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SUMMARY 

In my thesis I focused on the design of information systems using UML techniques. 

This information system is developed for the imaginary integration company dealing with 

the creation of information systems.  

Based on the analysis in the draft, is used some mentioned basic UML diagrams that 

shows the character of the structure of the IS. 

I also made based on the methods used to create the database.  

 

Keywords: Information system, analysis, design, UML, diagram, database 

ANOTACE 

V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na návrh informačního systému pomocí 

metod standardu UML. Tento informační systém je zpracován pro fiktivní integrační firmu 

zabývající se tvorbou informačních systémů. 

Na základě analýzy je v návrhu použito několik základních diagramů zmíněného 

standardu UML, které vypovídají o charakteru a struktuře IS 

Dále jsem na základě provedených metod vytvořil databázi. 

 

Klíčová slova: Informační systém, analýza, návrh, UML, Diagram, databáze 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

UML - Unified Modeling Language (sjednocený modelovací jazyk)  

IS - Informační systém 

IČO - Identifikační číslo organizace/osoby 

ERD - Entitně relační diagram 

s.r.o. - Společnost s ručením omezeným 

ID - Identifikační číslo 

RDM - Relačně datový model 

DFD - Diagram datových toků 
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Úvod 

 Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil tvorbu informačního systému pro 

informační podporu integrační firmy. Již od druhého ročníku mého studia jsem uvažoval, 

jak zhodnotit nabyté vědomosti, a jedním z vizionářských nápadů bylo založení firmy 

zabývající se tvorbou informačních systémů. Proto jsem se rozhodl zpracovat na toto téma 

bakalářskou práci, abych si objasnil veškeré záležitosti spojené se založením firmy. 

Svůj nápad jsem konzultoval s rodinnou známou, PhDr. Alenou Přidalovou, která mi 

podala rady ohledně firemní administrativy a podnikání. K tomu jsem přidal své poznatky 

ze studia ohledně tvorby informačních systému, a tak vznikla osnova mé bakalářské práce. 

V ní postupně proberu teoretickou stránku modelování IS, zpracování business planu a 

samotný návrh informačního systému pomocí metody UML(Unified Modeling Language). 

Metodu UML jsem zvolil za účelem rozšíření znalostí v oblasti metodologie 

projektování nad rámec vyučovaných postupů, jelikož práce v tomto odvětví mě velice 

láká a věřím, že v ní následně budu moci budovat svoji kariéru. 
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1  Teorie modelování IS  

Informační systém je v dnešní době naprosto nepostradatelnou součástí jakékoli 

firmy. Pomáhá od administrativní činnosti až po výrobní procesy a šetří čas. Návrh je 

důležitou částí etapy života IS, protože právě zde se rýsuje jeho budoucí podoba, která má 

zaručit 100% nasazení v provozu.  

Metodologie jsou různé, osvědčeným způsobem je návrh pomocí DFD a ERD 

diagramů. Ty však mohou být v rozsáhlých systémech velice složité, popřípadě jich musí 

být několik na každou část IS, proto vznikaly nové metody jako například UML (Unified 

Modeling Language). Tímto způsobem je možné vyjádřit nejen strukturu a datové toky, ale 

i dynamiku probíhající při práci se systémem. Řadí se mezi objektově orientované tvorby 

IS, a právě proto, když přiřadíme objektům reálné abstrakce vlastnosti a chování, 

dostaneme informační systém, který je komplexní ve všech ohledech.  

1.1 Modelování pomocí UML 

Při tvorbě modelů pomocí jazyka UML postupně pomocí diagramů vyjadřujeme 

jednotlivé stránky systému: statickou, dynamickou, funkční. V UML je definováno devět 

různých diagramů, rozdělených do dvou skupin podle toho, jestli zachycují dynamickou 

nebo statickou podstatu systému. Statický model zachycuje objekty a strukturní vztahy 

mezi nimi. Dynamický model naproti tomu zachycuje způsob, jakým na sebe objekty 

navzájem působí, aby bylo dosaženo požadovaného chování systému. [2] 

Statický model systému lze zachytit pomocí diagramů: 

 diagram tříd 

 objektový diagram 

 diagram komponent a 

 diagram nasazení. 

Pro zachycení dynamického chování systému lze použít diagramy: 

 diagram případu užití 

 sekvenční diagram 

 diagram spolupráce 

 stavový diagram a 

 diagram aktivit 
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1.2 Vysvětlení diagramů 

Zde si postupně vysvětlíme teorii k vybraným diagramům, které se budou při návrhu 

IS pro tuto bakalářskou práci využívat. Jejich výběr byl zvolen na základě vypracovaného 

modelu, vycházejícího z analýzy popsané v následujících kapitolách. 

1.2.1 Popis diagramu tříd 

Třídou rozumíme popis množiny objektů majících společnou strukturu, chování, 

vztahy a sémantiku. Objekt může být instancí právě jedné třídy. Jména tříd volíme tak, aby 

byla součástí slovníku popisujících doménovou oblast (převedení reálného světa do 

softwarového systému). [1] 

1.2.2 Popis Use Case diagramu 

Tento diagram definuje vztahy mezi případy užití systému a aktéry stojící vně 

systému. Případy užití (Use Case) specifikující vzory chování realizované softwarovým 

systémem. Každý případ užití lze chápat jako posloupnost vzájemně navazujících transakcí 

vykonaných v dialogu mezi aktérem a vlastním softwarovým systémem. Jako aktéry pak 

definujeme uživatele či jiné systémy, kteří budou vstupovat do interakce s vyvíjeným 

softwarovým systémem. [1] 

1.2.3 Popis sekvenčního diagramu 

Interakce mezi objekty softwarového systému popisují v jazyce UML sekvenční 

diagramy. Tyto diagramy postihují jaké zprávy (požadavky) jsou mezi objekty zasílány z 

pohledu času. Diagram je tvořen objekty uspořádanými do sloupců a šipky mezi nimi 

odpovídají vzájemně si zasílaným zprávám. Zprávy mohou být synchronní nebo 

asynchronní. V případě synchronních zpráv odesílatel čeká na odpověď (odezvu) adresáta, 

v případě asynchronní zprávy odesílatel nečeká na odpověď a pokračuje ve vykonávání své 

činnosti. Souvislé provádění nějaké činnosti (operace) se v sekvenčním diagram vyjadřuje 

svisle orientovaným obdélníkem. Odezvu adresáta lze opět modelovat, v tomto případě tzv. 

návratovou zprávou (přerušovaná čára). Tok času probíhá ve směru shora dolů. [1] 
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1.2.4 Popis diagramu stavových strojů 

Stavový diagram zobrazuje životní cyklus objektu z hlediska posloupností stavů 

daného objektu a událostí způsobujících přechody mezi těmito stavy. Z nich pak vyplývají 

akce prováděné objektem v odezvě na tyto změny. [1]  

Z definice stavového diagramu vyplývá, že musíme nalézt stavy objektu, události, 

které způsobují změny těchto stavů a nakonec akce, které z těchto změn vyplývají. Stavy 

nalezneme v sekvenčním diagramu v podobě operací, události jsou zprávy, které vedou ke 

spuštění operace, akce jsou pak zprávy, které jsou odesílány směrem k ostatním objektům 

při vykonávaní operace. [1] 
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2 Analýza a popis funkce integrační firmy 

2.1 Popis firmy 

Tato integrační firma se bude zabývat tvorbou informačních systémů, databází, 

webových stránek a dalších tímto směrem zaměřených projektů, dále taká bude poskytovat 

podporu již zavedených projektů. Po delší účinnosti na trhu by se jejím cílem působnosti 

stalo i poradenství při návrhu jak nových firem tak i vylepšení stávajících. Tímto je 

myšleno hledání nových a efektivnějších způsobů v pracovním procesu jakéhokoli oboru, 

jelikož znalost zásad dobré analýzy a systémového myšlení se dá uplatnit všude. Jednalo 

by se tedy především o plánování úloh, systémového rozložení například skladů a jejich 

chodu, strukturu výrobních linek atd. To vše za účelem proniknutí do dalších segmentů 

trhu a zvýšení zisku.  

2.2  Business plan 

Business plan je v dnešní době naprosto nepostradatelným při založení firmy. Jde o 

přesné vymezení podnikatelských cílů, k jakému okruhu zákazníků a s jakým rozpočtem.  

Je tvořen tak, aby co nejlépe zaujal potencionálního investora či podpořil půjčku ze strany 

banky. Smyslem tohoto dokumentu je i v jakých chvílích a jak by se měl podnikatel 

zachovat. V této práci uvedu pouze dva základní prvky business planu, se kterými by se 

relativní investor mohl setkat. 

Prvním je tak zvaný „Elevator Pitch“ jedná se o stručnou, rychlou, ústní prezentaci 

firmy, kterou by podnikatel měl být schopný vyložit při jakékoliv možné příležitosti. 

Dalším pak je „Zkrácený business plan“, který se obvykle předkládá zájemci o 

dobrou investici. 

2.2.1 Elevator Pitch 

Dobrý den, jmenuji se Ondřej Kukla, jsem spolumajitelem začínající firmy 

„ProsperityGroup“ zabývající se tvorbou informačních systémů a poradenstvím při analýze 

a návrhu efektivních hodnototvorných firemních procesů. Naším klíčovým cílem je tvorba 

vždy originálních informačních systémů na míru zákazníka pro využití maximální 

efektivnosti a snížení nákladů vynaložených k těmto účelům. Proto jakákoli firma může 

přijít s požadavkem na implementaci IS i v tom nejmenším měřítku až po kompletní 
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informační podporu celého řetězce poboček. V tomto odvětví je ještě stále mnoho 

potencionálních zákazníků, kteří se drží starých postupů a standardů řízení svých firem. 

Svou originalitou přístupu k zákazníkovi převyšujeme i stávající konkurenční giganty a 

jejich obvyklý balíčkový systém dodávání informačních systémů. Hlavní zisk nám bude 

tvořit kombinace malých a velkých, dlouhodobých zakázek. Další příjmy získáme 

z podílení se na projektování a optimalizaci firemních procesů. Veškerým zákazníkům 

samozřejmě zajišťujeme správu již zavedených informačních systémů. Do budoucna 

plánujeme rozšíření o pobočku v Praze, která by se měla realizovat nanejvýš do dvou let a 

následně hodláme expandovat i na Slovensko. Pro rozjezd firmy počítáme se vstupní 

investicí v řádu 4 milionů korun.   

2.2.2 Zkrácený podnikatelský plán 

Firma ProsperityGroup s.r.o. 

Sídlo: Československých legií x, Ostrava  

Telefon: +420 XXX XXX XXX 

E-mail: prosperitygroup@mail.com 

 

Údaje o vlastníkovi 

Ondřej Kukla 

Datum narození 6. 8. 1989 

Vzdělání: 

2004-2008 SPŠ a SOU strojírenské Lidická4 Prostějov  

2009-2012 VŠB-TUO Ostrava 

 

Nabízené Služby 

o Tvorba informačních systémů  

o Vývoj webových stránek 

o Návrhy a komplementace databází 

o Originální řešení šité na míru zákazníka 

o Osobní zákaznicky orientovaný přístup ke klientům 

o Jedinečný a inovativní způsob vývoje 

o Poradenství k firemnímu projektování a procesnímu řízení (BPM) 
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o Správa již zavedených projektů  

 

Zaměstnanci 

Náš kolektiv zaměstnanců tvoří mladý tým tvůrčích programátorů, kteří nejsou jen 

spolupracovníky, ale i přáteli v osobním životě. Proto je naše pracovní morálka velice 

vysoká a návrhy a řešení pro zákazníky jsme schopni promyslet z mnoha úhlů pohledu. 

Tím se  vyvarujeme byrokratickému přístupu v řízení , jak tomu bývá zvykem v mnoha 

jiných zavedených firmách.  

 Zákazníci 

 Cílová skupina zákazníků je převážně v malých a středních firmách ještě 

nevyužívajících IS nebo s nákladným a ne dokonalým IS. Další skupinou jsou zákazníci 

vyžadující nové řešení již zaběhlého firemního provozu s cílem optimalizace firemních 

procesů snížení nákladů a navýšení zisku. 

 Prostorové zajištění činnosti 

 Máme sjednané kancelářské prostory v 1. patře domu na ulici Československých 

legií (x) v Ostravě. Jedná se o budovu přímo v centru, což nám přináší příležitost k 

oslovení další klientely a vhodné podmínky pro obchodní schůzky v blízkosti našeho sídla. 

Celková plocha prostor činí 75m
2
 s měsíčním nájemným 8 000 Kč. Na kancelářské 

vybavení máme připravené investice v částce 50 tisíc korun a na další softwarové a 

hardwarové vybavení 400 tisíc korun. 

 

Vybavení provozovny 

Tab. 1 Vybavení kanceláře 

Vybavení kanceláře 

Zařízení Charakteristika Počet ks. Zajištění  
Cena za kus 

(včetně DPH) 

Stoly - 5 Nákup 3500 

Židle - 5 Nákup 1500 

Kávovar - 1 Nákup 2500 

Sedací souprava - 1 Nákup 12000 

Konferenční stůl - 1 Nákup 2799 

Doplňkové vybavení - x Nákup 5000 

Cena celkem 47299 
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Tab. 2 Potřebný software a hardware 

Potřebný software a hardware 

Zařízení Charakteristika Počet ks. Zajištění  
Cena za kus 

(včetně DPH) 

Počítačová soustava  - 5 Nákup 15000 

Monitor 21'' HP 5 Nákup 3000 

Dataprojektor 
Smart board 800 

1 
Nákup 

 
85000 Interaktivní projekční 

tabule 
1 

Licence (firemní) 
Microsoft Windows 

Licence pro 5-10 pc 1 Nákup 
35000 

Licence (firemní)Visual 
UML Paradigm 

Program pro modelování IS 
(floating license) 

4 Nákup 
70000 

Server AMD 1 Nákup 20000 

Tiskárna se skenerem HP 1 Nákup 7000 

Kabeláž - 10 Nákup 100 

AP Router D-link 1 Nákup 1700 

Hub AMD 1 Nákup 2100 

El. prodlužovačka - 3 Nákup 200 

Cena celkem 312400 
 

Informace o trhu 

Naše firma má v plánu expandovat především na trh malých a středních firem, které 

se drží tradičních a mnohdy tak neefektivních postupů a standardů řízení. V tomto odvětví 

je ještě stále mnoho potencionálních zákazníků, kdy navíc svou originalitou převyšujeme i 

stávající konkurenční giganty a jejich obvyklý balíčkový systém dodávání informačních 

systémů. Hlavní zisk by nám tvořila kombinace malých, spíše jednorázových a velkých, 

dlouhodobých zakázek. Další příjmy předpokládáme z poskytování poradenství v oblasti 

projektování efektivních firemních procesů a procesního řízení. Veškerým zákazníkům 

samozřejmě zajišťujeme správu již zavedených systémů. 
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Harmonogram realizace 

Tab. 3 Harmonogram realizace 

Termín realizace Druh činnosti 

22. 8. 2012 Uzavření nájemní smlouvy datem k 1. 9. 2012 

22. 8. 2012 Objednání vybavení kanceláře (elektronika) 

24. 8. 2012 Nákup nábytku 

27. 8. 2012 Převzetí kancelářských prostor 

27. -30. 8. 2012 Instalace zařízení kanceláře 

1. 9. 2012 Oficiální začátek provozu 

 

SWOT analýza 

Silné stánky 

 Moderní přístup k navrhování IS 

 Mladý a kvalifikovaný personál 

 Ambiciózní a přitom realistické cíle 

 Dobrý kolektiv, schopný efektivně týmově pracovat  

 Jedinečný přístup k zakázkám a zákazníkům 

 Předpokládaný rychlý růst firmy 

 Vysoký tok financí 

Slabé stránky 

 Začínající firma 

 Nedostatek vstupního kapitálu 

 Praxe 

Příležitosti 

 Dostatek potencionálních zákazníků 

 Prostor na trhu IS 

 Další vývojové trendy v navrhování a implementaci IS 

 Slabší konkurence v oblasti originálních na míru šitých IS pro MSP 

Hrozby 

 Růst konkurence v tomto odvětví 

 Nezajištění dostatku zakázek 

 Ekonomická krize 



Ondřej Kukla: Informační podpora integrační firmy 

12 

2012 

2.3 Vnitřní struktura  

Při založení firmy uvažujeme o obsazení hlavní zaměstnanecké pozice – manager 

a dále 4 pracovníky se znalostmi všech zmiňovaných odvětví, kterými se firma bude 

zabývat. Avšak bylo by výhodou, aby každý ze zaměstnanců ovládal určitou část na lepší 

úrovni než ostatní. Vytvořil by se tak vždy tým s vedoucím pracovníkem, který by dokázal 

směřovat vykonávanou práci s odborným posudkem. To nám tvoří 3 základní pracovní 

pozice 

- Manager 

- Vedoucí týmu 

- Programátor 

S ohledem na účetnictví předpokládáme s využitím externího pracovníka. 

2.3.1 Vymezení pracovních povinností 

Manager 

 Příjem a zpracování objednávek 

 Vytvoření týmů pracovníků 

 Zvolení vedoucího projektu 

 Dohled na chod firmy 

 

Programátor 

 Analýza objednávky 

 Návrh projektu 

- Databázové řešení 

- Programové prostředí 

- Uživatelského rozhraní 

- Webových stránek 

 Komplementace projektu 

 Testování projektu 

 Spolupráce se zákazníkem 

 Zavádění projektu 
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 Vedoucí týmu pracovníků 

Tato pozice sdílí veškeré povinnosti programátora a dále se zabývá: 

 Dohled na tým 

 Tvorba dokumentace vykonané práce 

 Zodpovídá se managerovi  
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3 Požadavky na informační systém 

Informační systém bude určen hlavně k evidenci nových objednávek a následnému 

přiřazení objednávky týmu pracovníků se stanoveným vedoucím této skupiny. Také by měl 

mít databázi již zavedených projektů, vlastnit knihovnu se známými postupy a odkazovat 

na vývojové prostředí. 

 *V původním nápadu jsem uvažoval o rozšíření IS na webové stránky, do kterých by 

se mohl zákazník přihlásit a vidět přesný průběh, pokrok na jeho projektu, jako kontrolu 

výkonu práce, ale po rozvaze jsem z tohoto návrhu ustoupil, jelikož by IS byl zbytečně 

složitý a s největší pravděpodobností by zákazník víceméně netušil, zda se programátoři 

doopravdy posunuli v práci. 

3.1 Zavedení modulů 

S tímto shrnutím jsme schopni systém rozdělit na základní moduly: 

 Evidence objednávek  

V této části bude systém řadit objednávky – která firma tuto objednávku 

zadala, datum zadání a požadované datum dokončení, prioritu zakázky, její 

cenu, formu úhrady, 

 Evidence pracovníků 

Zde budou zpracovávána data o zaměstnancích – jméno, datum narození, 

kontakt, funkce, na kterých projektech se podílí, jak velkou část zpracovali a 

za kolik hodin, 

 Databáze projektů  

Tento modul bude obsahovat vše o dokončených i právě vyvíjených 

projektech, k jaké objednávce náleží, z kolika procent jsou zhotovené a které 

časti (návrh či programový kód atd.),  

 Uživatelský modul 

Jedná se o modul, který bude obsahovat knihovnu známých postupů 

modelování a zprostředkovávat informace zaměstnancům podle jejich funkce 

a na základě tohoto kritéria přidělovat oprávnění k práci s ostatními moduly. 
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3.2 Specifikace IS 

To nás přivádí k řešení systému formou „klient-server“, kde bude nutné se pro práci 

přihlásit pod uživatelským jménem a heslem, podle provedené autorizace bude mít 

pracovník přístup k vyhrazeným datům. Na serveru se bude nacházet celá databáze 

projektů, objednávek a klient (uživatel) s ní bude moct pracovat na svém terminálu, kde má 

k dispozici veškeré softwarové/vývojové vybavení. To by mělo umožnit práci na stejném 

projektu všech zaměstnanců zároveň. Předpokládáme totiž, že jednotlivé části projektu 

budou přiřazeny vždy jednomu řešiteli. Zálohování dat se bude uskutečňovat ve 

vymezených intervalech a navíc při odhlášení uživatele.  

3.3 Rozdělení požadavků na IS 

Seznam funkčních a nefunkčních požadavků je uveden v tabulce 4. 

Tab. 4 Seznam Funkčních a nefunkčních požadavků 

Pořadí Podrobnosti 
Typ 

požadavku 
Priorita 

1 Dovoluje sdílení souborů Funkční Nutné 

2 
Systém bude pracovat s třemi typy 

uživatelů 
Funkční Nutné 

3 Uživatelé budou mít rozdílná práva Funkční Nutné 

4 Systém rozeznává přihlášené uživatele Funkční Nutné 

5 
Systém rozděluje práva uživatelů a podle 

nich přiděluje oprávnění 
Funkční Doporučené 

6 Umožnění přidání/odebrání  uživatelů Funkční Doporučené 

7 
Umožnění práce s daty (vytvoření, 

upravení, mazání) 
Funkční Nutné 

8 
Systém bude komunikovat v rozhraní 

aplikace 
Nefunkční Nutné 

9 
Systém bude kompatibilní s operačním 

systémem Windows 
Nefunkční Nutné 

10 Návrh IS bude pomocí metody UML Nefunkční Nutné 
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4  Návrh Informačního systému a ověřovací typové úlohy 

Návrh bude tvořen pomocí metody UML. Tato metoda patří mezi tak zvané 

objektové metody modelování, a proto jsme v ní schopni vyjádřit abstrakci reálného světa. 

Nenavrhujeme tedy pouze datové toky a strukturu databáze, ale všem účastníkům 

využívajícím IS přiřazujeme vlastnosti a povinnosti. Tím nám vzniká lepší zpřehlednění, 

jak systém pracuje a jaké má mít charakteristiky.  Celý návrh je tedy odolnější vůči 

opomenutým aspektům. 

4.1 Use Case diagram 

Analýzou jsme získali představu o funkcích systému, ty teď rozebereme a získáme 

vymezení působnosti IS. Pomocí diagramu Use Case (diagram případu užití) definujeme 

jednotlivé aktéry a vztahy mezi užitím systému.  

 

Obr. 1 Use Case diagram 

Jednotlivými aktéry jsou Zákazník, Manager, Vedoucí týmu a Tým pracovníků. Mezi 

týmem a vedoucím je vztah generalizace (značeno celou prázdnou šipkou), který znamená, 

že vedoucí patří do týmu a podílí se na stejné práci, tzv. dědí práva týmu. Dalším 

důležitým vztahem je vztah mezi vedoucím a manažerem – realizace (plná šipka). Ten nám 
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vypovídá, že činnost manažera se odráží na vedoucím, ten je zpětně zodpovědný za 

podávání informací o činnosti na projektu. Další šipky jsou znázorněním výkonu určité 

práce (čárkovaná šipka), nebo sounáležitosti dvou objektů – šipky <<include>> ta 

vysvětluje, že jeden prvek zahrnuje následující a <<extend>>, která rozšiřuje objekt o 

uvedený prvek. 

Celkově nám Use Case popisuje, že zákazník může zadat objednávku a to jako nový 

projekt, nebo vyžaduje správu. Následně po dokončení projektu platí fakturu. Manager pro 

změnu tuto objednávku přijímá a na základě vyhodnocení objednávky zavede nový 

projekt. Pak volí tým pracovníků a vedoucího projektu. Tým pracovníků potom užívá 

systém, viz. následující Use Case – užívání.  

 

 

Obr. 2 Use Case diagram – užívání 
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Jelikož mezi vedoucím a týmem je již zmíněná generalizace tak užívání náleží 

oběma účastníkům. Navíc je zde znázorněno, že toto užívání, výkon práce, přiděluje 

vedoucí zbytku týmu. Vykonávané úlohy jsou děleny na analýzu, návrh, komplementaci a 

testování. 

Z diagramu také vyplývá, že tyto úlohy jsou prováděny na projektu, který je uložen 

v databázi, s kterou může přihlášený pracovník manipulovat. Další větví prvku užívání je 

přístup k vývojovým materiálům jako odborná literatura, známe postupy při modelování a 

programy pro tvorbu IS. Posledním aktérem v tomto Use Case je zákazník, který se podílí 

na projektování. Jeho účastí je myšlená hlavně pomoc a konzultace při analýze projektu, 

pro správně vyhodnocená kritéria a požadavky. Částečně se podílí i na návrhu a to 

především z hlediska znalostí potřeb pracovníků v daném oboru. 

4.2 Diagram tříd 

Diagram tříd nám popisuje strukturu informačního systému a jednotné třídy pak 

představují hlavní stavební prvky, ke kterým přidělujeme atributy a vykonávané úlohy. 

Spojení mezi třídami znázorňují funkční propojení a závislosti. Pro nás to jsou těmito 

prvky: 

 Objednávka 

- ID objednávky 

- Popis 

 Projekt 

- ID projektu 

- Dobu trvání 

 Faktura 

- ID faktury 

- Datum vystavení 

- Datum splatnosti  

- Cenu 

 Zákazník 

- ID zákazníka 

- Název firmy 

- Jednatelé firmy 

- Telefon 

 

- Email 

+ Přidej objednávku 

+ Spolupracuj s týmem 

+ Zaplať fakturu 

 Manager 

+ Přijmi objednávku 

+ Zaveď projekt 

+ Vytvoř tým 

 Vedoucí projektu 

+ Dohled na tým 

+ Podej zprávu managerovi 

 Tým pracovníků 

+ Pracuj na projektu 
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Vypracovaný diagram bude mít tuto podobu: 

 

Obr. 3 Diagram tříd 

Opět prázdná celá šipka je generalizace, a proto všechny třídy takto spojené přebírají 

jak atributy, tak i operace.  

4.3 Sekvenční diagram 

Tento diagram je tvořen za účelem znázornění dynamického chování objektů 

uvedených v předešlých diagramech. Jsou v něm uvedeni účastníci a jejich časové osy 

(Timeline), které udávají na jaké sféře je daná operace prováděna. Výsledkem bude 

postupné zpracování zakázky ve všech krocích, tzn. od příchozí objednávky přes její 

zpracování, zvolení týmu i kontroly výkonu práce. 
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 Obr. 4 Sekvenční diagram 
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Jak je ukázáno na obrázku č4, máme tři aktéry, zákazníka, managera a pracovníka. Ti 

vykonávají určité operace daných timeline. Zákazník v tomto diagramu zadává objednávku 

na Timeline objednávky, následně manager se přihlásí do systému na Timeline managera a 

postupuje opět na Timeline objednávky za účelem jejího založení a následně objednávku 

zpracuje. Potom na Timeline projektu zavede projekt, na Timeline týmu pracovníků 

vytvoří tým a na Timeline vedoucího týmu zvolí vedoucího. Po splnění těchto úkonů celou 

objednávku dokončí a vrací se ke své Timeline kde se odhlásí. 

Posledním nezapojeným účastníkem je pracovník. Ten se přihlašuje do systému na 

svoji timeline, kterou je podle typu pracovníka Timeline týmu nebo Timeline vedoucího. 

To na jakou timeline se pracovník dostane, závisí na jeho oprávnění. Pracovník se tedy 

přihlásí na Timeline týmu a buď postupuje na Timeline projektu kde na zvoleném projektu 

pracuje, nebo v případě vedoucího se provede autorizace (respektive okamžitě po 

přihlášení) čímž se posouvá na Timeline vedoucího a zde má oprávnění ke kontrole týmu a 

sledování vývoje projektu. Nicméně pořád jako přihlášený pracovník se zároveň na 

sledovaném projektu podílí. 

4.4 Stavový diagram 

Stavový diagram vypovídá o návaznostech stavů, k čemu vedou a co způsobí. 

V našem diagramu je opět rozebrána zakázka se zaměřením na posloupnost dějů, 

odehrávajících se v IS.  

Prvním stavem je příchozí objednávka, to vede k jejímu vyhodnocení, kde se 

objevují následující 3 stavy: zvolený tým, zavedený projekt a sepsání smlouvy. Mezi 

stavem, kdy je zvolený tým a zavedený projekt, je další vazba, která znázorňuje přiřazení 

týmu k projektu. Z těchto stavů vzniká další a to stav dokončený projekt, ten je potřeba 

uvést do chodu, ale zde se dostáváme do styku s poslední větví vycházející z vyhodnocení 

objednávky. Ta pokračuje sepsáním smlouvy, po níž následuje rozhodnutí, zda bude platba 

rozdělená během tvorby projektu, či až po jeho dokončení. Podle tohoto rozhodnutí 

pokračují stavy v případě rozdělené platby zaplacením zálohy, nebo splátky, to vede k její 

fakturaci a zde přechází k již zmíněnému uvedení projektu do chodu. Je zde však navíc 

rozhodnutí o tom, zda-li jsou všechny zálohy zaplacené. Pokud ne vrací se do stavu o 

zaplacení zálohy či splátky. V kladném případě se dostáváme ke konečné fakturaci a tím 

pádem dokončené zakázce. 
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Obr. 5 Stavový diagram 

 Stavových diagramů by se dalo vytvořit více, pro každého účastníka, ale nejsou 

nezbytné, jelikož veškeré potřebné poznatky pro práci se systémem již byly znázorněny a 

vysvětleny v rozdílných diagramech. Jejich zhotovení a principy v nich, by nijak 

neovlivnili konečné programování.  
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5 Ověřovací typové úlohy a zhodnocení 

5.1 Databáze 

Jelikož celý návrh je tvořen pomocí objektově orientované metody, následná 

databáze by mohla být zachována v tomto smyslu, s tabulkami, které odpovídají diagramu 

tříd (Obr. 3: diagram tříd). Avšak objektová databáze by vyžadovala další finanční zdroje a 

její zpracování by zabralo více času. Navíc její potenciál ve výkonnosti, se v tak malém 

měřítku neprojeví. Proto zvolíme tradičně relační databázi a poznatky z návrhu přeneseme 

do aplikačního rozhraní. 

5.1.1 Návrh ERD 

Z nabytých poznatků jsme schopni vytvořit databázi projektů, zaměstnanců, 

objednávek a faktur, která bude umožňovat všechny akce znázorněné v diagramech 

dynamického chování. Její prvotní podoba by v entitně relačním diagramu vypadala takto: 

 

Obr. 6: Návrhový ERD 

Taková struktura by nám ale neumožňovala veškeré potřebné možnosti zakládání a 

dohledávání dat, navíc se zde objevuje jeden vztah m:n pracovníka a projektu, který 

potřebujeme rozdělit. Při dalším rozpracování dostaneme několik dalších tabulek a ty nám 

budou upřesňovat typ pracovníka, jeho práva a na jakých částech projektu pracuje. Také 

zde zvolíme provázání faktury s pracovníkem, čímž zajistíme dohledatelnost, kdo tuto 

fakturu vystavil. 
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  Obr. 7: Kompletní ERD 
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5.1.2 Relační datový model 

Z předešlého diagramu vidíme uspořádání a strukturu budoucí databáze. Také ale 

musíme začlenit obsazenost při výskytu jednotlivých záznamů tzv. parcialitu, jednotlivé 

datové typy u atributů a jejich formát pro vyplnění. 

1
 

Obr. 8: RDM 

Zde parcialitu určujeme šipkami. Plné šipky znamenají, že se tento záznam musí 

vyskytovat pro zavedení dalšího záznamu na druhé straně spojení. Naopak prázdné šipky 

znázorňují atribut, který je nutno zadat a který nemusel do doby vzniku vztahu existovat. 

Počet šipek určuje i vztah, jestli je 1:1, nebo n:1 (dvě šipky představují n záznamů). 

V našem RDM jsou pouze vztahy 1:n. 

                                                 
1
Obr. 8: RDM – velikost s hodnotou DCČ znamená dlouhé celé číslo. 

         – formát: znak „ > „ určuje, že všechny znaky budou velké. 

         – formát 0/0 u atributu „Fakturovaná část“ znamená podíl např. 1/10 (první z deseti). 
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5.1.3 Zpracování databáze v MySQL Workbench 

Nyní jsme z vytvořených ERD a RDM schopni zhotovit reálnou databázi. Pro tento 

účel využijeme vývojové prostředí MySQL Workbench. Následující schéma bude 

spojením zmíněného diagramu a modelu a jeho podoba bude taková: 

Datové typy jsou zde pojmenovány jinak, ale mají stejný význam. Navíc při tvorbě 

jsme přidali atribut „Město“ u tabulky „Firma“, a to z důvodů lepšího dotazového hledání. 

 

 

 

Obr. 9: Struktura databáze v MySQL 
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5.2 Zhodnocení 

Dle návrhu budou mít pracovníci firmy k dispozici informace o tom, na jakém 

projektu mají pracovat a rozdělení těchto prací bude úkolocentrické tzn., že každému 

pracovníkovi se přidělí právě jedna část projektu. Toto rozhodnutí o rozdělení úkolů bude 

ponecháno ke správě vedoucímu projektu.  

Vytvořením databáze jsme ukončili náš návrh a další práce bude již čistě na 

programátorech, kteří vytvoří aplikační rozhraní pro práci s daty. Veškeré nabyté podklady 

by k tomuto záměru měli stačit. 

Posledním úkonem je založení s.r.o. Poměrně zdlouhavý proces, který v současné 

době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro založení společnosti s 

ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony: 

1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu 

2. Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části (nejméně 200 tisíc Kč) 

3. Získání živnostenských oprávnění  

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

5. Registrace společnosti u finančního úřadu 

V součtu všech nákladů bude pro celkové založení, a to i z hlediska vybavení a 

zajištění zakázek, potřeba nejméně základní kapitál o výši kolem jednoho milionu korun. 
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Závěr 

Postupnou analýzou a rozpracováním požadavků jsme byli schopni vytvořit návrh 

informačního systému, který zaměstnancům firmy umožňuje celkovou kontrolu nad 

projekty ve spojení s jejich fakturací. Pokud se firma uchytí na trhu s rozrůstajícím 

se trendem, s největší pravděpodobností bude nutné, navrhnou komplexnější a masivnější 

systém. Východiskem by mohlo být „cloudové“ řešení, kde se pracovník bude schopen 

připojit k databázi přes webové rozhraní a pracovat tak i mimo kancelář. V dnešní době i 

většina vývojových programů podporuje formu tak zvané „floating license“, která 

umožňuje právě práci v daném programu na více počítačích. Výhodou bude, že jakékoli 

úpravy s nynějším systémem si budou moci pracovníci udělat sami a tak pokud bude mít 

firma volné místo mezi zakázkami, může pracovat na všelijakých vylepšeních a hledání 

nových způsobů návrhu či programování.  

Cílem je být perspektivní, a proto i další odvětví spojené s informačními 

technologiemi musí být dobře pozorováno. Po případě se firma může dostat do podílového 

vývoje právě těchto nových technologií, nebo v tom nejlepším i založit svůj vlastní 

výzkum. Velice vhodnou sférou by například mohlo být 3D vývojové prostředí za pomoci 

datových rukavic a 3D helmy či projekční místnosti. 

Návrh informačního systému pomocí modelovací metody UML byl velice intuitivní 

a dalo by se ho nazvat i snadným, nicméně tento informační systém nebyl na tolik složitý. 

Většina návrhu byla zpracována pomocí programu Visual UML Paradigm, který je velice 

komplexní a podporuje řadu podpůrných funkcí. Jeho úplné zvládnutí by si však určitě 

vyžadovalo dlouhou dobu a mnoho úsilí. Další použitý vývojový prostředek byl MySQL 

Workbench pro práci s databází.  

Praktickým přínosem práce je nahlédnutí na zmiňovaný postup návrhu pomocí UML 

a jeho výhody i nevýhody. Z hlediska přehlednosti má forma objektového návrhu veliké 

plus. Další výhodou je i zapracování analýzy do všech části rozděleně, čímž se zabrání 

opomenutí, nebo zanedbání požadavků zákazníka, především pracovníků, kteří se 

v informačním systému budou pohybovat. Naopak nevýhodou je delší doba pro přípravu 

veškerých potřebných diagramů a jejich neustálé prolínání funkčních požadavků mezi 

sebou. 
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