů datových toků. 

4.1. Funkční dekompozice 

Během rozhovoru s vedením Mensana o. s. byly určeny jednotlivé subsystémy a 

funkce, které zakresleny do diagramu funkční hierarchické struktury obr. 4.1 a 

následně v podkapitole 4.2 popsány.  

 

 

Obr. 4.1-  Diagram hierarchické struktury 

  

IS  Mensana    

1. Evidence  

Přijímání klientů 

1.1  

Evidence přihlášek 

1.2  

Evidence klientů 

1.3 

Evidence zástupců 

2.  

Evidence osob 

2.1  

Evidence  

zaměstnanců 

2.2 

Evidence  

dobrovolníků 

2.3  

Evidence školení 

3.  

Evidence  aktivit 

3.1 

Evidence činností 

3.2  

Evidence docházky 

4.  

Evidence financování 
poboček 

4.1 

Evidence příspěvků 

4.2  

Evidence poboček 
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4.2. Popis funkcí 

Tato kapitola slovně popisuje funkce uvedené v diagramu funkční hierarchické 

struktury obr. 4.1. 

1. Evidence přijímání klientů 

Subsystém pro vkládání, editaci, odstraňování a prohlížení záznamů o přihláškách a 

údajích klientů či zástupců. Další funkcionalitou tohoto subsystému je tvorba 

výstupních sestav z níže uvedených evidencí.  

1.1 Evidence přihlášek 

Evidence všech podaných přihlášek a údajů v nich obsažených. Funkce umožňuje 

pomocí formuláře přidání nové přihlášky, úpravu či smazání stávajících přihlášek. 

Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. Funkce 

obsahuje výstupní sestavu Podané přihlášky a obr. 4.19 zobrazuje počet podaných 

přihlášek za dané období.  

1.2 Evidence klientů 

Evidence údajů o klientech. Funkce umožňuje pomocí formuláře přidání nového 

klienta, úpravu či smazání stávajících záznamů. Dále je možné mezi záznamy 

listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. Výstupní sestava Evidence klientů obr. 4.20 

obsahuje přehled klientů a jejich kontaktních údajích. 

1.3 Evidence zástupců 

Evidence údajů o zákonných zástupcích. Funkce umožňuje pomocí formuláře přidání 

nového zástupce, úpravu či smazání stávajících záznamů. Dále je možné mezi 

záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. Výstupní sestava Evidence 

zástupců obr. 4.21 obsahu je přehled zástupců a klientů, za které mají zástupci 

zplnomocnění. 

2. Evidence osob 

Subsystém pro vkládání, editaci, odstraňování a prohlížení záznamů o 

zaměstnancích a dobrovolnících. Další funkcionalitou tohoto subsystému je tvorba 

výstupních sestav z níže uvedených evidencí.  
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2.1 Evidence zaměstnanců 

Evidence údajů o zaměstnancích občanského sdružení Mensana . Funkce umožňuje 

pomocí formuláře přidání nového záznamu o zaměstnanci, úpravu či smazání 

stávajících záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také 

filtrovat. Součástí funkce je výstupní sestava s názvem Evidence zaměstnanců obr. 

4.22 zobrazuje souhrnný přehled zaměstnanců a rok jejich nástupu do zaměstnání.  

2.2 Evidence dobrovolníků 

Evidence údajů o dobrovolnících vykonávající praxi v občanském sdružení Mensana. 

Funkce umožňuje pomocí formuláře přidání nového záznamu o dobrovolníkovi, 

úpravu či smazání stávajících záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, 

vyhledávat nebo je také filtrovat.  

2.3 Evidence školení 

Evidence údajů o školeních nabízené zaměstnancům Mensana. Funkce umožňuje 

pomocí formuláře přidání nového záznamu o školení, úpravu či smazání stávajících 

záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. 

Součástí funkce je výstupní sestava s názvem Evidence školení obr. 4.26 zobrazuje 

souhrnný přehled školení a počtu účastníků školení. 

3. Evidence aktivit 

Subsystém pro vkládání, editaci, odstraňování a prohlížení záznamů o činnostech a 

docházce. Další funkcionalitou tohoto subsystému je tvorba výstupních sestav z níže 

uvedených evidencí.  

3.1 Evidence činností 

Evidence údajů o činnostech, kterých se mohou klienti zúčastnit. Funkce umožňuje 

pomocí formuláře přidání nového záznamu o činnosti, úpravu či smazání stávajících 

záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. 

Výstupní sestava Přehled činností obr. 4.23 obsahuje data o činnostech a účasti 

klientů na nich.  
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3.2 Evidence docházky 

Evidence údajů o docházce klientů. Funkce umožňuje pomocí formuláře přidání 

nového záznamu o docházce, úpravu či smazání stávajících záznamů. Dále je 

možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. Součástí funkce je 

výstupní sestava Evidence docházky obr. 4.24 udávající souhrny přehled o denní 

docházce klientů do občanského sdružení. 

4. Evidence financování poboček 

Subsystém pro vkládání, editaci, odstraňování a prohlížení záznamů o příspěvcích. 

Další funkcionalitou tohoto subsystému je tvorba výstupních sestav z níže uvedené 

evidence.  

4.1 Evidence příspěvků 

Evidence údajů o příspěvcích občanskému sdružení. Funkce umožňuje pomocí 

formuláře přidání nového záznamu o příspěvku, úpravu či smazání stávajících 

záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. 

Výstupní sestava Přehled příspěvků obr. 4.25 obsahuje měsíční přehled o 

příspěvcích Mensana o. s. a jejich procentuální podíl na celkové vybrané částce.  

4.2 Evidence poboček 

Evidence údajů o pobočkách občanskému sdružení. Funkce umožňuje pomocí 

formuláře přidání nového záznamu o pobočce, úpravu či smazání stávajících 

záznamů. Dále je možné mezi záznamy listovat, vyhledávat nebo je také filtrovat. 

Výstupní sestava Evidence poboček obr. 4.27 obsahujepřehled o pobočkách 

Mensana o. s. a přehled zaslaných příspěvků.  
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4.3. Funkční model 

Obr. 4.2 znázorňuje kontextový diagram navrhovaného informační systému.  

 

IS MensanaZaměstnanec

1. Úpravy

2. Výstupy 5. Úpravy

6. Výstupy

3. Údaje o klientovi 4. Výstupy

7. Informace 

o zástupci
8. Výstupy

Administrátor

Zástupce

Klient Veřejnost

9. Výstupy

Dobrovolník

10. Údaje o 

dobrovolníkovi

 

Obr. 4.2 - Kontextový diagram 

 

4.4. Diagram datových toků 

Diagram datových toků se skládá z vnitřních prvků systému (procesů) a vnějších 

prvků zvaných terminátory. Vazby mezi těmito prvky tvoří datové toky, jejichž uložení 

je řešeno pomocí datových skladů. Diagramy datových toků jsou pomocí jednotlivých 

úrovní dekomponovány až na základní úroveň. 
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4.4.1. DFD 1. úrovně 

 

1. Evidence 

Příjímání klientů
2. Evidence osob

3. Evidence 

aktivit

4. Evidence 

financování 

poboček

Zástupci Klienti

5. Veřejnost

2. Údaje zástupce, klienta

6. Údaje zaměstnance

9. Přihlášení klientem

10. Přihlášení klienta zástupcem

8. Výstupy z evidence osob

3. Změna údajů 

klienta, zástupce

ZaměstnanecAdministrátor

1. Údaje klienta

12. Změna údajů evidence zaměstnancem

10. Výstupy z evidence

4. Výstupy z evidencí přihláška, klient, 

zástupce

7. Změna údajů dobrovolníka, zaměstnance

15. Výstupy z evidence příspěvků

Dobrovolník

5. Údaje dobrovolníka

11. Změna evidence docházky, 

činnosti

13. Výstupy z 

evidence aktivit

14. Vkládání a změna údajů o příspěvku

15. Výstupy z evidence 

příspěvků

 

Obr. 4.3 – DFD 1. úrovně 
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Tab. 4.1 – Seznam DF 1.úrovně 

Číslo Název datového toku Informační řešení 

1 Údaje klienta Formulář Přihláška, Klient, 
Zástupce 

2 Údaje zástupce, klienta Formulář Přihláška, Klient, 
Zástupce 

3 Změna údajů klienta, zástupce Formulář Přihláška, Klient, 
Zástupce 

4 Výstupy z evidencí přihláška, klient, zástupce Sestava 1,2,3 

5 Údaje dobrovolníka Formulář Dobrovolník 

6 Údaje zaměstnance Formulář Zaměstnanec 

7 Změna údajů dobrovolníka, zaměstnance Formulář Dobrovolník, 
Zaměstnanec 

8 Výstupy z evidence osob Sestava 4 

9 Přihlášení klientem Formulář Docházka, Činnost 

10 Přihlášení klienta zástupcem Formulář Docházka, Činnost 

11 Změna údajů evidence docházka, činnost 
 

Formulář Docházka, Činnost 

12 Změna údajů evidence zaměstnancem 

 

Formulář Docházka, Činnost 

13 Výstupy z evidence aktivit Sestava 5,6 

14 Vkládání a změna údajů o příspěvku Formulář Příspěvek 

15 Výstupy z evidence příspěvku Sestava 7 
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4.4.2. DFD 2. úrovně – Evidence přijímání klientů 

 

Zástupce

Klient

Admin

Evidence 

přihlášek
Přihlášky

16. Podání přihlášky klienta

19. Požadavek na 

uložení přihlášky

20. Poskytnutí 

dat přihlášky

Evidence 

klientů a 

zástupců

Klienti a 

zástupci25. Požadavek 

na uložení 

klienta, zástupce

26. Poskytnutí 

dat klienta, 

zástupce

22. Údaje Klient

23. Údaje Zástupce

17. Podání přihlášky za klienta

18. Změna údajů 

evidence přihlášek

21. Výstupy z evidence 

přihlášek

24. Změna údajů 

evidence klientů a 

zástupců

27. Výstupy z evidence 

klientů a zástupců

 

Obr. 4.4 – DFD 2. úrovně Evidence přijímání klientů 

  

Číslo Název datového toku Informační řešení 

16 Podání přihlášky klienta Formulář Přihláška 

17 Podání přihlášky za klienta Formulář Přihláška 

18 Změna údajů evidence přihlášek Formulář Přihláška 

19 Požadavek na uložení přihlášky řádek tabulky Přihláška 

20 Poskytnutí dat přihlášky řádek výstupní sestavy 

21 Výstupy z evidence přihlášek Sestava1: Evidence přihlášek 

22 Údaje Klient Formulář Klient 

23 Údaje Zástupce Formulář Zástupce 

24 Změna údajů evidence klientů a zástupců Formulář Klient, Zástupce 

25 Požadavek na uložení klienta, zástupce řádek tabulky Klient, Zástupce 

26 Poskytnutí dat klienta, zástupce řádek výstupní sestavy 

27 Výstupy z evidence klientů a zástupců Sestava 2: Evidence klientů 
Sestava 3: Evidence zástupců  

Tab. 4.2 – Seznam DF  2. úrovně Evidence přijímání klientů 
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4.4.3. DFD 2. úrovně – Evidence osob  

 

Evidence 

zaměstnanců

Evidence 

Dobrovolníků
Dobrovolníci

Zaměstnanci

Dobrovolník

36. Poskytnutí dat 

zaměstnance

Admin

33. Údaje zaměstnanec

30. Požadavek na uložení 

dat dobrovolníka

31. Poskytnutí dat 

dobrovolníka

Zaměstnanci

28. Údaje dobrovolník

29. Změna údajů evidence dobrovolníků

32. Výstupy z evidence dobrovolník

34. Změna údajů evidence 

zaměstnanců
35. Požadavek na uložení dat 

zaměstnance

37. Výstupy z evidence 

zaměstnanec

39. Požadavek na uložení 

dat o školení

Školení Evidence 

školení
40. Poskytnutí dat 

školení

41. Výstupy z evidence 

školení

38. Změna údajů evidence školení41. Výstupy z evidence školení

 

Obr. 4.5 – DFD 2. Úrovně Evidence osob 

 

 

Číslo Název datového toku Informační řešení 

28 Údaje dobrovolník Formulář Dobrovolník 

29 Změna údajů evidence dobrovolníků Formulář Dobrovolník 

30 Požadavek na uložení dat dobrovolníka řádek tabulky Dobrovolník 

31 Poskytnutí dat dobrovolníka řádky výstupní sestavy 

32 Výstupy z evidence dobrovolník Sestava 8: Dobrovolník 

33 Údaje zaměstnanec Formulář Zaměstnanec 

34 Změna údajů evidence zaměstnanců Formulář Zaměstnanec 

35 Požadavek na uložení dat zaměstnance řádek tabulky Zaměstnanci 

36 Poskytnutí dat zaměstnance řádek výstupní sestavy 

37 Výstupy z evidence zaměstnanec Sestava 4: Evidence 
zaměstnanců 

38 Změna údajů evidence školení Formulář Školení 

39 Požadavek na uložení dat o školení řádek tabulky Školení 

40 Poskytnutí dat školení řádek výstupní sestavy 

41 Výstupy z evidence školení Sestava 8: Seznam školení 

Tab. 4.3 – Seznam DF 2. úrovně Evidence osob 
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4.4.4. DFD 2. úrovně - Evidence aktivit 

Zástupci

Klienti

Evidence 

činností

Evidence 

docházky

47.  Výstupy z evidence činností

43. Přihlášení k činnosti 

za klienta

48. Změna údajů evidence činností

44. Klienti docházejí

45. Požadavek na uložení dat činnosti

Docházka

Admin

Zaměstnanci

Činnosti

50.  Požadavek na uložení dat docházky

46. Poskytnutí dat činnosti

42. Přihlášení k činnosti 

klientem

51. Poskytnutí dat docházky

49. Změna ůdajů evidence docházky

52.  Výstupy z evidence docházky

48. Změna ůdajů evidence činností

49. Změna ůdajů evidence docházky

47.  Výstupy z evidence činností

52.  Výstupy z evidence docházky

 

Obr. 4.6 – DFD 2. úrovně Evidence aktivit 

 

Tab. 4.4 – Seznam DF 2.úrovně Evidence aktivit 

Číslo Název datového toku Informační řešení 

42 Přihlášení k činnosti klientem Formulář Činnost 

43 Přihlášení k činnosti za klienta  

44 Změna údajů evidence činností Formulář Činnost 

45 Požadavek k uložení dat činnosti řádek tabulky Činnost 

46 Poskytnutí dat činnosti řádek výstupní sestavy 

47 Výstupy z evidence činností Sestava 5: Evidence činností 

48 Klienti docházejí Formulář Docházka 

49 Změna údajů evidence docházky Formulář Docházka 

50 Požadavek na uložení dat docházky řádek tabulky Docházka 

51 Poskytnutí dat docházky řádek výstupní sestavy 

52 Výstupy z evidence docházky Sestava 6: Evidence docházky 
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4.4.5. DFD 2. úrovně – Evidence příspěvků 

 

Evidence 

příspěvků
příspěvky

Admin.

Veřejnost

56. Výstupy z evidence příspěvků

53. Poskytnutí údajů o příspěvcích

Změna údajů o příspěvcích

56. Výstupy z evidence příspěvků 55. Poskytnutí dat příspěvků

Evidence 

poboček
pobočky

54. Požadavek na uložení dat příspěvků

59. Poskytnutí dat poboček

57. Změna údajů o pobočkách

60. Výstupy z evidence poboček

 

Obr. 4.7 – DFD 2. úrovně Evidence příspěvků 

 

Tab. 4.5 – Seznam DF 2.úrovně Evidence příspěvků 

53 Poskytnutí údajů o příspěvku 
Změna údajů o příspěvcích 

Formulář Příspěvek 

54 Požadavek na uložení dat příspěvků řádek tabulky Příspěvek 

55 Poskytnutí dat příspěvků řádek výstupní sestavy 

56 Výstupy z evidence příspěvků Sestava 7: Evidence příspěvků 

57 Změna údajů o pobočkách Formulář Pobočka 

58 Požadavek na uložení dat poboček řádek tabulky Pobočka 

59 Poskytnutí dat poboček řádek výstupní sestavy 

60 Výstupy z evidence poboček Sestava 9: Evidence poboček 

 

  



34 
 

4.5. Informační popis 

4.5.1. Identifikace vstupních datových požadavků 

Vstupní požadavky pro tvorbu datového modelu byly zjištěny na základě rozhovoru 

s vedením Mensana o. s., dále pak studiem současného systému a používaných 

písemných formulářů. Vypracování datového modelu poslouží jako základ pro tvorbu 

požadované databázové aplikace.  

4.5.2. Datové objekty a jejich charakteristiky 

Podle analýzy (kap. 3) byly identifikovány objekty a ty poté charakterizovány. 

Pobočka 

Popis: pobočka občanského sdružení Mensana 

Charakteristika: číslo pobočky, město, ulice, číslo ulice, PSČ, telefon, email 

Příspěvky 

Popis: finanční dary pro Mensana o. s. 

Charakteristika: číslo příspěvku, částka příspěvku, číslo účtu, jméno přispěvatele, 

příjmení přispěvatele, datum přijmutí příspěvku 

Klient 

Popis: klient navštěvující Mensana o. s. 

Charakteristika: rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, město, ulice, číslo 

ulice, PSČ, telefon, email 

Zástupce 

Popis: zákonný zástupce klienta  

Charakteristika: rodné číslo, jméno, příjmení, město, ulice, číslo ulice, PSČ, telefon, 

email 

Přihláška 

Popis: přihláška podaná klientem, nebo zástupcem 

Charakteristika: číslo přihlášky, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, 

město, ulice, číslo ulice, PSČ, telefon, email  
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Zaměstnanec 

Popis: pracovník občanského sdružení. 

Charakteristika: rodné číslo zaměstnance, vzdělání, datum narození, místo narození, 

město, ulice, číslo ulice, PSČ, telefon, email 

Dobrovolník 

Popis: dobrovolník vykonávající praxi v Mensana o. s. 

Charakteristika: rodné číslo dobrovolníka, datum nástupu, datum ukončení praxe, 

jméno, příjmení, telefon 

Školení 

Popis: školení, které zvyšují kvalifikace zaměstnanců. 

Charakteristika: číslo školení, název, druh školení, datum školení, kapacita, cena 

Činnost 

Popis: činnosti, kterých se účastní klienti pod dohledem zaměstnance, nebo 

dobrovolníka. 

Charakteristika: číslo činnosti, název, datum, podrobnosti 

Docházka 

Popis: docházky klientů do činností. 

Charakteristika: Identifikační číslo docházky, datum příchodu, počet hodin 
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Struktura entit 

Pobočka  číslo pobočky (PK) 

Příspěvky  číslo příspěvku (PK) 

Klient   rodné číslo (PK) 

Zástupce  rodné číslo(PK) 

Přihláška  číslo přihlášky (PK) 

Zaměstnanec rodné číslo (PK) 

Dobrovolník  rodné číslo (PK) 

Školeni  číslo školení (PK) 

Činnost  číslo činnosti (PK) 

Docházka  identifikační číslo docházky (PK) 

 

4.5.3. Konceptuální model 

Pobočka

PK po_cislo#

Klient

PK kl_rc#

Zástupce

PK zas_rc#

Činnost

PK c_cislo#

  

Školení

PK s_cislo#

Přihláška

PK pr_cislo#

Zaměstnanec

PK z_rc#

pracuje je zapsán
podá

stará se

účastní se

Docházka

PK d_id#

eviduje se

školí se
zodpovídá

Příspěvky

PK pri_cislo#

vztahuje se

obdrží

Dobrovolník

PK p_rc#

má praxi

vypomáhá

Entita

Vztah

Povinná účast

Kardinalita na straně N

Název entity1

PK primární klíč

Legenda

Volitelná účast

Kardinalita na straně 1

 

Obr. 4.8 – E-R model 
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4.5.4. Logicky relační model 

Předběžné relace 

Tato část se věnuje předběžným relacím, ke kterým byly přiřazeny primární a cizí 

klíče. Primární klíče jsou značeny symbolem #, pro cizí klíče je použita zkratka 

písmen CK a nakonec možnost atributu, který je zároveň primárním i cizím klíčem je 

použit symbol *. 

Pobočka (po_cislo#,…) 

Příspěvek(pri_cislo#,po_cislo (CK),…) 

Klient (kl_rc#, po_cislo (CK),z_rc(CK),…) 

Zástupce(zas_rc #,…) 

Přihláška (pr_cislo #, kl_rc (CK), z_rc (CK),…) 

Zaměstnanec (z_rc#,po_cislo(CK),…) 

Dobrovolník (d_rc#,po_cislo(CK)…) 

Školení(s_cislo#,…) 

Činnost c_cislo#, z_rc (CK),d_rc(CK),…)  

Docházka (d_id#, kl_rc(CK),c_datum,…) 

Klient_zástupce(kl_rc*, z_rc*,…) 

Zaměstnanec_Školení(z_rc*, s_cislo*,…)  
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Úplné relace 

Úplné relace jsou tvořeny z předběžných relací doplněných o dodatečné atributy. 

Pobočka(po_cislo#, po_mesto, po_ulice, po_cislo, po_psc, po_tel, po_email) 

Příspěvky(pri_cislo #, po_cislo (CK), p_castka, p_ucet, p_jmeno, p_prijmeni, 

p_datum) 

Klient (kl_rc#,po_cislo (CK),zas_rc (CK), kl_jmeno, kl_prijmeni, kl_datnar, kl_mesto, 

kl_ulice, kl_ulcis, kl_psc , kl_tel, kl_email) 

Zástupce(zas_rc#, zas_jmeno, zas_prijmeni, zas_mesto, zas_ulice, zas_ulcis, 

zas_psc, zas_tel, zas_email) 

Přihláška (pr_cislo #, kl_rc (CK), z_rc (CK), pr_jmeno, pr_prijmeni, 

pr_datnar,pr_misnar, pr_mesto, pr_ulice, pr_ulcis, pr_psc , pr_tel,pr_email) 

Zaměstnanec (z_rc#,po_cislo (CK), z_vzdelani, z_datnar, z_misnar, z_mesto, 

z_ulice,  z_ulcis, z_psc , z_tel, z_email) 

Dobrovolník (d_rc#,d_datnas, d_datukon, d_jmeno, d_prijmeni, d_telefon ) 

Školeni (s_cislo #, s_nazev, s_druh, s_datum, s_cena, s_kap) 

Činnost (c_cislo#,z_rc (CK), d_rc (CK), c_nazev, c_datum, c_podr) 

Docházka (d_id#, kl_rc(CK), d_datpr,d_poceth, ) 

Zaměstnanec_Školení (z_rc*, s_cislo*,…) 

Klient_Činnost (kl_rc*,c_cislo*,…) 
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Doménové charakteristiky 

Tato část informačního popisu se zabývá převedením relací do tabulek, jejichž řádky 

tvoří atributy. Sloupce tabulek pak tvoří doménové charakteristiky jednotlivých 

atributů. Atributy jsou pak charakterizovány datovým typem a maximální délkou 

v rámci tohoto datového typu. Další charakteristikou je jedinečnost atributů tzn., jestli 

hodnota daného atributu musí či nemusí být jedinečná. Eviduje se také přípustnost 

prázdných hodnot zvaných NULL hodnoty. Poslední doménová charakteristika 

tabulky slouží k slovnímu popisu atributů. 

 

Tab. 4.6 – relace Pobočka 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

po_cislo# text (6) ANO NE Číslo pobočky 

po_mesto text (50) NE NE Město 

po_ulice text (50) NE NE Ulice 

po_psc text (5) NE NE PSČ 

po_tel text (12) NE NE Telefon 

po_email text (50) NE NE Email 

 

Tab. 4.7 – relace Příspěvek 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

pri_cislo# automatické 
číslo 

ANO NE Číslo příspěvku 

po_cislo text (6) NE NE Název pobočky, které je 
příspěvek určen 

pris_castka číslo (6) NE NE Částka 

pris_ucet text (20) NE ANO Účet 

pris_jmeno text (50) NE ANO Jméno dárce 

pris_prijmeni text (50) NE ANO Příjmení dárce 

pris_datum datum (9) NE NE Datum obdržení 
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Tab. 4.8 – relace Klient 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

kl_rc# text (10) ANO NE Rodné číslo 

po_cislo text (6) NE NE Název pobočky, kterou klient 
navštěvuje 

z_rc text (10) NE NE Rodné číslo  

kl_jmeno text (50) NE NE Jméno 

kl_prijmeni text (50) NE NE Příjmení 

kl_datnar datum NE NE Datum narození 

kl_misnar text (50) NE ANO Místo narození 

kl_mesto text (50) NE NE Město 

kl_ulice text (50) NE NE Ulice 

kl_ulcis text (5) NE NE Číslo ulice 

kl_psc text (5) NE NE PSČ 

kl_tel text (12) NE NE Telefon 

kl_email text (50) NE ANO Email 

 

Tab. 4.4 – relace Zástupce 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

zas_rc# text (10) ANO NE Rodné číslo 

zas_jmeno text (50) NE NE Jméno 

zas_prijmeni text (50) NE NE Příjmení 

zas_mesto text (50) NE ANO Město 

zas_ulice text (50) NE ANO Ulice 

zas_ulcis text (5) NE ANO Číslo 

zas_psc text (5) NE ANO PSČ 

zas_tel text (12) NE NE Telefon 

zas_email text (50) NE ANO Email 
 

Tab. 4.9 – relace Přihláška 

 

  

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

pr_cis# automatické 
číslo 

ANO NE ID číslo přihlášky 

z_rc CK text (10) NE ANO Rodné číslo zástupce, které je 
přiřazeno k přihlášce 

pr_datum datum NE NE datum podání přihlášky 

pr_rozhodnuti ano/ne NE NE rozhodnutí o přijetí, nepřijetí 
klienta 
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Tab. 4.10 – relace Zaměstnanec 

Atribut Datový typ 
(délka) 

Jedinečnost Null Popis 

z_rc# text (10) ANO NE Rodné číslo zaměstnance 

po_cislo text (6) NE NE Číslo pobočky 

z_jmeno text (50) NE NE Jméno 

z_prijmeni text (50) NE NE Příjmení 

z_datnas datum NE NE Datum nástupu 

z_datnar datum NE NE Datum narození 

z_vzdelani text (50) NE NE Dosažené vzdělání 

z_mesto text (50) NE NE Město 

z_ulice text (50) NE NE Ulice 

z_ulcis text (5) NE NE Číslo ulice 

z_psc text (5) NE NE PSČ 

z_email text (50) NE ANO Email 

 

Tab. 4.11 – relace Dobrovolník 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

p_rc# text (10) ANO NE Rodné číslo 

d_datnas datum NE NE dat nástupu praxe 

d_datukon datum NE NE dat ukončení praxe 

d_jmeno text (50) NE NE jméno dobrovolníka 

d_prijmeni text (50) NE NE příjmení dobrovolníka 

d_telefon text (20) NE NE telefon dobrovolníka 

 

Tab. 4.12 – relace Školení 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

s_cislo# text (5) ANO NE id číslo školení 

s_nazev text (50) NE NE Název 

s_druh text (50) NE NE Druh 

s_datum text (8) NE NE Datum 

s_cena číslo NE NE Cena školení 

s_kapacita číslo NE NE Kapacita účastníků 

 

Tab. 4.13 – relace Činnost 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

p_cislo# automatické 
číslo 

ANO NE id činnosti 

p_rc text (10) NE NE rodné číslo pracovníka 

c_nazev text (20) NE NE Název 

c_datum datum NE NE Datum 

c_podr text (300) NE NE Podrobnosti 
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Tab. 4.14 – relace Docházka 

Atribut Datový typ Jedinečnost Null Popis 

d_id# automatické 
číslo 

ANO NE id číslo docházky 

kl_rc text (10) ANO NE rodné číslo klienta 

d_datumpr datum NE NE čas příchodu na pobočku 

d_poceth číslo NE NE počet hodin strávený 
různými činnostmi 

 

4.5.5. Definice číselníků 

Navrhovaný IS nepoužívá externích číselníků, pouze interních. 

Použité interní číselníky: 

Relace Přihláška, Činnost, Docházka, Příspěvek jsou tvořeny automatickým 

přírůstkovým primárním klíčem. 

Relace Klient, Zástupce, Zaměstnanec, Dobrovolník jsou charakterizovány rodným 

číslem. 

Školení má generovaný primární klíč tvořený z prvních 2 písmen názvu školení a tří 

náhodně generovaných čísel. Relace Pobočka velice podobný primární klíč prvních 3 

písmen názvu školení a tří náhodně generovaných čísel. 

4.5.6. Seznam datových úložišť 

V Tab. 4.6 jsou zobrazeny datové sklady a k nim přiřazeny odpovídající entity E-R 

modelu. 

Tab. 4.15 – Seznam datových úložišť 

Název datového skladu Název entity 

Přihlášky Přihláška 

Klienti a zástupci Klient, Zástupce 

Dobrovolníci Dobrovolník 

Zaměstnanci Zaměstnanec 
Činnosti Činnost 

Docházka Docházka 

Příspěvky Příspěvek 

Pobočka Pobočka 

Školení Školení 
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4.5.7. Formuláře 

Formulář Přihláška 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Přihláška. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Číslo přednášky – jedinečný údaj pro charakterizující každou přihlášku, omezený 

na 5 číslic. 

 Rodné číslo klienta a Rodné číslo zástupce je povinný jedinečný údaj omezený 

na 10 číslic. 

 Rozhodnutí – nabývá hodnot ano a ne, pole je řešeno formou pole se 

seznamem. 

 

 

Obr. 4.9 – formulář 1: Evidence přihlášek 
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Formulář Klient 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Klient. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Rodné číslo Klienta jedinečný údaj, pole je omezeno na 10 číslic. 

 Email – zadávání dat do tohoto pole je omezeno ověřovacím pravidlem ve tvaru: 

*@*.* Hvězda značí libovolný počet znaků. 

 

 

Obr. 4.10 – formulář 2: Evidence klientů 

 

  

mailto:*@*.*
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Formulář Zástupce 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Klient. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Rodné číslo Klienta jedinečný údaj, pole je omezeno na 10 číslic. 

 Email – zadávání dat do tohoto pole je omezeno ověřovacím pravidlem ve tvaru: 

*@*.*Hvězda značí libovolný počet znaků. 

  

 

Obr. 4.11 – formulář 3: Evidence zástupců 

 

 

  

mailto:*@*.*
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Formulář Činnost 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Činnost. 

 Číslo – editace omezena na pět číslic tvořící jedinečný kód. 

 Rodné číslo pracovníka – možnost výběru ze seznamu pracovníka, který bude 

přiřazen k činnosti. 

 Rodné číslo dobrovolníka – možnost výběru ze seznamu dobrovolníka, který 

bude přiřazen k činnosti. 

 

 

Obr. 4.12 – formulář 4: Evidence činností 
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Formulář Docházka 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Docházka. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Datum - je omezeno podmínkou, kdy vkládané datum nesmí být dřívější než 

aktuální systémové datum. 

 Klient – výběr klienta ze seznamu je ošetřen polem se seznamem klientů. 

 

Obr. 4.13 – formulář 5: Evidence docházky 
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Formulář Příspěvek 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Příspěvek. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Datum – Číslo příspěvku jedinečný údaj. 

 Číslo pobočky- pomocí pole se seznamem je možno vybrat číslo pobočky. 

 

Obr. 4.14 – formulář 6: Evidence příspěvků 
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Formulář Zaměstnanec 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Zaměstnanec. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Rodné číslo – jedinečný údaj omezený na deset číslic. 

 Číslo pobočky - pomocí pole se seznamem je možno vybrat číslo pobočky. 

 Vzdělání – přepínací tlačítko se třemi možnostmi výběru. 

 

Obr. 4.15 – formulář 7: Evidence zaměstnanců 
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Formulář Dobrovolník 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Dobrovolník. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Rodné číslo – tento údaj je omezen na vložení 10 číslic. 

 Číslo pobočky - pomocí pole se seznamem je možno vybrat číslo pobočky. 

 Datum ukončení – vkládání dat je ošetřeno podmínkou, datum ukončení nesmí 

být dřívější než datum nástupu. 

 

Obr. 4.16 – formulář 8: Evidence zaměstnanců 
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Formulář Školení 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Školení. 

Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Číslo – vkládání dat omezen na vložení 5 znaků. 

 Seznam zaměstnanců: vnořený formulář pro možnost přihlášení zaměstnance na 

školení. 

 

Obr. 4.17 – Formulář 9: Evidence zaměstnanců 
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Formulář Pobočka 

Tento formulář slouží k přidání, úpravě nebo smazaní dat v tabulce Pobočka 

.Formulář obsahuje dále tato specifická pole: 

 Pobočka – toto pole je omezeno na vložení 5 znaků 

 Email – zadávání dat do tohoto pole je omezeno ověřovacím pravidlem ve tvaru: 

*@*.*Hvězda značí libovolný počet znaků. 

 Telefon – pole omezeno na vložení 9 znaků. 

 

 

Obr. 4.18 – Formulář 10: Evidence poboček 

  

mailto:*@*.*
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4.5.8. Výstupní sestavy 

Podané přihlášky 

Návrh sestavy zobrazuje počet podaných přihlášek za daný rok. Jsou zde uvedeny 

osobní údaje jako jméno, příjmení klienta, také jméno a příjmení případného 

zákonného zástupce, dále pak také rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí klienta. Konec 

sestavy obsahuje počty všech podaných, přijatých a nepřijatých přihlášek. 

 

Obr. 4.19 – Sestava 1: Podané přihlášky 

 

Evidence klientů 

V této sestavě jsou zobrazeny podrobné údaje klienta jako jeho rodné číslo, jméno 

příjmení, dále pak kompletní adresa a kontakt telefonní nebo email. Pro lepší přehled 

je zde také uveden celkový součet klientů. 

 

Obr. 4.20 – Sestava 2: Evidence klientů 
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Evidence zástupců 

Sestava Evidence zástupců udává přehled o kontaktních údajích jako je adresa či 

telefon na zástupce klientů, jsou zde také uvedena jména klientů, za které zodpovídá 

tento zástupce. 

 

Obr. 4.21 – Sestava 3: Evidence zástupců 
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Evidence zaměstnanců 

Jedná se kompletní výpis zaměstnanců pracujících v občanském sdružení seřazený 

podle data nástupu. Ze sestavy je možno vyčíst jméno, příjmení zaměstnance, datum 

narození, jeho kompletní adresu, telefon a datum kdy do občanského sdružení 

nastoupil.  

 

Obr. 4.22 – Sestava 4: Evidence zaměstnanců 
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Přehled činností 

Tato sestava zobrazuje data o činnostech, kterých se mohou klienti občanského 

sdružení věnovat. V sestavě je uveden název činnosti, datum a kapacita. Dále jsou 

uvedeny výpočty zúčastněných klientů, návštěvnost v procentech. 

 

Obr. 4.23 – Sestava 5: Přehled činností 
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Evidence docházky 

V této sestavě je uvedena docházka klientů do občanského sdružení, zaznamenány 

je jméno, příjmení a počet hodin, které strávil jednotlivými činnostmi. Sestava také 

obsahuje počet klientů, který ten den navštívili občanské sdružení. 

 

Obr. 4.24 – Sestava 6: Evidence docházky 
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Přehled příspěvků 

Jedná se o výpis obdržených příspěvků seskupených za jeden měsíc. Je zde uveden 

dárce, datum obdržení příspěvků, číslo pobočky, částka a výpočet procentuálního 

podílu jednotlivých příspěvků na celkové částce. 

 

Obr. 4.25 – Sestava 7: Evidence zástupců 
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Přehled školení 
 
Jedná se o výpis vypsaných školení. Je zde uveden název, datum, kapacita, cena, 

jméno, příjmení zaměstnance. Vypočten je zde počet účastníků, procentuální podíl 

zaměstnanců na kapacitě školení a cena školení pro jednoho zaměstnance. 

 
Obr. 4.26 – Sestava 8: Přehled příspěvků 
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Evidence poboček 

Jedná se o výpis poboček a obdržených příspěvků za konkrétní pobočky. Je zde 

uvedeno číslo pobočky, částka, datum a název dárce. Je zde vypočtena celková 

částka vybraná na příspěvcích. 

 

 

Obr. 4.27 – Sestava 9: Evidence klientů 
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4.6. Technický popis 

4.6.1. Požadavky na Hardware 

Protože je informační systém vyvinut v aplikaci MS Access 2010, jsou níže 

stanovené HW požadavky minimálními systémovými požadavky na provoz tohoto 

programu. Minimální HW požadavky pro práci s IS jsou tyto: 

 Procesor počítače – 500 MHz a rychlejší 

 Paměť – 256 MB RAM a vyšší 

 Pevný disk – 3GB volného místa 

 Zobrazení - Monitor s rozlišením 1 024 x 576 nebo vyšším 

 Operační systém – Windows XP Servise Pack 3 

 Připojení k internetu – 256kb/s a vyšší 

4.6.2. Požadavky na Software 

SW požadavky se odvíjejí od použití MS Access 2010 při návrhu informačního 

systému. Proto je třeba mít na pracovních stanicích nainstalovaný operační systém 

Windows XP, nebo vyšší verzi. Podmínkou je také nainstalovaný kancelářský balík 

MS Office 2010, který zmíněný MS Access 2010 obsahuje. 

Je třeba také dbát na pravidelnou zálohu databáze informačního systému. Pro 

zálohu databáze byla zvolena forma webhostingu, zajistí se tím nejen záloha dat, ale 

také víceuživatelský přístup k databázi. Je možná také uvažovat o pravidelné záloze 

databáze na externí disk. 

4.7. Projektové řízení 

Celý projekt vytvoření informačního systému pro občanské sdružení Mensana lze 

rozdělit na 4 části: 

 Příprava 

 Plánování 

 Realizace 

 Ukončení a vyhodnocení 
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4.7.1. Příprava 

Mezi nejdůležitější části procesu navrhování informačního systému patří samotná 

příprava. V této fázi jsou zjišťovány požadavky zadavatele. Proto se uskutečnil 

rozhovor s vedením Mensana o. s. Z dostupných požadavků byly vytvořeny prvotní 

návrhy, které byly zadavateli prezentovány. Po výběru konkrétního návrhu, byly 

probrány otázky potřebného času a nákladů na vytvoření IS.  

V této fázi obvykle projektový vedoucí vybírá realizační tým, který bude na projektu 

spolupracovat. V tomto případě to neplatí, autor této práce realizuje zadaný projekt 

sám s přispěním uživatelů, kteří souhlasili s testováním systému před ostrým 

nasazením. 

Před zahájením samotného plánování projektu je započata dokumentace projektu, 

která detailně popisuje části IS, vstupy, výstupy, časové plány a standardy. 

 

4.7.2. Plánování projektu 

V této fázi rozdělíme projekt na dílčí části, kterým přidělíme potřebný čas pro 

dokončení. Také je důležité vytipovat kritické činnosti, při jejichž zpoždění nastane 

zdržení celého projektu. Proto je vhodné takovýmto činnostem přiřadit časové 

rezervy, které zabrání možným prodlevám.  

Nakonec této fáze je zadavateli předán rámec projektu tzn. účel, cíl, náklady a čas 

potřebný k dokončení projektu. Pokud zadavatel s tímto rámcem souhlasí, je 

podepsána smlouva na vypracování projektu. 
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Obrázek 4.28 zobrazuje seznam všech dílčích činností, z kterých se skládá projekt. 

Obrázek 4.29 zobrazuje návaznost dílčích činností projektu v čase. 

 

 

Obr. 4.28 - Seznam dílčích činností projektu 

 

 

Obr. 4.29 - Gantův diagram činností  
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4.7.3. Realizace 

Samotná realizace probíhá podle časového harmonogramu prací obr. 4.18. 

V průběhu realizace je třeba průběžně monitorovat skutečný průběh a kontrolovat 

zda se shoduje s harmonogramem. Jakékoliv odchylky od plánu je nutné řešit. 

Změny je potřeba zaznamenat do časového plánu projektu. Případné odchylky od 

plánu projektu jsou konzultovány se zadavatelem. 

 

4.7.4. Ukončení a vyhodnocení 

Ukončením projektu je myšleno předání výsledků projektu do užívání. Dále pak 

proběhne schůzka s vedením, kde jsou vyhodnoceny dosažené cíle. Tato fáze končí 

finančním vypořádáním zadavatele s projektantem IS.  

Vyhodnocení projektu probíhá na základě analýzy jeho průběhu. Zadavatel a 

projektant zhodnotí klady a zápory realizovaného projektu. Případně se proberou 

potencionální budoucí změny systému. S vyhodnocením také souvisí předání 

dokumentace, která byla vedena v průběhu projektu. 
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5. Zhodnocení výsledků zpracovaného řešení 

Výsledkem této diplomové práce je návrh subsystému informačního systému pro 

občanské sdružení Mensana. Tato aplikace vznikla na základě konkrétních 

požadavků na změnu současného stavu, které byly definovány v kapitole3 Analýza 

současného stavu. Přínosem zavedení tohoto subsystému bude zefektivnění práce 

vedení občanského sdružení a to zpřístupněním nového IS zaměstnancům a s tím 

spojeným přesunem administrativy. Práce se systémem také přinese celkovou 

časovou úsporu, zejména díky vytvořeným formulářům usnadňujícím vkládání dat, 

jejich editaci a prohlížení. Formuláře obsahují také integritní omezení pro jednotlivé 

pole formulářů, aby byla kontrolována správnost zadávaných dat. Jako další přínos 

se jeví možnost automatických výstupních sestav z evidencí, které zlepší možnost 

prezentace Mensana o. s.  

Informační systém je navržen v aplikaci MS Access 2010, která je snadno 

modifikovatelná. Proto je možné na přání zadavatele doplnit systém o dodatečné 

evidence, vytvořit k nim vstupní formuláře a výstupní sestavy. V rámci podkapitoly 

4.9.2 Plánování projektu byl projekt rozčleněn na jednotlivé činnosti, kterým byl 

přidělen potřebný čas včetně rezerv. Rámec projektu bude konzultován s vedením 

Mensana o. s. a v případě schválení dojde k jeho realizaci. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření subsystému informačního systému pro 

občanské sdružení Mensana, který nahradí dosavadní použité řešení zpracování dat.  

První kapitola této diplomové práce se zabývá popisem teoretických poznatků 

z oblasti informačních systémů a jejich projektování. Dále zde byly popsány etapy 

projektování IS, konkrétně analýza současného stavu a návrh nového řešení. Jsou 

zde také uvedeny poznatky týkající se datového a funkčního modelování. 

Druhá kapitola popisuje současný informační systém používaný v Mensana o. s. Na 

základě rozhovoru a studia současného stavu byly shrnuty pozitiva a negativa 

současného systému, zjištěny požadavky na funkce budoucího a navrženo konkrétní 

řešení. 

Poslední kapitola se věnuje návrhu nového řešení využívající funkční modelování, 

konkrétně funkční dekompozici formou diagramu funkční hierarchické struktury a 

diagramů datových toků. Pro návrh relací a E-R modelu databázové části IS bylo 

využito tříúrovňové koncepce datového modelování. Tuto kapitolu pak uzavírají 

popisy vstupních formulářů, výstupních sestav a popis průběhu projektového řízení. 
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8. Seznam zkratek 
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