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Anotace 

Předložená diplomová práce obsahuje zpracování vývoje, návrhu a 

realizace informačního systému pro úřad, kde jsem zaměstnán. Práce v úvodu 

popisuje analýzu požadavků a stavu, se specifikací problémových oblastí a 

požadavky pracovníků na vyvíjený informační systém. V následující části byla 

vytvořena funkční specifikace informačního systému. Pomocí modelů byl dále 

sestaven návrh struktury databáze s vazbami na jednotlivé tabulky. S využitím 

diagramů UML následuje sestavení modelu části informačního systému. Poslední 

část je věnována samotné realizaci a implementaci z části již vzniklého 

informačního systému. 

 

Klíčová slova: analýza, informační systém, uživatel, diagram, databáze 

 

 

Summary 

The presented thesis describes development processing, design and 

implementation of an information system for an office where I work. The 

introduction of the thesis describes analysis of requirements and current state with 

specification of troubled areas and requirements of employees for information 

system. In following part there is a function specification of information system. A 

design of database structure was created with the assistance of models that was 

linked with every single tables. Then with the help of UML diagrams a partial 

model of the information system was designed. Last part of the thesis is dedicated 

to the realization and implementation of the already partially created information 

system. 
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Seznam zkratek 

IS   Informační systém 

MS   Microsoft 

PC   Personal computer (osobní počítač) 

ER  Entity Relationship 

UML   Unified Modeling Language (sjednocený modelovací jazyk) 

SQL  Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

PHP  Hypertext Preprocessor (dříve Personal Home Page) 

ZF  Zend Framework 

MVC  Model View Controller 

API  Application Programming Interface 

DOM  Document Object Model 

RSS  Rich Site Summary 

NTLM  NT LAN Manager 

NT  New Technology 

LAN  Local Area Network (místní síť) 

SMB  Server Message Block 

ID  Identifikátor
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1 ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil vytvoření intranetového 

informačního systému pro evidenci a sledování úkolů. Tento systém, je vyvíjen na 

míru pro Finanční úřad v Mostě, kde jsem zaměstnán jako správce sítě. Při 

vytváření této diplomové práce bych rád využil znalostí získaných studiem 

předmětů Analýza a projektování systémů, Objektově orientované technologie a  

Objektově orientovaná analýza a návrh. 

K volbě tohoto tématu mě vedla skutečnost, že v praxi někdy dochází 

k problémům se zadáváním úkolů zaměstnancům a následnou kontrolou jejich 

plnění nadřízenými pracovníky. K zadávání pracovních úkolů a termínů pro jejich 

vyřízení v organizaci, ve které jsem zaměstnán, je často využívána e-mailová 

korespondence, která je vzhledem k existenci služebních e-mailových schránek 

rychlá a jednoduchá. V uživatelském prostředí ovšem mohou nastat problémy 

s prokazováním, zda e-mail skutečně dorazil, zda nebyl omylem smazán, či 

odeslán jiné osobě, než pro kterou byl určen v souvislosti s chybnou volbou 

cílového adresáta. Proto jsem se rozhodl vypracovat aplikaci na zadávání a 

sledování úkolů s jasnou a konkrétní identifikací, komu je úkol adresován, kdo je 

zadavatelem úkolu. S nemožností nijak měnit obsah již zadaného úkolu, ať ze 

strany zadavatele, či ze strany příjemce úkolu, dále pak s nemožností konkrétní 

zadaný úkol ze systému smazat. 

V současné době, je aplikací na zadávání a sledování úkolů již velká 

spousta. Dokonce i MS Outlook 2000, který je součástí balíčku MS Office 2000, a 

jehož možnosti jsou využívány zaměstnanci našeho úřadu, disponuje možností 

zadávat úkoly a sledovat průběh jejich řešení. Nevýhodou tohoto systému však 

spatřuji v tom, že pro většinu běžných uživatelů jsou tyto produkty nepřehledné a 

někdy i zbytečně složité. Cílem mé diplomové práce proto je, vytvořit systém úkolů 

maximálně přehledný, s co nejjednodušším rozhraním a co nejjednodušší na 

ovládání. 

Intranetový informační systém nebude tvořen jen sekcí pro zadávání a 

sledování úkolů, pro chod je potřeba vyřešit a zpracovat i systém identifikací a 

autorizací uživatelů vstupujících do systému. Dalším, z praktického hlediska 

přínosným prvkem mnou navrženého systému, je zakomponování jiných možností 
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zpracování např. objednávkového systému materiálu, který je doposud řešen 

pomocí tabulky vytvořené v MS Office Excel. Pracovníci díky této situaci často 

vyplňují již neplatné údaje a objednávkový systém je tudíž nepřehledný. Dále jsem 

se rozhodl rozšířit systém o vytvoření a sledování bilance čerpaní dovolené, kdy 

uživatel pro vyplnění formuláře dovolenky musí zadat jen nejnutnější údaje a 

zbytek údajů je doplněn automaticky ze známých údajů vedených v systému. 

Následně je takto vyplněný formulář vytištěn ve dvou vyhotoveních a údaje 

vloženy do databáze pro vedení evidence čerpané dovolené sloužící následně 

jako evidence samotnému uživateli i jeho nadřízenému. V neposlední řadě 

považuji za důležité zapracovat do systému i evidenci a možnost vyhledávání 

archivačních složek. 

Diplomová práce se zabývá tvorbou systému, který při praktickém využití 

poskytne uživateli komfort jednoduchosti, stručnosti, přehlednosti a minimální 

zátěže a jejím hlavním cílem je, aby pracovníci našli vše potřebné v jedné aplikaci, 

vždy v jednotné podobě. 
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2 ANALÝZA POŽADAVKŮ A STAVU 

V této kapitole diplomové práce se pokusím analyzovat stavy, ve kterých se 

nachází možnosti provádění některých úkonů v současné situaci. V další části 

práce budu analyzovat požadavky pracovníků a stanovení cílů řešení 

informačního systému. 

2.1 Analýza stavu 

V současné době, jak jsem již předeslal v úvodu této práce, se na našem 

úřadě nacházíme ve stavu, kdy některé operace jsou prováděny nestandardně: 

zadávání úkolů pomocí e-mailové pošty, objednávka materiálu pomocí tabulek 

vytvořených v MS Excel, kdy data nejsou jednotná a aktuální a dochází 

k nepřehlednosti objednávaných položek materiálu. 

Analýzu provedu po jednotlivých modulech tak, jak bych chtěl následně 

členit navrhovaný systém. 

2.1.1 Úkoly 

Zadávání úkolů je tedy na našem úřadě nejčastěji řešeno pomocí e-mailové 

pošty, kdy zadavatel vepíše zadání úkolu do textu zprávy spolu s termínem 

splnění úkolu a odešle vybranému pracovníkovi k řešení. Toto řešení se zdá jako 

funkční do chvíle, kdy selže lidský faktor a dojde například k nechtěnému smazání 

zprávy (pracovníci mají stanoven limit na svou e-mailovou schránku a při zaplnění 

a nemožnosti odeslat nový e-mail dochází k nechtěnému smazání zpráv při čištění 

obsahu této schránky). Existuje samozřejmě možnost využít sledování zpráv, 

které MS Outlook nabízí, většina pracovníků však tuto alternativu nevyužívá, a to 

právě z důvodu častého překročení limitu poštovních přihrádek, dále nutnosti 

neustálého odstraňování staré pošty, za účelem možnosti přijímat a odesílat nové 

zprávy. Nevýhodou systému sledování zpráv je také to, že když pracovník 

prohlédne zprávu v podokně náhledu, nemusí být tato zpráva označena jako 

přečtená, nebo k přečtení zprávy obsahující zadaný úkol dojde se zpožděním 

z důvodu nepřítomnosti na pracovišti například při čerpání dovolené. Zadavatel tak 

po čase ztrácí přehled o doručení zpráv a přiřazení doručenek k odeslaným 
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zprávám již zásadním způsobem znesnadňuje uživateli práci při kontrole plnění 

úkolů. 

2.1.2 Objednávka materiálu 

Pracovník zodpovědný za evidenci a výdej objednaného materiálu vytvoří 

pomocí MS Excel jednotnou tabulku s aktuálním stavem materiálu, který má na 

skladě (jedná se o jmenný seznam položek) a tabulku se seznamem skladového 

materiálu doplněnou o všechny pracovníky daného oddělení (toto se provádí jen 

v případě změn skladových položek či změně pracovníků). Tyto tabulku následně 

rozešle zaměstnancům a vedoucím oddělení. V tabulce pracovníci vyplní počet u 

položek, které chtějí objednat a seznamy odešlou svému nadřízenému, který 

provede kontrolu a popřípadě korekci objednaného materiálu. Vedoucí oddělení 

po kontrole zadaných údajů sepíše počty objednaného materiálu do tabulky, 

kterou pro tyto účely obdržel a odešle ji pracovníkovi odpovědnému za objednávku 

materiálu. Zde nastává několik problémů: 

 pracovník nevyužije nově vytvořenou tabulku a použije tu, kterou má 

uloženu ve svém PC z minulého období 

 vedoucí oddělení nevyužije nově vytvořenou tabulku a použije tu, kterou má 

uloženu ve svém PC z minulého období  

Pokud jsou veškeré problémy se synchronizací dat překonány a vše je připraveno 

jak má, pracovník odpovědný za objednávání materiálu podle rozpisů připraví 

objednaný materiál a ten i se soupisem předá jednotlivým vedoucím oddělení, 

kteří provedou přidělení kancelářského materiálu podřízeným zaměstnancům.  

Způsob objednávání, vydávání a rozdělování kancelářského materiálu tak, 

jak je nastaven v současné době, přináší v praxi problémy, jejichž příčinou je 

především nepřehlednost a nedomyšlenost celého tohoto systému. Výsledným 

efektem u cílového příjemce, tedy konkrétního pracovníka je situace, že často 

dostane materiál, který nepožadoval, nebo neobdrží veškerý požadovaný materiál. 

2.1.3 Vyplnění formuláře dovolenky a bilance čerpání 

Pokud se pracovník rozhodne čerpat dovolenou na zotavenou je 

nezbytností, aby vyplnil formulář dovolenky v souladu s vnitřními předpisy 

organizace. Existují dva způsoby, které může pracovník využít, a to ruční vyplnění 
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předtištěného formuláře, či vyplnění formuláře vytvořeného v aplikaci MS Excel, 

který rozměry i strukturou přesně odpovídá vzorovému předtištěnému formuláři.  

Formulář musí být odevzdáván ve dvojím vyhotovení, neboť jeden zůstává 

na úřadě a druhý slouží pro potřeby zaměstnavatele. Takto vyplněné formuláře 

musí podepsat vedoucí oddělení a tím schválit čerpání dovolené. Pokud chce mít 

vedoucí oddělení přehled o čerpání dovolených svých podřízených, musí si vést 

vlastní evidenci. 

2.1.4 Archiválie 

Jako další problém se v praxi ukázala evidence archivačních složek, která 

způsobem svého vedení naprosto neodpovídala potřebám pracovníků, ani 

zaměstnavatele. Archiválie se uchovávají v archivačních složkách v řadách podle 

čísel jednacích, systémem od do čísla jednacího. Evidence archivačních složek 

byla zaznamenávána do klasického sešitu a následné vyhledávání bylo velice 

náročné na čas. Jako provizorní řešení jsem vytvořil v aplikaci MS Excel tabulku 

evidence těchto archivačních složek v řádkovém zadání od do čísla jednacího a 

umístěním, kde se daná archivační složka nachází, třídění podle roku skartace na 

jednotlivé listy, s možností vyhledávání na konkrétním listě. 

Řešení je elegantnější než vést evidenci do sešitu, ale vyžaduje více času 

na zadání, kdy vzorec, který je ukryt je potřeba zeditovat a nastavit rozsah od do 

čísla jednacího pro potřeby vyhledávacího mechanizmu. Občas dojde 

ke špatnému zadání, nebo ke smazání části vzorce a systém se stává 

nefunkčním. V případě vložení řádku do tabulky, aby byla zachována posloupnost 

zadávaných rozmezí čísel jednacích, není tento řádek opatřen vzorcem pro 

vyhledávací mechanizmus a při zkopírování dojde k přenastavení čísla řádku pro 

vyhledávání. Další problém nastává, pokud není znám přesný rok, kdy hledaná 

písemnost vznikla. V takovém případě je třeba prohledávat více listů a najít výskyt 

čísla jednacího dané písemnosti, což samozřejmě není časově úsporné, ani 

nejjednodušší z pohledu pracovníků. 

2.2 Specifikace problémových oblastí 

V této části diplomové práce se pokusím shrnout a vyčlenit problémové 

oblasti vycházející z předchozí analýzy stavu pro jednotlivá řešení. 
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 Vyčlenění problémových oblastí úkolů 

o Možnost nedoručení zadaného úkolu 

o Možnost nechtěného smazání zadání úkolu 

o Nestandardní postupy zadávaní úkolů 

o Nemožnost filtrování úkolů podle stavů 

o Nepřehlednost v zadaných úkolech 

o Nepřehlednost v přijatých úkolech 

o Nemožnost sledovat průběh řešeného úkolu 

o Nemožnost zadávat úkoly podle zadaného scénáře 

 

 Vyčlenění problémových oblastí objednávky materiálu 

o Nemožnost jednoduché evidence a editace materiálu odpovědným 

pracovníkem 

o Nemožnost sledování skladových zásob 

o Nečlenění materiálu do kategorií 

o Složitý mechanismus vytváření objednávkového formuláře 

o Nemožnost filtrování položek seznamu podle kategorií 

o Nejasná vstupní data při sběru objednávek 

o Nemožnost jednoduché tvorby výdejky 

o Nepřehledný výdejní mechanizmus 

 

 Vyčlenění problémových oblastí archiválií 

o Složité zadání pro vyhledávácí mechanizmus 

o Nemožnost jednoduchého vložení nového řádku pro zachování 

číselné řady 

o Nemožnost prohledávat najednou více výskytů 

o Časová náročnost zavádění nových položek 

o Občasná nutnost zásahu z mé strany 

 

 Vyčlenění problémových oblastí vyplnění formuláře dovolenky a bilance 

čerpání dovolených 

o Potřeba vyplňovat formulář dovolenky ručně a dvojmo 
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o Potřeba vyplňovat elektronický formulář dvojmo 

o Nemožnost jednoduchého sledování již vyčerpané a zbývající 

dovolené pracovníka 

o Nemožnost jednoduchého sledování již vyčerpané a zbývající 

dovolené pracovníků vedoucím oddělení 

2.3 Požadavky pracovníků na systém 

Aby byla zajištění maximální funkčnost systému a systém byl pro úřad 

přínosný, je třeba se zabývat všemi požadavky budoucích uživatelů. Z tohoto 

důvodu je nutné provést analýzu požadavků, jakožto výchozí krok pro následný 

návrh a implementaci informačního systému. 

 

 Požadavek č. 1: 

Název požadavku: vytvoření aplikace pro zadávání a evidenci úkolů 

Zadavatel požadavku: ředitelka a vedoucí oddělení 

Priorita požadavku: vysoká 

Specifikace požadavku:  

- možnost jednotného zadávání úkolů 

- nemožnost odstranění úkolu ze systému 

- přehledné členění úkolů 

- zadávání úkolů podle zadaného scénáře (kdo komu může zadávat a 

kdo ne) 

 

 Požadavek č. 2: 

Název požadavku: vytvoření aplikace pro objednávku materiálu 

Zadavatel požadavku: pracovník odpovědný za materiál 

Priorita požadavku: vysoká 

Specifikace požadavku: 

- jednoduchá správa materiálu 

- vytváření objednacího formuláře 

- sledování stavu/počtu skladových zásob 

- vytvoření výdejky pro výdej jednotlivým pracovníkům 
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 Požadavek č. 3: 

Název požadavku: vytvoření aplikace pro právu archiválií 

Zadavatel požadavku: pracovník odpovědný za archiválie 

Priorita požadavku: vysoká 

Specifikace požadavku: 

- jednoduchá správa archiválií 

- lepší vyhledávací mechanizmus 

 

 Požadavek č. 4: 

Název požadavku: vytvoření aplikace pro sledování čerpání dovolené a 

vytvoření žádanky 

Zadavatel požadavku: pracovníci 

Priorita požadavku: vysoká 

Specifikace požadavku: 

- jednodušší vytvoření žádanky dovolené 

- přehled o čerpání a zůstatku dovolené 

- přehled o čerpání a zůstatku dovolené pracovníků příslušného 

oddělení (vedoucí oddělení) 

2.4 Cíle a řešení navrhovaného informačního systému 

Cílem je navrhnout informační systém, který poskytne pracovníkům 

přehlednost, dostupnost na jednom místě, usnadnění a urychlení prováděných 

operací, které jsou prováděny nestandardně či složitě. Tím je dosaženo větší 

efektivity a úspory času pracovníků. 

Systém je navržen také s ohledem na provádění operací jednotlivými 

administrátory tak, aby bylo možno provádět změny přímo v aplikaci bez nutnosti 

znalostí programování či znalostí práce s databází. 

 

Řešení představuje: 

navrhnout zcela novou aplikaci 

navrhnout databázovou strukturu 

hardwarové a softwarové zabezpečení  
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3 FUNKČNÍ SPECIFIKACE 

3.1 Členění informačního systému 

Na základě analýzy požadavků provedené v kapitole 2 jsem vytvořil funkční 

specifikaci pro informační systém. Informační systém bude rozčleněn na 

následující části (moduly): 

 

- Modul úkoly – tato část systému bude sloužit k zadávání nových úkolů, 

sledování stavu a průběhu řešení zadaného úkolu a evidenci úkolů. Modul 

úkoly bude rozdělen na dvě podsekce: 

o nový úkol, zde zadavatel vepíše zadání nového úkolu do formuláře a 

odešle příjemci, popřípadě skupině příjemců 

o přehled úkolů, bude dělen na úkoly zadané a přijaté. Obě tyto 

podsekce se dále budou dělit na úkoly nepřečtené, přečtené a 

ukončené  

Možností u ukončeného úkolu bude, ohodnotit řešitelův přistup a 

rychlost s jakou zadaný úkol vyřešil. Úkoly nebude možno ze systému 

odstranit. 

  

- Modul materiál – tato část systému bude sloužit k zadávání nového 

materiálu do systému, editaci již zadaného materiálu, zadávání požadavků 

na nový materiál, editaci již zadaných požadavků a tvorby výdejky pro výdej 

materiálu pracovníkům. Modul materiál bude rozdělen do čtyř podsekcí: 

o objednávka materiálu, zde uživatelé systému provedou své 

objednávky materiálu  

o administrace materiálu, zde pracovník zodpovědný za materiál bude 

zadávat nový materiál, editovat stávající materiál a naskladňovat 

novou dodávku materiálu 

o administrace kategorií materiálu, v této podsekci pracovník 

zodpovědný za materiál bude vytvářet kategorie, do kterých 

následně zařadí materiál pro lepší přehled a orientaci 
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o přehled objednaného materiálu, zde pracovníci budou sledovat svou 

objednávku, vedoucí oddělení stav objednaného materiálu za své 

oddělení a pracovník zodpovědný za materiál stav objednaného 

materiálu celého úřadu, dále zde bude možné vytvářet výdejky 

 

- Modul archiválie – tato část systému bude sloužit k evidenci a zadávání 

archivačních složek, editaci archivačních složek, mazání již vyřazených 

archivačních složek ze systému a vyhledávání písemností v archivačních 

složkách. Modul archiválie bude rozdělen do dvou podsekcí: 

o vyhledávání archiválií, umožní pracovníkům vyhledat si 

archivovanou písemnost 

o administrace archiválií, zde bude pracovník odpovědný za archiválie 

zadávat nové archivační složky do systému, editovat stávající a 

odstraňovat vyřazené složky ze systému 

 

- Modul formuláře – tato část systému bude sloužit k vytvoření žádanky o 

dovolenou a k bilanci čerpání dovolené. Modul formuláře bude rozdělen do 

dvou podsekcí: 

o dovolenka, v této části si pracovníci po vyplnění formuláře budou 

moci vytisknout žádost o dovolenku 

o přehled čerpání, zde bude přehled o čerpání dovolené pro jednotlivé 

pracovníky a přehled čerpání, dovolených pracovníků, pro vedoucí 

organizační složky, kterou řídí 

 

- Modul administrace – tato část systému nevychází z analýzy a potřeb 

pracovníků, ale bude hlavní částí celého systému. Administrátoři systému 

budou v této části zadávat nové pracovníky do systému, editovat je, 

přiřazovat jim role. Spravovat oddělení, pracovní pozice, role a identifikaci 

úřadu. Veškeré informace o uživatelích budou nezbytné pro přihlášení 

pracovníků do systému a následnou identifikaci pracovníků. Celá sekce 

administrace bude přístupná pouze administrátorům systému. Modul 

administrace bude rozdělen do pěti podsekcí: 
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o uživatelé, v této části systému bude administrátor systému moci 

zadávat nové pracovníky do systému (zařazovat je do organizačních 

složek, přiřazovat pracovní pozice a zařazovat do rolí), editovat 

uživatelé, kteří jsou již v systému zavedeni, zakazovat a povolovat 

přístup k aplikaci 

o pozice, zde bude administrátor systému vytvářet nové pracovní 

pozice, přiřazovat jim prioritu podle úrovně v organizační struktuře, 

zadávat pravidla pro vytvoření scénáře zadávání úkolů a editovat již 

zavedené v případě změny 

o oddělení, vytvoření organizačních složek úřadu s možností jejich 

budoucí editace 

o role, vytvoření uživatelských rolí a přiřazení pravidel přístupů, 

vzhledem k aplikaci, pro jednotlivé role 

o úřad, v případě změny či chyby při prvním zadání bude možno 

zadané údaje editovat 

3.2 Vstupy a výstupy systému 

- Vstupy: 

o data zadaná uživatelem z klávesnice 

- Výstupy: 

o obrazové výstupy na monitoru 

o tiskové výstupy 

o záloha databáze na médium CD, popřípadě DVD 

3.3 Data zpracovávaná systémem 

Jak je patrné z předchozí kapitoly, vstupem do systému, ve stavu v jakém je 

informační systém navrhován, budou pouze data zadaná uživatelem z klávesnice. 

Textové a číselné hodnoty zadané uživatelem do textových polí ve formulářích 

(textové údaje, časové údaje, číselné hodnoty). 
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3.4 Požadavky na hardware a software 

Samotný informační systém není nikterak náročný na hardware, jediný 

požadavek je na dostatek operační paměti pro provádění SQL dotazů.  

 Pro chod informačního systému je potřeba vlastní počítač (postačuje 

pracovní stanice využívána uživateli, specifikace počítače viz kapitola 6 

Realizace IS (Tab. 2)), na kterém nepoběží nic jiného než samotný 

informační systém.  

 Rychlá konektivita spojení mezi aplikačním PC a klientskými PC (náhled 

datové infrastruktury úřadu viz kapitola 6 Realizace IS (Obr. 42)).  

 Operační systém společnosti Microsoft (XP, Vista nebo 7) s možností 

vzdálené správy a aplikace potřebné pro chod informačního systému 

(Apache server, PHP, Zend Framework, MySQL databáze a Dojo Toolkit). 

 

Lepší variantou pro chod informačního systému by bylo použití serverové 

stanice s operačním systémem MS Windows Server ve verzi 2003 nebo novější 

2008. 

3.5 Specifikace systému 

Informační systém budou využívat pouze pracovníci daného úřadu, proto je 

koncipován jako intranetová aplikace. Systém bude vytvářen architekturou 

klientská část – aplikační (serverová) část. Informační systém bude realizován 

s využitím databáze. 

Přihlašování a identifikace uživatele bude probíhat skrze doménový řadič, 

který běží na doménovém serveru. Přihlašovací modul aplikace zjistí aktuálně 

přihlášeného uživatele operačního systému MS Windows v doméně úřadu (tato 

funkcionalita je dostupná na všech současných verzích operačních systémů MS 

Windows i MS Windows Server, myšleno z pohledu, kde běží informační systém 

(Linuxové distribuce toto nepodporují)) a pokud nalezne odpovídající záznam 

v databázi, uživatele přihlásí do systému. Samozřejmostí bude zamezení přístupu 

nezavedeného nebo zakázaného uživatele.  
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Z pohledu bezpečnosti, která je vyžadována ze strany uživatelů, již na 

straně přihlášení do operačního systému MS Windows (dodržování 

bezpečnostních pravidel, která jsou dána ze strany zaměstnavatele), není potřeba 

uživatele obtěžovat dalším bezpečnostním prvkem a vyžadovat při přihlášení 

autentizaci pomocí uživatelského jména a hesla. 

Po přihlášení do systému budou uživatelům nabídnuty funkcionality 

systému, které jsou povoleny na základě přiřazené uživatelské role. Nejvyšší 

stupeň oprávnění bude mít administrátor systému, nejnižší pak uživatel.  
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4 NÁVRH STRUKTURY DATABÁZE 

V této části kapitoly se budu zabývat návrhem struktury databáze 

vznikajícího informačního systému. Pomocí databázového modelu, ze znalostí 

získaných analýzou, navrhnu strukturu databáze s vazbami a propojeními na 

jednotlivé tabulky. 

Ve struktuře databáze budou obsaženy i osamocené tabulky, které 

nebudou mít žádné vazby ani propojení na jiné tabulky, proto pro názornost na 

konci této kapitoly sestavím tabulku s kompletní strukturou navrhované databáze 

(Tab. 1). 

Pro lepší názornost a přehlednost rozdělím diagramy na uživatele, úkoly, 

objednávka materiálu a dovolenka. 

 

Databázový model uživatelé 

 

Obr. 1 ER diagram uživatelé
1
 

                                            

 
1
 Vazba mezi tabulkou menu a role se z pohledu návrhu pomocí datového modelu nedá 

takto vyjádřit, kdy není možné vázat hodnotu int na varchar. V aplikaci se provádí sestavení int 
hodnot položek menu do stringového pole, které je při dalším využití, parsováním rozloženo zpět 
na jednotlivé int hodnoty. Toto spojení je v aplikaci využito pro sestavení pravidel uživatelských rolí 
a povolení příslušných položek menu. 
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Databázový model úkoly 

 

Obr. 2 ER diagram úkoly 

 

Databázový model objednávka materiálu 

 

Obr. 3 ER diagram objednávka materiálu 
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Databázový model dovolenka 

 

Obr. 4 ER diagram dovolenka 
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Tab. 1 Kompletní  struktura databáze (MySQL) 
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5 MODEL SYSTÉMU 

Při vytváření informačního systému jsem využil základní prvky jazyka UML 

(Unified Modeling Language). UML je grafickým jazykem s bohatou sémantikou a 

syntaxí, který umožňuje návrh, vizualizaci a specifikaci malých i složitějších 

aplikací. Stává se tak podpůrným nástrojem vývojářů pro zaznamenání návrhů a 

myšlenek navrhovaného systému.[17] 

5.1 Textová specifikace 

Při instalaci systému musí vybraný uživatel (administrátor systému) zadat 

své přihlašovací jméno (nick), uživatelův e-mail (email), role administrátor systému 

je uživateli přiřazena automaticky (role) a datum založení (zalozen).  Administrátor 

systému je první pevně daná role (role) a vytváří se při zakládání databázové 

tabulky. V dalším kroku vyplní údaje identifikující úřad, kde daná aplikace poběží, 

zadáním názvu úřadu (nazev) a kde se tento úřad nachází (kde). Poté má uživatel 

(administrátor systému) povolen vstup do systému. 

Administrátor systému jako první uživatel provede nastavení sytému a zadá 

údaje pro chod aplikace. Zavede do systému jednotlivá oddělení, jednotlivá 

oddělení jsou prezentována kódem oddělení (kod) a názvem oddělení (nazev), do 

kterých se přiřadí uživatelé. Pracovní pozice, ve kterých jsou uživatelé zařazeni, 

jednotlivé pozice jsou prezentovány názvem pozice (nazev), prioritou pozice 

(priorita) a pravidlem pozice (pravidlo), které nám určuje, pro jaké pozice s danou 

prioritou bude zadané pozici umožněno zadávat úkol. Aplikační role, do kterých 

budou jednotliví uživatelé zařazeni, aby měli přístup k položkám menu, které jsou 

pro ně přístupné. Jednotlivé role jsou prezentovány názvem role (role) a pravidlem 

(pravidlo). Veškeré tyto údaje zadává administrátor systému v modulu 

administrace. 

Aby mohl uživatel naplno využívat veškeré funkce intranetového systému, 

musí administrátor systému uživatele zadat do systému. Administrátor systému 

zadá přihlašovací jméno uživatele (nick), titul před jménem nebo skupinu titulů, 

popřípadě nechá pole prázdné, když uživatel titul před jménem nemá (titul_pred), 

jméno uživatele, popřípadě skupinu jmen (jmeno), příjmení uživatele (prijmeni), 
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druhé příjmení, popřípadě nechá pole prázdné, pokud uživatel druhé příjmení 

nemá (prijmeni2), titul za jménem nebo skupinu titulů, popřípadě nechá pole 

prázdné, když uživatel titul za jménem nemá (titul_za), pozici, ve které se 

zadávaný uživatel nachází (funkce), oddělení, do kterého je zadávaný uživatel 

přiřazen (oddělení), role, ve které bude v systému vystupovat (role), klapku, kterou 

má přiřazenu (klapka) a na závěr e-mail uživatele (email). Poté je uživateli 

umožněno se přihlásit do systému a začít využívat funkce systému. 

V případě jakékoliv změny může v modulu administrace administrátor 

systému měnit údaje o uživatelích v sekci uživatelé změnou titulu před jménem 

(titul_pred), změnou příjmení (prijmeni), změnou druhého příjmení (prijmeni2), 

změnou titulu za jménem (titul_za), změnou pracovní pozice (funkce), změnou 

oddělení (oddeleni), změnou role (role), změnou klapky (klapka) nebo změnou 

kontaktního e-mailu (email). Je možno měnit i jiné části uživatelského profilu, jako 

například přihlašovací jméno uživatele (nick) nebo jméno uživatele (jmeno), ale 

tyto hodnoty budou s největší pravděpodobností stálé a neměnné. Dále může 

administrátor systému vybraného uživatele zakázat pro přístup k aplikaci 

(zakazat). Pokud je potřeba změnit údaje o pracovních pozicích, toto se provádí 

v sekci pozice změnou názvu pozice (funkce), změnou priority (priorita) nebo 

změnou pravidla (pravidlo). Je-li potřeba změnit údaje o odděleních, toto se 

provádí v sekci oddělení změnou kódu oddělení (kod) nebo změnou názvu 

oddělení (oddeleni). Pokud je potřeba změnit údaje o rolích, toto lze provést 

v sekci role změnou názvu role (role) nebo změnou pravidla (pravidlo). Je-li 

potřeba změnit údaje o úřadu, toto se provádí v sekci úřad změnou názvu úřadu 

(nazev) nebo změnou kde se úřad nachází (kde), ale předpokládáme, že tato 

položka bude stálá a neměnná. 

V modulu úkoly mají uživatelé možnost výběru ze sekce přehled úkolů a 

nový úkol. V části nový úkol mohou uživatelé zadat nový úkol zadáním předmětu 

úkolu (predmet), textu úkolu (text), vybrat oddělení kde se příjemce úkolu nachází 

a vybráním příjemce úkolu, popřípadě skupiny příjemců (id_prijemce), zadáním 

kdy byl úkol zadán (zadani), zadáním do kdy se má úkol splnit (ukonceni), 

zadáním statusu úkolu v jakém stavu se nachází (status), zadáním 

rozpracovanosti úkolu (rozpracovanost) a identifikace uživatele, který úkol zadává 
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(id_odesilatel) doplněné automaticky. V části přehled úkolů jsou úkoly členěny 

podle stavu, ve kterém se nacházejí. Hlavní členění je na úkoly zadané, úkoly 

zadavatele (id_odesilatel) a úkoly přijaté (id_prijemce). Obě hlavní členění se dělí 

dále na nepřečtené úkoly (precteno), které uživatel ještě neshlédl a nepřijal 

k řešení, úkoly přečtené (precteno) a úkoly ukončené (status). V případě 

ukončeného úkolu bude zadavatel moci ohodnotit, jak řešitel vyřešil zadaný úkol 

(hodnoceni). 

Modul materiál nabízí sekce objednávka materiálu, administrace materiálu, 

administrace kategorií materiálu a přehled objednaného materiálu. V sekci 

administrace kategorií materiálu uživatel s rolí (role) administrátor materiálu 

zavede do systému kategorie, podle kterých se bude materiál třídit pro lepší 

orientaci. Kategorie specifikuje názvem kategorie (nazev). V administraci materiálu 

uživatel s rolí administrátor materiálu zadává materiál, který bude dostupný pro 

objednávku jednotlivých uživatelů. Materiál identifikuje názvem materiálu (nazev), 

počtem kusů (pocet), doplňujícími informacemi (poznamka) a kategorií, do které 

zadaný materiál spadá (kategorie). V objednávce materiálu provádí jednotliví 

uživatelé (id_uzivatel, id_oddeleni) objednávku materiálu, v tabulce zadávají počet 

kusů (pocet) u materiálu (id_material), který chtějí objednat. Systém pokud bude 

počet objednaných kusů (pocet) větší než počet kusů skutečný (pocet) oznámí 

tuto skutečnost uživateli (id_uzivatel), aby nedošlo k záporné skladové hodnotě. 

V přehledu objednaného materiálu, vedoucí oddělení (id_uzivatel, id_oddeleni, 

id_funkce) podřízeného pracovníka (id_uzivatel, id_oddeleni, id_funkce) bude 

moci ještě upravit počet (pocet) objednaného materiálu (id_material) pracovníkem 

(id_uzivatel, id_oddeleni, id_funkce). Po schválení vedoucím oddělení (id_uzivatel, 

id_oddeleni, id_funkce), že objednávky materiálů jím řízených pracovníků jsou 

konečné (konecne), administrátor materiálu vytiskne výdejky materiálů pro 

jednotlivé pracovníky a materiál jim vydá. 

Modul formuláře nabízí sekce dovolenka a přehled čerpání. V sekci 

dovolenka uživatel (id_uzivatel) vyplní formulář zadáním dne vyplnění formuláře 

dovolenky, zadáním počátku dovolené, zadáním konce dovolené, zadáním počtu 

dní dovolené (počet_dni), zadáním místa pobytu o dovolené, návrat do 

zaměstnání po dovolené a automaticky doplněný rok (rok), kdy uživatel žádá o 
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dovolenou, tyto údaje jsou uloženy do databáze. Následně z těchto údajů a údajů, 

které jsou již známé jako je jméno (titul_pred, jmeno, prijmeni, prijmeni2, titul_za), 

osobní číslo (nick), útvar (nazev, kde), číslo útvaru (kod) je nabídnut tisk 

vyplněného formuláře dovolenky. V sekci přehled čerpání bude pro jednotlivé 

uživatele (id_uzivatel) dostupná bilance uskutečněných dovolených v aktuálním 

roce (rok) s přehledem nevyčerpané dovolené. Tato bilance bude dostupná i 

nadřízenému pracovníkovi (id_uzivatel, id_oddeleni, id_funkce), aby i on měl 

přehled o čerpání dovolené jím řízených pracovníků (id_uzivatel, id_oddeleni, 

id_funkce). 

Modul archiválie nabízí sekce archiválie a administrace archiválií. V sekci 

administrace archiválií uživatel s rolí (role) administrátor archiválií zadává 

archiválie do systému pro snadnou evidenci a možnost budoucího vyhledání 

uživatelem. Zadaná archivační složka je v systému specifikována číslem jednacím 

v rozsahu od do čísla jednacího (cj_od, cj_do), rokem vzniku písemnosti (rok) a 

umístěním, kde se zadaná archivační složka nachází, zadáním příslušné skříně 

(skrin), police (police) a řady (rada). V sekci archiválie bude pro uživatele možnost 

vyhledání archivační složky (cj_od, cj_do), s identifikací, kde se hledaná 

archivační složka nachází (skrin, police, rada). V případě, že uživatel nebude 

vědět rok (rok) vzniku písemnosti se prohledají všechny záznamy a aplikace 

zobrazí všechny výskyty hledané archiválie. 

 

Legenda: 

červeně – podstatné jméno (třída) 

zeleně – podstatné jméno (atribut) 

modře – sloveso (operace) 

 

Funkční požadavky: 

1. Administrátor systému zadá úřad 

2. Administrátor systému edituje úřad 

3. Administrátor systému zadá oddělení 

4. Administrátor systému edituje oddělení 

5. Administrátor systému zadá pozice 
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6. Administrátor systému edituje pozice 

7. Administrátor systému zadá role 

8. Administrátor systému edituje role 

9. Administrátor systému zadá uživatele 

10. Administrátor systému edituje uživatele 

11. Administrátor systému zakazuje/povoluje uživatele 

12. Uživatel zadá úkol 

13. Uživatel přijme úkol 

14. Uživatel zpracuje úkol 

15. Uživatel hodnotí úkol 

16. Administrátor materiálu zadá kategorie 

17. Administrátor materiálu edituje kategorie 

18. Administrátor materiálu zadá materiál 

19. Administrátor materiálu edituje materiál 

20. Administrátor materiálu vytváří výdejku 

21. Uživatel objednává materiál 

22. Uživatel spravuje objednaný materiál 

23. Uživatel vytváří žádanku dovolené 

24. Uživatel sleduje přehled čerpání dovolené 

25. Administrátor archiválií zadá archiválie 

26. Administrátor archiválií edituje archiválie 

27. Administrátor archiválií maže archiválie 

28. Uživatel vyhledává archiválie 

 

Nefunkční požadavky:  

1. Uživatel se nepřihlásí, pokud není zaveden 

2. Uživatel se nepřihlásí, pokud je zakázán 

3. Uživatel nezadá úkol mimo zadaný scénář 

 

Seznam aktorů: 

1. Administrátor systému 

2. Administrátor materiálu 
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3. Administrátor archiválií 

4. Uživatel 

 

Seznam tříd: 

Třída 1: Administrator systemu 

Atributy: → Uzivatel 

Operace: zadej urad, edituj urad, zadej oddeleni, edituj oddeleni, zadej pozici, 

edituj pozici, zadej roli, edituj roli, zadej uzivatele, edituj uzivatele, 

zakaz/povol uzivatele 

 

Třída 2: Administrator materialu 

Atributy: → Uzivatel 

Operace: zadej kategorie, edituj kategorie, zadej material, edituj material, vytvor 

vydejku 

 

Třída 3: Administrator archivalii 

Atributy: → Uzivatel 

Operace: zadej archivalie, edituj archivalie, smaz archivalie 

 

Třída 4: Uzivatel 

Atributy: id, nick, titul_pred, jmeno, prameni, prijmeni2, titul_za, email, role, funkce, 

oddeleni, klapka, zalozen, aktualizovan, zakazat 

Operace: zadej ukol, prijmy ukol, zpracuj ukol, hodnot ukol, objednej material, 

spravuj material, vytvor zadanku, sleduj prehled, vyhledej archivalii 

5.2 USE CASE diagram 

Diagram případů užití se používá k popisu vazeb mezi aktory (Actor) a 

případy užití systému (Use Case). Soubor případů užití vymezuje hranice systému 

specifikací systému, jejímž prostřednictvím systém komunikuje se svým okolím. 

Okolí modelovaného systému je popsáno pomocí aktorů. Předmětem tohoto 

diagramu není detailní popis komunikace mezi aktory a systémem. Z vnějšího 

pohledu, tedy z pohledu aktorů, je úplný popis funkčnosti systému představován 
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souborem všech případů užití, který je možno organizovat vytvořením stromové 

struktury složek a přiřazením jednotlivých případů užití těmto složkám. Je možné 

použít i alternativní postup, který je založený na tvorbě hierarchického stromového 

diagramu případů užití, tedy na zavedení souhrnných případů užití a jejich 

rozpadu. Je třeba zdůraznit, že tento alternativní postup, není zcela v souladu 

s definicí jazyka UML. [11] [12] [16] 

 

Obr. 5 Use Case diagram administrátor materiálu 
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Obr. 6 Use Case diagram administrátor archiválií 

 

Obr. 7 Use Case diagram administrátor systému 
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Obr. 8 Use Case diagram uživatel 

5.3 CLASS diagram 

Diagram tříd slouží k zobrazení statické struktury systému. Přednostně je 

určen k popisu tříd a jejich vztahů, ale mohou v něm být zobrazeny i rozhraní 

(Interface), složky (Package), dokonce objekty (Object) a související vzájemné 

vazby. Vzhledem k uvedenému by byl výstižnější název diagram statické struktury, 

ale užívání termínu diagram tříd se již v této souvislosti ustálilo. 

Třída je popisem množiny objektů sdílejících stejné atributy, metody, vztahy 

a sémantiku. Třída je tedy elementem modelu s vyšší mírou abstrakce než 

element modelu objekt a je jednoznačně určena svým názvem (v příslušném 

názvovém prostoru – složce). Pro třídu je možno definovat atributy (Attribute) a 

operace (Operation), jejichž názvy musí být jednoznačné v rámci třídy. Pro 
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element modelu třída je vizuálním elementem obdélník rozdělený na tři části pro 

zobrazení atributů a operací nebo obdélník při potlačení zobrazení atributů a 

operací. [11] [12] [16] 

 

Obr. 9 Class diagram část 1 
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Obr. 10 Class diagram část 2 
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5.4 OBJECT diagram 

Objektový diagram slouží k popisu objektů (Object) jako instancí tříd a jejich 

vztahů. Tento diagram je instancí diagramu tříd zachycující stav systému v určitém 

časovém okamžiku. Objekty v objektovém diagramu jsou realizací tříd z diagramu 

tříd, spojení mezi objekty (Link) pak realizací vazeb asociace (prostá asociace a 

agregace). Vzhledem k tomu, že diagram tříd dokáže znázornit kromě dalších 

elementů modelu i objekty, není nutné k realizaci objektového diagramu zavádět 

zvláštní druh diagramu. Z tohoto důvodu jsou všechny níže popsané elementy 

modelu a vazby v objektovém diagramu použitelné i v diagramu tříd. 

V objektovém diagramu je objekt určen názvem a/nebo třídou, je-li určeno, 

jaké třídy je daný objekt instancí. V objektovém diagramu se tedy vyskytují buď 

neúplné specifikace objektu ve formě pojmenovaného objektu s nepojmenovanou 

třídou, nebo nepojmenovaného objektu s pojmenovanou třídou (anonymní objekt). 

Vizuálním elementem pro element modelu objekt je obdélník s podtrženým 

názvem objektu. [11] [12] [16] 
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Obr. 11 Object diagram úkol 

5.5 STATE diagram 

Stavový diagram patří mezi nástroje sloužící k popisu chování elementů 

modelu, vykazujících dynamické vlastnosti. Tímto diagramem popisujeme chování 

elementu modelu pomocí sekvence stavů (State), kterými element prochází 

během svého života v reakci na příchozí události (Event). Stavové diagramy 

nejčastěji používáme pro specifikaci chování tříd, ale můžeme je využít i pro 

specifikaci chování případů užití, aktorů, operací. 

V jazyce UML je stav obecně chápán jako stav nebo situace v životě 

určitého objektu, kdy jsou splněny určité podmínky, vykonány určité akce nebo je 

očekávána určitá událost. V jazyce UML tedy stav nemusí být dán výhradně 

hodnotami atributů. Stav je určen svým názvem. [11] [12] [16] 
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Obr. 12 State diagram úkol 
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5.6 ACTIVITY diagram 

Diagram aktivit představuje speciální případ diagramu stavového, kde 

všechny nebo většina stavů jsou aktivitami (Activity State) a současně všechny 

nebo většina přechodů (Transition) je iniciováno dokončením aktivit. Toto chování 

je zachyceno formou sekvence činností řízených převážně interními událostmi. 

Diagramy aktivit používáme nejčastěji pro popis implementace operací nebo 

procesů workflow, ale můžeme je využít i pro specifikaci chování tříd, případů 

užití, složek. 

Aktivita je stav, jenž je specifikován určitou činností spojenou se vstupem 

do stavu a k němuž je připojen alespoň jeden přechod implicitně svázaný 

s událostí danou dokončením aktivity. Samotná aktivita je určena svým názvem. 

[11] [12] [16] 
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Obr. 13 Activity diagram úkol 

5.7 SEQUENCE diagram 

Sekvenční diagram popisuje vzájemné působení a ovlivňování mezi objekty 

vyjádřené posloupností zasílání zpráv. Tento diagram má dvě dimenze: 

horizontální, která představuje jednotlivé objekty a vertikální, která představuje čas 

plynoucí ve směru shora dolů. Sekvenční diagram slouží zpravidla k zachycení 
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posloupnosti zasílaných zpráv, tzn., že časová dimenze je bez vazby na reálný 

čas a pouze určuje pořadí. [11] [12] [16]  

 

Obr. 14 Sequence diagram úkol  



 Bc. Vladimír Jiřík: Intranetový IS pro evidenci a sledování úkolů 

2012  35 
 

6 REALIZACE IS 

Projekt, jak je navržený, jsem realizoval pomocí PHP s užitím Zend 

Frameworku (ZF) na straně serveru pro zpracování skriptů. Na straně klienta jsem 

využil Dojo Toolkitu. Zend Framework a Dojo Toolkit jsem zvolil na doporučení, 

s tím, že do té doby jsem s nimi neměl žádné zkušenosti. 

Charakteristika aplikačních frameworků Zend Framework a Dojo Toolkit: 

 ZF je objektově orientovaný, webový aplikační framework. Jeho hlavní 

předností je modulární architektura, která umožňuje využití jen těch 

komponent, které jsou potřeba pro vývoj (architektura typu užij-co-

potřebuješ). Součástí ZF jsou komponenty pro MVC aplikace (jako 

například systém pro správa uživatelských oprávnění, autentizaci, tvorba 

formulářů s validací, layoutů a další). ZF v konečném důsledku přináší 

časovou úsporu v programování aplikací, kdy jen stačí zavolat hotovou 

komponentu a ta se o vše postará, než programovat sáhodlouhé funkce. [2] 

 Dojo Toolkit je kolekcí javascriptových komponent, které pomáhají při vývoji 

webových aplikací. Základním prvkem je dojo.js, ve kterém je obsažena 

kolekce nejčastěji používaných API a celá knihovna funkcí. Součástí Dojo 

Toolkitu jsou i čtyři styly (themes) pro nastavení vzhledu vytvářené 

aplikace, spolu s tlačítky, textboxy, checkboxy a dalšími komponentami. 

Užitečnou částí Dojo Toolkitu je Dijit – systém na vývoj znovu použitelných 

komponentů, nebo widget2. Systém nabízí již hotové komponenty 

připravené k použití ve webových aplikacích a solidní API na vývoj vlastních 

widget nebo pro modifikaci již existujících. Dojo Toolkit nabízí lepší nástroje 

pro práci s DOM objekty (uspořádání objektů na webové stránce). 

6.1 Přihlášení do systému 

Jak jsem se již zmínil v kapitole 3, přihlašování do systému nebude 

realizováno zadáváním uživatelského jména a hesla uživatele vstupujícího do 

                                            

 
2
 Widgety jsou malé nástroje, které je možno vložit na svojí webovou stránku a nabídnout 

tak návštěvníkům něco navíc. Nějakou užitečnou funkci, zprávu, čtení příspěvků z RSS kanálů, 
drobný žert a další. 
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systému. Autentizace uživatele bude zajištěna pomocí upraveného autentizačního 

protokolu NTLM3. Upravená část slouží k lepší identifikaci potíží, ze strany 

přihlašujícího se uživatele, na místo nic neříkajícího anglického textu, který je 

součástí NTLM protokolu.  

V případě, že uživatel je zaveden v systému a není zakázán, bude 

provedena autorizace na základě přiřazené uživatelské role a uživateli bude 

umožněn vstup do informačního systému. Na Obr. 15 vidíme přihlášeného 

uživatele s rolí administrátor systému (nejvyšší oprávnění). Na Obr. 16 vidíme 

přihlášeného uživatele s rolí uživatel (nejnižší oprávnění – nedisponuje 

administrátorskými nabídkami systému). Přihlášený uživatel s rolí administrátor 

materiálu nebo administrátor archiválií, má nabídku rozšířenou a administrační 

část příslušné sekce (materiál nebo archiválie). 

 

 

Obr. 15 Uživatel přihlášen do systému s rolí administrátor systému 

                                            

 
3
 NTLM je autentizační protokol, využívaný zejména protokolem SMB a některými 

implementacemi síťových protokolů Microsoft Windows za účelem ověření uživatele nebo spojení. 
Je důležitou součástí konceptu Integrated Windows Authentication.[18] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autentizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrated_Windows_Authentication&action=edit&redlink=1
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Obr. 16 Uživatel přihlášen do systému s rolí uživatel 

V případě, že přihlašující se uživatel je zaveden v systému, ale byl zakázán 

(uživatelé nebudou ze systému fyzicky mazáni, ale jen zakazováni, například při 

odchodu do důchodu s možností budoucího návratu jako záskok), tato skutečnost 

je oznámena uživateli a přístup do informačního systému mu není povolen, viz 

Obr. 17. 

 

Obr. 17 Přihlášení uživatele, který je zakázán 

Na Obr. 18 vidíme uživatele, který se chce přihlásit do systému a není 

v systému zaveden. 
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Obr. 18 Přihlášení uživatele, který není zaveden v systému 

6.2 Modul administrace 

Modul administrace je z pohledu funkčnosti zcela zrealizován (drobné 

úpravy po vzhledové stránce). Celý modul je rozdělen do 5 podsekci: 

 Uživatelé – v této části, se zavádí uživatelé do systému. Na Obr. 19 vidíme 

seznam všech uživatelů zavedených do systému (černě označení uživatelé 

jsou povoleni, červeně označení uživatelé jsou zakázáni). Akce nad 

jednotlivými uživateli se provádí přes pravé kontextové menu. Z nabídky 

pro uživatele jsou dostupné tyto položky: 

o Detail – nabízí samostatné okno s kompletním náhledem na 

vyplněné údaje o uživateli (v seznamu uživatelů jsou jen dílčí 

informace), viz Obr. 20. 

o Editovat – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o uživateli, viz Obr. 21. 

o Zakázat/Povolit – můžeme zakázat či povolit uživatele v informačním 

systému. V případě, že je uživatel zakázán nebude se moci přihlásit 

do systému, nelze zadávat tomuto uživateli úkoly. 

o Nový uživatel – v této nabídce zavádíme nového uživatele do 

systému. Formulář pro zadání nového uživatele je totožný 

s formulářem editace uživatele, s tím rozdílem, že pole tohoto 

formuláře jsou prázdná. 
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Obr. 19 Seznam uživatelů zavedených do systému 

 

Obr. 20 Detail uživatele 
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Obr. 21 Editace uživatele 

 Pozice – v této části, se zavádí pozice do systému. Na Obr. 22 vidíme 

seznam všech pozic zavedených do systému. Akce nad jednotlivými 

pozicemi se provádí přes pravé kontextové menu. Z nabídky pro pozice 

jsou dostupné tyto položky: 

o Editovat – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o pozici, viz Obr. 23. 

o Nová pozice – v této nabídce zavádíme novou pozici do systému. 

Formulář pro zadání nové pozice je totožný s formulářem editace 

pozice, s tím rozdílem, že pole tohoto formuláře jsou prázdná. 

Z obrázku formuláře pro editaci a novou pozici, je patrné, že formulář 

obsahuje položky priorita a pravidlo.  

o Položka priorita slouží ke stanovení hierarchické příslušnosti v naší 

organizační struktuře s možností sledování objednávek materiálu 

nebo bilance čerpání dovolené všech podřízených jednotek daného 

oddělení, kde se tato pozice nachází. 
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o Položka pravidlo vychází ze zadání požadavku č. 1 (podkapitoly 2.3), 

kdy zadávání úkolů má být řešeno podle určeného scénáře. Jaký má 

být scénář zadávání úkolů v naší organizaci je patrné z Obr. 24. 

Samozřejmostí je, tento scénář kdykoliv změnit. 

 

Obr. 22 Seznam pozic zavedených do systému 

 

Obr. 23 Editace pozic 

 

Obr. 24 Scénář zadávání úkolů v naší organizaci 
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 Oddělení – v této části, se zavádí jednotlivá oddělení do systému. Oddělení 

jsou specifikována svým kódem, skládající se z čísla úřadu (206 pro náš 

úřad) a číslem příslušné organizační jednotky, jak je vidět na obrázcích 

níže. Na Obr. 25 vidíme seznam všech oddělení zavedených do systému. 

Akce nad jednotlivými odděleními se provádí přes pravé kontextové menu. 

Z nabídky pro oddělení jsou dostupné tyto položky: 

o Editace – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o oddělení, viz Obr. 26. 

o Nové oddělení – v této nabídce zavádíme nové oddělení do 

systému. Formulář pro zadání nového oddělení je totožný 

s formulářem editace oddělení, s tím rozdílem, že pole tohoto 

formuláře jsou prázdná. 

 

Obr. 25 Seznam oddělení zavedených do systému 

 

Obr. 26 Editace oddělení 

 Role – v této části, se zavádí uživatelské role do systému. Hierarchické 

znázornění uživatelských rolí vidíme na Obr. 29. Na Obr. 27 vidíme seznam 
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všech zavedených rolí v systému. Akce nad jednotlivými rolemi se provádí 

přes pravé kontextové menu. Z nabídky pro role jsou dostupné tyto položky: 

o Editovat – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o roli, viz Obr. 28. 

o Nová role – v této nabídce zavádíme novou roli do systému. 

Formulář pro zadání nové role je totožný s formulářem editace role, 

s tím rozdílem, že pole tohoto formuláře jsou prázdná. 

Z obrázku formuláře pro editaci a novou roli, je patrné, že formulář obsahuje 

položku seskupení pravidlo. Tato část formuláře, slouží pro přiřazení 

jednotlivých položek menu k uživatelské roli. Seznam položek menu, je 

seřazen sestupně podle hlavních položek menu (jak jsou zavedeny 

v databázi) a k nim přiřazeny příslušné položky sub menu. Checkboxům u 

těchto položek menu jsou přiřazena jejich unikátní ID. Vybráním checkboxu 

zvolíme příslušnou nabídku menu pro roli. Na základě tohoto nastavení je 

při autorizaci uživatele, který se přihlašuje do systému, nabídnuta jen ta 

část aplikace, kterou má rolí přidělenu. 

 

Obr. 27 Seznam rolí zavedených do systému 
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Obr. 28 Editace role 

 

Obr. 29 Hierarchické znázornění uživatelských rolí 

 Úřad – v této části, je možno pouze editovat zadaný úřad (v současné době 

zatím jen import při vytváření databáze, do budoucna zadávání v instalátoru 
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při instalaci informačního systému). Na Obr. 30 vidíme úřad zavedený do 

systému. Akce nad úřadem se provádí přes pravé kontextové menu. 

Z nabídky pro úřad je dostupná tato položka: 

o Editace – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o úřadu, viz Obr. 31. 

 

 

Obr. 30 Seznam úřad zavedený do systému 

 

Obr. 31 Editace úřadu 

6.3 Modul úkoly 

Modul úkoly je z pohledu funkčnosti zcela zrealizován (drobné úpravy po 

vzhledové stránce). Celý modul je rozdělen do 2 podsekci: 

 Přehled úkolů – v přehledu úkolů vidí uživatelé své úkoly. Pro lepší 

přehlednost jsou úkoly, v sekci přehled úkolů, rozřazovány podle toho, jestli 

se jedná o úkoly přijaté nebo o úkoly odeslané. Při načtení přehledu úkolů a 

zvolení jednoho z rozřazovacích kritérií, jsou nabídnuty veškeré úkoly 

přijaté nebo odeslané (Obr. 32).  
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Obr. 32 Celkový přehled úkolů 

S ohledem do budoucna, při větším počtu úkolů, může být toto 

značně nepřehledné, tudíž lze aplikovat filtr na další rozřazení úkolů na 

nepřečtené (Obr. 33), rozpracované (Obr. 34) a ukončené (Obr. 35). Toto 

rozřazení je dostupné pro přijaté i pro odeslané úkoly. 

 

Obr. 33 Filtrování úkolů na nepřečtené 

 

Obr. 34 Filtrování úkolů na rozpracované (přečtené) 
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Obr. 35 Filtrování úkolů na ukončené 

Čtení přijatého i odeslaného úkolu se provede klikem na vybraný 

úkol a poté je úkol zobrazen ve formulářovém okně pro zadávání nového 

úkolu. Některé položky sdíleného formuláře, jsou pro čtení, již zadaného 

úkolu nepřípustné. Text, zadaného úkolu, je v okně aktualizace, kde pro 

řešitele není možnost text nijak měnit. Řešitel může pouze doplňovat, přes 

editor text úkolu, své poznámky nebo požádat o specifikaci zadání, pokud 

je zadaný úkol nejasně zadán. Další možností je změna statusu zadaného 

úkolu. Řešitel má na výběr z těchto možností: 

o Čekám na zadavatele – tento status slouží, pokud je úkol nejasně 

zadán, k vrácení zadavateli buď k doplnění, nebo zrušení zadaného 

úkolu (pouze ze strany zadavatele). 

o Čekám na dodavatele – tento status slouží, jako informace pro 

zadavatele, že řešitel není schopen vyřešit zadaný úkol sám a čeká 

na dodání materiálů z externího zdroje. 

o Rozpracováno – tento status slouží, jako informace pro zadavatele, 

že úkol je řešen. 

Dále je pro řešitele možnost zadat, opět informace pro zadavatele, 

rozpracovanost úkolu, pomocí posuvníku v rozmezí od 0 do 100 %. 
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Obr. 36 Čtení úkolu 

 Nový úkol – v této části zadávají uživatelé nový úkol. Identifikace nového 

úkolu, tak jak ji uvidí uživatelé v přehledu úkolů, je pomocí předmětu. 

V další části je aktualizace, tato část bude mít hlavně význam při čtení 

úkolu. Následuje text úkolu, kdy je možnost využití stylizace, které nabízí 

editor. Zadávání úkolu pokračuje výběrem oddělení (podle zadaného 

scénáře je zadavateli umožněno volit z více oddělení nebo jen z jednoho) a 

zvolením příjemce nebo skupiny příjemců (v případě, že se jedná o sdílený 

úkol, kdy jednotliví řešitelé vidí připomínky ostatních řešitelů, ale každý řeší 

zadaný úkol sám za sebe). Dále zadání úkolu pokračuje zadáním data, kdy 

je úkol zadán a termín pro splnění. A na závěr nastaví zadavatel status 

úkolu, na výběr má z možností: 

o Zadáno – základní status zadaného úkolu. 

o Zadáno – rozpracováno – status slouží k zadání úkolu, který je již 

z části rozpracován, před zadáním úkolu. 

o Dokončeno – jedná se o status, který slouží jen pro evidenci, kdy 

úkol je již zcela vyřešen. 
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Obr. 37 Zadání nového úkolu 

6.4 Modul materiál 

Modul materiál je z pohledu funkčnosti částečně zrealizován (administrace 

materiálu). Celý modul je rozdělen do 4 podsekci. S ohledem na částečnou 

realizaci popíši jen část zpracovanou, zbylé sekce budou realizovány s ohledem 

na požadavky, funkční specifikace a slovní popis. 

 Administrace materiálu – v této sekci informačního systému, zadává 

uživatel s rolí administrátor materiálu, materiál do systému. Na Obr. 38 

vidíme seznam všech položek materiálů, které jsou zadány v systému. 

Akce nad jednotlivými položkami se provádí přes pravé kontextové menu. 

Z nabídky pro materiál jsou dostupné tyto položky: 

o Editovat – pod touto nabídkou, je k dispozici formulář, kde je možno 

upravit údaje o materiálu, viz Obr. 39. 

o Nový matriál – v této nabídce zavádíme nový materiál do systému. 

Formulář pro zadání nového materiálu je totožný s formulářem 

editace materiálu, s tím rozdílem, že pole tohoto formuláře jsou 

prázdná. 
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Obr. 38 Seznam materiálů zavedených do systému 

 

Obr. 39 Editace materiálu 

6.5 Modul formuláře 

Modul formuláře je z pohledu funkčnosti částečně zrealizován (vyplnění a 

tisk žádanky dovolenky). Celý modul je rozdělen do 2 podsekci. S ohledem na 

částečnou realizaci popíši jen část zpracovanou, zbylá sekce bude realizována 

s ohledem na požadavky, funkční specifikaci a slovní popis. 

 Dovolenka – v této části je uživateli nabídnut formulář pro vyplnění žádanky 

dovolenky (Obr. 40). Žadatel musí vyplnit jen nejnutnější údaje a poté je 

uživateli vytvořena žádanka, s automatickým tiskem ve dvou vyhotoveních 

této žádanky, umístěných pod sebou (Obr. 41). 
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Obr. 40 Formulář pro vyplnění žádanky 

 

Obr. 41 Náhled vytvořené žádanky a tisk 
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6.6 Modul archiválie 

Modul archiválie je z pohledu funkčnosti zcela nezrealizován. Celý modul je 

rozdělen do 2 podsekci. S ohledem, že tento modul, není zrealizován, bude 

realizace probíhat s ohledem na požadavky, funkční specifikace a slovní popis. 

6.7 Implementace IS 

Implementací informačního systému, se rozumí nasazení do ostrého 

provozu. Spíše o implementaci, můžu hovořit o testovacím nasazení informačního 

systému a zjištění, zda bude vyhovovat hardware, který mám pro tyto účely 

připraven jako aplikační PC. Konfigurace tohoto PC, viz Tab. 2. 

Testování probíhalo formou přihlášení uživatelů v určený den a hodinu, ze 

70 pracovníků našeho úřadu, bylo k dispozici přibližně 85 % pracovníků. 

Přihlašování probíhalo hladce s mírnou prodlevou. 

Z tohoto závěru, lze konstatovat, že hardwarová specifikace aplikačního PC 

dostačuje potřebám provozu mnou realizovaného informačního systému. 

V případě většího počtu pracovníků, by bylo lepší variantou, umístění informační 

systém na serverové stanici (konfigurace serveru, který je na našem úřadě 

využíván pro provoz jiných aplikací, viz Tab. 3).  

 

Tab. 2 Specifikace PC pro provoz informačního systému 

Dell OptiPlex 360 DT - specifikace 

Procesor:  Intel Celeron Dual Core E1400  (2,0GHz, 800MHz FSB, 512 KB cache) 

Chipová sada:  Intel G31 (ICH7) Express 

Operační paměť:  4GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

Grafická karta:  integrovaná, Intel Graphics Media Accelerator 3100 

Síťová karta:  Broadcom (BCM5784M) Gigabit 

Pevný disk:  Samsung 160GB 7200 ot./min., SATA II 

Optická mechanika:  Dell DVD-ROM 16x 

Case:  Dell Desktop case, PSU 360W 

 

 



 Bc. Vladimír Jiřík: Intranetový IS pro evidenci a sledování úkolů 

2012  53 
 

 

Tab. 3 Specifikace serverového stroje pro provoz IS (využíván na úřadě) 

HP ProLiant ML310 - specifikace 

Procesor: Intel Xeon 3050 2.13Ghz x64 DualCore 

Chipová sada: Intel 3000  

Operační paměť: 2.5GB 667Mhz 

Grafická karta: Integrated, ATi ES1000, 16MB SDRAM 

Síťová karta: HP NC320i 1GBit 

Pevný disk: 250GB HDD 15000 RPM SCSI 

Optická mechanika: Plextor PX-760A 

Case: HP 410W 

 

V neposlední řadě je důležitá i rychlá konektivita aplikačního PC vůči celé 

lokální síti, to je zajištěno aktivními prvky renomované značky. Náhled na lokální 

síť našeho úřadu znázorňuji na následujícím obrázku (Obr. 42). 
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Obr. 42 Náhled datové infrastruktury úřadu 
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7 ZÁVĚR 

Zvolené téma diplomové práce, vycházelo z potřeby vyřešení problémů se 

zadáváním úkolů na našem úřadě. Řešení zadávání úkolů jsem se rozhodl 

realizovat jako intranetový informační systém. Celý systém jsem postavil na 

struktuře modulárního systému, kdy části celého systému jsou tvořeny jednotlivými 

moduly. Postupem doby jsem se rozhodl zakomponovat do systému další funkce, 

které by pomohli ulehčit provádění některých operaci. Jak jsem již uvedl 

v předchozích kapitolách je systém vytvářen na míru potřeb našeho úřadu, i když 

po drobných úpravách by bylo možno použít systém skoro kdekoliv. 

V úvodu práce jsem analyzoval požadavky pracovníků, specifikoval 

problémové oblasti a analyzoval současný stav. Ze získaných poznatků jsem 

sestavil funkční specifikace informačního systému. Členění informačního systému 

na jednotlivé moduly, data, která budou vstupovat a vystupovat ze systému, 

specifikaci hardwaru a softwaru potřebného pro provoz. 

V další části práce jsem navrhl model struktury databáze s tabulkami a 

s vazbami na jednotlivé tabulky. Pomocí modelů UML, jsem provedl rozbor 

navrhovaného informačního systému s přihlédnutím k vlastní realizaci a určil 

aktéry systému i jeho okolí.  

V kapitole realizace informačního systému, jsem předvedl informační 

systém a jednotlivé funkční celky tak, jak jsem je vytvořil. Hlavní částí celého 

systému, je přihlašovací modul a administrace systému a uživatelů, bez těchto 

částí by nebyl systém provozuschopný. Celý projekt, tak jak je mnou navržený, je 

velice obsáhlí, a tudíž je jen z části realizován. Z tohoto důvodu budu i nadále 

pokračovat v realizaci tohoto systému, ať už pro potřeby našeho úřadu nebo 

možná i pro potřeby dalších úřadů.  
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