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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout informační podporu práškové 

lakovny.  

V první části popisuji obecně informační systémy, strategický význam 

informačních systému ve firmách, vliv informačního systému na chod společnosti, 

zavádění informačních systémů a řešení informačních systémů pro malé firmy. 

Hlavní části bakalářské práce je návrh a řešení informačního systému práškové 

lakovny. Vytvoření informačního systému jsem provedl pomocí databázového prostředí 

Microsoft Access.  

  

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 The task of my bachelor thesis was to suggest information support for powdery 

paintshop. 

 In the first part I describe generally information systems, strategic meaning of 

information systems in companies, influence of information systems on course of 

companies, implementing of information systems and solving information systems for 

small companies. 

 Main part of bachelor thesis is suggestion and solution of information system of 

powdery paintshop. I created information system with the help of Microsoft Access 

database environment. 
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1. Úvod do bakalářské práce 
 

Lidé již od pradávna mají potřebu získávat nové informace. Jejich touha učit se, 

či informovat se, většinou vyplývá z důvodu poznání něčeho nového, něčeho již 

neprozkoumaného, ale také něčeho co nám zde zanechali naši předkové a na co jsme už 

možná i zapomněli. Nejčastěji zapomínáme na chyby, které jsme v minulosti vykonali, 

a proto je někdy nesčetněkrát opakujeme. Ani na počátku 21. století tomu není jinak. 

Rozdíl je v tom, že dokážeme nashromážděné informace lépe uchovávat, zpracovávat, 

efektivně jich využívat. K tomu nám v dnešní technologické společnosti slouží mnoho 

nástrojů. Jedním z nich jsou informační systémy. Z jejich pomocí, umíme mnohem 

rychleji reagovat na vzniklé situace, často nám jsou podporou při řešení nelehkých 

úkolů. Z jejich pomocí dokážeme mnohem lépe řídit společnosti, což nám napomáhá 

k dosažení strategických cílu firmy. Závislost lidí na informatice tak stoupá.  

Klíčem k úspěchu vedoucím k efektivnímu řízení firmy je využívání informačních 

nástrojů pro podporu konkrétního podnikáni. V dnešní moderní době existuje nesčetné 

množství informačních systémů podporujících řízení firmy, jeho výběr a pozdější 

implementace do firmy závisí na vytvoření souladu mezi vizí a strategií firmy a 

fungování podpůrného informačního systému. Tento soulad je do značné míry 

ovlivňován schopnostmi komunikace uživatele (vedoucího pracovníka, manažera) a 

informatika. Uživatel definuje požadavky a na jejich základě informatik tvoří žádané 

výstupy. Z toho vyplývá, že informatik musí být schopen definovat a vysvětlit přínos 

svých řešení a manažer (uživatel) musí být schopen naslouchat a mít možnost podřízené 

pracovníky motivovat a dát jim prostor pro využívání a zkoušení nových přínosných 

řešení.  

Z ekonomických důvodů je velmi důležité zvážit výběr informačního systému, jeho 

realizace je finančně náročná. Jelikož pracuji pro malou firmu jejichž kapitál nelze 

srovnat s kapitálem velkých společností, navrhl jsem řešení, které by příliš nezatěžovalo 

rozpočet firmy.   

Firma se zabývá povrchovou úpravou kovů práškovými plasty.  

Technologie práškového lakování je založena na principu statického náboje. 

Drobné částice práškové barvy se v zařízení elektricky nabijí a mísí s tlakovým 

vzduchem, který je transportuje do stříkacích pistolí umístěných ve stříkacím boxu 

odkud se elektricky „nabitý“ prášek rozprašováním nanese na uzemněný materiál. Tím 

dojde k přilnutí suchého prášku k povrchu a ten se ve vypalovací peci při teplotě 180 –  
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200° C po roztavení slije a vytvoří hladkou povrchovou vrstvu. Takto upravený 

lakovaný povrch zaručí výrobku dokonalé povrchové vlastnosti jako například odolnost 

vůči otěru, korozi a zvětráváni.  

Technologie práškového lakování 

URL: <http:// www.pulco.cz/cms/cz/sluzby/56> 

citováno 1. 3. 2008  

I když se jedná o poměrně mladou technologii povrchové úpravy kovů, na 

konkurenčním poli se již pohybuje poměrně velké množství firem se stejným 

podnikatelským záměrem. Abychom mohli na tomhle konkurenčním poli uspět, musíme 

svým soupeřům konkurovat nízkými cenami, stejnou kvalitou odvedené práce nebo i 

vyšší, ale i propracovaným systémem, který podpoří efektivnost prováděných činnosti 

uvnitř společnosti. Mezi činnosti, které by měl daný IS vykonávat, patří například řízení 

skladu, vedení zaměstnanců či řízení objednávek. 

 

 Během konzultací s majitelem firmy panem Strakošem byly vysloveny některé 

otázky, jednu z nich jsem zde uvedl: „Je možné za daných podmínek vytvořit 

informační systém, který by docílil co nejvyšší úrovně daných požadavků?“ 

 

 Ve své práci jsem popsal řešení informační podpory práškové lakovny, jeho 

implementaci a jeho nasazení do provozu firmy. V teoretické části své práce se 

zabývám popisem informačních systému v malých firmách. V dalších částech práce se 

zabývám návrhem informačního systému práškové lakovny.  K vypracování bakalářské 

práce jsem čerpal z publikací Fialy, Jurákové (Informační systémy v managementu 

2004), Rachačové (Microsoft Access 2003 pro školy 2005) a také jsem vycházel 

z přednášek ing. Macháčové a ing. Klimundy.  
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2. Informační systémy 
Chceme-li definovat informační systém, musíme si nejdříve uvědomit, jaký 

systém budeme popisovat. Často je totiž velmi složité definovat systém jako celek, 

zejména jedná-li se o systém vyskytující se v přírodě. Podle Fialy a Jurákové [1] je 

informační systém „…soubor metod a technických prostředků zajišťujících sběr, 

přenos, uchovávaní, zpracovávaní a prezentaci dat, jejich cílem je tvorba a poskytování 

informací podle potřeb jejich příjemců v systémech řízení…“ 

Vycházíme-li z teorie informace, pak informace je zpráva, která snižuje 

neznalost jevu či události reálného světa. Množství informace je vyjadřováno mírou 

neurčitosti (entropie), kterou zpráva odstraní, a vyjadřuje se v jednotkách 

označovaných bit. Vlastní pojem informace byl používán již před formulacemi 

vědeckých disciplín jako např. teorie informace. Informace představuje v běžné civilní 

komunikaci jakési obecné řešení sdělení. Kvalitní informace v každém případě snižuje 

naši neznalost nebo neurčitost v konkrétní situaci a je často kritickým faktorem 

úspěšnosti v podnikání. Musí však být cílená, včasná, přesná, musí ji být v přiměřeném 

množství a musí být srozumitelná, tedy prezentována vhodnou formou. V současnosti se 

informace stávají výrobním faktorem stejně jako pracovní síla či výrobní zařízení nebo 

kapitál. Je proto vysoce potřebné informace efektivně získávat a využívat je pro 

podporu rozhodování managementu prakticky na všech úrovních řízení.  

 

2.1 Komponenty informačního systému 

 technické prostředky (hardware), představující počítačové systémy včetně 

potřebných periférií 

 programové prostředky (software), zahrnující programové vybavení systémové i 

aplikační, včetně rozhraní na okolí systému, 

 organizační prostředky (orgware), představující soubor pravidel a nařízení pro 

provozování a efektivní využívání informačního systému a instalovaných 

technologií, 

 lidský faktor (peopleware), který představuje řešení otázek adaptace a 

efektivního fungování člověka v prostředí informačního systému, 

 reálný svět (legislativa, ekonomické a právní prostředí), v jehož kontextu 

informační systém existuje a funguje 
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2.2 Strategický význam informačního systému pro budoucnost 

firmy 

  

 Informační systémy firem často nepodporují jejich strategické cíle jako celek, 

ale jsou orientovány na podporu dílčích zájmů jednotlivých částí firmy. Tyto dílčí 

zájmy však mohou být částečně v rozporu s globální strategií firmy. Často se také 

informační systémy v mnoha firmách rozvíjejí bez dlouhodobé koncepce. To vede 

k rozpadu jejich celistvosti (konzistence a integrity) a k jejich neschopnosti pružně 

reagovat na změny okolního prostředí. Dalším problém je fakt, že informační systémy 

se budují či racionalizují na základě okamžitých nároků firem místo toho, aby byly 

budovány s dlouhodobým výhledem na základě jasně definovaných strategických cílů. 

 

Pokud mají být firmy v současnosti konkurenceschopné, musí vlastnit takový 

informační systém, který vyhovuje na něj kladeným požadavkům. Strategie nasazení 

informačních technologií se dnes stávají součástí základních podnikatelských strategií. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti informačních systémů je jejich orientace na 

podporu hlavních podnikatelských činností firmy. Informační strategie musí mít jasnou 

koncepci rozvoje firmy. Strategický vliv investic do IS/IT znázorňuje níže uvedený 

obrázek. (obr. č. 1.) 

 

 
Obrázek 1.) Strategická mřížka 
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2.3 Zavádění informačních systémů 

  

 Při zavádění informačního systému je třeba dodržovat jasný postup. Chceme-li 

zajistit maximální efektivnost informačního systému, nesmíme žádnou z jeho složek při 

vývoji zanedbat. Již při vytváření konceptuálního návrhu informačního systému musíme 

brát na vědomí velmi krátkou dobu vývoje informačních technologií a velmi rychlý 

vývoj v tomto oboru. Aplikace jsou rok od roku dokonalejší a nutí uživatele měnit styl 

práce. Vybrat komponenty informačního systému je velmi nesnadné. Musí být zajištěna 

úzká návaznost fází návrhu a realizace informačních systémů, jelikož uvedené fáze jsou 

těsně spojeny. Navrhovaný informační systém je modelem určitého výseku reálného 

světa. Informační systém musí být schopen pružně reagovat na změny stavu okolí. 

Projektování informačních systémů je málokdy uspořádaný a přímočarý postup. 

Musíme tedy naleznout takové technologie, které budou ve složitých podmínkách 

fungovat. Změny informačních technologií přinášejí s sebou i nutnost nových 

pracovních postupů, a tím i nové požadavky na kvalifikaci tvůrců informačního 

systému. 

 

2.3.1 Principy projektování informačních systémů 
 

Softwarové inženýrství vychází z následujících principů 

 

 princip modelování a využívání grafických metod zobrazování (diagramů). 

 princip iterace, který představuje postupné zdokonalování, zpřesňování modelů 

systému. 

 princip strukturování – postupný hieararchický rozklad celého komplexu na 

menší celky, postup shora dolů (topdown). 

 princip životního cyklu, který komplexně zachycuje jednotlivé etapy tvorby i 

vyžívání informačního systému z možností rozdělení nákladů v čase. 

 princip automatizace prací v rámci životního cyklu projektu informačního 

systému – nasazení softwarových nástrojů usnadňujících a současně 

„kontrolujících“ prácí tvůrce informačního systému, jakými jsou CASE nástroje, 

generátory zdrojového kódu apod. 
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Mezi nejrozšířenější metodologie využívané při projektování, zavádění a řízení 

informačních systému patří: 

 britský standart SSADM 

 francouzská metodologie MERISE 

 YSM (Yourdon Structured Method) 

 CASE*Method firmy Oracle 

 

Metodologie zahrnují postupy a metody, které určují, co, kdo a kdy má dělat v určité 

fázi postupu výstavby informačního systému. Metoda vždy vychází z určitého přístupu: 

 Funkčního (DFD – Data flow diagram – diagram datových toků) 

 Datového (ERD – Entity Relationship Diagram – entitně relační diagram) nebo  

 Objektového 
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2.4 Informační podpora malých firem 

 

Cílem každé firmy je realizovat maximální zisk. Pokud má být podnikání co 

nejefektivnější, měl by podnik držet krok s konkurencí, popřípadě být vždy o krok 

napřed. Jak jsem již zmiňoval, informační systém napomáhá k dosažení strategických 

cílu firmy. Společnosti vytvářející první informační systémy měli často nelehký úkol při 

kompletování takového systému. Bylo velice složité nalézt soulad mezi informatikem a 

uživatelem. První informační systémy vycházeli z postupu pokus – omyl. Neexistovaly 

postupy (metodologie) jak daný informační systém navrhnout. Firmy, přecházející na 

informační systém, často zažívaly velkou revoluci, než dokázaly efektivně využívat 

informačního systému. Takové systémy byly neotevřené, velmi složitě se 

přizpůsobovaly změnám ve firmě, nedokázaly spolupracovat s jinými systémy, 

fungovaly jen na přesně definovaných platformách a jejich zavedení bylo spojeno 

s nemalými nároky na kapitál. Vývoj informačních systémů a informačních technologií 

s sebou přinesl nové možnosti. Postupy navrhovaných informačních systému byly 

standardizovány, vznikla kompatibilita mezi různými systémy a platformami na kterých 

jsou informační systémy provozovány, přibyla možnost upgradu informačního systému, 

informační systémy se staly otevřenými. S rychlým vývojem informačních systému a 

informačních technologií, klesá cena nabízených produktů. Společnosti, zabývající se 

návrhem informačních systému, dnes už nenabízejí IS jen pro velké společnosti, ale 

rozšiřuje se nabídka řešení informační podpory i pro malé firmy. Mezi firmy nabízejí 

informační podporu i pro tyhle firmy patří například společnost SAP či Oracle. 

Informačních systém malé firmy je zpravidla méně náročný než velké informační 

systémy. Obsahuje méně modulů než velký informační systém, bývá navrhován jen pro 

několik specifických činností. Častými IS jsou účetní a ekonomické informační systémy 

nabízející například řešení pro maloobchodní prodeje (ABRA G2 

http://www.euroekonom.cz/podnikani-software-clanky.php?type=abra-g2). 

Nejjednodušší informační systémy mohou být vytvářeny pro jednu až tři pracovní 

stanice. Jedná se zpravidla o ucelený balík informačního systému s omezenou možností 

rozšíření. Specifické informační systémy jsou stejně jako IS velkých firem navrhovány 

„na míru“. Jejich možnosti rozšíření jsou pak větší než u jednoúčelových systému.  
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3. Návrh jednoduchého informačního systému pro 
práškovou lakovnu 
 

3.1 Situace ve firmě Jakub Strakoš – Prášková lakovna 

 

Firma Jakub Strakoš – Prášková lakovna byla založena v roce 2003 v Ostravě. 

V době vzniku firmy, existovalo v Ostravě jen několik práškových lakoven. Mezi 

největší jmenuji firmu Hplak s.r.o., která v době vzniku lakovny Jakub Strakoš již 

převážně specializovala na zakázky tisícových sérií. Další lakovny jako je např. lakovna 

ve společnosti Vítkovice HTB, a.s. provádí povrchovou úpravu práškovými plasty 

pouze výrobky své vlastní výroby. V dané lokalitě tedy neexistovala (kromě výše 

uvedené společnosti HPlak s.r.o.) firma, která by nabízela služby práškového lakování. 

Ve firmě z počátku jejího vzniku pracoval pouze pan Strakoš a firma tedy mohla 

vyprodukovat jen omezené množství zakázek denně, to se však brzy ukázalo jako 

neúnosné, vzhledem objemu přibývajících zakázek a firma se nutně musela rozrůst o 

další zaměstnance, pokud chtěla uspět na podnikatelském poli. Spolu s novými 

zaměstnanci bylo změněno i sídlo firmy, které disponovalo většími prostory a vlastní 

stříkací kabinou a vypalovací pecí. Jeden zaměstnanec pracoval na pozici lakýrník a 

druhý zaměstnanec na pozici dělník, jehož úkolem je připravovat materiál ke stříkáni. S 

těmito zaměstnanci byla založena vícestupňová organizační struktura firmy. Firma se 

postupem času začala zabývat nejen kusovými zakázkami malých rozměrů, ale i většími 

zakázkami jako jsou protipožární dveře, průmyslové konstrukce atd. Bylo tedy nutné 

rozšířit tým pracovníků a přejít z jednosměnného provozu na dvousměnný. Struktura 

pracovníku tedy byla složena ze dvou lakýrníku, dvou dělníků a také byl přibrán nový 

zaměstnanec, který by zastával pozici vedoucího pracovníka a přebral by tak vedoucí 

pravomoc pana Strakoše s tím, že bude kontrolovat výkony podřízených pracovníku, 

sjednávat schůzky s potenciálními zákazníky a domlouvat konkrétní obchody. Pan 

strakoš zastává funkci jednatele firmy.  

Objem zakázek je zpravidla ovlivňován několika faktory. Hlavním faktorem ovlivňující 

množství zakázek je samotný zákazník. Vysoké procento zákazníků firmy tvoří 

zákazníci, jejichž produkce zakázek se podílí na stavebním průmyslu. Tito zákazníci 

jsou zpravidla ovlivňování tzv. sezónními pracemi. Mezi hlavní odběratele služeb 
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lakovny patří, výrobci vchodových dveří, protipožárních dveří a oken, výtahů, zábradlí, 

poštovních schránek, nosných konstrukcí, rozváděčových beden a spousta dalších 

zákazníků zasahujících do dalších průmyslových odvětví. Množství zakázek ve firmě se 

nadále zvyšuje, z těchto důvodů byla zakoupena další stříkací kabina a vysokozdvižný 

vozík. Často byl nedostatek zaměstnanců řešen krátkodobým náborem brigádníků, 

zejména tedy v obdobích sezónních prací. Vzhledem k současné situaci je nutností 

přibrat další stálé zaměstnance. V nynější době probíhá výběrové řízení na pozici 

lakýrník a dělník.  

V roce 2004 jsem nastoupil do firmy jako brigádník. Vyplňoval jsem tak výše 

zmíněný nedostatek zaměstnanců. Během několika let, kdy jsem ve firmě pracoval na 

pozici dělník, někdy i jako lakýrník, jsem měl možnost sledovat vývoj firmy. V roce 

2007 jsem vykonával ve firmě praxi a zastával jsem pozici správce skladu, přitom jsem 

nadále pracoval jako dělník či lakýrník. Středem mého zájmu se stalo pozorování 

vývoje firmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou firmu s užším aparátem lidí je 

chod celé firmy závislý na jednotlivých pracovnících než u větších firem. Selháni 

jednotlivce často ovlivňuje celou firmu. Všichni zaměstnanci si svou pozici ve firmě 

dobře uvědomují, jejich počínání je náležitě oceněno a proto je v jejich zájmu na 

produkci firmy. Zajímalo mne tedy, jakým způsobem by se dal z efektivit chod firmy.  
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3.2 Analýza součastného stavu informační podpory ve firmě 

Jakub Strakoš 

 

 Před návrhem informačního systému byla provedena analýza součastného stavu 

hardwarových a softwarových prostředků. Analýza je založena na studiu písemných 

dokumentů, které firma používá pro svou podnikatelskou činnost a konzultacích 

s vedením firmy.  Firma využívá k zpracování firemních dokumentů, smluv a vedení 

svých agend textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel. Informace jsou 

také často zapisovány ručně do papírových dokumentů. Tento způsob zpracování dat 

sebou nese spoustu nedostatků. Mezi hlavní nedostatky, které přinášejí takto 

zaznamenávaná data, patří neodmyslitelně jejich velká nepřehlednost, zejména u 

informací zaznamenaných v papírových dokumentech, dále pak je to nesourodost 

dokumentů, velmi složité vyhledáváni v datech a spousta dalších nedostatků. Cílem 

analýzy je identifikovat a vymezit všechny klíčové nedostatky a ujasnit požadavky 

uživatelů na nový IS. 

 V současnosti firma využívá tyhle prostředky:  

 

 

PC č. 1.: Procesor Intel Pentium 4 2.8 GHz, velikost operační paměti 1 GB, 

pevný disk o velikosti 160 GB, operační systém Windows XP 

 

 

PC č. 2.: Procesor AMD Athlon XP 2 GHz, velikost operační paměti 256 MB, 

pevný disk o velikosti 40 GB, Operační systém Windows XP 

 

Na obou počítačích je nainstalován kancelářský balík Microsoft Office 2003 obsahující 

kancelářské aplikace Microsoft Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access. Obě sestavy 

jsou propojeny síti LAN. Obě PC mají v síti nastaveny rovnocenné uživatelské práva. 

Pomoci sítě je sdílena tiskárna. Propojení síti LAN je znázorněno následujícím 

obrázkem (obr. č. 2.). 
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Obrázek 2.) Síťové propojení počítačů 
 

 

3.2.1 Výsledek analýzy  

Na základě konzultací bylo rozhodnuto, že nový informační systém bude spravovat 

čtyři základní agendy.  

1. Sklad barev 

2. Dodavatelé barev 

3. Zakázky 

4. Zákazníci 

 

Následující požadavky na navrhovaný informační systém, které vyplynuly během 

zjišťování stavu ve firmě Jakub Strakoš, jsou:  

 

 sledování plnění závazků odběratelů služeb 

 zavedení efektivnější systém záznamu, uchováni a zpracování dat o skladových 

zásobách  

 kontrola stavu zásob barev na skladě 

 bude umožněn převod již zaznamenaných dat do nového systému, aby byly 

minimalizovány ztráty dat, které by mohly být zapříčiněny ručním přepisováním 

dat do nového systému 

 v maximální možné míře při vytváření tohoto systému využít již používaného 

software 
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3.3 Návrh informačního systému  

  

 Po analýze součastného stavu informační podpory ve firmě Jakub Strakoš, jsem 

navrhl řešení informační systému, které by nejlépe vyhovovalo výše uvedeným 

požadavkům. K řešení úkolu jsem vybral databázové prostředí Microsoft Access, které 

je součástí kancelářského balíku Microsoft Office a umožňuje editovat data zapisované 

textovým editorem Microsoft Word a tabulkovým procesorem Microsoft Excel. Pro 

lepší pochopení navrhovaného systému jsem vytvořil jednoduchý diagram (obr. č. 3.), 

který prezentuje navrhovaný systém. Diagram rozlišuje dvě úrovně aplikační úroveň a 

uživatelskou úroveň.  

  

Obrázek 3.) Návrhový diagram IS Lakovna 
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3.3.1 Data flow diagram – IS Lakovna 

 

V kapitole 2.4 jsem se zmiňoval o metodologiích používaných k navrhování 

informačních systémů. Jedna z často používaných metodologií je metodologie YSM 

(Yourdon Structured Method), k vytvoření konceptuálního modelu navrhovaného 

systému jsem tedy použil DFD diagram. (Obr. č. 4.) 

 

 
Obrázek 4.) Diagram datových toků 

 

DFD diagram modeluje toky mezi procesy a terminátory v IS Lakovna. Terminátory 

představují jednotlivé moduly informačního systému.  
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3.3.2 Simulace nové zakázky 

 Dekompozice DFD diagramu na nižší úrovni simuluje fungování navrhovaného 

systému při procesu nové objednávky (obr. č. 5). 

  

 
Obrázek 5.) Nová objednávka 
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3.4 Technické řešení informačního systému  

  

 Jak jsem se již v návrhu informačního systému zmiňoval, prostředí informačního 

systému bude tvořeno v databázovém programu Microsoft Access 2003, které neklade 

velké nároky na hardware platforem, na kterých IS poběží. V následující části jsou 

popsány celkové nároky na hardware a software, který je nutný pro bezproblémový 

chod celého systému.  

 

3.4.1 Požadavky na hardware 

 Doporučená konfigurace k provozu IS je minimálně 128 MB paměti RAM, 

volné místo na HDD 500 MB, CPU Intel Pentium 266 MHz a vyšší mechanika CD – 

ROM. Z analýzy součastného stavu tedy vyplývá, že používané PC dostatečně splňuji 

nároky na provoz IS. 

 

3.4.2 Požadavky na software 

 Jak již bylo zmíněno v analýze součastného stavu, firma Jakub Strakoš vlastní 

licenci Microsoft Windows XP Professional a také licenci k produktu Microsoft Office 

2003. Bude-li firma dále uvažovat o dalším rozšíření lokální sítě, bude muset dokoupit 

licence Windows. To samé se týká licencí Microsoft Office, které jsou nezbytné pro 

fungování IS. 
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4. Implementace, otestování informačního systému 

4.1 Microsoft Access  

 Program Microsoft Access je databázový program nabízený jako součást 

programového balíku Microsoft Office, který umožňuje prostřednictvím uživatelského 

rozhraní v českém jazyce i nezkušeným uživatelům bez znalosti programování vytvářet 

plnohodnotné databázové aplikace.  

 

Databáze 

 Databází je [2], cituji: „…větší seskupení dat (informací), které mají určitou 

logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat. Databází se 

pak rozumí kolekce informací týkajících se určitého předmětu nebo účelu, například 

sledování objednávek zákazníků nebo uspořádaní nosičů“.  

 

 

4.2 Postup vytváření informačního systému 

  

 Jádro celého informačního systému Lakovna tvoří tabulky. Tabulky jsou 

propojeny pomocí relací (obr. č. 6), které zajišťují komunikaci mezi nimi. Množství 

použitých tabulek v databázi zpravidla určuje složitost celé databáze, není to však 

podmínkou.  
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Obrázek 6.) Relace mezi tabulkami 

 

4.2.1 Tvorba tabulek 

 

Tabulky jsou základními stavebním kamenem databází a rovněž informačního 

systému Lakovna. Každá tabulka je dělena na sloupce (pole), které je určeno pro 

uchovávání jedné hodnoty. Např. v tabulce Dodavatelé barev má pole Firma datový typ 

– text. Tento datový typ slouží pro ukládání kombinace libovolných znaků. Maximální 

počet znaků určený atributem VELIKOST POLE je 255. Chceme-li, aby po vytvoření 

nového záznamu bylo automaticky vloženo nějaké číslo, použijeme datový typ 

automatické číslo jak tomu např. v tabulce Sklad barev v poli Číslo Barvy. Další často 

používané datové typy jsou Číslo, Memo, Měna, Datum a čas, Ano/Ne a jiné.  

 

4.1.2 Automatizace výpočtů pomocí dotazů 

 

Další fáze systému je zajišťuje automatizace výpočtů v tabulkách a to v tabulce 

Sklad barev. Výpočty v tabulce jsou realizovány pomocí dotazů (obr. č. 7). Dotazy 

slouží k hledání a řazení dat. Lze je použit také k aktualizaci a doplňování dat 
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v tabulkách či výpočtům hodnot v tabulce. V tabulce Sklad barev je automatizován 

výpočet zůstatkové hmotnosti jednotlivé barvy. 

Příklad takového dotazu je: ZůstatkováHmotnost: ([Sklad barev]![PočátečníHmotnost]-

[Sklad barev]![SpotřebovanáBarva]). Ze syntaxe v dotazu lze jednoduše vyčíst jak je 

výpočet proveden. Při tvorbě následujícího formuláře se pak už obracíme jak na tabulku 

tak i na dotaz. 

 

 
Obrázek 7.) Výpočtový dotaz 

 

4.1.3 Vytváření uživatelského prostředí prostřednictvím formulářů 

 Formuláře zobrazují data obsažená v tabulkách. Umožňují rychlý a přehledný 

způsob zadávání nových a editaci starých dat. Do formuláře můžeme vkládat grafy, 

obrázky, tlačítka apod.   

 Jednou z velmi důležitých částí informačního systému je jeho budoucí 

uživatelské prostředí. Z hlediska informatika je tato část méně důležitá, jelikož na ní 

nezávisí funkčnost celého systému. Z pohledu uživatele, je to ale naopak nejdůležitější 

část celého systému. Pomocí uživatelského prostředí uživatel pracuje s celým 

systémem, zadává hodnoty do systémů, řídí systém a samotný systém prostřednictvím 

svého uživatelského prostředí uživateli nabízí své funkce a zprostředkovává jeho 

požadavky. Uživatelské prostředí v IS Lakovna je vytvářeno pomocí formulářů. Každý 

formulář obsahuje pole pro zápis jednotlivých hodnot. K ovládání systému slouží 

funkční tlačítka. Jednotlivé formuláře jsou spouštěny z hlavního ovládacího panelu. 
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4.2 Moduly informačního systému 

 

Informační systém Lakovna se skládá z modulů. Každý modul představuje 

formulář, který je vytvořen na základě navržené tabulky.  

 

 

 

Moduly IS: 
 

Modul Zakázky: 

 Modul zakázky eviduje veškeré zakázky firmy. Do modulu se zapisují 

data popisující druh zakázky, datu převzetí a smluveném datu dodání 

zakázky, informace o barvě, která bude použita na přijatou zakázku, 

adrese a telefonním čísle zákazníka. Modul je ovládán několika 

funkčními tlačítky. Následující obrázek zobrazuje modul zakázky (obr. č. 

8). 

 

Tlačítko Další záznam zajistí přechod na následující zakázku. 

 

Tlačítko Předchozí záznam umožní přechod na předchozí stránku. 

 

Tlačítko Najít záznam má funkci vyhledávání záznamů. 

 

Tlačítko Přidat záznam umožňuje zápis nových zakázek. 

 

Tlačítko Odstranit záznam odstraní vytvořené zakázky. 

 

Tlačítko Barvy INFO zobrazí veškeré potřebné informace k barvě použité v zakázce. 
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Obrázek 8.) Modul zakázky 

 

Modul Sklad barev: 

 

 Modul eviduje stav barev ve skladě. Jsou zde zapisována data informující 

o odstínu barvy, druhu barvy, hmotnosti barvy při zakoupení, aktuální 

hmotnosti. Další funkcí modulu sklad barev je informovat uživatele o 

zůstatku hmotnosti jednotlivé barvy. Funkční tlačítka v modulu sklad 

jsou shodná s tlačítky v modulu Zakázky, to znamená tlačítko umožňující 

procházení záznamů, hledání, vytváření a mazání jednotlivých záznamů. 

Chybí zde pouze tlačítko Barvy INFO. (obr. č. 8) 



 26 

 
Obrázek 9.) Modul Sklad barev 

 

Modul Dodavatelé: 

 

 Hlavní funkcí modulu je evidence dodavatelů barev (obr. č. 10). 

 

 
Obrázek 10.) Modul Dodavatelé barev 
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Modul Zákazníci: 

 

 Modul eviduje informace o zákazníkovi a jsou zde zapisována data 

informující o číslu zákazníka, adrese zákazníka, telefonním čísle 

zákazníka a dlužné částce za jednotlivé zakázky (obr. č. 11). 

 

 
Obrázek 11.) Modul Zaměstnanci 
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4.3 Instalace IS Lakovna na počítač 

 
 Pro testování a dalšího zdokonalováni tohoto informačního systému je potřeba, 

aby byl nainstalován na počítač. K instalaci byla vybrána starší sestava z nabízených 

dvou firemních počítačů, tedy PC č. 2. Starší sestava byla vybrána za záměrem zjištění 

stability informačního systému na méně výkonném PC. Instalace proběhla 

bezproblémově, informační systém běžel stabilně, bylo tedy umožněno přejít k dalšímu 

kroku – testování. 

 

4.3.1 Testování IS Lakovna 

  
 Majitel firmy si vyzkoušel práci s informačním systémem. Bylo nutné vyzkoušet 

funkčnost jednotlivých modulů. První zkouška systému byla provedena podobným 

způsobem, jako je modelová situace v simulaci (viz simulace str. 19) DFD diagramu 

dekompozice první úrovně.  

 

4.3.2 První test informačního systému Lakovna 

 

Popis testování jsem rozebral v několika krocích. První test testoval IS Lakovna při 

zpracovávaní nové zakázky. Testování proběhlo na fiktivní zakázce. 

 
Test Nová zakázka 
 

1. Zápis nové zakázky 

2. Ověření skladových zásob barev k provedení nové zakázky 

3. Vyhodnocen stav barev 

4. Zápis hodnot spotřebované barvy 

5. Ověření stavu barev po vykonání zakázky 

 

První test informačního systému Lakovna proběhl úspěšně. Přešli jsme tedy dalšímu 

kroku, testování jednotlivých modulů informačního systému. Test vyzkoušel zápis nové 

zakázky a ověřil funkčnost modulu Zakázky.  
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4.3.3 Druhý test informačního systému – testování dalších modulů 

 

Test modulu Sklad barev 

 

1. Vyhledáni barvy ve skladu barev 

2. Výpis zůstatkové hmotnosti barev 

3. Zápis nové barvy do skladu barev 

4. Odstranění barvy ze skladu barev 

 

Test funkčnosti modulu Sklad barev proběhl bez chyb. Z vyhodnocení testu vyplynulo, 

jakým způsobem by mohl být modul vylepšen. Jedním návrhem bylo doplnění modulu 

o vzorník barev.  

 

Test modulu Dodavatelé barev 

 

1. Vyhledání dodavatele 

2. Přidání nového dodavatele 

3. Odstranění dodavatele 

 

Test funkčnosti modulu Dodavatele proběhl bez problémů. Modulu nebylo nic vytčeno.  
 
 
Test modulu Zákazníci 
 

1. Přidáni nového zákazníka 

2. Odstranění zákazníka 

3. Vyhledáni zákazníka 

 

Během testu funkčnosti modulu Zákazníci nebyly zaznamenány žádné chyby. Po testu 

bylo navrženo rozšířit informace prvku Dlužná částka o dobu neplnění závazku a 

vyčlenit jednotlivé nesplněné závazky.  
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5. Závěr 
 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit jednoduchý informační systém 

pro práškovou lakovnu. Inspirací pro vytvoření mi byla firma, ve které již několik let 

pracuji jako brigádník. Doba, po kterou pracuji pro firmu Jakub Strakoš – Prášková 

lakovna je téměř srovnatelná s dobou mého dosavadního studia na vysoké škole. Během 

této doby strávené ve firmě jsem získal mnoho zkušeností a mnohému jsem se naučil. 

Bylo mi umožněno sledovat vývoj nové vznikající firmy, která si musela a neustále 

musí bojovat na konkurenčním poli.  

 

 A právě tento neustálý konkurenční boj byl jeden z impulzů, který ve mně 

umocnil myšlenku vytvoření informačního systému. Svou myšlenku jsem s majitelem 

firmy panem Strakošem prokonzultoval. Na základě konzultací jsem navrhl IS Lakovna. 

V analýze stavu informační podpory jsem vymezil hlavní nedostatky používané 

informační podpory, které jsem se snažil z mého informačního systému vyloučit. Další 

části této práce se zabývají problematikou vytváření informačního systému. Popisuji zde 

tvorbu systému v databázovém prostředí, zabývám se podrobně postupem implementací 

IS Lakovna a jeho modulů a v poslední části bakalářské práce testuji vytvořený systém.  

  

 Informační systém, který jsem realizoval, umožnil vedení lakovny vyzkoušet si, 

jakým způsobem lze zefektivnit činnosti prováděné ve firmě, jak lze lépe dosahovat 

požadovaných cílů za pomocí informačních technologií. Bylo pro mne velkým 

oceněním, dozvědět se, že navržený IS Lakovna napomohl k rozhodnutí, které povede k 

zakoupení a zavedení nového informačního systému. Návrh a realizace nového 

informačního systému bude prováděn firmou specializovanou v tomhle oboru.  
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