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Anotace 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na systémy pro správu dokumentů. 

Hlavním cílem bylo provést analýzu požadavků organizace a na základě této analýzy 

navrhnout a zrealizovat konkrétní řešení správy dokumentů v organizaci. 

Teoretická část popisuje problematiku dokumentů, jejich pořizování, zpracování a 

používání v systémech DMS. Dále obsahuje analýzu požadavků organizace a návrh řešení 

systému. 

Praktická část práce obsahuje konkrétní realizaci řešení vybrané části navrhovaného 

systému. 
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Summary 

The thesis is focused on document management systems. The main purpose is to 

analyze requirements specified by the real company, to design, and to finally implement 

the solution of document management system created for the company. 

The theoretical part describes the document issue, the collecting, the processing, and 

its role in DMS systems. The requirement analysis and the solution proposal are also 

included. 

The practical part consists of the final solution of the selected part of designed 

system. 
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1 Úvod 

Informace jsou dnes významným faktorem v činnosti každé organizace. Nositeli 

informací v organizacích jsou dokumenty, ať už dokumenty elektronické nebo papírové. 

V obou případech je však důležitá dostupnost těchto dokumentů, neboť okamžitým 

přístupem pracovníků k informacím potažmo dokumentům, získává organizace velkou 

výhodu při své činnosti. Jedním z nástrojů pomáhajících k rychlému přístupu 

k dokumentům jsou systémy pro správu dokumentů DMS (Document Management 

System). Tyto systémy zvyšují dostupnost dokumentů, snižují náklady na firemní 

komunikaci, zrychlují oběh těchto dokumentů a pomáhají při jejich aktualizaci a archivaci. 

V závislosti na velikosti organizace a rozsahu jejích informačních toků pak mohou být 

využívány jednoduché systémy pro správu a sdílení dokumentů nebo celé podnikové 

informační systémy ošetřující veškeré informační procesy celé organizace. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu potřeb organizace z hlediska správy 

dokumentů a na základě této analýzy navrhnout a realizovat vybranou část informačního 

systému pro správu dokumentů. Jak návrh, tak realizace bude rozdělena do dvou částí. 

První částí bude databáze informací, která bude obsahovat všechny potřebné informace o 

dokumentech. Druhou částí pak bude aplikační nadstavba nad databází včetně grafického 

uživatelského rozhraní, která umožní uživatelům pohodlný přístup jak k informacím o 

dokumentech tak k dokumentům samým. Z důvodu velké složitosti takovýchto systémů 

bude v této práci realizována pouze vybraná část systému. Bude navržena a realizována 

databáze v celém rozsahu a bude navržen a realizován klient pro přístup k databázi. 

Organizací pro níž bude systém navrhován a realizován je společnost AUTOPLUS II, 

což je střední firma s přibližně sedmdesáti zaměstnanci podnikající v oboru prodeje a oprav 

silničních motorových vozidel, která byla založena před více jak 20. lety. Její potřebou je 

jednoduchý, uživatelsky nenáročný systém pro přehledný a okamžitý přístup 

k dokumentům. Společnost AUTOPLUS II má tři pobočky, a jelikož v současnosti většina 

dokumentů obíhá v papírové podobě, bude nahrazení papírových dokumentů 

elektronickými velkým přínosem. Zavedením systému DMS dojde i k výraznému zkrácení 

doby doručování dokumentů mezi jednotlivými středisky společnosti. 
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2 Charakteristika DMS systémů 

„Systémy pro správu dokumentů jsou dnes základem pro práci s dokumenty v téměř 

každé společnosti. Představují dostupný a uspořádaný zdroj informací pro práci a 

rozhodování v každé úrovni řízení. Zavedení takového systému znamená pro společnost 

strategickou výhodu před konkurencí.“ [4] 

2.1 Dokumenty, vymezení pojmů z hlediska legislativy 

„Každá instituce, společnost i jedinec dnes vytváří, archivuje a skartuje velké 

množství dokumentů. Při těchto činnostech se však musí řídit danými zákony. Dnes 

vycházíme ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který je dále pozměněn 

zákonem 190/2009 Sb. Dle tohoto zákona mají povinnost uchovávat dokumenty vedle škol, 

organizačních složek státu, státní podniků, zdravotnických zařízení a dalších i podnikatelé 

a soukromé společnosti.“ [4] 

Dokument je každá zaznamenaná informace, kterou vytvořil původce, nebo byla 

libovolným způsobem původci doručena. Může být v podobě písemné, obrazové nebo 

zvukové. Původce je každý takový, který dokument vytvořil svojí činností. Archiválie je 

takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, původu, obsahu a trvalé hodnotě 

dané politickým, historickým, kulturním, právním nebo vědeckým významem vybrán 

k trvalému uchování a byl přijat do evidence archiválií. Archiválie jsou různého druhu. 

Mohou to být i pečetidla, razítka a jiné předměty související s archivním fondem, které 

byly vzaty do evidence. Archivnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá archiváliemi 

a archivem je myšleno zařízení, které slouží k ukládání a péči o archiválie. Třídění, 

pořádání a inventarizace archiválií je nazýváno archivním zpracováním. [5] 

Mezi další pojmy dle zákona o archivnictví a spisové službě patří archivní sbírka, 

což je soubor archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky a 

archivní fond, což je soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů, vytvořených 

činností právnické nebo fyzické osoby nebo organizační složky státu. Výkon spisové 

služby je pak zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, 

popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců. [5] 
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2.1.1 Životní cyklus dokumentu 

Každý dokument prochází několika etapami vývoje. Vzniká, schvaluje se, publikuje 

se a ke konci svého života se pak ruší, likviduje či nahrazuje aktualizovaným dokumentem. 

Celý tento proces můžeme shrnout do termínu životní cyklus dokumentu. V rámci tohoto 

cyklu prochází dokument jednotlivými fázemi, vstupem, zpracováním a výstupem jak je 

zobrazeno na obrázku 1. [4] 

 

Obrázek 1 - Životní cyklus dokumentu [1] 

V první fázi životního cyklu dokument do firmy přichází či ve firmě vzniká. Vstup 

dokumentu do firmy je buď v elektronické podobě, nebo je do firmy doručen jako 

papírový. V životním cyklu toto označujeme jako přijetí či pořízení dokumentu. 

Dokument v elektronické podobě je již připraven pro zařazení do DMS systému. 

V papírové podobě je třeba ho před zavedením do DMS nejdříve převést - naskenovat do 

elektronické podoby. [4] 

V okamžiku, kdy existuje dokument v elektronické podobě, může začít jeho 

zpracování. Pro další zpracování dokumentu je třeba nejdříve dokument do systému uložit 

a přiřadit mu atributy, které slouží k jeho identifikaci, vyhledání nebo třídění. Atributy 

můžeme rozdělit do následujících dvou skupin: 

- Systémové atributy jsou atributy generované systémem, např. datum vytvoření 

dokumentu, jméno uživatele, který dokument vkládá do systému, nebo jednoznačný 

identifikátor dokumentu sloužící pro přesnou identifikaci dokumentu. 
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- Atributy specifické pro daný typ dokumentu jsou atributy, které zadává obsluha, 

nebo jsou doplněny systémem na základě již zadaných dat a slouží k prvotní 

informaci o dokumentu. [4] 

U většiny dokumentů doručených do firmy je potřeba zajistit jejich doručení 

příslušné osobě, jejich schválení nebo odeslání do dalších firemních procesů, kde dochází 

k užívání dokumentů případně k jejich úpravám. Důležité v této části životního cyklu 

dokumentu je shromažďování případných připomínek, které by měly být zapracovány do 

nového vydání dokumentu. [4] 

Na konci svého životního cyklu prochází dokument schvalovacím řízením, na jehož 

základě může být rozhodnuto, že se na dokumentu nebude dále pracovat pro jeho 

neaktuálnost. V takovém případě je dokument příslušným správcem vyřazen z evidence 

řízených dokumentů a předán do archivu společnosti, kde je uložen a po uplynutí skartační 

lhůty skartován. [4] 

2.2 DMS a dokumenty 

Základem každého DMS jsou dokumenty, jejich pořizování, zpracování a užívání. 

DMS lze tedy definovat jako informační systém určený k ukládání, uchovávání, archivaci a 

sdílení elektronických dokumentů. V minulosti fungovaly DMS systémy v rámci 

podnikových sítí společností (intranetů), takže byly dostupné pouze v dosahu podnikové 

sítě a nebylo k nim možné přistupovat z jiných sítí například ze sítě  Internet. Tím pádem 

se sice dalo zabránit úniku informací přes síť Internet, ale k dokumentům nebylo možno 

přistupovat například z privátních sítí. Dnes jsou již běžně DMS systémy přístupné ze sítě 

Internet. Samozřejmostí však je vysoká úroveň zabezpečení a šifrovaný přenos dat. 

Výhodou je, že dokumenty jsou přístupné kdekoliv, kde je připojení k Internetu. [4] 

Dokument z pohledu DMS není jen kancelářský papír s nějakým textem, tak jak si ho 

představí většina z nás. Z hlediska DMS je dokumentem jakýkoliv soubor v elektronické 

podobně bez ohledu na jeho formát nebo obsah. Nejčastěji se setkáváme s dokumenty ve 

formátu textů nebo tabulek kancelářských aplikací MS Office, ale dokumentem může být i 

obrázek, fotografie, zvukový nebo video záznam, faxová zpráva atd. Se všemi těmito 

formáty dokumentů systémy DMS pracují a umožňují uživatelům jejich ukládání a 

publikování. 
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„Většina činností, které ve firmě probíhají, je spojena s dokumenty a správa 

dokumentů je oblastí, která tak může výrazně ovlivnit výsledky a efektivitu chodu firmy. 

S rostoucí dobou potřebnou pro vyhledání požadované informace klesá hodnota této 

informace a mnohdy se stává, že dokumenty jsou raději opakovaně vytvořeny nežli 

opakovaně využity, což má negativní dopad na efektivitu práce s dokumenty a informacemi. 

Všechny výše uvedené činnosti a negativní důsledky z nich pramenící lze minimalizovat, 

nebo i zcela odstranit využíváním systému pro správu a oběh dokumentů DMS.“ [4] 

2.3 Digitalizace dokumentů 

Neboť je v dnešní době tendence zpracovávat dokumenty převážně v elektronické 

podobě, je digitalizace dokumentů důležitou součástí na vstupu dokumentů do 

informačního systému. Dokumenty došlé do organizace v papírové podobě je třeba převést 

do elektronické podoby, aby s nimi mohlo být dále patřičným způsobem nakládáno. 

Proces digitalizace dokumentů se dá rozdělit do tří fází, tak jak to ukazuje obrázek 2. 

První fází je příprava dokumentů. Ta je důležitou částí digitalizace, neboť dokumenty 

určené ke skenování mohou mít rozlišnou podobu. Mohou se lišit například velikostí, 

barevností, počtem stránek nebo fyzickou podobou dokumentu. V případě vícestránkových 

předloh se předpokládá užití velkokapacitních skenerů, které umožňují skenovat dávky 

listinných dokumentů bez manuální obsluhy. Některé dokumenty je třeba před skenováním 

nějakým způsobem upravit, například podlepit nebo vložit do průhledných desek. 

Přípravná fáze je poměrně časově náročná, protože vyžaduje manuální práci.[4] 

Obrázek 2 - Proces digitalizace dokumentů [1] 
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Druhou fází je zpracování dokumentů, ta je rozdělena do několika kroků. Činnosti, 

které se realizují během této fáze, závisí na účelu, pro který je digitalizace prováděna. Jiný 

přístup k digitalizaci budeme mít v případě, že jde o pouhé převedení dokumentů do 

elektronické podoby pro následnou archivaci a jiný přístup bude v případě, že dokumenty 

budou následně dále zpracovávány. [4] 

Skenování dokumentu je první činností druhé fáze. Je to proces, kdy je originální 

dokument vložen do skeneru, naskenován a uložen v grafickém formátu. Následuje úprava 

pomocí příslušných nástrojů pro vyšší čitelnost dokumentů. [4] 

Další činností je rozpoznávání obsahu dokumentu. Naskenované dokumenty 

uložené v grafickém formátu nejsou čitelné textovým editorem. Je tedy nutné je převést do 

textového formátu. K tomuto účelu slouží technologie OCR (Optical Character 

Recognition, optické rozpoznávání textu) a ICR (Inteligent Character Recognition, 

rozpoznávání ručně psaného textu). [4] 

Důležité při digitalizaci dokumentu je podpora ukládání dalších informací, tzv. 

metadat (strukturované informace o dokumentu), které dokument blíže charakterizují a 

usnadňují jeho následné vyhledávání. Pro tento proces se nejčastěji užívá termínu 

indexace. Následně jsou provedeny verifikace a validace. Při verifikaci dochází k vizuální 

kontrole rozpoznaného textu a případné nerozpoznané znaky se ručně opravují. Validace je 

pak automatická kontrola dat podle předem definovaných pravidel. [4] 

Po všech těchto operacích jsou digitalizované dokumenty ukládány v souborech 

v adresářové struktuře a indexy jsou uloženy v databázi. Textové informace jsou ukládány 

v textových formátech, obrazové informace pak v grafických formátech. V současné době 

se nejčastěji používá formát PDF (Portable Document Format – souborový formát 

vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů). [4] 

V poslední fází digitalizace dokumentů se dokumenty exportují buď na přenosná 

média, nebo se ukládají přímo do datových úložišť informačních systémů. Původní listinné 

dokumenty jsou po procesu digitalizace uloženy do archívu nebo odpovídajícím způsobem 

skartovány. [4] 
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2.4 Přínosy systému DMS 

Každé zavedení systému pro správu dokumentů do organizací přináší nemalé 

výhody. Mezi stěžejní přínosy systémů pro správu dokumentů patří:  

- Evidence dokumentů probíhající v elektronické podobě – každý dokument je 

v systému uložen v elektronické podobě a jsou o něm zaevidovány potřebné 

informace. Ke každému dokumentu jsou zaznamenávány veškeré provedené změny 

spolu s jejich původci. 

- Okamžitá dostupnost dokumentů – díky elektronické podobě je každý dokument 

okamžitě dostupný pro příslušné uživatele systému. Každý takový systém 

umožňuje dokumenty vyhledávat a zobrazovat o nich patřičné informace, stejně 

jako jejich obsah. 

- Řízení oběhu dokumentů v rámci organizace – v rámci systému DMS dochází i 

k zjednodušení oběhu a předávání dokumentů v organizaci. Díky možnostem 

systému nedochází ke ztrátám dokumentů a každé předání dokumentu je správně 

řízeno a evidováno. 

- Modelování pracovních procesů – pracovní procedury lze modelovat 

prostřednictvím workflow procesu. Každý takovýto proces stanovuje jednotlivé 

kroky a automaticky zajišťuje řízení či kontrolování organizačního zajištění. 

- Bezpečnost – díky obecnému zabezpečení systémů jsou dokumenty bezpečně 

uloženy a přístup k nim lze škálovat úrovní oprávnění. 

- Dlouhodobé uložení a archivace – dokumenty díky své elektronické podobě 

mohou být uloženy přímo v datových uložištích informačních systémů nebo 

zálohovány na jiných médií (např. magnetických páskách). [4] 
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3 Charakteristika vybrané organizace a analýza jejích 

potřeb z hlediska DMS 

Vybranou organizací je společnost AUTOPLUS II, s.r.o., která se zabývá prodejem a 

servisem osobních a užitkových vozů. Na trhu je již více jak 20 let. Za tu dobu prošla 

mnohými restrukturalizacemi a v současné době má tři geograficky oddělené pobočky, dvě 

jsou v Mostě a jedna je v Chomutově. Vzhledem k tomu je zavedení elektronické správy 

dokumentů více než nutností.  

Organizace spolupracuje s mnohými dodavateli, kde majoritní podíl obchodů má se 

společností ŠKODA AUTO, a.s., jejíž je společnost certifikovaným obchodníkem 

nabízející prodej a servis produktů ŠKODA AUTO. 

Ve společnosti v současné době pracuje přibližně šedesát zaměstnanců, z čehož je 

 45 % výrobních zaměstnanců a 55 % technicko-administrativních. Výrobní zaměstnanci 

přicházejí do styku s dokumenty v menší míře a převážně jsou to dokumenty tištěné 

(návodky, pracovní postupy apod.) a proto z hlediska zavedení systému DMS budou 

důležití technicko-administrativní pracovníci. Ti se v základě dělí na vedení společnosti, 

pracovníky servisů a skladů náhradních dílů, prodejce nových a ojetých vozů a pracovnice 

ekonomicko-personálního oddělení. Každý pracovník organizace přichází do styku 

s různými dokumenty příslušnými k jeho pracovní náplni. Většina dokumentů je sdílena 

mezi větší množství zaměstnanců. Dokumenty vytvářené pro vlastní potřebu jednotlivých 

pracovníků nejsou z hlediska společné správy dokumentů podstatné. 

Důležitým faktem struktury společnosti (Obrázek 3) je umístění ekonomického 

oddělení a vedení společnosti na dvou různých pobočkách. Toto rozmístění je vzhledem 

k prostorám organizace nutností, avšak vzhledem ke koloběhu dokumentů je velice 

nešťastné. Výměna dokumentů v elektronické podobě pomocí systému DMS by velice 

napomohla efektivnosti práce těchto dvou oddělení.  
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Obrázek 3 - Schéma poboček organizace 

 

V bakalářské práci [4] jsem analyzoval systém pro správu dokumentů dodávaný 

společností ŠKODA AUTO. Tento systém je vhodný pro správu dokumentů servisního 

charakteru ve vztahu k zákazníkovi (objednávky, zakázkové listy, servisní faktury, 

výdejky, příjemky apod.), není však vhodný pro správu dokumentů ekonomicko-

technického charakteru (návody, příručky, směrnice, nařízení vedení společnosti, zápisy 

porad apod.). 

3.1 Oběh dokumentů v organizaci 

Nutnost zavedení systému DMS v organizaci vidím hlavně z důvodu ani ne tak 

archivace dokumentů jako spíše oběhu dokumentů. Dále uvedu typový oběh dokumentu 
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např. přijaté faktury dle obrázku 4. Faktura je doručena do organizace buď listovní poštou, 

nebo některým ze zaměstnanců společnosti. Po doručení faktury je tato předána do vedení 

společnosti, kde je zaznamenána a schváleno její zavedení do přijatých faktur. Po tomto 

kroku je faktura zařazena k převezení do ekonomického oddělení, kam jsou faktury i jiné 

dokumenty převáženy nepravidelně určenými pracovníky organizace. V ekonomickém 

oddělení je faktura zavedena do účetního systému a zařazena do závazků firmy. 

U materiálových faktur přibývá ještě jeden krok, kdy faktura z vedení společnosti je 

předána nejdříve do skladu náhradních dílů, kde je na jejím základě vyhotovena příjemka a 

do ekonomického oddělení je předávána společně s příjemkou. V tomto oběhu není 

neobvyklé, že dokument se na některém pracovišti nepatřičně zdrží, případně i ztratí, 

z čehož vznikají např. prodlení v platbách či dokonce případné neuhrazení faktury vůbec. 

 

 

Obrázek 4 - Oběh materiálové faktury 

V případě reklamací dodaného zboží je faktura pracovníkem organizace vyžádána na 

ekonomickém oddělení, odkud je předána buď v podobě originálu případně kopie buď 

papírové, nebo elektronické. Pracovník organizace nemá přímý přístup k požadovanému 

dokumentu a musí si jej vyžádat na příslušném oddělení, což výrazně zpomaluje jeho 

doručení na správné místo. V případě přímého přístupu pracovníka k dokumentům by 

odpadla tato nutnost vyžádání si dokumentu a docházelo by k ušetření času příslušných 

pracovníků. 
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3.2 Rozdělení dokumentů v organizaci 

Dokumenty ve společnosti AUTOPLUS II lze nejlépe rozdělit podle oddělení, kde 

byly tyto dokumenty vytvořeny nebo kde byly přijaty do společnosti. Toto rozdělení je 

důležité hlavně z důvodu již zmíněného umístění ekonomického oddělení a vedení 

společnosti na různých pobočkách. 

- Ekonomické 

Dokumenty vytvářené a přijímané ekonomickým oddělením. Pro potřeby sdílení 

dokumentů pro ostatní oddělení jsou to hlavně přehledy neuhrazených faktur, 

ekonomické směrnice pro vytváření dokladů, seznamy zaměstnanců, informace 

personálního oddělení. 

- Technicko-provozní 

Dokumenty vznikající a přijímané servisní částí organizace (dílna a sklad 

náhradních dílů). Jsou to hlavně příjemky a výdejky dílů, servisní návodky, 

zakázkové listy, servisní faktury, záznamy diagnostik apod. 

- Dokumenty vedení společnosti 

Dokumenty vytvářené vedením společnosti. Povahou jsou to důležité dokumenty 

pro samotný provoz celé organizace. Jsou to převážně směrnice, nařízení vedení 

společnosti, záznamy porad, informace o strategii organizace apod. 

3.3 Analýza oběhu dokumentů jednotlivých pracovišť 

organizace 

V této části jsem provedl analýzu oběhu dokumentů a rozdělil jí dle jednotlivých 

pracovišť. Výsledky analýzy jsem zpracoval u každého pracoviště do tabulky (Tabulka 1-

6) 

Středisko 1 - Prodej nových a ojetých vozů 

Oddělení se zabývá prodejem nových vozů ŠKODA, výkupem a prodejem ojetých 

osobních automobilů všech značek. Dokumenty z prodeje nových i ojetých vozů jsou 

stejného charakteru a není potřeba je z hlediska DMS nějak oddělovat. Patří mezi větší 

producenty dokumentů a tyto dokumenty je možno rozdělit do dvou základních skupin. 
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- První skupinou jsou dokumenty potřebné pro oslovení potencionálního zákazníka, 

jsou to prospekty, ceníky a nabídky. Přístup k těmto dokumentům, by měl mít 

každý zaměstnanec, který přichází do styku se zákazníkem, aby mohl zákazníkovi 

poskytnout prvotní informace při projevení zájmu o koupi nového vozu. 

- Druhou skupinou jsou dokumenty vytvářené při samotném prodeji vozů. Jsou to 

objednávky, smlouvy o pojištění vozu, leasingové či úvěrové smlouvy apod. Tyto 

jsou důležité jen pro samotné pracovníky prodeje nových vozů pro budoucí 

možnost vyhledání a nahlédnutí do těchto dokumentů. 

V červenci 2012 se společnost přidává do programu prodeje „ŠKODA ročních vozů“, 

čím se rozumí vozy značky ŠKODA pocházející buď z operativních leasingů, nebo jsou to 

referentské vozy zaměstnanců mladoboleslavského výrobce osobních automobilů. 

S nástupem tohoto programu se zvýšil i počet dokumentů, se kterými oddělení pracuje. 

Podíl dokumentů vztahujících se k prodeji ojetých vozů se výrazně zvýšil a v současné 

době činí téměř 50 %. 

Klíčovými dokumenty pro toto středisko jsou přehledy skladů nových a ojetých vozů. 

K aktualizaci těchto přehledů dochází minimálně jednou týdně a aktualizované dokumenty 

jsou předávány všem zainteresovaným pracovníkům, což jsou vedoucí ostatních středisek a 

vedení společnosti.  

Tabulka 1 - Prodej nových a ojetých vozů 

Pracoviště Prodej nových a ojetých vozů 

Druhy dokumentů prospekty, ceníky, nabídky, objednávky, 

smlouvy, kalkulace, faktury 

Typy dokumentů papírové, PDF, XLS, DOC 

Spolupracující pracoviště vedení, ekonomicko-personální útvar, příjem 

oprav a dílna, sklad náhradních dílů 

Počet plánovaných přístupů do DMS 5 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti 10 % 

Středisko 2 - Sklad náhradních dílů 

Pracoviště skladu je součástí každé pobočky. Převážná většina dokumentů 

vytvářených pracovníky skladu (výdejky, příjemky, objednávky) je v elektronické podobě 
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a slouží pro vlastní potřebu skladu. Výjimku tvoří příjemky dílů, které jsou tištěny 

ze systému skladového hospodářství, a jsou přikládány k fakturám a následně předávány 

do ekonomického oddělení. Avšak z důvodu přikládání k fakturám a následného 

archivování v papírové podobě není potřeba tyto dokumenty digitalizovat pro potřeby 

dalších oddělení. Všechny tyto dokumenty jsou vytvářeny a zároveň archivovány 

v systému pro skladové hospodářství, který je přímo navázán na zakázkový systém. 

Z hlediska DMS jsou tedy z velké části jen příjemci dokumentů ostatních oddělení. Sklady 

náhradních dílů čerpají informace hlavně ze zakázkových listů, z objednávek servisních 

úkonů, z objednávek nových vozů, a z nařízení a směrnic vedení společnosti. Pro vlastní 

potřebu pak archivují např. ceníky náhradních dílů a příslušenství, katalogové listy 

výrobků, objednávky u dodavatelů apod. Tyto dokumenty se archivují převážně ve formě, 

v jaké byly do společnosti doručeny. Elektronické dokumenty se archivují na lokálních 

discích pracovních stanic ve skladech a papírové dokumenty nejsou převáděny na 

elektronické a archivují se v papírové podobě. Pracoviště skladů náhradních dílů nejsou 

vybaveny digitalizačními zařízeními a nejsou tudíž nikterak z tohoto hlediska připraveny 

na zavedení systému DMS.  

Tabulka 2 - Sklad náhradních dílů 

Pracoviště Sklad náhradních dílů 

Druhy dokumentů ceníky, katalogové listy, výdejky, příjemky 

objednávky, faktury 

Typy dokumentů papírové, PDF, XLS 

Spolupracující pracoviště  vedení, ekonomicko-personální útvar, příjem 

oprav a dílna, prodej NV a OV 

Počet plánovaných přístupů do DMS 7 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti 10 % 

Středisko 3 - Příjem oprav a servis 

Pracoviště příjmu oprav a servisu jsou tři, na každé pobočce jedno. Pracovníky lze 

rozdělit na mechaniky (v rámci DMS je nebudeme uvažovat, neboť pracují pouze 

s papírovými dokumenty), servisní poradce a vedoucí dílny. Dokumenty vytvářené 

servisními poradci jsou zakázkové listy a faktury, tyto dokumenty jsou však zpracovávány 

a archivovány DMS systémem dodávaným společností ŠKODA AUTO popsaným v [1]. 
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Z tohoto důvodu budou pro navrhovaný systém DMS servisní poradci bráni pouze jako 

příjemci dokumentů. V systému DMS není třeba jim umožnit editaci a vkládání 

dokumentů. Dokumenty tedy z hlediska navrhovaného systému vytváří pouze vedoucí 

dílen a jsou to hlavně: 

- Návodky pro servisní poradce. Jedná se o postupy jak pracovat při příjmu 

specifických zakázek jako jsou garance, pojistné případy a reklamace. 

- Přehledy výkonů dílny, které slouží jako podklady pro zpracování celkových 

výkonů organizace vedením společnosti. 

- Přehledy půjčovny vozů – slouží jako podklady pro ekonomické oddělení. 

- Podklady pro reklamu a marketing – jedná se hlavně o zpracované podklady 

probíhajících marketingových akcí pro další vyhodnocení úspěšnosti akcí. 

Co se týče přístupu k dokumentům přijímaných do společnosti a vytvářených 

ostatními odděleními je příjem oprav a dílna zásadní. Používá se zde celá řada dokumentů: 

- Technické normy a příručky. 

- Technicko-produktové informace (TPI), informace dodávané dodavateli jak 

elektronickou formou z online portálů dodavatelů, tak i papírovou formou. 

- Směrnice a nařízení vedení společnosti. 

- Návodky, jedná se hlavně o návody dodávané pojišťovnami, obsahující informace o 

postupech při řešení pojistných případů. 

- Zákaznické objednávky servisních prací. 

- Servisní smlouvy mezi společností a firmami, pro něž jsou vykonávány servisní 

práce. 

Tabulka 3 – Příjem oprav a dílna 

Pracoviště Příjem oprav a servis 

Druhy dokumentů návodky, přehledy, normy, příručky, 

objednávky, zakázkové listy, faktury  

Typy dokumentů papírové, PDF, XLS, DOC 

Spolupracující pracoviště vedení, ekonomicko-personální útvar, prodej 

NV a OV, sklad ND, STK 

Počet plánovaných přístupů do DMS 8 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti 25 % 
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Středisko 4 – Stanice technické kontroly 

Po zavedení on-line protokolů ze strany ÚSMD (Ústav silniční a městské dopravy) 

zůstává na tomto středisku velmi malé množství dokumentů, které je potřeba nějakým 

způsobem archivovat případně předávat jiným střediskům.  

Dokumenty předává a přijímá ze střediska 3 – servis a dílna. Jde o objednávky 

technických kontrol ze strany servisu a následně o předání výsledků technické kontroly 

zpět na servis. Tyto dokumenty jsou předávány výhradně v papírové podobě.  

Stejně jako ostatní střediska dochází i zde k výměně dokumentů s ekonomickým 

útvarem a mzdovým a personálním útvarem. Jde o režijní faktury na straně ekonomického 

útvaru a o seznamy zaměstnanců, dovolenky a seznamy zbytků dovolených na straně 

personálního a mzdového útvaru.  

Tabulka 4 - Stanice technické kontroly 

Pracoviště Stanice technické kontroly 

Druhy dokumentů objednávky, záznamníky závad, protokoly, 

faktury 

Typy dokumentů papírové, XLS, DOC 

Spolupracující pracoviště Vedení, ekonomicko-personální útvar, příjem 

oprav a dílna 

Počet plánovaných přístupů do DMS 2 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti 15 % 

Středisko 5 – Čerpací stanice 

Toto středisko pracuje s omezeným množstvím dokumentů. Jsou to jen příjemky 

pohonných hmot a zboží na prodejně čerpací stanice a přepravní listy. Tyto dokumenty 

směřují v papírové podobě do ekonomického útvaru společnosti. Příjemcem dokumentů je 

toto středisko také v omezené formě, jedná se jen o směrnice a nařízení vedení společnosti. 

Veškeré dokumenty produkuje i přijímá čistě v papírové podobě z důvodu nepřipojení 

čerpací stanice do vnitropodnikové počítačové sítě ani do sítě Internet. Z důvodů nízkého 

toku dokumentů a i z důvodu druhotných nákladů pro případné připojení do podnikové 

počítačové sítě je možnost toto středisko do systému DMS nepřipojovat a dále jej 

z hlediska DMS neuvažovat. 
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Tabulka 5 - Čerpací stanice PHM 

Pracoviště Čerpací stanice PHM 

Druhy dokumentů příjemky, uzávěrky, přepravní listy 

Typy dokumentů Papírové 

Spolupracující pracoviště Vedení, ekonomicko-personální útvar 

Počet plánovaných přístupů do DMS 0 (1) 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti <1 % 

Středisko 6 - Vedení společnosti 

Vedení společnosti se skládá ze čtyř členů, kde každý má přímý přístup k přijímaným 

dokumentům a každý vytváří dokumenty pro potřeby organizace. Všichni pracovníci 

vedení společnosti by měli mít přístup do DMS v rozsahu čtení – ukládání – editace. Co se 

přístupu týče, měli by pracovníci vedení mít přístup do všech předpokládaných modulů 

systému DMS. Z hlediska digitalizace je vedení společnosti vybaveno dvěma skenery, což 

je pro potřebu digitalizace a ukládání dokumentů do DMS postačující. 

Z hlediska obsahu a důležitosti lze rozdělit dokumenty vytvářené ve vedení 

společnosti na: 

- Nařízení a směrnice – důležité dokumenty pro chod organizace a předávání 

strategie řízení na podřízené jednotky. 

- Výkonové ukazatele – vytváření komplexních přehledů výkonů organizace, které se 

předávají jak pro informaci servisním pracovníkům, tak slouží jako podklady pro 

ekonomické a personální oddělení. 

- Zpracované přehledy nákladů – přehledy měsíčních režijních nákladů (např. 

telefonní přehledy, spotřeby energií apod.) 

- Zápisy z porad – jsou to zápisy z technických porad určené pro všechny servisní 

pracovníky a zápisy z porad vedení, které jsou určeny pouze pro členy vedení 

společnosti. 

- Smlouvy – informace a podoba smluv uzavíraných společností s dalšími subjekty. 

Znění smluv je důležité pro práci dalších oddělení organizace. 

- Formuláře důležité pro chod společnosti, jsou vytvářené ve vedení společnosti a 

využívány všemi pracovníky. Jsou to například různé žádanky na nákup režijního 
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materiálu, žádanky a výkony jiných středisek nad rámec pracovní náplně a 

podobně. 

Vedení společnosti je důležité hlavně v oblasti příjmu dokumentů do společnosti od 

třetích stran. Je zde přijímáno cca 80 % papírových dokumentů, hlavně z důvodu 

doručování pošty na vedení společnosti. Papírové dokumenty jsou zde přijímány, tříděny a 

dále distribuovány příslušným oddělením ve společnosti. Z důvodu vytíženosti vedení 

společnosti a dále z důvodu přítomnosti vedení pouze na jedné z poboček, dochází někdy 

ke zdržení dokumentů při cestě k určenému středisku. Zavedení systému DMS by zajisté 

zkrátilo tuto dobu cesty dokumentů. 

Největší část přijímaných papírových dokumentů tvoří smlouvy, objednávky a 

faktury od partnerů a zákazníků společnosti. 

Ekonomický útvar 

Toto oddělení tvoří pouze dvě pracovnice, avšak jejich příjem i produkce dokumentů 

je největší v celé společnosti. Archivují se zde všechny došlé faktury od veškerých 

dodavatelů, ať už za dodaný materiál, nebo za provedenou práci. Největší částí faktur jsou 

však faktury vystavené všemi středisky ve společnosti. Vystavené faktury jsou archivovány 

v papírové podobě právě v ekonomickém oddělení a v elektronické podobě v systémech 

jednotlivých pracovišť. Z toho důvodu nevidím nutnost duplikovat vystavené faktury 

v systému DMS na rozdíl od faktur došlých, se kterými se dále pracuje, a nejsou nikde 

archivovány v elektronické podobě.  Tím pádem není jednoduchý přístup pro oddělení, 

která s nimi dále pracují, například pro příjem materiálu na sklad, pro přefakturace služeb 

třetích stran do zakázek, nebo pro případnou pozdější reklamaci dodaných materiálů 

případně služeb. 

Z důvodu velké činnosti s dokumenty je ekonomické oddělení dobře vybaveno jak 

výpočetní technikou, tak zařízeními pro digitalizaci dokumentů. 

Personální a mzdový útvar 

Většina dokumentů jako jsou mzdové listy, výplatní pásky, docházkové karty, 

přiznání k dani a podobně jsou citlivého charakteru, a tudíž nevhodné pro přístup dalších 

zaměstnanců. Jsou archivovány v mzdovém systému a dále v papírové podobě pro potřeby 

případných kontrol ze strany finančního úřadu a úřadu práce. 
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Pro potřeby dalších oddělení jsou nutné pouze seznamy zaměstnanců včetně jejich 

osobních čísel, plány čerpání řádných dovolených, seznamy aktuálních zbytků dovolených 

a případné výzvy personálního a mzdového útvaru k zaměstnancům. 

Z důvodu, že mnozí pracovníci společnosti nemají přístup k výpočetní technice, jsou 

některé dokumenty, jako například žádosti o čerpání dovolené nebo jiné žádosti směřované 

směrem k personálnímu útvaru, vedeny pouze v papírové podobě a v budoucnu by nebylo 

praktické tyto dokumenty vést jak v původní papírové formě, tak současně v elektronické. 

Tabulka 6 - Vedení společnosti, ekonomický a personální útvar 

Pracoviště Vedení společnosti, ekonomický a 

personální útvar 

Druhy dokumentů Objednávky, faktury, nařízení, směrnice, 

seznamy 

Typy dokumentů papírové, PDF, XLS, DOC 

Spolupracující pracoviště příjem oprav a dílna, sklad ND, prodej NV a 

OV, STK, čerpací stanice 

Počet plánovaných přístupů do DMS 8 

Odhad podílu dokumentů ve společnosti 40 % 

3.4 Vyhodnocení analýzy 

Výsledkem analýzy je přehled o druhu, typu, pohybu a objemu dokumentů 

produkovaných a zpracovávaných ve společnosti.  

3.4.1 Oběh dokumentů 

Stávající stav výměny dokumentů mezi jednotlivými středisky jsem zpracoval do 

grafu na obrázku 5. Středisko 6 je v grafu rozděleno na dvě pracoviště z důvodu již 

zmiňovaného umístění těchto pracovišť na různých pobočkách společnosti. Z pohledu 

oběhu dokumentů se tyto pracoviště uvažují jako samostatné jednotky. 
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Obrázek 5 - Toky dokumentů mezi jednotlivými středisky 

Z grafu je patrné, že existuje velké množství různých toků dokumentů, a že předávání 

dokumentů ve společnosti je různorodé a mnohdy až nepřehledné. Z těchto důvodů dochází 

k situacím, kdy při cestě dokumentu k požadovanému cíli dochází ke zdržením a 

v některých situacích i ke ztrátě konkrétního dokumentu. Zavedení systému pro správu 

dokumentů je ve společnosti nezbytným krokem k systémovému zpracování a předávání 

dokumentů. Z grafu toku dokumentů při zavedení systému DMS (Obrázek 6) je patrné, že 

dojde k výraznému zjednodušení cest dokumentů, a tím pádem ke zrychlení a zefektivnění 

předávání a přebírání dokumentů v organizaci. V obrázku je přerušovanou čarou naznačen 

tok papírových dokumentů, který v případě nepřipojení čerpací stanice zůstává i po 

zavedení systému pro správu dokumentů. 
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Obrázek 6 - Toky dokumentů po zavedení systému DMS 

3.4.2 Objem dokumentů 

Důležitým faktorem pro samotnou realizaci a zavedení systému je podíl jednotlivých 

středisek na celkovém objemu dokumentů (Tabulka 7). S rostoucím podílem střediska je 

více kladen důraz na technické vybavení pro zpracování dokumentů daného střediska. 

Tabulka 7 - Podíl na celkovém objemu dokumentů 

Středisko Podíl na celkovém objemu dokumentů 

Prodej nových a ojetých vozů 10 % 

Sklad náhradních dílů 10 % 

Příjem oprav a servis 25 % 

Stanice technické kontroly 15 % 

Čerpací stanice PHM <1 % 

Vedení společnosti, eko. a personal. útvar 40 % 
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4 Návrh řešení 

Návrh se týká aplikace pojmenované Správa dokumentů AUTOPLUS II (SDA), která 

na základě analýzy požadavků pokrývá svými funkcemi veškeré specifické potřeby 

společnosti v oblasti správy dokumentů.  

V návrhu řešení se budu v první části věnovat struktuře samostatné aplikace. Ta bude 

postavena nad databází a její nedílnou součástí je také uživatelské prostředí. Pro návrh této 

části jsem se rozhodl využít jazyka UML pro pozdější snadnější přepis aplikace do 

objektově orientovaného programovacího jazyka. 

V druhé části se pak budu zabývat návrhem samotné databáze pro uložení informací 

o jednotlivých dokumentech. 

4.1 Vymezení pojmů jazyka UML 

UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, 

navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí standardní způsob zápisu 

jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové 

funkce, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová 

schémata a znovupoužitelné programové komponenty. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje 

metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. 

Diagram případů užití 

Diagram případů užití (Use Case Diagram) se používá k popisu chování systému 

z hlediska uživatele a zachycuje, které typy uživatelů se systémem pracují a jaké činnosti 

v rámci systému vykonávají. Umožňuje znázornit funkční požadavky na systém tím, že 

popisuje interakci mezi ním a uživateli. [7] 

Prvním krokem procesu tvorby softwaru je specifikace softwarových požadavků. 

Existují dvě skupiny požadavků – funkční požadavky a nefunkční požadavky. Případy užití 

jsou schopny postihnout pouze funkční požadavky, tedy požadavky určující, jaké chování 

by měl navrhovaný systém nabízet (co by měl systém dělat). Nefunkční požadavky, které 
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představují omezení či vlastnosti systému, zachytit nedokážou. Proto je nutné doplňovat 

model případů užití i například modelem požadavků, který ale není součástí UML. [7] 

Diagram tříd 

Diagram tříd (Class Diagram) představuje „statický pohled na modelovaný systém“ a 

jeho úkolem je znázornit typy objektů v systému a jejich vztahy. Návrh tříd, jejich 

odpovědností a následné vytvoření tohoto diagramu je jedním z prvních a základních kroků 

analýzy navrhovaného programového systému. Díky tomu, že diagram tříd zachycuje 

pravidla modelovaného systému, je nejdůležitějším podkladem jak pro forward 

engineering, tak pro reverse engineering. [7] 

Při tvorbě diagramu tříd je nutné vzít v úvahu jeho účel a rozlišit, zda potřebujeme 

vyjádřit požadavky na modelovaný software nebo získat podrobný popis designu atd. 

Z tohoto důvodu se rozeznávají tři úrovně modelu tříd – konceptuální, designová a 

implementační. [7] 

Objektový diagram 

Objektový diagram (Object Diagram) je snímkem objektů a jejich vztahů v systému 

v určitém časovém okamžiku. Z důvodu, že zobrazuje instance tříd, je také nazýván 

diagramem instancí. Používá se především pro znázornění určité konfigurace objektů či 

zobrazení vzájemně propojených objektů ve speciálních situacích, kdy je diagram tříd či 

sekvenční diagram nepostačující. Objektový diagram může být chápán jako speciální 

případ diagramu tříd vytvářený za účelem zdůraznění vazby mezi instancemi.  

Objektový diagram je užitečný také v počátečních fázích projektu pro modelování ukázek 

problémové domény, které odhalují objekty a jejich vztahy. Často se také používá pro 

modelování testovacích případů (test cases) pro ověření správnosti diagramu tříd. [7] 

Diagram aktivit 

Diagram aktivit (Activity Diagram) je typem diagramu interakcí, který se používá pro 

popis procedurální logiky, business procesů či pracovních postupů. Umožňuje také 

graficky modelovat jednotlivé případy užití jako posloupnost akcí. [7] 

Diagram aktivit prodělal od svého vzniku mnoho úprav a i s novou verzí UML 2.0 

došlo k jeho změnám. Zatímco v UML 1.x byl chápan jako speciální případ stavového 

diagramu, UML 2.0 už tyto dva diagramy nijak nespojuje. Diagram získal novou 
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sémantiku založenou na formálním grafickém modelovacím jazyce Petri Nets (Petriho 

sítě). [7] 

Stavový diagram 

Stavový diagram (State Machine Diagram) zachycuje jednotlivé stavy objektu 

a přechody mezi nimi. Stavové diagramy se používají především pro popis chování 

určitého objektu napříč více případy užití a jejich vznik je spojen už s prvními objektově 

orientovanými technikami. [7] 

Sekvenční diagram  

Sekvenční diagram (Sequence Diagram) je nejvíce používaným diagramem 

interakcí. Zachycuje grafický průběh zpracování v systému v podobě zasílání zpráv. 

Sekvenční diagram nejčastěji zobrazuje chování a spolupráci jednotlivých objektů 

v rámci jednoho případu užití. Pro popis chování jednoho objektu napříč více případy užití 

se používá stavový diagram. [7] 

4.2 Slovní popis systému 

Jedná se o systém v organizaci sloužící pro správu dokumentů. Systém spravuje 

dokumenty od všech uživatelů, kteří mají do systému přístup na základě přiděleného hesla 

a přístupových práv. Tato přístupová práva nastavuje v systému administrátor. Dle těchto 

práv má uživatel po přihlášení přístup do různých sekcí systému. Uživatelé systému jsou 

rozděleni do typů: servisní poradce, skladník, prodejce, technik STK, ekonom, vedení 

společnosti. Jednotlivá přihlášení uživatelů se zaznamenávají a archivují pro případnou 

pozdější kontrolu. 

Každý dokument má v systému své umístění do příslušné sekce systému.  Uživatel 

při vkládání nového dokumentu určuje umístění, sekci v které se bude dokument nacházet. 

Každý uživatel v konkrétní sekci dokumenty prohlíží, zobrazuje jejich atributy, 

ukládá nové dokumenty případně nové verze již stávajících dokumentů a odstraňuje již 

nepotřebné dokumenty. Všechny operace prováděné uživateli jsou zaznamenávány včetně 

archivování všech změn v dokumentech. 
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Systém eviduje různé atributy u každého dokumentu. Jsou to atributy automatické, 

které jsou vytvářeny při vkládání dokumentu do systému, např. datum vložení dokumentu, 

velikost, typ dokumentu. Další atributy zadává uživatel při vkládání dokumentu, např. 

název dokumentu, důležitost a poznámku. 

Legenda: červeně – podstatné jméno – kandidát na třídu, kandidát na aktora 

  zeleně – podstatné jméno – kandidát na atribut 

  modře – sloveso – kandidát na operaci 

4.3 Seznam kandidátů na třídy 

Dále uvádím seznam kandidátů na třídy s atributy a případnými operacemi. 

Třída 1 Uživatel 

Atributy jméno, přihlašovací ID, heslo, role 

Operace založ uživatele, odstraň uživatele, edituj uživatele, přidej roli, změň heslo 

 

Třída 2 Dokument 

Atributy jméno, datum vytvoření, velikost, umístění, zdrojový soubor, typ dokumentu 

Operace vlož dokument, zobraz dokument, změň atributy dokumentu, odstraň 

dokument 

 

Třída 3 Umístění 

Atributy ID umístění, název 

Operace přidej umístění, odstraň umístění 

 

Třída 4 Operace 

Atributy datum operace, typ operace, dokument, uživatel 

Operace zaznamenej operaci, zobraz operaci 

 

Třída 5 Přihlášení 

Atributy datum přihlášení, uživatel, úspěšné přihlášení 

Operace zaznamenej přihlášení, zobraz přihlášení 
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4.4 Seznam účastníků s popisem činností a jejich přístup do 

systému 

Přehled jednotlivých účastní s vyobrazením jejich primárních přístupů do systému 

(Obrázek 7).  

- administrátor – zakládá, edituje a případně odstraňuje uživatele systému, z důvodů 

administrace systému má přístup do všech sekcí systému 

- servisní poradce – vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Příjem oprav a 

servis 

- skladník -  vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Sklad náhradních dílů a 

v jejích podložkách 

- prodejce - vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Prodej nových a ojetých 

vozů 

- technik STK - vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Stanice technické 

kontroly 

- ekonom -  vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Ekonomický a 

personální  útvar 

- vedení společnosti - vkládá, edituje a odstraňuje dokumenty v sekci Vedení 

společnosti 

 

Obrázek 7 - Uživatelé a jejich primární přístupy do sekcí systému 
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4.5 Seznam funkčních požadavků 

Seznam funkčních požadavků, kterým bude ze strany systému vyhověno. 

- systém umožní vstup uživateli na základě přihlášení 

- systém umožní vstup uživateli do příslušných sekcí na základě předdefinovaných rolí 

- systém umožní uživateli měnit heslo 

- systém bude provádět evidenci operací prováděných každým uživatelem 

- systém bude umožňovat práci s dokumenty (vkládání, editaci, odstraňování, přidávání 

poznámky) 

4.6 Seznam nefunkčních požadavků 

Seznam nefunkčních požadavků, které systém za žádných okolností neprovede. 

- systém neumožní práci bez řádného přihlášení do systému 

- systém neumožní provádět operace uživateli, jehož role to neumožňuje 

- systém neumožní odstranění umístění, pokud toto umístění bude obsahovat nějaké 

aktivní dokumenty 

- systém neumožní odstranění hlavních sekcí dokumentů 
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4.7 Diagram případů užití 

Tento diagram (Obrázek 8) znázorňuje jednotlivé případy užití. Zobrazuje, jak budou 

jednotliví uživatelé systém používat. 

 

Obrázek 8 - Diagram případů užití 
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Specifikace případů užití jsem sestavil do jednoduchých formulářů. 

Případ užití: Přihlášení do systému 

ID: UC1 

Účastníci: administrátor, uživatel 

Hlavní scénář: 

1. účastník otevře dialog pro přihlášení 

2. účastník zadá své ID 

3. účastník zadá heslo 

Následné podmínky: 

1. systém ověří identitu účastníka a přiřadí příslušnou roli 

 

Případ užití: Prohlížení dokumentu 

ID: UC2 

Účastníci: uživatel 

Vstupní podmínky: 

1. zobrazené dokumenty ve zvolené sekci 

Hlavní scénář: 

1. uživatel vybere dokument z přehledu 

2. uživatel zvolí funkci zobrazení dokumentu 

3. systém příslušný dokument zobrazí 

Následné podmínky: 

 

Případ užití: Odstranění dokumentu 

ID: UC3 

Účastníci: uživatel 

Vstupní podmínky: 

1. existence odstraňovaného dokumentu 

Hlavní scénář: 

1. uživatel vybere dokument v příslušné sekci/umístění 

2. uživatel zvolí možnost odstranění dokumentu 

3. systém odstraní dokument a informace o existenci dokumentu 

4. systém zaznamená do tabulky operací odstranění dokumentu 

Následné podmínky: 
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Případ užití: Hledání dokumentu 

ID: UC4 

Účastníci: uživatel 

Vstupní podmínky: 

1. úspěšné přihlášení 

Hlavní scénář: 

1. uživatel otevře formulář pro hledání dokumentu 

2. uživatel zadá klíčová slova pro hledání dokumentu 

3. systém dle zadaných parametrů vyhledá příslušné dokumenty 

4. systém zobrazí přehled nalezených dokumentů 

Vedlejší scénář: 

Nenalezen žádný soubor odpovídající zadaným kritériím 

1. systém upozorní na nenalezení dokumentu dle uživatelem zadaných kritérií 

2. systém zobrazí formulář pro nové hledání 

3. uživatel zadá jiná kritéria pro hledání nebo formulář uzavře 

Následné podmínky: 

1. uživatel má možnost z přehledu nalezených dokumentů přímo zvolený dokument 

zobrazit 

 

Případ užití: Vkládání dokumentu 

ID: UC5 

Účastníci: uživatel 

Vstupní podmínky: 

Hlavní scénář: 

1. uživatel zvolí sekci/umístění kam chce dokument vložit 

2. systém zobrazí formulář pro vkládání dokumentu 

3. uživatel vybere z pevného disku PC soubor, který chce vložit 

4. uživatel zadá požadované atributy dokumentu 

5. systém přidělí dokumentu automatické atributy 

6. systém zařadí dokument do příslušné sekce/umístění 

7. systém zaznamená operaci vložení dokumentu do tabulky operace 

Následné podmínky: 
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4.8 Diagram tříd 

Diagram tříd (Obrázek 9) zobrazuje přehled jednotlivých tříd včetně jejich atributů a 

případných akcí systému. 

 

Obrázek 9 - Diagram tříd 
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4.9 Objektový diagram 

Objektový diagram (Obrázek 10) zobrazuje konkrétní objekty a jejich vztahy 

v systému. V objektovém diagramu jsou zobrazeny v jednom ze stavů systému již skutečné 

podoby entit. 

 

Obrázek 10 - Objektový diagram 
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4.10 Diagram aktivity 

Diagram aktivity (Obrázek 11) popisuje operaci vyhledání dokumentu včetně 

přihlášení uživatele do systému. Aktivita obsahuje dvě podmínky. První, kde dochází 

k ověření přihlašovacích údajů uživatele a druhou, kde systém ověřuje, zda byly nalezeny 

dokumenty vyhovující zadaným kritériím. 

 

Obrázek 11 - Diagram aktivity 
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4.11 Stavový diagram 

Stavový digram (Obrázek 12) představuje změnu stavů systému při vkládání nového 

dokumentu do systému. 

 

Obrázek 12 - Stavový diagram 
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4.12 Sekvenční diagram 

Sekvenční diagram (Obrázek 13) vyjadřuje posloupnost akcí systému při předávání 

informací mezi jednotlivými objekty. Je sestaven pro operaci vkládání nového dokumentu. 

 

Obrázek 13 - Sekvenční diagram 
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4.13 Návrh databáze 

Databáze je nejdůležitější částí systému SDA, neboť nad ní stojí veškerá aplikační 

logika. Cílem návrhu je vytvořit relační databázi, která bude uchovávat informace o 

dokumentech a uživatelích systému.  

Definice cílů databáze: 

- potřeba uchovávat informace o uživatelích systému 

- potřeba uchovávat historii aktivit uživatelů 

- potřeba uchovávat informace o jednotlivých dokumentech 

- potřeba uchovávat historii operací s dokumenty 

4.13.1 Konceptuální datový model 

Na této úrovni se popisuje předmětná oblast datové základny. Nebere se v úvahu 

jakákoliv pozdější implementace, pouze vyjadřujeme, co systém bude obsahovat. 

Konceptuální model obsahuje entity, jejich atributy a vztahy mezi nimi. Zpravidla je 

vyjádřen textovým zápisem nebo názorným grafickým zobrazením. [3] 

Entita 

Entita je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město) o 

němž potřebujeme v systému uchovávat informace a je popsán svými charakteristikami 

(vlastnostmi). 

Systém bude obsahovat 6 entit, jsou to Dokument, Operace, Typ operace, Lokace, 

Uživatel, Role. 

Vztahy 

V datovém modelu musíme určit vztahy mezi jednotlivými entitami, tzv. kardinalitu. 

Na konceptuální úrovni vyjadřujeme vztahy většinou slovně a vyjadřují jistou asociaci 

mezi entitami. 

Kardinalita vztahu: 

- 1:1 – k jednomu výskytu entity A existuje právě jeden výskyt entity B a naopak 

k jednomu výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity 
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- 1:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 

výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity A 

- M:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 

výskytu entity B existuje více výskytů entity A 

Určení vztahů mezi jednotlivými entitami (Tabulka 8) je důležité pro sestavení 

diagramu entit a vztahů, tzv. E/R diagramu (Obrázek 16). 

Tabulka 8 -  Přehled vztahů 

  Dokument Operace 
Typ 
operace Lokace Uživatel Role 

Dokument   1:N   1:N     

Operace 1:N   1:N   1:N   

Typ 
operace   1:N         

Lokace 1:N         M:N 

Uživatel   1:N       1:N 

Role       M:N 1:N   

Systém tedy obsahuje 5 vztahů typu 1:N a jeden vztah typu M:N. Problematickým 

vztahem v realizaci je vztah typu M:N v tomto případě vztah Role:Lokace (Obrázek 14), 

kde uživateli s přidělenou rolí může být umožněno přistupovat do více lokací a naopak do 

jedné lokace může přistupovat více uživatelů. 

 

Obrázek 14 - Vztah typu M:N 

Vztah typu M:N není možné realizovat přímo a musím ho tedy rozdělit spojovací 

entitou Definice role, která bude z obou stran propojena vztahem typu 1:N. (Obrázek 15) 
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Obrázek 15 -  Rozdělení vztahu typz M:N spojovací entitou 

Základní vztahy mezi entitami v systému vyjadřuje E/R diagram na obrázku 16. 

Diagram již obsahuje řešení s pomocnou spojovací entitou Definice role. 

 

 

Obrázek 16 – E/R diagram 

Atributy 

Vlastnosti a charakteristiky objektů nebo vztahů mezi objekty v datových modelech 

nazýváme atributy. Například jméno a typ dokumentu, jeho velikost nebo datum vytvoření 
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dokumentu uživatelem, jsou v našem případě atributy konkrétního dokumentu. Každá 

entita musí mít minimálně jeden jednoznačný atribut, který identifikuje jednotlivé výskyty 

entity. Ideální je využít pro tento atribut systémem generovanou například číselnou 

hodnotu, která je pak pro každý výskyt jedinečná. 

4.13.2 Relační datový model 

Relační datový model je jedním z nejpoužívanějších databázových modelů. Je 

nástrojem technologické úrovně. Má jednoduchou strukturu, kde data jsou organizována 

v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců. Jeho předlohou je konceptuální model, ale 

systém je popisován již v terminologii technologického prostředí. V případě mého návrhu 

je to prostředí Microsoft SQL. Využívám již standardizované zápisy atributů tohoto 

prostředí včetně doporučených formátů. [4] 

Na této úrovni již uvažujeme i fakt, zda pro některou entitu ve vztahu je tento vztah 

povinný resp. nepovinný. Uvažujeme tedy volitelnost, neboli parcialitu vztahu. V relačním 

schématu pak tento fakt vyjadřuji plnou šipkou, kde vztah je pro danou entitu povinný a 

prázdnou šipkou, kde vztah pro entitu povinný není. 

Relační schéma 

Relační schéma je grafickou prezentací relačního datového modelu. V zásadě 

vychází z E/R diagramu, avšak je transformací do podoby schématu s určením primárních 

klíčů, cizích klíčů, integritních omezení a datových typů jednotlivých polí. V relačním 

modelu je termín relace vyhrazen jedné databázové tabulce na rozdíl od konceptuálního 

modelu, kde je relace vnímána jako vztah mezi tabulkami. [4] 

V jednotlivých tabulkách relačního schématu definuji také vlastnosti jednotlivých 

pojmenovaných atributů. Jsou to Datový typ, který určuje druh dat, které se do příslušného 

pole budou zapisovat, Délka, která udává počet znaků, které je možno do pole zapsat a 

Formát, který určuje konkrétní podobu pole. 

Relační schéma pro navrhovanou databázi zobrazuje obrázek 17. 
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Obrázek 17 - Relační schéma 
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4.14 Návrh složek pro umístění dokumentů 

Z provedené analýzy oběhu dokumentů na jednotlivých střediscích organizace 

vyplynula potřeba konkrétních složek pro ukládání dokumentů. Toto rozdělení dokumentů 

do složek bude pomáhat uživateli při vyhledání konkrétního dokumentu. Systém bude 

realizován dle tohoto návrhu složek. V budoucnu bude mít administrátor možnost složky 

upravovat dle následných potřeb uživatelů. Složky jsou rozděleny do 7 základních složek, 

kde každá ze složek má další podsložky pro detailnější rozdělení dokumentů. 

Návrh složek pro prvotní realizaci je zobrazen na obrázku 18.  

 

Obrázek 18 - Návrh složek dokumentů 
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4.15 Technické vybavení pracovišť 

V organizaci vzniká, případně je do organizace přijato, velké množství dokumentů. 

Část dokumentů vzniká přímo v elektronické podobě a jejich možnost uložení do systému 

DMS je tak bezproblémová. Velká část dokumentů je však pořízena případně obdržena 

v papírové podobě, kde je nutnost před uložením do DMS dokumenty digitalizovat. Zde 

vidím případné investice do digitalizačních zařízení, kterých je ve společnosti jen několik. 

Při zavedení systému DMS je nutností, aby každé pracoviště, které přichází do styku 

s papírovými dokumenty, bylo vybaveno digitalizační jednotkou – skenerem. 

Z přehledu (Tabulka 9) vyplývá nepřipravenost některých pracovišť. Celkově by pro 

plnou vybavenost bylo zapotřebí pořídit 6 skenerů, resp. 5 skenerů v případě nepřipojení 

čerpací stanice do vnitropodnikové počítačové sítě. Z ekonomických důvodů navrhuji 

pořídit 4 kusy stolních skenerů bez podavače originálů a jeden skener s podavačem 

originálů, který by nahradil skener v ekonomickém oddělení. Nahrazený skener by byl 

použit na jednom z nevybavených pracovišť. 

Tabulka 9 - Přehled vybavenosti digitalizačními jednotkami 

 Most - Budovatelů Most - Rudolická Chomutov 

Vedení / Ekonomický útvar 2x Canon LIDE 110 HP LaserJet 1522  

Prodej NV/OV Brother EPC Není Není 

Servis Canon LIDE 110 Není 

Canon LIDE 25 

Sklad ND Není Není 

Stanice technické kontroly Canon LIDE 25   

Čerpací stanice Není   

Výběr stolního skeneru 

Z důvodů většinové práce s textovými dokumenty ve formátu A4 s minimálním 

objemem obrázků ve vyšších rozlišeních je pro digitalizaci dokumentů ve společnosti 

dostačující skener formátu A4 s rozlišením maximálně 2400x2400 dpi. 
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Navrhuji pořídit jeden z těchto skenerů (Tabulka 10): 

Tabulka 10 - Parametry skenerů 

typ formát Rozlišení [dpi] rychlost skenování strany A4 [s] cena [Kč] 

Canon LIDE 110 A4 2400 x 4800 16 1 280 

HP ScanJet 200 A4 2400 x 2400 21 1 404 

Výběr stolního skeneru s podavačem 

Z důvodů velkého objemu zpracovávaných dokumentů navrhuji pro potřeby 

ekonomického útvaru pořídit stolní skener s podavačem originálů. Navrhuji opět dvě 

možné varianty (Tabulka 11): 

Tabulka 11 - Parametry skenerů s podavačem originálů 

Typ formát Rozlišení [dpi] rychlost skenování [str/min] cena [Kč] 

Epson GT-1500 A4 1200 x 2400 12 6 107 

Plustek PL806 A4 600 x 1200 8 5 784 

Nutností je samozřejmě připojení pracovišť do vnitropodnikové počítačové sítě 

případně připojení do sítě Internet. Z důvodu bezpečnosti při nakládání s dokumenty 

citlivého charakteru bude při zavedení systému DMS hrát velkou roli možnost přístupu do 

systému z veřejné sítě Internet. Neboť každé pracoviště, pokud je připojeno do sítě 

Internet, je zároveň připojeno i do vnitropodnikové sítě společnosti, navrhuji přístup do 

systému DMS omezit pouze na pracoviště v rámci společnosti. 

Jediným problémem v této oblasti je středisko 05 – čerpací stanice PHM, které není 

žádným způsobem připojeno do podnikové počítačové sítě ani do sítě Internet. Současné 

hardwarové ani softwarové vybavení čerpací stanice nenutilo vedení společnosti tento 

problém řešit.  

Nabízí se dvě řešení. První je čerpací stanici nepřipojovat a nadále komunikovat 

s ostatními středisky prostřednictvím papírových dokumentů bez využití systému DMS, 

což z hlediska počtu dokumentů denně, který je minimální, je legitimní řešení.  

Druhým řešením je připojit čerpací stanici do podnikové počítačové sítě, a tím pádem 

i do sítě Internet. Neboť připojení pomocí pevné kabelové linky není z technických důvodů 

možné (neprostupnost přístupových kolektorů), nabízí se jediná reálná možnost, a to 
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připojit středisko pomocí bezdrátové technologie v pásmu 5GHz. K realizaci takového 

bezdrátového spojení je v tomto případě zapotřebí vybudovat na hlavní budově 

provozovny Budovatelů přístupový bod (AP – access point) a na budově čerpací stanice 

zřídit přijímací anténu s hw klientem. Pro toto spojení navrhuji použít zařízení UBNT 

Nanostation Loco M5, což je 802.11n outdoor jednotka s integrovanou duplexní anténou 

pro pásmo 5GHz s RJ45 rozhraním, pracující jak v režimu access point, tak v režimu 

klient. Celkové náklady odhaduji na 5 206 Kč bez DPH jak ukazuje tabulka 12. 

Tabulka 12 - Kalkulace připojení čerpací stanice 

 počet Cena [Kč] 

UBNT Nanostation Loco M5 2 ks 2 478 

UTP kabel CAT5e 30 m 300 

Elektroinstalační lišta MKE 11/15 2m 10 ks 340 

RJ45 koncovky 6 ks 18 

Anténní ocelový držák 2 ks 220 

Drobný pomocný materiál  50 

Práce technika á 300,- Kč/hod 6 hod 1 800 

Celkem ∑ 5 206 
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5 Realizace řešení 

Pro realizaci systému jsem se rozhodl zpracovat výsledné řešení v programovacím 

jazyku Visual Basic .NET, který je postaven na platformě .NET Framework s využitím 

SQL databáze Microsoft SQL Serveru. 

Systém se skládá ze dvou základních částí. První částí je databáze, ve které jsou 

ukládány veškeré informace pro chod systému. Druhou částí je pak klient, aplikace pomocí 

níž uživatel pracuje s daty uloženými v databázi. 

Z důvodu rozsáhlosti řešení takovéhoto systému jsem se soustředil jen na realizaci 

vybraných částí. Nerealizované části systému budou realizovány postupně do konce roku 

2013 a celý systém bude nejdříve začátkem roku 2014 podroben testování, které pozvolně 

přejde v nasazení ostré verze. 

Realizované části 

- Vytvoření databáze – tabulky dokumentů a uložení  

- Databáze – tabulky uživatelů a historie 

- Hlavní okno pro přehled dostupných dokumentů 

- Vkládání, mazání, zobrazování a hledání dokumentů 

- Rozdělení sekcí  

- Přihlašování uživatelů 

Nerealizované části  

- Nastavování práv uživatelů 

- Šifrování komunikace a zabezpečení souborového systému pro ukládání dokumentů 

- Historie akcí v systému 

5.1 Realizace databáze 

Databázi jsem vytvořil v Microsoft SQL Serveru 2005 Express Edition ve verzi 

9.0.5000 za pomocí nástroje SQL Server Management Studio Express (Obrázek 19), který 

je součástí rozšířené instalace. Jedná se o odlehčenou verzi Microsoft SQL Serveru 2005, 

která nahrazuje původní Microsoft SQL Data Engine (MSDE) a je zcela zdarma. Tato 
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verze Express je plnohodnotný Microsoft SQL Server bez omezení počtu uživatelů 

(na rozdíl od původního MSDE).  Má ale následující omezení: 

- Velikost SQL databáze je omezena na 4 GB diskového prostoru (nepočítá se do ní 

žurnál neboli LOG soubor SQL databáze). Pro potřeby realizovaného systému plně 

dostačující. 

- Verze Express využívá maximálně 1 procesor a 1 GB operační paměti serveru (ostatní 

prostředky serveru nevyužije, ale je plně funkční) 

 

Obrázek 19 - Ukázka prostředí MS SQL Server Management Studia 

Během realizace databáze jsem narazil na jeden problém. MS SQL na rozdíl od 

jiných databází (např. MS Access) nemá pole typu Automatické číslo. Automatické číslo 

lze použít například při vyplňování polí sloužících jako primární klíče. Tento nedostatek 

lze však řešit za pomocí vlastnosti Identity, kterou lze nastavit u buňky, u které 

požadujeme automatické číslování hodnoty. Zápis této funkce v MS SQL je ve tvaru 

IDENTITY(seed, increment), kde seed udává první hodnotu číslování a increment udává o 
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jakou hodnotu se zvedne automatické číslo při každém kroku. Nejčastěji se tedy používá 

zápis IDENTITY (1,1). 

Vytváření vztahů mezi relacemi v MS SQL. 

V MS SQL 2005 jsou dva způsoby vytváření vztahů. Přes příkazovou řádku databáze 

nebo přes SQL Management Studio. Pro vytváření vztahů jsem využil druhou možnost. 

V Manegement Studiu k tomuto účelu slouží dialogové okno Foreign Key Relationship, 

kde je každý vztah definován propojením primárního klíče zdrojové tabulky s cizím klíčem 

cílové tabulky. V ukázkovém příkladu na obrázku 20 je zdrojovou tabulkou Dokument 

s primárním klíčem id_dokument a cílovou tabulkou je Operace s cizím klíčem 

id_dokument. 

 

Obrázek 20 - Vytváření relací v MS SQL Server 

5.2 Propojení programové části systému s databází 

Ke komunikaci mezi programovou částí a databází jsem využíval tří základních SQL 

dotazů SELECT, INSERT, DELETE. Dále uvádím jejich základní syntaxe. 

SELECT sloupce FROM tabulka WHERE restrikce ORDERED BY sloupec seskupení 

Dotaz pro výběr dat z databáze, kde sloupce znamenají příslušné sloupce tabulky, které se 



Robert Weiss: Informační systém pro správu dokumentů v organizaci 

2013  47 

vybírají, tabulkou je míněna konkrétní tabulka databáze z které vybíráme, restrikce je 

určitá podmínka omezující výběr a sloupec seskupení je sloupec tabulky, podle kterého se 

má výběr řadit. 

Na části programového kódu (Obrázek 21) bych rád ukázal použití SQL dotazu 

přímo v činnosti aplikace. Pomocí nadefinovaného dotazu plním dataset (datovou sadu), 

což je objekt, který umožňuje na základě použitého SQL dotazu načíst do svých struktur 

data z databáze, přičemž zachovává jejich původní datový typ i formát tak, jak jsou 

uložena v databázi. K datům je následně možno přistupovat pomocí tří indexů (Tables, 

Rows, Items). S naplněným datasetem pak pracuji již v samotné aplikaci bez nutnosti být 

připojen do databáze a v okně aplikace zobrazuji konkrétní hodnoty buněk tabulky podle 

umístění v řádcích a sloupcích. 

Sub Prekresli() 
        Dim con As New SqlClient.SqlConnection(ConnectionString) 
        Dim ds As New DataSet 
        Dim da As SqlClient.SqlDataAdapter 
 
        con.Open() ' pomocí dat z ConnectionStringu otvírám spojení 

Dim Sql As String = "select * from dokument where id_lokace = #lokace# 
                     order by jmeno" 

        Sql = Sql.Replace("#lokace#", lokace) ' vytvářím platný SQL dotaz 
        da = New SqlClient.SqlDataAdapter(Sql, con) 
        da.Fill(ds) 
        con.Close() ' uzavírám spojení 
        Dim pocetradku = ds.Tables(0).Rows.Count 

        ListBox1.Items.Clear() 
        ListBox2.Items.Clear() 
        ListBox3.Items.Clear() 
        ListBox4.Items.Clear() 

 
        For i As Integer = 0 To pocetradku - 1 
 

ListBox1.Items.Add(ds.Tables(0).Rows(i).Item(1))            
ListBox2.Items.Add(ds.Tables(0).Rows(i).Item(2))            
ListBox3.Items.Add(ds.Tables(0).Rows(i).Item(4))            
ListBox4.Items.Add(ds.Tables(0).Rows(i).Item(6)) 

        Next 
    End Sub 

Obrázek 21 - Ukázka kódu s použitím dotazu SELECT 

DELETE FROM tabulka WHERE podmínka 

Dotaz, který smaže řádek v konkrétní tabulce podle určitého kritéria (podmínky). Tento 

dotaz je v programu použit na odstranění informací o zvoleném dokumentu. Program před 

smazáním dokumentu vyzve uživatele hláškou „Opravdu chcete smazat tento dokument?“ 

k potvrzení odstranění dokumentu. 
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INSERT INTO tabulka (seznam sloupců ) VALUES (seznam hodnot) 

Dotaz, který vloží do tabulky nový řádek a do jednotlivých polí tabulky zapíše příslušné 

hodnoty. 

V další části programového kódu (Obrázek 22) demonstruji použití dotazu INSERT 

na vkládání informací o novém dokumentu do databáze. V úvodu zobrazuji formulář pro 

výběr dokumentu a zadání názvu a typu. Čekám na potvrzení formuláře, poté přejímám 

potřebné informace a určuji zbývající hodnoty (velikost, datum). Sestavuji postupně celou 

podobu SQL dotazu INSERT do textové proměnné sql a následně spouštím dotaz, který 

vytvoří v databázi nový řádek a jednotlivé buňky naplní příslušnými hodnotami. 

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
        Dim dlg As New Dialog1()   'vytvářím objekt nového okna 
        If lokace > 0 Then 
            If dlg.ShowDialog() = DialogResult.OK Then 'zobrazuji formulář 
                'inicializace objektu spojení na databázi 
                Dim con As New SqlClient.SqlConnection(ConnectionString) 
                Dim sql As String 
                'zjisťuji hodnoty z okna 
                Dim soubor = dlg.filesListBox.SelectedItem.ToString 
                Dim nazev As String = dlg.TextBox1.Text  
                Dim typ As String = dlg.ComboBox1.Text     
                Dim datum As DateTime = Date.Today 
                ' zjišťuji velikost 
                Dim velikost As String 
                Dim thisfile As System.IO.FileInfo =             
                                My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(soubor) 
                velikost = thisFile.Length.ToString 
                con.Open() ' pomocí dat z ConnectionStringu otvírám spojení 
                Dim cmd As New SqlClient.SqlCommand() 
                cmd.Connection = con 
                sql = "Insert into dokument (jmeno, typ, velikost, datum, soubor, 
                      id_lokace) Values ('#nazev#', '#typ#', #velikost#, '#datum#', 
                      '#soubor#', #lokace#)" 
                sql = sql.Replace("#nazev#", nazev) 
                sql = sql.Replace("#typ#", typ) 
                sql = sql.Replace("#velikost#", velikost) 
                sql = sql.Replace("#datum#", datum) 
                sql = sql.Replace("#soubor#", soubor) 
                sql = sql.Replace("#lokace#", lokace) 
                cmd.CommandText = sql 
                cmd.ExecuteNonQuery() 
                con.Close() 
            End If 
        Else 
            MsgBox("Není vybráno žádné středisko") 
        End If 
        Prekresli() 
    End Sub 

Obrázek 22 - Ukázka kódu s použitím dotazu INSERT 
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5.3 Realizace hlavního okna klienta systému 

Pro realizaci klienta systému jsem použil Microsoft Visual Basic 2010 Express, který 

je po registraci možno využívat zdarma i pro komerční účely. Důležitým předpokladem pro 

fungování aplikací vytvořených v MS Visual Basic je nainstalované prostředí .Net 

Framework. 

Po spuštění aplikace se nejdříve zobrazí okno pro přihlášení uživatele (Obrázek 23). 

Po zadání ID uživatele a hesla se provede kontrola přihlašovacích údajů. V případě 

správného zadání se spustí hlavní okno aplikace. V opačném případě se aplikace zavře. 

 

Obrázek 23 - Přihlášení uživatele 

Hlavní okno klienta systému je rozděleno do tří částí: 

- Menu, které je použito pro navigaci mezi jednotlivými složkami dokumentů, se při 

označení konkrétní složky rozbalí a umožní vybrat jednu z dalších podsložek tak, jak 

je vidět na obrázku 24. Zvolil jsem toto neobvyklé řešení, kdy pro funkce aplikace jsou 

použita výhradně funkční tlačítka a menu programu je takto nestandardně využito pro 

navigaci. 

 

Obrázek 24 - Navigace složek dokumentů 
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- Skupina funkčních tlačítek (Tabulka 13) 

Tabulka 13 - Funkční tlačítka 

 
Zobrazí formulář pro výběr nového dokumentu, který 

poté vloží do aktuálně vybraného umístění (podsložky 

dokumentů). 

 
Po potvrzení hlášky „Chcete opravdu smazat tento 

dokument?“ smaže aktuálně vybraný dokument. 

 
Zobrazí formulář pro vyhledávání dokumentů 

 
Dle typu dokumentu zobrazí vybraný dokument 

v externím editoru resp. prohlížeči dokumentů 

- Prostor pro zobrazení seznamu dokumentů (Obrázek 25). Prostor je rozdělen do čtyř 

částí, kde každá zobrazuje určitý atribut dokumentu. Jsou to Název dokumentu, Typ 

dokumentu, Velikost dokumentu (v bytech) a Datum vložení dokumentu. Velikost a 

Datum vložení jsou atributy zjišťované systémem automaticky při vkládání 

dokumentu. Název dokumentu a Typ dokumentu určuje uživatel. 

 

Obrázek 25 - Hlavní okno klienta systému 
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5.4 Funkce aplikace 

Vkládání nových dokumentů – proces, při kterém je uživatel vyzván, aby vybral 

dokument, který chce vložit do systému (Obrázek 26). Uživatel nejdříve vybere složku, do 

které chce dokument vložit. Poté stiskne tlačítko Vlož nový dokument a zobrazí se nové 

dialogové okno, kde uživatel vybere dokument z pevného disku, zadá zobrazovaný název 

dokumentu a zvolí z roletového menu typ dokumentu. Systém poté dokument překopíruje 

do uložiště dokumentů a do databáze zapíše příslušné informace o dokumentu. Jsou to 

název, typ dokumentu, velikost, uložení, cestu k souboru a datum vložení. 

 

Obrázek 26 - Vkládání dokumentu 

Odstraňování dokumentů – proces pro odstranění nepotřebných dokumentů ze 

systému. Uživatel vyhledá konkrétní dokument v příslušné složce dokumentů. Označí jej a 

stiskne tlačítko Smaž dokument. Aplikace uživatele vyzve k potvrzení odstranění 

dokumentu a v případě kladného potvrzení odstraní dokument i informaci z databáze. Do 

transakčního logu zapíše informaci o odstranění dokumentu včetně informace kdo a kdy 

dokument odstranil. 
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Vyhledávání dokumentu – proces pro vyhledání konkrétního dokumentu, který 

umožňuje uživateli po stisku tlačítka Hledej dokument vyhledat dokument podle názvu 

dokumentu nebo jeho části. Výsledkem je pak seznam dokumentům, které ve svém názvu 

obsahují uživatelem zadaný text. 

Zobrazení dokumentu – proces, který po stisku tlačítka Zobraz dokument spustí 

externí prohlížeč dokumentů a zobrazí v něm vybraný soubor. Zobrazení dokumentu lze 

vyvolat i dvojitým klikem na vybraný soubor. 
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6 Závěr 

V diplomové práci jsem se věnoval problematice systémů pro správu dokumentů, 

které se v dnešní době stávají důležitou součástí informačních systémů mnohých 

společností. Správné použití správy dokumentů jim dává strategickou výhodu oproti 

konkurenci, díky tomu, že informace jsou systematicky uloženy a doba vyhledání 

relevantní informace se snížila na minimum. 

Smyslem této práce bylo podání základního přehledu o problematice DMS systémů, 

analýza požadavků organizace z hlediska DMS, návrh a realizace vybrané části systému 

pro správu dokumentů. 

V úvodní kapitole jsem nejdříve uvedl pojmy v oblasti správy dokumentů tak, jak je 

vymezuje zákon o archivnictví a spisové službě a popsal jaké výhody má použití systému 

pro správu dokumentů pro organizaci. 

V další kapitole jsem analyzoval oběh dokumentů v organizaci na jednotlivých 

pracovištích a shromáždil potřebné informace pro návrh systému pro správu dokumentů.  

V samotné analýze jsem zohlednil svoji mnohaletou zkušenost s touto organizací a využil 

informace předané pracovníky jednotlivých pracovišť. 

Dalším krokem byl návrh vybrané části DMS systému. Jednalo se o návrh databáze 

pro ukládání informací o dokumentech, a o aplikaci klienta používaného k přístupu 

k databázi a k samotným dokumentům. Návrh aplikace jsem zpracoval za pomocí 

diagramů jazyka UML a návrh databáze pomocí E/R diagramu. 

Poslední v mé práci byla samotná realizace vybrané části řešení. Databázovou část 

jsem vytvořil v Microsoft SQL Serveru a aplikační část pak v Microfost Visual Basicu. 

Celý systém bude po dokončení všech částí nasazen v organizaci pro níž je vyvíjen. 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že cílů diplomové práce bylo 

dosaženo. 
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