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V této diplomové práci je zpracovaná problematika firemního softwaru. který je 

v sou asnosti používán jak pro ú ely st ediska vývoje tak i pro importy dat do výrobního 

informa ního systému. Z tohoto d vodu bude diplomová práce na základ  §17 Zákona o 

Vysokých školách, l. 26 odstavec 9 Studijního a zkušebního ádu pro studium 

v magisterských studijních programech VŠB-TUO rozd lena na ve ejnou ást a neve ejnou 

Technickou zprávu ve které jsou podrobn  zpracované kapitoly 10 a 11 . 

 

 

Již n kolik let pracuji pro spole nost OSRAM, která je p edním výrobcem sv telných 

zdroj  a své jméno buduje také na rozsáhlých projektech v oblasti životního prost edí. Tato 

nadnárodní spole nost má své pobo ky na t ech sv tových kontinentech.  

Pobo ka OSRAM eská republika s.r.o., jejíž výrobní závod sídlí v Bruntále, má 

n kolik set zam stnanc  a pat í dnes již neodlu iteln  k tomuto regionu. Výroba tohoto 

závodu, v n mž pracuji, se skládá ze t í divizí:  

 divize dráty 

 divize spirály 

 divize sv telné komponenty (display optic) 

 

Mnoho vlastních zkušeností i zprost edkovaných poznatk  o tom,  jak funguje sou asný 

software, který se používá pro vývoj a návrh spirál v OSRAM eská republika s.r.o., mne 

vedlo ke zvolení si tohoto tématu. Stávající software je z hlediska široké škály výrobk , jež 

firma produkuje, již zastaralý. To se projevuje p edevším v základním nastavení, kdy 

jednotlivé podprogramy spolu p estávají komunikovat a v t ch nejzazších p ípadech nakonec 

dochází k selhání ásti programu a následné ztrát  všech nov  založených dat. Nejen tento 

problém by m l odstranit nov  vyvinutý software. Sou asn  by m l tento nový software 

usnadnit a zárove  také áste n  nahradit práci procesních inženýr , ale i technika, který tato 

data do systému zadává. Na základ  nov  spušt ného softwaru by m ly být eliminovány 
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veškeré chyby, v etn  chyb zp sobených lidskou inností, které se momentáln  vyskytují 

v souvislosti s používáním zastaralého programu.   

 

Hlavním cílem mé diplomové práce s názvem Hodnocení informa ního potenciálu 

softwaru „EYE“ – stanovení p edpoklad  jeho racionální adaptace je vytvo ení metodiky pro 

po izování kmenových dat pro pot eby R&D ve vazb  na informa ní systémy, které podporují 

výrobní procesy. V diplomové práci jsem vytvo il teoretický návrh optimální implementace 

nového softwarového ešení, které bude zjednodušovat innosti spojené s výrobou nových 

produkt , p ípadn  se zm nami produkt  stávajících. Ve spojitosti s tímto úkolem se dále 

v práci v nuji analýze sou asného softwaru, zhodnocení existujících aplikací, které 

v sou asnosti eší tuto problematiku, provedení jejich teoretického rozboru a následného 

pojmenování pozitiv a negativ. Také jsem vyhodnotil rizika zavád ní nového systému  

a potencionální dopady na zákazníka. Krom  teoretických podklad  jsem zárove  

nashromáždil dostate né množství praktických poznatk , které vypovídají o reálné podob  

sou asné agendy v praxi.   

 

Má diplomová práce má pomoci k lepšímu pochopení vlastní podstaty v sou asnosti  

používaného softwaru. Dále má p isp t k osv tlení problematiky spojené se zavád ním 

nového softwarového produktu a nastínit n které z možností zp sob  implementace. To vše 

s ohledem na vysokou náro nost této problematiky. Jedním z hlavních d vod  zavedení 

nového programu je zejména optimalizace inností, které jsou spojeny jak s p ípravou 

prototyp , tak následn  i výrobou samotnou. 

 



 5

 

Podle studijní opory Úvod do softwarového inženýrství [1] je „kvalita souhrn vlastností  

a charakteristik výrobku, procesu nebo služby, které ukazují jeho schopnost splnit ur ené 

nebo odvozené pot eby. Kvalita však není definovaná jako absolutní míra, ale pouze jako 

stupe  spln ní požadavku.“  

 

Standardní postup p i vývoji nového softwarového produktu spo ívá p edevším v t chto 

bodech:  

 rychlá implementace 

 neznámá kvalita programu 

 rychlé testování s cílem naleznout a odstranit chyby 

 

Existuje však n kolik odlišných pohled  na kvalitu, a to podle rozvrstvení a uživatelské 

úrovn  len , kte í se podílejí na vývoji a užívání programu. Obsah slova kvalita bude mít 

jiný význam pro uživatele, tv rce i manažera. Zatímco uživatel up ednost uje jednoduchost  

a spolehlivost, tv rce m že zajímat itelnost a modifikace. Manažer bude kvalitu posuzovat 

na základ  dohodnutých požadavk  v návaznosti na as a finance. U produkt  jako je nový 

software bývá ale mylné porovnávat jeho kvalitu s funkcionalitou. Toto tvrzení vychází 

z podstaty, kdy nap íklad velmi složitý systém m že mít nízkou kvalitu a tím vykazovat velké 

množství chyb, naopak jednoduchý a uživatelsky p íjemný systém s pln  otestovanými 

funkcemi, bude vykazovat chyb minimum. Z toho je tedy vyvozeno, že kvalitní produkt by 

m l obsahovat minimum chyb. Ovšem i toto tvrzení není zcela v po ádku, a to zejména 

z pohledu kvalita versus cena, kdy vznikají nové náklady v souvislosti s odstra ováním chyb 

a to jak ve fázi testovací, tak implementa ní. To m že vést až k paradoxní situaci, kdy 

budeme majitelem kvalitního, tém  bezchybného programu ovšem za cenu nap íklad 

trojnásobn  vyšší, než jsme p edpokládali. V praxi je tedy vždy vhodné zvolit ú inný 

kompromis mezi asovou délkou projektu, kvalitou, chybami a náklady.  

[1] 
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Softwarové inženýrství a jeho vývoj byl zna n  ovlivn n zm nou, kdy se pom r mezi 

cenou hardwaru a softwaru a provozními náklady, za al zna n  lišit. V pr b hu asu a vývoje 

za alo docházet k tomu, že zatímco hardware se zmenšoval, byl rychlejší a levn jší, programy 

softwaru za aly být propracovan jší a sofistikovan jší. Tím pádem se za aly m nit i jejich 

ceny. V sou asnosti platí obecné pravidlo, které íká, že pokud chce firma za používání 

softwaru celkov  ušet it, je lepší vynaložit v tší úsilí do jeho vývoje, než následn  ešit jeho 

negativa. 

 

 

I p esto, že první projevy tzv. softwarové krize se za aly objevovat na konci šedesátých 

let minulého století, stále ješt  v dnešní dob  existuje. Vyzna uje se p edevším neúnosným 

prodlužováním a prodražováním projekt , problematickou údržbou a v neposlední ad   

i nízkou kvalitou.  

 

 

Zákaznický software bývá d laný p ímo na míru pro konkrétní zákazníky. Ve v tšin  

p ípad  se jedná o software, který je vytvá en pro v tší firmy, jež ho používají pro ur itou 

specializovanou oblast. Cena klasického, takzvan  krabicového softwaru, je v porovnání se 

zákaznickým o n kolik ád  nižší, a to z toho d vodu, že zákaznický software je prodán 

pouze jednou. Tento zákaznický software m že být vyvinut dvojím zp sobem. Bu  si ho 

zákazník objedná u specializované softwarové firmy, nebo si na jeho vývoj najme 

programátora, který systém vyvine a následn  se stará o jeho údržbu. Typickým p íkladem 

takového produktu jsou systémy pro ízení a podporu výroby.  
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Mezi základní problémy p i vývoji softwaru pat í: 

a) Složitost – pochopení r zných stav  systému je velice náro né, nastávají problémy  

s rozší eními a úpravou.  

b) Neviditelnost – nejsme schopni p esn  ur it, co chybí, a neexistuje p ijatelný zp sob 

reprezentace, který by pokryl všechny oblasti (nejznám jší je tzv. syndrom 90% hotovo, kdy 

se p i posuzování hotové ásti vychází z odpracovaného, ne však z hotového). 

c) Nestálost – p ibývají požadavky na úsp šn  používaný software v  m nícím se prost edí, 

který p ežívá hardwarové prost edky. 

d) P izp sobivost – pokud dojde ke zm n , m l by se p izp sobit software hardwaru, nem lo 

by to být opa n . 

 

 

Další problémy p i vývoji softwaru jsou: 

a) Specifikace požadavk  – nejasná a neucelená p edstava ze strany uživatele o výsledném 

softwarovém systému, formulace požadavk  bývá neúplná, špatná znalost problematiky  

ze strany softwarového inženýra. 

b) Náchylnost k chybám – velké množství chyb se projeví až p i samotném spušt ní  

a provozu nového softwaru, následné odstra ování vede k návratu do etap vývoje. 

c) Nízká znuvupoužitelnost – ve velké mí e se nový software tvo í od za átku, kdy  

se prakticky vždy znovu objevuje již d íve vymyšlené. 

d) Zp sob stárnutí softwaru – p idáváním nových funkcí ve spojení s opravami chyb, 

dochází k postupné degradaci struktury a ke snižování spolehlivosti. 
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Následující obrázek znázor uje chybovou k ivku softwaru. V ideálním p ípad  se p i 

zavád ní nového softwaru vyskytuje velké množství chyb, jejichž po et by se m l po vylad ní 

softwaru zmenšit na akceptovatelné minimum. Ve skute nosti se k akceptovatelnému minimu 

chyb p iblížíme pouze na dobu, než za nou nar stat požadavky na nové funkce stávající 

softwaru. Proto skute ná k ivka nekopíruje ideální stav, ale s rostoucím po tem chyb, které 

se generují z nar stajících požadavk , za ne mít vzr stající tendenci.  

 

 

 

 

Obrázek 1 – Chybová k ivka softwaru  (zdroj: [1] ) 
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Každý software prochází ur itým vývojem, íkáme, že má sv j životní cyklus. Životní 

cyklus softwaru je rozd len do n kolika vývojových etap. U každé etapy se musí definovat 

její vstupy, dále nutné innosti, které musí prob hnout v této etap  a samoz ejm  o ekávané 

výstupy po skon ení etapy. Posloupnost jednotlivých etap vývoje softwaru m že být r zná  

– existuje tedy n kolik model  životních cykl  softwaru.  

 

 

Etapy životního cyklu softwaru popisují innosti, které souvisí s jeho vývojem. 

Jednotlivé etapy m žeme podle jejich hlavní innosti nazvat takto:  

 etapa analýzy a specifikace požadavk   

 etapa tvorby architektonického a podrobného návrhu 

 etapa implementace a testování sou ástí 

 etapa integrace a testování v systému 

 etapa provozu a údržby 

 

Bylo zjišt no, že nejvíce asu a pen z je spot ebováno v etap  provoz a údržba. Proto je 

nezbytné, v novat v tší úsilí v úvodních etapách vývoje softwaru, a to zejména z d vodu 

úspor p i následném provozu a údržb  softwaru. 

 

Nyní podrobn ji charakterizujeme jednokilové životního cyklu softwaru. 

 

1. Etapa analýzy a specifikace požadavk  

Tato úvodní etapa je orientovaná na požadavky zákazníka. Jde zde p edevším o získání 

jasných, úplných a konzistentních požadavk . Sou ástí této etapy by m la být studie 

proveditelnosti, identifikace rizik a zejména plán akcepta ního testování. Statistiky vypovídají 

o náro nosti odstran ní chyb. Náklady rostou tím více, ím pozd ji je chyba ve specifikaci 

detekována.  
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2. Etapa tvorby architektonického a podrobného návrhu 

V této etap  jde hlavn  o vyjasn ní koncepce systému a jeho dekompozici, která 

vyžaduje p edevším vymezení funkcionality jednotlivých podsystém  a definování vztahu 

mezi nimi (komunika ní rozhraní). V této etap  se definuje testování celého systému 

(integrace jednotlivých podsystém  do jednoho celku).  

Sou ástí této etapy je i podrobný návrh, který se zam uje p edevším na stanovení 

logické a fyzické struktury dat, dále také na zp soby ošet ování chybových stav . Sou asn  

s tímto návrhem dochází k plánu implementace jednotlivých ástí, s ímž úzce souvisí výše 

náklad  na projekt a návrh testu sou ástí v etn  testovacích dat. 

 

3. Etapa implementace a testování sou ástí 

V pr b hu této etapy dochází k realizaci softwarových sou ástí, jejich dokumentaci  

a implementaci. 

 

4. Etapa integrace a testování v systému 

B hem této etapy dochází k testování celého systému, p i kterém vyvstanou na povrch 

chyby, které nebylo možné odhalit p i testování jednotlivých sou ástí. Tuto etapu nelze 

vynechat z toho d vodu, že p i oprav  chyb u jednotlivých ástí dochází znovu k zanesení 

chyb nových.  

Sou ástí této etapy je také akcepta ní testování a instalace – jedná se o testování 

softwaru uživatelem, na jehož základ  jsou odhaleny závažn jší nedostatky, po jejichž oprav  

dochází k akceptaci systému uživatelem. Následuje instalace a proškolování uživatel  

samotných.  

 

5. Etapa provozu a údržby 

V této etap  dochází k pr b žné oprav  nalezených chyb, rozši ování softwaru o další 

položky, p ípadn  p izp sobování programu novým požadavk m.  
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V této kapitole jsou definovány jednotlivé etapy životního cyklu a jejich posloupnost,  

ze kterých musí následn  vzejít reálný výstup v návaznosti na hodnocení. 

 

Vodopádový model 

Jeden ze základních typ  model , ve kterém jsou jednotlivé etapy azeny za sebou a 

každá další za íná až po ukon ení té p edešlé. Jedná se o nejstarší a nejp irozen jší model 

životního cyklu, u kterého dochází k chybám prost ednictvím uživatele, který nebývá schopen 

p edem stanovit všechny požadavky. Po spušt ní softwaru dochází k odhalení chyb, 

následným opravám a p ipomínkám, z ehož op t vyvstanou další potíže. Tím dochází 

k zacyklení celého procesu spušt ní a užívání nového softwaru, který se následn  musí op t 

analyzovat a provedené opravy testovat. Každý další nový zásah do již vytvo ených ástí 

softwaru znamená op t generování nových chyb v celém systému.  

 

 

Obrázek 2 – Vodopádový model softwaru (zdroj: [1] ) 
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Iterativní model 

Výhodou tohoto modelu životního cyklu softwaru oproti vodopádovému modelu je 

zejména rozd lení procesu vývoje softwaru do takzvaných iterací, kdy se testují jednotlivé 

skupiny (iterace) postupn . Nep ehlédnutelnou výhodou je pak zejména testování díl ích ástí 

(celk  s neúplnou funkcionalitou), což napomáhá up esn ní jednotlivých požadavk , které 

jsou vždy zohledn ny v následné iteraci. Nevýhodou m že být horší návrh struktury softwaru, 

ovšem pouze za p edpokladu, že nejsou známy cílové požadavky na projekt.  

 

 

Obrázek 3 – Iterativní model softwaru (zdroj: [1] ) 

 

 

Inkrementální model 

Inkrementální model je podobný iterativnímu modelu, dochází zde rovn ž k rozd lení  

na jednotlivé ásti, u nichž dochází k postupnému testování, ovšem je zde p esn  známa 

struktura a nedochází zde k negativním dopad m po pozd jším up esn ní požadavk .  

 

 

Spirálový model  

Ve spirálovém modelu se používá zavedení prototyp  a dále také analýza rizik, dochází 

stejn  jako u p edešlých model  k opakování jednotlivých etap s tím rozdílem, že zde uživatel 

testuje pouze prototyp dané ásti, která se po úsp šném ov ení již dále nepoužije, ale vytvo í 
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se tato ást celá nová i s použitými opravami i úpravami. To celé p ispívá k ist jšímu a práce 

schopn jšímu systému. Jsou zde ovšem vyšší náklady na prototypy, ty však kompenzuje 

ušet ený as, který získá uživatel již hotovými ástmi softwaru, které jsou použitelné,  

a u kterých jsou jen nepatrné nedostatky, v etn  ist jších verzí aplikace. 

 

 

Obrázek 4 – Spirálový model softwaru (zdroj: [1] ) 

 

Rational unified process 

Jedná se o výsledný model výzkumu, který se používá pro ízení reálných softwarových 

projekt , a který vznikl v rámci kooperací velkých firem sdružených pod jednoho 

kooperátora. Pracuje se na principu itera ního modelu, ovšem za p isp ní vizualizace, jazyka 

UML (unified modeling language), dále také pr b žné kontroly kvality, a ízení zm n.  

 

Agilní metodologie 

Vzhledem k tomu, že ur ité metody postupem vývoje zmohutn ly, nejsou p íliš vhodné 

pro projekty menších formát  a zbyte n  tyto systémy pouze prodražují. Proto byla vytvo ena  

tzv. agilní metoda, jež klade d raz zejména na lov ka jako na faktor, který ur uje kvalitu 

výsledného produktu.  

[1, 3, 4, 5, 8, 14] 
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Existují dva základní p ístupy pro implementaci: zdola nahoru a shora dol . P i použití 

p ístupu zdola nahoru dochází na po átku k zavedení ástí na nižších stupních úrovn , které 

se následn  spojují do v tších celk . Podstatnou výhodou jsou již upravené (odlad né) ásti 

na nižších úrovních, které lze p ímo použít pro vytvo ení modulu na vyšších úrovních. 

Nevýhody tohoto p ístupu jsou pak zejména chyby v logice, které vyvstanou na povrch 

až v období integra ní fáze a dále také, že systém je možno p edvád t až po jeho dokon ení. 

V opa ném p ípad , kdy dochází k zavedení implementace shora dol , se primárn  vytvá í 

moduly ídící vyšší úrovn  a teprve poté se dokon ují ásti nižších úrovní. Výhodou je brzká 

demonstrace systému. Za negativa lze považovat n kolikanásobné ov ování správnosti 

logiky na modulech, které simulují práci podsystém . Obecn  lze potom íci, že první p ístup, 

tedy zdola nahoru, je mén  náro ný a komplexn  vzato jednodušší. Praxe však zná a využívá 

p ístupy oba.  

 

 

V praxi existují dva druhy aplika ních balík  a to: 

1. Produkt na trh - nový software si uživatel zakoupí a instaluje jako komplet. Zákazník 

se v tomto p ípad  neú astní jeho výroby a údržbu systému a provoz si provádí sám.  

2. Produkt pro zákazníka – jedná se nej ast ji o ERP systém, tedy podnikový informa ní 

systém, jehož zavád ní probíhá formou projektu. Ovšem provoz a údržba je pokryta formou 

outsorcingu ze strany dodavatele. Jde samoz ejm  o službu, která je placená. Zavedení 

nového produktu se provádí u zákazníka. Jeho sou ástí bývá p enos a kontrola správnosti dat, 

p i emž se zákazník ú astní jak projektu, tak i schvalovacího ízení. 
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Náro nost vývoje nového softwaru, zvládnutí implementace v etn  odstran ní chyb je 

velice složitý proces a od okamžiku, kdy je software skute n  hotový do okamžiku, než je 

skute n  provozuschopný uplyne velice dlouhá doba. To vyjad uje zákon 90:10, který je 

znázorn n v následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5 – Grafické znázorn ní zákona 90:10 (zdroj: [13] ) 

 

Podle tohoto zákona platí, že pokud programátor hlásí, že má z 90 % spln no, spln no 

je pouze 10 % a do zprovozn ní softwaru ješt  90 % práce zbývá.     

 

 

Jedná se o kritický moment z hlediska vložení velkého množství dat v co nejkratším 

asovém období. Zde musíme vycházet ze dvou možných variant a to: 

1. Data již existují, ale v jiném informa ním systému – potom se p evod existujících dat 

provádí pomocí systému ízení báze dat.  

2. Data ješt  neexistují – je nutné teprve provést sb r dat, která se následn  vloží  

do databáze.  
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Princip této metody je velmi asto p irovnáván k dalším podobným metodám, kterých 

využívá sou asná praxe. Jedním z t chto p edstavitel  je i tzv. Paterovo pravidlo, známé též 

jako pravidlo 80:20, které doporu uje soust edit se na 20 % hlavních inností, které vytvo í 

osmdesátiprocentní efekt.  

 

 

I p esto, že je nezbytn  nutné prov it funk nost systému již v období jeho vytvá ení,  

má tento krok i svá úskalí. Ta spo ívají p edevším v tom, že ne vždy je nutná stprocentní 

správnost. Jako p íklad lze demonstrovat opomenutí maximální cenové hranice, kdy m že 

dojít jak k asové prodlev , tak i ke zbyte n  nar stající cen  za vytvo ený program a to jen 

na základ  vytvá ení té ásti softwaru, která pokrývá nepatrný zlomek celkové problematiky, 

pro kterou je program ur en. Typy ov ování mohou být statické a dynamické, kdy statické 

ov ování nevyžaduje samotný b h programu a kontrolují se nap íklad pouze dokumenty. 

Zatímco u dynamického prov ování dochází již k samotnému testování. Tedy je zde nutnost 

spušt ní, a  už programu samotného, p ípadn  pouze prototypu, ze kterého jsou již ur ité 

výstupy pro porovnání. Vše je p ehledn  znázorn no na následujícím schématu. 

 

 

Obrázek 6 – Schéma statického a dynamického ov ování softwaru (zdroj: [1] ) 

[1, 2, 9, 11, 13] 
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Obecn  lze íci, že cílem každého testování je odhalení nedostatk  a test, který žádné 

nedostatky neodhalí je neúsp šný. V praxi to vypadá jako na následujícím schématu 

testovacího procesu. V první ad  dojde k návrhu testovacích vstup , které jsou složeny  

ze vstupních a výstupních dat. Tyto položky jsou následn  zadávány do programu, ímž  

se generují výstupy, které jsou následn  porovnávány s daty testovacích vstup . 

Pravd podobným výsledkem je odhalení chyby, ovšem m že nastat i situace, kdy m že být 

chyba již v testovacích vstupech. I když celý proces vypadá velice jednoduše, nese s sebou 

také potencionální rizika. Ta mohou být nap íklad ve složitosti odhalení chyby ve zdrojových 

textech programu. Další p ípad, který je ješt  problemati t jší je výb r testovacích vstup , 

kdy dochází k výb ru zástupce, jenž p edstavuje pouhý zlomek celé množiny, která bude 

programem ízena. Na tomto podklad  lze tedy íci, že testování jako takové nem že 

prokázat, že v systému chyby nejsou, ovšem pouze ukáže, že tam chyby jsou. Jakým 

zp sobem tedy volit testovací vstupy a jejich kritéria si vysv tlíme v následujících kapitolách.  

 

 

Obrázek 7 – Schéma testovacího procesu (zdroj: [1] ) 
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Volba výb ru testovacích vstup  závisí na kritériích, která musí spl ovat ur ité 

podmínky. D raz by m l být kladen p edevším na odhalení r zných chyb za použití co možná 

nejmenšího po tu testovacích zástupc . Tedy snaha odhalení nejv tšího možného po tu chyb 

za použití minimálního testovacího vstupu. To vše s ohledem na asový horizont i plán tak, 

aby tyto výsledky bylo možno využít. Dodejme, že p íprava a realizace test  stojí nemalé úsilí 

a s tím spojené i finan ní prost edky. Výsledkem by m l být uvážený kompromis, mezi všemi 

výše zmín nými atributy.  

 

 

Jde o výb r testovacích vstup  náhodn . Nevýhodou je málo pravd podobný výb r 

okrajových hodnot za velmi vysokého výskytu programátorských chyb. Jeho použití  

se doporu uje jako vhodný dopln k, ne ovšem jako hlavní testování. 

 

 

Zde bývá testovacím základem pouze specifikace, aniž by byla brána v potaz vnit ní 

struktura programu. Dalším krokem je rozd lení vstup  a výstup  do ur itých t íd dle jejich 

ekvivalence, kdy každý vstup i výstup pat í práv  do jedné z t chto t íd, pro kterou je chování 

v  systému vždy totožné. Pokud je toto rozd lení uzav eno, vyberou se z každé t ídy medián, 

náhodné hodnoty a hranice t ídy.  

 

 

Mezi další typ testování m žeme ješt  za adit strukturální testování. Pro návrh vstup   

a výstup  se vychází ze struktury programu, vzhledem k tomu, že se jedná o testování 

jednozna né implementace, je tedy cílem pokrýt r zné struktury programu. Z toho d vodu 

mohou být podmínky založeny na tocích ízení, tedy testování cest v programu, 

rozhodovacích krok , p ípadn  podmínek p íkaz . M žeme tedy íci, že se obecn  jedná  

o testování pomocí kritérií pokrytí p íkaz .  

[1, 14] 
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Existuje n kolik typ  strategií p i p echodu na nový systém.  

a) Soub žná strategie – p i použití tohoto typu pracuje starý i nový systém paraleln . 

Používá se spíše u menších firem, kdy je dostatek asu a pracovní síly pro dvojité zpracování 

s následnou kontrolou.  

b) Pilotní strategie – v tomto p ípad  se nový produkt zavede najednou, ovšem pouze 

v jednom odd lení, které se vyzna uje zkušenostmi, jeho pracovníci jsou proškoleni a je zde 

enormní snaha o odhalení chyb. Z praktického pohledu jde vlastn  o testování, kdy se budoucí 

uživatelé u í. Po této fázi dojde k zavedení v plném rozsahu.  

c) Postupná strategie – jde o typ, který je velmi asov  náro ný, vyzna uje se precizní 

p ípravou ve form  plánu. Zavád ní probíhá postupn  pro každé odd lení, z tohoto d vodu  

je tento typ vhodný pro organizace, ve kterých nejsou odd lení na sob  závislá. Vzniká zde 

ale nebezpe í duplicity.  

d) Nárazová strategie – je pom rn  riziková, využívá se v oblastech, kdy nebývá jiná 

možnost zavedení nového produktu. P evážn  se tato strategie používá v oblasti bankovnictví 

a to s ohledem na nadm rné zatížení sít  a personálu.  

 

Jednozna né doporu ení na jednotlivé strategie není, ovšem v praxi se používá jejich 

vhodná kombinace.  

[1] 
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ERP jsou informa ní systémy, které nám umož ují ídit efektivn  všechny klí ové 

podnikové zdroje. Jejich vlastnosti m žeme shrnout na zpracování historických údaj , 

vytvá ení  

a zp ístupn ní informací v reálném ase, schopnost automatizace a integrace klí ových 

podnikových proces , sdílení spole ných dat a jejich zpracování v rámci celé organizace. 

Z pohledu užívání ERP systém  a dat, které nesou, m žeme identifikovat n kolik základních 

skupin, kterými jsou íselníky, kmenová data s údaji, zakázková data, archivní data, 

parametry.   

 

Mezi hlavní data informa ních systém  pat í: 

 íselníky – slouží nap íklad pro identifikaci položek, nákladových st edisek, 

pracoviš , dodavatel  a zákazník .  

 Kmenová data – jejich obsah vypovídá a je nositelem údaj  o výrobku samotném 

(složení výrobku, komponenty, kusovník), o realizaci výrobku (obsah v podob  

technologie výroby a posloupnosti), dále nese informace o výrobní základn  (stroje 

a pracovišt ), o dodavatelích materiálu (v etn  adres) a o zákaznících (v etn  adres).  

 Zakázková data – zpracovávají se odd len  od kmenových dat s ohledem  

na provád ní nejr zn jších zm n. To je velice d ležité z pohledu existence dvou typ  

základních zm n, ke kterým v praxi dochází. Tyto zm ny mohou být trvalé, to se 

následn  odráží v kmenových datech, nebo se m že jednat pouze o zm ny týkající se 

konkrétní zakázky, tedy potom se jedná výhradn  o zm nu v datech zakázkových.  

 Archivní data – jejich obsahem jsou data již d íve realizovaných a uzav ených 

zakázek.  

 Parametry – jsou nosi em dat pro optimální nastavení a funk nost ERP systému.  

[2, 7, 10] 
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Inovace softwaru, jakožto nového produktu, vyžaduje pro svou realizaci dostate né 

množství dat získaných za dané období. Jako nezbytné se zde jeví d kladné pochopení a 

osvojení nového systému uživatelem. Není na míst  p edpokládat, že vše d ležité bude 

vykonáno  

po jeho zavedení a spušt ní. Opak bývá pravdou, protože nápravy chyb a zm n nikdy 

nekon í. Pokud toto vedení firmy neakceptuje, dochází následn  k omezení financí na provoz 

a údržbu systému a sou asn  také na doškolování budoucích uživatel . Následkem je snížení 

úrovn  produktu samotného oproti výchozímu nastavení. Dochází tedy k degradaci 

výsledného produktu a p edešlé vynaložené úsilí ztrácí význam, to vše se odráží  

i v návratnosti vynaložených prost edk .  

 

 

Inovace se rozd lují na: 

a) Inovace, které se orientují na tvorbu nebo modifikaci produktu 

Jedná se o návrh nového produktu, p ípadn  služby, u kterých se výrazn  zlepší užitné 

vlastnosti, tedy dojde ke zlepšení vlastností, užitelnosti, materiálu, nebo i softwaru.  

b) Inovace proces  a zp sobu vytvá ení 

Nastává zavedení nových, p ípadn  významn  vylepšených metod realizace i dodání. 

K tomuto dochází p i významné zm n , nap . za ízení, softwaru nebo technologii. (Mezi další 

typy, které už jsou však mimo rámec této práce, pat í ješt  inovace organiza ní 

 a marketingová.)   

 

 

P i zm n  za ízení, softwaru nebo technologie je vhodné využít p ístupu, který by 

uživateli pomohl ur it sou asný stav a dále ur il možný cíl. K tomu by mohly dopomoci tzv. 

inova ní ády, jež mají blízko k úrovním zralosti, které slouží v informatice k vyjád ení 

aktuálního  
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a budoucího stavu. Mezi návrhy pro tyto ády se vychází z princip  procesního p ístupu, dále 

z analogie v i technickým systém m a ze stupn  zralosti podle metodiky COBIT.  

 

Rozlišujeme sedm stup  zralosti: 

1. Inovace -1. ádu – p estavuje situaci, kdy se uživatel m zm ní pracovní nápl  a ti nejsou 

doškoleni, nebo se informa ní systém neudržuje, to má za následek jeho zhoršení. 

2. Inovace 0. ádu – systém je udržován na stávající úrovni, uživatelé jsou doškolováni  

na úrove  zavedení systému do provozu. Systém se udržuje v aktuálním stavu (data, 

parametry). 

3. Inovace 1. ádu – projevuje se díl ím zlepšováním funkcionality, které vychází ale pouze 

z požadavk  a reakcí na n . Na tomto stupni jsou velmi d ležité znalosti a zkušenosti 

vedoucích pracovník .  

4. Inovace 2. ádu – pr b žn  reaktivní p ístup, kde se stávající funkcionalita rozši uje  

o zapracované požadavky ze strany uživatel , p ípadn  vedoucích pracovník .  

5. Inovace 3. ádu – vyzna uje se proaktivním p ístupem, kde rozvoj systém  vychází  

ze zpracované koncepce a procesy IT jsou zmapované.  

6. Inovace 4. ádu – proaktivní p ístup spojený s vyhodnocením – navazuje a dopl uje 

p edchozí úrove  o m ení dosažených výsledk , na jejich základ  dochází k úprav  ízení.  

7. Inovace 5. ádu – jde o radikální zm nu ve form  nové koncepce funkcionality systému  

a k tomu využívá nap íklad optimalizaci procesu.  

[2, 6] 
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Systémy workflow automatizují podnikové procesy ízením posloupností inností  

a aktivováním pot ebných zdroj  (požadavk  r zných inností). Doba pr b hu jednotlivých 

proces  m že trvat minuty, dny nebo déle v závislosti na délce trvání jednotlivých inností, 

které je tvo í. Pro každý proces musí být vytvo ena definice, která obsahuje podmínky  

pro spušt ní, pr b h a ukon ení procesu. Základní terminologie související s workflow byla 

zpracována organizací Workflow Management Coalition, která vydala v roce 1996 slovník  

za ú elem jejího sjednocení. 

 

Na následujícím obrázku je znázorn n obecný model systému workflow.  

 

Obrázek 8 – Obecný model systému workflow (zdroj: [9] ) 
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Workflow je množina inností, které p ispívají k dosažení ur itého cíle ve vazb   

na organiza ní strukturu, jenž definuje jednotlivé role a vztahy mezi nimi. U tohoto procesu je 

znám po áte ní a koncový bod, rozhraní, role a funk ní místa. Samotná definice potom 

zastupuje podnikový proces formou, která podporuje jeho automatizované zpracování. Proces 

obsahuje souhrn inností a vztah , podmínky pro zapo etí a p erušení procesu a v neposlední 

ad  také informace týkající se jednotlivých inností – data, ú astníci, aplikace. Dále musí 

tato definice obsahovat p i azení rolí, tedy obecné organiza ní ozna ení, kdo danou innost 

vykonává, stanovení pravidel pro p echod na další innost, p i emž se vychází z organiza ní 

struktury a rolí uvnit  organizace. Každá aktivita potom zastává jeden krok v procesu. Tyto 

aktivity mohou být manuální nebo automatizované a vyžadují personální i po íta ové zdroje.  

 

 

Principy systému workflow se skládají ze dvou základních fází – z fáze návrhu a fáze 

pr b hu. Tyto fáze se dále lení do t í funk ních oblastí. Vše je schématicky znázorn no  

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 9 – Fáze workflow (zdroj: [9] ) 
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Nyní si popíšeme pr b h jednotlivých funk ních oblastí:  

a) Oblast návrhu a definice procesu – jsme schopni vytvá et za pomoci analytických  

a modelovacích nástroj , které nám dopomohou k p evedení proces  z reálného sv ta  

do formalizované podoby, jejichž výsledkem jsou vazby mezi tím kdy, kdo, jak a s kým má 

co d lat. 

b) Oblast vytvá ení a ízení procesu – funk ní oblast zajiš ující zahájení realizaci  

a kontrolu jednotlivých úkon . 

c) Oblast vztah  s uživateli a aplika ními nástroji – v tomto kroku jde p edevším o p enos 

informací mezi aplikacemi a uživatelem.  

 

 

Ú astníci workflow dostanou p id lené role a v rámci konkrétních inností i zadaná 

pravidla odpov dnosti a chování. Rozd lí se tak do organiza ních struktur podle pot eby. 

Toto rozd lení vychází z jejich zodpov dností, pravomocí, vztah  nad ízenosti a pod ízenosti. 

Výsledkem je organiza ní model, který je nezbytný pro definici a ízení pr b hu procesu. 

Následn  je t eba vytvo it mapa procesu v podob  grafického znázorn ní obsahující 

sm ování, p id lení rolí, ustanovení pravidel a podmínek. Poté dojde k prov ení složení 

procesní mapy, p i kterém se kontrolují jednotlivé innosti, jejich návaznost a p ekrývání se.  

Dále je nutné provést vizualizaci celého procesu. Vizualizace slouží k op tovné kontrole 

správnosti pr b hu celého procesu a dále k výb ru nejlepšího možného ešení. V záv re né 

fázi workflow se provede import dat, po jehož dokon ení se projeví nedostatky pr b hu 

procesu. Výstupem z takto zhotoveného návrhu bychom m li dostat p ehledn  uspo ádanou 

strukturu s innostmi, toky ízení a daty mezi nimi.  

V souvislosti s tímto návrhem se využívá základních podmínek pro ur ování pravidel, 

kterými jsou: 

a) p echodové podmínky – slouží k ur ení správného po adí jednotlivých inností 

b) vstupní podmínky – její spln ní signalizuje spušt ní 

c) výstupní podmínky – oznamují ukon ení innosti, p ípadné nespln ní podmínky aktivuje 

nový výskyt této innosti 

d) deadline – asová lh ta pro zpracování p id lených inností 
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P i zpracování jednotlivých ástí workflow se jejich status neustále m ní. Každá 

z t chto ástí m že být spušt na dv ma možnými zp soby. A to automaticky, na základ  

spln ní zadané podmínky, nebo manuáln , tedy p ímo uživatelem. Spušt ní následujícího 

úkolu je vždy podmín no spln ním požadavk  v oblasti p edcházející (import dat do systému, 

vypršení asového limitu atp.). Následující schéma zobrazuje r zné stavy, které se vyskytují 

v pr b hu procesu. Tyto stavy se nepravideln  st ídají dle aktuální situace. 

 

 

Obrázek 10 – Obecný model stav  proces  (zdroj: [9] ) 

 

Nyní si popíšeme jednotlivé kroky obecného modelu stav  proces .  

 INICIALIZOVÁN – výskyt nového workflow v etn  všech dostupných dat, jeho 

spušt ní je ale ješt  podmín no n kterou z obecných inností 

 PROBÍHAJÍCÍ – nedochází ke zpracování inností, ale vyskytla se již nová ást 

procesu 

 AKTIVNÍ – dochází ke zpracování jednotlivých inností (jedné p ípadn  více) 

 POZASTAVEN – status pozastavení znamená stop všem innostem až do doby  

než se op t uvolní stav pr b hu 

 SKON ENÍ – došlo k výskytu nenadálé situace, proces je ukon en i p esto, že není 

hotov 

 KOMPLETN  HOTOV – celý proces dosp l do záv re né fáze, všechny innosti  

a úkoly byly napln ny 
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Základní stavy se stejným zp sobem dají definovat i pro výskyt inností.  

 neaktivní – výskyt nové innosti, u které prozatím nenastala aktivace z d vodu 

nespln ní podmínek 

 aktivní – podmínky spln ny, úkol byl p edán ke zpracování 

 pozastaven – n kdo, nebo n co (nap . aplikace, administrátor) pozastavil pr b h 

inností 

 kompletn  hotov – stav, kdy je innost definitivn  zpracována 

[5, 7, 9, 12] 
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V první ásti této kapitoly je popsaná historie v sou asnosti používaného softwaru, 

v etn  informací v jakém programu pracuje, kdy byl p epracován, v jakém opera ním 

systému momentáln  b ží a stru ný popis, k emu software slouží. 

Následuje kapitola, která se v nuje jednotlivým ástem softwaru, kterými jsou VÝVOJ 

a PODPORA VÝROBY a principu jejich funk nosti v etn  popis  jednotlivých krok . Tento 

popis je proveden z pohledu uživatele-technika a vystihuje postup, který se používá pro 

zadávání nových výrobk  do systému. 

Dále je provedena teoretická analýza sou asného stavu softwaru, která je rozd lená na 

ásti které se používají a které využívány nejsou. Tato analýza je op t rozd lena do dvou 

díl ích oblastí, jak již bylo výše zmín no. Oblast VÝVOJ, která slouží pro ú ely navrhování 

prototyp  a zárove  pro zadávání kmenových dat  a oblast PODPORA VÝROBY, kde se 

provádí editace dat p ímo souvisejících s technologií výroby a objemem výrobních p íkaz . 

Pro dopln ní a lepší p edstavu o tom jak tyto ásti programu fungují a k emu slouží jsou  

znázorn ny na obrázcích i s komentá i. 

Následující podkapitola se v nuje analýze využití potenciálu softwaru pro oblast vývoje 

p i emž tato analýza vychází z kriterií, kterými jsou: 

        skupiny podle technologie výroby produkt  - tzv.FKZ skupiny  

        skupiny podle designu produkt  

        skupiny „FKZ“ a po et produkt  zastoupených v jednotlivých skupinách 

Tato kritéria jsou použita pro zastoupení tzv. trojitých produkt , pro které je ást 

softwaru VÝVOJ používána. Obsahem této podkapitoly jsou tedy výpo ty procentuelního 

zastoupení trojitých produkt  dle výše zmín ných kriterií a p ehledy jejich zastoupení 

v jednotlivých skupinách, které jsou zpracovány ve form  tabulek. 

Další kapitola se v nuje nadbyte ným a chyb jícím položkám, kde hned v úvodu je op t 

zmín na role uživatele-technika z jehož pohledu se v této ásti bude spíše analyzovat po et 

chyb jících položek oproti t m, které zde mohou chyb t. Je tomu tak z toho d vodu, že 
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informace o datech v  této oblasti jsou p íliš odborné a znalosti v porovnání s vývojovým 

inženýrem zna n  omezené. 

Obsah této kapitoly se tedy zam uje na po ty editovaných položek a to ve dvou 

obdobích. asová osa je rozd lena zám rn  na období do roku 2000, kdy se sou asný 

software jednozna n  používal ješt  v N mecku, tedy tam, kde byl i vyvinut. Druhé období je 

op t vybráno tak, aby bylo jednozna n  prokazatelné, že k  používání softwaru byly p edány 

všechny podklady a informace. Srovnání po tu editovaných dat bylo provedeno pro dva 

zástupce ze stejné technologické skupiny a to na dvou stupních editace, p i emž bylo 

kalkulováno se všemi dostupnými položkami. Náplní této ásti jsou sou asn  v tabulkách 

zpracované p ehledy zadaných a nezadaných položek. Na záv r je graficky zobrazeno, jaký 

podíl tvo í výrobn  technologická skupina použitých zástupc  na celkovém objemu zadaných 

produkt  v systému. 

Podrobné zpracování této ásti práce obsahuje Technická zpráva. 
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Tato kapitola, která je p ímo vázána na  hlavní cíl práce byla zpracována na podklad  

interního dokumentu. Celý dokument byl modifikován a dopln n o chyb jící informace. 

Návrh metodiky pro po izování kmenových dat vychází primárn  z vývoje prototyp  

produkt . V této kapitole je tedy podrobn  popsáno, jak celý proces probíhá v etn  

posloupnosti jednotlivých krok . Oficiální výstup z této ásti ve form  schválené specifikace 

se dále používá jako hlavní podklad pro editaci položek v softwaru, který je v sou asnosti 

používán. Odtud jsou potom data importována do výrobního systému. Import t chto dat je 

nedílnou sou ástí SAP workflow. 

Podrobné zpracování této ásti práce obsahuje Technická zpráva. 
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Jak již bylo zmín no v teoretické ásti této práce, m že existovat n kolik odlišných 

pohled  na kvalitu softwaru a to podle rozvrstvení a uživatelské úrovn  len , kte í se podílejí  

na vývoji, testování a užívání programu. Toto zhodnocení bude tedy ryze z pohledu uživatele-

technika, tak jak již bylo e eno v n kterých p edchozích kapitolách. 

 

V první ad  je t eba podotknout, že se nepoda ilo sehnat pro tuto práci žádná relevantní 

data a informace, na jejichž základ  došlo k vývoji nového programového ešení. Jak již bylo 

e eno v teoretické ásti této práce, m la by zadání vývoje nového softwaru p edcházet 

d kladná analýza, ze které by bylo z ejmé, co a jak by m l nový software um t a provád t. 

Tedy obecn , k emu všemu by m l sloužit. 

 

P i analýze v sou asnosti používaného softwaru (viz kapitola 10) se práce zmi uje  

o oblasti dat, které jsou nutné pro správnou funk nost výrobního systému. Dále se kapitola 10 

v nuje analýze vypovídající o využití potenciálu, který starý software nabízí.  

 

Vzhledem k tomu, že nový software byl obecn  p ijat jako nástroj, který bude sdružovat 

práci jak vývojových tak i procesních inženýr , dojde v p ípad  jeho implementace k plnému 

pokrytí výše zmín ných ástí. To by m lo být nesporným p ínosem nejen z pohledu 

relevantnosti dat, která budou v systému zanesena, ale i p ínosem ve vazb  na možnou 

chybovost softwaru, která se m že projevit v p ípad  absence dat. 

 

  V praxi bude potom zavedení nového softwaru znamenat, že po et uživatel  systému 

se zvýší ádov  v jednotkách, dojde k navýšení uživatelských ú t , jejichž práva ale budou 

vyhrazena, a všechna data, která systém ponese, budou jednotná. 
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Tím by tedy m ly být eliminovány veškeré neshody, které sou asná praxe zná. Dále by 

m lo dojít k asovým úsporám, které se budou generovat z odbourání jednotlivých inností, 

jež v sou asnosti musejí vykonávat v rámci své práce jak vývojoví tak i procesní inžený i. 

 

 

Nový software pracuje na platform  starého softwaru s tím, že jednotlivé položky 

ur ené  pro editaci jsou sníženy na akceptovatelné minimum. Obsahuje tedy pouze základní 

soubor dat, který je nezbytn  nutný pro identifikaci výrobku, materiálu, který do n j vstupuje  

a parametry, které musí vykazovat. Samotná ást vývojové oblasti, tedy oblast kalkula ních 

vzorc  sloužících pro návrhy prototyp  je skryta a naprogramována v jedné z nižších a pro 

uživatele neviditelných úrovní. Ve výsledku to tedy znamená, že pom rn  velká ást dat se již 

nebude muset editovat ru n , ale bude se generovat pouze z minima dat vložených.   

Dalším nemén  významným p ínosem oproti sou asnému softwaru je rozd lení 

výrobk  do dvou základních skupin a to na výrobu n meckých a amerických produkt , ímž 

by m lo být zcela zamezeno výskytu p ípadných chyb a tím i možné následné degradace 

softwaru. 

 

 

Jak již bylo e eno, nový program by m l šet it as nejen zam stnanc m vývoje, ale 

také výroby. Pozitiva zavedení nového programu jsou poté p edevším ve zmenšení po tu 

inností, které souvisí se zavedením nového produktu, p ípadn  s tzv. redesignem starého 

produktu. Konkrétn  tedy budou moci procesní inžený i editovat data v ásti programu, která 

podporuje výrobu, p ípadn  tato data upravovat dle aktuální situace, která ve výrob  nastane. 

Dalším p ínosem je také možnost tisku výrobního listu p ímo z programu, tedy dojde 

k zamezení výskytu jakéhokoliv pochybení.  
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Vzhledem k tomu, že tyto dv  oblasti spolu úzce souvisí a vzájemn  se prolínají, musí 

i výstupy z této ásti kapitoly být brány jako jediný celek. 

 

 

P i stanovování p edpoklad  budeme vycházet z posledních test  nového softwaru. 

V p edchozí kapitole byla informace o rozd lení softwaru na dv  ásti a to n meckou  

a americkou výrobu. Protože byla prozatím testována pouze ást n mecká, je pro stanovení 

p edpoklad  použito výstup  z této oblasti výroby. Vzhledem k tomu, že jednotlivé chyby 

mají pro zavedení systému r znou d ležitost, p i adili jsme k nim jejich váhu. 

 

Jako výchozí podklad bude použita analýza test , kde bude podle Paretova principu 

zpracováno: 

 p ehled vyskytujících se chyb 

 etnost jednotlivých chyb 

 rozd lení chyb dle závažnosti s p i azením vah 

 kumulace chyb 

 

 

Zjišt né poznatky jsou p ehledn  zaznamenány v následujících tabulkách.  

 

Tabulka 1: P ehled vyskytujících se chyb v etn  váhy jejich d ležitosti (zdroj: vlastní) 

Chyba popis chyby Váha d ležitosti

A chybné navedení kusovníku 5

B chybné navedení váhy 4

C chybné navedení délky 4

D chyba F - S 3

E chyba F - K 3

F nep esná kalkulace 2

G neúplné ozna ení 1

H ostatní neidentifikovatelné chyby 1  

Poznámka: váha 5 – vysoká d ležitost; váha 1 - nízká d ležitost 
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Tabulka 2: Zastoupení chyb v jednotlivých  skupinách a jejich etnost (zdroj: vlastní) 

A B C D E F G H

1 OGCC cont 1 0 0 1 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 1 0

3 0 0 0 0 0 1 0 0

4 OG SC cont 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 1 1 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 1 1 1 0 1

1 0 0 2 3 3 1 1

Chyba

etnost chyb

skupina
popis 

skupiny

 

Poznámka: 1 – výskyt chyby; 0 – bez chyby 

Z d vodu nulových hodnot u chyb skupin „B“ a „C“ s nimi nebude dále kalkulováno. 

 

Abychom mohli chyby lépe analyzovat, byly p ehledn  zpracovány do následujících 

tabulek, v etn  etností, které nám následn  s p i azením vah d ležitosti pomohou vyjád it 

vztah závažnosti. 

 

Tabulka 3: etnost chyb a jejich procentuelní vyjád ení (zdroj: vlastní)  

CHYBA ETNOST ETNOST V %

A 1 8,3

B 0 0,0

C 0 0,0

D 2 16,7

E 3 25,0

F 4 33,3

G 1 8,3

H 1 8,3

CELKEM 12 100,0

SUMÁ

 

 

Tabulka 4: Se azení chyb podle jejich etnosti (zdroj: vlastní)  

F 4 33,3 33,3

E 3 25,0 58,3

D 2 16,7 75,0

A 1 8,3 83,3

G 1 8,3 91,7

H 1 8,3 100,0

CELKEM 12 100,0

CHYBA ETNOST ETNOST V % KUMULATIVNÍ 
ETNOST V %
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Z posledních test  lze tedy vypozorovat, že nejv tší kumulace chyb se vyskytuje 

p evážn  v oblasti chyby „F“ (nep esné kalkulace) a „E“ (chyba F-K). Jedná se tedy o oblast, 

která m že být z pohledu vývojové ásti pom rn  zásadní. Za p edpokladu, že bychom se ale 

primárn  v novali odstran ní chyb v prvních t ech skupinách, tedy „E“ „F“ a „D“ , výsledek 

by m l více než sedmdesátiprocentní efekt, tak jak m žeme vid t v následujícím grafu. 

 

 

Obrázek 11 – Paret v diagram (zdroj: vlastní) 

 

 V p ípad  zvolení jiné varianty je otázkou, do jaké míry by se výroba do asn  dokázala 

bez t chto informací obejít a to za p edpokladu up ednostn ní oprav chyb, které jsou 

zásadn jšího charakteru, ale nevyskytují se tak asto. Toto stanovisko by ale m lo být p edem 

konzultováno se všemi t emi zainteresovanými oblastmi. 
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Zastoupení chyb v jednotlivých skupinách, jejich etnost a p i azení jejich vah  

je uvedeno v následující tabulce, kde jsou chyby se azeny podle jejich závažnosti.  

 

Tabulka 5: Se azení chyb dle závažnosti (zdroj: vlastní) 

A 1 5 5 12,5 12,5

D 2 4 8 20 32,5

E 3 4 12 30 62,5

F 4 3 12 30 92,5

H 1 2 2 5 97,5

G 1 1 1 2,5 100

Celkem 12 40 100

etnost v %CHYBA etnost Váha etnost  Váha Kumulativní 
etnost v %

 

Poznámka: váha 5 – vysoká d ležitost; váha 1 – nízká d ležitost 

 

Jak lze vid t ve výše uvedené tabulce, zásadní chyba se v posledním testování vyskytla 

pouze v jenom p ípad  z osmi možných. Z tabulky je dále možno také vypozorovat, že  

p i odstran ní t í nejzávažn jších chyb „A“, „D“ a „E“ bude výsledný efekt více než 

sedmdesátiprocentní, tedy srovnatelný jako v p ípad  vyjád ení etností, s tím rozdílem, že 

pokud zvolíme tuto variantu, dojde sou asn  k odstran ní zásadních chyb. 
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V sou asnosti, jak již bylo zmín no, obsahuje výrobní systém data, která souvisí 

s výrobou n kolika tisíc  produkt . Ne všechny produkty se ale do systému vždy navád ly 

podle jasn  stanovených pravidel. Tento problém nesouvisel jen s velkou r znorodostí 

výrobk , ale také s fluktuací na pracovní pozici, která tuto innost vykonává. 

Pro nový software by m l být tedy vytvo en klí , který umožní p esné rozlišení, o jaký 

typ výrobku se jedná tak, aby nedocházelo k import m dat do skupin, k nimž produkt v bec 

nenáleží. Sou asn  by také m la být ádn  proškolena obsluha, která bude nový program 

používat, a to jak formou praktickou tak teoretickou. Tyto v ci je nezbytn  nutné realizovat 

pro správné používání nového softwaru.  

 

Pro stanovení dalších p edpoklad  implementace bychom mohli vycházet nap íklad: 

 z objemu produkt  pro jednotlivé technologické skupiny a finan ní prost edky, které 

jsou na tyto produkty vázány (marže) 

 ze složitosti výroby jednotlivých produkt  s ohledem na innosti s tím spojené 

 t íd ní dle zákazník  (externí, interní), dopady v p ípad  selhání 

 dle p ístupu pro zavád ní nových IT ešení, výb r extrémních p ípad  na kterých se 

jednozna n  prokáže stabilita nového softwaru 

 dle výrobních st edisek, objemu produkce a zisku 

 

Všechny výše zmi ované návrhy mají jednoho spole ného jmenovatele a tím jsou 

dopady v p ípad  selhání programu a následky s tím související. 
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V sou asnosti, kdy se skoro celého sv ta dotýká ekonomická krize, je velice nutné  

si uv domit, že v dnešní dob  platí více jak d íve známý slogan „náš zákazník, náš pán“. 

Ekonomická krize se nevyhnula snad žádné oblasti, natož pak výrobní, a tak je zapot ebí 

d kladn  zvažovat veškerá rozhodnutí, která by mohla mít do budoucna negativní dopad. 

P ed jedním z takových rozhodnutí bude stát i vedení firmy, ve které by se m l 

implementovat nový software „EYE“.  

 

Zavedení nového softwaru je jednou z nejnáro n jších operací. Jde v ní p edevším o co 

nejmenší narušení zab hnuté kontinuity procesu. 

 

Z pohledu procesu, do kterého vstupuje program „EYE“ by mohly nastat v souvislosti 

s jeho spušt ním n které problémy, které by mohly mít negativní dopad i na zákazníka. 

V prvopo átku je t eba se zamyslet nad tím, do kterých oblastí vstupují data, jež jsou  

ze sou asného programu exportována, tím budeme moci posoudit, které oblasti by mohly mít 

v p ípad  výpadku systému potíže. Víme, že data se v prvním kroku exportují do systému, 

který podporuje výrobu a kontrolu. Tedy výroba i kontrola je p ímo závislá na provozu 

systému. Tato ást podnikového informa ního systému ovšem úzce spolupracuje se systémem 

SAP. To tedy znamená, že v p ípad  výpadku by byla ovlivn na jak oblast výrobní, tak 

 i logistika, která pro svou práci pot ebuje nezbytn  v d t nap íklad to, který materiál je nutné 

objednat pro následující výrobu, které objednávky jsou ukon eny atp. 

 

V souvislosti se spušt ním nového softwaru je t eba ale rozlišit data, která již existují  

a data, která se teprve budou v rámci nových produkt  p es program „EYE“ navád t. Tedy 

vznikají nám dv  oblasti, které mohou mít vliv na výrobu a potenciáln  tedy i na zákazníka.  

 

Zde je pot eba zmínit, že nový systém by ale nem l jakkoliv zasáhnou do sou asného 

systému podporujícího výrobu. Tedy m l by jen plynule navázat na oblast již existující a pln  

funk ní. Rizika jako taková by se m la týkat pouze nových produkt , které budou po spušt ní 
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do softwaru navád ny s tím, že nov  zadaná data se budou stále posílat do výrobního systému 

jako doposud. Software by se m l spoušt t po krocích, které budou jednozna n  funk ní. 

Nem lo by dojít k jednorázovému importu veškerých dat ze sou asného systému do nového 

z toho d vodu, že sou asný systém z pohledu vývojové ásti neustále vykazuje chyby. Pokud 

bude programátor p esv d en o tom, že tyto nedostatky nezp sobí žádné vážn jší výpadky, 

mohlo by se p istoupit k realizaci importu dat do jednotlivých skupin postupn .  

 

Je d ležité ješt  zmínit, že testování, které v sou asnosti probíhá, se momentáln  

vyskytuje ve fázi, kdy se úsp šn  provádí první importy dat do výrobního systému. Z tohoto 

úhlu pohledu budou tedy rizika, jež by m la dopad na zákazníka, zcela minimální. 
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Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodiku pro po izování kmenových dat  

pro pot eby  R&D ve vazb  na informa ní systém a výrobu.  

 

V teoretické ásti diplomové práce, která se skládá z osmi kapitol, jsem se zabýval  

problematikou softwaru. Konkrétn  jsem se zam il na kvalitu softwaru, jeho vývoj, 

implementaci, testování a inovaci.  

V kapitole nazvané Vývoj systému jsem poukázal na problémy, které mohou nastat  

p i vývoji nového softwaru. Také jsem zde charakterizoval etapy a modely životního cyklu 

softwaru.  

Dalšími významnými kapitolami teoretické ásti byly kapitoly Implementace softwaru, 

Testování a Inovace – ízení zm ny informa ních systém , které úzce souvisí s praktickou 

ástí mé práce.  

Poslední kapitolu teoretické ásti jsem v noval procesu workflow, který se m že využít 

pro po izování kmenových dat.  

 

V první kapitole praktické ásti mé diplomové práce jsem analyzoval sou asný 

software, který vykazuje nedostatky. Záv ry z této analýzy vypovídají o využití softwarového 

potenciálu a poukazují na možné chyby, které  mohly mít vliv na jeho sou asný stav.  

V další kapitole jsem navrhl metodiku pro po izování kmenových dat ve vazb   

na informa ní systémy, kterou jsem schématicky znázornil ve vývojových diagramech. Také 

jsem detailn  rozepsal jednotlivé kroky, které je t eba provést p i výrob  prototyp .   

V následujících kapitolách praktické ásti jsem se zabýval implementací nového 

softwaru, který je momentáln  ve fázi testování. Pro jeho zavedení jsem stanovil p edpoklady, 

zanalyzoval jsem výsledky posledního testovacího období a vytvo il jsem návrhy pro jeho 

implementaci.  

V záv re né kapitole jsem poukázal na možná rizika v p ípad  zavedení nového 

softwaru s dopady na zákazníka.  
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Zhodnotím-li výsledky z praktické ásti, jeví se sou asný software, i p esto, že je stále 

funk ní, již jako nedostate ný. K hlavním negativ m sou asného softwaru pat í: 

 samovolné ztráty nov  založených dat 

 bezpodn tné zavírání softwaru 

 nesprávný import dat 

 neúplná databáze  

 asová náro nost importu 

 

Spušt ním nového softwaru, by m lo dojít k optimalizaci innosti všech pracovník , 

kte í daný software využívají. Hlavní p ínosy jeho používání budou následující: 

 zavedení objektu, který bude kdykoliv voln  naprogramovatelný 

 multiuživatelské rozhraní  

 jednodušší a asov  mén  náro né ovládání  

 menší po et položek pro editaci 

 tisk pr vodních list  ve výrob  

 jednotná a aktuální data 

 správný import dat bez následných ztrát 
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