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Anotace bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je poukázat, že architektury IS/IT jsou nedílnou součástí 

kterékoliv organizace, která chce uspět na trhu. Dále se zabývá analýzou struktury 

architektury informačního systému. Prezentuje jednotlivé ukázky různých architektur 

informačních systémů a to z hlediska charakteru organizace. Součástí bakalářské práce je 

také analýza a návrh architektury informačního systému Cyrilometodějského gymnázia 

v Prostějově. 

Klí čová slova: architektura IS/IT, význam architektury IS/IT, typy architektury 

IS/IT,strukturovaná architektura, IS školy 

 

 

 

 

 

Summary 

 Purpose of this Bachelor´s Thesis is to advent that IS/IT ´s architectures are 

integral part of any organozation which wats to be successful in the market. Next it deals 

with structure analysis of the information system´s architecture. It presents several displays 

of various architectures. The architectures are presented in light of the charakter 

 of the organization. There is also the analysis and suggestion of information system´s 

architecture of Cyrilometodějské gymnázium in Prostějov.    

Key words: architecture IS/IT, mening of architecture IS/IT, types of architecture 

IS/IT,structured architecture, IS of school 
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Seznam použitých zkratek 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (americký standardní 

kód pro výměnu informací), tvoří kódovou tabulku, která definuje znaky 

anglické abecedy, a jiné znaky používané v informatice 

ASP skriptovací platforma společnosti Microsost určena pro dynamické 

zpracování webových 

ASW aplikační software 

CAD grafické programy pro projektování 

CMG Cyrilometodějské gymnázuim 

CSV jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat 

ČP  Česká pojišťovna 

DMS správa elektronických dokumentů 

DW datový sklad 

EDI blok globální architektury zajišťující komunikaci podniku s jeho podstatným 

okolím 

EIS blok globální architektury zabývající se řízením podniku 

FreeBSD operační systém 

FW standard sériové sběrnice pro připojení periférií k počítači 

HW veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače       

IFS průmyslový a finanční systém 

IS informační systém 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IT informační technologie 

LAN označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území 

LDAP definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru 

MIS blok globální architektury zabývající se řízením podniku na taktické úrovni 



MSK mezi-systémová komunikace 

MTZ Materiálně technické zásobování 

OIS blok globální architektury zabývající se podporou týmové práce 

a kancelářských prací 

OLAP technologie uložení dat v databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy 

dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná 

PHP skriptovací programovací jazyk určený především pro programovaní 

dynamických internetových stránek 

SW sada všech počítačových programů v počítači 

TPS blok globální architektury, který je určen charakterem podniku 

TPV nástroj pro implementaci systému 

UCR modul ke zpracování účetních a rozpočtových dat 

UVIS  úřad pro veřejné informační systémy 

WAN označuje počítačovou síť, která pokrývá široké geografické území 

XML obecný značkovací jazyk  
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1 Úvod 

Koncem 20. století se staly informační systémy (IS) a informační technologie (IT) 

jedním z nejvýznamnějších faktorů ekonomik vyspělých zemí. Informace se postupně staly 

jedněmi z nejcennějších podnikových zdrojů. Vznik kvalitního IS si žádá nejen globalizace 

trhů, kdy výrobcům nestačí znát své konkurenty a situaci na lokálním trhu, ale i zrychlující 

se dynamika trhů a produkčních cyklů. Velmi rychle se mění segmenty trhu, komodity 

a objevují se nový konkurenti. Porozumění a zvládnutí informačních systémů 

a informačních technologií je dnes nutnou podmínkou pro úspěch ve všech oblastech 

hospodářské činnosti. Moderní podnik musí umožnit pracovníkům podniku na všech 

úrovních řízení efektivní vzájemnou komunikaci a zpřístupnění aktuálních informací 

o stavu podnikových procesů. Současně musí umožňovat napojení na externí informační 

zdroje, díky kterým je podnik schopen získat informace o vývoji hospodářského prostředí. 

Architektura IS/IT se tedy stává velmi důležitou složkou při budování IS jakéhokoliv 

podniku. Cílem je, aby všechny komponenty dohromady vytvářely integrovaný systém 

a zvyšovaly tak celkovou konkurenceschopnost podniku. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat typologii jednotlivých architektur 

informačních systémů a analýza architektury IS/IT střední školy s následným návrhem 

jeho struktury. Část bakalářská práce se věnuje počátkům, úplnému vzniku architektury 

IS/IT a jejímu využití z hlediska struktury podniku. Prezentuje klíčové vlastnosti, které 

by měla kvalitní architektura IS/IT splňovat. Nahlíží na architekturu z globálního hlediska 

a na podnik z hlediska úrovní řízení. Dále uvádí konkrétní příklady jednotlivých 

architektur IS/IT využívaných v současnosti reálnými firmami působícími na trhu. 

V poslední řadě analyzuje informační systém střední školy, popisuje její současné 

softwarové řešení a navrhuje konkrétní architekturu. Tato bakalářská práce může být 

využita i jako studijní materiál v předmětu Metodologie projektování bakalářského studia 

na Hornicko-geologické fakultě. 
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2 Architektura IS jako nástroj pro analýzu jeho str uktury 

Až do nedávné minulosti se většina firem o celkový pohled na svůj podnikový 

informační systém velmi nezajímala. Jednotlivé jeho části byly vyvíjeny postupně jako 

důsledek řešení určitých problémů. Firmy investovaly do informačních technologií na 

základě specifických potřeb specifických aplikací a úspěch či neúspěch těchto investic byl 

posuzován pouze z hlediska vyřešení dílčího problému za pomoci standardních metod pro 

hodnocení návratnosti investic. Tento přístup umožňoval organizacím s omezenými zdroji 

soustředit se na řešení svých nejnaléhavějších problémů, nicméně ve většině firem vedl 

ke špatné koordinaci funkcí informačního systému, k malým možnostem komunikace 

a sdílení dat mezi subsystémy, manažerům neumožňoval dostatečnou možnost kontroly 

a řízení organizace jako celku (oproti kvalitní podpoře řízení jednotlivých agend). 

Vrcholové vedení firmy mělo zřídka kdy přesnou představu, jak investice do informačních 

technologií podporují celkové strategické cíle organizace. Navíc zpravidla v podniku ani 

neexistoval globální plán pro rozvoj podnikového informačního systému. 

2.1 Vývoj IS/IT 

IS/IT se využívá nejen v podnicích jako takových, ale jsou důležité i pro vládu, 

která usiluje o vytvoření optimálního hospodářského prostředí v dané zemi. Je velmi 

důležité sledovat nový vývoj a inovovat staré systémy a technologie. IS/IT je rychle se 

rozvíjejícím oborem platí, že co je v současnosti na vrcholné úrovni se během dvou až tří 

let běžně stává zastaralým systémem. Z hlediska globálního se nejrychleji rozvíjí oblast 

komunikací. Tento rozvoj je po technické stránce podporován zejména rozsáhlými 

a lokálními počítačovými sítěmi – WAN a LAN, bezdrátovými spoji – pozemní 

a družicové, pomocí optických kabelů a HW, SW prostředků pro přenos textů, grafů, 

obrazů, audia a videa. Jednou z nejvýznamnějších složek je síť Internet  původně navržená 

jako celosvětová počítačová síť akademických pracovišť. Dnes je volně přístupná 

komukoliv a pro firmu je přínosná především díky aplikaci elektronická pošta. Neméně 

důležitou oblastí v komunikaci je projekt zván informační superdálnice viz obrázek 1, 

který vznikl v USA. Informační superdálnice propojuje nejen univerzity a podniky, 

 ale i státní instituce - knihovny, muzea a domácnosti. Samotné subjekty si určují, komu 

jsou informační fondy přístupné a komu ne, nebo zdali budou zpoplatněni či nikoliv [3]. 
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Obrázek 1- Informační superdálnice 
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při nákupu přes Internet, čímž zákazník ztrácí svoji anonymitu, které nabývá při běžném 

nákupu v kamenném obchodě. Působnost Internetu i informačních superdálnic je 

celosvětová, ale legislativa jednotlivých zemí se liší. Co je realizovatelné v jedné zemi, 

nemusí být legální v zemi jiné.  

2.2 Rysy architektury IS/IT 

Počátky informačních systémů byly „živelné“, protože se nebudovaly koncepčně, 

ale podle okamžitých potřeb každé firmy. Ve firmě se využívali různé hardwarové 

a softwarové systémy, z tohoto důvodu docházelo k nekompatibilitě systémů. V současné 

době je navržena celá koncepce budoucího informačního systému a to v podobě, 

že je možno využívat pouze určité jádro systému, které je postupně doplňováno dalšími 

jeho částmi – struktura je modulární. Informační systém musí pokrýt veškeré uživatelské 

požadavky, které jsou v souladu se strategickými cíly firmy, nesmí obsahovat redundantní 

vazby a vícenásobná data. Současně musí splňovat kompatibilitu všech systémů, funkce 

by se neměly „dublovat“, data by měla být snadno dostupná a uživatelský interface by měl 

být stejný pro všechny. Informační systém musí být schopen přijímat nová rozšíření o další 

SW/HW komponenty, aniž by byla nerušena jeho provozuschopnost. Měl by být 

jednoduchý a snadno pochopitelný. Musí umožnit rychlou reakci na kolaps či chyby 

systému, musí být navržen tak, aby jej pochopili i ostatní lidé než jen tvůrce. 

Projektování IS využívá principu tří architektur viz. obrázek 2. Skládá se ze tří 

úrovní – Konceptuální, Technologická a Fyzická. Konceptuální úroveň vyděluje systém 

z reality a navrhuje jeho logické schéma. Vymezuje okolí systému a slouží ke komunikaci 

mezi projektantem a uživatelem. Mapuje všechny funkce systému, slouží programátorovi, 

zachycuje veškerá data a tvoří diagramy na SW podporu. Výhodou koncepční úrovně je, 

že velmi pomalu zastarává, nedochází k častým změnám a její schéma je snadno 

přenositelné (vícekrát použitelné). Naopak technologická úroveň, která vychází z úrovně 

konceptuální má schéma transformováno do popisů pro realizaci systému v rámci 

technologické třídy a prostředí. Vychází z analýzy systému a vytváří síťovou strukturu. 

Fyzická úroveň vzniká transformací technologické úrovně, určuje ČÍM  je technologické 

řešení realizováno. Vytváří implementační model, který je velice konkrétní a popisuje 

realitu. Tato struktura se nejčastěji obměňuje. 
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Obrázek 2 - Princip tří architektur 

Architektura IS/IT je velmi významná pro vývoj IS/IT. Je stejně významná jako 

výkres s plány domu pro výstavbu domu. Proto je velmi důležité mít jakousi 

architektonickou představu při tvorbě IS podniku. Jinak by mohlo dojít k problému jako 

nakoupení různorodého hardwaru, základního a aplikačního softwaru od různých 

dodavatelů tak, jak se jeví okamžitá potřeba jednotlivých uživatelů, a tím by při spojení 

jednotlivých komponent nebylo možné vytvořit integrovaný systém. Mohlo by dojít 

například k nepokrytí požadavků uživatelů na funkce IS, aplikace by měly různá 

uživatelská rozhraní a různé databázové systémy. Jeden z dalších významných problémů 

nastane při zakoupení drahého hardware a software, který zůstane z důvodu 

nekompatibility nevyužit. Řešením jak se vyhnout všem zmíněným úskalím je právě 

navržení kvalitní architektury IS/IT . 

Při řešení integrovaných informačních systémů architektura IS/IT vytvá ří 

relativně stabilní rámec pro řešení konkrétního IS/IT. Do tohoto rámce se průběžně 
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začleňují jednotlivé aplikace a komponenty podle předem připraveného plánu. Důležitými 

aspekty jsou také technologické, ekonomické a další možnosti systému. Současně 

architektura IS/IT zajišťuje vzájemné porozumění investorů, uživatelů a řešitelů ohledně 

toho jaké aplikace, data a rozhraní budou v daném čase implementovány, čímž se stává 

jakýmsi komunikačním prostředkem.  

Pokud je architektura navržena dostatečně otevřená, zajišťuje stabilitu vývoje 

IS/IT i při jejich rychlém technologickém vývoji. Umožňuje již od začátku soustředit se na 

hlavní požadavky a vlastnosti IS/IT a následně rozvíjet jednotlivé projekty. V neposlední 

řadě architektura pomáhá při minimalizaci nákladů na chybně zadané projekty či na 

rekonstrukci celého IS/IT v důsledku jeho neudržovatelnosti. Úkolem samotných expertů 

na architektury IS/IT je na základě poznání prostředí zákazníka, jeho podnikové strategie, 

předpokládaných vývojových trendů v ekonomice, obchodu a informačních technologiích 

formulovat architekturu IS/IT a sledovat dále definování jednotlivých projektů vzhledem 

k navržené architektuře.  

Velmi podstatnými vlastnostmi IS pro firmu je schopnost jednotné identifikace 

produktů, služeb, skupin zákazníků a dalších sledovaných veličin a následná 

konsolidace údajů po jednotlivých teritoriích a úrovních řízení firmy. To znamená, 

možnost operativně zjistit např. kolik výrobků určitého druhu bylo v minulém měsíci 

prodáno na celém světě a v jednotlivých teritoriích, nebo jaké jsou ekonomické výsledky 

celé firmy za poslední pololetí. U globálně působících firem je důležitá výroba pro 

individuálního zákazníka, tj. po celém světě od stejné firmy jsou nabízeny různé produkty, 

které vycházejí vstříc specifickým potřebám jednotlivých zákazníků. Tento způsob výroby 

vede k neobyčejně rychlému růstu informační kapacity nutné pro obsluhu každého 

zákazníka. Prodejce musí vědět co, komu a kdy prodal, zároveň musí zajistit služby 

spojené s daným produktem a musí vědět, jak dlouho má danou službu poskytovat 

bezplatně. Je již více než zřejmé, že bez masivní podpory informačními technologiemi 

by byly výše zmíněné služby pro zákazníky nemyslitelné.  

Hlavní roli hrají informace. Informace se přeměňují na znalosti a tím se stávají 

jedním z pokladů podniku. Pro podnik je důležitá krátká doba odezvy při poskytování 

informací o stavu a vývoji všech zdrojů podniku, koordinace všech dodávek jak z věcného, 

tak z časového hlediska, zavádění ISO norem apod. Díky schopnosti identifikovat změny 
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v hospodářském prostředí a jejich následné analýze se informační systém stává 

nástrojem pro úspěšnost podniku. Získá schopnost rychle se přizpůsobit změnám 

spojených s dynamikou a globalizací trhů a stává se konkurenceschopnějším podnikem.  

Protože jsou informace a znalosti jedním z klíčových podnikových zdrojů, snaží se 

progresivní organizace neustále získávat nové znalosti a informace, dlouhodobě je 

uchovávat a poskytovat je svým zaměstnancům v době, kdy jsou třeba pro rozhodnutí. 

Mnoho podniků se spoléhá na znalosti a informace, které jsou uloženy v hlavách 

pracovníků nebo v papírových dokumentech avšak následné zjišťování zda daná informace 

v podniku existuje, kde a u koho je velmi obtížné. Z tohoto důvodu jsou IS/IT ideálním 

nástroje pro uložení a zpřístupňování podnikových znalostí. Jedním z modulů 

umožňujících uchování rozsáhlých objemů dat je Data Warehouse (sklad dat). Data 

Warehouse zprostředkovává uchování a následnou manipulaci s velkým množství dat 

různého charakteru. 

Cílem je integrovat různé pohledy na podnik a jeho okolí a to za dlouhý časový 

interval. Slouží na podporu strategického řízení pro vrcholový management. 
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3 Taxonomie architektur IS vzhledem k charakteru or ganizace 

Globální architektura  zachycuje jednotlivé komponenty IS/IT a jejich vzájemné 

vazby. Cílem návrhu je informační systém a informační technologie, které optimálně 

podporují celopodnikové cíle a jsou maximálně flexibilní s ohledem na očekávaný vývoj 

hospodářského prostředí, vývoj uživatelských požadavků a vývoj informačních 

technologií. Globální architektura IS/IT má dvojí vyjádření, a to jak grafické tak slovní. 

Grafické schéma je tvořeno jednotlivými stavebními bloky informačního systému. Přičemž 

každý stavební blok reprezentuje jednu aplikaci (resp. skupinu aplikací) a její funkce, 

datovou základnu, aplikační software, který realizuje funkce aplikace, základní software 

a hardware, které tvoří technologické prostředí aplikace. 

Každý stavební blok obsahuje: 

• vztah k úrovni řízení podniku, tj. operativní, strategické, taktické řízení 

• věcnou orientaci, např. nákup, prodej, účetnictví 

• metody projekce a provozu aplikace daného typu, např. na podporu 

kancelářských prací se využívají jiné metody provozu a projekce než na 

podporu ekonomicky řízených podniků 

• vývojová etapa automatizovaného řešení, tj. vývoj všech bloků směřuje 

od rozličných individuálních řešení k větší standardizaci funkcí, dat 

i technologického řešení 

• technologický princip, na kterém je řešení příslušného bloku založeno 

• podstatné parametry softwarových produktů na trhu, které aplikaci řeší, 

tj. struktura, parametry, cenová úroveň, způsob prodeje atd. [3], [1]. 

Standardizace jednotlivých stavebních bloků architektury IS/IT je velmi důležitá 

také proto, že softwarová řešení jednotlivých bloků jsou předmětem globální konkurence 

na softwarovém trhu. Architektura IS/IT se v hospodářských organizacích většinou skládá 

z šesti základních stavebních bloků, kterými jsou TPS, DW, MIS, EIS, OIS, 

 EDI – viz obrázek 3. 
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Obrázek 3 - Základní stavební bloky architektury IS/IT 

Jednotlivé bloky globální architektury: 

TPS (Transaction Processing System) je stavební blok, který je určen 

charakterem podniku (výrobní, obchodní, dopravní, zemědělský, pojišťovna, banka atd.). 

Zabývá se především podporou hlavní činnosti podniku na operativní úrovni. 

U obchodních podniků je závislý na typu prodávaných komodit a u výrobních podniků na 

tom, zda se jedná o kusovou, hromadnou nebo kontinuální výrobu. 

MIS (Management Information System) Jedná se o stavební blok globální 

architektury, který je orientován spíše na řízení podniku na taktické úrovni. Taktická 

úroveň zahrnuje ekonomická, organizační a obchodní hlediska. Koncepce MIS je založena 

na integraci procesů ve třech základních liniích, jimiž rozumíme linii  

obchodně-logistickou, finančně-účetní a průřezové linie. Struktura bloku je velmi 

podrobná pro všechny typy podniků a značně standardizovaná. 

DW (Data Warehouse) Datový sklad slouží k uchovávání velkých objemů dat. 

Jedná se o speciální typ databáze, která umožňuje řešit úlohy zaměřené převážně na 

analytické dotazování nad rozsáhlými soubory dat. Současně slouží pro strategické řízení 

v rámci systému EIS. V datovém skladu je ukládání dat vždy vedeno snahou o jasnou 
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vnitřní separaci jednotlivých funkčních celků - výsledkem je struktura, která je čitelnější 

pro uživatele (manažera, business analytika) za cenu zvýšených nároků na paměťový 

prostor. Data jsou do datového skladu obvykle nahrávána v pevných časových intervalech, 

v době kdy provozní systémy firmy nejsou tak vytížené. Poté již nejsou data nijak 

modifikována. Data jsou v datovém skladu obvykle shromažďována na delší časová 

období, hovoříme o tzv. historických datech. To je dáno nutností provádění analýz 

a predikcí zaměřených na vývoj v čase. V běžné relační databázi je z pohledu uživatelů 

obvykle zajímavý pouze aktuální stav datových objektů. 

EIS (Executive Information System) Stavební blok EIS se zabývá řízením 

podniku z hlediska strategie. Jedná se o aplikace vytvořené pro řízení podniku na 

vrcholové úrovni. Tyto aplikace získávají data z ostatních aplikací podnikového 

informačního systému (tj. TPS, MIS) a z externích informačních zdrojů (tj. informace 

o průzkumech trhu, burzovní informace, bankovní informace atd.) Tato data jsou dále 

agregována a vytvářejí vzájemné vazby a časové řady. Výstupy z EIS jsou poté využívány 

jako podklady pro strategická rozhodnutí členů vrcholového managementu. Aplikace EIS 

se z datového hlediska zaměřují na delší časový úsek, a to jak do minulosti, 

 tak do budoucnosti. 

OIS (Office Information System) Blok zabývající se podporou týmové práce 

a kancelářských prací.  

Součástí jsou aplikace např.: 

• textový editor, elektronické publikování, 

• tabulkový procesor, 

• plánovací kancelář, 

• prezentační program na tvorbu obrázků a schémat prezentací, 

• elektronická pošta, 

• podpora řízení projektů 

EDI (Elektronic Data Interchange) Stavební blok zajišťující komunikaci podniku 

s jeho podstatným okolím (tj. zákazníci, dodavatelé, banky, státní instituce atd.). Neustále 

se zvětšuje spolu s větším prosazováním aplikací využívajících Internet a aplikací pro 

standardizovanou výměnu dat mezi obchodními partnery.  
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Globální architektura je základní schéma vyjadřující hrubou podobu budoucího IS. 

Má svoji grafickou i verbální podobu. Základem globální architektury jsou stavební bloky 

reprezentující nějakou aplikaci (skupinu aplikací) a jí odpovídající funkci, datovou 

základnu, aplikační software, základní software a hardware. Tedy lze říci, že pro každý 

blok je charakteristická jeho: 

• věcná orientace (např. účetnictví, sklady, TPV, prodej, personalistika atd.), 

• vztah k úrovni řízení (operativní, taktické, strategické), 

• způsob pořízení (typový ASW, vlastní vývoj nebo na zakázku), 

• parametry softwarových produktů na trhu a podmínky jejich provozu. 

3.1 Obchodní podnik 

Jedná se o globální architekturu IS/IT obchodní organizace viz obrázek 4, kde při 

navržení architektury IS/IT bylo zvoleno jádro podniku a na něj se nabalují další bloky. 

Blok Řízení obchodu tvoří jádro podniku. Obsahuje veškeré informace týkající se 

zboží. Řízení obchodu zahrnuje evidenci zboží i komponent, veškeré celní sazebníky, 

jednotlivé ceníky zboží a cenové koeficienty. Od optimálního řízení a koordinace všech 

procesů a pracovišť podílejících se na výrobě zboží se odvíjí kvalitní a včasná dodávka 

zboží. Dále realizaci dodávky zboží podporuje dalších šest bloků. 

Dodavatelé je blok, jehož činností je obsáhnout evidenci dodavatelů, jejich zboží 

a způsob jak mají stanovené dodací a platební podmínky.  

Nákup zaštiťuje všechny informace týkající se poptávky, objednávek a kalkulaci 

zboží. V tomto bloku jsou uloženy kontakty prodejců. Současně se zda zpracovávají 

případné reklamace zboží. 

Skladování, zde se provádí příjem i výdej zboží. Určuje se místo pro uložení zboží, 

zjišťuje se případné poškození zboží, zboží se přeceňuje a provádí se pravidelná inventura 

zboží.  

Prodej má na starosti veškeré činnosti související s nabídkou, poptávkou 

a kalkulací zboží, které je na prodej. Jsou zde uloženy veškeré kontakty na zákazníky 

a odběratele zboží. Vyřizují se faktury, dobropisy, servis spojený se dodávkou zboží 

a případné reklamace zboží.  
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Zákazníci blok obsahující evidenci zákazníků a zástupců. Stanovuje úvěrové 

rámce, dodací a platební podmínky. 

Přeprava zajišťuje přepravce na přepravu zboží ze skladu na prodejny, nebo 

zákazníkům a využívá různé druhy tarifů. 

 
Obrázek 4 - Globální architektura IS/IT obchodní organizace [3] 

Blok Řízení ekonomiky, je situován nad jádro systému. Podnikem protéká velká 

spousta finančních toků. Z tohoto důvodu obsahuje blok Řízení ekonomiky oblast 

Finančního řízení, která spravuje finanční zdroje a veškeré finanční toky podniku. 

Nejdůležitějším nástrojem oblasti finančního řízení je komplexní cash-flow, který zahrnuje 

všechny pohledávky u odběratelů, závazky vztahující se k dodavatelům a zaměstnancům, 

závazky vůči státnímu rozpočtu, odhadované pohledávky apod. Je zřejmé, že tato oblast se 

zaměřuje především na budoucnost podniku. Většina potřebných údajů je čerpána z bloku 

základních ekonomických informací.  

Naproti Finančnímu řízení stojí oblast zvaná Controlling . Controlling má za úkol 

předložit podklady pro budoucí rozhodnutí podniku. Proto je zaměřen na minulost 
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podniku, ze které čerpá informace z účetnictví a prostřednictvím statistických analýz. Dále 

má stejně jako finanční řízení přístup k údajům z bloku Základní ekonomické informace. 

Cílem Controllingu je správná analýza nákladovosti a rentability z různých hledisek 

(objednávka, typ objednávky apod.). Blok Základních ekonomických informací se 

skládá z hlavní knihy, pokladny, platebního styku, závazků, hmotného a nehmotného 

investičního majetku, práce, mzdy a z dat jednotlivých objednávek.  

Bloky Řízení obchodu a Řízení ekonomiky spadají do bloku Průřezové věcné 

oblasti. Tento blok řídí průřezové procesy a lidské zdroje. Dále jsou všechny bloky 

obaleny dvěma bloky Průřezových technologických oblastí, jedná se o automatizaci 

kancelářských prací a externí komunikace. Finální blok EIS čerpá data z ostatních bloků 

a převádí je do vhodné formy pro vrcholové vedení firmy. 

3.2 Výrobní podnik 

Architektura výrobního podniku viz obrázek 5, se skládá ze šesti základních  

bloků – TPS, MIS, DW, EIS, OIS a EDI.  

Oblast TPS se zabývá zejména operativním řízením výroby podniku. Jedná 

se o kusovou výrobu nářadí. Tento blok zajišťuje samotnou výrobu, stanovuje normy, řídí 

výrobu na dílnách, poskytuje veškeré služby, co se týče montáže a případného servisu 

nářadí. Často bývá podporován např. CAD systémy viz obrázek 6 zobrazující návrh 

montážní linky. 

Blok MIS  je zaměřen především na řízení podniku na taktické úrovni. Jedná 

se o integraci tří linií – Finančního řízení, Účetnictví a Controlling.  

Controlling  reprezentuje nákladové účetnictví. Spravuje jak nákup, tak prodej 

výrobků, sklady podniku, organizuje přepravu a MTZ.   

Linie Účetnictví kontroluje stav pokladny, majetku a mzdy zaměstnanců. Vytváří 

závazky a vyřizuje pohledávky. 

Poslední linií je Finanční řízení, které analyzuje všechny plány, modely a zdroje 

podniku. 

Blok MIS  zaštiťuje také správu pracovníků, marketing a legislativu a komunikuje 

s externími bloky tj. pojišťovny a banky. 
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Blok DW tvoří databázi všech výrobků, zaměstnanců a dalších dat podporujících 

běh bloku EIS. 

Blok EIS řídí strategii podniku, plánuje celopodnikové analýzy. Současně řídí 

finance, obchod, výrobu a zdroje. 

 
Obrázek 5 - Globální architektura výrobního podniku
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Obrázek 6 - Návrh montážní linky v CAD systému 
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3.3 Integrované systémy pro výrobu a prodej 

V současnosti firmy zabývající se vývojem informačních systémů a jejich integrací 

do podniku mají snahu vytvořit základní platformu, která bude využitelná jak pro podniky 

výrobního charakteru, tak pro podniky charakteru obchodního. Firmy si tím zajišťují širší 

pole působnosti na trhu a současně zvyšují svoji konkurenceschopnost.  

Příkladem takové firmy je i firma ORTEX s.r.o. Firma ORTEX s.r.o. se zabývá 

komplexní dodávkou informačních systémů. Zahrnuje vlastní i cizí software, hardware 

a navazující služby. Společnost dodává informační systém Orsoft®. Komplexní služby 

obsahují řešitelský servis, poradenský servis a metodicko-organizační poradenství. 

Informační systém Orsoft® obsahuje programové vybavení pro výrobní, obchodní i jiné 

organizace střední a větší velikosti. Je vyvíjen jako otevřený systém, který lze propojit 

s libovolnými aplikačními SW moduly třetích stran, a to buď pomocí exportů/importů dat 

(XML, ASCII, dbf, CSV) nebo interního systému MSK (mezisystémová komunikace). 

Orsoft je systém typu All-in-one (vše v jednom), tedy systém pokrývající univerzální 

funkcionalitou velké spektrum požadovaných funkcí od řízení financí a lidských zdrojů až 

po prodej, sklady a výrobu. Modul Výroba je přitom oborově zaměřen na procesní, 

např. potravinářskou výrobu. Systém pracuje v tří-úrovňové architektuře klient-server 

s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Microsoft Windows. Firma ORTEX s.r.o. 

rozkládá IS do tří vrstev, které jsou tvořeny jednotlivými moduly a jedná se o vrstvenou 

architekturu – viz obrázek 7. 

Do oblasti Strategické rozhodování, kterou charakterizuje specializace na potřeby 

vrcholového vedení, patří manažerský informační systém, dnes zpravidla postavený na 

technologiích datových skladů s pomocí multidimenzionálních analytických nástrojů 

(metody Business Intelligence). Vrstva Taktické rozhodování je tvořena nástroji 

a produkty, které jsou určeny pro vedoucí odborných útvarů. Jde např. o modul Controlling 

a výkaznictví, které je součástí podsystému Účetnictví. Operativní rozhodování zahrnuje 

práci většiny koncových uživatelů systému, která se odehrává v podsystémech a skupinách 

úloh provozního informačního systému, konkrétně v modulech Finančním, Správě 

majetku, Lidské zdroje, Prodej, Logistika a Výroba, sběr a přenos dat. Do této vrstvy bývá 

zařazován i právní systém a nejrůznější systémy operativních evidencí [12]. 
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Obrázek 7 - Univerzální návrh IS Orsoft® a jeho moduly [12] 

Manažerský modul je typovým manažerským systémem s principy Business 

Intelligence. Umožňuje multidimenzionální analýzu firemních ukazatelů nad daty 

uloženými v OLAP kostkách v prostředí MS SQL Server. Klientem je MS Excel nebo 

ProClarity . 

Finanční modul obsahuje hlavní knihu, pohledávky, závazky, banku, pokladnu, 

likvidaci faktur a konsolidaci. 

Controlling  se zabývá plánováním a kalkulací, vnitropodnikovou bankou 

a spořitelnou. 

Správa majetku obsahuje investice, správu dlouhodobého i drobného majetku. 

Lidské zdroje spravují personální agendu a rozvoj. Zpracovávají mzdy včetně 

vazeb na výrobu, docházkové a stravovací systémy. Kontrolují cestovné. 

Prodej zahrnuje veškeré nabídky, poptávky, objednávky, smlouvy, expedice, 

obaly, dodací listy, faktury, statistiky. 
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Logistika řídí zásoby včetně jejich optimalizace a oceňování. Má za úkol řídit 

nákupy. 

Výroba kontroluje technickohospodářské normy (receptury, kusovníky, kalkulace), 

technologické postupy, plánování výroby, operativní evidence výroby, vyhodnocení 

nákladů, kapacitní plánování. 

Základní modul obsahuje kmenová data, administrace systému, rozhraní na jiný  

SW - datová rozhraní na okolí, např. EDI, XML. 

Varianta Orsoft® RADNICE je určena pro samosprávné orgány (obce a města) 

a organizační složky státu. Obsahuje modul Samospráva a státní správa, která se stará 

o registry, ohlašovnu, volební a sociální agenda, místní poplatky, přestupkové řízení a další 

[12]. 

3.4 Bankovnictví, pojiš ťovnictví, státní správa 

Tato kapitola se věnuje dalším oblastem využití architektur IS/IT. Ukázkami jsou 

zejména výřezy architektur, protože se jedná o oblasti, které spravují velké objemy dat.  

3.4.1 Bankovnictví 

Jeden z nejvýznamnějších segmentů, kdy architektury mají závažnou roli, jsou 

banky. Jedná se o složité a velmi rozsáhlé architektury IS/IT pro velké objemy dat 

a procesů, které v bankách probíhají. V minulosti banka ČSOB převzala bývalou IPB 

a musela naplánovat celkovou integraci obou bank, která se výrazně dotýkala architektury 

banky ČSOB. Prioritami při této integraci bylo, že banka musí být vnitřně integrována 

v oblasti produktů a procesů a back-office před tím, než bude deklarovat jednotný  

front-end vůči klientovi přes libovolný kanál. IS/IT integrace musí předcházet integraci 

obchodní. Od IS/IT se také očekává lepší schopnost organizace a mobilizace zdrojů stejně 

jako plánování.  

Paralelně s integrací lidských zdrojů začala integrace aplikační architektury. 

Na obrázku 8 vidíme její výřez z hlediska datových zdrojů. Základem je společná centrální 

databáze DW. Integrace aplikační architektury nebyla samozřejmě pouze záležitostí IT, 

ale musela proběhnout i po stránce obsahové. 
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Bylo vytvořeno 5 oblastí: 

• Karetní systémy 

• Elektronické bankovnictví 

• Účetní, reportovací a řídící systémy 

• Produkty a služby 

• Finanční trhy 

Cílem bylo vybrat cílovou aplikační architekturu. Výsledkem byla následující 

aplikační architektura [10]. 

 
Obrázek 8 - Aplikační architektura ČSOB [10] 

Kritéria při výběru aplikační architektury byla relativně složitá. Obecně lze říci, 

že v důsledku časového plánu byla zamítnuta řešení, která přinášela výrazné změny 

(například okamžitý důsledný přechod na třívrstevnou architekturu). Tedy v oblasti 

aplikační architektury se IT zcela podřídilo potřebám obchodu a umožnilo za cenu většího 

IT úsilí rychlou obchodní integraci. Ve výsledné architektuře došlo k integraci front-end 

kanálů zachování dvou hlavních back-end systémů. IBIS pro segment podnikové klientely 
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a finančních institucí a PROFILE pro segment malých a středních podniků a pro fyzické 

osoby. 

Hlavní problémy integrace v oblasti aplikační architektury:  

• Prioritní důraz kladen na rychlost integrace 

• Objektivně velmi složité rozhodování 

• Kritický nedostatek lidí, kteří jsou schopni mluvit obchodním 

i technologickým jazykem 

• Omezující faktory, které přímo nesouvisí s mergerem (nutnost upgrade 

systému PROFILE) 

• Nemožnost dosáhnout cílové architektury v období mergeru  

Hlavní dosažené výsledky: 

• Aplikační architektura umožnila v rekordně krátkém čase migraci klientů 

do cílových systémů 

• V oblasti elektronických kanálů se architektura výrazně přiblížila cílové 

[10]. 

3.4.2 Pojiš ťovnictví 

Česká pojišťovna je největší pojišťovnou v České republice. Nabízí spousty 

produktů jako např. ŽP – Život, Penze, Úraz, Zdraví, Fondy, Auto – Pov / Hav, asistenční 

služby, Majetek – Domácnost, byt, Dům a stavby, Chaty a chalupy, Bytové domy, 

Cestovní pojištění, úpadek CK, Odpovědnost – Běžný život, výkon povolání, Myslivost 

apod.  

Rostoucí objemy dat a služeb si vyžádaly centralizaci IS. Byla tudíž vytvořena nová 

architektura, dle business domén viz obrázek 9. Jedná se o architekturu vrstvenou, 

rozdělenou do tří úrovní řízení. Architektura je popsána komplexně z hlediska Business. 
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Obrázek 9 - Architektura ČP dle business domén [5] 

Hlavními body řízení architektury v ČP byla především funkcionalita. Jedná se 

o centrálního správce mapování business architektury na IT architekturu a umístění 

funkcionalit do informačních systémů. Dalším důležitým prvkem je reprezentant IT, který 

prosazuje zájmy celého IT. Rozvoj architektury je zaměřen na konsolidaci informačních 

systémů a je řízen z jednoho místa neboli oddělení. Co se týče standardizace je zde držitel 

architektonických standardů, který na vše dohlíží [5]. 

Jedním z hlavních přínosů z hlediska organizace je vytvoření návrhu řešení 

 high – level komunikace - Strukturované business zadání – procesy, artefakty, uživatelé 

a potřeby automatizace - specifikace procesů, které mají být automatizovány (podporovány 

IS). Umístění požadovaných funkčností do stávajících aplikačních komponent. Identifikace 

nových aplikačních komponent. Definice rozhraní a jejich základních parametrů 

apod. Dalšími přínosy jsou zajištění kontextu řešení a alokace a rozdělení práce. Co se týče 

technologií je cílem dosáhnout nízké provázanosti, flexibility a modularity, snadné 

řešitelnosti a bezpečnosti systému, jednoduchosti a zamezení duplicit, snadnou 

provozovatelnost a snižování nákladů na údržbu a další vývoj, efektivní využití investic. 

Poznatky České pojišťovny jsou následující: 

• Společný jazyk Business x IT – metodiku je potřeba tvořit s koncovým 

uživatelem 
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• Týmová práce Business x IT – posaďte business analytika a IT analytika 

do jedné místnosti a zahoďte klíč 

• Řízení práce a tvorba obsahu (změnový manažer x architekt) - role změnový 

manažer plánuje a nerozumí obsahu, architekt rozumí obsahu ale má problém 

získat zdroje a domluvit termín – zkoušíme tyto role spojit více dohromady 

• Konflikt zájmů – dodavatele „zajímá“ pouze jeho dodávka x architekta 

zajímá prospěch celé firmy – standardizace platforem, vývojových postupů, 

cílové architektury – použili jsme JOK, FW 

• Pozor na rychlá a dočasná řešení – bývají to zpravidla nejhůře odstranitelná 

řešení, protože „fungují“. 

• Dvakrát měř, jednou řež - každá investovaná koruna (úsilí) do fáze designu 

se vám několikanásobně vrátí v dalších fázích (implementace, testování, 

provozování, následná změna) – nepředěláváme řešení, méně chyb protože 

nejsou změny na poslední chvíli ... [5]. 

3.4.3 Státní správa 

Rozvoj informačních systémů se dotýká i strategického rozvoje krajů, regionů 

a obcí. Příkladem aplikační architektury IS, viz obrázek 10 je významný evropský region 

kraj Vysočina. Kvalitní informační systém a jeho pravidelná aktualizace je zapotřebí 

zejména nyní v době globalizace, zvýšeného tlaku na efektivní výkon veřejné správy, 

při vzrůstající úloze regionů a v neposlední řadě v období vstupu ČR do Evropské unie.  

Informatika jako nástroj  

• zefektivnění výkonu veřejné správy – výrazný důraz bude kladen 

na optimalizaci a automatizaci úředních procesů 

• podpory transparentnosti veřejné správy – volný a rovný přístup 

k informacím o činnosti orgánů veřejné správy s důrazem na jejich 

dostupnost 
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• zviditelnění regionu – informatika je jedním z mnoha nástrojů, které 

umožňují efektivní prezentaci regionu. Její možnosti v oblasti podpory 

soudržnosti regionu jsou také nezanedbatelné 

• podpory rozvoje regionu - informační technologie jsou kromě nástroje 

podporujícího regionální rozvoj také významným, dynamicky se rozvíjejícím 

sektorem ekonomiky. Kraj Vysočina má v této oblasti velké možnosti. 

Informatika jako služba  

• veřejnosti – nástroje informačních technologií musí sloužit veřejnosti 

k efektivní komunikaci s veřejnou správou. Informatika musí být v tomto 

směru doopravdy službou, nikoliv překážkou 

• managementu samosprávy – včasný přísun kvalitních informací a nástroje 

pro jejich zpracování jsou příležitostí pro kvalitní řízení nejen samosprávných 

orgánů 

• zaměstnancům orgánů veřejné správy – se vzrůstajícími nároky na kvalitu 

výkonu úředníků je zvládnutí a využití nástrojů IT téměř nutnou podmínkou. 

I v této oblasti musí být informatika službou, nikoliv překážkou či cílem. 

Významnou cílovou skupinou jsou vedle pracovníků krajského úřadu 

také krajem zřizované organizace [11]. 

Komunikační vrstvu aplikační architektury IS krajského úřadu Vysočina tvoří 

veřejná datová síť Internet . Následuje komunikační infrastruktura veřejné správy 

(KISVS), která představuje privátní datovou a hlasovou síť veřejné správy a byla 

vybudována na základě rámcové smlouvy mezi státem a Českým Telecomem. Cílem 

tohoto projektu je realizace infrastruktury pro efektivní výměnu informací mezi orgány 

veřejné správy. Dalším komunikačním modulem je vlastní privátní síť (VPN) realizovaná 

na libovolné infrastruktuře. 

Od roku 2001 jsou pro operační systémy využívány platformy Windows 2000 

určené především pro servery vnitřní sítě a FreeBSD (unix). 
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Obrázek 10 - Aplikační architektura IS krajského úřadu[11] 

Systém Oracle plní pro kraj Vysočina funkci základního databázového systému. 

Využívá se především pro vnitřní agendy. Doplňkovými systémy využívanými na méně 

náročné aplikace jsou systémy Ms-SQL, MySQL, IFS a souborový systém operačních 

systémů - File system.  
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Úložiště strukturovaných adresářových informací zajišťují Adresářové služby. 

Kraj Vysočina využívá konkrétně Active Directory od firmy Microsoft a LDAP. 

Datový sklad využívá systémů OLAP, Market či Data Mining pro práci s velkými 

objemy dat. K popsání rozsáhlejších systémů jako např. GIS slouží modul Metadata. 

Aplika ční servery jsou realizovány pomocí interpret skriptů na bázi technologií 

Microsoft používaný především v kombinaci s webserverem IIS (ASP). V případě kraje 

řeší některé specifické aplikace kde je vhodná integrace s dalšími produkty Microsoft. 

Dalším interpretem skriptů využívaným krajem je PHP skrip. Kraj jej využívá zejména 

v kombinaci s webserverem Apache pro většinu internetových a intranetových aplikací. 

Dalšími servery jsou Web Object, Oracle AS, ByzTalk,web servery. Komplexním řešením 

kombinujícím vlastnosti aplikačních serverů, dokumentových úložišť a www serverů jsou 

Portály. Kraj uvažuje o využití technologie Oracle Portal server. 

Jako Aplika ční systémy jsou využívány systémy – Agendy, Mail systém, GIS, 

DMS, OIS, Registry, Ekonomika a UCR.  

Agendy – obecné označení pro různorodé aplikační vybavení krajského úřadu.  

Lze je rozdělit na provozní agendy (objednávkový systém, systém rezervací, autoprovoz, 

evidenční systémy, podpora orgánů samosprávy, …) a oborové agendy. Oborové agendy 

slouží k podpoře činností jednotlivých odvětvových odborů. Jde často o resortní systémy 

na heterogenních platformách o různé kvalitě a možnosti integrace do IS kraje. 

Dlouhodobou snahou krajů je optimalizace tohoto programového vybavení dle standardů 

UVIS a krajů. 

Mail system – systém interní i externí elektronické pošty. V případě kraje je pro 

krajský úřad použita technologie MS Exchange 2000 včetně využití web interfacu OWA. 

Vzhledem k nutnému vyššímu stupni zabezpečení emailové komunikace je pro externí 

uživatele kraje (zastupitelé, org. složky, …) zvolena technologie postfix na FreeBSD s web 

interfacem Horde. 

GIS – geografický informační systém slouží pro využití digitálních mapových 

podkladů, jejich integraci s dalším datovým a aplikačním vybavením 

Customer Relationship Managemet (CRM) je systém pro řízení podporu a řízení 

styku se zákazníkem. V případě kraje jde o dlouhodobější projekt centralizace dat 



Pavlína Svobodová: Architektury IS v současné praxi 

 

2009  26 

a vybraných agend s cílem výstavby kontaktních pracovišť veřejné správy pro kvalitnější 

obsluhu občanů.  

Executive Information Systém (EIS) jde o Systém podpory řízení organizace. 

Počítá se s implementací základních nástrojů pro analytiku ekonomických dat (VED od 

Gordicu), řešení OLAP technologie firmy Oracle popř. firmy Comshare. Předpokladem 

efektivního nasazení EIS systémů je existence metadat a datového skladu. 

Referenčním rozhraním z hlediska IS kraje se rozumí soubor standardů a nástrojů 

pro integraci komunikační vrstvy, dat a aplikací. Schéma naznačuje standardní protokoly 

využitelné z pohledu IS kraje pro komunikaci s referenčním rozhraním v úrovni 

jednotlivých vrstev IS. [11] 
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4 Analýza architektury informa čního systému vybrané st řední 

školy 

Cyrilometodějské gymnázium (CMG) je církevní osmileté gymnázium na střední 

Moravě působící v Prostějově, které bylo založeno v roce 1991 a každým rokem bylo 

úspěšnější. Kapacita jedné třídy se v dnešní době pohybuje okolo 30 žáků. Celkově zde 

studuje okolo 240 studentů a o celkový běh školy se stará 30 zaměstnanců. Každá třída má 

svého třídního učitele, který zodpovídá za veškerou dokumentaci týkající se daných 

studentů. Spolu s postupným přírůstkem studentů a různých kroužků pro ně i rodiče rostla 

potřeba efektivnějšího zpracování informací. Z tohoto důvodu byl navržen zcela nový 

informační systém, který bude v této kapitole blíže popsán. V rámci finanční úspory při 

tvorbě tohoto IS nebyla využita nabídka externích firem, ale systém byl navržen vlastním 

informatikem školy. Na tento systém bude nahlíženo z hlediska hardwarového 

a softwarového řešení. 

4.1 Hardwarové řešení 

Systém aplikovaný ve škole se skládá ze tří částí – WebServer, Kabinety a Studenti. 

WebServer zajišťuje zbylým doménám přístup do veřejné sítě Internet. Škola využívá 

antivirového systému NOD 32, přičemž WebServer využívá operační systém Linux 

 a 1. stupeň antivirové ochrany programu NOD 32. Na tento server jsou napojeny domény 

Kabinety a Studenti. 

Parametry serveru jsou:  

• CPU Pentium 4, dualcore, 

• paměť RAM 2 GB, 

• 4x HDD 500 GB 

Klientské počítače mají parametry: 

• CPU Pentium 4, 

• 1GB RAM, 

• HDD 256 GB  

Serverová doména Kabinety je fyzicky oddělena od serverové domény Studenti 

z důvodu zneužití informací. Doména Kabinety je určena pro učitele. Uživatelé se do 
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systému přihlašují pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po načtení jména a hesla je 

uživatel přihlášen do cestovních profilů, kde jsou automaticky načteny home složky, které 

jsou provázané do Windows dokumentů. Přístup uživatele jen k určitým dokumentům 

zajišťuje serverová politika. Serverová doména Kabinety využívá operační systém 

Windows Server 2000 a 3. stupeň antivirové ochrany programu NOD 32.  

Serverová doména Studenti je určena především studentům. Využívá operační 

systému Windows Server 2003 a 2. stupeň antivirové ochrany programu NOD 32. Studenti 

se do systému přihlašují stejně jako profesoři. 

4.2 Softwarové řešení 

Nedílnou součástí každého hardwarového řešení je i kompatibilní softwarové 

řešení. Škola v současnosti používá několik různých systémů, kde vztahy mezi nimi jsou 

zobrazeny na obrázku 11. 

 
Obrázek 11 - Systémy používané Cyrilometodějským gymnáziem 

 



Pavlína Svobodová: Architektury IS v současné praxi 

 

2009  29 

Každý počítač obsahuje uživatelské programy: 

• Výukové programy pro studenty - poskytují možnost zdokonalování znalostí ve 

všech předmětech zábavnou formou 

• Microsoft Office 2003 od firmy Microsoft, využívaný jak studenty pro psaní 

seminárních prací, vypracování úkolů atd., tak profesory pro výuku. 

• Zoner Callisto 4 - obsahuje kompletní soubor grafických nástrojů potřebných 

k vytváření kvalitní vektorové grafiky: kreslení a editaci tvarů, kreslení čar se styly, 

práci s texty na křivkách. 

• Cabri - je počítačový program, sloužící jako prostředí k vytváření interaktivních 

geometrických konstrukcí na obrazovce počítače.  

• Smart Interactive - program Interaktivních tabulí. 

• Zvukový editor a rekordér Audacity. 

Další část SW řešení tvoří několik interaktivních webových aplikací zvaných 

INTRANET  vytvořených pouze pro studenty školy. Tento systém zajišťuje studentům 

přístup k elektronické poště, kontrolu přístupu na internet (každý žák má limit), přístup do 

školní knihovny, několik programů ke stažení, hry a chat. 

Následuje podpůrný komunikační systém KOMENS, ukázka tohoto systému 

viz příloha č. 1, často využívaný zejména rodiči. Systém je přístupný online na webových 

stránkách CMG. Rodiče se do systému přihlásí pomocí jména a hesla. Mají možnost 

shlédnout studijní kartu svého dítěte, jeho studijní výsledky, pochvaly, napomenutí aj., 

současně mohou zaslat dotaz do školy jakémukoliv profesorovi. Stejně tak pomocí systému 

KOMENS komunikuje škola s rodiči – pozvánka na třídní schůzky, nabídka kurzů, 

nedoplatky, výzva k platbě apod. 

Nový Systém TK-Control  od firmy JASPES zajišťuje tzv. důvěrný tisk. Dříve se 

zadané dokumenty k tisku tikly okamžitě po zadání do PC. Tiskárna byla umístěna v Copy 

centru, kde seděla zodpovědná osoba, hlídala výtisky, vybírala za ně peníze a dávala je 

„do správných rukou“. Mohlo se stát, že tato osoba nebyla přítomna, když si nějaký 

profesor dal vytisknout testy na písemku, současně vznikla časová prodleva, než si 

profesor mohl testy vyzvednout a během této časové prodlevy mohl nějaký student 
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vytištěné testy vidět a následně znal předem otázky testu. Nyní studenti i profesoři vlastní 

čip, na který si nabijí určitý finanční obnos. Po přihlášení do systému zadají tisk daných 

dokumentů a následně jdou do Copy centra. Teprve po přiložení čipu k tiskárně se začnou 

dané dokumenty tisknout, tudíž k nim nemá přístup žádná jiná osoba. 

Jádrem celého informačního systému je administrativní balík Agenda 

BAKALÁ ŘI . Jedná se o balík na bázi databáze. Skládá se z devíti modulů. Studenti 

mohou do tohoto systému pouze nahlížet a mít přehled o svých studijních výsledcích. 

Naproti tomu všichni členové pedagogického sboru po přihlášení viz obrázek 12 mají 

pravomoc do systému nahlížet, zapisovat do něj nové informace týkající se jak studentů 

samotných, tak jejich studijních výsledků. Každý profesor má nadefinovaná přístupová 

práva správcem systému. 

 
Obrázek 12 - Přihlášení uživatele do Agendy Bakaláři 

Jednotlivé moduly Agendy BAKALÁŘI:. 

• Evidence žáků a zaměstnanců – tento modul zajišťuje veškeré informace týkající 

se všech studentů a zaměstnanců viz obrázek 13, má funkci databáze. Zpracovává 

vedle osobních údajů zejména klasifikaci žáků. Propracovaný systém zápisu 

a účinných kontrol dovoluje udržovat data v lepším stavu než klasická ruční 

evidence. 
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Z karty žáka pak lze vyčíst veškeré potřebné informace - osobní údaje, údaje 

o rodičích, kompletní klasifikaci za celou školní docházku, výpis výchovných 

opatření viz příloha č. 2 a podobně. 

 

Obrázek 13 - Karta žáka 

• Společné prostředí – modul sloužící pro tvorbu nových úvazků a evidenci úvazků 

stávajících 

• Známkování – modul využívaný profesory pro zápis průběžné klasifikace 

viz příloha 3, pro případnou změnu a mazání známek studentů dosažených 

v průběhu roku 

• Rozvrh - program pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro 

nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při 

současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností) viz obrázek 14. 

Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny (skládající se i z žáků více tříd) 

a práce ve více týdenních cyklech (standardně sudý, lichý týden). Tisknout lze 

rozvrhy tříd, učitelů i místností a jejich přehledy. 
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nabízí vhodné uč

a přesouvá hodiny. Sou

období. 

• Archivace – zabezpe

• Update – škola platí každý rok paušál a tím má zajišt

upgradu Agenda BAKALÁ

• Webová aplikace

že je propojena se

• Vysvědčení – ud

studentů. 

• Od příštího školního roku škola integruje i modul 

kniha umožňuje zápis jednotlivých hodin (
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Obrázek 14 - Rozvrh hodin 

modul pro zastupování při případné nepřítomnosti jednoho z

abízí vhodné učitele pro zastupování za chybějící, spojuje, ruší, vym

esouvá hodiny. Součástí je i vyhodnocení údajů o suplování ve zvoleném 

zabezpečuje zálohování souborů – provádí se každý den

škola platí každý rok paušál a tím má zajištěnou legalizaci pr

upgradu Agenda BAKALÁŘI  

Webová aplikace – vybraná část aplikací viz příloha č. 4 př

je propojena se systémem KOMENS viz obrázek 15. 

udělování známek a tisk pololetního i závě

íštího školního roku škola integruje i modul Třídní kniha

ňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, poznámky apod.), 

časné praxi 
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ítomnosti jednoho z profesorů 

jící, spojuje, ruší, vyměňuje 

 o suplování ve zvoleném 

provádí se každý den 

nou legalizaci průběžného 

přístupná na webu tak, 

lování známek a tisk pololetního i závěrečného vysvědčení 

ídní kniha. Elektronická třídní 

íslo, téma hodiny, poznámky apod.), 
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zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, 

s možností tiskových výstupů pro účely archivace.  

 

 
Obrázek 15 - Aplikace Web Bakaláři 

Účetnictví školy je zajištěno pomocí dvou SW systémů. Prvním je systém 

MELZER , který škola využívá převážně jako databázi na fakturace, pokladnu a odkazy na 

účetní knihu. Druhým systémem je systém VEMA  specializující se na mzdy. Úvazky jsou 

evidovány v Agendě BAKALÁ ŘI. Inventarizace probíhá pomocí databáze 

v programu Microsoft Excell.  

Vedení školy zajišťuje ředitel školy, který: 

• rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských 

služeb, 

• odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělání, za školské služby, 

• kontroluje práci pedagogických pracovníků, ostatních pracovníků a studijní 

výsledky žáků, 

• vytváří podmínky pro inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná 

opatření, 
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• zajišťuje, aby rodiče byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání 

jejich dítěte, odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole 

a školním zařízení, 

• vydává školní vzdělávací program a zveřejní jej na přístupném místě, 

• vydává školní řád a další vnitřní směrnice školy, 

• odpovídá za zpracování a zpřístupnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření 

školy, 

• zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, 

• schvaluje úpravy informačního systému a instalace nových SW, 

• přijímá nové zaměstnance, má reprezentativní úlohu 

4.2.1 Návrh architektury IS/IT Cyrilometod ějského gymnázia 

Po celkové analýze SW řešení Cyrilometodějského gymnázia, a na základě 

zjištěných informací jsem zkonstruovala strukturu jeho současné architektury IS/IT 

viz obrázek 16. 

 
Obrázek 16 - Architektura IS/IT Cyrilometodějského gymnázia 
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Modul Ředitel školy zajišťuje řízení školy na vrcholové úrovni. Stanovuje 

strategické cíle a je odpovědný za jejich realizaci. 

Finanční modul je tvořen blokem Účetnictví, které zahrnuje veškeré závazky 

vztahující se k dodavatelům a zaměstnancům školy. Současně kontroluje stav pokladny a 

mzdy zaměstnanců. Tento blok komunikuje s externím orgánem – Banka. Využívá 

programů Melzer a Vema. 

Studijní  modul se skládá ze tří bloků – Komens, systém podporující komunikaci 

mezi rodiči a školou, Intranet, který poskytuje interaktivní webové aplikace pro studenty a 

Agenda BAKALÁŘI, která slouží jako jádro a databáze celého modulu. 

Základnu architektury tvoří podpůrné programy pro studenty, učitele i zaměstnance 

školy. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat typologii jednotlivých architektur 

informačních systémů a analýza architektury IS/IT střední školy s následným návrhem 

jeho struktury. Nejprve jsem se zabývala architekturou IS/IT, jejím vznikem, využitím její 

struktury v současných výrobních a obchodních podnicích, státní správě, bankovnictví 

a pojišťovnictví. Architektura IS/IT podporuje strategické i taktické cíle podniku, je 

realizována jako komplex HW a SW prvků a představuje kostru celého informačního 

systému podniku. Nahlíží na podnik z různých úrovní řízení, přičemž každá úroveň má 

svůj specifický náhled na řízení. 

Zjistila jsem, že základem úspěchu kterékoliv organizace ať už jde o podnik 

výrobní, či státní správu, je správné navržení kvalitního informačního systému. 

Architektury IS/IT tvoří pevný rámec systémů v podniku a integrují různé pohledy na 

podnik a jeho okolí. Podmínkou navržení kvalitního IS je důkladná analýza celého podniku 

a následně tvorba modelu, který bude přesně popisovat všechny prvky a činnosti daného 

systému. Důležitost je přitom kladena na jeho vlastnosti, aby byl dostatečně otevřený, 

kompatibilní, neobsahoval redundantní vazby, minimalizoval náklady podniku apod.     

V závěru bakalářské práce jsem se zabývala analýzou informačního systému 

Cyrilometodějského gymnázia, který byl navržen informačním technikem školy. Na 

systém je nahlíženo především z hlediska SW řešení, které popisuje jednotlivé programy a 

jejich využití ve škole. Jádro celého systému tvoří Agenda BAKALÁŘI evidující 

informace o jednotlivých studentech i zaměstnancích školy. Následuje systém KOMENS 

sloužící pro komunikaci rodičů se školou a naopak. Posledním významným systémem 

využívaným a vytvořeným konkrétně pro studenty školy je Intranet. 

Na základě informací, které mi byly poskytnuty, jsem vytvořila konkrétní 

vrstvenou architekturu IS/IT pro současný stav informačního systému Cyrilometodějského 

gymnázia. Výsledná struktura architektury vytváří komplexní pohled na celý informační 

systém školy. Z výše uvedeného plyne, že cíle bakalářské práce byly splněny. 
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