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Anotace 

Předmětem této bakalářská práce „Návrh informačního systému pro 

management zakázek“ je analyzovat, pochopit a popsat procesy malé stavební a 

tesařské firmy. Poté navrhnout a modelovat informační systém, vhodný pro daný 

podnik. První část je zaměřena na analýzu současného stavu, kde jsou rozebrány 

procesy týkající se zakázek a jejich následné realizace. Dále se práce v této části 

zabývá analyzováním a specifikací požadavků na systém, což je nutnost 

k dalšímu postupu při jeho tvorbě. S tímto souvisí funkční specifikace a návrh a 

model systému.  

Summary 

 The subject of this bachelor thesis "Design of an information system for 

management of contracts“ is to analyze, understand and describe the processes 

of small construction and carpentry business. Then design and model information 

system suitable for the enterprise. The first part focuses on the analysis of current 

conditions, which are broken down on contracts processes, and their subsequent 

implementation. Furthermore labor in this section deals with analyzing the 

requirements and specifications of the system, which is the need for further 

progress in the achievement. Related to the functional specification and design 

and system model. 
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1 Úvod 

Jakožto student informačního a systémového managementu jsem si za cíl 

své práce zvolil návrh malého informačního systému. Tento IS bude navrhován 

pro malý tesařský a stavební podnik o dvou pracovnících. Jedná se o osoby 

samostatně výdělečně činné, oba mají stejné postavení. Firma nedisponuje 

žádným systémem. Rozsah zakázek zahrnuje stavbu rodinných domků (hlavně 

dřevostaveb), garáží, tesařských prací jako například schodiště, konstrukce střech 

i drobné nábytkářské činnosti.  

V současnosti, zejména u menších firem, stále nejsou informační systémy 

samozřejmostí. Důvodů proč tomu tak je, v dnešní době informačních technologií, 

je hned několik. Jedny z hlavních příčin mohou být finance. Vývoj nového IS na 

míru stojí nemalé peníze, a tudíž si tento luxus nemůže dovolit každý. Ovšem 

existuje mnoho standardizovaných řešení, která jsou cenově dostupná i pro 

drobnější podnikatele. Takovýto software se dá dnes pořídit v řádech tisíců korun. 

Jiným případem absence IS jsou například nedostatečné IT znalosti. V neposlední 

řadě musím také zmínit to, že podnik IS zkrátka nepotřebuje a k efektivnímu 

provozu mu stačí zaběhlé firemní procesy. 

Výhodou individuálního řešení oproti standardnímu krabicovému softwaru 

je, při kvalitní analýze a implementaci systému, že obsahuje a umí přesně to, co 

zadavatel požaduje. Takový systém může obsahovat funkce, které ten krabicový 

neumí nebo naopak, nebude přesycen funkcemi, jenž zákazník nevyžaduje a 

nevyužije. Nezanedbatelnou výhodou je také návrh grafického rozhraní podle 

představ zákazníka a úprava přístupových práv apod. 

Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu a požadavků na 

systém malé firmy, a jeho funkční specifikace, modelování a návrh systému. 

V průběhu řešení práce bych si chtěl osvojit metody analýzy a strukturovaného 

návrhu informačního systému na řešení reálného informačního systému pro 

stavební firmu. 
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Dílčím cílem práce je realizace systému v prostředí MS Access a jeho 

nasazení ve skutečném podniku. 
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2 Vymezení pojmů 

2.1 Informační systém 

Obecně se jedná o soubor lidí, postupů, metod, počítačových programů a 

dokumentace, určený uspokojovat předem stanovené cíle jako např.: sběr, 

zpracování a udržování firemních dat a jejich následná přeměna na informace, 

které mohou být dále zpracovávány nebo prezentovány apod. 

IS, který je vhodně navržen, jak po konceptuální, logické tak i fyzické 

stránce a správně implementován, poskytuje svému vlastníkovi celou řadu výhod. 

Data jsou často důvěrná s nezanedbatelnou hodnotou, a proto by přístup k nim 

měl být kontrolován a povolen pouze autorizovaným osobám. Toto všechno 

moderní IS mohou zaručit, vše je otázka vhodně zvolených přístupových práv a 

přidělení různých stupňů oprávnění daným zaměstnancům. 

Při použití nových technologií mohou být veškerá firemní data ukládána 

mnohem efektivněji, rychleji a hlavně v mnohem větším počtu než tomu bylo kdysi.  

 

2.2 Databáze 

Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací 

(dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i 

softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k 

nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat 

(SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak 

uložená data, tak i software (SŘBD). Pojem „databáze“ je často zjednodušován na 

to, co je ve skutečnosti databázový systém (databázový stroj) nebo též systém 

řízení báze dat. Ten neobsahuje pouze tabulky – ty jsou jedny z mnoha tzv. 

databázových objektů (někdy též databázových entit). 

Databáze v pravém slova smyslu je prostorem obsahujícím data, případně 

ještě metadata – data o datech. Jednoduše řečeno úložiště dat. Do databázových 

tabulek se vkládají do jednotlivých řádků a sloupců záznamy. 
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3 Analýza 

Provedl jsem analýzu stavební firmy, nejprve jsem použil metodu SWOT, 

následně jsem analyzoval na základě rozhovorů s pracovníky firmy a studiem 

dokumentace a materiálů, které jsem měl k dispozici, jsem vypracoval následující 

popis, jak stavební firma funguje.  

Účelem této kapitoly je vyhodnotit a popsat současný stav firmy a její 

požadavky pro IS. Závěrem shrnout nabyté poznatky. 

 

3.1 SWOT analýza 

„Metoda analýzy, vhodná jako příprava pro marketingový plán malých firem. 

Výstupem je matice se čtyřmi kvadranty, do nichž se zapisují silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby.“ 

Provedl jsem SWOT analýzu firmy s pracovníky, kteří mi poskytli veškeré 

potřebné informace. Výsledky názorně ukazuje tabulka níže. 
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Silné stránky 

 

 Kvalifikovaní pracovníci 
 

 Dobré vztahy se zákazníky, 
reputace 
 

 Nákladová výhoda, slevy 
 

 Atraktivní ceny služeb 
 

Slabé stránky 

 

 Nezastupitelnost pracovníků 
 

 Špatná dokumentace 
 

 Slabá reklama 
 

 Slabá evidence zakázek 
 

 Počítačová gramotnost 
 

Příležitosti 

 

 Očekávaná zvýšená poptávka, 
díky dobré reputaci 
 

 Rozšíření působení na další 
regiony 

 

 Rozvoj nabízených služeb 
 

 Zrychlení procesů plánování 
 

 

Ohrožení 

 

 Příchod konkurence 
 

 Zranění jednoho z pracovníků 
 

 Vážné poškození dopravních 
prostředků 
 

 Zvyšování cen dřeva 

 

Z tabulky tedy vyplývá, že silnou stránkou firmy je zejména kvalitně 

odvedená práce, která zajišťuje pracovníkům dobré vztahy se zákazníky a 

pomáhá tak budovat dobrou pověst. Ta je bohužel hlavním zdrojem nových 

zakázek, z čehož jasně vidíme, že jednou ze slabin je reklama. Dalším faktorem 

ovlivňujícím zákazníka jsou ceny, které jsou atraktivnější než u velkých firem 

s podobným zaměřením. Atraktivnost cen je způsobena nízkými náklady na hlavní 
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surovinu, se kterou nejčastěji pracují a tou je dřevo. Díky dobrým a dlouholetým 

vztahem s dodavatelem, kterým je jedna menší pila, jsou schopni nabízet tyto 

zajímavé ceny. Velkou nevýhodou je počet pracovníků, jsou jen dva, což 

znamená, že v případě absence jednoho z nich se některé zakázky mohou 

protahovat. Zde vidím jednu z příležitostí a tou je příjem nových pracovníků. Slabé 

stránky vyplývají zejména z úrovně počítačových znalostí obou společníků. Jsou 

to špatná dokumentace a velmi slabá evidence zakázek. Tyto faktory jsou hlavní 

příčinou pro vytvoření IS a budu je v této práci dále řešit. Vznik tohoto systému a 

tedy přechodu z papírové dokumentace na elektronickou přispěje také ke zlepšení 

image firmy v očích zákazníků, což může vést k dalšímu zlepšení reputace a tedy 

šance k zisku nových zakázek. Příležitosti jsou také rozšíření sortimentu 

nabízených služeb například o zednické práce apod. Informační systém by měl 

také přispět ke zrychlení procesů ve fázi přípravy zakázek. Při řešení otázky 

hrozeb jsme se spolu s pracovníky shodli na tom, že největšími hrozbami jsou 

příchod konkurence na trh, kde se firma pohybuje, dále zranění vážnějšího 

charakteru jednoho z pracovníků, vážné poškození dopravních prostředků. Firma 

disponuje jedním dodávkovým vozidlem, bez kterého by byl převoz náčiní a 

materiálů velmi náročný. V neposlední řadě může firmu ohrozit zvyšování cen 

dřeva, což by při extrémním růstu vedlo k neschopnosti nabízet atraktivní ceny. 

 

 

3.2 Získání zakázky 

Zákazník ve většině případů přijde sám, o firmě se dozví od již stávajících 

zákazníků, dále má firma letáky s kontakty a popisem nabízených prací v místních 

stavebninách, odkud nakupují materiál ve většině případů.  

 

3.3 Plánování zakázky 

Zákazník řekne, co požaduje, buďto má svůj projekt, nebo mu ho zhotoví 

firma. Veškerá komunikace probíhá při osobním setkání, firma se domluví se 

zákazníkem na podmínkách, a pokud to on vyžaduje, sepíše se objednávka. Tato 
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ovšem není podmínkou a lidé si ji žádají velice zřídka. V projektu musí být rozpis 

materiálu - množství a cena (pořezový plán, počet cihel, tvárnic, množství betonu 

atd.) a rozpočet na všechny práce. Patří zde zemní a výkopové práce, doprava 

materiálu, předpokládaná cena za vykonanou práci, časový harmonogram prací, 

způsob financování. 

Pokud zákazník požaduje osvědčení o způsobilosti k provedení daného 

výkonu, firma jej doloží. Realizuje pouze činnosti, na které mají pracovníci zřízenu 

živnost. Harmonogram prací se může změnit, na jeho průběh mohou mít vliv různé 

faktory, např. špatné počasí, zpožděné dodávky apod. Změna harmonogramu se 

vždy konzultuje se zákazníkem. 

Pokud obě strany souhlasí s předem domluvenými podmínkami, zakázka je 

připravena k realizaci. Vyhotoví se předběžný rozpis práce a ocenění, u menších 

dodávek jde o domluvu, u větších se domluví termín, forma financování a způsob 

provedení. Pokud zákazník potřebuje, sepíše se smlouva. 

 

3.4 Realizace zakázky 

Firma, dle domluveného harmonogramu a rozsahu, provede práce, na 

kterých se společně se zákazníkem dohodla a následně je vyfakturuje. Zákazník 

přebírá práci osobně, poté dojde již ke zmíněnému finančnímu vyrovnání. Jestliže 

vznikne nějaký problém, řeší se dále dle domluvy. Veškeré vícepráce a změny 

ceny, potažmo termínů jsou diskutovány se zákazníkem. Firma se doposud 

nesetkala s případem reklamace, samozřejmě ta může vzniknout kdykoliv, ale 

jelikož rozsah zakázek není velký (max. rodinný domek, pergola, zimní zahrada 

apod.), jakákoli reklamace bude vyřízena po domluvě se zákazníkem a 

přezkoumání dané závady pracovníky firmy, aby se zjistilo, kde je chyba. Ta může 

být způsobena samotnými pracovníky firmy, nebo se může jednat například o 

vadný kus materiálu od dodavatele. 
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3.5 Analýza současného stavu 

V současnosti podnik nedisponuje žádným informačním systémem. 

Evidence zákazníků a zakázek chybí, hlavním důvodem je, že většina prací se 

domlouvá přímo se zákazníky, kteří ve většině případů nepožadují smlouvy apod. 

Požadavky zákazníků jsou zaznamenávány papírovou formou a pouze orientačně. 

Účetnictví funguje paušálně, oba pracovníci jsou osoby samostatně 

výdělečně činné. Účetní služby jim zajišťuje externí účetní, které posílají faktury za 

uplynulý rok, účty za benzín, knihu jízd apod.  Veškerou dokumentaci nutnou pro 

tuto činnost si firma musí vytvářet sama, jedná se zejména o faktury, které v 

současnosti pracovníci kupují jako šablony v papírnictví. Tyto pak vypisují ručně a 

založí je do příslušné složky. Celá dokumentace je tedy vedená pouze papírovou 

formou. Faktury, účty za benzín, materiál, nářadí, pracovní oděvy a pomůcky jsou 

zakládány do organizéru. 

Jelikož firma funguje na základě jakéhosi virálního marketingu, nové 

zakázky získává hlavně díky dobře odvedené práci a referencí od lidí, kteří byli 

s jejími službami spokojeni. Zákazníků pomalu přibývá, ovšem rozsah zakázek je 

v současné době pro firmu dostačující a zvládá dodržovat harmonogramy vcelku 

bez větších komplikací. Problémy mohou nastat pouze při extrémní nepřízni 

počasí nebo zpožděných dodávkách materiálu. Firma také postrádá jakoukoli 

evidenci cen materiálu a cen práce, což ovlivňuje zejména množství času, 

potřebného pro vyhotovení předběžných kalkulací apod. 

 

3.6 Výstup analýzy 

Vlastní informační systém je rychlým zdrojem informací. Tyto informace 

firma využije zejména při plánování a realizaci nových zakázek, bude mít rychlejší 

přístup k již jednou vyhotoveným rozpočtům. Bude tedy moci vytvářet rozpočty pro 

nové zakázky mnohem rychleji, což zefektivní celý proces plánování. Hlavní 

příčinou absence podpůrného systému je nedostatečná znalost informačních 

technologií. Dalším důvodem je fakt, že aktuální rozsah zakázek nevyvolává 
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nutnost používání informačního systému, pokud by ale v budoucnu došlo 

k nárůstu počtu zakázek, pracovníci firmy by se v zakázkách hůře orientovali a 

existence IS by znamenala značnou výhodu. 

V dnešní době jsou k dispozici tzv. standardizovaná řešení, již hotové 

balíčky služeb. Firma ovšem toto řešení IS nezvolila. Nemá potřebné IT znalosti, 

tudíž o jejich existenci nevěděla. Tyto krabicové softwary navíc obvykle zahrnují 

spousty funkcí, které by pracovníci jednak nevyužili nebo neuměli použít, přičemž 

by jim mohly práci komplikovat. Dostupný komerční software nabízí funckionalitu, 

která pro firmu při jejím rozsahu prací a zakázek není využitelná a proto se firma 

rozhodla komerční SW nekupovat. 

Mé řešení firmě nabízí přidanou hodnotu v podobě možnosti navrhnout a 

realizovat tvorbu dokumentů podle požadavků firmy (co se týče znění textů, 

použití log apod.). Vytváření vlastních faktur, smluv, předávacích protokolů a 

reklamačních listů a jejich evidence pomocí počítače je jedna z hlavních funkcí 

systému. Tento způsob evidování bude přínosem zejména z důvodů rychlosti 

dohledávání potřebných dokumentů. To se také týká evidence samotných 

zákazníků a zakázek. Další významnou funkcí IS budou číselníky s cenami 

materiálů a prací, díky kterým budou pracovníci schopni jednoduše a rychle 

spočítat cenu. Systém bude poskytovat také potřebný přehled zakázek za zvolené 

období. 

Při analýze jsem také uvažoval nad propojením IS s účetním software. 

V této práci nakonec nebylo řešeno, neboť se jedná o problém, jehož řešení 

vyžaduje součinnost s dodavatelem účetního softwaru na návrhu a realizaci 

datového rozhraní pro předávání dat mezi systémy. Další problém pro realizaci 

tohoto kroku je skutečnost, že účetní práce jsou realizovány externí účetní firmou. 
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4 Funkční specifikace 

 

 V této kapitole se věnuji popisu jednotlivých funkcí systému. Jednotlivé 

funkce jsou podrobněji rozebrány a popsány. Další součástí kapitoly je volba 

uživatelského rozhraní a řešení otázky bezpečnosti systému. V závěru této části 

práce je řešeno zálohování dat. 

 

4.1 Požadovaná funkcionalita 

 Na základě analýzy firemních procesů, studiem dokumentů a rozhovory s 

pracovníky jsem vypracoval požadavky firmy na informační systém. Nový systém 

má za cíl usnadnit a urychlit práci týkající se hlavně dokumentace firmy a evidence 

zakázek a celkově tak zrychlit plánování. Systém tedy musí splňovat požadavky 

jako rychle zaevidovat nového zákazníka do registru klientů, vytvořit a vytisknout 

objednávku, pomoci při předběžných kalkulacích, zavedení nové zakázky, 

evidování potřebných údajů, tisk dokumentů jako jsou předávací protokoly, 

reklamační protokoly a faktury. Další z funkcí, které přispějí ke zlepšení plánovací 

fáze, je také přehled zakázek, díky kterému firma rychle a snadno zjistí, zdali má 

v daném termínu možnost realizovat požadavky klienta či nikoli. 

 

4.2 Řešení IS 

 Jako řešení IS byla vybrána aplikace v Microsoft Access 2007. Toto řešení 

jsem zvolil, jelikož se jedná o jednoduchou a uživatelsky přátelskou aplikaci. Toto 

řešení je pro danou firmu optimální, jelikož zde nemusí řešit problematiku více 

uživatelských přístupů. Navíc se jedná o kompaktní nástroj se snadnou tvorbou 

formulářů a sestav. Objem dat, který je systém nucen pojmout nedosahuje 

takových rozměrů, aby zpomaloval chod aplikace. Tyto důvody vedly tedy k 

závěru, že vhodným prostředkem pro realizaci je právě Access. 
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4.3 Funkce systému 

4.3.1 Zákazník 

 Tato funkce vytváří záznamy do databáze klientů. Jedná se o jednoduchý 

formulář, který slouží k získání a zapsání potřebných osobních údajů jako jsou 

jméno, příjmení, adresa a kontaktních údajů jako telefonní číslo a emailová adresa 

klienta. Na tento formulář se uživatel dostane pomocí tlačítka Nový zákazník. 

Evidence zákazníků je pro firmu důležitá, jelikož doposud žádnou nevedla. 

Tato funkce zajistí standardizaci údajů, které podnik potřebuje, a jsou pro další 

funkce systému nezbytné.  

Samotná evidence nového zákazníka je velice jednoduchý proces vyplnění 

formuláře a stisku tlačítka, jenž zabere uživateli opravdu minimum času. Jakmile 

jsou data vložena do systému, nový zákazník je evidován v registru klientů. Při 

vyplňování jména nového klienta systém sám hlídá, zdali toto jméno již v registru 

není a v případě, že ano, oznámí to uživateli. Tato funkce má za účel zamezit 

případu, kdy by mohl být jeden klient evidován vícekrát. 

 

4.3.2 Přehled zákazníků 

 Další velice jednoduchá funkce přístupná pomocí tlačítka Přehled 

zákazníků, která slouží uživateli k projíždění záznamů o jednotlivých klientech. 

Tito jsou zobrazeni v seznamu pod formulářem, který zobrazuje aktivního klienta. 

To je ten, kterého si uživatel právě rozklikne.  

 Jakmile uživatel zvolí aktivního klienta, může se pomocí tlačítka Přehled 

zakázek, které je vedle formuláře s klientovými daty, podívat na zakázky daného 

klienta. Pokud se jedná o úplně nového zákazníka, jenž nemá ještě žádnou 

zakázku a v minulosti ani neměl, je tedy potřeba novou zakázku vytvořit.   
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4.3.3 Evidování zakázek 

 Nová zakázka se do systému zavádí přes registr klientů. Uživatel si 

rozklikne zákazníka, který by chtěl využít služeb firmy, vedle jehož údajů jsou dvě 

tlačítka. Nová zakázka a Přehled zakázek. Jedná-li se o nového zákazníka a jeho 

první zakázku, uživatel zvolí možnost Nová zakázka. Pracovník spolu se 

zákazníkem vypíší objednávku pomocí formuláře a zakázka je evidována 

v systému. Je jí přiřazeno číslo a uživatel může dále zadávat potřebné údaje. 

 

4.3.4 Tisk dokumentů 

 Tato funkce je realizována velice jednoduše. Jedná se o těchto tisk 

dokumentů: objednávka, předávací protokol, reklamační protokol a faktura. Pro 

každý z těchto dokumentů je přiřazeno jedno tlačítko pro tisk, které je umístěno ve 

formuláři pro detail zakázky. Tyto dokumenty mohou být tištěny opakovaně. 

V případě vytištění faktury se zakázka uzavře, jelikož firma tiskne faktury až po 

dokončení zakázky, tato funkce zajišťuje neměnitelnost faktury. Jakmile je jednou 

vytištěna, nedá se změnit. Kopii faktury je možno kdykoli v budoucnu opět 

vytisknout je-li to potřeba. 

 

4.3.5 Plánování zakázek 

 Jedná se o další z funkcí, které mají za účel usnadnit a urychlit uživateli 

procesy spojené s plánováním nových zakázek. Toto bude možné pomocí dvou 

funkcí. První z nich je Přehled zakázek. Tato je přístupná již z úvodní obrazovky 

aplikace a zobrazí uživateli všechny zakázky a jejich termíny, díky tomu bude 

firma moci rychleji stanovovat termíny nových zakázek. V samotném přehledu 

bude taky možno si jednotlivé zakázky rozkliknout, ať už uzavřené, nebo 

nedokončené. Toto poskytne uživateli možnost porovnávat data s požadavky 

zákazníka na novou zakázku a tudíž rychleji a pružněji reagovat při tvorbě nových 

termínů a rozpočtů. Právě ceny za materiál a práci jsou dalším důležitým faktorem 
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při plánování zakázky a jsou také jedním z hlavních faktorů ovlivňujícím klienta při 

rozhodování, zda nechat zakázku realizovat právě u naší firmy. Aby uživatel mohl 

předběžnou cenovou nabídku zhotovit co nejdříve, jsou v aplikaci číselníky. Ty 

pomáhají uživateli stanovit předběžnou cenu. 

 

4.3.6 Kalkulace 

 Funkce kalkulace pomáhá uživateli co nejrychleji a nejpřesněji stanovit 

cenu. Toto zajišťují dva číselníky, číselník práce a číselník materiálu. Uživatel tedy 

při zadávání zakázky pouze vybere z příslušných kategorií daný materiál a zadá 

potřebné množství. Číselník poté sám vypočítá cenu, kterou uživateli zobrazí. Ten 

ji může dále ručně upravit, pokud chce například navýšit cenu kvůli určitým 

komplikacím nebo naopak poskytnout slevu. Přepočítaná cena se poté zobrazuje 

ve formuláři pro zadávání zakázek, takže uživatel ihned vidí na jaké ceně je. 

Číselníky slouží hlavně jako jakési našeptávače, nikoli jako pevné kalkulátory 

ceny. 

 

4.3.7 Evidence materiálu/prací 

 Tato funkce slouží pro zadávání cen do výše zmíněných číselníků pro 

kalkulace. Jedná se o formuláře, díky kterým uživatel může doplňovat nové druhy 

materiálu, měnit ceny jednotlivých položek a také měnit ceny práce. 

 

4.3.8 Návrh uživatelského rozhraní 

 Tato podkapitola obsahuje návrhy obrazovek pro novou aplikaci, jedná se 

vzory formulářů používaných při práci v systému. Jejich funkce jsou popsány 

v kapitole 4.3. 
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Obr. 1 Vkládání nových klientů 

 

 

Obr. 2 Registr zákazníků 
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Obr. 3 Přehled zakázek 

 

 
Obr. 4 Detail zakázky 



 Tomáš Vochta: Management zakázek  
 

2012  16 
 

4.4 Bezpečnost a přístupová práva 

 V moderních počítačových systémech je bezpečnost mimořádně důležitá. 

Jakákoliv databáze připojená k internetu nebo i jiné síti je velice zranitelná proti 

útoku hackerů a jiných počítačových zločinců, kteří mohou odcizit nebo poškodit 

cenná data. Takovýmito zločinci mohou být například průmysloví špióni z 

konkurenčních firem, hackeři nebo jiní jednotlivci, kteří pátrají po všem, co by 

mohlo mít určitou peněžní hodnotu. Nebezpečí mohou znamenat také nespokojení 

zaměstnanci nebo zkrátka omyl či nevědomá chyba oprávněného pracovníka. To 

vše může vést k chybám při zpracování dat nebo jejich ztrátě. Většina těchto rizik 

naštěstí neohrožuje naši stavební firmu, jelikož se systémem budou pracovat 

pouze dva uživatelé, kteří nemají zájem na tom jakkoliv poškozovat nebo 

zneužívat data. 

 Firma disponuje jen jedním počítačem, ke kterému mají přístup pouze 2 

osoby (společníci). Přístup k systému mají tedy pouze odpovědní pracovníci, kteří 

mají stejné kompetence ve firmě a jsou denně v kontaktu. Mezi oběma pracovníky 

panuje vzájemná důvěra. Tudíž riziko zneužití nebo poškození informací je 

minimální. Systém není připojen k internetu, tudíž nehrozí útok hackera. 

Podnikové data mají hodnotu pouze pro daný účel, který firma požadovala, a to 

zkvalitnění pracovního procesu a jeho urychlení. Data tedy nemají žádnou 

peněžní nebo jinou hodnotu. Přístup k počítači nemá nikdo jiný než dva výše 

zmínění společníci, díky čemuž také můžeme vyloučit úmyslné poškození z venčí 

a to jak fyzické tak síťové. Bezpečnost je tedy řešena celkovým zabezpečením 

samotného počítače. Počítač disponuje připojením k internetu, a proto je nutné jej 

chránit před napadením viry. Tyto sice nemusí nutně ohrožovat systémová data, 

ale mohou ohrozit celý počítač, tudíž je nutné jej před viry chránit. Jako řešení 

jsme zvolili program Avast. Pro tento program jsme se rozhodli, jelikož má velice 

dobré reference, je zdarma a pravidelné aktualizace virové databáze udržují 

počítač v bezpečí. Ten je v uzamčené kanceláři a je chráněn heslem. Tato 

varianta zabezpečení se jeví jako dostačující pro daný případ. Je také cenově 

velmi přijatelná. 
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4.5 Zálohování dat 

 „Důležitá data vznikají v tabulkových a textových procesorech, databázích 

nebo v aplikačním softwaru. Tato data jsou krví vaší firmy a vaše firma je na nich 

závislá, aby mohla fungovat nebo se právně chránit. Jsou to informace o 

zákazníkovi, data z účetnictví, data IRS nebo informace o zaměstnancích. Vytvořit 

všechna tato data trvá hodiny či léta a v některých případech jsou nenahraditelná 

nebo jen velmi těžko je lze znovu vytvořit. Jestli o ně přijdete, je možné, že vaše 

firma brzo zkrachuje nebo se později dostane do finančních potíží, když nebudete 

schopni poskytnout informace při soudním procesu.“ [5] 

Problematika zálohování dat je pro firmu a její pracovníky novinkou. Jak již 

bylo řečeno v úvodu práce, IT znalosti jsou na úrovni běžného uživatele PC. Po 

prodiskutování možných hrozeb, rizik a jejich následcích jsem firmě navrhnul 

možná řešení. 

 On-line zálohování – dnes existují firmy, které se specializují na 

problematiku zálohování dat přes internet. Tento způsob archivace dat má řadu 

výhod, mezi něž patří: firma nepotřebuje vlastní speciální hardware ani software 

na zálohování, není potřeba zaměstnat specialistu, který by se o zálohování staral, 

neplatí se provoz hardwaru. Cena těchto služeb je však pro firmu příliš vysoká. 

 Zálohovací software – další variantou je zakoupení některého z nabízených 

krabicových softwarů. Tyto programy řeší problémy se ztracenými soubory, 

poškození virem apod. Ovšem při poškození samotného úložiště v podobě 

pevného disku jsou data ztracena, v lepším případě by šla dolovat. To ovšem opět 

stojí značné finanční prostředky. 

 Na základě těchto diskuzí jsme společně s pracovníky firmy dospěli 

k následujícímu závěru. Data, která firma získává od zákazníků a dodavatelů, plus 

navíc sama produkuje, jsou velice důležitá, ovšem svou činnost dokáže 

provozovat v omezené míře i bez těch nejaktuálnějších informací. Z těchto důvodů 

jsme dospěli k řešení zálohováním na externí disk. Archivace bude probíhat 
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formou zkopírování celé databáze na zmíněný disk, do složky s datem provedení 

zálohy. Disk se poté uschová na předem vyhrazené a bezpečné místo. Data se 

zálohují jednou týdně. Tento způsob zálohování jsme shledali dostačující 

vzhledem k objemu dat, která firma produkuje. Není tedy potřeba řešit jinou 

formou jako záložní servery nebo disková pole. Tato řešení jsou pro danou firmu 

drahá a předimenzovaná. 
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5 Návrh a model databáze 

Tato kapitola se zabývá samotným návrhem a modelováním databáze. Její 

součástí je diagram datových toků a entitně-relační model databáze. Pro 

modelování jsem používal software firmy Charonware a to konkrétně program 

CASE Studio 2, verze 2.23. 

5.1 Diagram datových toků 

 „Diagram datových toků (DFD – Data Flow Diagram) je modelovací nástroj, 

který umožňuje zobrazit systém jako síť procesů, které plní určité funkce a 

předávají si mezi sebou data. DFD slouží jako grafický prostředek návrhu a 

zobrazení funkčního modelu systému. Při tvorbě DFD je nutné je nevytvářet je 

příliš velké, lepší je rozdělit je do více úrovní.“ [3] 

5.1.1 Základní prvky DFD 

 Terminátor – „představuje prvek v okolí systému (externí entitu) a 

reprezentuje zdroje a příjemce dat. Mohou to být osoby, objekty, případně i jiné 

systémy mimo analyzovanou oblast.“ [3] 

Značení: 

 

Obr. 5 Terminátor – značení 

 Proces – „představují části systému, které provádějí transformaci vstupů na 

výstupy. Každý proces má navíc své jednoznačné číslo. Číslování je v tzv. 

desetinném třízení. Číslo procesu se skládá z čísla bezprostředně nadřazeného 

procesu, k němuž je přidělené číslo nového procesu.“ [3] 
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Značení: 

 

Obr. 6 Proces – značení 

 Datový tok – „vyjadřuje přesun dat z jedné části systému do jiné, nebo 

přesun z okolí systému do systému nebo ze systému do okolí. Datové toky 

obsahují ta data, která jsou systémem zpracovávána a ukládána.“ [3] 

Značení: 

  

Obr. 7 Datový tok – značení 

 Datový sklad – „vyjadřuje dočasné úložiště dat. Tyto data jsou uchovávána 

pro pozdější použití. Používají se tam, kde mezi procesy existuje časové zpoždění 

v předávání dat. Datový sklad je pasivní prvek, tj. data v něm nejsou 

transformována. Data tak mohou být do datového skladu jen zapisována, 

aktualizována (přepisována) a čtena z něj.“ [3] 

Značení: 

  

Obr. 8 Datový sklad – značení 
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5.1.2 Hierarchie DFD 

 „Popis reálného systému lze těžko realizovat jedním DFD, proto se používá 

pro lepší přehlednost víceúrovňová reprezentace. Doporučuje se hierarchické 

zpracování. Celý systém je pak reprezentován pomocí stromové struktury, kdy 

kořen stromu je nejvyšší úroveň znázorňovaného systému. 

1. Kontextový diagram má zvláštní postavení mezi DFD, často je zařazován mezi 

modely vnějšího chování systému. Je zobrazen jako jediný proces s návazností na 

vnější svět, zobrazují se zde hranice systému a všechny typy terminátorů. 

2. DFD systému 0. úrovně rozloží systém na několik hlavních subsystémů. 

Zachycuje všechny hlavní funkce, které systém má. Doporučuje se dodržovat tzv. 

pravidlo sedmi (jeden diagram zobrazuje nejvýše 7 hlavních subsystémů). 

3. DFD na úrovni 1 znázorňují podrobnější popis každého z hlavních subsystémů 

z 0. úrovně (jejich počet je tedy dán počtem rozeznaných procesů z předešlé 

úrovně). 

4. DFD úrovně 2, které podrobněji popisují jednotlivé funkce subsystémů z úrovně 

1 (při dodržení pravidla 7 by jich nemělo být více než 49). 

5. Rozklad na nižší úrovně pokračuje obdobným způsobem až do té doby, kdy 

popisované procesy dosáhnou takové jednoduchosti, že daným funkcím rozumí 

uživatel. Tyto primitivní (elementární) funkce je pak možné popsat pomocí tzv. 

minispecifikací.“ [3] 
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5.1.3 Kontextový diagram 

 Znázorňuje hlavní proces. Nastiňuje, jak probíhá komunikace s nejbližším 

okolím. Jsou zde tři terminátory: klient, zakázka, dodavatel. K nim jsou přiřazené 

datové toky znázorňující přesuny dat mezi firmou a okolím. Na této úrovni je 

vykreslena firma jako jeden hlavní proces, který je následně dekomponován na 

dílčí procesy, jenž jsou znázorněny, na dalších úrovních DFD. Zde na tomto 

diagramu vidíme způsob komunikace a výměny informací firmy s klienty 

a dodavateli a jejich následné využití k realizaci zakázky. 

 

Obr. 9 Kontextový diagram 
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5.1.4 Nultá úroveň – Firma 

 Na tomto diagramu je systém dekomponován na několik hlavních 

subsystémů. Ty představují nejdůležitější funkční procesy ve firmě. Základem je 

evidování veškerých potřebných dat. Tyto data získává přímo od klientů, 

dodavatelů, popřípadě z projektů zakázek. Jedná se tedy o získání dat, jejich 

následné zpracování a archivace. Data o klientech, zakázkách a materiálu jsou 

ukládána do příslušných datových skladů. Tyto funkce zajišťují procesy 1.1 

Evidence klienta, 1.2 Evidence zakázek a 1.4 Řízení a evidence materiálu. 

Z těchto úložišť dále bere informace proces 1.3 Řízení a realizace zakázek, který 

tyto data zpracovává a vyhodnocuje. 

Obr. 10 Úroveň 0 
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Na základě výsledků zpracování těchto dat je firma schopna realizovat 

činnosti nezbytné pro její funkci. Jedná se zejména o vyhotovování rozpočtů a 

časových harmonogramů k jednotlivým zakázkám, podle kterých jsou následně 

realizovány. 

 

5.1.5 Úroveň 1.1 – Evidence klienta 

 Tato část podrobněji popisuje subsystém Evidence klienta. Model 

představuje proces evidování nového zákazníka a uložení jeho dat do systému. 

Jakmile přijde nový zákazník s požadavkem realizace určité zakázky v budoucnu, 

pracovník jej potřebuje evidovat. Dotáže se tedy klienta na potřebné údaje, které 

následně ukládá do databáze. Tyto data jsou uloženy a připraveny pro další 

použití. 

  

Obr. 11 úroveň 1.1 
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5.1.6 Úroveň 1.2 – Evidence zakázky 

 Evidence zakázky je obdobou procesu 1.1 Evidence zákazníka. Jde o 

téměř totožnou činnost, která zpracovává data týkající se zakázky. Klient sdělí své 

požadavky, popřípadě dodá projektovou dokumentaci, pracovníci si vše 

zaznamenají a uloží k dalšímu zpracování. 

  

Obr. 12 Úroveň 1.2 
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5.1.7 Úroveň 1.3 – Řízení a realizace zakázek 

 Tato úroveň představuje samotné fungování firmy. Klient, který je již 

zaevidován, přijde s požadavkem na zakázku. Proces 1.4.3 Klientská komunikace 

zprostředkuje jeho požadavky díky procesu 1.4.1 Rozpočty a plánování, který 

zajistí předběžnou kalkulaci a termíny. Navrhne podmínky pro realizaci. Klient, 

pokud podmínky přijme, potvrdí zakázku a vytiskne se objednávka. Poté je 

zakázka realizována dle stanovených termínů a podmínek. Po dokončení zakázky 

je klientovi předána spolu s předávacím protokolem a fakturou. Tímto pracovní 

proces končí a zakázka je uzavřena. 

Obr. 13 Úroveň 1.3 



 Tomáš Vochta: Management zakázek  
 

2012  27 
 

 

5.1.8 Úroveň 1.4 – Evidence materiálu 

 Proces evidování materiálu a prací zajišťuje firmě rychlý a snadný způsob 

kalkulace nákladů na statky a služby potřebné pro realizaci zakázky. Data týkající 

se samotného materiálu a prací zpracovává proces 1.4.1 Evidence materiálu. Tyto 

Obr. 14 úroveň 1.4 
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data jsou ukládána do datového skladu Materiály. Odtud čerpá informace proces 

1.4.2 Komunikace s dodavatelem. Účelem této činnosti je zajišťovat aktuálnost 

dat. Z procesu Řízení a realizace zakázek přijde požadavek na materiál potřebný 

k určité zakázce, což je základem pro rozběhnutí procesů výše popsaných v této 

kapitole. 

5.2 Minispecifikace 

„Popisují logiku každé z funkcí na poslední úrovni DFD. Pro nutnost 

komunikace s uživatelem a také pro analytickou práci nejsou minispecifikace 

popisovány pomocí nějakého programovacího jazyka, ale používá se vybraná 

množina slov přirozeného jazyka.“ 

5.2.1 Evidence klientských informací 

Když přijde nový klient, zjisti požadované údaje: jméno, příjmení, adresu, telefon, 

e-mail, způsob komunikace, konzultační hodiny. Získané informace ulož do 

databáze klientů. 

5.2.2 Evidence informací o zakázce 

Klient sdělí požadavky na zakázku. Zajisti informace o popisu zakázky, poté zjisti 

požadavky na materiál a na práci. Zapiš tyto data do databáze zakázky. Pomocí 

získaných dat vytvoř novou objednávku. 

5.2.3 Komunikace s klientem 

Zajišťuje komunikaci s klientem, získává od něj potřebné informace, které posílá 

k dalšímu zpracování, nebo uložení. Po přijetí těchto zpracovaných dat, je opět 

prezentuje klientovi. 

5.2.4 Rozpočty a plánování 

Přijmi data od klienta týkající se zakázky. Pomocí získaných údajů vypracuj 

kalkulaci a stanov termíny. Tyto data ulož do příslušných datových skladů.  

5.2.5 Realizace 

Realizuj zakázku na základě projektu, rozpočtu a harmonogramu. 
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5.2.6 Evidence materiálu 

Eviduj ceny materiálu získané od dodavatele. Tyto ukládej do datového skladu 

Materiál. Pokud nejsou data k dispozici, odešli dotaz na komunikaci 

s dodavatelem. 

5.2.7 Komunikace s dodavatelem 

Zjisti od dodavatele ceny materiálu/prací. Pokud se neshodují s cenami v datovém 

skladu Materiál, odešli nová data procesu Evidence materiálu. 

5.3 Popis datových toků 

 Z – zdroj, C – cíl. 

Požadavek na zakázku - Informace o zakázce, její popis. Z: Klient, C: 1.2.1 

Evidence informací o zakázce. 

Akceptace podmínek - Souhlas s navrženými podmínkami realizace zakázky. Z: 

Klient, C: 1.3.3 Komunikace s klientem. 

Zaplacení zakázky - Složení požadovaných peněžních prostředků na zaplacení 

zakázky. Z: Klient, C: 1.3.3 Komunikace s klientem. 

Evidenční údaje - Informace o klientov. Z: Klient, C: 1.1.1 Evidence klientských 

informací. 

Dotaz - evidenční údaje - Dotaz na základní informace o klientovi. Z: 1.1.1 

Evidence klientských informací, C: Klient. 

Návrh podmínek - Podmínky, za kterých je firma ochotna zakázku realizovat. Z: 

1.3.3 Komunikace s klientem, C: Klient. 

Objednávka – Objednávkový list zakázky. Z: 1.2.1 Evidence informací o zakázce, 

C: 1.3.1 Rozpočty a plánování. 

Fakturace - Odeslání faktury klientovi s požadavkem o zaplacení. Z: 1.3.3 

Komunikace s klientem, C: Klient. 
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Předání – Podpis předávacího protokolu. Z: 1.3.3 Komunikace s klientem, C: 

Klient. 

Popis zakázky - Podrobný popis zakázky, co a jak se bude dělat. Z: Zakázka, C: 

1.2.1 Evidence informací o zakázce. 

Požadavek na materiál - Rozpis materiálu potřebného k realizaci zakázky. Z: 

Zakázka, C: 1.2.1 Evidence informací o zakázce. 

Požadavek na práci - Rozpis prací zajišťovaných externí firmou či dodavatelem. Z: 

Zakázka, C: 1.2.1 Evidence informací o zakázce. 

Kalkulace rozpočtu - Cenové vyjádření prováděných prací a spotřeby materiálu. Z: 

1.3.1 Rozpočty a plánování, C: Zakázka. 

Harmonogram - Termíny realizace zakázky. Z: 1.3.1 Rozpočty a plánování, C: 

1.3.2 Realizace. 

Údaje o zakázce – Informace a požadované zakázce. Z: 1.3.3 Komunikace 

s klientem, C: Evidence zakázky. 

Provedení prací – Reálné vykonání pracovních úkonů. Z: 1.3.2 Realizace, C: 

Zakázka. 

Nabídka materiálu/práce - Seznam dostupného materiálu a prací od dodavatele. 

Z: Dodavatel, C: 1.4.2 Komunikace s dodavatelem. 

Objednání materiálu/práce - Objednávkový list požadovaného materiálu nebo 

prací. Z: 1.4.2 Komunikace s dodavatelem, C: Dodavatel. 

Dodání materiálu/práce – Poskytnutí materiálu/práce za stanovenou cenu. Z: 

Dodavatel, C: 1.4.2 Komunikace s dodavatelem.  

Dotaz na materiál - Zjištění dostupnosti požadovaného materiálu. Z: 1.3.1 

Rozpočty a plánování, C: 1.4.1 Evidence materiálu. 

Dotaz na evidenční údaje – Dotaz na údaje o materiálu: rozměry, cena apod. Z: 

1.4.1 Evidence materiálu, C: 1.4.2 Komunikace s dodavatelem. 



 Tomáš Vochta: Management zakázek  
 

2012  31 
 

Údaje o materiálu – Informace o dotazovaném materiálu. Z: 1.4.2 Komunikace 

s dodavatelem, C: 1.4.1 Evidence materiálu. 

 

 

5.4 Entitně-relační model 

 „Diagram entit a vztahů je grafický prostředek pro analýzu a zobrazení 

datového modelu systému. Používá se k vyjádření entit, jejich podstatných vztahů 

a atributů. Definuje neměnné atributy a strukturu dat.“ [4] 

5.4.1 Entita 

 „Entita může představovat jakýkoliv objekt z reálného světa, který je 

předmětem zájmu z hlediska analyzovaného systému. Název entity se může v 

systému objevit jedinkrát (musí být jedinečný). 

Entita má atributy. Atribut je elementární datový prvek, který entitu blíže 

charakterizuje. Ke každé entitě vytváříme seznam všech jejich atributů.“ [4] 

5.4.2 Relace 

 „Relace vyjadřují vztah mezi dvěma nebo více entitami, z pravidla se jedná 

o binární relace. Mezi dvěma stejnými entitami může existovat více různých 

vztahů. Vztah musí být jednoznačně identifikovatelný. Vztah se pojmenovává 

zpravidla slovesem.“ [4] 
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Obr. 1 Označení výskytu v ERD 

5.4.3 ERD 

 Model znázorňuje entity, vystupující v systému a jejich vzájemné vztahy. 

Definuje atributy jednotlivých entit, které jsou detailněji popsány pomocí datového 

slovníku, jenž je taktéž součástí této kapitoly. 
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 Z modelu vyplývá, že každý evidovaný zákazník má alespoň jednu 

zakázku. Ovšem naznačuje, že těchto zakázek může mít přiřazeno i více. 

Kardinalita vztahu je tedy 1:N. Jeden zákazník může mít více zakázek, avšak 

každá zakázka má pouze jednoho zákazníka. Každá zakázka může být tak 

specifická, že nejde napevno navázat cena v číselníku na řádek v zakázce. To je 

nutné pro zachování možnosti ručně měnit cenu například pro poskytnutí slevy 

apod. Číselníky slouží jako pomoc pří kalkulacích. Číselník Cis_Material nemá 

historii. Pokud by uživatel umazal v číselníku nějaký záznam, pak by v zakázce 

zůstal odkaz na neexistující záznam v číselníku. Proto se kopíruje jak materiál, tak 

jednotka, které již pak zůstanou napevno v zakázce. Číselník Cis_Kategorie_ID je 

Obr. 16 ERD 
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tam kvůli tomu, aby bylo možné omezit seznam volitelných hodnot položky 

Materiál v poli s rozbalovacím seznamem a taky pokud by bylo třeba např. 

kalkulaci členit dle kategorií. 

 

5.5 Datový slovník 

 „Datový slovník (DD – Data Dictionary) představuje centrální popis 

datových prvků, které jsou společnou záležitostí všech modelů. Ten slouží jednak 

k vyjasňování pojmů s uživatelem, a pro analytiky také ke kontrole konzistence a 

ne-duplicity modelu.“ [3] 

 

5.5.1 Realizace datového slovníku 

Zákazníci 

- ID – primární klíč, identifikační číslo zákazníka 

- Jméno – jméno klienta 

- Město – trvalé bydliště 

- Ulice – ulice trvalého bydliště 

- PSČ – poštovní směrovací číslo 

- Telefon – telefonní kontakt 

- E-mail – emailová adresa klienta 

Zakázky 

- ID zakázky – primární klíč 

- Číslo zakázky – číslo přiřazené zakázce 

- Rok 

- ID zákazníka – identifikační číslo zákazníka, slouží pro přiřazení zakázky 

- Stručný popis – pojmenování zakázky 

- Popis – popis zakázky 

- Cena 

- Datum zadání – datum objednání zakázky 
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- Datum zahájení – datum započetí realizace zakázky 

- Uzavřeno – ano/ne 

- Zrušeno – ano/ne 

- Faktury ID – číslo příslušné faktury 

Zakázky materiál 

- ID -  primární klíč 

- Zakázky ID – číslo zakázky 

- Cis kategorie ID – číslo kategorie materiálu 

- Materiál – popis materiálu 

- Jednotka – jednotka materiálu 

- Množství 

- Cena materiálu – hodnota zvoleného materiálu vypočtená pomocí číselníku 

- Cena práce - hodnota práce vypočtená pomocí číselníku 

- Cena další - vícenáklady 

Faktury 

- ID – primární klíč 

- Číslo faktury – číslo přiřazené faktuře 

- Rok 

- Částka – cena zakázky 

- Datum vytavení 

- Datum Splatnosti 

Číselník kategorie 

- ID – primární klíč 

- Kategorie – název kategorie 

- Popis – popis kategorie, technické specifikace atd. 

Číselník materiál 

- ID – primární klíč 

- Cis kategorie ID – číslo kategorie materiálu 
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- Materiál – název položky 

- Jednotka – jednotka materiálu 

- Množství 

- Cena 

- MuzoHodin – hodnota, která udává, kolik bude jeden pracovník potřebovat 

času, aby zpracoval jednu jednotku materiálu 

- Další náklady 

- Pozn – poznámka 
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6 Realizace 

Pro realizaci samotného systému jsem zvolil program MS Access 2007. Pro 

tento software jsem se rozhodl z více důvodů. S programem Access jsem pracoval 

v rámci jednoho z předmětů během studia. Konkrétně šlo o předmět Databázové 

systémy. Dalším důvodem je fakt, že Access je zaměřen na jednoduchost, na 

pomoc pro maximální využití informací i když člověk není přímo databázový 

expert. Access obsahuje databázové nástroje, díky kterým jsem mohl informace 

získané z analýzy převést do podoby nové aplikace, jenž je jedním z cílů této 

práce. 

Aplikace je k dispozici na CD nosiči, který je součástí této práce. Aplikace je 

naplněna údaji, které slouží pouze pro její prezentaci. Všechna jména, adresy, 

ceny apod. jsou smyšlená z důvodů obchodního tajemství, ochrany osobních dat 

atd. 
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7 Závěr 

 Díky častým rozhovorům s pracovníky firmy jsem byl schopen vytvořit 

analýzu, ze které jsem dále vycházel téměř po celou dobu psaní této práce. Byla 

mi základem jak pro sepsání funkčních požadavků, které jsem taktéž často 

konzultoval s budoucími uživateli systému, tak pro následné modelování systému. 

Právě tyto funkční požadavky a modely mi pomohly lepšímu pochopení firemních 

procesů a jejich implementace do výsledné aplikace. 

 Pro realizaci systému jsem zvolil program Microsoft Access. K tomuto 

rozhodnutí mě vedlo hned několik faktorů. Z analýzy vyplynulo, že firma potřebuje 

systém zejména pro evidenci a pro možnost porovnávání zakázek, díky kterému 

bude schopna rychleji tvořit nové rozpočty a harmonogramy. MS Access je 

kompaktní nástroj, který tyto funkce dokáže podporovat díky snadné tvorbě 

formulářů nebo sestav. Nevýhodou zde je problematický víceuživatelský přístup, 

který jsem nebyl nucen řešit, jelikož z analýzy vyšel závěr, že se systémem budou 

pracovat pouze dvě osoby a to nikdy současně (viz kapitola 4.4 Bezpečnost a 

přístupová práva). Další problém by mohl nastat při větším nárůstu objemu dat, 

což by vedlo ke zpomalování aplikace. V tomto případě bych firmě doporučil přejít 

na jinou větší databázi (MySQL, MSSQL). 

 Během tvorby této práce jsem si vyzkoušel, jaká může být práce 

systémového analytika nebo programátora. Zjistil jsem, že tato práce není pouze o 

vědomostech a dovednostech nabytých studiem, ale hlavně o zkušenostech, které 

každý musí získat prací a učením se od zkušenějších. 
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