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Abstrakt 

Se zaváděním informačního systému se pojí celá řada rizik. Na část těchto rizik se 

pokusím v práci poukázat a navrhnout moţná řešení pro minimalizaci či úplnou eliminaci 

těchto rizik. V celé práci je uvedeno mnoho praktických poznatků a řešení reálných situací. 

Svou práci strukturuji do čtyř hlavních kapitol. Kaţdá kapitola obsahuje shrnutí rizik 

a jejich výsledné zhodnocení dle praktických zkušeností a teoretických znalostí. 

Hodnocení rizik vychází z modifikované metodiky CRAMM. 
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Abstract 

With the implementation of an information system is connected a large number of risks. 

I will try to highlight these risks in the work and suggest possible solutions for the 

minimization or complete elimination of these risks. The entire work is mentioned a lot of 

practical knowledge and solutions to real situations. 

Whole work is structured into four main chapters. Each chapter contains a summary of 

risks and their final evaluation according to practical experience and theoretical 

knowledge. Risk assessment is based on the modified methodology CRAMM. 
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Seznam použitých zkratek 

BCNF Boyce-Coddova normální forma 

CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) Metodika analýzy a řízení 

rizik 

DFD (Data flow diagram) Diagram datových toků 

DBMS (Data base management system) Nebo také „SŘDB“ je znám jako systém 

řízení báze dat 

ERD (Entity relational diagram) Entitně relační diagram 

FK (Foreign key ) Cizí klíč 

IS (Information system) Informační systém 

KISS (Keep it simple, stupid) Princip „udělat to jednoduše, stupidní 

NF (Normal form) Normální forma 

PK (Primary key) Primární klíč 

RDM (Relational data model) Relační datový model 

SQL (Structured Query Language) Strukturovaný dotazovací jazyk 

SW (Software) Programové vybavení 

UML (Unified modeling language) Sjednocený modelovací jazyk 

WF (Wireframe) Skica nebo také „Drátěný model“ aplikace 
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ÚVOD 

V dnešním světe plném automatizace veškeré lidské činnosti a procesů je pouţití 

informačních systémů naprosto nezbytné. Jen málo z nás si dokáţe představit dnešní svět 

bez informačních systémů. Začínáme si uvědomovat, ţe počítače zastávají stále hůře 

nahraditelnou roli. S tvorbou, zaváděním a provozem těchto systémů se pojí rizika. Těchto 

rizik je celá řada. Pokud zasáhne „Vyšší moc“, celý systém můţe být sebevíce odolný, 

přesto můţe selhat a dojít ke kolapsu. Většina rizik se dá minimalizovat a zavést potřebná 

protiopatření. Výpočetní a informační technologie jsou povaţovány za rizikové zejména 

proto, ţe se jedná o součást systému automatizovaného nebo automatického rozhodování. 

Čím je systém sloţitější, tím jsou rozhodovací algoritmy komplikovanější a méně 

transparentní. IS jsou provozovány na sloţitém, vzájemně propojeném hardware, který je 

také součástí systému, i kdyţ není vidět. 

 

Hrozba je přírodní nebo člověkem podmíněný proces, který představuje moţné ohroţení 

pro lidskou společnost nebo její aktiva. Rizikem je potom pravděpodobnost, ţe nastane 

událost, kterou hrozba představuje. Hrozba je aktivována za vyuţití jedné nebo více 

zranitelností. Proto je nutné tyto zranitelnosti zcela odstranit nebo minimalizovat. 

 

Přestoţe se zavedením IS do podniku se pojí rizik mnoho, rizika jsem se rozhodl 

popisovat zejména ve čtyřech oblastech. Rizika spojená s komunikací zadavatele 

a dodavatele, návrhem databáze, importem a exportem dat a zavedením IS. Podle těchto 

oblastí strukturuji čtyři kapitoly své práce. Na závěr kaţdé kapitoly shrnuji stěţejní rizika 

spojená s danou kapitolou. Při analýze rizik daného odvětví vycházím jednak ze zkušeností 

teoretických, jednak praktických. Pro hodnocení rizik jsem se rozhodl vyuţít 

modifikovanou verzi metodiky  CRAMM. 

 

Svou stěţejní tvůrčí práci spatřuji ve druhé kapitole, ve které navrhuji abstrakt 

databázového modelu informačního systému moderního katalogu restaurací. V této 

kapitole se zabývám konkrétními riziky a problémy, které vznikly při realizaci samotné 

databáze. 

 

Ţádný systém nemá neomezenou ţivotnost, cílem je dlouhodobá udrţitelnost IS. 

Aktivace některé z kritických hrozeb vede k částečnému ochromení systému, v nejhorším 

případě k jeho úpadku. 

 

V práci se budu snaţit na hrozby, rizika a zbytečné chyby dívat z jiného úhlu pohledu, 

úzce propojeného s praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Práce se bude 

především zaměřovat na případ, kdy se společnost rozhodne pro vývoj IS, obecné 

zákonitosti zde vystiţené platí i pro případy nákupu hotového řešení či outsourcingu. 
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1 KOMUNIKACE ZADAVATELE A DODAVATELE 

Úvodem bych rád uvedl stručnou charakteristiku hodnocení rizik. Pro jejich hodnocení 

jsem se rozhodl pouţít a upravit metodiku CRAMM. Úprava metodiky spočívá zejména 

v jejím zjednodušení a zobecnění. Z původní metodiky byla zachována identifikace hrozeb 

a zranitelností, v neposlední řadě také způsob hodnocení rizik. Interval pravděpodobnosti 

výskytu incidentu je hodnocen v rozmezí 0-100, dopad je ohodnocen stupnicí 1-10. Riziko 

je vypočteno jako součin pravděpodobnosti incidentu a dopadu.  

Klíčovou otázkou zavádění IS je prvotní rozhodnutí, zda koupit jiţ hotový produkt 

(dodavatelské řešení) nebo IS vyvíjet [3]. Čím více se aplikace blíţí standardně 

pouţívaným, tím více je výhodnější systém zakoupit neţli vyvíjet [3]. Neţ bude moţné 

popsat základní prostředky pro komunikaci zadavatele s dodavatelem, je nutno stanovit, 

kdo tyto strany představuje. Tvorba informačního systému je práce jako kaţdá jiná, je tedy 

nutné určit role pracovníků a stanovit pracovní postup. Prostředky pro komunikaci 

zadavatele s dodavatelem pomáhají eliminovat rizika spojená s nedorozuměním. Jedním  

z hlavních problémů při vývoji SW je špatná komunikace zadavatele s dodavatelem [1]. 

 

Obrázek 1: Schéma komunikace 

Analytik 

Je osoba zastupující stranu dodavatele, která je v přímém spojení se zadavatelem. Vede 

se zadavatelem komunikaci tak, aby byla pro obě strany srozumitelná s maximální 

vytěţitelností informací potřebných k realizaci. Jeho úkolem je také stanovit maximální 

rozsah projektu. Výstupem jeho práce je analýza. Analytik nezaznamenává pouze 

poţadavky na systém, ale také mapuje současně pouţívané systémy a zdroje zadavatele. 

 

 Ad: Aby nedocházelo k „nekonečným“ doplňujícím dodatkům ze strany zadavatele, 

které vedou k výrazné prodlevě a finanční náročnosti, je potřeba stanovit přesný rozsah 

projektu a zahrnout jej do smluvních podmínek (kapitola 1.3). 

 

Realizátor 

Dalším článkem zastupujícím stranu dodavatele je realizátor, který má za úkol poznatky 

analytika realizovat dostupnými technologiemi dle poţadavků a nároků systému. 

Realizátorem můţe být skupina osob nebo jednotlivci. 
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Zadavatel 

Jednou ze stran komunikace je zadavatel poţadavků na systém, dále jen „zadavatel“. 

Zadavatelem můţe být pověřená osoba z vedení společnosti zákazníka nebo také jakákoliv 

jiná pověřená osoba věrně seznámená s chodem podniku. Zadavatel zastupuje společnost. 

Je velmi důleţité, aby byl zadavatel časově flexibilní. Pravidelné schůze s analytikem jsou 

nezbytné pro přesnou definici zadání.  Je potřebné stanovit rozsah projektu. 

 

Dodavatel 

Dodavatel řešení, dále jen „dodavatel“, je zastoupen společností zodpovědnou za 

dodávku IS, to zahrnuje včasné vyhotovení systému, jeho spolehlivost a v neposlední řadě 

ochranu dat před poškozením či úplnou ztrátou. Do jaké míry bude při nedodrţení těchto 

bodů dodavatel penalizován, záleţí na sjednaných smluvních podmínkách. 

 

Dodavatel potřebuje analyzovat společnost a ucelit zadání od zadavatele, případně jej 

doplnit při pravidelných konzultacích. Z této situace vyplývá potřeba analytika. 

 

Dodavatel komunikuje se zadavatelem prostřednictvím analytika nebo analytiků 

v pravidelných iteracích. Před některými úkony je nezbytné s budoucím systémem 

seznámit příslušné osoby ze strany zadavatele a vyuţít zpětné vazby. 

 

Příklad z praxe: Při řešení projektu zabývajícím se zlepšováním gastronomických sluţeb, 

jsem se s touto komunikací setkal. Zadavatelská strana zde byla zastoupena nepřímo,  

a sice budoucími uţivateli systému, majiteli restaurací a jejími návštěvníky. Díky vyuţití 

nabytých vědomostí bylo moţno zkonstruovat ERD, respektive RDM diagramy, jeţ jsou 

blíţe specifikovány v několika dalších kapitolách. Ze všech sezení vyplynulo, ţe je nutné 

vhodně formulovat otázky a ptát se přesně. Pokud byly otázky vedeny příliš odborně, 

odpovědi ztrácely na informativní hodnotě. 

1.1 Vzájemná komunikace 

Při vzájemné komunikaci je potřeba zohlednit několik aspektů. Zadavatel, resp. 

zákazník, nerozumí technologiím, jeţ se pouţívají při tvorbě informačního systému, dále 

jen IS, ani mnohdy nemá ucelenou představu, co všechno by chtěl v IS sledovat  

a ovlivňovat. Zadavatel ovšem zná problematiku své společnosti a umí popsat průběh  

a stavy výrobního či jiného procesu, jeţ se v ní vykytují. Znalost stavů však nestačí, je 

potřeba dozvědět se, jaká data se budou zaznamenávat a uchovávat. Na řadu nyní přichází 

analytik. V praxi se často můţeme setkat se situací, kdy je analytik také realizátorem 

systému. V dnešní době nestačí, aby byl analytik pouze analytikem a realizátor pouze 

realizátorem. Předpokládá se, ţe kaţdá z těchto osob ovládá základy a dostupné prostředky 

obou těchto pozic. 

1.2 Základní prostředky komunikace 

Je to souhrn prostředků, jimiţ se dorozumívá zadavatel s analytikem zastupujícím 

dodavatele. Tyto prostředky pomáhají modelovat podobu budoucího systému. 
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1.2.1 Entitně relační diagram 

Entitně relační diagram (dále jen ERD), je základním dorozumívacím prostředkem pro 

komunikaci strany dodavatele se stranou zadavatele. Pouţívá se pro abstraktní 

 a konceptuální znázornění dat. V první etapě tvorby IS se pouţívá těchto diagramů 

zejména pro analýzu poţadavků. Také pro popis informací a typu informace uloţené 

v databázi. Jednoduchost a přehlednost těchto diagramů je činí velmi silnými prostředky 

pro analýzu a v praxi jsou hojně uţívány.  Bez těchto diagramů bychom nebyli schopni se 

zákazníkem komunikovat. Velký důraz musí být kladen na pokládání vhodně 

formulovaných otázek zadavateli, kterými zjistíme potřebná fakta. Tento diagram je pouze 

zestručněním skutečného databázového modelu RDM (relační datový model).  

Vlastnosti ERD  

o Neudávají se zde datové typy atributů 

o Jednotlivé atributy nemusí být a nejsou atomické 

o Udávají se zde jednotlivé entity a vztahy mezi nimi 

o Nejedná se o skutečný model databáze 

o Získáváme zjednodušený obraz reality 

Postup návrhu ER diagramu 

o   Při konzultacích se zadavatelem získáme přehled o potřebných entitách (neboli 

tabulkách v budoucí databázi) a tyto entity zaznamenáme.  

Jednoduchý praktický příklad: Zákazník potřebuje sledovat příchody a odchody 

zaměstnanců v jeho firmě.  Letmým zamyšlením to znamená, ţe budeme 

potřebovat dvě entity a to sice entitu Zaměstnanci a také entitu Docházky, která 

zahrnuje příchody a odchody zaměstnanců.  

 

o   Potřebujeme vymezit, jaké informace budeme zaznamenávat. Musíme zjistit 

všechny atributy k jednotlivým entitám. To obnáší poloţit zadavateli vhodně 

formulované otázky. 

- Pokud budou otázky příliš sloţité, zadavatel jim správně neporozumí. 

- Pokud na poloţenou otázku nebude existovat jednoznačná odpověď, 

nedozvíme se potřebná fakta, a to můţe vyústit ve dvojsmyslné zadání, coţ 

je neţádoucí. 

Při návratu k předchozímu příkladu si ukáţeme vhodně formulované otázky. 

Potřebujeme zjistit, jaké informace budeme shromaţďovat ve spojení se 

zaměstnanci a jejich docházkou.  

 

Položíme zadavateli typové otázky: 

a) Jaké informace potřebujete vést o svých zaměstnancích? 

b) Máte ve firmě zaveden nějaký přístupový terminál? 

Ad b) : S touto otázkou můţe být spojen problém neporozumění. Zákazník 

nemusí znát technologii, ke které patří například jiţ zmiňovaný „přístupový 
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terminál“ z dotazu. Na analytikovi je, aby tuto zadavatelovu neznalost uvedl 

na pravou míru a případně popsal výhody i nevýhody takového řešení. 

 

o Nyní je potřeba entitám přidělit logické propojení neboli vztah, tedy pokud 

spolu tyto entity nějaký vztah mají. Kaţdý vztah by měl být pojmenován 

popisem reflektujícím daný vztah. Tyto vztahy můţeme dle počtu výskytu 

záznamů v jednotlivých entitách rozdělit do tří skupin. 

-  1:1 

- 1:N 

- M:N - Vztah M:N v reálné databázi neexistuje, a proto jej rozdělujeme na 

dva vztahy 1:N s přidáním pomocné entity. 

Tvorba ERD 

V průběhu získávání všech potřebných informací od zadavatele vytváříme ER diagram. 

Zatím stále bez logických propojení entit (viz Obr. 2). 

 

 

Obrázek 2: ER diagram bez doplněných vztahů entit. 

Doplnění vztahů mezi entitami. V tomto  příkladu  jednomu zaměstnaneci náleţí N 

docházek a jedna docházka vţdy náleţí jen jednomu zaměstnanci.  Zde se tudíţ jedná  

o vztah 1:N (viz Obr. 3). 

 

 

Obrázek 3: ER diagram reflektující praktický příklad s doplněným vztahem entit. 

 Při letmém zamyšlení bychom v tomto příkladu přišli na absenci atributu „datum“. Bez 

tohoto doplnění by přístupové záznamy neměly velký přínos. Úkolem analytika je tyto 

nesrovnalosti odhalit a zaznamenat je. 
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1.2.2 Wireframe 

Wireframe neboli „drátěný model“ nebo také „skica webu“ (zkráceně WF) definuje 

rozmístění funkčních prvků na jednotlivých obrazovkách (pohledech). 

Popis 

Vše je definováno pomocí čar a textu, popřípadě jsou přiloţeny doplňující obrázky. 

V podstatě jde o návrh připomínající kresbu stránky na papíře tuţkou. Nedoporučuje se 

pouţití barev kvůli odvádění pozornosti od samotného návrhu. Není podstatou navrhnout 

estetický vzhled ale funkci. Zadavatel uvidí, jak bude systém fungovat a jak budou 

jednotlivé obrazovky rozvrţeny. Strana realizátora uvidí, kde se co nachází a co je s čím 

spojeno.  

 

WF se přikládá ke smlouvě, vylučuje se moţnost kolize zadavatele s dodavatelem.  

Dodavatel chrání své i zadavatelovy zájmy. 

Použití 

Je potřeba pamatovat na to, ţe WF a výsledná grafická podoba sytému jsou dvě rozdílné 

věci. Následné grafické zpracování zachovává prvky navrţené ve WF, ale můţe se lišit 

jejich velikost a grafická podoba. 

Výhoda WF: Při pouţití WF jsou rozdíly mezi skutečným systémem a návrhem 

minimální. Předchází se přehnaným návrhům na cenovou kalkulaci. 

Rozdělení  

Textový WF - Jedná se o pouhý nástin řešení, slovně definuje prvky obrazovky 

a obsahovou stránku. Vyuţívá se jen okrajově. Příkladem můţe být věta: „U formuláře pro 

přidání nového zaměstnance musí být pole rodné číslo“. 

Stručný WF - Nákres vystihující pozice jednotlivých polí a obsahu na obrazovce. Pouţívá 

se pro jednodušší řešení, která nejsou technologicky náročná. Pro tvorbu tohoto typu WF 

vyuţívám software SmartDraw. 

Podrobný WF - Detailně popisuje pozice jednotlivých polí a obsahu, jejich funkci 

a propojení. Mohou zde být pouţita skutečná data (obrázky, tabulky aj.).  Vhodné pro 

sloţitější návrhy. 

Proklikávací on-line WF - Na rozdíl od předchozích typů wireframe se nejedná o statický 

návrh, nýbrţ dynamický. Je to proklikávací model, který ukáţe provázanost a funkci 

systému. Toto řešení se pouţívá jen v nejnáročnějších případech (intranet apod.). Časově je 

toto řešení nejnáročnější. Z vlastní zkušenosti vím, ţe pro tento typ wireframe je vhodný 

například program Axure se kterým jsem měl moţnost pracovat. 

Nejčastěji pouţívané nástroje pro tvorbu WF: 

o MS Powerpoint 
o MS Word a MS Excel 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Textov%C3%BD_wireframe&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stru%C4%8Dn%C3%BD_wireframe&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podrobn%C3%BD_wireframe&action=edit&redlink=1
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o MS Visio 
o OmniGraffle 
o SmartDraw 
o Axure 
o Adobe Flash 
o Adobe Illustrator 
o Inkscape 

  
Příklad z praxe: Pro jiţ zmiňovaný katalog restaurací bylo nutné navrhnout rozvrţení 

formuláře pro přidání denního menu. Původní návrh nerespektoval preference koncových 

zákazníků, i přesto z hlediska funkčního byl zcela správně. Počítalo se s relativně fixním 

počtem pokrmů dané kategorie.  V případě, kdy zákazníkovi fixní počet polí nestačil, měl 

moţnost přidat pole nová. Formulář pro pondělní menu, který je vidět na obrázku níţe, je 

identický pro všechny ostatní dny. Přepínání mezi jednotlivými formuláři je dynamické. 

V tomto příkladu byl pouţit jednak textový wireframe (stručný popis) a stručný wireframe, 

obsahující rozmístění jednotlivých prvků (viz Obr. 4) . 

 

 

Obrázek 4: Wireframe původního formuláře denního menu 

 Při pozdějším zamyšlení nad původem dat pro denní menu a v neposlední řadě nad 

počítačovou gramotností osob obsluhujících systém, bylo nutné stávající návrh 

přehodnotit. Výsledkem těchto úvah vyplynula potřeba jednoduššího řešení. Více intuitivní 

řešení však znamenalo sloţitější vyhodnocovací algoritmy. Čím je řešení sloţitější, tím je 

náchylnější ke generování chyb. 
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Obrázek 5: Wireframe aktuálního formuláře denního menu 

 Jak je vidět, reálně pouţitý návrh je mnohem jednodušší, ovšem za předpokladu 

existence návodu pro obsluhu (viz Obr. 5). Formulář splňuje princip KISS (keep it simple, 

stupid) avšak vyhodnocující algoritmus byl naopak nahrazen sloţitějším. Místo pro 

nápovědu je v návrhu samozřejmě také naznačeno. Denní menu je nyní moţno pohodlně 

zkopírovat z dokumentu. Kaţdý řádek reprezentuje jeden pokrm, definován v pořadí: 

název, mezera, cena. 

1.2.3 Diagram datových toků 

Diagram datových toků, dále jen DFD, je jedním z dalších nástrojů pro modelování 

rozličných funkcí systémů, zejména těch informačních. Příkladem je pouţití DFD  

v analytické fázi vývoje IS - modelování funkčnosti systému [10]. Díky tomuto nástroji lze 

modelovat veškeré datové toky a procesy v libovolném podniku. Je součástí strukturované 

analýzy. Po modifikaci lze tento diagram pouţít i na modelování systémů pracujících 

v reálném čase. Je jednoúrovňový i víceúrovňový. Pro znázornění se pouţívají dva druhy 

notací DFD (Yourdon, Gane&Sarson). Je nutno rozlišit několik základních pojmů, které 

se v diagramech vyskytují. 
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Datový tok  

Datový tok znázorňuje přenos informace nebo materiálu z jedné entity systému ke 

druhé. Kaţdý datový tok by měl mít svůj název (tzn. popis informace či materiálu, které 

jsou přenášeny). Pokud není datový tok popsán, musí být z charakteru entit jasné jaká 

informace nebo materiál jsou přenášeny. Datové toky tvoří propojení mezi terminátory, 

procesy a datovými sklady. Směr datového toku je znázorněn šipkou. Vyskytují se datové 

toky jednostranné i oboustranné (otázka a odpověď). 

Proces 

Proces představuje část systému, která mění vstupy na výstupy (viz Obr. 6). Kaţdý 

proces musí mít svůj název, vstupy a výstupy. Název kaţdého procesu musí být popisem 

nějaké činnosti nebo úkonu. V diagramu je proces znázorněn oválem či obdélníkem se 

zaoblenými rohy (viz Obr. 7). Popis procesu zahrnuje i číslo procesu. Číselné označení 

procesu usnadňuje orientaci v diagramu a také ulehčuje orientaci při dekompozici 

jednotlivých úrovní. Pro jednoduché diagramy není číselné označení důleţité. 

 

 

Obrázek 6: Ukázka datového toku a procesu (Yourdonova notace) 

Terminátor 

V terminologii systémové analýzy můţeme terminátory nazvat podstatným okolím 

systému. Leţí vně a komunikují s modelovaným systémem. Terminátorem můţe být 

jakákoliv externí entita. Můţe být zastoupen organizací, člověkem, jiným systémem (se 

kterým modelovaný systém komunikuje) aj. Z terminátorů můţe vést datový tok pouze do 

procesů, nikdy ne do jiných terminátorů.  

 

Datový sklad  

Slouţí k uchování informací (případně materiálu) pro jejich opětovné pouţití. Příkladem 

datového skladu je archiv faktur. Kaţdý datový sklad musí mít vstupní a výstupní datový 

tok. V diagramu je datový sklad vyznačen dvěma vodorovnými čarami nad sebou. 

Zobrazení skladu v DFD je nezávislé na implementaci, můţe to být datový soubor, 

kartotéka, optické disky aj. V terminologii informačních systémů je datovým skladem 

myšlena především databáze. 
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Obrázek 7: Notace DFD – Yourdon, Gane&Sarson 

Názvy jednotlivých toků, procesů, terminátorů a datových skladů musí být srozumitelné 

jak pro realizátora, tak pro zadavatele. Popsané zásady tvorby ERD se vztahují také na 

DFD. Pokud pojmenování nejsou srozumitelná, dochází k nedorozuměním. Pojmenování 

by měla jasně specifikovat danou entitu či datový tok. 

 

1.2.4 Sjednocený modelovací jazyk 

Sjednocený modelovací jazyk je znám jako UML (Unified modeling language), 

zastupuje další z významných prostředků pro komunikaci napříč několika úrovněmi. Jedná 

se o grafický modelovací jazyk slouţící k zobrazení, specifikování, návrhu a dokumentaci 

programovaných systémů. Obsahuje prakticky ověřené způsoby zápisu návrhu systému, 

zahrnující jak konceptuální prvky (např. business procesy, systémové funkce), tak prvky 

konkrétních příkazů programovacího jazyka, databázová schémata a znovupouţitelné 

programové komponenty. 

 Mimo jiné podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

systému. Není zde stanoveno jak UML pouţívat. Standard UML definuje Object 

Management Group (OMG). 

 

1.3 Smluvní podmínky 

Velmi důleţitá forma sjednocení závazků. Obsahem je mimo jiné vymezení přesného 

rozsahu projektu vyplývajícího z analýzy. 

1.3.1 Základní ustanovení 

Lhůta pro dokončení projektu 

Tento bod je z mých poznatků velice rizikový, neboť odhadnout potřebnou dobu pro 

realizaci systému nebývá jednoduché, především pro velký počet náhodných jevů, jeţ se 

mohou během realizace vyskytnout. V praxi je produkt často dodán spíše později neţ 

dříve. 
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Přesný rozsah práce 

Obsahuje výčet funkcí. Přiloţením wireframe (wireframe a jeho přínosy jsou popsány 

v bodě 1.2.2) a dalších podkladů vznikajících při vzájemné komunikaci zadavatele 

s dodavatelem získáme obraz budoucího systému a tím tedy přesnou definici poţadavků. 

 Je důleţitý pro vyloučení dodatečných poţadavků od zadavatele. Pokud by neexistovala 

přesná hranice poţadavků, vedlo by to k prodraţení a zpoţdění dodávky finálního 

produktu. Všechny podklady zaznamenané ve smlouvě se stávají její závaznou součástí. 

Ostatní podklady jsou pouze doplňkové. Pokud bude zahájen vývoj software na základě 

neúplně či nepřesně definovaných poţadavků, bude jen s malou pravděpodobností 

výsledný systém naplňovat poţadovanou funkčnost [5]. 

Finanční částka za dokončený projekt 

 Částka za dodání systému ve stanovené lhůtě. Částka bude dodavateli vyplacena jen 

v případě, ţe systém naplní poţadovanou funkčnost stanovenou v předchozím bodu 

smluvních ustanovení. Pokud není naplněna poţadovaná funkčnost, můţe zadavatel 

poţadovat nápravu, slevu z dohodnuté částky, případně odstoupit od smlouvy.  

Akceptační test 

Podle definice Ing. Romana Danela, Ph.D. (2012) se jedná o dohodu způsobu, jakým se 

bude prokazovat, ţe systém naplnil poţadovanou funkčnost. Jedná se o předvedení 

provozu na skutečných nebo testovacích datech, popřípadě jsou pouze přiloţeny obrazové 

náhledy (screeny
1
) jednotlivých obrazovek systému. Akceptování systému bez 

dostatečných testů, nedostatečné ověření funkčnosti systému v provozu, akceptace systému 

vykazujícího zjevné nedostatky a další, vede k provozu nestabilního, nahodile 

poruchového systému [5].  

                                                 
1
 Jednotlivé náhledy, zaznamenané obrazovky 
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1.3.2 Doplňková ustanovení 

Penalizace za prodlení 

 Chrání především stranu zadavatele. Pokud by nebyla penalizace stanovena, nebyl by 

dodavatel plně motivován dodrţet termín dodávky. Je nutno sjednat takový termín 

dodávky, aby jej obě strany akceptovaly.  

 Prodlením se rozumí takový interval, na němţ se obě strany dohodnou, nebo jej určí 

sám zadavatel. Můţe to být měsíc, den i hodina. Záleţí pouze na dohodnutých 

podmínkách. 

Garantovaná doba pozáručního servisu a záruka 

Většina společností poţaduje sjednání garantované doby technické podpory, kdy bude 

dodavatel schopen zaručit provozuschopnost systému. Samozřejmostí je uvedení záruční 

doby a pravidel reklamace. 

Podmínky při aktualizaci na nové verze produktu 

Pokud je systém komerčním produktem, bývá ve smluvních podmínkách uvedeno, za 

jakých okolností bude poskytnuta aktuální verze produktu. 

Zavedení IS do provozu bez existence kvalitní smlouvy o podpoře produktu, údrţbě 

a budoucím rozvoji IS je chybou [5]. 

Tabulka 1: hrozby spojené s komunikací zadavatele a dodavatele 

Hrozba Zranitelnosti  Následky Opatření 

Nevhodný návrh Neporozumění Prodraţení, opoţdění Vhodné komunikační 

prostředky, 

zainteresovanost 

managementu a 

řádových zaměstnanců 

Nenaplněná očekávání Neúplná smlouva Spory, dohady, omezené 

přínosy systému 

Vymezení všech 

nutných bodů smlouvy 

Tabulka 2: rizika spojená s komunikací zadavatele a dodavatele 

Hrozba Pravděpodobnost 

incidentu [%] 

Dopad 

[body] 

Riziko 

Nevhodný návrh 40 10 400 

Nenaplněná očekávání 20 7 140 



Tomáš Vojtek: Hodnocení rizik zavádění informačního systému 
 

2012 13 

 

2 NÁVRH DATABÁZE 

Jednou z nejdůleţitějších částí IS je právě databáze. V databázi jsou uloţeny všechny 

nezbytné informace, které je potřeba uchovávat a měnit. Databáze představují 

zjednodušený model části reality, jíţ se zabýváme. 

Při tvorbě databáze se uplatňuje takzvaná normalizace. Normalizace se zpravidla 

dodrţuje pouze do třetí formy. Dodrţení dalších normálních forem je dosti obtíţné 

a v praxi nepřináší téměř ţádný efekt. Jsou známy případy, kdy je naopak poţadována 

denormalizace databáze. V tomto případě pak vznikají redundance dat a moţné 

aktualizační anomálie, avšak práce IS s databází je za dodrţení určitých zásad aţ řádově 

rychlejší. 

Normalizace 

Pojem normalizace souvisí s relačním datovým modelem. V RDM jsou data 

zaznamenána do jednotlivých entit, na které jsou kladeny určité poţadavky. Při splnění 

těchto poţadavků můţeme o entitě tvrdit, ţe je normalizovaná. Při tomto procesu 

normalizace jsou odstraněny redundance (nadbytečnosti) dat a moţnosti vzniku 

aktualizačních anomálií (nechtěné operace vedoucí ke ztrátě nebo nekonzistenci dat). 

Normalizace zahrnuje několik normálních forem. Při postupném aplikování jednotlivých 

normálních forem můţeme závěrem říci, ţe se daný RDM nachází v jedné z normálních 

forem (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF). 

 

1NF:  

Relace je v první normální formě, pokud kaţdý její atribut obsahuje jen atomické hodnoty. 

Tedy hodnoty z pohledu databáze jiţ dále nedělitelné.  
 

2NF: 
Relace je ve 2NF, jestliţe je v 1NF a kaţdý neklíčový atribut je plně závislý na primárním 

klíči, a to na celém klíči a nejen na nějaké jeho podmnoţině.  

 

3NF: 
Relace je v3NF, pokud je ve 2NF a všechny neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé. 

 

BCNF:  

Je variací 3NF, je původní definicí 3NF tak jak byla publikována v 70 letech. Je vymezena 

stejnými pravidly jako 3NF forma, avšak říká, ţe musí platit i mezi hodnotami uvnitř 

sloţeného primárního klíče. 

 

4NF:  

Relace je ve 4NF je-li v BCNF a popisuje pouze příčinnou souvislost (jeden fakt). 

 

5NF: 

Relace je v 5NF jestliţe je ve 4NF a nemůţe-li být dále bezeztrátově rozloţena. 
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Denormalizace 

Je neoficiální postup, kdy se cíleně porušují normální formy. V praxi se denormalizace 

vyuţívá především pro rychlejší práci s daty. Podle Ing. Romana Danela, Ph.D. (2012) 

byla u některých IS částečná denormalizace přímo vyţadována zadavatelem. 

 

Příklad z praxe: Při tvorbě katalogu restaurací jsem potřeboval zobrazovat data z entity 

zařízení dle uţivatelského výběru a k nim připojit informace z mnoha dalších entit. 

Výsledný databázový dotaz se skládal z mnoha připojení (JOIN) databázových entit a také 

sub dotazů (subquery
2
, dependent subquery

3
). Výsledný dotaz opravdu získal všechna 

potřebná data, avšak za dobu 10 000ms při 5000 zařízeních v jednom městě. Pochybuji, ţe 

by takto pomalý katalog někoho zajímal. Po maximální optimalizaci databázového dotazu 

dle zmíněných postupů byla doba zpracování zkrácena na 5000ms. Ani tento čas nebyl 

uspokojivý. Částečnou denormalizací databázového modelu a za pouţití „sumárních“ 

datových sloupců byl čas zpracování sníţen na méně neţ jednu desetinu. 

 

2.1 Postup při návrhu 

Návrh databáze vychází z ER diagramu. Úpravou a doplněním ER diagramu dostaneme 

relační databázový model, dále jen RDM, který je skutečným modelem databáze. Samotná 

databáze můţe mít jednotky, stovky a více entit. Pro ukázku tvorby reálné databáze jsem 

zvolil zjednodušený abstrakt z funkční databáze projektu katalogu restaurací. 

 

Formulace zadání: Ve zvoleném příkladu bylo zapotřebí zaznamenávat informace  

o uţivatelích a zařízeních. O uţivatelích bylo nutné zaznamenávat informace úzce spojené 

s osobními údaji. Dále také systémové informace jako jsou status, zda byl uţivatel 

autorizován, jakou má vůči budovanému systému roli a zda vyuţívá pro přihlášení 

k aplikaci Facebook. O zařízeních je nutné zaznamenávat informací mnohem více, avšak 

v příkladu budou vzhledem k rozsahu zmíněny pouze ty základní. 

2.1.1 Tvorba ERD 

Jak jiţ bylo zmíněno, jedná se o zjednodušený model databáze vytvořený při sezení se 

zadavatelem. Nejprve vznikne několik entit s potřebnými atributy. V dalším kroku je 

diagram doplněn o vztahy mezi entitami (viz Obr. 8).  

                                                 
2
 Databázový poddotaz 

3
 Závislý databázový poddotaz 
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Obrázek 8: Tvorba ERD, první krok 

Vztah M:N v reálné databázi neexistuje. Pokud se vyskytne, pak je zapotřebí vytvořit 

pomocnou entitu a rozdělit tak vztah na dva vztahy 1:N. V ERD tento vztah zaznačit jako 

M:N je moţné, avšak je lepší vztah rovnou rozdělit za vytvoření nové entity (viz Obr. 9).  

 

 

Obrázek 9: Tvorba ERD, druhý krok 

2.1.2 Tvorba RDM 

Předpokládejme, ţe je jiţ vyhotoven celý ERD. Jednotlivá pole jsou rozdělena na 

atomická a diagram je převeden do RDM. Diagram musí být doplněn o datové typy a také 

musí být nadefinován maximální rozsah daného typu. V tomto modelu se jiţ nevyskytuje 

diakritika pro pojmenování entit a jednotlivých polí (atributů). ERD můţe být vyhotoven 

velmi kvalitně, ale i přesto zde nemusí být podchyceno vše. I triviální strukturu lze 

navrhnout špatně [11]. Zde v tomto příkladu se vyskytuje entita „Zařízení“, pokud 

rozdělíme pole na atomická, získáme například z atributu „Adresa“ pole ulice, město, psč, 

čp. Avšak ani takovéto rozdělení není dostačující. Nechceme, aby podnik zadal libovolné 

město (nemusí existovat, redundance dat, chybné zadání), proto vyplývá potřeba nové 

entity „města“, coţ na začátku návrhu nebylo zcela patrné. 
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S RDM je spojeno několik základních pojmů: 

 

Atomicita 

Jednotlivá pole jsou dále nerozdělitelná, ve speciálních případech nevyţadujeme, aby 

pole byla striktně atomická. 

 

Primární klíč 

Název vychází z anglického pojmenování primary key, zkráceně „PK“. Je to klíč 

utvořený z jednoho nebo více atributů entity, musí splňovat podmínku jedinečnosti. Daný 

klíč nesmí být duplicitní. Je to jedinečný identifikátor záznamů entity.  

 

Cizí klíč 

Název vychází z anglického pojmenování foreign key, zkráceně „FK“. V prostředí 

relačních databází je to integritní omezení, které vytvoří spojení mezi entitami přes jeden 

nebo více jejich sloupců se sloupcem nebo sloupci jiné („cizí“) entity. Pokud se hodnoty 

provázaných sloupců shodují, pak příslušný řádek cizí tabulky rozvíjí řádek zdrojové 

tabulky přes toto spojení. Tomu se téţ říká reference nebo také odkaz. 

 

Parcialita 

Parcialita je volitelnost účasti entity ve vztahu.  

 

Index 

Index říká SŘDB jak má s daným sloupcem pracovat (řazení, indexování, deduplikace
4
), 

je to databázový prvek slouţící k: 

 

o zrychlení vyhledávacích a dotazovacích procesů  

o definování unikátní (jedinečné) hodnoty sloupce tabulky  

o optimalizaci fulltextového vyhledávání 

Realizace RDM 

Postupně jsou vytvořeny všechny entity a jejich logická propojení. Při samotném 

převodu ERD diagramu do RDM přijdeme na potřeby nových entit a nových atributů. 

Můţeme se setkat s databázemi, kde jsou atributy či entity střídavě pojmenovány jak 

anglickým, tak i českým jazykem. Tato kombinovaná pojmenování nejsou příliš vhodná, 

vedou k špatné orientaci a chaosu, avšak na funkčnost modelu nemají vliv. 

                                                 
4
 Odstranění duplicit 
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Obrázek 10: tvorba RDM, 1. fáze 

Při první fázi tvorby RDM dojdeme k tomu, ţe mít informaci o městě, v němţ zařízení 

působí, je nutné. Zařízení ovšem působí v určité části města. Tuto skutečnost je nutné 

zohlednit a doplnit pole „district“. Jak bylo naznačeno v úvodu, logickou úvahou přijdeme 

na fakt potřeby tvorby nové entity, jejíţ obsah bude tvořit výčet všech měst ČR. Podobná 

potřeba vyplývá pro pole čtvrť. Pokud by nebyly pouţity pomocné entity „city“ 

a „district“, mohl by konečný uţivatel aplikace do příslušného formulářového pole zadat 

relativně cokoliv. Diagram byl tedy rozšířen o další nezbytné entity. 
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Obrázek 11: tvorba RDM, 2. fáze 

Diagram nyní obsahuje 5 základních entit. Oproti návrhu ERD přibyly dvě odvozené 

entity. V další fázi budou doplněny další dvě z chybějících entit a jejich atributy.
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Obrázek 12: tvorba RDM, 3. fáze 

Přidáním dvou nových entit získá kaţdé zařízení moţnost rozšířit svůj záznam 

v katalogu o několik typů podniku z výčtu, který se nachází v entitě „typy_podniku“. 

Entita „typy_podniku_polozky“ zastupuje pomocnou entitu, která nahrazuje vztah M:N. 
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Obrázek 13: tvorba RDM, 4. fáze 

Obdobně jako v předchozí fázi, i zde je pouţita pomocná entita. Zařízení mají nyní 

moţnost doplnit několik sluţeb, které nabízejí. Nyní je potřeba návrh optimalizovat. Ze 

zvyklosti začnu u datových typů a jejich rozsahu. 
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Obrázek 14: tvorba RDM, 5. fáze 

První chybou bylo pouţití datového typu INTEGER u atributů, které nabývají znatelně 

menšího rozsahu. Pouţitím TINYINT a SMALLINT je zpracování budoucích 

databázových dotazů rychlejší. Častou a velmi špatně odhalitelnou chybou je ignorace 

změny cizích klíčů. Cizí klíč musí mít stejný datový typ jako příslušný primární klíč. 

Entity s touto chybou jsou zvýrazněny červeně. Chyba se projeví aţ při pokusu pouţít 

navrţený model. 
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V dalším kroku musí být zohledněny změny primárních klíčů. Stávajícímu návrhu je dále 

nutné vhodně nastavit parcialitu (povinnost účasti entity ve vztahu).  

 

 

Obrázek 15: tvorba RDM, 6. fáze 

Abstrakt databázového modelu je nyní moţno povaţovat za úplný. Pokud je jiţ známo, 

na jaké atributy se pouţijí INDEXY, je dobré je doplnit. Další úpravy návrhu jsou 

realizovány aţ při nasazení databáze. 

Rozsah datových typů 

Maximální rozsah datového typu jednotlivých polí volíme na základě: 

o Známého maximálního rozsahu, kterého pole můţe nabývat 

- Má fixní hodnotu (šifra)  

- Má proměnnou hodnotu (název měst) 

o Odhadu maximálního rozsahu 

- Volíme rozpětí vţdy vyšší neţ nejvyšší námi známý rozsah. Rozsah 

můţeme upravit s přibývajícími daty. 

o Poţadavku na maximální rozsah 
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V tomto příkladu se vyskytují rozdílné jazyky pro popis entit a polí (district, city).  

Tento styl popisu není příliš vhodný. Sniţuje přehlednost, znesnadňuje orientaci. Zadavatel 

popisu jinému jazyku nemusí rozumět. Často tato situace vzniká při současném působení 

více realizátorů na jedné databázi. Kaţdému realizátorovi vyhovuje něco jiného, avšak je 

nutno myslet i na zadavatele. Ze zvyklosti některé entity pojmenovávám anglickými 

názvy. Ať uţ kvůli přenositelnosti jiţ vytvořených skriptů nebo díky síle zvyku. 

2.1.3 Nasazení databáze 

Databázi je před samotným nasazením potřeba naplnit zkušebními daty. Zkušební data 

jsou generována přímo informačním systémem, popřípadě jsou vloţeny generovaná data. 

 

 Generovaná data mohou být: 

o Náhodná  

o Vycházet ze skutečných dat 

 

Při mnoha datech (řádově tisíce záznamů) se projevuje zpomalování reakce na podnět 

databázi. Pokud se časová prodleva mezi podnětem a reakcí databáze nezvykle zvyšuje, je 

něco špatně. Tato skutečnost říká, ţe je nutno upravit databázové dotazy nebo vytvořit 

vhodné indexy v databázi. Obvykle je nutná kombinace těchto dvou procesů. V některých 

případech je nutná také částečná denormalizace databázového modelu. 

 

Tvorba indexů 

Tvorba indexů je důleţitou sloţkou tvorby databáze, avšak je potřeba si uvědomit 

několik aspektů. Indexy se váţí k jednotlivým sloupcům či k více sloupcům (sloţené 

indexy). Kaţdý index zpomaluje přidání nového záznamu do databáze (reţie databáze na 

seřazení, přerovnání indexovaného sloupce/sloupců). Indexy jsou primárně určeny ke 

zrychlení vyhledávaní v databázi. Musíme tedy zváţit, zda budeme častěji záznamy 

přidávat či vyhledávat. Tvorba indexů spadá plně pod tvorbu RDM, avšak vhodná či 

nevhodná indexace se ukáţe aţ při nasazení databáze (viz Obr. 16 na straně 26). 

 

Pokud vytvoříme příliš mnoho indexů sloupců v entitě, vkládání nového záznamu se 

výrazně zpomalí. 
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Tvorba akcí, vázaných na cizí klíče 

Kaţdý cizí klíč v databázovém modelu můţe nést akci. Jinými slovy se jedná 

o „referenční integritu“. Pokud například chceme po smazání záznamu v entitě „zarizeni“ 

smazat i záznamy z ostatních entit, které jsou s tímto zařízením spojené, musí být na cizí 

klíč zarizeni_id vázána akce „ON DELETE CASCADE“. To znamená kaskádové smazání 

záznamu z takové entity, v níţ se cizí klíč nachází. Další z moţných akcí je „ON 

UPDATE“. Pro obě akce můţeme nastavit: NO ACTION, CASCADE, RESTRICT, SET 

NULL. 

 

Optimalizace dotazů 

Optimalizace dotazů, zejména těch sloţitých, díky kterým aplikace získává poţadovaná 

data, má za následek aţ řádově rychlejší získání poţadovaných dat. Předtím neţ bude 

moţno popsat, jak optimalizace probíhá, je nutno vysvětlit několik pojmů. S optimalizací 

dotazů souvisí také SŘDB, coţ je zkratka vyznačující systém řízení báze dat, známý jako 

databázový systém. V anglickém jazyce je SŘDB znám pod zkratkou DBMS (database 

management system). Je to softwarové vybavení, které obstarává práci s fyzickou databází. 

Vytváří rozhraní mezi aplikacemi a fyzicky uloţenými daty. Mezi zástupce SŘDB patří 

MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle a další. 

 

Databázové dotazy (query)  

 Říkají SŘDB jak s daty vynaloţit. Jednotlivé dotazy se skládají z příkazů a dat, jeţ se 

mají zpracovat. Mezi základní příkazy jazyka SQL pro manipulaci s daty patří: 

 

INSERT – Vloţí záznam do zvolené entity. 

 

SELECT – Vrací mnoţinu záznamů z jedné nebo více entit. 

 

UPDATE – Změní atributy u záznamu nebo více záznamů v entitě dle zvoleného kritéria. 

 

DELETE – Smaţe záznam nebo záznamy z entity dle zvoleného kritéria. 
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Struktura databázových dotazů 

Optimalizace probíhá interně na straně SŘDB. Realizátor by měl databázové dotazy 

vhodně formulovat (viz Obr. 16 na straně 26). Nebude-li realizátor dotazy vhodně 

formulovat, bude to mít za následek jejich delší zpracování. S přibývajícími daty to můţe 

vést k dlouhým prodlevám.  

 

Příklad z praxe: Databázový dotaz nejprve vyhledá všechny existující záznamy z entity, 

k těm připojí záznamy z jiných entit a aţ posléze dle zvoleného kritéria z této mnoţiny 

záznamů vybere pár záznamů. 

Spojování tabulek 

V jazyce SQL je zastoupeno klíčovým slovem JOIN
5
, slouţí k logickému propojení 

dvou a více entit. Příliš mnoho takovýchto propojení vede opět ke zpomalení databázového 

dotazu. Dle pouţití existuje několik druhů JOIN příkazu (CROSS, INNER, NATURAL, 

OUTER, FULL, LEFT, RIGHT). Nutnost spojování příliš mnoha entit v dotazech 

naznačuje moţnou chybu návrhu databázového modelu. Tato chyba mnohdy souvisí 

s příliš striktní normalizací. Podle tvrzení Ing. Romana Danela, Ph.D. (2012) není 

existence propojení napříč celou databázi důkazem profesionality, pokud to má za následek 

zpracování databázového dotazu za neúměrně dlouhou dobu. S tímto tvrzením se 

ztotoţňuji. 

Použití velkého množství jednotlivých insert / update příkazů 

Pokud se jedná o aktualizaci či vloţení mnoha záznamů totoţným databázovým 

dotazem (INSERT v cyklu FOR, FOREACH, WHILE aj.) je nezbytné tyto dotazy převést 

do jednoho dotazu. Tuto problematiku je moţno vyřešit skrze takzvané „multiple query
6
“ 

nebo například „kolizní insert“.  

                                                 
5
 Logické spojení 

6
 Hromadný databázový dotaz 
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Pokyny pro SŘDB 

Další moţnost, jak můţe realizátor optimalizovat dotazy je vyuţít speciálních klíčových 

slov. Tato klíčová slova jsou pokyny nebo také rady (tzv. hints) pro SŘDB, které jsou 

předány internímu optimalizátoru. 

 

Mezi tyto klíčová slova patří: 

 

USE   INDEX (seznam indexů) 

 

IGNORE INDEX (seznam indexů) 

 

FORCE  INDEX (seznam indexů) 

 

Realizátor můţe vyuţít těchto pokynů, aby dal optimalizátoru SŘDB informaci o tom, 

jak má během zpracování databázového dotazu vybrat indexy. 

 

 

Obrázek 16: Optimalizace dotazů, tvorba indexů 

Na výše uvedeném diagramu je moţno vidět, jak jednotlivé procesy optimalizace 

probíhají. Jsou zde popsány pouze hlavní datové toky. Realizátor na základě chování 

systému optimalizuje databázové dotazy a s nimi související indexy sloupců databáze. 

2.2 Omezující faktory při tvorbě databáze 

Při tvorbě databáze můţe vzniknout řada komplikací, které se dají podchytit. Poukáţu 

na tyto komplikace a pokusím se osvětlit jejich moţná řešení. 
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2.2.1 Převzetí nedokončené databáze po jiném dodavateli 

Touto databází se rozumí databáze, jeţ nebyla nasazena do produkčního prostředí. 

Bývají v ní zkušební (testovací) data. Pro nedokončenou databází je specifické nepokrytí 

všech potřebných entit a jejich atributů či chybné vztahy mezi entitami (relace) aj. Není 

moţné spoléhat se na kvalitu stávající struktury a pouze databázi „dokončit“. Vyvarovat se 

pouţití stávající struktury, i za cenu delší tvorby se ukazuje jako přínosné. 

2.2.2 Zachování existující databáze nebo dat v ní uložených 

Velké mnoţství podniků jiţ pouţívá některý z informačních systémů. Kaţdý informační 

systém vyuţívá pro svou práci databázi. Předpokládejme tedy, ţe bude nutno databázi 

vytvořit, popřípadě upravit. Můţe nastat několik situací: 

Podnik má nedokončený IS po jiném dodavateli 

 Podnik pouţívá IS, který nenaplňuje jeho funkční poţadavky. Je nutné si nejprve 

obstarat od zadavatele prázdnou kopii databáze, popřípadě naplněnou jen méně citlivými 

daty (stará neaktuální data apod.). Poté je na řadě převedení poskytnuté databáze do RDM. 

Zde se zpracují dané poţadavky. Všechny změny je pak moţné aplikovat do databáze za 

chodu, pomocí potřebných dotazů, vyextrahovaných z přepracovaného RDM. 

Podnik již provozoval jiný IS, který chce zachovat a doplnit 

 Zde platí to stejné co u předchozí situace. Pokud ovšem nemá nová funkčnost vztah s jiţ 

existující databází (tento případ se nevyskytuje často) stačí udělat RDM pouze dané části 

a aplikovat novou část do databáze. 

 

Příklad z praxe: Zadavatel chce zaznamenávat zpětnou vazbu od uţivatelů systému, 

nezajímá jej však jejich identita. Získáme tak pouze entitu „zpetna_vazba“, která nemá 

ţádný vztah k existující databázi a funguje podobně jako anonymní návštěvní kniha. 

V tomto případě by se jednalo o tzv. „izolovanou entitu“. 

Podnik již provozoval jiný IS, ze kterého chce pouze zachovat data 

 Tento případ je specifický zejména tím, ţe je moţné databázi do jisté míry přizpůsobit 

novému IS, ovšem je zde limitace daná existencí dat. Poţadavek zachovat existující data je 

velmi komplikující skutečnost. Databáze nemusí mít ideální strukturu, kterou je do jisté 

míry nutné se přizpůsobit. Pokud je struktura značně nevyhovující, je moţno tento fakt 

projednat se zadavatelem a rozhodnout, která data musí být skutečně zachována. 

Podnik nepoužívá jiný IS 

 Ideální případ z pohledu návrhu, kdy ţádná databáze neexistuje. Zde není dodavatel 

nijak limitován. Není omezen ţádnou existující strukturou. 

2.2.3 Nedostatečný čas a kapitál pro tvorbu a údržbu databáze 

Tvorba databáze bývá velmi často podceňována. Současný trend je databázi na začátku 

během krátkého období vytvořit a více se k ní nevracet. To je v mnoha ohledech špatný 

přístup. Tvorba databáze a její budoucí rozvoj je periodický proces (viz Obr. 17). Při 

tvorbě databáze je potřeba vzít v úvahu moţné poţadavky na budoucí rozšíření databáze.  
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Obrázek 17: Životní cyklus databáze, Databázové systémy, Ing. Lukáš Otte, Ph.D. 

Tabulka 3: hrozby spojené s návrhem databáze 

Hrozba Zranitelnosti  Následky Opatření 

Pomalé databázové 

dotazy, pomalé 

zpracování, 

redundance dat, 

aktualizační anomálie  

Nevhodný návrh 

databáze, špatná 

struktura 

Nepouţitelnost IS při 

větším objemu dat, 

Chybná data 

Testování databáze, 

plnění zkušebními daty, 

zhodnocení systému 

(budou se data častěji 

zapisovat nebo vybírat) 

Pomalé databázové 

dotazy, pomalé 

zpracování  

Nedostatečná 

optimalizace databáze a 

databázových dotazů 

Nepouţitelnost IS při 

větším objemu dat 

Testování a optimalizace 

databázových dotazů, 

údrţba databáze 

Pomalé databázové 

dotazy, pomalé 

zpracování, nutnost 

přepracování celé 

struktury v průběhu  

Špatný návrh převzaté 

databázové struktury či 

její části 

Dohady, zpoţdění, 

prodraţení 

Rozhodnout se, zda 

stávající strukturu pouţít 

či pouţít a upravit, nebo 

vytvořit strukturu novou 

Ztráta dat, vyzrazení 

dat 

Přístupové informace 

poskytnuty nevhodné 

osobě, poskytnutí 

„ostrých“ dat 

Úpadek systému, krach 

podniku 

Vhodná bezpečnostní 

politika, neposkytujeme 

aktuální data 

 

Tabulka 4: rizika spojená s návrhem databáze 

Hrozba Pravděpodobnost 

incidentu [%] 

Dopad 

[body] 

Riziko 

Pomalé databázové dotazy, pomalé zpracování, 

redundance dat, aktualizační anomálie 

40 10 400 

Pomalé databázové dotazy, pomalé zpracování 35 4 140 

Pomalé databázové dotazy, pomalé zpracování, nutnost 

přepracování celé struktury v průběhu 

15 7 105 

Ztráta dat, vyzrazení dat 80 10 800 
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3 IMPORT A EXPORT DAT 

Mále i velké podniky v České republice mají ve zvyku před pořízením IS data 

shromaţďovat jiným způsobem. Tento jev je nepříznivý pro IS, protoţe zavádí chybovost 

lidského faktoru. V počátcích rozvoje informačních technologií jiţ dlouho existovaly 

informační systémy. Tyto IS však nebyly zdaleka tak rychlé a neposkytovaly natolik 

přesné informace jako dnešní systémy. Lišily se především chováním a účelem. Systémy 

dříve pracovaly s vysokým podílem lidského faktoru. 

 

Současný trend IS 

V dnešním světě se IS uplatňují čím dál častěji. Při růstu společností jsou kladeny 

poţadavky na včasné a spolehlivé informace. Zpočátku jsou data shromaţďována 

v papírové podobě. Později dochází k pouţívání specializovaného kancelářského 

a účetního software. Do určité doby společnost necítí potřebu pořízení IS, avšak 

s rostoucím objemem dat tato potřeba začíná být intenzivní. Společnost si tedy pořídí IS. 

V případě, ţe společnost potřebuje pracovat i s daty, jeţ nashromáţdila za svého působení, 

je nutné tyto data vhodně interpretovat a přesunout do nového sytému. Pokud jiţ 

společnost pouţívala jiný informační systém, je situace stejná, ale proces exportu 

a následujícího importu do nového systému je zpravidla snazší. Na základě vlastní 

zkušenosti jsem zkonstruoval stručné schéma činnosti podniku aţ do chvíle pořízení IS 

(viz Obr. 18). 

 

 

Obrázek 18: Současný trend tvorby a migrace dat 

 IS se stává součástí podniku, není tedy izolovaným prvkem, či subsystémem. Podnik po 

importu s daty dále pracuje prostřednictvím tohoto systému. 

 

Software 

Software je jakýkoliv počítačový program, který provádí nějakou činnost. Na rozdíl od 

hardware není fyzického charakteru. Mezi často pouţívané software, ve kterém je uloţeno 

know-how („věděti jak“) společnosti a účetní data patří kancelářský software Excel, 

Access, účetní software Pohoda a další. 
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3.1 Import dat 

Import dat je cílevědomá činnost zavádění dat vytvořených jiným systémem do 

myšleného systému. Data do systému lze importovat jen s určitou úrovní narušení jejich 

konzistence. Pokud nelze pouţít pro data, která mají být importována, přesně stanovená 

pravidla jejich zařazení a odstranění chybovosti, nemohou být importována. 

Import dat zahrnuje kontrolní mechanizmy. Je zde analogie člověka přepisujícího data 

z ručně psaného dokumentu na psacím stroji, ne vše je čitelné, a lze tedy správně přepsat.   

3.1.1 Import dat exportovaných ze software do IS 

Pro tento druh importu je nezbytná existence patřičných kontrolních mechanizmů, 

rozhodujících, zda jsou data konzistentní. Pokud je podoba dat značně různorodá je velmi 

těţké odlišit správná data od chybných. Nejsou-li k dispozici jasná pravidla, podle kterých 

lze poznat, jak s jednotlivými záznamy manipulovat, vede to k chybnému importu. 

 

Příklad z praxe:  Máme k dispozici data exportovaná z Excelu ve formátu CSV. Kaţdý 

první řádek obsahuje nadpis, kaţdý druhý řádek obsahuje hodnoty. Pokud budou na dvou 

řádcích pod sebou nadpisy (omyl, chyba, cizí zavinění) bude narušena struktura. Tato 

struktura můţe být do IS chybně zanesena. V lepším případě tuto chybu IS zaznamená 

nebo napraví. 

3.1.2 Import dat exportovaných z jiného IS 

Pokud se jedná o data ze stejného systému, pak záleţí na tom, zda jsou data zpětně 

kompatibilní. Jedná-li se o data z odlišného systému, pak záleţí na tom, v jakém formátů 

poskytuje systém export dat a jakou mají strukturu. Různé systémy mohou mít stejný 

export a import určitých dat. 

 

Obecně platí, ţe importovat data z jiných informačních systému je jednodušší neţ je 

importovat z dokumentů vzniklých s jistou mírou uţivatelské kreativity. 

 

Příklad z praxe: Pro katalog restaurací bylo nutné zajistit výčet všech měst v české 

republice a obohatit tento výčet o parametr „webalized“, coţ je název města přívětivý pro 

WWW odkazy (např. ceske-budejovice). Našel jsem tedy na internetu seznam všech měst, 

seřazený podle počtu obyvatel. Ovšem v této surové podobě jej nebylo moţné vloţit do 

dané entity v databázi. Napsal jsem tedy triviální skript (v jazyce PHP). 
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Ukázka skriptu: 

 
<?php 
//getCity 

 

$dbhost = 'localhost'; 

$dbuser = 'root'; 

$dbpass = ''; 

 

$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) ordie('Errorconnecting to mysql'); 

 

$dbname = 'test'; 

mysql_select_db($dbname); 

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 

setlocale(LC_ALL, 'czech'); 

 

$exp = array(); 

$city = ""; 

$cityWebalized = ""; 

$row = ""; 

 

//autor originalu  funkce friendly_url: Jakub Vrána 

functionfriendly_url($nadpis) { 

$url = $nadpis; 

$url = preg_replace('~[^\\pL0-9_]+~u', '-', $url); 

$url = trim($url, "-"); 

$url = iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $url); 

$url = strtolower($url); 

$url = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~', '', $url); 

return$url; 

} 

 

//soubor city.txt obsahuje seznam vsech mest CR 

foreach (file("./city.txt") as$line_num =>$line) { 

$exp = explode(" ", $line); 

foreach ($expas$key =>$value) { 

//echo $value."<br>\n"; 

if (!is_numeric(trim($value)))  

 $city .="$value"; 

$value = ""; 

} 

$city = trim($city); 

$cityWebalized = friendly_url($city); 

 

$row =mysql_query("INSERT INTO city (city_id, nazev, webalized, vaha) VALUES(NULL,'$city', 

'$cityWebalized', NULL)") ordie(mysql_error()); 

$city = ""; 

} 

 

Skript zajistí postupné uloţení poţadovaných dat do databázové entity „city“. 

3.2 Export dat 

Je to cílevědomá příprava stávajících dat pro jejich zanesení do jiného systému, ať uţ se 

jedná o IS, či jiný software. Tyto data mohou obsahovat a také obsahují chybné informace, 

které je nutné vhodně interpretovat a napravit, je-li to moţné. Kaţdou transformaci dat do 

jiné podoby či vyextrahování dat pro jejich další pouţití můţeme nazvat exportem. 
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3.2.1 Export dat ze software pro import do IS 

Zde existuje omezení konečným počtem formátů, které daný software nabízí a IS se 

tedy musí do značné míry přizpůsobit. Příkladem můţe být Excelový dokument, z něhoţ je 

moţno data uloţit například ve formátu CSV. Často se v praxi setkáme s případy, kdy data 

nejsou konzistentní. Tvůrčí kreativitou uţivatelů těchto software vznikají různá makra 

(proces zautomatizování nějaké činnosti) a uţivatelské programování. Tento jev je 

naprosto neţádoucí.  

 

Příklad z  praxe: Měl jsem k dispozici Excelový dokument stavební společnosti, který 

měl několik úrovní (L1-L6), kaţdou úroveň bylo potřeba odlišit a zaznamenat. Aţ na 

poslední úrovni se nacházela základní data, ze kterých ostatní úrovně kumulují sumární 

data. Poslední úroveň obsahovala 1-7 řádků záznamů. Letmým zhlédnutím bylo vidět, ţe je 

zde makro, které na konec dokumentu vţdy přidá nový záznam. Uţivatel tohoto 

dokumentu nejprve uvedl vţdy oněch 7 řádků poslední úrovně a vyplnil pouze ta pole, 

která měla být vyplněna. Později se tento uţivatel rozhodl, ţe bude také zapisovat jen ty 

řádky, které bude vyplňovat. 

 

V prvotním řešení vyvstala otázka jak spolehlivě odlišit jednu úroveň od druhé. 

Zpočátku byl tento problém řešen pomocí následujících a předchozích řádků, jejich 

formátu nadpisů, hodnot. Tento mechanizmus nebyl dostatečně spolehlivý. Vţdy se 

objevila situace, se kterou se nepočítalo (náhodné chování). V dokumentu se vyskytovalo 

mnoho jiných chyb a nedodrţení předchozího postupu zápisu. 

 

Dokument se jevil jako nevhodný pro import a jeho další zpracování. Při dalším 

zkoumání bylo zjištěno, ţe jediným společným rysem všech úrovní bylo barevné zabarvení 

podkladu dané úrovně. Vytvořil jsem tedy makro, které zajistilo doplnění speciální značky 

do kaţdého řádku dokumentu, na základě jeho barvy. Tento princip byl ve finálním řešení 

pouţit. 
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Ukázka makra: 

 
Sub RGB_bunky() 

 

Dim cell As Range, R As Long, G As Long, B As Long, barva As Long, i As Long 

  i = 0 

ForEach cell In Selection 

Ifcell.Value = "*" Then 

        Exit For 

      End If 

 

      i = i + 1 

      barva = cell.Interior.Color 

 

      R = barva Mod 256 

      G = Int(barva / 256) Mod 256 

      B = Int(barva / 256 / 256) 

 

RGBSlozky = R & "," & G & "," & B 

 

If (R = 0) And (G = 176) And (B = 240) Then 

cell.Value = "L2" 

ElseIf (R = 49) And (G = 134) And (B = 155) Then 

cell.Value = "L3" 

ElseIf (R = 255) And (G = 204) And (B = 0) Then 

cell.Value = "L4" 

ElseIf (R = 204) And (G = 255) And (B = 204) And Cells(i, 2).Value = "" Then 

cell.Value = "L5" 

ElseIf (R = 255) And (G = 255) And (B = 255) Then 

cell.Value = "L6" 

      End If 

 

Next cell 

 

End Sub 

 

Z předchozího příkladu je vidět, ţe existuje mnoho rozličných způsobů jak zajistit 

spolehlivost a jednoznačnost exportovaných dat pro následný import. 

3.2.2 Export dat ze starého IS pro import do nového 

Záleţí na tom, zda poskytuje stávající systém nějakou moţnost exportu dat. Pokud tomu 

tak není, nebo poskytovaný export není vhodný (není spolehlivý, je nekvalitní) je moţno 

data vyextrahovat přímo z databázového systému. Další moţností je vytvořit vlastní 

exportovací skript, který zajistí spolehlivost a správnost dat.  

Zpětná kompatibilita 

Zpětnou kompatibilitou se rozumí kompatibilita mezi daty poskytnutými starou verzí 

téhoţ, či příbuzného IS a novým IS (popřípadě jeho novou verzí). Je otázkou, zda budou 

data exportovaná ze systému kompatibilní s novým systémem. Pokud tato kompatibilita 

není zajištěna, tak při pořízení nové verze tohoto systému nebude moţné bez dalších 

nákladů data do nového systému importovat. 
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Tabulka 5: hrozby spojené s importem a exportem 

Hrozba Zranitelnosti  Následky Opatření 

Nutná náročná úprava 

dat, nemožnost 

importu  

Závazek 

importu/exportu 

určených dat 

Zpoţdění, prodraţení, 

dohady 

Nejprve analyzovat data 

pro export/import, 

teprve poté se zavázat 

k zahrnutí 

importu/exportu 

Nekonzistentní data, 

chybná data 

Neexistence kontrolních 

mechanizmů 

Nepouţitelnost importu, 

poskytování chybných 

dat, úpadek IS  

Tvorba vhodných 

kontrolních mechanizmů 

pro export/import 

Nutná náročná úprava 

dat, nemožnost 

importu, pomalý 

import/export  

Nevhodný způsob 

exportu/importu 

Zpoţdění, prodraţení, 

dohady, 

pomalé zpracování dat 

 

Analyzovat data a 

moţné způsoby 

zpracování  

Ztráta dat, vyzrazení 

dat 

Přístupové informace 

poskytnuty nevhodné 

osobě, poskytnutí 

„ostrých“ dat 

Úpadek systému, krach 

podniku 

Vhodná bezpečnostní 

politika, pro ukázkový 

import/export 

neposkytujeme aktuální 

data 

Tabulka 6: rizika spojená s importem a exportem 

Hrozba Pravděpodobnost 

incidentu [%] 

Dopad 

[body] 

Riziko 

Nutná náročná úprava dat, nemožnost importu  20 6 120 

Nekonzistentní data, chybná data 60 10 600 

Nutná náročná úprava dat, nemožnost importu, pomalý 

import/export  

10 7 70 

Ztráta dat, vyzrazení dat 80 10 800 
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4 ZAVEDENÍ IS 

Zavádění IS ve společnosti je náročný proces zahrnující nasazení systému, testování 

a údrţbu. Přínosy zavedení IS ve společnosti nejsou v krátkém období viditelné, projeví se 

aţ po delším období. Pro zavedení IS je nutné, aby do tohoto procesu bylo plně 

angaţováno vedení společnosti [3]. Pro správné vyhotovení systému je potřebná také 

spolupráce zaměstnanců. Nedostatečné prostředky vynaloţené na údrţbu, zálohování 

a ochranu systému mohou mít fatální následky. Data spravovaná IS mají pro společnost 

velkou cenu. 

 

4.1 Dokumentace a Manuály 

Manuálem je zde myšlen popis funkcí pro obsluhu systému. Není-li vytvořen manuál, 

dochází k neţádoucí závislosti zadavatele na dodavateli, v tom smyslu, ţe se na něj 

zadavatel musí obracet pokaţdé, bude-li mít nesrovnalosti. Je-li to vyţadováno, je 

vytvářena kompletní dokumentace zahrnující popis všech funkcí a činností systému. 

Kompletní dokumentace má přínosy zejména, pokud by se zadavatel rozhodl pro rozšíření 

nebo změnu komponenty systému, pak slouţí jako rychlý přehled pro stávajícího 

dodavatele nebo také k pochopení systému pro nového dodavatele. Kompletní 

dokumentace je ovšem finančně náročná. Zavedení IS do provozu bez kvalitně vytvořené 

dokumentace a manuálů je chybou [5]. 

4.2 Zázemí podniku 

Zázemím se rozumí soubor technických a softwarových prostředků, jimiţ podnik 

disponuje, popřípadě je nucen si je obstarat k provozu IS. 

Technologické zázemí 

Technologickým zázemím je myšlen soubor hardwarových prostředků pro chod 

výsledné aplikace. Můţe se jednat o skrytou investici, které si zadavatel nemusí být 

vědom. Pro provoz IS a uskladnění dat je zapotřebí nemalé investice do serverů, datových 

polí, hardwarových firewallů, konektivity a podobně. Společnost můţe tyto prostředky 

obstarat koupí, případně outsourcingem (zadavatel provozuje IS na hardware jiné 

společnosti, se kterou má uzavřenu smlouvu). Analytik mapuje tyto zdroje zadavatele. 

 

Softwarové zázemí 

Softwarové zázemí je nezbytné pro chod IS, některý software je placený, jiný je 

poskytován zdarma ke staţení. Bez vhodného softwarového zázemí nemůţe IS operovat. 

V případě outsourcingu bývá na hardware nainstalován operační systém a některé základní 

aplikace. V případě potřeby je zdarma nebo za tarifní částku přidána zvolená aplikace či 

změněn operační systém. Tyto poloţky tvoří další z části nákladů spojených s pořízením 

IS. 
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Dissatisfier (nezbytnost, samozřejmost)  

Dissatisfier je soubor prostředků a software, bez nichţ se daný produkt či sluţba 

neobejde, ovšem je povaţován jako samozřejmá součást. Příkladem můţe být operační 

systém nainstalovaný na serveru, kde má být nasazen IS, SŘDB, Firewall apod. 

 

Satisfier (požadované funkce = naplnění požadavků)  

Satisfierem je chápán celý IS a jeho komponenty. 

 

Exciter (funkce navíc) 

Exciter je soubor funkcí navíc, které mohou systém funkčně rozšířit popřípadě práci 

v systému usnadnit. Příkladem můţe být filtr pro omezení počtu výsledků hledání 

záznamů. 

 

Při zavádění IS je objem dissatisfier (nezbytností) značný [3]. 

 

4.3 Bezpečnostní politika 

Cílem bezpečnostní politiky je zhodnocení a popis organizace jako celku z hlediska 

bezpečnosti. Dále nalezení, popis a ocenění aktiv. Vyuţívá se zde zásady, ţe „systém je 

pouze tak bezpečný, jako je jeho nejslabší článek“. 

 

Bezpečností politiku je moţné strukturovat následovně: 

 

o fyzická bezpečnost  

o personální bezpečnost  

o bezpečnost IT, hardware a software 

o logická bezpečnost  

o legislativní otázky  

 

Pokud se zaměříme pouze na část této struktury, nebo je na bezpečnostní politiku 

vynaloţen nedostatek prostředků a času, vystavujeme se riziku, ţe dojde k naprostému 

ochromení celého systému či dokonce k jeho úpadku. 

 

Příklad z praxe: Ve své praxi jsem se setkal se systémem, kdy byla poměrně 

propracovaná bezpečnostní politika. Avšak zcela se zapomnělo na část struktury, týkající 

se personální bezpečnosti. To mělo za následek neodborné zásahy do systému, které 

generovaly chybovost systému. 

 

 Dalším příkladem z praxe je nedbání na zašifrování hesel v databázi. Zneuţití těchto 

citlivých informací při jejich vyzrazení by bylo fatální. 

 

Je třeba pamatovat na větu: „Zaměstnanec je vůči svému nadřízenému loajální pouze 

do určité částky“. 
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Zálohováni dat 

Zálohování je nedílnou součástí informačního systému, spadá do kategorie dissatisfier. 

Zálohován je celý informační systém včetně databáze a souborů v něm vznikajících. Je 

nutné data chránit před selháním nebo neoprávněným zásahem (hardware, software, lidský 

faktor). Prostředky pro zálohování a obnovu dat znamenají další ze skrytých nákladů IS. 

 

Kaţdá úspěšná zálohovací strategie by měla respektovat tyto základní body: 

 

o   Postupy zálohování jsou zvoleny v závislosti na konkrétní situaci (interval změn 

dat, denní objem nových dat, důsledky ztráty dat aj.). 

o   Zálohy by se měly nacházet na fyzicky odlišných lokalitách, geograficky 

vzdálených, nejlépe na více neţ jedné. 

o   Zálohy by měly být pravidelné, časový interval zálohování je volen dle potřeby 

konkrétního řešení. 

o   Vyuţívá se automatického zálohování, eliminuje se lidské selhání. 

o   Zálohy jsou dle potřeby archivovány (s časovým razítkem). 

o   Je nutné provádět kontroly záloh. 

4.4 Testování systému - akceptační testy 

Před nasazením a skutečným provozem systému je nezbytné jej otestovat. Pokud systém 

vykazuje podivné chování je nutné závady odstranit. Při testu se vyuţívá vkládání 

skutečných i vygenerovaných dat. Velmi známé je také tzv. „Lorem Ipsum“. To obsahuje 

smyšlený text připomínající latinu. Jeho účelem je, aby text byl různorodý a nenarušoval 

tak vizuální pozorování koncového pozorovatele. 

 

Příklad z praxe: Vloţíme do entity „uţivatelé“ vygenerovaná data fixního charakteru 

(jméno: b4bsdf3b, příjmení: dsklf45h8jkgfdhjkl4, email: 458dfg@ujkx59.cz). 

Ve skutečných datech se zajisté budou vyskytovat i emaily se zahraniční koncovkou. Co 

kdyţ je regulární výraz kontrolující správnost emailu nastaven tak, aby přijímal pouze 

české koncovky? Generované údaje mohou mít rozsah odlišný od maximálního rozsahu. 

Co kdyţ je chybně nastaven maximální rozsah pole? Tyto a další odlišnosti je potřeba 

rozpoznat. 

 

Použití skutečných dat 

Pokud chceme pro testování systému pouţít skutečná data, je potřeba myslet na to, aby 

nepadly do nesprávných rukou. Musíme pro tento účel vybrat pouze stará nebo neaktuální 

data. Vybíráme data, jejichţ vyzrazení třetí straně nebude mít pro společnost fatální 

důsledky (obchodní tajemství aj.). 

Použití generovaných dat 

Mnou nejčastěji pouţívanou metodou je právě vkládání generovaných dat. Existuje 

mnoho jiţ vytvořených aplikací, kde stačí zadat názvy a typy atributů entity a následně 

vygenerovat zvolený počet záznamů. Je nutné si dát pozor na vhodné zvolení obsahu, jímţ 
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se daný sloupec bude plnit (např. atribut název vyplníme dvouslovným obsahem, avšak 

v reálné databázi se bude atribut vţdy skládat pouze z jednoho krátkého slova). 

 

4.5 Implementace 

Systém je v této fázi plně připraven k implementaci, prošel akceptačními testy. Je nutno 

připravit a nakonfigurovat potřebný software spadající do kategorie dissatisfier 

u zadavatele, aby mohl IS fungovat. Tento proces můţe zabrat poměrně mnoho času. 

Neplatí zde: „systém funguje u dodavatele, automaticky bude ihned fungovat 

u zadavatele“. Pokud není potřebný software a hardware vhodně nakonfigurován vede, to 

k nesprávné funkci systému. Je zde potřeba zapojit „systémové myšlení“ a chápat IS pouze 

jako jeden z prvků systému (popřípadě subsystému). Je důleţité nepodcenit implementaci 

systému. 

 

Provoz systému 

Při samotném provozu systému je sledováno jeho chování. Kontroluje se, zda systém 

nevykazuje podivné chování. Sleduje se mimo jiné, zda v systému nedochází 

k nepředpokládaným situacím či chybám. Vyuţívá se zpětné vazby uţivatelů systému 

k jeho následnému zdokonalování. Vyuţívání zpětné vazby je často podceňováno. 

 

Pokud dojde během provozu v záruční době k chybám zapříčiněnými IS, má zadavatel 

právo poţadovat nápravu. 

 

Údržba systému 

Jedná se o souhrn pravidelně prováděných činností vedoucích k prevenci selhání 

systému nebo zpomalování rychlosti jeho operací. Spadá zde mnoho činností, mezi které 

patří například zálohování, archivace starých dat, odstranění nevyuţívaných dat aj. Formou 

servisu dodavatel systém na přání zadavatele a jeho koncových uţivatelů zdokonaluje nebo 

rozšiřuje o další funkce.  
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Tabulka 7: hrozby spojené se zavedením IS 

Hrozba Zranitelnosti  Následky Opatření 

Selhání hardware, 

nedostatečné kapacity 

diskových polí, 

nedostatečná RAM 

Podcenění potřebného 

hardware  

Prodraţení, ztráta dat, 

pomalý systém 

Volit optimální 

hardware reflektující 

potřeby společnosti 

Nevhodná investice Přeceněni potřebného 

hardware 

Zbytečné náklady Volit optimální 

hardware reflektující 

potřeby společnosti, 

hardware velmi rychle 

stárne 

Zahlcení systému Podcenění údrţby Pomalý systém Plánovaná údrţba, 

odstranění nebo 

archivace zastaralých 

dat 

Neúplné fungování 

systému, ztráta dat, 

napadnutí  systému  

Podcenění implementace 

(dissatisfier) 

Úplné nebo částečné 

ochromení chodu 

společnosti 

´Dopředu zjistit 

potřebný software a 

posléze jej vhodně 

nakonfigurovat 

Nevhodné nebo 

neúplné fungování 

systému 

Podcenění testování Úpadek systému Dostatečně otestovat 

systém na „ostrém“ 

prostředí. 

Ztráta dat, vyzrazení 

dat 

Podcenění zálohování, 

Podcenění bezpečnostní 

politiky 

Úplné nebo částečné 

ochromení chodu 

společnosti 

Ocenění aktiv, zvolení 

kritických aktiv, vhodná 

bezpečnostní politika 

 

Tabulka 8: rizika spojená se zavedením IS 

Hrozba Pravděpodobnost 

incidentu [%] 

Dopad 

[body] 

Riziko 

Selhání hardware, nedostatečné kapacity diskových polí, 

nedostatečná RAM 

40 10 400 

Nevhodná investice 10 5 50 

Zahlcení systému 70 5 350 

Podcenění implementace (dissatisfier) 50 9 450 

Nevhodné nebo neúplné fungování systému 30 9 270 

Ztráta dat, vyzrazení dat 80 10 800 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem zhodnotil rizika zavádění IS, ve čtyřech kapitolách. Při popisu 

a výsledném hodnocení jsem vycházel z teoretických vědomostí a praktických zkušeností 

získaných během studia. Pro hodnocení jsem nastudoval metodiku CRAMM  

a customizoval ji pro veškeré body své práce. Všechna rizika byla zohledněna při vytváření 

reálného informačního systému kdeposedime.cz a budu se jimi řídit i při budoucích 

realizacích mnoha dalších systémů. Rizika jsou hodnocena dle jednotlivých kapitol. 

Nejvyšší rizika se dle mých zkušeností pojí s hrozbami ztráty a vyzrazení dat.  

 

V průběhu zpracování práce jsem došel k závěru, ţe pokud budou data nenávratně 

ztracena nebo vyzrazena například konkurenci, bude se podnik potýkat s existenčními 

problémy. Při vytváření práce jsem postupoval systematicky, s vyuţitím systémového 

myšlení. S uplatněním systémového myšlení a tudíţ chápání systémů jako celku, se všemi 

jeho prvky bylo nalezeno mnoho rizik, které by jinak zůstaly i nadále v pozadí celého 

procesu zavádění IS. Důleţitý přínos své práce spatřuji v poukázání na rizika, která nejsou 

na první pohled patrná (například rizika spojená s hrozbami ztráty a vyzrazení dat). 

Ze zhodnocení práce vyplývá, ţe je potřeba dávat pozor na to, komu svěřujeme svá data. 

A také, ţe pokud nebude mít dodavatel dostatečnou zodpovědnost a morální příslušnost, 

nesmí mu být data svěřena.  

 

 Stěţejní bod mé práce je obsaţen v kapitole Návrh databáze. V této kapitole jsem dle 

zadání vypracoval relační datový model navrhované databáze. Pro značně rozsáhlý 

výsledný model byla popsána tvorba jeho abstraktu, na níţ byly popsány často se 

vyskytující chyby. 

 

Během hodnocení rizik zavádění informačního systému v podniku jsem rozšířil své 

poznatky o nové způsoby řízení rizik a jejich eliminaci. Jsem přesvědčen, ţe veškeré 

poznatky, které jsem při zpracovávání bakalářské práce nabyl, vyuţiji ve své profesní 

dráze. 

 

Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe všechny vytyčené cíle byly splněny a obsah práce byl 

naplněn v plném rozsahu. 
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