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Úvod 

Dnes je jiţ nezpochybnitelné, ţe internet je jedním z nejvýznamnějších nástrojů při 

vyhledávání informací, jejich sběru a distribuci. Evropská databanka, a.s. se zaměřuje, 

kromě jiného, právě na tuto oblast, ve které se snaţí maximalizovat dostupnost kvalitních 

dat, které zákazník očekává.  

Během svého studia na vysoké škole jsem měl příleţitost podílet se na vývoji 

webové stránky, která slouţí pro zobrazování výstupních dat uţivatelům. Tato zkušenost 

v oblasti programování a prací s databázemi mi umoţnila rozšířit své vědomosti, co se 

fungování informačního systému týče.  

Velice rád bych se v budoucnu uplatnil na pozici, která by zahrnovala komplexní 

činnost v těchto oblastech. Právě proto jsem si vybral pro svou bakalářskou práci téma, které 

zahrnuje výše zmíněné. Rád bych v budoucnu svou práci dále rozšířil a pokusil se o 

spolupráci s Evropskou databankou. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na vybranou část datové základny této 

společnosti, kterou se pokusím inovovat v rámci informačního systému jako takového. 

Pokusím se dále naznačit některé nové funkce a moţnosti zlepšení přístupu k datové 

základně, jeţ bych rozpracoval ve své diplomové práci, která by navazovala na moji práci 

bakalářskou. 

 Cílem mé bakalářské práce by tedy měl být návrh inovace stávající datové základny 

a návrh na zlepšení funkcionalitu informačního systému Evropské databanky z hlediska 

uţivatelského přístupu. 
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1. Teoretická východiska návrhu datové základny 

 

Během návrhu datové základny a racionalizace určitých funkcí se budu opírat o 

určitá teoretická východiska, která by měla v jistém smyslu podtrhnout váhu mé práce. 

Myslím si, ţe znalosti v následujících oblastech jsou velice důleţité ať uţ pro designéry 

nových systému, či programátory a administrátory na pozicích systémových inţenýrů.  

V následujících kapitolách se zmíním o klíčových pojmech, které jsou spjaty 

s tvorbou datových modelů a naznačím přístupy a cesty, které mohou být pouţity při návrhu 

datových základen. Dále se zmíním o metodikách a postupech, které jsou běţně uţívány jak 

ke grafickému, tak ke slovnímu popsání řešené problematiky. 

 

1.1 Strukturovaná analýza 

Základním produktem strukturované analýzy je tzv. esenciální model zachycující, co 

má daný systém dělat, jaké poţadavky má uspokojovat. (Kaluţa 1996) 

Tento model má dvě komponenty: 

 -  Model prostředí 

-  Model chování 

Model prostředí je reprezentován tzv. kontextovým diagramem, který zastřešuje celý 

model.  

Model chování obsahuje tři vzájemně se doplňující pohledy na systém: informační 

model (modeluje datovou strukturu systému), model transformace dat (funkční struktura) a 

model dynamiky (mapuje chování systému). (Kaluţa 1996) 

Pro potřeby své práce se zaměřím právě na informační model, kterým budu 

modelovat datovou strukturu a model transformace dat, kterým naznačím funkční model a 

popíši datové toky v systému. 
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1.2 Funkční versus datový přístup 

Při analýze přístupku k problému inovace IS Evropské databanky jsem pečlivě 

zváţil, na který ze dvou přístupů (tedy funkčního, nebo datového) budu klást větší důraz. 

Rozhodl jsem se ve své bakalářské práci zahrnout oba přístupy. 

Zpočátku je třeba říct, ţe by bylo zřejmě chybou upřednostnit jeden přístup před 

druhým vzhledem ke komplexnosti řešené problematiky.  

Je především nutné si ujasnit, jaká je povaha řešeného systému. Datová orientace 

přinese úspěch zejména u těch systémů, které jsou charakteristické komplexnější datovou 

strukturou a poměrně jednoduššími transformacemi nad touto strukturou, obráceně funkční 

přístup se jeví výhodnějším v opačné situaci, kdy je těţištěm problému algoritmická 

struktura. (Kaluţa 1996) 

 

1.3  Datový model 

V dnešní době má na pojem „datový model“ kaţdý jiný názor. Jedná se o natolik 

obecný a komplexní pojem, ţe jeho definice je v současnosti velice obtíţná.  

Můj osobní dojem z datového modelu je takový, ţe se jedná o určitý podklad 

informačního systému, na jehoţ základě můţe firma efektivně plnit svou činnost. 

Na datový model se pohlíţí jako na vyjádření datové struktury modelovaného 

informačního systému. Model je pak abstrakcí, odrazem reálného světa z pohledu designera 

realizujícího cíle, které má projekt dosáhnout. (Kaluţa 1996) 

 

1.4 Funkční model 

Funkční model popisuje z jakých procesů a jejich návazností se realita skládá a 

potaţmo i jaké procesy budou tvořit informační systém, má-li být věrným modelem této 

reality. (Řepa 1999) 
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1.5 Informační systémy 

Informační systémy jako takové nejsou ţádnou novinkou, jejich moderní podoba je 

však nedílně spjata s aplikací informačních technologií. Platí totiţ, ţe na poli ekonomickém 

vyhrává ten, kdo disponuje včasnými a relevantními informacemi. A právě vyspělý software 

a hardware k takové podobě informačního systému můţe významně přispět. (Kaluţa, 

Kaluţová, Maňasová 2008) 

1.5.1 Klíčové pojmy informačního systému 

Data – jsou obecně vyjádřena, jako určitý souhrn znaků, která slouţí ke zpracování 

Informace – jsou jiţ zpracovaná data, která nějaký způsobem ovlivňují rozhodování 

příjemce  

Informační systém – většinou slouţí k poskytování různých informací uţivatelům  

Informační systém tedy sbírá veškerá data zevnitř i vně organizace, dále je 

zpracovává, šíří dále a prezentuje jako informace uţivatelům, kteří je vyuţijí při 

rozhodování.  

Nějakou podobu informačního systému má v současnosti prakticky jakákoliv 

společnost, či organizace, která chce dosáhnout na trhu alespoň minimální 

konkurenceschopnosti. Jedná se o poloţku, která často není vnímána jako stěţejní, moţná 

díky tomu, ţe je tak sloţité informační systém popsat a pochopit. Myslím si ale, ţe 

z hlediska úspěchu firmy na trhu lze právě kvalitnímu informačnímu systému připsat nemalé 

procento. 

 

Do informačního systému lze nejčastěji zahrnout tyto základní poloţky: 

 

- Software (jednotlivé programy, aplikace) 

- Hardware (fyzicky existující technické vybavení počítače) 

- Data 
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1.6 Tříúrovňová koncepce datového modelování 

Následující tabulka stručně vystihuje úrovně datového modelování, o které jsem se 

opíral při racionalizaci IS Evropské databanky. Výchozí úrovní je sémantické modelování, 

dále konceptuální a logická (relační) úroveň. 

 

Charakteristika  

modelu 

Ú r o v e ň   m o d e l o v á n í  

 Sémantická Konceptuální Logická (relační) 

Konstruktory Objekt Entita, vztah Relace 

Forma popisu Volná slovní Grafická Výroková 

Zdroj Vstupní poţadavky Sémantický model Konceptuální model 

Výsledek Objektová struktura Struktura entit a 

vztahů 

Relační struktura 

Tabulka č. 1: Úrovně modelování 

 

1.7 Sémantické modelování 

1.7.1 Identifikace vstupních datových požadavků 

V této části jsou identifikovány veškeré vstupní informace, které získáme podrobným 

studiem rozhovorů, písemných materiálů a tak dále. Tyto informace jsou soustředěny do 

těchto tří bodů: 

 

a. Slovní popis 

b. Platné formuláře 

c. Formáty stávajících datových struktur 
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Slovní popis je strukturován do dílčích částí odpovídajících identifikovaným prvkům 

objektivní reality. Analogicky se upraví formuláře a formáty stávajících datových struktur. 

Ve formulářích se rozeznají certifikační, obsahově-zadávací, obsahově-specifikační a 

popisná část a dále se vymezí (například grafickým vyznačením) skupiny údajů spolu úzce 

související (sekce formuláře). Ve formátech datových struktur se vyhledají a věcně se 

uspořádají popisy jednotlivých souborů a vět. (Kaluţa 1996) 

Je velice důleţité, aby získané materiály byly co nejobsáhlejší a komplexní – tímto lze 

zajistit bezproblémový přechod na následující fáze. 

Sémantický model slouţí obvykle k vytvoření určitých schémat, která se poté 

transformují do schémat databázových. Sémantické modelování lze rozdělit do 3 hlavních 

částí, na které poté postupně navazuje fáze konceptuálního modelování a poté fáze logická, 

čili relační modelování. 

1.7.2 Specifikace datových objektů a jejich charakteristiky 

Věcnou analýzou textového materiálu se specifikují jednotlivé objekty formující 

datovou strukturu. Hrubým gramatickým vodítkem je podmět a předmět vět popisujících 

data. (Kaluţa 1996) 

1.7.3 Korekce struktury datových objektů 

Poslední krok sémantického modelování je zde hlavně kvůli identifikaci a následné 

opravě negativních jevů, jako jsou synonyma a homonyma objektů a jejich charakteristik, 

redundance objektů a rozporné definice stejných prvků objektivní reality. 

Výsledná struktura objektů je východiskem pro konceptuální modelování. Není zde 

bezpodmínečný nárok na odlišení kategorie objektu a jeho charakteristiky. Toto exaktní 

hledisko se uplatní aţ při formulaci konceptuálního modelu, kdy můţe entita se stát obrazem 

i některé dílčí charakteristiky. Cílem sémantického modelování je co nejúplnější 

strukturovaný popis datové části řešeného projektu informačního systému. (Kaluţa, 

Kaluţová, Maňasová 2008) 

 

 

 



- 7 - 

 

1.8 Konceptuální modelování 

Konceptuální modelování slouţí ke grafickému znázornění struktury datového 

modelu, co se entit a vztahů mezi nimi týče. Pro tento typ modelování je charakteristické 

vyuţití tzv. E-R metody. Z hlediska teorie i praxe se jedná o nejpopulárnější přístup. 

Z hlediska pochopení datového modelování to byla právě metoda E-R, která mi byla 

schopna srozumitelně nabídnout pohled na pro mě do té doby abstraktní datové modelování 

obecně. V roce 1988 byla tato metoda převzata jako standard pro Information Resource 

Dictionary Systém. 

Při realizace konceptuálního modelování je klíčové definovat a pochopit některé 

pojmy, které jsou nedílně spjaty se vztahy mezi entitami a konceptuálním modelováním 

obecně. Říkáme jim konstruktory konceptuálního modelování. 

 

1.8.1 Základní konstruktory konceptuálního modelování 

Entita – Reprezentuje třídu objektů reálného světa. Graficky je entita vyjádřena 

obdélníkem s uvedením svého názvu. (Kaluţa 1996) 

Vztah – Je určitým pojítkem mezi entitami. Pro vztah je charakteristické, ţe u něj 

můţeme určit stupeň, kardinalitu a volitelnost. Vztah se popisuje slovně ke grafickému 

propojení entit. 

Stupeň reprezentuje počet entit zainteresovaných v jednom vztahu. Kardinalita 

naznačuje určitou kombinaci výskytů entit, které jsou na sobě závislé. Nabývá hodnot 

„Jedna k jedné“, „Jedna k mnoha“, nebo „Mnoho k mnoha“ s patřičným označením 

kardinality. Volitelnost nám pak napovídá, jestli je nutné, aby konkrétní entita byla ve 

vztahu přítomna. Graficky se znázorní volitelnost přerušovanou čarou. 

Atribut – Reprezentuje vlastnosti entit a vztahů mezi nimi. Atributy nabývají určitých 

hodnot. 

Graficky někteří autoři modelují v diagramu E-R atributy připojenými konektory s 

uvedením názvů atributů; z praktického hlediska tato forma při velkém počtu atributů 

modelujících realitu značně zobrazení modelu znepřehledňuje. Je pak vhodnější uvádět 

atributy v samostatném seznamu. (Kaluţa 1996) 
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Složený Atribut – Skupina atributů, které mají společný význam nebo pouţití. 

Například atribut adresa je sloţen z jednoduchých atributů psč, město, ulice, číslo_domu. 

(Kaluţa 1996) 

Doména – Mnoţina přípustných hodnot přiřazená jednomu nebo více atributům. 

Například mnoţina všech hodnot čísla_pracovníka. (Kaluţa 1996) 

Klíč – Jedná se o velice důleţitý konstruktor, který nám umoţňuje identifikovat 

výskyt entit. Klíčů rozlišujeme několik – kandidátní klíče, primární klíče, alternativní a cizí 

klíče.  

Slabá Entita – Prakticky o slabé entitě mluvíme tehdy, kdyţ nelze najít takový 

atribut, který by jednoznačně identifikoval danou entitu. Graficky se znázorní zdvojeným 

obdélníkem. 

Výčet těchto konstruktorů není zcela kompletní, avšak pro naplnění cílů mé práce je 

plně postačující. Práce s Entitami, přiřazování klíčů, určování kardinality, volitelnosti vztahů 

a dalšími konstruktory je velice důleţitá pro celkový výsledek. Zpočátku se mohou tyto 

operace jevit jako abstraktní, nicméně je kritické naučit se dobře orientovat v této 

problematice. 

1.8.2 Dvě strategie tvorby konceptuálního modelu 

Při konceptuálním modelování lze aplikovat tyto 2 strategie: 

 

1. Strategie „Shora dolů“ 

2. Strategie „Zdola nahoru“ 

 

 

Vzhledem k moţnému různému výkladu těchto termínů lze upřesnit, ţe označením 

"shora dolů" se rozumí postup "od entit k atributům", tedy postupné zjemňování modelu, a 

termínem "zdola nahoru" opačný postup "od atributů k entitám", tedy postupné sestavování 

hrubších struktur. V prvním případě se přikročí nejprve ke specifikaci jednotlivých entit da-

tového modelu a pak se definují jejich jednotlivé atributy, v druhém případě se nejdříve 

vyhledají veškeré atributy naplňující model, pak se postupně komponují do skupin podle 
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vzájemné souvislosti a následně se těmto skupinám přiřazuje konstruktor entity. (Kaluţa 

1996) 

Je třeba zdůraznit, ţe oba přístupy mají své výhody a nevýhody. Při rozhodování, 

kterou strategii zvolit je důleţité uvědomit si vstupní data, jakého jsou charakteru, do jak 

velké míry abstrakce je moţné zajít. 

Osobně mi připadá schůdnější strategie „shoda dolů“, protoţe ačkoliv jsem se 

s tvorbou konceptuálního modelu nesetkal před studiem na vysoké škole, tak si myslím, ţe 

v mnoha ţivotních situacích člověk podobně „shora dolů“ uvaţuje. Ať uţ se jedná o 

vyplňování různých formulářů, nebo při vytváření seminárních prací, projektů a podobně. 

Většinou má člověk v hlavě nejdříve nějaký celek, který se v průběhu realizace rozpadá na 

menší kousky, které do sebe jednotlivě zapadají. 

 

1.9 Navrhované metodiky konceptuálního modelování 

Zde popíši jednotlivé části konceptuálního modelování. Je třeba zmínit, ţe v praxi je 

třeba často se vracet k jiţ dokončeným částem a průběţně kontrolovat a aktualizovat 

postupně provedené kroky. 

1.9.1 Vymezení struktury entit 

V rámci této fáze se grafickým aparátem výše uvedených konstruktorů s přiřazením 

vlastních jmen vyznačí struktura entit modelu. Kaţdá entita se tedy sémanticky analyzuje z 

hlediska moţností identifikací. Ze zjištěných kandidátních klíčů se zvolí klíč primární. Je 

obtíţné dát obecné kritérium tohoto výběru, neboť problém souvisí se systémem identifikací 

uplatněným v dané organizaci. Nicméně lze doporučit zásadu vyhnout se sloţeným klíčům, 

které, jak vyplyne z úvah v části 3.3, jsou zdrojem problémů při normalizaci datové 

struktury. (Kaluţa 1996) 

1.9.2 Přiřazení primárních klíčů entitám 

V této fázi se kaţdé entitě přiřazuje primární klíč z klíčů kandidátních. Opět se jedná 

o sémantickou analýzu z hlediska moţností identifikací. Je důleţité snaţit se vyhnout 

sloţeným primárním klíčům. 
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1.9.3 Definování vztahů 

Vztah jako takový byl jiţ definován v rámci popisu základních konstruktorů 

konceptuálního modelování. Při vyhledávání vztahů je asi nejdůleţitější subjektivní 

posouzení a také zkušenost při práci s přiřazováním vztahů mezi entitami. 

Rámcově je moţné charakterizovat z obsahového hlediska vztahy jako existenční, 

vyjadřující existenční závislost mezi entitami (například mezi objednávkou a její poloţkou 

funkční, kdy jedna entita plní určitou funkci vůči druhé entitě (například mezi pracovníkem 

a jeho vedoucím) činnostní, kdy obě entity spojuje určitá činnost (práce pracovníka na 

projektu apod.). (Kaluţa 1996) 

1.9.4 Integrace dílčích částí modelu 

Pakliţe je řešený problém natolik rozsáhlý, ţe si vyţádá práci několika designérů, 

pak v této části se jednotlivé konceptuální modely spojují v jeden celek. Tento proces sebou 

samozřejmě nese řadu problémů, co se týče nesouladu pouţitých konstruktorů, klíčů, 

volitelnosti, kardinality a celkové struktury projektů.  

I přes tyhle veškeré problémy si dokáţu představit, ţe v určitých situacích je moţné 

dojít k lepšímu výsledku rozdělením modelu více designérům. Můţe se stát, ţe abstraktní 

myšlení a pouţité metody jednotlivých designerů budou odlišné, pak je moţné těţit 

z porovnání těchto postupů a hotových modelů, které jsou k dispozici.  

Občas se můţe jednat o projekt natolik rozsáhlý, ţe by jednomu člověku trvalo aţ 

příliš dlouho, neţ by projekt dokončil do takové míry, aby byl realizovatelný. A i poté, 

pakliţe by bylo něco v nepořádku, tak by trvalo opět velice dlouho, neţ by tentýţ člověk 

chybu identifikoval a opravil. Je také nutné dodat, ţe při procesu identifikace chyby by 

nebylo moţné zaúkolovat více lidí, protoţe samotný proces pochopení myšlenek původního 

designera by zabral spoustu času. 
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1.10 Logické modelování dat 

V současné době existují základní 3 koncepce logického modelování dat: 

1. Hierarchická koncepce 

2. Síťová koncepce 

3. Koncepce relační 

Tyto koncepce jsou zachyceny v takovém pořadí, jakému odpovídá historický vývoj 

logického modelování. Pro účely naplnění cílů své práce se zmíním o koncepci relační, 

protoţe hierarchickou a síťovou nevyuţiji. 

1.10.1 Základní konstruktory relační koncepce 

Relace – Je dvourozměrná datová struktura tvořená záhlavím relace a tělem relace. 

(Kaluţa 1996) 

Záhlaví relace – Jedná se o mnoţinu dvojic (Ai,Di), přičemţ atribut Ai je přiřazen 

právě jedné doméně Di, pro i = 1,2,...,n; všechna Ai musí být vzájemně odlišná. (Kaluţa 

1996) 

Tělo relace – Je tvořeno mnoţinou n-tic, které jsou mnoţinami dvojic (Ai,vri), kde 

Ai je i-tý atribut a dále vri je r-tá hodnota z domény Di pro r = 1,2,...,m, kde m je počet n-tic 

v mnoţině; m je pak kardinalitou a n stupněm relace (pro n=1 se hovoří o unární relaci, pro 

n=2 o binární, atd. aţ po n-ární relaci). (Kaluţa 1996) 

Je třeba dodat, ţe tento velice abstraktní pojem je definován několika způsoby hned 

několika autory, kteří se zabývají relačními koncepcemi. Pro tělo relace je charakteristické, 

ţe se v ní nevyskytují duplicitní řádky a pořadí řádků a sloupců není libovolné. 

1.10.2 Relační modelování – návrh metodiky 

Vytvoření soustavy předběžných relací – Předběţnými relacemi se zde rozumí relace 

určené svým jménem, kandidátními a cizími klíči. V tom je zásadní odchylka od běţně 

prezentovaných modelovacích technik, neboť po celou konceptuální fázi se zde abstrahuje 

od neklíčových atributů, jejichţ přítomnost komplikuje a znepřehledňuje model. (Kaluţa 

1996) 
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Toto je část, kde se jiţ opouští od grafické podoby modelu a přechází se k formě 

relační, výrokové. 

Přiřazení zbývajících atributů – Zde se předběţným relacím přiřazují veškeré 

atributy, které byly identifikovány na začátku konceptuálního modelování. 

Při tomto postupu je třeba odlišit odvozené atributy, jejichţ hodnoty v n-ticích jsou 

odvozeny z hodnot jiných atributů prostým výpočtem. Takové atributy by neměly být do 

modelu zahrnuty. (Kaluţa 1996) 

Revize konceptuálního modelu – Dílčí úpravy konceptuálního modelu vyvolané 

kompletací relací neklíčovými atributy, zpravidla znamenají vytvoření nové entity (entit) a 

odpovídajících vztahů jako důsledek řešení sloţených či vícehodnotových atributů. (Kaluţa 

1996) 

Normalizace procesu – V této části se prověřují veškeré dílčí části modelu a celková 

struktura. Provádí se normalizační procesy, které však nezajistí, ţe model bude z hlediska 

optimalizace správný. K těmto účelům pouţíváme tzv. první normální formu (1NF), druhou 

normální formu (2NF) a třetí normální formu (3NF). 

Specifikace domén – Atributům se v této fázi přiřazují charakteristiky, které mají 

následující podobu: 

 

1. Typ (číselný, znakový, datum) 

2. Délka (počet znaků) 

3. Rozsah (meze od - do) 

4. Přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

5. Formát (struktura hodnot) 

6. Jedinečnost (kandidátní klíč) 

7. Přípustnost null hodnot 

8. Textový popis 
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Pro atributy, které jsou nositeli vazeb v modelu, tj. cizí klíče, supertypy a subtypy 

apod. musí být uplatněny stejné doménové charakteristiky. (Kaluţa 1996) 

1.10.3 Boyce-Coddova normální forma 

Relace je v Boyce-Coddově normální formě, jestliţe kaţdý determinant funkční 

závislosti je zároveň kandidátním klíčem. (Kaluţa 1996) 

 

1.11 Funkční model systému 

1.11.1 Hierarchie DFD 

Popisování procesů sebou nese rozpor mezi úplnosti popsání celku a míry 

podrobnosti, do jaké zajít. Z praktického hlediska by bylo velice nepřehledné najednou 

popsat komplexní celek včetně podrobného popisu procesů, a proto se pouţívá hierarchická 

abstrakce typu agregace.  

Model systémů, který je vyjádřený pomocí DFD má stromovou (hierarchickou) 

strukturu. Podle podrobnosti rozkladu lze rozlišovat různé úrovně. Uplatněním postupu 

„shora dolů“ při vývoji informačního systému tato hierarchie reprezentuje postupný detailní 

rozpad diagramů na menší a podrobnější celky. (Řepa 1999) 

Tato hierarchie se tedy dá popsat třemi úrovněmi: 

 

1. Vrchní úroveň 

2. Řada středních úrovní 

3. Spodní úroveň 

 

Na vrcholu této hierarchie je pouze jeden DFD – tzv. kontextový diagram, který 

zastřešuje celý systém jako jednu funkci. Niţší úroveň, která je bezprostředním rozkladem 

vrcholové úrovně, je DFD úrovně 0. Tato úroveň obsahuje základní funkce, jejich vztahy. 

Zde se klade důraz na úplnost popsání a nezachází se do podrobností.  
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Další úrovně uţ nepopisují systém, jako celek, ale spíše se zaměřují na subsystémy a 

určité části systému. Takovýmto způsobem lze pokračovat aţ na funkce elementární. (Řepa 

1999) 

1.11.2 DFD – Data Flow Diagramy 

 

Diagramy datových toků slouţí především ke grafickému znázornění funkčního 

modelu informačních systémů. Je jedním ze základních nástrojů konceptuálního funkčního 

modelu. Prakticky nám usnadňuje pohled na procesy a funkce, které probíhají v rámci 

informačního systému. 

Základní prvky, které by měl obsahovat kvalitní diagram datových toků, jsou: 

 

1. Proces 

2. Datový tok (Data flow) 

3. Datový sklad (Data Store) 

4. Terminátor (externí entita) 

 

Proces – Proces nám znázorňuje transformaci dat, která vede k vyprodukování 

výstupu (transformace vstupu na výstup). Graficky se znázorňuje nejčastěji elipsou. (Řepa 

1999) 

Procesy se dělí na procesy datové a řídící: 

1. Datový proces – funkce 

Vyjadřuje fyzickou transformaci dat, tj. změnu reprezentace dat, nebo 

změnu stavu určité části dat, tj. změnou hodnot údajů, vznik nových údajů. 

Hlavním úkolem je zpracovávat, transformovat data. (Řepa 1999) 
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2. Řídící proces 

Vyjadřuje určitý algoritmus řízení (vzájemných časových návazností) 

procesů v určité části systému. Pouţívá se k zachycení real-time 

charakteristik aplikace. Úkolem není zpracovávat data. (Řepa 1999) 

Bezpodmínečně musí mít kaţdý proces v DFD název a jednoznačné číslo. 

Datový tok – Jde o abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Znázorňuje se šipkou. 

(Řepa 1999) 

Datový tok vyjadřuje jakýkoliv přesun dat, nebo informací v rámci systému a to 

z okolí do systému, nebo ze systému do okolí. Datový tok musí být pojmenován a vţdy nese 

známý obsah. (Řepa 1999) 

Datový sklad – Jedná se o abstrakci jakékoliv formy uloţení dat. Znázorní se 

nejčastěji dvěma rovnoběţkami, mezi nimiţ je umístěn název. (Řepa 1999) 

Datové sklady vyjadřují určité „depozitáře“ dat. Jedná se o prostředek, díky kterému 

jsme schopni v systému udrţet dočasně data. Datové sklady se pouţívají, pakliţe mezi 

dvěma procesy existuje nějaké časové zpoţdění. (Řepa 1999) 

Terminátor – Představuje objekty, které nepatří do popisovaného systému, nýbrţ do 

jeho podstatného okolí. Graficky se vyjádří obdélníkem. (Řepa 1999) 

Znázorňuje určitý externí zdroj, popřípadě místa určení dat. Vyjadřuje objekt v okolí 

systému, s nímţ systém komunikuje.  (Řepa 1999) 

 

1.12 Shrnutí teorie 

Jako výchozí koncepci pro inovaci datového modelu pouţiji model tříúrovňového 

modelování.  

Pro identifikaci vstupních poţadavků budu vycházet z formulářů, které firmy 

vyplňují při registraci a také z informací, které mi poskytl rozhovor, realizovaný v rámci mé 

bakalářské práce. 
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Jednotlivé entity, vztahy mezi nimi a grafické znázornění modelu vyjádřím 

v konceptuálním modelování a pouţitím E-R metody, kde vyberu primární klíče z atributů 

těchto entit.  

V logickém modelování dále popíši předběţné, úplné relace a specifikuji domény 

přidělením charakteristik jednotlivým atributům.  

Dále graficky znázorním funkčnost informačního systému pomocí Data Flow 

Diagramů. 

Tímto bych uzavřel teoretickou část své bakalářské práce a plynně přešel na část 

analytickou, kde bude mým cílem pochopit a identifikovat problémy spojené jak s datovou 

základnou informačního systému, tak její funkčností. 
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2. Analýza současného stavu řešené problematiky  

 

2.1. Evropská databanka, a.s 

Evropská databanka, která dříve provozovala pouze distribuované Call Centrum 

postupně rozšířila své sluţby. Po roce 1989 existoval na trhu nedostatečný přehled o 

fungujících firmách a jimi poskytovaných sluţbách.  

V této době se začal klást veliký důraz na prezentaci firmy. Zároveň se začala 

zvyšovat poptávka po kvalitních marketingových datech. Toto vyţadovalo disponovat 

kvalitními daty z hlediska struktury, úplnosti a aktuálnosti. 

Zvyšující se poptávka po výše popsaném typu dat postupně vytvářela tlak na kvalitu 

datové základny a společnost se postupně začala zaměřovat na vhodnou strukturu a aktualitu 

jejích dat. Jednotlivé části datové základny slouţí k různým marketingovým účelům a tyto 

produkty postavené na kvalitních datech jsou různými formami nabízeny uţivatelům a 

zákazníkům sluţeb Evropské databanky. 

 Evropská databanka sbírá, zpracovává a šíří informace o firmách, jejich výrobcích a 

sluţbách. Za tímto účelem provozuje obchodně-informační systém, který řídí, rozšiřuje, 

propaguje a zdokonaluje. 

Schéma č. 1: Obchodně informační systém 
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2.1.1. Předmět podnikání 

 

- Telefonické poskytování informací veřejnosti 

- Zprostředkovatelská činnost 

- Obchodní ţivnost - koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- Suţby v poskytování informací z počítačových databází 

- Obstaravatelská činnost 

- Poskytování software 

- Pracování dat, sluţby databank, správa sítí 

- Činnost informačních kanceláří 

- Vydavatelské a nakladatelské činnost 

 

2.1.2. Organizace Evropské databanky 

Od roku 2007 zrušila společnost systém poskytování franchise a vytvořila standardně 

řízenou strukturu. Společnost je řízena a kontrolována představenstvem, kterému podléhá 

ředitel společnosti.  

Obchodní jednotky jsou členěny na jednotlivé týmy s vedoucím týmu a jednotlivými 

obchodníky, kteří pracují ve vymezeném teritoriu. Obchodních týmů je cca 10, kteří svou 

činností pokrývají celé teritorium České republiky. 

V následujícím schématu je patrná souvztaţnost jednotlivých prvků obchodně-

informačního systému. Sběr a zpracování firemních dat vede k jejich prezentaci a podávání 

zákazníkům. Prezentovaná data jsou poté propagována, coţ vede k dalším datům, která 

mohou být opět zpracována a opačně. 
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2.2. Zhodnocení současného stavu informačního systému 

(nedostatky informačního systému) 

V současné době Evropská databanka poskytuje většinu sluţeb bezplatně. Vzniká 

zde problém, kdy je databáze zahlcena velkým mnoţstvím dat, přičemţ z toho velká část 

nejsou data relevantní. Dále firmy, které se chtějí zaregistrovat, pouţívají pro registrování do 

databáze jeden přihlašovací formulář, jak je vidět ve schématu č. 2. Tento postup se můţe 

jevit potencionálnímu klientovi jako nepřehledný, či zdlouhavý. 

Evropská databanka, oproti konkurenčním společnostem, umoţňuje zákazníkovi 

vyexportovat soubor v určitém formátu, který obsahuje data, jeţ jsou poţadována. Tento 

mechanismus poté umoţňuje další práci s daty. Jedná se o komparativní výhodu Evropské 

databanky, díky které je o krok vpřed a dosahuje velké konkurenceschopnosti na trhu.  

Schéma č. 3 představuje výše zmíněný mechanismus. Jak lze vyčíst ze schématu, 

takto vyexportovaný soubor obsahuje plnohodnotné informace, se kterýma lze okamţitě dále 

pracovat. Takovým způsobem lze z databáze EDB vytáhnout obsáhlé mnoţství údajů o 

firmách, kontaktech, adresách, a podobně. 

 

Schéma č. 2: Současný formulář pro pořízení promo záznamu 
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Schéma č. 3:  Stažený soubor z webu EDB ve formátu .xls 

 

 

2.3. Rozhovor s vedoucím informačního oddělení 

Pro sběr informací, na základě kterých bych identifikoval směr mé inovace, jsem 

zvolil metodu individuálního osobního rozhovoru.  

Provedl jsem standardizovaný rozhovor, který je zachycen níţe uvedeným scénářem 

rozhovoru. Při pečlivém zváţení, jakým způsobem získám informace, na jejichţ základě 

budu postupovat při navrhování datové základny a celkové racionalizaci IS Evropské 

databanky jsem došel k závěru, ţe individuální osobní rozhovor s vysoce postaveným 

zaměstnancem bude nejvhodnější.  

Vzhledem k tomu, ţe sluţby Evropské databanky jsou vyuţívány prakticky výhradně 

skrze internet, bylo by velice sloţité sestavit dotazník, který by mi poskytl relevantní data. 

Dotazník by mohl být sice vystaven na webu EDB, nicméně tento postup by mohl odradit 

značné mnoţství potenciálních zákazníků a z praktického hlediska by toto řešení nebylo 

vhodné.  
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Individuální osobní rozhovor mi poskytuje řadu výhod oproti klasickému dotazníku. 

Mezi hlavní výhody patří subjektivní pocit, který si po rozhovoru mohu odnést a na jeho 

základě posoudit relevantnost poskytnutých informací. Osobní kontakt s člověkem, který 

dané problematice rozumí je další nespornou výhodou. Cíleně jsem za tímto účelem vybral 

vedoucího informačního oddělení, u kterého jsem předpokládal, ţe mi bude schopný podat 

informace takového charakteru, abych s nimi mohl dále snadno pracovat. 

V mém rozhovoru jsem pouţil především otevřené otázky, který byly formulovány 

takovým způsobem, abych nasměroval odpověď dotazovaného k očekávaným informacím.  

Úmyslně jsem se snaţil respondenta nasměrovat, aby jeho odpovědi nebyly typu – 

Ano, Ne. Spíše jsem otázky poloţil takovým způsobem, aby respondent mohl odpovědět 

stylem: „Ano, uvaţujeme o tomto řešení, protoţe…“. 

Vzhledem k obsáhlému mnoţství informací, které byly zachyceny realizací 

rozhovoru, jsem se rozhodl zde uvést klíčové části odpovědí na jednotlivé otázky, které 

reprezentují a charakterizují celkovou odpověď respondenta. 

 

2.3.1. Scénář rozhovoru 

Respondent: Hana Zitková Tazatel: Pavel Zdražil 

Místo: kancelář pobočky EDB, Opava Datum a čas: 19.4 2010 16:30-17:15 

Cíl: Zachytit základní požadavky na 

racionalizaci systému. 

Podklady:  

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat 

rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

 

Časový odhad: 

1 – 1,5 hod. 
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Celkový výsledek pozorování: Velice uspokojivý. Respondent byl schopný 

odpovědět na všechny otázky s velkou mírou jistoty a srozumitelně definoval 

směr, kterým se hodlá Evropská databanka vydat při racionalizaci svého 

informačního systému. 

Neřešené problémy:  

Otázka 1: Myslíte si, ţe informační 

systém Evropské databanky je 

vyhovující? 

Odpověď: Informační systém EDB 

funguje velice dobře jiţ řadu let, 

nicméně vzhledem k tomu, ţe 

chystáme zpoplatnit naše sluţby, 

potřebujeme IS takovým způsobem 

racionalizovat, aby byl schopný 

zpracovávat nová data, související se 

zpoplatněním. 

Pozorování: Odpověď byla velice 

jasná a stručná. Ţádné známky váhání. 

Otázka 2: Je nutné rozšířit systém o 

nová data? 

 

Odpověď: Ano, systém je nutné 

rozšířit, zejména o data související 

s bankovním spojením a informace o 

majiteli registrované firmy. 

Pozorování: Opět velice jasná 

odpověď bez pochybností. 



- 23 - 

 

Otázka 3: Myslíte si, ţe je nutné 

racionalizovat vstupní formuláře? 

Odpověď: Ano, v současné době je 

pouze jeden vstupní formulář, který 

není přehledný a působí zdlouhavě. 

Proto by bylo vhodné upravit formulář 

do uţivatelsky přívětivější podoby. 

Pozorování: Při doplňující otázce, 

jakým způsobem by bylo moţné IS 

racionalizovat, respondent váhal a 

ponechal prostor pro návrh řešení. 

Otázka 4: Uvaţujete o změně 

prezentace dat uţivatelům? 

Odpověď: Vzhledem k tomu, ţe jsme 

nedávno rozšířili moţnosti prezentace 

dat firem o „promo záznam“, tak o 

dalších změnách v této oblasti zatím 

neuvaţujeme. 

Pozorování: Stručná, jasná odpověď 

bez jakýchkoliv pochybností. 

Otázka 5: Je tato inovace konečná, 

nebo uvaţujete o dalších změnách do 

budoucna? 

Odpověď: Pakliţe se zmíněné inovace 

ukáţou nedostatečné, nebo velice 

uţitečné, tak se v budoucnu dalším 

změnám rozhodně bránit nebudeme. 

Pozorování: Respondent filozofickým 

způsobem reagoval na otázku a bylo 

patrné, ţe jej poněkud zaskočila.  

Tabulka č. 2: Rozhovor 
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2.3.2. Výsledky plynoucí z rozhovoru, zhodnocení 

S průběhem rozhovoru jsem byl velice spokojen. Získal jsem odpovědi na všechny 

otázky a na jejich základě jsem schopný relativně snadno navrhnout záměrnou racionalizaci 

datové základny i funkční oblasti informačního systému. 

Z odpovědí vyplynulo, ţe datovou základnu je třeba rozšířit o data zahrnující údaje o 

bankovním spojení a majiteli firmy. Dále nebyl respondent spokojen se vstupním 

formulářem. Proto jsem se rozhodl pro rozdělení vstupního formuláře do více kroků, čímţ 

dosáhnu větší spokojenosti z pohledu firem, které mají zájem o registraci. 

2.3.3. Závěr 

 Závěrem bych chtěl dodat, ţe jsem velice rád, ţe jsem zvolil právě tuto dotazování a 

získávání informací. Vřele bych metodu rozhovoru doporučil všem tazatelům, kteří mají 

moţnost oslovit respondenta s vysokou mírou znalosti problematiky. Takto získané 

informace povaţuji za velice uţitečné. 
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3. Návrh racionalizovaného řešení daného subsystému  

 

3.1. Obecný úvod racionalizace zvoleného problému, sémantický 

model 

Při tvorbě sémantického modelu jsem vycházel z údajů, které jsem získal při studiu 

vstupních formulářů, které vyplňují zákazníci firmy a těch, které jsem získal při rozhovoru 

s vedoucím informačního oddělení. 

 

Firma Jedná se o data o firmě, která 

je nebo bude prezentována 

prostřednictvím EDB. 

Název firmy, podnázev 

firmy, právní forma, ulice, 

místo, PSČ, okres, telefon, 

Skype jméno, email, web, 

fax, IČO, DIČ, počet 

zaměstnanců, obrat, 

obchodní značka, slogan. 

Majitel Data o vlastníkovi firmy. Jméno, příjmení, rodné číslo, 

telefon, email. 

Kontaktní osoba Data o osobě, kterou 

společnost kontaktuje, pokud 

komunikuje s firmou. 

Jméno, příjmení, rodné číslo, 

telefon, email. 

Bankovní spojení Data o bankovním spojení na 

firmu, prostřednictvím něhoţ 

hradí firma poplatek. 

Druh účtu, číslo účtu, kód 

banky, specifický symbol. 

Tabulka č. 3: Sémantický model 
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3.2. E-R model 

Schéma č. 4: E-R model 

Majitel 

4. Vlast 

  

        Registruje    

     Firma    

 

       

     

                Zastupuje          Má 

  Kontaktní osoba    Bankovní spojení  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# f_ico 

# k_rc # b_bankakod 

# b_cislouctu 

# m_rc 
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3.3. Konceptuální model 

Firma 

Název firmy F_nazev 

Podnázev firmy F_podnazev 

Právní forma F_pravform 

Ulice F_ulice 

Místo F_misto 

PSČ F_psc 

Okres F_okres 

Telefon F_telefon 

Skype jméno F_skype 

Email F_email 

Web F_web 

Fax F_fax 

IČO F_ico 

DIČ F_dic 

Počet zaměstnanců F_zamest 

Obrat F_obrat 

Obchodní značka F_znacka 

Slogan F_slogan 

Tabulka č. 4: Firma 
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Majitel 

Jméno M_jmeno 

Příjmení  M_prijmeni 

Rodné číslo M_rc 

Telefon M_tel 

Email M_email 

Tabulka č. 5: Majitel 

Kontaktní osoba 

Jméno K_jmeno 

Příjmení  K_prijmeni 

Rodné číslo K_rc 

Telefon K_tel 

Email K_email 

Tabulka č. 6: Kontaktní osoba 

Bankovní spojení 

Druh účtu B_druh 

Číslo účtu B_cislouctu 

Kód banky B_bankakod 

Specificky symbol B_symbol 

Tabulka č. 7: Bankovní spojení 
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3.4. Relační model 

3.4.1. Předběžné relace 

Firma (f_ico#, k_rc(C.K.),...) 

Kontaktní osoba (k_rc#,…) 

Bankovní spojení (b_bankakod#, b_cislouctu#, f_ico(C.K.),...) 

Majitel (m_rc#,...) 

Firma – Majitel(f_ico*,m_rc*,...) 

3.4.2. Úplné relace 

Firma (f_ico#, k_rc(C.K.)), f_nazev, f_podnazev, f_pravforma, f_ulice, f_misto, 

f_psc, f_okres, f_telefon, f_skype, f_email, f_web, f_fax, f_dic, f_zamest, 

f_obrat, f_znacka, f_slogan) 

Kontaktní osoba (k_rc#, k_jmeno, k_prijmeni, k_tel, k_email) 

Bankovní spojení (b_bankakod#, b_cislouctu#, f_ico(C.K.), b_druh, b_symbol) 

Majitel (m_rc#, m_jmeno, m_prijmeni, m_tel, m_email) 

Firma – Majitel (f_ico*,m_rc*)  

3.4.3. Specifikace domén 

Atribut Datový typ Délka  Jedinečnost 

Null 

hodnota 

F_ico znakový 8 ANO NE 

F_nazev znakový 30 NE ANO 

F_podnazev znakový 30 NE ANO 

F_pravforma znakový 10 NE ANO 

F_misto znakový 30 NE ANO 

F_psc znakový 5 NE ANO 
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F_okres znakový 15 NE ANO 

F_telefon znakový 13 NE ANO 

F_skype znakový 30 NE ANO 

F_email znakový 30 NE ANO 

F_web znakový 30 NE ANO 

F_fax znakový 13 NE ANO 

F_dic znakový 9 NE ANO 

F_zamest znakový 30 NE ANO 

F_obrat číselný 9 NE ANO 

F_znacka znakový 10 NE ANO 

F_slogan znakový 30 NE ANO 

K_rc znakový 11 ANO NE 

K_jmeno znakový 30 NE ANO 

K_prijmeni znakový 30 NE ANO 

K_tel znakový 13 NE ANO 

K_email znakový 30 NE ANO 

B_bankakod znakový 4 ANO NE 

B_cislouctu znakový 10 ANO NE 

B_druh znakový 30 NE ANO 

B_symbol znakový 30 NE ANO 

M_rc znakový 11 ANO NE 

M_jmeno znakový 30 NE ANO 

M_prijmeni znakový 30 NE ANO 

M_tel znakový 13 NE ANO 

M_email znakový 30 NE ANO 
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3.5. Funkční model 

Schéma č. 5: funkční model IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS – Evropská 

databanka 

2. Správa údajů o 

firmách v evidenci 

IS 

3. Výběr 

informací o 

firmách 

1. Registrace 

nového podniku 

2.1 Zadání údajů o podniku 

2.2 Kontrola existence firmy 

2.3 Výpis faktury o úhradě 

2.4 Potvrzení o zařazení do 

databáze IS 
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3.5.1. DFD – úroveň 0. 

Schéma č. 6: DFD – úroveň 0. 
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3.5.2. DFD – úroveň 1. 

Schéma č. 7: DFD – úroveň 1. 
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3.5.3. Dekompozice funkcí 

1. Správa údajů o firmách v evidenci IS Jedná se o funkci, která zabezpečuje přidání 

nových a aktualizaci stávajících údajů o 

firmě. 

2. Registrace nového podniku Funkce umoţňující registraci nového 

podniku do databáze IS EDB. 

2.1 Zadání údajů o podniku Funkce, která umoţní novému podniku zadat 

informace nutné pro registraci. 

2.2 Kontrola existence firmy Funkce, která kontroluje, jestli jiţ nový 

podnik v databázi existuje. 

2.3 Výpis faktury o úhradě Funkce umoţňující podniku zpětně si 

vyţádat fakturu o zaplacení registračního 

poplatku. 

2.4 Potvrzení o zařazení do databáze IS Jedná se o funkci, která oznámí firmě 

zařazení do databáze IS po úspěšné 

registraci. 

3. Výběr informací o firmách Funkce, která uţivatelům umoţní vybrat 

poţadované informace o firmách z databáze. 

Tabulka č. 8: Dekompozice funkcí 

 

 

3.5.4. Popisy datových toků a úložišť 

Popis datových toků DFD – 0. úroveň 

Uložení údajů Do datového úložiště EVIDENCE FIREM jsou 

uloženy informace o novém podniku. 
(registrace nového podniku > EVIDENCE 

FIREM) 

Potvrzení údajů Tuto funkci lze zpětně vyvolat a zobrazí 

podniku potvrzené údaje.  
(EVIDENCE FIREM > Registrace nového 

podniku) 

Registrační údaje Firma při vyplnění formuláře odešle své 
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(FIRMA > Registrace nového podniku) registrační údaje. 

Potvrzení registrace Zpětně vyvolaná funkce zobrazí zadané 

registrační údaje podniku. 
(Registrace nového podniku > FIRMA) 

Poţadavek na změnu údajů Firma vyšle poţadavek ke správě údajů 

skrze formulář. 
(FIRMA > Správa údajů o firmách 

v evidenci IS) 

Potvrzení změny Zpětně vyvolaná funkce zobrazí podniku 

správně aktualizované údaje. 
(Správa údajů o firmách v evidenci IS > 

FIRMA) 

Změněné údaje Do úloţiště EVIDENCE FIREM jsou 

uloţeny změněné údaje firmou. 
(Správa údajů o firmách v evidenci IS > 

EVIDENCE FIREM) 

Potvrzení aktualizace Z datového úloţiště EVIDENCE FIREM je 

moţné zpětně vyvolat přijatá aktualizovaná 

data. (EVIDENCE FIREM > Správa údajů o 

firmách v evidenci IS) 

Výběr firmy Do úloţiště EVIDENCE FIREM je uloţen 

výběr firem provedený zákazníkem. 
(Výběr informací o firmách > EVIDENCE 

FIREM) 

Informace o firmě Z datového úloţiště EVIDENCE FIREM je 

moţné zpětně vyvolat poţadované informace 

o firmě. (EVIDENCE FIREM > Výběr informací o 

firmách) 

Výstup pro zákazníka Funkce, která zobrazí poţadovaná data jako 

výstup zákazníkovi. 
(Výběr informací o firmách > ZÁKAZNÍK) 

Poţadavky na firmu Iniciační poţadavek zákazníka na výběr 

určitých dat z databáze IS. 
(ZÁKAZNÍK > Výběr informací o firmách) 

Uloţení údajů o majiteli Tato funkce zajišťuje uloţení údajů o 

majiteli do datového úloţiště ÚDAJE O 

MAJITELI. (Registrace nového podniku > ÚDAJE O 

MAJITELI) 
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Údaje o majiteli Z datového úloţiště ÚDAJE O MAJITELI 

se vyberou poţadovaná data pomocí této 

funkce. 

 

(ÚDAJE O MAJITELI > Registrace nového 

podniku) 

Uloţení údajů o bankovním spojení Tato funkce zajišťuje uloţení údajů o 

bankovním spojení do datového úloţiště 

BANKOVNÍ SPOJENÍ. (Registrace nového podniku > BANKOVNÍ 

SPOJENÍ) 

Údaje o bankovním spojení Z datového úloţiště BANKOVNÍ SPOJENÍ 

se vytáhnou poţadovaná data. 
(BANKOVNÍ SPOJENÍ > Registrace 

nového podniku) 

Uloţení údajů o kontaktní osobě Touto funkcí lze uloţit údaje do datového 

úloţiště ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBĚ. 
(Registrace nového podniku > ÚDAJE O 

KONTAKTNÍ OSOBĚ) 

Údaje o kontaktní osobě Touto funkcí lze vybrat poţadované údaje 

z datového úloţiště ÚDAJE O 

KONTAKTNÍ OSOBĚ. (ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBĚ > 

Registrace nového podniku) 

 

Tabulka č. 9: Datové toky DFD – úroveň 0. 

 

 

 

 

Popis datových toků DFD – 1. úroveň 

Informace o zařazení Z úloţiště EVIDENCE FIREM(1) jsou 

zpětně odeslány informace o zařazení firmy 

do IS. (EVIDENCE FIREM(1) > Potvrzení o 

zařazení do databáze IS 

Potvrzení o zařazení Firma si nechá zpětně zobrazit potvrzení o 

zařazení do databáze po úspěšné registraci. 
(Potvrzení o zařazení do databáze IS > 

FIRMA(1)) 

Data ke zpracování Funkce, která vyšle data ke zpracování do 

úloţiště EVIDENCE FIREM(1). 
(Kontrola existence firmy > EVIDENCE 

FIREM(1)) 
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Data ke kontrole Funkce, která přiřadí data zadaná firmou 

k existenční kontrole. 
(Zadání údajů o podniku > kontrola 

existence firmy) 

Potvrzení o správnosti údajů Tato funkce inicializuje kontrolu dat 

zadaných firmou. 
(FIRMA(1) > Zadání údajů o podniku) 

Poţadavek na fakturu Firma vysílá poţadavek na zobrazení faktury 

o úhradě finanční částky za registraci. 
(FIRMA(1) > Výpis faktury o úhradě) 

Faktura o úhradě Touto funkcí je moţné zpětně vyvolat 

zobrazení faktury o finanční úhradě. 
(Výpis faktury o úhradě > FIRMA(1)) 

Registrační údaje Zpětně vyvolaná funkce, která zobrazí, jestli 

jsou registrační údaje jiţ v evidenci, nebo ne. 
(Kontrola existence firmy > FIRMA(1)) 

Inicializace poţadavku Funkce, která zprostředkuje informace nutné 

pro zobrazení faktury o úhradě firmě. 
(Výpis faktury o úhradě > EVIDENCE 

FIREM(1)) 

Provedení poţadavku Zpětně vyvolaná funkce vrací data pouţitá 

k vypsání faktury o úhradě z datového 

úloţiště. (EVIDENCE FIREM(1) > Výpis faktury o 

úhradě) 

Tabulka č. 10: Datové toky DFD – úroveň 1. 

 

 

 

 

 

Datová úložiště 

EVIDENCE FIREM Slouţí jako úloţiště nových, aktualizovaných 

a změněných kontaktních a jiných dat, které 

jsou zadány a měněny firmou. 

EVIDENCE FIREM(1) Slouţí jako úloţiště dat pro kontrolu, 

fakturaci a zařazení dat v databázi.  

ÚDAJE O MAJITELI Toto úloţiště slouţí výhradně k údajům, 

které jsou spojené s majitelem firmy. 
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BANKOVNÍ SPOJENÍ Datové úloţiště, slouţí ke skladování údajů o 

bankovním spojení registrovaných firem. 

ÚDAJE O KONTAKNTÍ OSOBĚ Toto datové úloţiště slouţí k údajům, které 

jsou spojené s kontaktní osobou firmy. 

Tabulka č. 11: Datová úložiště 
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4. Zhodnocení výsledků návrhu 

Hlavním přínosem mé práce pro Evropskou databanku a.s, bylo navrţení takové 

datové základny, která odpovídá poţadavkům, jeţ společnost stanovila vzhledem k tomu, ţe 

se do budoucna chystá zpoplatnit část svých sluţeb, které doposud poskytovala bezplatně. 

Navrţený datový model byl sestaven s ohledem na jiţ velice propracovanou a 

komplexní datovou základnou společnosti a proto jsem zvolil jistou jednoduchost v rámci 

inovace stávající datové základny. 

Cílem mé práce bylo totiţ navrhnout z uţivatelského hlediska velice snadný a 

rychlý přístup k poţadovaným datům. Datový model by měl být pro klienty (registrované 

firmy) i uţivatele velice přehledný a měl by co nejjednodušeji zprostředkovat jejich zájmy.  

Z funkčního hlediska jsem naznačil, jakým směrem by měly proudit data v rámci 

vybrané části informačního systému, kde budou uloţena a jakým způsobem si lze 

poţadované data vyţádat.  

Celkový dopad mé práce by měl uspořit čas, který by museli jak klienti, tak 

uţivatelé vynaloţit, aby byly schopni nalézt v informačním systému potřebné informace. 
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Závěr 

Ačkoliv si myslím, ţe z hlediska komerčního vyuţití by se tento model dal ještě dále 

rozvinout, myslím si, ţe stanovené cíle se mi podařilo naplnit a s celkovým výsledkem své 

práce jsem poměrně spokojený. 

Domnívám se, ţe navrţený datový model je pouţitelný, ačkoliv jeho zavedení do 

praxe by měl být podroben určitému zkušebnímu období, ve kterém by se prověřila jeho 

úplnost a správnost. Pakliţe by se vyskytly chyby, mým zájmem je tyto chyby odstranit, aby 

byla má práce definitivně pouţitelná pro komerční záměry Evropské databanky. 

V první kapitole jsem popsal teoretická východiska, ze kterých jsem vycházel při 

tvorbě své práce. Jako klíčová se ukázala koncepce tříúrovňového modelování, která 

prakticky provází celou práci. Pojmy jako datový model, informační systém, konstruktory 

konceptuálního i relačního modelování a metody pouţité při realizaci mé práce byly 

dostatečně vymezeny a popsány. 

Druhá kapitola zahrnuje zhodnocení současného stavu informačního systému 

Evropské databanky. Analýzou současného stavu a výsledky rozhovoru, který jsem provedl, 

se mi podařilo odhalit základní poţadavky na inovaci datové základny. 

Na základě nastudované teorie z první kapitoly a poţadavků, vyspecifikovaných 

v kapitole druhé jsem vytvořil sémantický model, který slouţil jako výchozí pro model 

konceptuální a následně i relační. Tato kapitola se také zabývá funkčním modelem a 

datovými toky, které v informačním systému kolují. Tyto se mi podařilo popsat a graficky 

znázornit pomocí Data Flow Diagramů, jeţ usnadňují představu funkčnosti informačního 

systému, jako takového. 

Tuto práci povaţuji v za kompletní z hlediska pouţitelnosti v praxi, nicméně při 

realizaci jsem došel k závěru, ţe poskytuje poměrně značný prostor pro rozšíření, kterému 

bych se rád věnoval ve své práci diplomové. 
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Seznam použitých zkratek 

 

E – R model   Entity-relationship model  

IS    Informační systém 

DFD   Data Flow diagram 

EDB   Evropská databanka 

RC   Rodné číslo 

TEL   Telefon 

ICO   Identifikační číslo 

PSC   Poštovní směrovací číslo 

DIC   Daňové identifikační číslo 
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Abstrakt (Resumé) 

Bakalářská práce se zabývá problematikou datové základny informačního systému Evropské 

databanky, a.s. V teoretické části se zaměřuji na základní pojmy datového modelování a 

postupy, které jsou běţně aplikované při tvorbě datového modelu. V části praktické datovou 

základnu rozšiřuji a racionalizuji pomocí tříúrovňové koncepce datového modelování a 

zabývám se také popisem jednotlivých funkcí a datových toků v rámci informačního 

systému společnosti. 

 

ResumeThis bachelor thesis deals with the issue of database design of the information 

system of Evropská databanka, a.s. The first part of the thesis presents the basic theoretical 

apparatus for database modeling and its respective processes. Application of the relevant 

theory is then pursued in the application part in which the analyzed database design is 

extended and rationalized by way of three-level concept of database modeling. The analysis 

also includes a thorough description of the individual functions and data flows used in the 

framework of the company’s information system. 

 

 


