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1. Úvod 

Informační systémy nabyly v posledních desetiletích velkého významu snad ve všech 

odvětvích podnikání. Ovšem informační systémy nejsou jen otázkou několika posledních 

dekád. Různé systémy uspořádání dat a jejich využití existují již staletí, vše ovšem byly jen 

primitivní řešení, které pracovaly převážně s papírovými dokumenty. Teprve spojení 

informačních systému s moderní výpočetní technologií umožnilo obrovský vzestup významu 

informačních systému. Ty se dnes používají snad v každé firmě, jež chce uspět 

v konkurenčním boji. I přesto však stále existují různá data ukládaná v kartotékách či 

archivech. Je ovšem zřejmé, že tento způsob by pro mnoho firem byl zbytečně nákladný a 

neefektivní, jinak tomu není ani v oblasti bezpečnostních služeb. 

Bezpečnostní služby dnes zažívají nebývalý rozmach způsobený nárůstem různých 

velkých soukromých objektů, které je třeba strážit. Mezi ně patří továrny, kancelářské budovy 

a především obchodní centra, která jsou hojně navštěvována obrovským množstvím lidí každý 

den a jelikož se jedná o soukromý objekt a bezpečnost v nich tak nemůže být zajištěna policií. 

Navíc ostraha takového objektu nese vysoké nároky, které dokáže splnit pouze soukromá 

bezpečnostní agentura přítomná 24 hodin denně. Není proto divu, že při ostraze takových 

objektů se firma neobejde bez kvalitního informačního systému, jenž pomůže zrychlit a 

zefektivnit veškeré procesy, které jsou při ostraze využívány. 

Cílem této práce je navrhnout informační systém pro bezpečností agenturu střežící 

obchodní centrum. Systém by měl splňovat veškeré požadavky, které na něj budou kladeny 

jak od vedení firmy, tak od zaměstnanců ostrahy. Systém by měl být schopen spravovat 

evidenci zaměstnanců, činností a směn, být schopen vytvářet rozpisy služeb a archivovat 

zápisy o směnách.      

Ve své práci se budu nejprve věnovat teoretickým východiskům problematiky návrhu 

informačních systémů. V další kapitole bude analyzován současný stav, který ve firmě panuje, 

tedy na současný informační systém, který firma využívá. Následně pomocí datového přístupu 

navrhnu řešení, které by mělo splňovat požadavky zadavatele. 

Jelikož si zadavatel přál zůstat v anonymitě, veškeré názvy a jména jsou smyšlená, ovšem 

postupy a procesy, které budou v práci zmíněny, jsou skutečně v praxi touto bezpečnostní 

agenturou využívány.   
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2. Teoretická východiska pro aplikaci metodik analýzy a návrhu 

informačních systémů 

2.1 Informační systém 

V dnešní době se informační technologie stávají důležitým aspektem k úspěchu na 

trhu. IT se stávají strategickým prvkem, který může dopomoci firmám k efektivnějšímu 

využití svých zdrojů a tak k získání konkurenční výhody. K tomu je ovšem nutné, zpracovat 

přesnou informační strategii firmy. Informační strategie lze podle Sodomky (2006) definovat 

jako dlouhodobá orientace podniku v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií. 

Smyslem informační strategie je podpora realizace cílů organizace a podnikových procesů 

pomocí IS/ICT. K prosazení zvolené informační strategie je klíčové efektivní zpracování 

informací, k čemuž dopomáhá právě informační systém. 

Definic informačního systému je mnoho. Už první pohled na tento pojem naznačuje, 

že se bude jednat o určitou formu systému informací. Slovo „systém“ lze obecně vysvětlit 

jako jistou množinu prvků a vazeb mezi nimi. Systému patří určité okolí a chování. Podle 

svých vlastností jsou systémy děleny na několik skupin. Podle míry komunikace s okolím 

mohou existovat systémy otevřené nebo uzavřené, podle náhodnosti či jednoznačnosti svého 

chování jsou systémy rozděleny na deterministické a stochastické, dále existují systémy 

statické nebo dynamické a spojité či diskrétní. Pojem „informace“ lze definovat jako určitá 

data, která pro nás mají jistý význam a hodnotu. Z výše uvedených skutečností se může zdát, 

že IS jsou jen informace uložené v určitém systému. Tuto definici lze ovšem rozšířit i o další 

prvky jako jsou lidé či HW a SW, například Sodomka (2006) chápe informační systém v 

podniku jako systém, jenž je tvořen lidmi, kteří prostřednictvím dostupných technologických 

prostředků a stanovené metodologie zpracovávají podniková data a t těch vytvářejí informační 

a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému 

rozhodování a také ke správě podnikové agendy. Podle Kajzara (2003) je IS účelovým 

využitím informačních technologií, sloužící ke zpracování určité skupiny úloh (aplikací). 

Mezi jednotlivými existujícími definicemi IS lze najít určité podobnosti, vybrat však jednu 

z nich a označit ji za jedinou správnou však není možné. 
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2.2 Význam IS ve firmě 

Jak bylo napsáno výše, IT jsou v dnešní době jednou z důležitých součástí podniku. 

Velmi podstatnou roli zde hrají právě IS, které dopomáhají k větší konkurenceschopnosti 

firmy a zkvalitnění systému řízení. Správně navržený a použitý IS dopomůže ke kvalitnějšímu 

využití zdrojů firmy, zrychlení a zefektivnění firemních procesů a také k rychlejšímu a 

efektivnějšímu vyhodnocování ukazatelů výkonosti. Všechny tyto přínosy IS mají za následek 

snížení nákladu firmy na její provoz. Jelikož v dnešní době je cena informace stále vyšší, 

informace splňující veškerá základní kritéria kvality, mohou pro firmu znamenat strategickou 

výhodu, která v určitých případech rozhodne o dalším rozvoji firmy na trhu. Mezi zmíněná 

základní kritéria kvality informací se řadí: 

 

 Včasnost – informace musí být aktuální a poskytnuta včas. 

 Přesnost – informace nesmí být lživá či klamná, musí být výstižná a 

jednoznačná. 

 Relevance – informace týkající se našich aktuálních potřeb a požadavků.  

 Přiměřenost – informace je stručná a výstižná, nezatěžuje nikoho zbytečnými 

a nepotřebnými fakty. 

 Srozumitelnost – informace je snadno a rychle pochopitelná. 

 

V případě, že se firma rozhodne investovat do IS, v prvé řadě musí zhodnotit, zda IS 

skutečně potřebuje a v případě, že dojde k pozitivnímu závěru, musí určit, jakým způsobem se 

k realizaci postaví. Existují tři základní řešení pořízení IS pro firmu. Tím prvním je vylepšení 

a rozšíření svého stávajícího řešení, druhým případem může být koupě již existujícího řešení, 

posledním je tvorba úplně nového řešení na míru. Výhodou prvního způsobu je rychlost a 

cena, za jakou lze toto řešení získat. Na druhou stranu tento systém založený na starším řešení 

nakonec nemusí odpovídat rostoucím požadavkům. Druhé řešení, tedy nákup již existujícího 

systému, nabízí opět vcelku rychlé zavedení a přijatelnou cenu, jenže v konečném důsledku 

nemusí zcela vyhovovat a některé procesy se budou muset systému přizpůsobit. V tomto je 

naopak výhodné třetí řešení: Vývoj systému na míru. Nevýhodou tohoto řešení však je dlouhá 

doba vývoje a následná cena. 

Pokud se firma rozhodne pro vylepšení svého stávajícího řešení nebo pro vytvoření 

zcela nového IS, rozhoduje se poté, zda k tomu využije své vlastní kapacity, tedy že disponuje 

vlastním IT týmem nebo využije služeb jiné firmy. Jistou možností je využití outsourcingu, 
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tedy poskytnutí IS jinou firmou jako službu. Rozhodování jakou formou nakonec realizace IS 

proběhne, záleží na mnoha aspektech, jako je velikost firmy, její kupní síla, úroveň 

zaměstnanců firmy. Důležité je zhodnotit, zda se procesy firmy dokáží přizpůsobit systému 

nebo je potřeba systém přizpůsobit na míru firemním procesům. 

Pořízení IS záleží na mnoha faktorech a nemusí se tak jednat o levnou záležitost, 

výhody IS však v drtivé většině případů převáží původní náklady a jen velmi malé procento 

firem se dnes obejde bez IS. Význam IS je v dnešní době zkrátka klíčový pro přežití firmy 

v konkurenčním prostředí na trhu, k tomu je ovšem důležité, aby systém splňoval určité 

nároky, ty jsou popsány v následující části kapitoly. 

 

2.3 Vlastnosti kvalitního IS a jeho životní cyklus 

Pokud má IS splňovat očekávanou roli, musí být navržen dle určitých pravidel tak, aby 

splňoval jistá kritéria. Na fi.muni.cz (2002a) jsou tato kritéria vymezena takto:  

- Musí obsahovat nutné informace, které uchovává, analyzuje a s potřebnou rychlostí 

předává procesům. Dané informace se týkají zejména vlastní činnosti firmy jako je 

výroba, evidence zákazníků, zásob, zaměstnanců, finance, stav a vývoj vlastních 

výrobků. 

- Musí obsahovat informace o konkurenci, světovém trhu, trendech výroby, 

optimalizaci výrobních procesů, o místech působnosti firmy, o strategických cílech a 

podobně. 

-  Musí obsahovat moduly pro zjednodušení a urychlení výroby, čímž je míněno hlavně 

urychlení a zefektivnění návrhu výrobků, technologická příprava výroby a její řízení. 

- Musí umožňovat rychlou komunikaci pracovníků firmy, jednotlivých pracovních 

úseků, ale musí také zahrnovat komunikaci se světem. 

- Musí umožňovat z dostupných informací zpracovávat cíle a strategie firmy, 

koordinovat činnost různých procesů a tím přispívat k zefektivnění činnosti firmy. 

- Musí nabízet rychlou komunikaci se zákazníkem přes počítačovou síť. 

- Musí obsahovat další nutné moduly k vedení firmy, jako jsou statistiky, mzdy, 

účetnictví, kompletní personalistika, sklad, oblast manažer – marketing, výroba a 

další. 

Výše uvedené vlastnosti IS je potřeba mít na paměti takřka ve všech fázích životního 

cyklu IS, Chlapek (2011) tyto fáze vymezuje takto:  
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- Specifikace požadavků 

- Analýza 

- Návrh 

- Realizace 

- Užití 

 

Specifikace požadavků 

Jedná se o počáteční fázi životního cyklu IS, na které závisí další vývoj celého 

systému. Chyby ve specifikaci požadavků v pozdějších fázích mohou mít až fatální následky 

na celý projekt vývoje IS. Například odstranění chyby v návrhu, které se objeví až po 

dokončení IS, může být až podle některých průzkumů 200x nákladnější, než kdyby byly 

objeveny již při specifikaci požadavků.  Proto v této fázi spolupracují zadavatelé a řešitelé 

velmi úzce. Chlapek (2011) definuje roli obou těchto subjektů tak, že uživatel svá očekávání a 

požadavky sděluje řešiteli, ten je následně formalizuje a zaznamenává (vytváří specifikaci, 

jejíž součástí je katalog požadavků). Specifikace požadavků se využívá ve všech etapách 

vývoje IS, jedná se tak o jeden ze základních dokumentů. Slouží jako základ analýzy a návrhu 

systému, ale také jako základ pro tvorbu testovacích scénářů akceptačních testů, pro ověření, 

zda systém splňuje dohodnuté představy uživatele. 

Analýza 

Během analýzy bývá zkoumáno, jak požadavky specifikované v první fázi převést do 

praxe. Analyzuje se současný stav, jaký v organizaci panuje, zjišťují se nedostatky a navrhují 

se změny tak, aby byly v souladu s požadavky zadavatele. 

Návrh 

 V návrhu systému se již poznatky z předešlých fází bývají převáděny do praxe, 

navrhuje se konečná podoba systému pro organizaci. 

Realizace a užití 

Po navrhnutí systému se tento návrh převede do skutečné podoby a vytvořený systém se 

předá uživateli do užívání. 
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Podle Chlapka (2011) však systém není možné realizovat přímým průchodem od první do 

poslední etapy, tedy tzv. vodopádovým způsobem. Jak se píše na fi.muni.cz (2002b) přímý 

jednorázový průchod přes jednotlivé etapy životního cyklu je základní charakteristikou 

modelu vodopád, jednotlivé etapy na sebe navazují a vzájemně se neprotínají. Etapy se 

provádí podle přesného plánu realizace a zpětně se k nim nevrací, dokončená etapa je 

vstupem etapy následující. 

V této části kapitoly byly zmíněny vlastnosti kvalitního IS, která by dobře navržený a 

vytvořený systém měl mít. Během své existence prochází systém několika fázemi, které byly 

v této části kapitoly rovněž zmíněny. Velmi důležitou fází je sběr požadavků, v následující 

části kapitoly bude tato problematika vysvětlena blíže. 

 

2.4 Metody sběru požadavků 

Jak bylo popsáno výše, sběru požadavků a jejich správné interpretaci je třeba věnovat 

zvláštní pozornost, protože tato fáze návrhu IS rozhoduje o konečné úspěšnosti navrhovaného 

systému. Existuje několik způsobů jak efektivně shromáždit potřebná data od zadavatelů, 

Kaluža (2012) uvádí následující čtyři: 

- rozhovorem projektanta s uživateli systému 

- rozborem písemných materiálů 

- dotazníky 

- pozorováním 

Rozhovor projektanta s uživateli systému je řízeným rozhovorem, který popisuje 

zkoumanou realitu v přirozené řeči, z toho plyne základní nevýhoda tohoto postupu. Přirozená 

řeč může mít za následek nepochopení probírané problematiky jednou či druhou stranou, 

přirozená řeč se vyznačuje svou nejednoznačností, nevyrovnaností a nesrozumitelností, to co 

vysvětlí jedna strana určitým způsobem, nemusí druhá strana stejně pochopit, z čehož mohou 

nastat různá nedorozumění. Další znatelnou nevýhodou je časová náročnost a nákladnost 

rozhovoru.  Na druhou stranu výhodou osobní přítomnost obou zainteresovaných stran a tak 

lze v relativně krátkém čase získat odpověď na jakoukoli položenou otázku, lze dodatečně 

vysvětlit otázky či průběžně upravovat scénář otázek dle potřeb obou stran pokud se zjistí, že 

připravený scénář otázek neodpovídá zcela potřebám rozhovoru. 
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Rozhovor nemusí existovat jen mezi uživatelem či zadavatelem a projektantem. Existuje i 

speciální verze rozhovoru, který probíhá se skupinou lidí ve stejném čase. Jak dále píše 

Kaluža (2012) skupinový rozhovor skýtá v porovnání s individuálním rozhovorem řadu 

výhod, tou základní je možná interakce mezi respondenty, kdy v přítomnosti tazatele může 

dojít k vyjasňování odpovědí, mohou se formulovat rozdílné názory a tedy odpovědi, 

skupinový rozhovor je také časově úspornější. Ovšem skupinový rozhovor má i řadu 

nevýhod, někteří respondenti například v přítomnosti jiných nesdělí svůj názor, skupinový 

rozhovor se také obtížněji plánuje, problémem je shromáždění většího počtu lidí na stejném 

místě ve stejný čas, což může být náročné na organizaci. 

Vedení rozhovoru a následné vypracování dokumentace se podle Kaluži (2012) musí řídit 

určitými zásadami: 

- soustředění popisu na obecné charakteristiky prvků reality, tedy snaha o pojmenování 

budoucích typů objektů namísto jejich výskytů. 

- volba vhodné úrovně abstrakce vyvážené ve všech dílčích částech popisu. 

- vyvarování se aplikace synonym a homonym, zejména homonyma představují 

nebezpečí nesprávné interpretace datové struktury. 

- uplatnění standardního stylu popisu charakterizovaného jednoduchými větami, které 

při specifikování datových prvků realizují schéma předmět – činnost – specifikace. 

- iterativní výstavba popisu na základě průběžných analýz dosaženého stavu, došetření 

dodatečným rozhovorem se stejným uživatelem, či konfrontace s pohledem jiného 

uživatele.    

Druhým způsobem sběru potřebných informací je analýza textových dokumentů, které 

mohou mít význam pro navrhovaný systém. Typy analyzovaných dokumentů mohou být 

různé textové materiály a formuláře. 

V textových materiálech bývají poskytnuty podobné informace, jaké bývají zjištěny 

pomocí rozhovorů. I jejich zpracování je velmi podobné tomu, která nastává u rozhovorů. 

Formuláře jak v papírové, tak v elektronické podobě jsou významným zdrojem informací. 

Rozlišují se vstupní formuláře a sestavy, ve vstupním formuláři jsou obsažena jak data 

pasivní, tak data aktivní, tedy jak data převzatá z příslušné databáze, tak nevyplněná místa pro 

zadání. Sestava na rozdíl od formuláře obsahuje pouze data pasivní. Kaluža (2012) rozděluje 

formulář na pět částí: záhlaví, instrukční část, tělo formuláře, souhrnné údaje a autorizaci 

dokumentu. V záhlaví jsou obsazeny informace identifikující dokument, jako je jeho název, 

číslo, časové údaje či příslušnost k organizaci. Autorizace dokumentu stvrzuje platnost 
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dokumentu a bývá na konci formuláře. Instrukční část popisuje účel dokumentu a práci s ním, 

není povinnou částí formuláře. Tělo dokumentu je stěžejní část formuláře, představuje vlastní 

obsah dokumentu. Souhrnné údaje bývají odvozeny jednoduchou aritmetickou operací od 

jiných údajů v dokumentu, jsou to tzv. vypočtené údaje. 

Ve formulářích mohou být v některých případech zahrnuty i jiné struktury, Kaluža (2012) 

tyto struktury nazývá speciálními strukturami. Jsou to parametrické texty, seznamy, tabulky a 

volitelné části formuláře. Parametrické texty jsou texty psané v přirozené řeči, kombinované 

s prázdnými poli, jež jsou následně vyplněna správnými hodnotami. Seznamy jsou pole, 

obsahující úplný výčet hodnot, z nichž jsou jedna či více zvoleny. U tabulek bývají 

zkombinovány identifikátory a pole s hodnotami. Volitelná pole či skupiny polí bývají 

vyplněny či nevyplněny v závislosti na okolnostech. 

Dalším významným zdrojem dat pro analýzu potřeb zákazníka jsou dotazníky. Dotazníky 

splňují spíše doplňkovou funkci při sběru dat. Nevýhodou dotazníků je dle Kaluži (2012) 

chybějící možnost interakce mezi tazatelem a respondentem a dále možnost iterativního 

zkoumání. I velmi dobře připravený dotazník nemůže odpovídat v žádoucí míře podrobnosti 

vývoje odpovědí respondentů a tomu přizpůsobit další zkoumání. Výhody naopak spatřuje 

v nízkých nákladech a možnosti oslovit široké spektrum respondentů. 

Poslední technikou sběru dat je pozorování, tedy sledování chování uživatelů v běžných 

situacích provozu systému. Opět se jedná spíše o doplňkovou formu zkoumání, především je 

tomu tak kvůli nákladnosti a časové náročnosti, což jsou základní nevýhody pozorování. Mezi 

další patří například nízká spolehlivost či fakt, že pozorováním se ne vždy zachytí celý průběh 

procesu.  

Sběr požadavků a jejich správná interpretace je jednou z klíčových částí ŽC systému, 

v této části kapitoly byla proto blíže vysvětlena. Příští část se bude zabývat jinou fází ŽC, tedy 

návrhem, konkrétně principy návrhu. 

 

2.5 Principy návrhu IS 

Metody při návrhu IS podle Kajzara (2012) určují, co je třeba dělat v určité etapě 

vývoje IS a obvykle bývá spojená s určitým přístupem. Takovými přístupy mohou být 

například datové přístupy nebo přístupy objektové. Jednotlivé metody a metodiky vývoje IS 

mají společné určité principy, mezi tyto principy patří principy abstrakce a modelování. 
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2.5.1 Princip abstrakce 

Princip abstrakce existuje podle Řepy (1999) z důvodu snahy po rozdělení zkoumané 

problematiky na menší zvládnutelné části, to především z důvodu velké rozsáhlosti a složitosti 

problematiky návrhu IS, díky abstrakci se tak tyto faktory rozdělí a jsou mentálně 

zvládnutelnější. Samotnou abstrakci považuje za myšlenkový proces, odlučující odlišnosti a 

zvláštnosti a zjišťující obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů okolní skutečnosti a 

vztahy mezi nimi. Abstrakce jsou dvojího typu, a to abstrakce víceúrovňové a jednoúrovňové. 

 

a) Víceúrovňové abstrakce 

Víceúrovňové abstrakce vymezuje Řepa (1999) tak, že každý abstraktní prvek může 

být tvořen buď konkrétními (v případě nejnižší úrovně), nebo také abstraktními prvky (v 

případě vyšších úrovní). 

 Hierarchické abstrakce 

Tento typ abstrakce definuje Řepa (1999) jako dělení celku na části (sdružování částí 

do celku). Podobně se vyjadřuje i Kajzar (2003), který tento typ charakterizuje jako 

rozdělování složitých systémů na systémy jednodušší, tedy na tzv. subsystémy. Toto 

rozdělování je uskutečňováno až do úrovně potřebné podrobnosti. Vznikne takto hierarchie 

subsystému, která umožňuje udělat si představu o systému jako celku, o vazbách mezi 

subsystémy i o podobě daného systému na dané úrovni rozlišení detailů. 

Podle Řepy (1999) existují dva typy hierarchických abstrakcí – kolektivizace a 

generalizace. Jiné zdroje, jako například Kajzar (2003) a uvádějí tyto abstrakce tři, a to 

kategorizaci, agregaci a generalizaci. Veškeré tyto abstrakce jsou zařazeny do dvou skupin: 

první je abstrakce „část-celek“, kam spadá kolektivizace a agregace, tato abstrakce bývá 

běžně využívána ve funkčním modelu systému. Druhou abstrakcí je „specifický typ – obecný 

nadtyp“, za kterou je považována generalizace, tato je využívána v datovém modelu. 
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Obrázek 2.1 - Hierarchická stromová struktura; zdroj: Řepa (1999) 

 

- Kolektivizace 

Kolektivizace je podle Řepy (1999) abstrakce, kde je abstraktní pojem vyjadřován 

pouze účelové sdružení svých prvků a nejsou jím definovány jejich společné vlastnosti. Jedná 

se tzv. Top-Down strukturu funkcí, jež je považována z hlediska zjednodušení pohledu na 

navrhovaný systém za tradiční. Tento princip spočívá v zobrazování systému od nejvyšší 

úrovně k úrovním nižším a podrobnějším. Zatímco první nejméně detailní úroveň je 

zobrazován celý systém, nižší prvky zobrazují menší části až do úrovně, kdy se tyto části 

nedají dále dělit, zobrazují tedy nedělitelné elementární části systému. Vše je zobrazeno ve 

stromové struktuře, kdy je zobrazení nejvyšší úrovně považováno za kořen stromu, nižší 

úrovně jsou větvemi a elementární části systému jsou tzv. listy stromu. 

 Tato stromová struktura má své vlastnosti a zákonitosti. První z nich praví, že každý 

prvek struktury má právě jeden prvek nadřazený, což se však netýká kořene stromu. Nebo že 

každý prvek je buď abstraktním, nebo konkrétním prvkem, což znamená, že je složen buď 

z podřazených prvků, nebo je listem stromu. 

Význam principu Top-Down je podle Řepy (1999) třeba vidět především 

v dokumentačním smyslu a ne ve smyslu postupu návrhu. Vzniká díky němu přehledný 

způsob popisu logického uspořádání systému. Dále slouží také k popisu funkční struktury 
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systému a struktury elementárních procesů, a také datových struktur pro potřebu funkcí – 

diagramu datových toků, strukturních diagramů, pseudokódu procesu a jazyku slovníku dat. 

- Generalizace 

Kajzar (2003) píše, že při generalizaci jsou hledány společné vlastnosti sledovaných 

prvků a specifikovány vlastnosti nadřízeného celku jakožto nositele specifikovaných 

společných vlastností (atributů). Podobně se vyjadřuje i Řepa (1999), který říká, že 

v generalizaci je nadřízený celek definován jako nositel společných vlastností (atributů). 

 Vrstvené abstrakce 

Pomocí P3A je řešen způsob využití abstrakce v různých vrstvách vývoje IS (vrstvená 

abstrakce). Tyto vrstvy jsou zaměřeny na hlavní aspekty systému, konkrétně na obsah, 

technologii, implementační a realizační specifika. Jednotlivé fáze jsou následující: 

- Konceptuální 

Konceptuální úroveň je podle Koblásy (2001) zaměřena pouze na obsah informačního 

systému. Není zatížena ani technologickým řešením ani implementačními nároky a je tudíž 

nejvyšší mírou abstrakce. Jde pouze o obecný model, který analytickými postupy určuje, co je 

obsahem systému. Na tento model ve druhé fázi navazuje technologický popis systému, který 

zohledňuje technologické řešení implementace obsahu.  

- Technologická 

Zde je podle Řepy (1999) vytvořen model systému, zohledňující technologickou koncepci 

organizace dat, řadí se zde například technologie souborová, stromově, síťově, či relačně 

databázová atd. Model dále zohledňuje i technologickou koncepci jejich zpracování jako 

například jazyk 3., či 4. generace, technologické prostředky architektury client – server atd. 

Technologický model stále nesmí být zatížen implementačními specifiky řešení, určuje, jak je 

obsah systému v dané technologii realizován. 

- Implementační 

Na implementační vrstvě jsou zohledněna různá implementační specifika daného 

vývojového prostředí. Tím může být například programovací jazyk či databázový systém. Dle 

Řepy (1999) není u této abstrahováno od žádných specifik řešení, konceptuálním řešením jsou 

dány obsahové náležitosti, technologie je dána technologickým řešením, implementační návrh 
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se tedy týká pouze implementačně specifických rysů systému. Implementační návrh určuje 

čím je technologické řešení realizováno. 

 

Obrázek 1.2 - Princip tří architektur; zdroj: Řepa (1999) 

 

b) Jednoúrovňové 

 Různé pohledy na vyvíjený systém 

Tento princip svým způsobem vyjadřuje hlavní nedostatek principů abstrakce, jenž se 

snažily pohled na navrhovaný IS rozkládat. Tím je neschopnost celostního pohledu na 

vyvíjený systém. Dle Řepy (1999) má čtyři dimenze: 

- Funkční dimenzi – určující popis chování systému.  

- Datovou dimenzi – určující popis uložených dat v systému. 

- Řídící dimenzi – určující popis časových souvislostí systémových akcí. 

- Technologickou dimenzi – určující strukturu technologické realizace systémových 

funkcí, jejich časových návazností a datových struktur.  
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Obrázek 2.2 - Úhly pohledu na IS; zdroj: Řepa (1999)   

 

2.5.2 Princip modelování 

Jádrem principu modelování je vytváření modelů. Modelem se chápe jakýsi abstraktní 

obraz reality. Existuje i mnoho různých jiných definic modelu, Řepa (1999) princip 

modelování definuje jako zjednodušené zobrazení určitého systému pomocí vhodných 

zobrazovacích prostředků, které znázorňují jen takové rysy, které jsou při konstrukci modelu 

sledovány a jsou podstatnými z hlediska cíle. Podle druhé definice se jedná o vyjádření 

zkoumaného jevu (systému) sloužící jako vyjádření skutečnosti. 

Každý vytvářený model bývá charakterizován určitými vlastnostmi. Mezi ně patří 

například hraniční prvky, tedy prvky s vazbou na okolí systému (modelu). Tyto prvky definují 

hranice systému, tedy tzv. kontext. Model bývá formulován jako systém, což znamená, že 

jsou v něm obsaženy určité prvky a vazby mezi nimi. Každý prvek musí odpovídat určitému 

prvku reálného světa. 

Na závěr je podle Řepy (1999) potřeba říci, že aktivní zvládnutí těchto metod a 

principů je důležitým faktorem analýzy a návrhu IS. Další vývoj jednotlivých podrobnějších 

součástí metod, nástrojů, postupů, technik, není a nikdy nebude zcela uzavřen. Vývoj přináší 

další techniky, další rozšiřování základního aparátu nástrojů, nové pohledy na různé aspekty 

návrhu IS. 
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 Další část kapitoly se bude věnovat jiné problematice návrhu, po principech návrhu 

budou blíže vysvětleny metody, které lze při návrhu využít.  

2.6 Metody návrhu IS 

Metod návrhu IS je celá řada, patří mezi ně například metody BSP, JSD nebo ISAC. 

Známými a často využívanými metodami jsou však strukturované (datové, funkční) metody 

návrhu a objektové metody návrhu. Těmato dvěma metodami se bude následující kapitola 

zabývat. 

2.6.1 Metody strukturované (funkční, datové) 

Strukturovaný přístup k návrhu IS je historicky starší oproti objektovému přístupu. 

Počátky jeho formování se datují do období konce 70. let 20. stol. V 80. letech 20. stol. se 

začínají v rámci strukturovaného přístupu formovat dva dílčí přístupy a to funkční a datový.  

Funkční přístup je podle Kajzara (2003) založen na modelování vyvíjeného IS jako 

množiny spolupracujících procesů – funkcí. Proces je přitom chápán jako množina činností 

transformujících vstupy na požadované přístupy. Jednotlivé procesy jsou propojené datovými 

toky, tzn. výstupy jednoho procesu jsou dodávány jako vstup pro proces jiný. Stěžejním 

modelem pro tento přístup je DFD (Data Flow Diagram). Dalším důležitým nástrojem je ERD 

(Entity Relationship Diagram), který je zde odvozen na základě DFD. 

Druhý přístup, tedy přístup datově orientovaný, je Kajzarem (2003) charakterizován 

jako přístup založený na zachycení struktury a vlastností datových uložišť. Tedy na zachycení 

jednotlivých množin entit, atributů entit, vazeb mezi entitami a vlastností těchto vazeb. Na 

rozdíl od funkčního přístupu zde ERD je stěžejním modelem.   

Řepa (1999) dále dodává, že ve strukturovaných metodách jsou rozlišovány dvě 

základní fáze vývoje informačního systému. První fází je analýza systému, jejíž výsledek 

odpovídá konceptuálnímu modelu a druhou je konstrukce systému, jehož výsledkem je 

technologický model. Jako méně podstatná bývá uvažována třetí fáze, kterou se chápe 

implementace, která je často záležitostí technologie (generátory kódu, aplikací apod.). Tato 

fáze jich také není předmětem zájmu těchto metod.  

Pokud přihlédneme k principu tří architektur rozebíranému výše, podle Řepy (1999) 

tak je model reality tvořen třemi modely, a to datovým modelem, funkčním modelem a 

modelem řízení na konceptuální úrovni a datový model je následně statickým popisem reality, 

což znamená jakými prvky a jejich vzájemnými vazbami je realita tvořena. Funkční model 

popisuje procesy a vztahy mezi nimi a model řízení znázorňuje časové následnosti 
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jednotlivých procesů. Funkční model a model řízení dohromady jsou popisem „dynamiky“ 

v realitě, tedy jakým způsobem se realita mění (resp. jakými transformacemi procházejí 

informace o realitě).  

Na technologické úrovni je model systému tvořen modelem programové struktury 

systému, který odpovídá procesní části konceptuálního modelu a modelem logických 

datových struktur, který odpovídá datové části – vyplývá z konceptuálního datového modelu. 

 Úrovně datového modelování 

Problematika abstrakce a víceúrovňové koncepce byla zmíněna již v předešlé části 

kapitoly. Tato tématika zasahuje i do datového modelování, kde lze opět formulovat 

tříúrovňovou koncepci datového modelování. Těmito třemi vrstvami jsou sémantická, 

konceptuální a logická úroveň, Kaluža (2012) tyto úrovně popisuje následovně: 

sémantická úroveň – odráží modelovanou realitu a je výchozí úrovní modelování. Je to 

první odraz reality. Je na ni abstrahováno od jejích nepodstatných rysů a naopak jsou 

modelovány prvky – typy objektů, které jsou pro daný systém podstatné. 

konceptuální úroveň – na této úrovni je využíváno v praxi již dobře zavedených E-R 

modelů či diagramů tříd. Jedná se o graficky znázorněnou strukturu entit nebo tříd a vztahů 

mezi nimi, vzniklou v případě tříúrovňové koncepce modelování transformací odpovídajících 

typů objektů sémantického modelu. 

Logická úroveň – je představena logickým modelováním, které je spjato s určitou 

databázovou koncepcí. V dnešní době v praxi dominuje relační modelování, relační datový 

model opět vznikne transformací, v tomto případě konceptuálního modelu. 

 

Charakteristika 

modelu 

Úroveň modelování 

sémantická konceptuální Logická relační 

Konstrukty Typ objektu Entita, vztah Relace 

Forma popisu Volná slovní Grafická Výroková 

Zdroj Vstupní požadavky Sémantický model Konceptuální model 

Výsledek Struktura typů objektů Struktura entit a vztahů Relační struktura 

Tabulka 2.1 - Tříúrovňová koncepce datového modelování; zdroj: Kaluža (2012) 
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 ER diagram 

ERD je velmi důležitým modelem z pohledu návrhu IS. Jeho účelem je podle Kajzara 

(2003) zobrazit strukturu dat vyvíjeného IS, tedy znázornit entity, jejich atributy a vztahy 

mezi množinami entit. 

Za vznikem ERD stojí práce Petera Chena, který roku 1976 publikoval dílo "The 

Entity Relationship Model: Toward a Unified View of Data", ovšem jisté varianty tohoto 

přístupu existovaly i dříve. Datové modelování neprošlo významnými změnami od dob svého 

vzniku, přesto však, jak píše Řepa (1999), docházelo a stále ještě dochází k jistým diferencím 

v jednotlivých datových modelech, tyto odlišnosti se projevují v množství konstruktů a v 

notacích. K těmto odlišnostem dochází především neúplnou nebo nepřesnou interpretací 

základních principů ER modelů. Další důvody je možné vysledovat ve snaze o originalitu 

tvůrců jednotlivých metodik vývoje IS, či nástrojů pro jejich automatizovanou podporu 

(CASE prostředků). 

Základní konstruktory 

Entita – entita je jakýkoli rozlišitelný a identifikovatelný objekt reality, o kterém má 

být uchována informace ve vyvíjeném IS. Entitou může být například: Jiří Novotný, vazač, 

240.13 apod. Na základě podobnosti dvou entit se tyto entity slučují do množin jako 

například: PRACOVNÍK, FUNKCE, OSOBNÍ ČÍSLO. Všechny entity v množině musí být 

jednoznačně identifikovatelné, z toho důvodu mají entitní množiny tzv. identifikátor, což je 

minimální množina atributů. Tomuto pojmu na technologické a implementační úrovni 

odpovídá pojem PRIMÁRNÍ KLÍČ. Primární klíč může být v dané entitě pouze jeden, 

například již zmíněné osobní číslo pracovníka, které má každý pracovník v podniku 

jedinečné. Mimo primární klíč bývá rozlišován i pojem cizí klíč, což je atribut, který je 

primárním klíčem v jiné množině entit. 

U entit se rozlišují její typy, Řepa (1999) uvádí tyto: 

- obecná – bez rozlišení druhu. 

- silná/kmenová/základní/regulární – existují nezávisle na jiných entitách. 

- slabá/popisná – existenčně závislá na jiné entitě. 

- vazební/asociativní – realizuje vazbu mezi entitami. 

- generalizace/nadtyp – vytvoření entity vyšší úrovně (generalizované) z dvou a výše 

entit nižší úrovně 
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- specializace/podtyp – vytvoření jedné a více entit nižší úrovně (specializovaných) 

z jedné entity vyšší úrovně. Specializace nemusí být úplná, tj. mohou existovat 

výskyty entity vyšší úrovně, aniž by byly přiřazeny do nějakého podtypu.  

Entity mezi sebou mohou mít různé vztahy. Takovým vztahem může být např.: Jiří 

Novotný pracuje jako vazač. Je tedy třeba namodelovat vztah „pracuje jako“, který vystupuje 

mezi entitními množinami „pracovník“ a „funkce“. Vztahy mezi množinami mají své 

charakteristiky. Mezi ně patří kardinalita, volitelnost a výlučnost. Kardinalitou se chápe 

nejvyšší možný a nejnižší možný počet výskytů entit v určitém vztahu a je značena šipkami. 

Příklady kardinalit jsou kardinality 1:N, 1:1 nebo M:N. Další charakteristikou je tzv. 

volitelnost, což znamená, že se vztah nemusí týkat všech výskytů zúčastněné entity. Třetí 

charakteristikou je výlučnost, která znamená, že pro jeden výskyt entity může být realizován 

právě jeden ze vztahů vzájemně výlučných. Poslední charakteristikou je slabý vztah, tím se 

chápe vyjádření externí identifikační závislosti určité entity v určitém vztahu na jiné, tedy že 

k plné identifikaci entity nestačí vlastní atributy. 

Atribut – atributem se chápe určitá vlastnost entity nebo vztahu, blíže tedy charakterizuje 

tuto entitu či vztah. Například vlastností entity KNIHA může být NÁZEV KNIHY, ISBN 

KNIHY. 

Atributy se dělí na několik typů: 

- základní – lze jej odvodit z jiných atributů. 

- odvoditelné – lze je získat odvozením z jiných základních či odvoditelných atributů. 

- primární klíč – zajišťují jednoznačnou identifikaci výskytů entity. 

- cizí klíč - je primárním klíčem v jiné množině entit. 

- alternativní klíč - zajišťují jednoznačnou identifikaci výskytů entity, která nebyla 

zvolena primárním klíčem. 

- nejednoznačný klíč – neprázdná množina atributů, které jsou důležité pro přístup 

k datům reprezentovaným entitou. 

Charakteristické pro atributy je, že mají svou volitelnost. Ta může být buď totální nebo 

parciální. Totální atribut musí mít hodnotu pro každý výskyt entity, zatímco parciální pro 

každý výskyt entity mít hodnotu nemusí. 
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Význam ERD je při návrhu IS velmi důležitý, musí se mu tedy při jeho tvorbě věnovat 

patřičná pozornost. Kvalita ERD závisí na kvalitě rozhovorů analytika se zadavatelem, 

protože právě na tom závisí správné pochopení celé modelované reality. ERD se ve většině 

případů přesto nepodaří navrhnout napoprvé, na základě později zjištěných poznatků se ERD 

často zpodrobňuje a upravuje. První návrh ERD se často označuje jako hrubý nebo prvotní 

návrh, po pozdějších úpravách vzniká konečný návrh, který už slouží jako předobraz datové 

základny. 

 Data Flow Diagram 

DFD podle Šimonové (2006) popisuje z jakých procesů a funkcí a jejich návazností je 

realita složena. Jeho účelem podle Kajzara (2003) je zobrazit dynamický pohled na vyvíjený 

systém, znázornit místa, kde dochází k transformaci dat do jiné formy, což znamená znázornit 

procesy. Dalším úkolem DFD je popsat z jakých procesů a jejich návazností se systém skládá 

a v neposlední řadě znázornit a popsat datové toky sloužící jako vstupy a výstupy 

jednotlivých procesů. 

Kajzar (2003) dále dodává, že pomocí DFD neslouží k vyjádření časového uspořádání 

procesů, ani datových toků. Znázorněná návaznost mezi procesy a datovými toky v DFD je 

čistě datová. Data do procesů vstupují a z procesů vystupují. Chybí zde znázornění návazností 

mezi datovými toky a procesy v závislosti na čase a na pořadí datových toků a procesů. 

Základními prvky DFD jsou procesy, datové toky, datové sklady a terminátory. 

Jednotlivé prvky popisuje Řepa (1999) takto: 

Proces – jde o informační procesy (zpracovávání dat), jimiž je modelováno reálné 

dění. Procesem je znázorněna transformace dat, která vede k vyprodukování výstupu 

(transformace vstupu na výstup). Jsou rozlišovány datové a řídící procesy. Datový procesem 

je vyjadřována fyzická transformace dat, tj. změna hodnot údajů, vznik nových údajů. 

Řídícím procesem je vyjadřován algoritmus (vzájemných časových návazností) procesů 

v určité části systému. 

Datový tok – jde o abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Datový tok vyjadřuje 

přesun dat/informací z jedné části systému do jiné, nebo z okolí systému do systému nebo ze 

systému do okolí. 

Data Store – jde o abstrakci jakékoliv formy uložení dat. Data Store vyjadřuje 

„depozitář“ dat (data uchované pro jejich pozdější použití). Význam DS je tedy „místo 
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dočasného uchování dat“. Je používán se všude tam, kde mezi procesy existuje časově 

zpožděné předávání dat. Pro každý DS musí existovat alespoň jeden datový tok dovnitř 

(uložení dat) a jeden ven (použití dat). 

Terminátor -  představuje objekty, které nepatří do popisovaného systému, nýbrž do 

jeho podstatného okolí. Terminátorem (počátek, případně konec datového toku, zdroj dat, 

případně místo a účel spotřeby dat) je znázorněn externí zdroj, nebo místo určení dat (někdy 

se též nazývá externí entita - objekt). Vyjadřuje tedy objekt v okolí systému, s nímž systém 

komunikuje. Fyzicky to může být člověk, skupina lidí (oddělení), skupina oddělení ve stejné 

organizaci/podniku, ale vždy je to objekt vně modelovaného systému. Může to být i jiný 

systém, který není přímo v centru zájmu našeho modelu, ale má na něj vliv. 

Jak píše Kajzar (2003), podobně jako ERD, i DFD je nejprve zpracováno na nejhrubší 

rozlišovací úrovni. Systém je tedy znázorněn jako několik subsystémů (procesů), vzájemně si 

vyměňujících data. V dílčích modelech systému jsou jednotlivé procesy, datové toky i 

uložiště dat rozloženy na prvky jednodušší. Výsledkem tvorby DFD je tedy hierarchie dílčích 

modelů vyvíjeného systému. 

 HIPO 

Hierarchy plus InputProcess-Output je podle cojeco.cz (2000) grafickou 

strukturovanou metodou, jež byla vyvinuta firmou IBM, aby sloužila k dokumentaci 

komplexních programových celků. Pomocí této metody jsou zobrazovány funkce systému 

a složky, které plní. Základem HIPO jsou diagramy hierarchické struktury (DHS) a IPO 

diagramy. Pomocí DHS je zobrazeno hierarchické uspořádání funkcí, tedy stromový diagram 

systému. IPO diagramem je pak vyjádřen obsah každé funkce hierarchického diagramu. Bývá 

rozdělen na sekce vstupu, zpracování a výstupu. Stupeň podrobnosti jednotlivých diagramů 

odpovídá vývoji postupu řešení, s rostoucím poznáním roste i míra podrobnosti diagramu. 

2.6.2 Metody objektově orientované  

Objektově orientovaný přístup navazuje na přístup strukturovaný, je tedy historicky 

mladším přístupem. Jak píše Kajzar (2003) jedná se o přístup založený na objektech jakožto 

strukturách, které mají definované své vlastnosti (atributy) a své chování (operace, které daný 

objekt může provádět). Vlastnosti i operace jsou přitom „zapouzdřené“ v jednotlivých 

objektech. V pojetí objektově orientovaných metod analýzy a návrhu IS je pak systém chápán 
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jako množina spolupracujících objektů. Každý objekt je přitom schopen reagovat na události, 

které na něj působí jako impuls. 

Objektově orientované modelování se začíná rodit v polovině 80. let. 20. stol., jako 

snaha přizpůsobit strukturované metody metodám objektovým. S postupným vývojem 

objektového přístupu se zvyšoval počet různých OOM, počátkem 90. let 20. stol. se jejich 

počet blížil padesáti. Ovšem mnohé z těchto OOM neměly příliš velký přínos a význam, navíc 

stále více sílily hlasy pro sjednocení těchto metod, nástrojů a technik. K této snaze se připojili 

i významní i dvě významné osobnosti objektově orientovaného přístupu Grady Booch a 

James Rumbaugh, kteří roku 1995 publikovali metodu UM (Unified Metods). Další snahy 

nakonec vyústili ve vytvoření UML (Unified Modeling Language), čímž vznikl grafický 

nástroj na vytváření modelů, jenž byl rychle přijat sdružením OMG (Object Management 

Group), která měla za úkol rozvoj objektově orientovaného přístupu. 

 UML 

UML je podle Šimonové (2006) modelovací jazyk, jenž představuje současný 

standard, který se stále vyvíjí. UML je zamýšlen jako unifikovaný standard pro záznam, 

konstrukci, vizualizaci a dokumentaci artefaktů systému s převážně softwarovou 

charakteristikou. 

Kajzar (2003) dále zmiňuje, že v současnosti je UML nejrozšířenější objektovou 

notací. Zahrnuje několik druhů modelů (diagramů) IS a grafických vyjadřovacích prostředků 

pro jejich konstrukci. UML dnes podporují asi všechny CASE nástroje pro objektovou 

analýzu a návrh IS, OOM začleňují UML mezi své výrazové prostředky. 

 V současné době existuje mnoho metod založených na objektově orientovaných 

přístupu a neexistuje jen jeden universální standard, tyto metod se mezi sebou liší například 

notací, postupy práce na modelech či důrazem na jednotlivé etapy vývoje.  

 

2.6.3 Dílčí shrnutí 

 Tato kapitola se zabývala IS a jejich významem pro dnešní firmy. Byl zde zmíněn 

životní cyklus IS a rozebrány jednotlivé fáze. Nejdůležitější z těchto fází je analýza potřeb 

zákazníků a specifikace požadavků, která má při špatném provedení za následek prodloužení 

doby vývoje IS a růst nákladů na jeho pořízení. U sběru požadavků na systém byly zmíněny 

techniky zajišťování potřebných dat. V další části kapitoly byly zmíněny principy při 

navrhování IS, jako je princip abstrakce a princip modelování. Důležitou částí kapitoly byly 
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metody tvorby IS, kterých je celá řada. Největší pozornost byla zaměřena na datový přístup, 

jenž byl využit v následující kapitole k návrhu IS pro ostrahu obchodního centra, ovšem 

okrajově byl zmíněn i objektový přístup k návrhu IS. V následující kapitole bude pomocí 

nástrojů datového přístupu navržen IS, který by měl splňovat nároky ostrahy objektu, 

konkrétně tedy obchodního centra. 
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3. Analýza současného stavu 

Firma TopSecurity je firmou celostátní působnosti, která má své sídlo v Praze. V Praze 

má tedy i svůj centrální dispečink, který sbírá informace ze všech pracovišť po celé republice 

a veškeré informace zde i zpracovává. Informační systém bezpečností agentury v každém 

střeženém objektu je tak s tímto centrálním pracovištěm propojen a veškeré informace o své 

činnosti mu poskytuje. 

3.1 Účel IS 

Informační systém ostrahy centra má za úkol zefektivnit a zrychlit procesy nezbytně 

nutné pro výkon všech činností ostrahy, zjednodušit veškerou agendu související s výkonem 

ostrahy a kumulovat ji na jednom místě tak, aby veškeré záznamy byly lehce dohledatelné a 

přehledně uložené.  

3.2 Uživatelské role 

Stávající IS má několik uživatelských rolí: 

Helpfulguard a Officerguard – pracovníci těchto dvou rolí jsou základními řadovými 

pracovníky, kteří vykonávají základní činnosti ostrahy objektu. Jejich pracovní náplní je 

provádět pravidelné pochůzky po objektu, kontrolovat technický stav objektu a zajišťovat 

veřejný pořádek v prostorách obchodního centra. Rozdíl mezi oběma pozicemi tkví v místě 

vykonávání své práce. Helpfulguard vykonává činnosti ostrahy mezi obchody nákupního 

centra, zatímco pracovníci Officerguard jsou umístěni v garážích a parkovištích centra. 

Supervisor – tito pracovníci jsou v hierarchii řízení umístěni nad předchozími pracovníky. 

Vydávají tedy pokyny pro tyto pracovníky a koordinují jejich činnost. Tito pracovníci jsou 

umístěni na velínu bezpečnostní služby. Mimo jiné je náplní jejich práce kontrolovat prostory 

centra pomocí kamer, při jakýchkoli mimořádných událostech komunikují se složkami IZS. 

Object Manager – je nejvýše postaveným pracovníkem bezpečnostní agentury na objektu. 

Prakticky řídí celý proces ostrahy objektu a komunikuje také s vrcholovým managementem 

správy obchodního centra, s nimi konzultuje veškeré jejich potřeby a požadavky a zajišťuje 

sladění představ a následné zavedení nových činností tak, aby vyhovovaly oběma stranám. 
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3.3 Funkce IS 

IS ostrahy obchodního centra obsahuje mnoho funkcí, které dopomáhají k efektivnímu 

chodu veškerých činností služby. Základním prvkem jsou pracovníci firmy, kteří mají ostrahu 

objektu na starosti. V samotném obchodním centru jsou tři úrovně pracovníků. Jak bylo již 

zmíněno nejvýše postaveným pracovníkem je „Object Manager“, který řídí celý tým ostrahy 

centra. Druhou úrovní je „Supervisor“, tedy pracovník operující na velínu bezpečnostní 

služby, jehož funkcí je řízení běžné činnosti ostrahy. Poslední úrovní jsou běžní pracovníci 

ostrahy, vykonávající úkony ostrahy centra. Tito se dělí na pracovníky „Officerguard“ a 

„Helpfulguard“ podle místa vykonávání ostrahy.  

Každý z těchto pracovníků má možnost přihlášení do IS pracoviště, ovšem funkce IS 

mu budou poskytnuty na základě jeho přihlašovacích práv, která bezprostředně souvisejí 

s funkcí, kterou v hierarchii firmy zastává. Největší možnosti má pochopitelně Object 

Manager, kterému jsou k dispozici všechny funkcionality IS. Podobně tomu je i u pozice 

Supervisora. Nejmenší možnosti má řadový pracovník (Hepfulguard nebo Officerguard), 

kterému jsou umožněny jen základní funkce jako například možnost prohlédnout si a 

vytisknout svůj rozpis směn. 

K systému bývá zpravidla přihlášen Supervisor, který právě vykonává svou směnu na 

velínu a právě on provádí evidenci veškerých úkonů vykonaných jak jím samotným, tak i 

ostatními pracovníky ostrahy. Základními úkony ostrahy centra jsou různé kontroly a 

obchůzky. Mezi tyto kontroly patří například kontrola únikových východů, technického 

vybavení centra, toalet, technických prostor apod. Tyto úkony se vykonávají několikrát 

během hodiny a každý pracovník je během své směny provede mnohokrát. Méně časté jsou 

mimořádné události, mezi které se počítá například záchyt podezřelé osoby a její předání 

policii, požární poplach apod. Tyto události se zaznamenávají IS, tato data bývají poté 

předána policii a stávají se součástí vyšetřovací dokumentace, jejich důležitost je proto 

vysoká. 

Jelikož jsou zaměstnanci základním prvkem, systém nezaznamenává pouze činnosti 

těchto zaměstnanců, ale i informace o zaměstnancích samotných. O každém zaměstnanci 

existuje v systému záznam, který obsahuje základní informace o tomto zaměstnanci jako je 

jméno a příjmení, adresa apod.  Jelikož jsou všechny funkcionality systému propojeny, 

pokaždé když zaměstnanec vykoná nějakou činnost během směny, tato činnost se přiřadí 

k jeho profilu, proto když se v systému zobrazí profil zaměstnance, lze si také pohodlně 

prohlédnout, kdy měl tento zaměstnanec směny a které činnosti na těchto směnách provedl. 
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Toto platí i naopak, pokud je k nějaké činnosti přiřazeno jméno zaměstnance, lze si kliknutím 

na jeho jméno zobrazit i jeho profil.   

Důležitou součástí systému je i rozpis směn, který je přímo propojen s výpočtem mezd 

zaměstnancům. Přímo v systému je nastaven systém směn, který se v objektu používá. 

V objektu obchodního centra, který střeží firma TopSecurity je několik typů směn. Páteřní 

jsou směny dvanáctihodinové, značeny zkratkami 341. Tyto směny mají časové určení od 

7:00 do 19:00 pro směnu denní a od 19:00 do 7:00 pro směnu noční. Další směny doplňují 

tyto dvě směny, jsou to směna 342 od 8:00 do 18:00 a směna 343 od 15:00 do 00:00. O 

víkendech je obsazována i směna 344 od 13:00 do 21:00. Směny v garážích jsou dvě: směna 

351 od 10:00 do 19:00 a směna 352 od 10:00 do 21:00. Tyto směny jsou zaznamenány 

v systému a obsazovány zaměstnanci dle potřeb. Pokud není nějaká směna obsazena nebo 

některý ze zaměstnanců má směny nastaveny tak, že by nemohl mít dostatečný odpočinek 

mezi nimi, systém tuto chybu rozezná a upozorní na ni. Na základě tohoto rozpisu systém 

vypočte počet hodin, které zaměstnanec odpracoval a na základě různých kritérií vypočte jeho 

měsíční mzdu za určité období, které podstoupí mzdové účtárně firmy. 

3.4 Nevýhody stávajícího IS 

Podle výše zmíněných funkcionalit lze odvodit, že je systém velmi komplexní. Ovšem 

velké množství funkcí, které obsahuje je v jistých směrech na obtíž. S počtem prvků roste i 

jeho složitost pro uživatele, což má za následek dlouhou dobu potřebnou pro zaškolení 

nových uživatelů. Pochopit strukturu celého systému a naučit se plně ovládat veškeré jeho 

prvky není lehké a tak zvyšuje nároky kladené na schopnosti uživatelů, stává se tedy, že 

v situacích, kdy je potřeba rychle najít náhradu za určitého zaměstnance pracujícího se 

systémem, žádný vhodný kandidát není právě k dispozici. Následkem pak je přetěžování 

malého počtu zaměstnanců schopných práce s IS firmy. 

Velkým nedostatkem systému je jeho spolehlivost. Systém sice dokáže evidovat velké 

množství dat a v reálném čase tato data zasílat do ústředí firmy sídlícího v Praze, ovšem často 

se stává, že systém zkrátka nefunguje a události nastávající během výkonu ostrahy není kam 

ukládat. Tento fakt má právě za následek potřebu nového IS, který by nemusel být tak složitý 

a komplexní jako systém stávající. Pro tento systém stačí jen základní funkcionality, které by 

dokázaly přehledně evidovat potřebné události při výkonu činnosti ostrahy obchodního centra. 

Tento systém by nevýhody zbytečně složitosti a jisté nespolehlivosti stávajícího systému 

eliminoval a usnadnil tak zaměstnancům ostrahy jejich práci. 
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3.5 Výhody stávajícího systému 

Stávající IS přesně vyhovuje všem potřebám ostrahy obchodního centra. Záleží ovšem, 

aby nedošlo k situacím, které byly popsány v předchozí části kapitoly. V případě plné 

funkčnosti systému a dostatečně proškolené obsluhy, systém plně podporuje všechny procesy 

ostrahy a velmi tak usnadňuje práci všem zaměstnancům. Díky tomu není potřeba složitě 

udržovat papírovou agendu, vše se ukládá v centrálním uložišti společnosti. V pražském sídle 

společnosti tak mohou rychle přistupovat k potřebným datům a pružně tak reagovat na 

situace, které na různých pracovištích nastávají. Odpadá tak potřeba zdlouhavé 

korespondence nebo telefonických rozhovorů. Pokud tedy například nastane mimořádná 

událost, jako je zadržení delikventa, pracovník ostrahy vypíše o tomto zadržení protokol, 

který se uloží do systému, a na centrálním pracovišti v Praze mají ihned kompletní záznam o 

této události. Kopie tohoto protokolu se předá PČR nebo MP a tento dokument se stává 

součástí správního řízení nebo trestného stíhání určité osoby. Tímto postupem odpadá složité 

vypisování několika dokumentů a jejich odesílání různým subjektům. Podobný proces probíhá 

i při jiných událostech, jakými jsou požární poplachy apod. 

 

3.6 Moduly současného systému 

Zaměstnanci 

Informační systém společnosti v sobě zahrnuje několik základních oblastí. Jednou z 

nich je skupina funkcí souvisejících s pracovníky firmy. Systém eviduje veškeré informace o 

zaměstnancích na jejich kartě. Každý zaměstnanec firmy má v systému svou kartu se svými 

osobními údaji a fotografií. Systém takto shromažďuje informace o všech zaměstnancích 

firmy pracujících po celé republice na všech objektech střežených touto společností. Systém 

dovoluje vytvářet nové zaměstnance, mazat staré zaměstnance, upravovat data o zaměstnanci, 

hodnotit zaměstnance, ukládat jim různé odměny či kázeňské přestupy apod.  

Mzdové účetnictví 

Se zaměstnanci úzce souvisí část zabývající se účetnictvím. Zaměstnanci podle své 

docházky na směny dostávají mzdu, ke které navíc mohu dostat různé bonusy a odměny nebo 

třeba naopak srážky ze mzdy. Mzdová účtárna tak podle dat o zaměstnanci vypočte mzdu a 

dle údajů, které obsahuje karta zaměstnance tuto mzdu zašle na účet nebo jiným dohodnutým 
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způsobem předá zaměstnanci. Každý Object manager může tyto odměny či pokuty vkládat do 

systému přímo na místě, nemusí zdlouhavě vyřizovat papírové žádosti apod. Integrace této 

části do systému pomáhá i samotným mzdovým účtárnám, které jen zkontrolují data 

v systému a mohou tak rychleji vyřizovat odesílání výplat pracovníkům, odpadá zdlouhavé 

doručování potřebných podkladů od Object managerů střežených objektů a namáhavé 

vypočítávání mezd. 

Výkon činnosti  

Poslední a neméně důležitou částí systému je evidence činnosti ostrahy na střežených 

objektech. Pracovníci firmy při ostraze obchodního centra musí plnit určité úkoly. Mezi tyto 

úkoly patří různé obchůzky, kontroly apod. Ve chvíli kdy pracovník danou úlohu vykoná a 

nahlásí tuto skutečnost Supervisorovi, ten zaznamená do zápisu o směnu vykonání této 

činnosti. Veškeré tyto činnosti lze v reálném čase kontrolovat z ústředí společnosti. Nejvyšší 

vedení firmy tak má stále přehled o veškerých událostech, které během ostrahy nastanou a 

mohou tak pružně reagovat na tyto situace. Veškeré zápisy se po skončení směny Supervisora 

ukládají a lze tak zpětně dohledat, co se v obchodním centru daný den stalo, nebo který 

pracovník vykonal kterou činnost a kdy. 

3.6.1 Specifikace požadavků a požadovaných funkcí 

Při návrhu vhodného IS, jsem vycházel z požadavků Object Managera a Supervisorů, 

tedy zaměstnanců, kteří s IS pracují nejvíce. Důležitým faktorem je výběr základních funkcí, 

které by takovýto systém měl mít a také nepříliš velká složitost. Nakonec byl sestaven seznam 

požadavků, který by měl mít možnost evidovat zaměstnance firmy, jejich činnost během 

směny, zaznamenávat důležité události a na základě odpracovaných směn vypočítat podle 

hodinové sazby hrubý výdělek pracovníků.  

Evidence pracovníků 

Systém by měl být schopen evidovat údaje o pracovnících pracujících ve firmě, 

potřebnými údaji je jméno, příjmení, datum narození a adresa. Proces evidence pracovníků 

obsahuje tři základní kroky, těmi jsou: vytvoření zaměstnance, úprava údajů a vymazání 

zaměstnance. 
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Evidence činností 

Nejdůležitější části systému bude evidence pracovních činností ostrahy, kdy bude 

zaznamenáváno, který pracovník provedl nějakou činnost. K tomuto záznamu bude přiřazen 

čas vykonání činnosti a údaj bude uložen. 

Evidence odpracovaných hodin 

Posledním důležitým prvkem systému bude výpočet odpracovaných hodin 

zaměstnance. 

3.6.2 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byl analyzován současný stav, jaký ve firmě panuje. Byly zváženy výhody 

a nevýhody stávajícího řešení a jeho části. Během analýzy vyplynuly i požadavky na nový IS, 

mezi které mimo tradiční jednoduchosti a spolehlivosti patří především funkcionality, které 

by měl mít. Těmito funkcionalitami jsou správa zaměstnanců, evidence směn, evidence 

činností a rozpis služeb. Správa zaměstnanců musí umožnit veškeré potřebné operace se 

zaměstnanci firmy jako je tvorba nového zaměstnance, mazání starého apod. Obdobně tomu 

je i u evidence směn. Důležitou částí systému, kterou bude mít je evidence činností. Zde se 

budou zaznamenávat veškeré činnosti vykonané ostrahou objektu, včetně zaznamenávání 

mimořádných událostí. Poslední funkcionalitou systému bude rozpis služeb, kde budou 

plánovány směny na následující měsíce. Další kapitola se bude zabývat již samotným 

návrhem systému.  
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4. Návrh informačního systému pro podporu činnosti ostrahy obchodního 

centra 

4.1 Návrh datového modelu 

Pro návrh datového modelu bude potřeba vytvořit několik datových objektů, tyto 

objekty budou následující: 

 

 Zaměstnanec 

 Směna 

 Činnost 

 Průběh směny 

 Rozpis směn 

 Typ směny 

4.2 Sémantický model 

Zaměstnanec 

Popis: Objekt zaměstnanec je seznamem pracovníků ostrahy obchodního centra. 

Charakteristika: jméno, příjmení, datum narození, ulice, č.p., město, PSČ, telefon, e-mail 

 

Směna 

Popis: Je to seznam všech směn, které jsou ve firmě obsazovány zaměstnanci. 

Charakteristika: název, typ směny, počet hodin, hodinová sazba, místo, od, do 

 

Činnost 

Popis: Zde je uveden seznam všech běžných činností, které provádějí pracovníci ostrahy 

během směny. 

Charakteristika: název, popis 

 

Průběh směny 

Popis: Zde budou zaznamenány veškeré činnosti vykonané pracovníky ostrahy během směny. 

Charakteristika: činnosti, rozpis, datum, čas 
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Rozpis směn 

Popis: Rozpis směn bude sloužit k obsazení směn pracovníky ostrahy. Je to rozpis pro 

všechny zaměstnance. 

Charakteristika: zaměstnanec, směna, měsíc, rok 

 

Entita: Zaměstnanec 

Atribut Identifikace 

číslo zaměstnance zam_cislo# 

jméno zam_jmeno 

příjmení zam_prijmeni 

datum narození zam_narozen 

ulice zam_ulice 

číslo popisné zam_cp 

město zam_mesto 

PSČ zam_psc 

telefon zam_telefon 

e-mail zam_mail 

 

Entita: Směna 

Atribut Identifikace 

číslo směny sm_cislo# 

počet hodin sm_pocet 

hodinová mzda sm_mzda 

místo sm_misto 

od sm_od 

do sm_do 

 

Entita: Činnosti 

Atribut Identifikace 

číslo činnosti cin_cislo# 

popis cin_popis 
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název cin_nazev 

 

Entita: Průběh směny 

Atribut Identifikace 

číslo zápisu pr_zapis# 

čas pr_cas 

datum pr_datum 

 

Entita: Rozpis 

Atribut Identifikace 

číslo rozpisu roz_cislo# 

měsíc roz_mesic 

rok roz_rok 

 

Entita: Typ směny 

Atribut Identifikace 

číslo typu typ_cislo# 

typ typ_typ 
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4.3 Konceptuální model (ER diagram) 

 

 

Obrázek 4.3 - ER model; zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.4 Logický model relační 

ZAMĚSTNANEC (zam_cislo#, zam_jmeno, zam_prijmeni, zam_narozen, zam_ulice, 

zam_cp, zam_mesto, zam_PSC, zam_telefon, zam_mail) 

SMĚNA (sm_cislo#, sm_pocet, sm_mzda, sm_misto, sm_od, sm_do) 

ČINNOSTI (cin_id#, cin_nazev, cin_popis) 

PRŮBĚH SMĚNY (pr_zapis#, cin_cislo (FK), roz_cislo (FK), pr_datum, pr_cas) 

ROZPIS SMĚN (roz_cislo#, zam_cislo (FK), sm_cislo (FK), roz_mesic, roz_rok) 

TYP SMĚNY (typ_cislo#, typ_typ) 

 

4.5 Specifikace doménových charakteristik atributů relací 

Zaměstnanec 

Atribut Typ Délka Jedinečnost Null 

zam_cislo# number 3 ano ne 

zam_jmeno varchar 20 ne ne 

zam_prijmeni varchar 20 ne ne 

zam_narozen date  ne ne 



32 

 

zam_ulice varchar 20 ne ne 

zam_cp number 5 ne ne 

zam_mesto varchar 20 ne ne 

zam_PSC number 5 ne ne 

zam_telefon number 13 ne ne 

zam_mail varchar 30 ano ne 

 

Směna 

Atribut Typ Délka Jedinečnost Null 

sm_cislo# number 3 ano ne 

sm_pocet number 2 ne ne 

sm_mzda number 6 ne ne 

sm_misto varchar 15 ne ne 

sm_od time  ne ne 

sm_do time  ne ne 

 

Činnosti 

Atribut Typ Délka Jedinečnost Null 

cin_id# number 3 ano ne 

cin_popis varchar 50 ne ano 

cin_nazev varchar 30 ano ne 

 

Průběh směny 

Atribut Typ Délka Jedinečnost Null 

pr_zapis# number 5 ano ne 

cin_id# number 3 ano ne 

roz_cislo# number 4 ano ne 

pr_cas time  ne ne 

pr_datum date  ne ne 
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Rozpis směn 

Atribut Typ Délka Jedinečnost Null 

roz_cislo# number 4 ano ne 

zam_cislo# number 3 ano ne 

sm_cislo# number 3 ano ne 

roz_mesic varchar 10 ano ne 

rok number 4 ne ne 
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4.6 Specifikace hierarchie funkcí systému 

 

Obrázek 4.4 - Hiearchický diagram systému; zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.1 Návrh rozhraní systému 

V této části kapitoly bude navrženo uživatelské rozhraní systém v závislosti na jeho 

hierarchické struktuře zobrazené na předcházejícím diagramu (viz. obr. 4.2).  První 

obrazovkou tohoto rozhraní je úvodní obrazovka (viz. obr. 4.3). Z této obrazovky vedou 

odkazy k funkcionalitám systému jako je evidence zaměstnanců, činností a směn, nebo také 

průběh směny a rozpis směn. 

 

Obrázek 4.5 - Úvodní obrazovka; zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Evidence zaměstnanců  

Jak již bylo zmíněno, základním prvkem IS firmy bude evidence zaměstnanců. Systém 

nabídne uživateli možnost dostat se do evidence zaměstnanců a zde bude moci zobrazit 

seznam všech zaměstnanců firmy a jednotlivé záznamy zobrazit nebo upravit podle svých 

potřeb. Je zde i nabídka k vytvoření nového zaměstnance. Všechny tyto možnosti jsou 

umístěny na kartě „Evidence zaměstnanců“ (viz. obr. 4.4), odkud je i možnost vrátit se na 

úvodní obrazovku. Při rozkliknutí odkazu  „Nový zaměstnanec“ se zobrazí formulář pro 

vytvoření nového pracovníka (viz. obr. 4.5), kliknutím na možnost „Editovat zaměstnance“ se 

zobrazí obdobný formulář s vyplněnými údaji o pracovníkovi, které je možno upravit a 

následně uložit či smazat (viz. obr. 4.5). 
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 Vytvoření zaměstnance 

Vstup: Vložení dat o novém zaměstnanci do formuláře, který se objeví po stisknutí tlačítka 

„Nový zaměstnanec“ na kartě „Seznam zaměstnanců“. 

Proces: Vyplněný formulář uloží data o zaměstnanci do systému. 

Výstup: Vytvoří se nový řádek v relaci „Zaměstnanci“, v evidenci zaměstnanců tak přibude 

nový zaměstnanec. 

Obrázek 4.6 - Seznam zaměstnanců; zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 4.7 - Tvorba nového zaměstnance; zdroj: vlastní zpracování 
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 Úprava zaměstnance 

Vstup: Upravují se data z relace „Zaměstnance“. 

Proces: Změna dat o zaměstnanci. 

Výstup: Aktualizovaný řádek v relaci „Zaměstnanec“, změny se opět projeví v evidenci 

zaměstnanců. 

 

 Mazání zaměstnance 

Vstup: Mažou se data z relace „Zaměstnance“. 

Proces: Smazání dat o zaměstnanci. 

Výstup: Odstraněný řádek v relaci „Zaměstnanec“, v evidenci zaměstnanců ubude smazaný 

pracovník. 

 

Obrázek 4.8 - Úprava zaměstnance; zdroj: vlastní zpracování 
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b) Evidence směn 

Dalším prvkem systému je možnost vytvářet, upravovat a mazat směny, které jsou 

plánovány pro zaměstnance. Pokud je ostraha nucena z různých důvodů měnit počet strážných 

v objektu, lze vytvořit novou směnu, na kterou mohou být zaměstnanci obsazeni a naopak. 

Úvodní obrazovka evidence směn (viz. obr. 4.7) je podobná té u evidence 

zaměstnanců. Podobně jako u evidence zaměstnanců jsou zde možnosti na vytvoření nové 

směny (viz. obr. 4.8) nebo editaci současných směn (viz. obr. 4.9).  

 

 

Obrázek 4.9 - Seznam směn; zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vytvoření směny 

Vstup: Vložení dat o nové směně do formuláře, který se objeví po stisknutí tlačítka „Nová 

směna“ na kartě „Seznam směn“. 

Proces: Vyplněný formulář, uloží se data o směně do systému. 

Výstup: Vytvoří se nový řádek v relaci „Směna“, v evidenci směn se objeví nová položka  
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Obrázek 4.10 - Tvorba nové směny; zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Úprava směny 

Vstup: Upravují se data z relace „Směna“. 

Proces: Změna dat o směně. 

Výstup: Aktualizovaný řádek v relaci „Směna“, upravená směna bude zobrazena v evidenci 

směn. 

 

 Mazání směny 

Vstup: Mažou se data z relace „Směna“. 

Proces: Smazání dat o směně. 

Výstup: Odstraněný řádek v relaci „Směna“, vybraná směna se nebude zobrazovat v 

evidenci. 
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Obrázek 4.11 - Úprava směny; zdroj: vlastní zpracování 

 

c) Evidence činností 

Činnosti jsou klíčovým prvkem IS ostrahy firmy. Veškeré běžné činnosti, které 

ostraha centra vykonává během dne, jsou zaznamenávány. Tyto činnosti jsou v systému již 

předdefinované a obsluha IS jen vybírá ze seznamu, podle události, která nastane. Podobně 

jako u zaměstnanců a směn, i zde lze činnosti vytvořit, mazat a editovat.  

I zde je schéma zobrazení podobné tomu u předcházejících částí systému. Z hlavní 

obrazovky se kliknutím na tlačítko „Evidence činností“ dostaneme na hlavní obrazovku této 

části (viz. obr. 4.10). Zde jsou nadále zobrazeny možnosti vytvoření nové činnosti (viz.obr. 

4.11) nebo editace již existující činnosti (viz. obr. 4.12). U editace je možné existující údaje 

upravit nebo celou činnost vymazat.   
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Obrázek 4.12 - Seznam činností; zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vytvoření činnosti 

Vstup: Vložení dat o nové činnosti do formuláře, který se objeví po stisknutí tlačítka „Nová 

činnost“ na kartě „Seznam činností“. 

Proces: Uložení nové činnosti do systému. 

Výstup: Vytvoří se nový řádek v relaci „Činnosti“. 

 

Obrázek 4.13 - Tborba nové činnosti; zdroj: vlastní zpracování 
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 Úprava činnosti 

Vstup: Upravují se data z relace „Činnosti“. 

Proces: Změna dat o činnosti. 

Výstup: Aktualizovaný řádek v relaci „Činnosti“. 

 

 Mazání činnosti 

Vstup: Mažou se data z relace „Činnosti“. 

Proces: Smazání dat o činnosti. 

Výstup: Relace „Činnosti“ nebude zobrazovat smazaný řádek. 

 

 

Obrázek 4.14 - Úprava činnosti; zdroj: vlastní zpracování 
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d) Rozpis směn 

Další funkcí systému je možnost tvorby rozpisu směn, podle kterého budou 

zaměstnanci chodit na směny. Tento rozpis umožní ke všem zaměstnancům uvedeným 

v systému přiřadit určité směny, které jsou také již uloženy v systému. Pokud nějaká směna 

nebude v daný den obsazena, systém na tento fakt upozorní, pokud však zaměstnanec nebude 

mít v rozpisu přiřazenou žádnou směnu, systém nebude uživatele upozorňovat, neboť tento 

případ je povolen. Rozpis je po vyhotovení možné vytisknout, nebo rozeslat e-mailem všem 

zaměstnancům, na základě e-mailových adres uložených v systému.  

Obrazovka rozpisu směn (viz.obr.4.13) nabízí možnost vytvořit nový rozpis na 

následující měsíc, upravit stávající rozpis či rozpis rozeslat emailem nebo tisknout. Odkaz na 

rozpis směn se nachází přímo na hlavní obrazovce, tam se lze i navrátit pomocí tlačítka 

„Zpět“. Na rozpisu jsou zobrazeni všichni zaměstnanci pracující na daném objektu. V jejich 

řádku jsou nadále rozepsány směny pomocí kódu dané směny. Všechny tyto směny mají jasně 

určený začátek a konec, zaměstnanci firmy tak vědí, jaká pracovní doba je pod daným kódem 

čeká. V rozpisu směn lze zobrazit i rozpisy z minulých měsíců pomocí seznamu umístěného 

v horní části obrazovky. 
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Obrázek 4.15 - Rozpis směn; zdroj: vlastní zpracování 

 

 Nový rozpis 

Vstup: Vložení směn do formuláře „Rozpis směn“. 

Proces: Vyplněný formulář uloží rozpis do systému. 

Výstup: Vytvoří se nový rozpis směn. 

 

 Upravit rozpis 

Vstup: Změna řádků v již vytvořeném a uloženém rozpisu. 

Proces: Smazání původní hodnoty a uložení hodnoty nové. 

Výstup: Změna řádků v rozpisu směn. 
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e) Evidence činností 

Stěžejní součástí IS ostrahy objektu je evidence vykonaných činností během směny. 

Na obrazovku průběhu směny (viz. obr. 4.14) se lze dostat pres odkaz na úvodní obrazovce 

systému.  Po výběru směny, která právě bude vykonávána, se mohou veškeré činnosti všech 

strážných, kteří nastoupili na směnu evidovat. Vždy je eviduje Supervisor, který na velínu 

právě pracuje s IS. Na konci směny se celý zápis o směně uloží nebo vytiskne. Lze tak zápis o 

směně archivovat jak v papírové, tak v elektronické podobě. Pokud nastane případ mimořádné 

události, pomocí tlačítka „Mimořádná událost“ (viz. obr. 4.15) lze zobrazit formulář pro tento 

typ události, který lze po vyplnění opět vytisknout (pro potřeby policie) a uložit (pro potřeby 

ostrahy).  

 

 

Obrázek 4.16 - Průběh směny; zdroj: vlastní zpracování 
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 Průběh směny 

Vstup: Postupné plnění formuláře „Rozpis směny“. 

Proces: Ukládání jednotlivých činností vykonaných během směny a nastalých událostí. 

Výstup: Uložení zápisu do archivu, uložené zápisy lze poté tisknout v podobě sestavy. 

 

 Mimořádná událost 

Vstup: Vyplnění formuláře „Mimořádná událost“. 

Proces: Uložení dat z formuláře. 

Výstup: Uložený zápis o mimořádné události, který je možné tisknout. 

 

 

Obrázek 4.17 - Formulář mimořádné události; zdroj: vlastní zpracování 
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 Upravit zápis 

Vstup: Změna řádků v uloženém zápisu. 

Proces: Smazání původní hodnoty a uložení hodnoty nové. 

Výstup: Změna řádků v zápisu o směně. 

 

f) Archiv 

V archivu se ukládají veškeré zápisy ze směn, včetně mimořádných událostí, které při 

těchto směnách staly. V tomto archivu lze podle data zpětně vyhledat starší zápisy ze směn a 

poskytnout tyto zápisy potřebám jak společnosti TOP security, tak potřebám PČR nebo MP. 

Archiv (viz. obr. 4.16) nabízí možnost vybrat si určité zápisy podle data a směny a tyto 

zápisy zobrazit v podobě sestavy (viz. obr. 4.17). Sestava zobrazí všechny ostrahou vykonané 

a zaznamenané činnosti v časové posloupnosti, včetně strážného, který tuto činnost vykonal a 

Supervisora, který údaj zaznamenal. 

 

 

Obrázek 4.18 - Archiv směn; zdroj: vlastní zpracování 
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 Zobrazit zápis 

Vstup: Vyplnění data požadovaných zápisů. 

Proces: Výběr požadovaného zápisu nebo více zápisů. 

Výstup: Zobrazení zápisů s činnostmi a událostmi, tento výstup je možno tisknout v podobě 

sestavy. 

 

 

Obrázek 4.19 - Sestava provedených činností; zdroj: vlastní zpracování 
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 Smazat zápis 

Vstup: Výběr požadovaného zápisu z archiv. 

Proces: Smazání vybraného zápisu. 

Výstup: Archiv nebude obsahovat smazané zápisy. 

 

 Upravit zápis 

Vstup: Výběr požadovaného zápisu ve formuláři archiv. 

Proces: Změna řádků vybraného zápisu. 

Výstup: V zápisu budou změněny vybrané řádky. 

 

4.7 Výpočet investice do navrhovaného řešení 

0,05% diskontní sazba v roce 2013 (zdroj: ČNB) i = 0,0005 
    

Ukazatel 
Částky v jednotlivých letech [Kč] 

1 2 3 4 5 Celkem 

Přínosy 

Úspora času   120 000 120 000 120 000 120 000   

Úspora mzdových nákladů   408 000 408 000 408 000 408 000   

Úspora materiálových nákladů   48 000 48 000 48 000 48 000   

Úspora telekomunikačních nákladů   1 440 1 469 1 498 1 528   

Přínosy celkem 0 577 440 577 469 577 498 577 528 2 309 935 

Současná hodnota přínosů 0 577 152 576 892 576 633 576 375 2 307 051 

              

Jednorázové náklady 

Odměny   
 

  
 

    

Odměna projektového týmu 40 000 0 0 0 0   

Odměny konzultantů 25 000 0 0 0 0   

Školení 2 000 0 0 0 0   

HW a SW   
 

  
 

    

upgrade licence OS 6 825 0 0 0 0   

Ostatní náklady   
 

  
 

    

  0 0 0 0 0   

Jednorázové náklady celkem 73 825 0 0 0 0 73 825 

    
 

  
 

    

Provozní náklady 

Mzdy provozních pracovníků   444 000 461 760 480 230 499 440   

Telefonní operátor   9 600 9 792 9 988 10 188   

Internet   7 500 7 650 7 803 7 959   

Elektřina   60 000 61 800 63 654 65 564   

Kancelářský papír   5 000 5 000 5 000 5 000   
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Provozní náklady celkem 0 526 100 546 002 566 675 588 150 2 226 927 

Celkové náklady 73 825 526 100 546 002 566 675 588 150 2 300 752 

Současná hodnota nákladů 73 825 525 837 545 457 565 826 586 975 2 297 920 

      
 

  
 

  

Efektivita ročně celkem  -73 825 51 340 31 467 10 823 -10 622 9 183 

Současná hodnota roční efektivnosti -73 825 51 314 31 435 10 807 -10 601 9 131 

              

Efektivita kumulativní -73 825 -22 485 8 982 19 805 9 183 9 131 

              

Kumulativní celkové náklady 73 825 599 925 1 145 927 1 712 602 2 300 752   

Kumulativní celkové přínosy 0 577 440 1 154 909 1 732 407 2 309 935   

ROI 0,40 % 
    Bod zvratu  1,17 let 
    

 

Tabulka 4.1 – Výpočet návratnosti; zdroj: vlastní zpracování 

  

Ve výše uvedené tabulce byl proveden výpočet návratnosti investice do IS. Z výsledku 

je patrné, že investice do IS se začne vyplácet po uplynutí 1,17 roku. Přínos IS tkví především 

v tom, že zrychluje a zjednodušuje vykonávání procesů při ostraze objektů, díky tomu se sníží 

potřeba pracovní síly o jednoho strážného a jednoho Supervisora během vykonávání ostrahy a 

tím i mzdové náklady. Částka ušetřených mzdových nákladů v tabulce je součtem průměrné 

roční mzdy strážného a průměrné roční mzdy Supervisora. Navíc pracovníci vykonávají svou 

činnost efektivněji a ročně tak dokáží zamezit škodám na majetku, či dopadnout pachatele, 

jenž již způsobil škodu na majetku nebo zachytit pachatele při pokusu o odcizení zboží 

z nájemních jednotek. Cena tohoto majetku a zboží se dle bezpečnostní agentury za rok blíží 

částce 120 000 Kč.  Mezi další přínosy patří, úspora prostředků vynaložených na kancelářské 

potřeby a telekomunikaci, jelikož veškerá agenda se vyřizuje elektronicky, stejně tak 

komunikace se zaměstnanci. Potřebné náklady mimo odměny tvůrcům systému je školení 

pracovníků. Školení pracovníků pro práci se systémem nezabere více jak jeden den, částka 

v tabulce odpovídá průměrné mzdě čtyř Supervisorů, kteří se potřebují zaučit v práci se 

systémem, za 8 hodin práce. Jelikož počítač ostrahy stále používá OS Windows XP, pro který 

v brzké době končí veškerá podpora, bude potřeba upgrade systému na nový Windows 8, 

částka na tento upgrade je 6825 Kč (zdroj: http://windows.microsoft.com/cs-

cz/windows/buy). Provozní náklady v sobě zahrnují roční mzdy pracovníků, kteří budou se 

systémem pracovat, náklady na telekomunikaci, která byla pracovníky ostrahy vyčíslena na 

800 Kč měsíčně, tedy 9600 Kč ročně, potřebné připojení k internetu dle tarifu poskytovatele 
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(zdroj: http://www.upc.cz/internet/fiber-power-60/), spotřebu elektřiny, opět dle zdrojů 

z bezpečnostní agentury a nakonec kancelářský papír, jehož cena se pohybuje okolo 5000Kč 

ročně. Po výpočtu bylo dosaženo závěru, že se investice do systému začne vyplácet po 

uplynutí 1,17 roku. 

  IS zkrátka přináší do firmy značnou  úsporu práce, zpřehlednění a centralizaci vedené 

agendy. IS ulehčuje zaměstnancům práci, odpadá potřeba vést a archivovat veškeré potřebné 

informace v papírové podobě, což šetří firmě čas místo. 

4.8 Dílčí shrnutí      

V této kapitole byl navržen IS podle požadavků zadavatele tak, aby podporoval 

všechny potřebné procesy ostrahy. K návrhu byl využit datový přístup. Takto navržený 

systém by měl splňovat veškeré nároky bezpečnostní agentury na ostrahu objektu. 
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5. Závěr 

V rámci této práce byl navržen informační systém pro ostrahu objektu, konkrétně 

obchodního centra. Systém vychází ze skutečných potřeb bezpečnostní agentury zabývající se 

ostrahou objektů rozmístěných po celé České republice, mezi nimiž je i několik velkých 

nákupních center. Navržený systém by měl spolehlivě podporovat podnikové procesy firmy a 

být v praxi využitelný při ostraze objektů. Na trhu v současné době není universální řešení, 

které by mohly bezpečnostní agentury využívat, pokud se tedy společnosti zaměřené na tento 

segment podnikání rozhodnou pro pořízení informačního systému, musejí využít řešení 

vytvořeného na míru jejich potřebám nebo využít rozšíření svých stávajících řešení. Cílem 

této práce bylo navrhnout vhodný IS pro ostrahu obchodního centra, systém měl podporovat 

procesy ostrahy centra a obsahovat potřebné funkcionality pro evidenci zaměstnanců, směn a 

činností pracovníků ostrahy. Veškeré požadované prvky jsou v systému zakomponovány, 

systém by tak měl plně podporovat hlavní procesy při ostraze a zefektivnit je. 

Navržený systém byl zaměstnanci ostrahy přijat kladně, ocenili přehlednost navrženého 

rozhraní, díky kterému by se dokázali naučit nový systém lehce obsluhovat. Pozitivně byl 

přijat i fakt, že přestože systém obsahuje všechny základní funkcionality, které by měl 

obsahovat, není přehnaně rozsáhlý a složitý. Díky těmto pozitivním reakcím existuje možnost 

jeho skutečné realizace.   
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7. Seznam zkratek 

 

BSP  Business Systém Planning 

CASE  Computer-aided software engineering 

DFD  Data Flow Diagram 

DK  diagram komponent 

DS  Data Store 

DT  diagram tříd 

ERD  Entity Relationship Diagram 

FK  foreign key (cizí klíč) 

IS  informační systém 

ISAC  Information Systém Work and Analysis of Changes 

IT  informační technologie 

JSD  Jackson Systém Development 

OOM  objektově orientované metody 

P3A  princip tří architektur 

UM  Unified Metods 

UML  Unified Modeling Language 

ŽC  životní cyklus 
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