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Anotace 

Analýza informačního systému EDISON  

Tématem bakalářské práce je analýza školního informačního systému EDISON 

z pohledu uživatele studenta. Práce popisuje teoretické poznatky z problematiky analýzy a 

návrhu informačních systémů. Vysvětleny jsou pojmy z oblasti metodologie projektování 

informačních systémů. Pozornost je věnována metodologii RUP a modelovacímu jazyku 

UML. Cílem analýzy informačního systému je zmapovat děje probíhající při komunikaci 

uživatele se systémem. Na základě analýzy jsou navrženy možné způsoby vylepšení 

systému.  

Klíčová slova: Analýza, Informační systém, Metodika, UML, RUP 

Summary 

Analysis of information system EDISON 

Bachelor’s thesis topic is analysis of school’s information system EDISON as a 

user student. Thesis describes theoretical knowledge of analysis and the design of 

information systems. Explained the terms of the design methodology of information 

systems. Attention is focused on the RUP frame work and modeling language UML. The 

objective of analysis of the informational system is to map out the workings while the user 

is using system. Based the analysis we can then propose different means to improve the 

system. 
Keywords: Analysis, Information system, Framework, UML, RUP 
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1. Úvod 

V dnešní době nabývají informační systémy na významu. Důvodem tohoto jevu je 

fakt, že správné informace jsou klíčem k úspěchu ve všech odvětvích podnikání. 

Informační systémy slouží jako prostředky zpracovávající data, ze kterých jsou získávány 

tolik potřebné informace. Výběr vhodného informačního systému, v době kdy, je jimi trh 

přesycen, není jednoduchá záležitost.  

Vedení organizace musí vybrat vhodný způsob realizace informačního systému, 

který bude podporovat firemní strategii a bude finančně únosný. Kvalitní informační 

systém zvyšuje efektivitu činností uvnitř organizace, snižuje náklady a může znamenat 

značnou konkurenční výhodu. Uživatelům poskytuje požadované informace a 

automatizováním činností ulehčuje práci. Neúspěšné budování informačního systému 

naopak znamená finanční ztráty. 

„Informační systémy jsou často definovány jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků, zajišťujících sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat za účelem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“[13] 

Informační systémy jsou využívány organizacemi ve všech možných odvětvích. 

Uplatnění nalezly také ve školství, kde slouží k usnadnění činností studenta se studiem 

spojených. Stejně jako pomáhají vzdělávacím institucím ke zpřehlednění informací, které 

se o studentech uchovávají. Vysoká škola báňská, kterou navštěvuji, využívá informační 

systém EDISON pro všechny své fakulty. Informační systém EDISON byl nasazen s cílem 

sjednotit a nahradit informační systémy, které univerzita doposud využívala. Systém 

EDISON byl nasazen v roce 2008, stále se vyvíjí a zdokonaluje. Nasazením nového 

systému došlo také k rozšíření funkcionality systému. Systém EDISON využívají učitelé, 

studenti a studijní referenti. Systém tedy využívají uživatelé, kteří mají různé potřeby a 

požadavky na systém. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat informační systém EDISON z pohledu 

uživatele, studenta. Popsat funkce, které systém studentům nabízí. Navrhnout možná 

vylepšení současných funkcí, popřípadě navrhnou funkce nové. Základní funkcí 

informačního systému EDISON z pohledu studenta je evidence informací o studentech a 

průběhu jejich studia. Neméně důležitou funkcí je přihlašování k termínům zkoušek. 

Systém umožňuje širokou škálu dalších činností, které budou popsány během analýzy. 

Cílem analýzy tedy je identifikace procesů probíhajících při komunikaci studenta se 

systémem. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část obsahuje informace nutné 

k tomu, aby bylo možné provést analýzu systému. Oproti tomu druhá, praktická část, 
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obsahuje podrobný popis informačního systému EDISON a samotnou analýzu toho 

informačního systému.  

V teoretické části jsou tedy vysvětleny základní pojmy s analýzou a návrhem 

informačních systému spojené. Popsány jsou principy, na nichž je tvorba systémů 

postavená. Vybrané metodiky jsou rozebrány a popsány jejich metody, techniky a nástroje. 

Vysvětleny jsou základní principy a historický vývoj přístupů k vývoji informačního 

systému.  

Praktická část bakalářské práce obsahuje samotnou analýzu informačního systému 

EDISON, která vychází z objektově orientované metodiky RUP. Vzhledem k rozsahu 

bakalářské práce však nepokrývá celý životní cyklus této metodiky, ale jen úvodní část 

analýzy. Analýza dodržuje konvence a pravidla standartu UML. Analýza vychází 

z požadavků uživatele na systém. V závěrečné části je na základě provedené analýzy 

systém zhodnocen a navrženy změny vedoucí ke zlepšení funkcionality systému.  
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2. Techniky analýzy 

Kapitola je kvůli jejímu rozsahu rozdělena do několika částí. Popsány jsou 

postupně základní principy analýzy a návrhu informačních systémů, strukturovaný a 

objektově orientovaný přístup k tvorbě informačních systémů a samostatná část kapitoly je 

věnována modelovacímu jazyku UML. 

2.1. Analýza a návrh IS 

Následující kapitola seznamuje čtenáře se základními myšlenkami a principy 

z nichž vychází analýza a návrh informačního systému. Obsahuje informace vedoucí 

k pochopení potřeby analýzy při tvorbě informačního systému a popis základních principů 

používaných během procesu analýzy a návrhu informačního systému. Při tvorbě 

následující kapitoly jsem čerpal převážně z knihy V. Řepy[9] a skript pro výuku předmětu 

Metodologie projektování[13], zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. 

2.1.1. Úvod do problematiky 

Analýza a návrh informačního systému je složitý proces, při kterém se za pomoci 

analytických metod a softwarových nástrojů dekomponují podnikové procesy, datové toky, 

objekty systému a další podstatné součásti organizace. Výsledkem tohoto úsilí je projekt, 

na jehož základě vzniká informační systém, který plně podporuje strategické cíle a 

informační strategii organizace. Při analýze informačního systému se tedy vychází 

z důkladného zkoumání požadavků, které na daný systém kladou budoucí uživatelé.   

Analýza tvoří obvykle 30 – 50% činností na projektu. Odborně, komplexně a 

správně provedená analýza je základním stavebním kamenem pro úspěšnou realizaci 

informačního sytému. 

Analýza jak již bylo naznačeno výše, spočívá v dekompozici, popisu a modelování 

reality. Tímto získáme obecný neboli abstraktní pohled nad charakteristikami systému, 

který nebere v potaz žádné technologické nebo implementační omezení. Abstraktní pohled 

na systém, vycházející z principu abstrakce, využíváme vzhledem k obtížnosti a 

komplexnosti zkoumaného celku. Tento nám umožňuje rozdělit daný problém na 

jednotlivé úrovně pohledu tak, aby byly mentálně zvládnutelné. Klasickým rozdělením 

problému na jednotlivé pohledy je v kapitole: 2.1.3 vysvětlený „Princip tří architektur“ 

s jehož pomocí rozdělíme informační systém na Konceptuální, Technologický a 

Implementační model. 

Projekty analýzy a návrhu informačního systému prochází mnohými vývojovými 

etapami, takzvaným životním cyklem informačního systému. Tyto vývojové etapy jsou 

určeny metodologií, která je vybrána pro daný projekt. V dnešní době je výběr z poměrně 

široké škály metodologií, které se při tvorbě informačních systémů osvědčily. 
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Z důvodu potřeby zvýšení efektivity tvorby programového vybavení vznikl 

samostatný vědní obor zvaný „Softwarové inženýrství“. Tato vědní disciplína se zabývá 

aplikováním inženýrských přístupů do problematiky tvorby softwaru. Zavádí systematický 

přístup k vývoji, implementaci a údržbě. Skládá se z metod, technik a nástrojů, které se 

v praxi osvědčili. Vychází z principu modelování, iterace, strukturování, životního cyklu a 

automatizace. 1 

2.1.2. Principy analýzy a návrhu IS 

V této kapitole jsou popsány základní pojmy, ze kterých vychází metody analýzy a 

návrhu informačního systému.  

Princip abstrakce 

“Abstrakce je myšlenkovým procesem, který zdůrazňuje společné, obecné, 

podstatné vlastnosti sledované množiny objektů či jevů.”[13] Opakem abstrakce je proces 

konkretizace, při němž postupně vyčleňujeme z obecného specifické vlastnosti sledované 

množiny objektů či jevů.  

Top-Down hierarchie 

Top-Down hierarchie neboli hierarchický rozklad problematiky je principem, 

používaným ke zjednodušení pohledu na systém. „Princip Top-Down spočívá v rozdělení 

pohledů na zkoumaný systém podle úrovně podrobnosti pohledu. Na nejvyšší úrovni je 

pohled nejméně podrobný, zato však úplný, je vidět celý systém. Na následujících nižších 

úrovních jde postupně vždy o pohled lokálnější, jde vidět stále menší část systému, avšak 

detailnější.“[9]  

Top-Down princip znázorňuje systém ve stromové struktuře, kde hierarchicky 

nejvyšší prvek je složen z hierarchicky nižších prvků, které také mohou být tvořeny prvky 

hierarchicky nižšími. Smyslem top-down principu je umožnit zkoumání a návrh systému 

po částech, které jsou mentálně zvládnutelné. Stromová struktura nám navíc umožňuje 

rozdělit práci mezi jednotlivé vývojové týmy.  

Top-Down princip předepisuje vlastnosti stromové struktury, které je nutné 

dodržovat pro zachování celkové struktury systému.  

• Každý prvek struktury má právě jeden nadřazený prvek, s výjimkou kořene 

stromu 

• Rozdělujeme prvek abstraktní, který se skládá z podřazených prvků a prvek 

konkrétní, který je listem stromu. 

                                                 

 
1 Zdroje informací v kapitole 2.1.1 jsou [9] a [13].  
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Vlastnosti systému jsou definovány vlastnostmi listu stromů, zatímco abstraktní 

prvky slouží pouze k popisu uspořádání systému. 

Agregace a desagregace 

Agregace je abstrakcí typu část – celek, kdy prvek považujeme za část většího 

celku. Opakem je proces desagregace, kdy celek rozdělujeme na jeho jednotlivé části. 

Generalizace a specializace  

Generalizací rozumíme hierarchickou abstrakci typu specifický typ – obecný 

nadtyp. „Při generalizaci hledáme společné vlastnosti sledovaných prků a specifikujeme 

vlastnosti nadřízeného celku jakožto nositele specifikovaných vlastností.“[13] 

Generalizace může být vícestupňová, jednotlivé varianty si však nejsou podřízeny, jedná se 

o obecné nadtypy. V objektových přístupech je ekvivalentním principem princip 

dědičnosti.  Specializace je přesným opakem generalizace. 

Princip modelování 

Modelování patří ke stěžejním principům při tvorbě IS, přesněji na konceptuální 

úrovni. Důležitost principu modelování vychází z myšlenky, že informační systém je 

modelem reálného světa. Model slouží k bližšímu poznání části reality, kterou 

reprezentuje. Model slouží zejména k poznání struktury a reakcí systému na různé 

podměty.  

Model je definován jako.:  

• „Formální vyjádření zkoumaného jevu sloužící jako vyjádření skutečnosti. 

• Zjednodušené zobrazení určitého jevu pomocí vhodných zobrazovacích 

prostředků znázorňující pouze ty rysy, jež jsou podstatné z hlediska cíle, 

který při konstrukci modelu sledujeme. 

• Reprodukce charakteristik určitého objektu na objektu jiném, zvláště 

vytvořeném pro jejich studium.“[3] 

Rozlišujeme několikero typů modelů. Mezi základní rozdělení patří dělení na 

Statický a Dynamický model. Statický model popisuje strukturu systémů, dynamický 

popisuje jejich chování.  

Vztah mezi reálným objektem, modelem a působícím subjektem je znázorněn 

na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1: Vztah subjekt-model-originál Zdroj[7] 

Etapizace a iterace 

Etapizace znamená rozdělení složitého procesu vývoje informačního systému na 

dílčí etapy. Účelem toho rozdělení je, aby etapy byly mentálně a technicky zvládnutelné. 

Rozdělení projektu do etap nám umožňuje celý projekt lépe řídit tak, aby se v danou chvíli 

dělaly jen věci, které se dělat mají. Každá etapa má přesně definovány vstupy, výstupy a 

činnosti, které je nutné v dané etapě vykonat. Etapy a jejich pořadí, které pokrývají celý 

životní cyklus vývoje IS, se u různých metodik liší.   

Iterací je myšleno opakované provádění činností jednotlivých etap vždy na vyšším 

stupni podrobnosti, v případě potřeby i opakované návraty k etapám předchozím. Účelem 

iterace je zpracování problému od hrubé představy o problému až po detailní návrh 

systému. 

Princip automatizace 

Principem automatizace je myšlena počítačová podpora po celou dobu životního 

cyklu. K tomuto účelu slouží tzv.: CASE nástroje.  

CASE nástroje 

CASE nástroje jsou určeny na podporu práce analytiků a programátorů IS. Slouží jako 

mezistupeň analýzy a programování.  V dnešní době se využívají od sběru požadavků na 

vyvíjený informační systém, až po samotnou implementaci systému. Na trhu je k dispozici 

výběr ze široké škály těchto produktů ať komerčních, které se často vážou k určité 

metodologii, tak i volně dostupných. CASE nástroje se liší rozsahem činností, které 

podporuje. Vytváří grafické modely, umožňuje týmovou práci. 

V této bakalářské práci jsem využil CASE nástroj Visual Paradigm for UML 8.1 

při tvorbě diagramů. 

 



Tomáš Mikula: Analýza informačního systému EDISON 

 

2011                                                                                                                          7 

 

Strukturalizace 

Strukturalizace slouží k nalezení takového redukovaného znázornění systému, které 

zachová charakter celku se všemi specifickými znaky. 

Modularizace  

Modularizace je proces, při kterém stavíme systém z modulů, které obsahují pevné 

funkční spojení a volné datové vazby. Modul má pevné funkční spojení tehdy, obsahuje-li 

pouze funkce spolu přímo související. Volné datové vazby vznikají redukováním množství 

dat, které mezi sebou moduly vyměňují na minimum. Modularita určuje vlastnosti částí, do 

kterých je systém dekomponován.  

Životní cyklus IS 

Informační systém prochází od svého zrodu k zániku několika vývojovými etapami. 

Jedná se o tzv. životní cyklus informačního systému a jeho etapy. Výraz cyklus odráží 

možné návraty k předchozím etapám. 2 

2.1.3. Princip tří architektur 

Princip tří architektur definuje způsob využití vrstvené abstrakce při vývoji 

informačních systémů. Vrstvy jsou, jak název napovídá tři, z nichž každá se zaměřuje na 

jeden způsob pohledu na systém. Systém zkoumáme postupně na konceptuální, 

technologické a implementační úrovni. Nutnost takového pořadí vychází z logického 

rozkladu systému, kdy ze specifikace obsahu systému, tedy konceptuální úrovně, plynou 

možnosti technologického řešení a určitá technologie má specifické implementační 

omezení. Princip tří architektur je zobrazen na Obrázek 2: Princip tří architektur Zdroj:[13]. 

• Konceptuální úroveň vytváří obecný, čistě obsahový model systému, 

který není zatížen technologickými ani implementačními specifiky. 

Konceptuální model určuje hranice systému, tedy co je a co není systémem.  

• Technologická úroveň vytváří model systému zohledňující technologickou 

koncepci řešení. Na dané úrovni se neřeší obsahové ani implementační 

omezení. Technologická úroveň pouze popisuje jak realizovat obsah 

systému v dané technologii.  

• Implementační úroveň vytváří model systému zohledňující implementační 

omezení použitého vývojového prostředí. Určuje tedy čím je technologické 

řešení realizováno 

 

                                                 

 
2 Zdroje informací v kapitole 2.1.2 jsou [8], [9] a [13]. 
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Obrázek 2: Princip tří architektur Zdroj:[13] 

2.2. Metodologie projektování IS 

Kapitola obsahuje vysvětlení rozdílů mezi pojmy metodika, metoda, technika a 

nástroje, které jsou při analýze a návrhu IS velmi často skloňovány. Zmíněny jsou vybrané 

metodiky objektově orientovaného přístupů k vývoji IS. 

Pro pochopení problematiky vývoje IS je potřebná znalost definic a vztahů mezi 

pojmy metodika, metoda, technika a nástroj.  

Metodika 

„Metodika neboli metodologie je doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, 

postupů, pravidel, dokumentů řízení, metod technik a nástrojů pro tvůrce informačních 

systémů, který pokrývá celý životní cyklus informačních systémů. Určuje kdo, kdy co a proč 

má dělat během vývoje a provozu IS“ [13]  

Metoda 

„Metoda určuje, co je třeba udělat v určité fázi nebo činnosti vývoje či provozu IS. 

Metoda je vždy spojena s určitým přístupem, jako je funkční nebo datový. S přihlédnutím 

k této charakteristice řeší každá metoda postup činností v určité části procesu vývoje 

IS.“[13]  

Technika 

„Technika určuje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla určuje přesný 

popis činností, způsob použití nástrojů atd. Na rozdíl od metody je přesnější v závěrech a 

omezenější v okruhu použití.“[13]  
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Nástroj 

“Nástroj je prostředkem k uskutečnění určité činnosti v procesu vývoje a provozu 

IS a prostředkem k vyjádření výsledku této činnosti. Nástroj je často svázán s konkrétní 

technikou.”[13] 

 Vztah mezi těmito pojmy je graficky zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3: Vztahy mezi pojmy Zdroj: [13] 

Vývoj metodik 

Ke vzniku metodik v oblasti vývoje informačních systémů došlo na konci 

padesátých let. Metodiky vycházejí z principů použitých v programování. V průběhu 

šedesátých let dosáhl vrcholu vývoj strukturovaného programování. Ve stejné době došlo 

k formulaci prvních myšlenek o zobecňování myšlenkových postupů a základních principů 

v oblasti tvorby informačních systémů, jejichž výsledkem byl vznik tzv.: modulárního 

programování.  

Paralelně s vývojem modulárního programování dochází k vývoji metody tvorby 

informačních systémů, která zobecňuje postup top-down návrhu a snaží se jej aplikovat na 

celý proces tvorby informačních systémů. Tento postup, kdy postupným upřesňováním 

technik a nástrojů, v průběhu celého životního cyklu vývoje systému, lze charakterizovat 

jako vývoj shora. 

V počátcích vývoje metodik došlo k rozdělení pohledu na systém z funkčního a 

datového hlediska, čímž započala až do dnešních dnů trvající diskuze o rozdílu mezi daty a 

funkcemi. Když se pak v sedmdesátých letech začal využívat princip modelování při 
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vývoji datové základny IS, formuloval James Martin myšlenku, že data jsou stabilnější než 

funkce.  

Jako reakci na problém rozdělení pohledu strukturovaných metodik na funkční a 

datovou část vznikly objektově orientované metodiky, které zapouzdřují data a funkce do 

jediného objektu.3   

2.3. Strukturovaný přístup k vývoji IS 

Hlavním myslitelem v oblasti strukturovaného přístupu k vývoji IS můžeme 

titulovat Edwarda Yourdona, který vytvořil metodiku obsahující jak datovou tak funkční 

analýzu. K popisu konceptuálního návrhu IS využívá tří modelů, a sice datový model, 

model chování a model řízení, kdy poslední dva jsou funkčními modely. 

Hierarchical Input – Process – Output  

Neboli metodika HIPO byla první definovanou strukturovanou metodikou. 

Podstatou bylo zobrazení vstupu, procesu a výstupu v hierarchické podobě. 

DeMarco 

Tom DeMarco ve své knize „Strukturovaná analýza a specifikace systému“ 

formuloval doporučení rozdělení sytému na podsystémy. Touto myšlenkou položil základy 

strukturované analýzy a návrhu IS. 

 The Structured Systems Analysis and Design Method  

Metodika SSADM vznikla v roce 1982 za podpory vlády Velké Británie jakožto 

metodika pro vývoj informačních sytému veřejné správy. SSADM vychází z předpokladu, 

že datová struktura systému se mění méně než funkce. 

Multidimensional Development of Information System 

Metodika MDIS byla vyvinutá v Praze na katedře IT VŠE.  Základním principem je 

Princip multidimenzionality, kdy se na systém nahlíží z několika různých úhlů pohledu.  

Yourdonova strukturovaná metoda 

Metoda byla prezentována roku 1989. Zahrnuje metody strukturovaného přístupu, 

které se osvědčily na přelomu 70. a 80. let. Vznikla tak ucelená metodika, která spojila 

datový a funkční přístup k vývoji IS. Vývoj systému autor rozdělil do tří kroků. V prvním 

kroku se vytváří esenciální model. V druhém vytváříme uživatelský implementační model 

                                                 

 
3 Zdroje informací v kapitole 2.2 jsou [9] a [13]. 
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a v posledním kroku přecházíme do fáze návrhu. Cílem této metody je pomocí analýzy 

systému stanovit, co je a co už není systém. 4 

2.4. Objektově orientovaný přístup k vývoji IS 

Na začátku devadesátých let dochází ke vzniku objektově orientovaných metod 

analýzy a návrhu informačních systémů, zkráceně označovaných OOP. První metody 

vycházely ze strukturovaných metod a byly definovány různými teoretiky, z čehož vznikal 

problém nejednotné notace. Objektově orientované metody je možné rozdělit do dvou 

generací, kdy mezníkem je rok 1997, v jehož průběhu byl modelovací jazyk UML přijat 

jako standard. 

Třídy a objekty 

Třídy a objekty jsou základními kameny objektově orientovaného přístupu k vývoji 

informačního systému. Jejich nalezení a definování je nejdůležitější a nejtěžší částí při 

analýze a návrhu IS objektově orientovanou metodou.  

Polymorfismus  

Polymorfismus je jedním ze stěžejních principů OOP. Vyjadřuje schopnost různých 

objektů reagovat na totožné zprávy odlišně. Znamená to tedy, že objekty se stejnými daty a 

množinou povolených metod, avšak s různými hodnotami atributů, mohou na požadavek 

provedení určité operace reagovat odlišně.  

Dědičnost tříd 

Dědičnost tříd je spojená s generalizací a specializací. Vytvoříme-li hierarchický 

rozklad tříd na nad-třídy a pod-třídy, tak nad-třída postupuje všechny své atributy, 

vlastnosti, operace, relace a omezení všem svým pod-třídám. Pod-třídy k těmto poděděným 

charakteristikám můžou přidat vlastní charakteristiky.  

Zapouzdření 

Zapouzdřením objektu dojde k ukrytí jeho dat (atributů) a funkcí (operací) do 

jednoho celku, objektu. Přístup k datům a funkcím objektu je umožněn pouze pomocí 

zpráv zaslaných na rozhraní daného objektu. 

 

 

 

                                                 

 
4 Zdroje informací v kapitole 2.3 jsou [9], [10] a [13]. 
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Relace 

Pomocí relací vyjadřujeme vazbu mezi modelovanými prvky systému. Relace může 

být mezi aktéry a případy užití, objekty nebo třídami. Aby systém plnil funkce požadované 

uživatelem, musí být objekty propojeny tak, aby byly schopny tyto funkce realizovat. 

Objekty 

Objekty definoval James Rumbaugh jako “diskrétní entitu s jasně definovaným 

rozhraním, které zapouzdřuje stav a chování – instance třídy.”[3] Objekt modeluje určitou 

část reálného světa. Objekt obsahuje data, jejich vlastnosti a chování. U objektů určujeme 

identitu reprezentující jedinečnou existenci objektu, stav vyjadřující hodnotu atributů 

v určitém časovém úseku a chování popisující způsob přechodu z jednoho stavu do 

druhého. Jediným způsobem, jak se k potřebným datům objektu dostat je pomocí funkce 

objektu, který data obsahuje. Objekty systému jsou spolu propojeny vazbami, které 

nazýváme spojení (link), jejichž prostřednictvím na sebe působí. Objekty při vzájemném 

působení využívají zpráv, které reprezentují požadavky na data nebo vykonání funkce 

přijímacího objektu.  

Třída 

Třída je definována jako „deskriptor množiny objektů, které sdílejí stejné atributy, 

operace, metody, relace a chování.“[3] Třída definuje množinu atributů, operací a metod 

společnou pro všechny instance dané třídy. Objekty se odlišují pouze hodnotami atributů. 

Třídy objektů využíváme k popisu struktury dat a metod jednoho druhu objektů společně 

pro všechny objekty tohoto druhu. Třída může být sama o sobě také objektem se 

specifickými daty a metodami. 

Přehled objektově orientovaných metod 

V kapitole je uveden stručný přehled vybraných objektově orientovaných metod 

první a druhé generace. 

Coad-Yourdonova metoda 

Metoda je dílem P. Coad a E. Yourdon a publikována byla roku 1989. Je jednou 

z prvních objektově orientovaných metod, ve které je systém rozdělen do tří vrstev. První 

je vrstva objektů, druhá vrstva tříd a poslední vrstvu tvoří struktury, atributy a služby.  

Object-Oriented Software Development 

Autorem metody OOSD je G. Booch. Od svého vzniku v roce 1991 se stala jednou 

z nejpoužívanějších objektových metod. Metoda se zaměřuje na návrh, implementaci a 

nasazení IS. Obsahuje však logický a fyzický návrh a je tedy vhodná i k analýze IS. Důraz 

je kladen na služby, které má systém poskytovat.  



Tomáš Mikula: Analýza informačního systému EDISON 

 

2011                                                                                                                          13 

 

Objected Modeling Technique 

Za vznikem metody OMT stojí James Rambaugh, který ji společně s kolegy 

publikoval v knize „Object-Oriented Modelling and Design“ roku 1991. Metoda vychází 

ze strukturovaného přístupu, přesněji z datového modelu. Vzhledem k tomu, že vychází ze 

strukturovaného přístupu je vhodná i pro návrh relačních databází. Stala se možná 

nejpoužívanější objektově orientovanou metodou, k čemuž také dopomohla podpora firmy 

Microsoft. 

Unified Process 

Jedná se o iterativní metodiku tvorby softwaru definovanou tak, aby umožňovala 

přímou aplikaci modelovacího jazyka UML. Tvorba aplikací podle metodiky UP vychází 

z uživatelských požadavků, které jsou zapsány formou případu užití. Případy užití 

představují činnosti, které systém uživatelům poskytuje. Reprezentují tedy požadavky na 

systém. Případům užití je věnována kapitola: 2.5.1. Metodika umožňuje pružně reagovat 

na změny v požadavcích v průběhu celého životního cyklu tvorby softwaru. Je metodikou 

iterativní a přírůstkovou.  

Metodika vychází z filosofie šesti základních pravidel pro tvorbu IS. 

• Iterativní vývoj vychází z rozdělení návrhu systému na části. V každé 

iteraci dochází procesem, Definice požadavků – Analýza a Návrh – 

Implementace – Testování, k vytvoření přírůstku.  

• Aktivní správa požadavků umožňuje pružně reagovat na změny 

v požadavcích na systém. Vývojáři jsou ve stálém kontaktu s uživateli. 

•  Využití komponent rozděluje tvorbu systému na menší části. 

• Vizuální modelování vychází z přímé podpory modelovacího jazyka 

UML, který je podrobněji popsán v kapitole: 2.5.  

• Ověřování kvality znamená dodržení funkcionality, spolehlivosti a 

výkonnosti vyvíjeného systému pravidelným testováním přírůstků. 

• Řízení změn umožňuje provádět změny v požadavcích i v pozdějších 

fázích tvorby projektu. Tato možnost sebou nese nutnost stanovení pravidel 

pro provádění změn a jejich dokumentaci. 

Rational Unified Process 

Metodika RUP vychází z myšlenky unifikovaného vývoje aplikací. Tento je 

definován metodikou Unified Process. Metodika pokrývá celý životní cyklus vývoje 

aplikací a podrobně definuje činnosti, které se mají v daný okamžik provést. Definuje 

vstupní a výstupní podmínky pro každou etapu vývoje aplikace.  

Historie RUP sahá do roku 1987, kdy byla definována metodika Objectory Process, 

využívající případy užití a objektový přístup. Metodika byla odkoupena firmou Rational 
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Corporation a postupně vyvíjena na základě metodiky UP. Nyní je vyvíjena firmou IBM a 

je považována za komerční verzi metodiky UP, kterou rozšiřuje. 

Metodiku je možné upravit dle individuálních potřeb a uplatnit u projektů různých 

rozsahů. Pro její složitost, podrobnost a formalizovanost se však doporučuje její užití na 

větších projektech. 

Stejně jako metodika UP je RUP metodikou iterativní, založenou na přírůstcích. 

Každá etapa vývoje aplikace je ukončená požadovaným přírůstkem, označovaným jako 

milník. RUP neumožňuje pokročit k další fázi vývoje, není-li milník splněn.  

Vývoj softwaru metodika RUP rozděluje do 4 etap, které jsou zobrazeny na 

Obrázek 4: Fáze RUP. Obrázek popisuje činnosti prováděné v průběhu fází a náročnost 

jejich provedení.  

Zahájení (Inception)  

První fáze se zaměřuje na sběr požadavků na systém a jejich vyhodnocení 

z pohledu realizovatelnosti. V této fázi je nutné stanovit rozsah systému, určit podporované 

podnikové procesy a další základní otázky ohledně funkčnosti systému. Na základě 

získaných poznatků navrhnout plán vývoje. Seznámit zákazníka s tímto plánem, rozpočtem 

a riziky které realizace projektu nese. Výstupem fáze zahájení je rozhodnutí o tom, zda 

bude projekt realizován.     

Obrázek 4: Fáze RUP Zdroj:31[5] 
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Projektování (Elaboration) 

Ve fázi projektování dochází pomocí iterativního vývoje ke stanovení architektury 

systému. Architektura je vyvíjená a testována tak, aby umožňovala splnění požadavků. Ty 

jsou v této fázi rozpracovávány do detailnější podoby. Výstupem této fáze je funkční 

programový základ aplikace. 

Realizace (Construction) 

V průběhu fáze realizace dochází k vývoji zdrojového kódu. V každé iteraci je 

vytvořen kód, který je funkční, stabilní a určitým způsobem rozšiřuje funkcionalitu 

předchozí verze. Tato fáze bývá v metodice RUP časově nejnáročnější. Výstupem fáze je 

produkt splňující zadané požadavky. Výstupem bývá pouze pilotní verzí ochuzená o určité 

věci, často o nápovědu. Pilotní verze je postoupena zákazníkovi na odzkoušení.  

Nasazení (Transition) 

Poslední fázi návrhu systému je podle RUP fáze nasazení. Rozsah a složitost této 

fáze přímo závisí na rozsahu a podstatě systému. Produkt je doplněn o nápovědu, instalační 

skripty a jsou řešeny připomínky vzniklé testováním pilotní verze zákazníkem. V případě 

potřeby dochází k importu dat ze stávajícího systému.  

Metodika pokrývá pouze části životního cyklu systému spojené s analýzou a 

návrhem. Neřeší fáze provozu, údržby či odstavení systému. Tyto je při použití metodiky 

RUP nutno dopracovat. Neobsahuje ani pokyny k uzavření smluvních vztahů mezi 

zadavatelem a zhotovitelem produktu. 

Metodika plně využívá modelovací jazyk UML2. Využívá jej pro tvorbu grafických 

výstupů, takzvaných artefaktů. Modelovací jazyk UML je podrobněji popsán v kapitole: 

2.5.  5 

2.5. UML 

Historie jazyka UML sahá do roku 1995, ve kterém začaly první pokusy o 

sjednocení objektově orientovaných metodik, kterých bylo značné množství, avšak 

všechny měly jinou notaci. Jazyk UML vytvořili společnými silami autoři Booch a 

Rumbaugh a v roce 1997 byl tento jazyk přijat jako standard pro vizuální modelování 

objektově orientovaného přístupu. V roce 2005 byly dokončeny práce na nové verzi jazyka 

UML a sice UML 2. 

                                                 

 
5 Zdroje informací v kapitole 2.4 jsou [1], [5], [8], [11] a [12]. 
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UML je univerzálním jazykem pro modelování systémů.UML umožňuje grafické 

modelování v průběhu celého životního cyklu vývoje IS. UML obsahuje devět typů 

diagramů rozdělených do dvou skupin. Diagramy jsou rozděleny na statické a dynamické. 

Mezi statické patří diagram tříd, objektový diagram, diagram komponent a diagram 

nasazení. Diagramy případů užití, sekvenční diagram, diagram spolupráce, stavový 

diagram a diagram aktivit jsou dynamickými diagramy. Jazyk UML je navržen tak, aby jej 

byly schopny plně podporovat CASE nástroje, bez kterých se vývoj velkých IS neobejde.   

2.5.1. Model případu užití 

Případy užití definoval James Rambaugh jako „specifikaci posloupností činností, 

včetně proměnných posloupností a chybových posloupností, které systém, podsystém nebo 

třída může vykonat prostřednictvím interakce s vnějšími aktéry“. 

Případ užití popisuje chování systému za různých situací, které reprezentují reakce 

systému na požadavky některého z uživatelů systému, nazývaného primární aktér. Primární 

aktér komunikuje se systémem za dosažením určitého cíle. Systém reaguje způsobem, 

který chrání zájmy všech uživatelů. V závislosti na požadavcích, podmínkách a omezeních 

může systém vykazovat různé způsoby chování neboli scénáře. 

Hranice systému určují co je a co není součástí systému. V UML2 je systém 

nazván subjektem. Subjekt je vyjádřen rámečkem s názvem systému, uvnitř systému jsou 

zobrazeny případy užití a vně aktéři.  

Aktéři vyjadřují objekt komunikující se systémem zvenčí. Aktérem může být 

uživatel nebo jiný systém. V situacích, kdy dochází ke změnám v systému pouze 

v závislosti na čase, je možné za aktéra označit také čas. 

Závislost mezi případy užití může být dvojího typu. První je závislost typu include 

vyjadřující vztah mezi případy užití, kdy jeden případ užití zahrnuje další případy užití. 

Druhým typem je závislost extend rozšiřující případ užití o další kroky, ke kterým nemusí 

dojít.  

 

 

Obrázek 5: Případ užití 
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2.5.2. Diagram tříd 

Diagram tříd je možné uplatnit od analýzy až po detailní popis implementační 

úrovně, kdy pro každou úroveň je možné vytvořit nový diagram tříd. Vzhledem k této 

skutečnosti je nejsložitějším z diagramů, které jsou v UML obsaženy. Popisuje statickou 

strukturu systému pomocí tříd a vztahů mezi nimi. K popisu využívá tříd, asociací mezi 

třídami a jejich násobností.  

V diagramu tříd existuje více typů vztahů mezi třídami nežli jen asociace, která 

vyjadřuje základní spojení. Patří mezi ně agregace, dědičnost, kompozice a závislost. 

Asociace popisují vztah neboli relaci mezi třídami. Asociace mezi třídami vyjadřuje 

možnost vytvoření spojení mezi instancemi, čili objekty daných tříd. Pro názvy asociací se 

volí slovesné fráze, které vyjadřují vztah mezi třídami.  

• Asociace vyjadřuje obecný vztah mezi prvky modelu (třídami).  

• Agregace a kompozice popisují vztah typu celek – část. V případě agregace 

může být část součástí více celků. Ve vztahu kompozice je část přímo 

závislá, vzniká a zaniká s celkem.  

• Dědičnost vyjadřuje hierarchický vztah mezi třídami. Popisuje vztah 

předek–potomek. 

• Závislost je vztah, v němž změna stavu nezávislého prvku přímo ovlivní 

prvek závislý.  

Můžeme popsat role objektů daných tříd v příslušné asociaci. Určujeme také 

průchodnost značenou šipkou a násobnost. Násobnost určuje, kolik objektů dané třídy se 

v daném časovém okamžiku účastní dané relace. 6 

 

 

                                                 

 
6 Zdroje informací v kapitole 2.5 jsou [1], [3] a [14]. 

Obrázek 6: Diagram tříd 
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3. Analýza systému 

Kapitola obsahuje popis univerzitního informačního systému EDISON. Popsáni 

jsou uživatelé využívající tento informační systém. Detailně popsány jsou funkce dostupné 

uživateli typu Student. Mimo slovního popisu funkcí je v kapitole obsažen diagram 

případů užití. Datová struktura systému je zachycena v diagramu tříd, který je obsažen 

v Příloha P I. Analýza dodržuje zvyklosti a sémantiku doporučenou v knize Jima 

Arlowa[1]. Kniha vychází z metodiky RUP, která podporuje standart UML 2.0 

3.1. EDISON 

„EDISON® (Education Information System on Net) je nově vyvíjený 

celouniverzitní informační systém pro podporu výuky.“[15].EDISON byl nasazen do 

provozu v roce 2008. Pokrývá potřeby studentů i zaměstnanců všech fakult VŠB-TUO. 

Jeho nasazením byly sjednoceny a nahrazeny různé systémy, které univerzita dříve 

používala. Například se jednalo o systémy KATIS, SIRIUS a IS EKF. 

Informační systém EDISON je určen, jak je citováno výše k podpoře výuky. Slouží 

tedy ke zpracovávání a uchovávání dat o studentech a průběhu jejich studia. Systém 

uchovává informace o předchozím studiu studentů na středních školách. Vypisování 

termínů zkoušek a zadávání jejich výsledků je jednou ze stěžejních funkcí systému.  

Uživatelé se do systému hlásí pomocí svého jedinečného osobního čísla přes 

společné internetového rozhraní. 

Při zavedení informačního systému EDISON do provozu se objevovaly různé 

nedostatky systému, které byly postupně odstraňovány. V průběhu tří let provozu získal 

systém EDISON mnohé funkce, které při spuštění neobsahoval. Navzdory vývoji systému 

a rozšiřování jeho funkcionalit univerzita využívá několik dalších systémů pro zajištění 

jejího chodu. Většina těchto systému slouží zejména pro potřeby zaměstnanců. Jedním 

z nich je systém pro tvorbu rozvrhů. 

Podrobnější rozbor uživatelů využívající systém EDISON a momentálně 

dostupných funkcí systému je obsažen v následujících kapitolách. Rozbor je zaměřen na 

funkce dostupné studentům.  

3.2. Uživatelé systému 

Informační systém EDISON využívají kromě studentů a pedagogů také pracovníci 

studijních oddělení a samozřejmě správci (administrátoři) systému. Systém tedy rozlišuje 

mezi čtyřmi skupinami uživatelů. Každý uživatel má na systém své specifické požadavky 

vyplývající z funkcí, které očekává, že mu systém nabídne. Každému uživateli jsou rovněž 

přidělena různá oprávnění, která odrážejí jeho potřeby.  
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Student 

Uživatelem typu „student“ se stává každý student v den zápisu do studia na VŠB-

TUO. Při zápisu je generováno osobní číslo, pomocí kterého se do systému přihlašuje. 

Prvotním heslem, které musí student změnit, je rodné číslo. Osobní údaje a údaje o 

předchozím vzdělání jsou získány pomocí modulu systému EDISON, sloužícímu k 

podávání přihlášek. Uživatel využívá systém k potřebám studia jako je přihlašování ke 

zkouškám, zjišťování výsledků v průběhu studia, přihlašování ke státní závěrečné zkoušce, 

odevzdání diplomových prací a dalším. Výjimkou mezi studenty jsou studenti FEI, kteří 

mají jako jediní studium bez „Výkazu o studiu na vysoké škole“, dále jen index a možnost 

vytvářet si vlastní rozvrh.  

Pedagog 

Pedagogičtí pracovníci získávají přístup do systému na základě uzavření 

pracovního poměru s univerzitou. Primární funkcí systému pro pedagogy je možnost 

udělovat zápočty a vypisovat termíny zkoušek předmětů, které vyučují. Následně po 

proběhnutí zkoušky zapsat výsledky studentů. Pedagog může být vedoucím diplomových 

prací a jako takový je schvalovat.  

Pracovník studijního oddělení 

Pracovníci studijních oddělení mají na starost komunikaci se studenty a řešení 

jejich problému při studiu. Mají přístup ke všem osobním a studijním informacím o 

studentech. Zapisují informace o studentech a průběhu jejich studia. Zapisují předměty 

studentům v systému podle zápisu v indexu a kontrolují podle něj průběh studia studentů.  

Administrátor 

Administrátor zajišťuje bezproblémový chod systému a řeší problémy vzniklé 

během provozu. 

3.3. Požadavky na systém 

Sběrem uživatelských požadavků na nově vytvářený systém získávají jeho tvůrci 

základní informace o funkcích, které by systém měl poskytovat. Při analýze existujícího 

systému požadavky reprezentují funkce, které systém poskytuje a dále nové funkce či 

vylepšení, jež uživatel od systému očekává.  

Analýza obsahuje popis funkcí, které jsou v současné době dostupné studentům, 

třetího ročníku, Hornicko-geologické fakulty. Studenti HGF nemají dostupné všechny 

moduly, kterými systém disponuje. Nedostupné jsou moduly pro tvorbu rozvrhu a výběr 

studijního oboru a proto tyto funkce nebudu podrobněji zkoumat.  
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Požadavky, v našem případě funkce, se dělí do dvou podskupin na funkční 

(uživatelské) a nefunkční (systémové). 

Uživatelské funkce systému 

• Přihlášení do systému mimo univerzitu 

Uživatel má možnost přihlásit se do systému odkudkoliv prostřednictvím 

internetových stránek http://edison.vsb.cz, kde zadá své přihlašovací údaje. Systém po 

ověření uživatele ještě zkontroluje, zda je počet právě přihlášených uživatelů nižší než 

jejich maximum. 

• Přihlášení ke zkoušce 

Uživatel vybere možnost „Termíny zkoušek a úkolů „, kde vyhledá vypsané 

termíny zkoušek  v jím zvoleném časovém období.  Vybere termín, který mu vyhovuje a 

zaškrtne políčko přihlásit. Systém zkontroluje, jestli je přihlašování otevřeno a zda je volné 

místo. Student potvrdí změny a je přihlášen. 

• Odhlášení ze zkoušky 

Uživatel vybere možnost „Termíny zkoušek a úkolů„, kde vyhledá vypsané termíny 

zkoušek  v něm zvoleném časovém období.  Systém zobrazí vypsané termíny. Student 

odškrtne termín, ke kterému je již přihlášen. Systém zkontroluje, jestli je odhlašování 

otevřeno. Student potvrdí změny a je odhlášen. 

• Tvorba osobního studijního plánu 

Studen vybere možnost „Tvorba OSP“. Systém zobrazí možnost k výběru 

předmětů, pokud je tvorba OSP v daném čase přístupná, v opačném případě zobrazí 

hlášení o nedostupnosti. Student vybere volitelné předměty, které chce zapsat. Systém 

automaticky přiřadí povinné předměty, zkontroluje počet kreditů a návaznost předmětů. Po 

potvrzení OSP je předložen ke schválení povolaným osobám. 

• Kontrola průběhu studia 

Student vybere možnost „Karta Studenta“, kde získá podrobné informace z průběhu 

studia nebo „Průběžné výsledky“, kde jsou informace o probíhajícím semestru. Vybere 

informace, které chce zobrazit a systém je zobrazí.  

• Volba závěrečné práce 

Student vybere možnost „Volba závěrečné práce“. Systém zobrazí vyhledávací 

formulář. Student vyhledá a vybere závěrečnou práci. Po potvrzení čeká student na 

schválení vedoucím práce. Vedoucí práce může studentovi práci odebrat. Po dokončení 

práce ji student nahraje do systému, poté již práci nelze editovat. 
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• Přihlášení ke Státní závěrečné zkoušce 

Student vybere možnost „Volba SZZ“. Volba SZZ je dostupná jen v určitých 

termínech. Je-li dostupná, jsou studentovi přiřazeny povinné předměty a má možnost si 

vybrat volitelné předměty, ze kterých chce skládat zkoušku.  

• Vyhledání členů zkušební komise SZZ 

Student po výběru této možnosti zadá své jméno, popř.: jiné informace. V případě, 

že je složení komisí známo zobrazí systém členy dané zkušební komise SZZ.  

• Vytvoření rozvrhu 

Studenti fakulty elektrotechniky a informatiky mají možnost tvorby vlastního 

rozvrhu. Studentům ostatních fakult jsou rozvrhy tvořeny univerzitou a možnost „Aktuální 

rozvrh“ studenty pouze přesměruje na adresu http://rozvrh.vsb.cz. 

• Vyhledání informací o studijním plánu 

Student výběrem záložky „Informace“ získá informace o studijním plánu, 

předmětech i samotném informačním systému. 

• Hodnocení výuky 

Výběrem možnosti „Hodnotit výuku“ získá student v určitých časových obdobích 

možnost anonymně hodnotit kvalitu výuky pedagogů. Vybere předmět a pedagoga, kterého 

chce hodnotit. Systém hlídá, aby student hodnotil každý předmět jen jednou. 

• Informační e-maily  

Systém zasílá informační emaily při změně stavu předmětu (vykonání zápočtu, 

zkoušky, uzavření předmětu).  

• Nastavení bankovního spojení  

Student má možnost nastavit bankovní spojení pro potřeby finančních toků mezi 

studentem a univerzitou.  

• Výběr oboru/specializace  

Studenti vybraných studijních oborů mají možnost výběru specializace v průběhu 

studia. 

• Zveřejnění fotografie 

Student může v systému rozhodnou o zveřejnění vlastní fotografie.  

• Ostatní funkce 

Systém nabízí funkce „Volba rozvrhové skupiny“ a „Volba studijní skupiny“, které 

jsou spojené s tvorbou rozvrhů a studentům HGF nejsou dostupné.   
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Systémové požadavky 

• Bezpečnost systému 

• Stabilita systému 

• Adekvátní odezva systému 

• Přehlednost uživatelského rozhraní 

Mimo funkce systému, které jsou vypsány výše, se v případech užití objevuje 

funkce „Rezervace termínů konzultace“, která není v systému dostupná. Tuto navrhuji jako 

možnost vylepšující funkcionalitu systému. Funkce je popsána v kapitole 4 věnující se 

návrhu vylepšení. 

3.4. Případy užití 

V této části práce je zobrazen grafický model případů užití, vycházejících z funkcí 

systému EDISON. Model obsahuje dostupné funkce přímo související se studiem. Případy 

užití jsou rozepsány v tabulkách, které obsahují název, identifikační číslo, primární aktéry, 

vedlejší aktéry, vstupní podmínky, hlavní scénář a alternativní scénáře jednotlivých 

případů užití. 

 

Obrázek 7: Use Case EDISON 
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Případ užití č. 1: Přihlášení do systému 

Tabulka 1: Use Case PřihlástiDoSystému 

Případ užití: PřihlásitDoSystému 

ID: 1 

Stručný popis: Student se přihlásí do systému. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři:  

Vstupní podmínky: Student má platný uživatelský účet. 

Hlavní scénář: 
1. Student na úvodní stránce vyplní přihlašovací údaje. 
2. Systém zkontroluje přihlašovací údaje. 
3. Dokud jsou údaje neplatné, systém žádá jejich nové zadání. 

3.1. Student ukončí přihlašovací proces. 
4. Systém kontroluje, aby byl počet přihlášených uživatelů nižší než jejich 

maximum. 
4.1. Počet přihlášených uživatelů přesáhl limit. 
4.2. Uživatel nemůže být přihlášen. 

5.  Student je přihlášen. 

Alternativní scénáře: 
- Nesprávné údaje 
- Ukončení ze strany uživatele 
- Překročen limit přihlášených uživatelů 

Případ užití č. 2: Hodnocení výuky 

Tabulka 2: Use CaseHodnotitVýuku 

Případ užití: HodnotitVýuku 

ID: 2 

Stručný popis: Student hodnotí kvalitu výuky absolvovaných předmětů. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Čas 

Vstupní podmínky: Student absolvoval předměty 

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost „Hodnotit výuku“ a systém zobrazí seznam předmětů. 

1.1. Hodnocení výuky není v daném časovém období zpřístupněno. 
2. Student vybere předmět a pedagoga, který chce hodnotit. 
3. Systém zobrazí studentovi sadu otázek. 

3.1. Student již předmět a pedagoga hodnotil. 
4. Student zodpoví sadu otázek. 
5. Student potvrdí hodnocení. 

Alternativní scénáře: 
- Student již předmět s daným pedagogem hodnotil 
- Hodnocení výuky není zpřístupněno 
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Případ užití č. 3: Přihlášení ke zkoušce 

Tabulka 3: Use Case PřihlásitKeZkoušce 

Případ užití: PřihlásitKeZkoušce 

ID: 3 

Stručný popis:Student se přihlásí k termínu zkoušky, který byl vypsán pedagogem. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Pedagog, Čas 

Vstupní podmínky: Termín byl vypsán 

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost „Termíny zkoušek a úkolů“. Systém zobrazí 
vyhledávací formulář a termíny k nimž je student přihlášen. 
2. Student vyhledá termíny zkoušek v určitém časovém období a systém zobrazí 
termíny k přihlášení. 

2.1. Systém nenalezl žádné vyhovující termíny a zobrazí informativní zprávu. 
3. Student si vybere termín a uloží změny. 

3.1. Termíny jsou plné, student se nemůže přihlásit. 
3.2.  Vypršel časový limit pro přihlášení ke zkoušce, student se nemůže 

přihlásit. 
4. Student je přihlášen k termínu zkoušky. 

4.1. Student se odhlásil ze zkoušky 
4.2. Pedagog zrušil termín zkoušky 

Alternativní scénáře: 
- Nenalezeny žádné termíny zkoušek 
- Termíny jsou plné 
- Student se odhlásil 
- Pedagog zrušil termín 
- Vypršel časový limit 

Případ užití č. 4: Kontrola průběhu studia 

Tabulka 4: Use Case KontrolaPrůběhuStudia 

Případ užití: KontrolaPrůběhuStudia 

ID: 4 

Stručný popis:Student vyhledá informace o výsledcích dosavadního průběhu studia. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři:  

Vstupní podmínky: Student je přihlášen do systému. 

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost „Karta studenta“. 
2. Student vybere informace, které chce zobrazit. 
3. Systém zobrazí požadované informace. 
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Případ užití č. 5: Tvorba Osobního studijního plánu 

Tabulka 5: Use Case TvorbaOSP 

Případ užití:TvorbaOSP 

ID: 5 

Stručný popis: Student si vytvoří OSP z dostupných předmětů v daném termínu. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Studijní oddělení, Čas 

Vstupní podmínky: Tvorba OPS je zpřístupněna.  

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost Tvorba OSP a systém zobrazí dostupné předměty. 

1.1. Tvorba OSP není dostupná, systém zobrazí chybové hlášení. 
2. Student si vybere předměty a uloží změny. 

2.1. OSP není vytvořen, dokud počet kreditů =< 60. 
2.2. OSP není vytvořen, chybí li nerekvizitní předměty. 

3. OSP je vytvořen a čeká na schválení pověřeným pracovníkem. 
4. OSP je schválen. 

4.1. OSP je zamítnut. 

Alternativní scénáře: 
- Tvorba OSP není dostupná 
- Počet kreditů je nižší než 60 
- Chybí prerekvizitní předmět 
- OSP nebyl schválen pověřenou osobou 

Případ užití č. 6: Volba závěrečné práce 

Tabulka 6: Use Case VolbaZP 

Případ užití: VolbaZP 

ID: 6 

Stručný popis:Student se přihlásí k závěrečné práci, kterou pak spravuje. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Pedagog 

Vstupní podmínky: Závěrečné práce jsou vypsány. 

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost Přihlášení k ZP a systém zobrazí dostupné práce. 

1.1. Žádné ZP nejsou dostupné, systém zobrazí chybové hlášení. 
2. Student se přihlásí k vybrané ZP a čeká na schválení. 
3. ZP práce studenta je schválena. 

3.1. Student se odhlásí od ZP. 
3.2. ZP je studentovi odebrána vedoucím ZP. 

4. Student nahraje ZP, nelze editovat.  

Alternativní scénáře: 
- Žádné ZP nejsou dostupné 
- Student zruší přihlášení k ZP 
- Závěrečná práce je studentovi odebrána 
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Případ užití č. 7: Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 

Tabulka 7: Use CaseVolbaSZZ 

Případ užití: VolbaSZZ 

ID: 7 

Stručný popis: Student se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Čas 

Vstupní podmínky: Přihlašování ke SZZ je zpřístupněno 

Hlavní scénář: 
1. Student zvolí možnost Volba SZZ. 
2. Systém zobrazí termín SZZ. 
3. Student se přihlásí ke SZZ. 

3.1. Přihlášení není povoleno v daném časovém období. 
4. Systém studentovi přiřadí povinné předměty. 
5. Student si zvolí volitelné předměty. 
6. Student je přihlášen k SZZ. 

6.1. Student se odhlásí. 
6.2. Student provede změny ve složení předmětů SZZ. 

7. SZZ je schválena, student se nemůže odhlásit. 

Alternativní scénáře: 
- Přihlašování není v daném čase povoleno 
- Student se odhlásí 
- Student změní složení předmětů SZZ 

Případ užití č. 8: Vyhledání členů komise státní závěrečné zkoušky 

Tabulka 8: Use Case ZkušebníKomiseSZZ 

Případ užití: ZkušebníKomiseSZZ 

ID: 8 

Stručný popis: Student vyhledá členy komise státní závěrečné zkoušky 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři:  

Vstupní podmínky: Složení komise je zveřejněno 

Hlavní scénář: 
1. Student zvolí možnost Zkušební komise SZZ 
2. Systém zobrazí vyhledávací formulář 
3. Student vyplní informace, na základě kterých systém vyhledá členy komise 
4. Systém zobrazí členy komise 

4.1. Systém nenalezl členy komise SZZ 

Alternativní scénáře: 
- Systém nenajde členy komise SZZ 
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4. Návrh vylepšení 

Jelikož smyslem každé analýzy je nalezení nedostatků a návrh vylepšení, tak i 

smyslem této bakalářské práce je navrhnout možnosti, jak systém obohatit. Vzhledem 

k tomu, že informační systém EDISON byl tvořen a nadále vyvíjen skupinou profesionálů 

není toho mnoho, co bych jakožto student mohl vymyslet navíc.  

Na základě zkušeností při užívání a analýzy systému EDISON jsem se rozhodl 

navrhnout funkci pro vytváření termínů konzultací. Dalším možným vylepšením by bylo 

rozšíření rozsahu informačních emailů.   

Informační emaily 

Systém EDISON v současné době generuje informační emaily při hodnocení a 

změně stavu předmětů studenta.  Změnou stavu může být udělení zápočtu, vložení 

výsledku zkoušky či uzavření předmětu. Studenti tak musí v průběhu zkouškového období 

dennodenně kontrolovat vypsané termíny. Student mnohdy zjistí, že termín je vypsán až 

v době, kdy již není přihlašování k termínu možné. 

Rozsah generovaných informačních emailů by bylo vhodné rozšířit o emaily 

oznamující vypsání termínu zkoušky předmětu, který student nemá uzavřený. V případě, 

že pedagog provedl změny v čase termínu, místu konání či termín zrušil, jsou studentům 

přihlášeným k danému termínu zaslány emaily o této skutečnosti informující.  

Vzhledem k množství termínů, které může pedagog vypsat a počtu zkoušených 

předmětů hrozí, že informačních emailů bude tolik, že je studenti ani nebudou číst. Tuto 

situaci by bylo možné řešit dvěma způsoby, popřípadě jejich kombinací.  

První variantou by bylo pedagogovi u vypisování termínu zkoušek přidat funkci 

zajišťující poslání informačních emailů. Pedagog by při vypisování termínů zkoušek 

vybral studijní skupiny, kterým chce poslat emaily informující o vypsání termínu zkoušky. 

Druhou variantou by bylo přenesení zodpovědnosti na stranu studentů. Student by 

měl možnost vybrat kombinaci pedagoga a předmětu, o kterých chce být informován. 

Systém by studentovi poskytl seznam předmětů a zkoušejících, které nemá uzavřené. 

Student by tak sám rozhodoval o tom, zda bude informován či nikoli.  

Rezervace termínu konzultace 

V současné době jsou konzultace domlouvány pomocí emailů. Toto je poněkud 

nešťastné, protože ne vždy pedagog odpoví na email a v horším případě není 

v domluvenou dobu k zastižení. Tento problém by tato funkce pomohla odstranit. Student 

by věděl, že pedagog počítá s danou konzultací a tudíž, že bude ve stanovený čas přítomen. 

Další výhodou této funkce by byla možnost vedení univerzity kontrolovat čas, který 

pedagog tráví konzultacemi.  
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Funkce by umožňovala pedagogům vypisovat termíny pro konzultaci se studenty 

podobným způsobem, jakým v současné době vypisují termíny zkoušek. Pedagog by měl 

možnost vybrat datum a čas konzultace. Doba trvání konzultace by byla přednastavena na 

půl hodiny. Pedagog by měl možnost dobu trvání změnit. Kromě údajů o datu a času 

termínu by pedagog mohl přidat doplňující informace. Pedagog by tak mohl popsat 

charakter konzultace, například téma dané konzultace (předmět, diplomová práce atd.).  

Pro případ, kdy by pedagog potřeboval konzultovat s určitým studentem, by měl 

možnost nastavit, zda je konzultace dostupná pro všechny studenty nebo vybrat daného 

studenta. Jiný nežli vybraný student by neměl možnost se k termínu konzultace přihlásit. 

Pedagog by v takovém případě mohl nastavit i důležitost dané konzultace. Student bude 

mít rovněž možnost charakterizovat důvod konzultace, formou vložení popisu. 

Studentovi by systém zobrazil vyhledávací formulář, kde by vyhledával termíny 

konzultací na základě jména popřípadě osobního čísla pedagoga a zvoleného časového 

intervalu. Systém by zobrazil termíny odpovídající daným kritériím.  

U termínů konzultací by byla rovněž k dispozici funkce pro nahrání souboru. Tato 

by měla opodstatnění především při konzultacích bakalářských a diplomových prací. 

Soubor by se mohl buďto přeposílat na pedagogův školní email nebo nahrávat na dočasné 

úložiště v rámci systému, kde by k nim musel být pedagogům zajištěn přístup. 

Odstraňování souboru z dočasného úložiště by muselo být zabezpečeno samotným 

systémem. Soubor by se smazal automaticky po určité, předem definované, době od 

proběhnutí konzultace. 

V případě implementace funkce pro vypisování termínu konzultace by bylo nutné 

ošetřit generování informačních emailů. Email by byl generován v případě, že se student 

přihlásí k termínu konzultace. O této skutečnosti by byl informován pedagog. V případě, že 

pedagog vytvoří termín konzultace pro vybraného studenta, bude email odeslán vybranému 

studentovi. Emaily by bylo třeba generovat i v případech, kdy dojde k jakékoliv změně u 

již obsazeného termínu konzultace. Ať už se jedná o změnu termínu, odhlášení studenta, či 

zrušení termínu pedagogem. 

Popis průběhu navrhované funkce z pohledu studenta je popsán formou případu 

užití v Tabulka 9. 
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Případ užití č. 9: Rezervace termínu konzultace 

Tabulka 9: Use Case RezervaceKonzultace 

Případ užití: RezervaceTermínuKonzultace 

ID: 9 

Stručný popis: Student se přihlásí k termínu konzultace. 

Primární aktéři: Student 

Vedlejší aktéři: Pedagog, Čas 

Vstupní podmínky: Pedagog vypsal termíny konzultací. 

Hlavní scénář: 
1. Student vybere možnost Přihlášení ke konzultaci. 
2. Student vybere pedagoga. 
3. Systém zobrazí termíny konzultace pedagoga. 

3.1. Pedagog žádné termíny nevypsal. 
4. Student vybere termín konzultace.  

4.1. Vypršel časový limit k přihlášení. 
5. Student uloží změny. 

5.1. Student nahraje soubor. 
6. Student je přihlášen k termínu konzultace. 

6.1. Student se odhlásí z termínu konzultace. 
6.2. Pedagog zruší termín konzultace.  

Alternativní scénáře: 
- Pedagog žádný termín konzultace nevypsal  
- Vypršel časový limit 
- Student se odhlásí 
- Pedagog termín zruší 
- Nahrání souboru 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu univerzitního informačního systému 

EDISON. Během analýzy byly použity metody vycházející z objektově orientované 

metodiky RUP, která plně využívá modelovací jazyk UML.   

Bakalářská práce uvedla čtenáře do problematiky informačních systémů. K tomu, 

aby čtenář pochopil zákonitosti spojené s vytvářením informačního systému, byl čtenář v 

první, teoretické části práce seznámen se základními pojmy z oblasti analýzy a návrhu 

informačních systémů. Vysvětleny jsou základní myšlenky a principy z nichž tvorba 

informačních systémů vychází. Zmíněna je historie vývoje strukturovaných a objektově 

orientovaných metodik. Podrobně popsána byla metodika RUP jejíž sémantikou jsem se 

při popisu případů užití řídil.  

V praktické části byl čtenář seznámen s informačním systémem EDISON. Samotná 

analýza informačního systému obsahuje výčet funkcí (požadavků) systému a jejich popis 

v rámci specifikace případů užití. Zachycena byla také datová struktura v rámci diagramu 

tříd. Diagram tříd není přesným odrazem informačního systému, ale slouží k ilustraci 

vztahu mezi studentem a systémem. Diagram tříd obsahuje navíc třídu Konzultace, 

vyplývající z mnou navrhované funkce. Diagram tříd je obsažen v příloze, Příloha P I. 

Informační systém EDISON obsahuje nejen funkce, které jsou ke studiu nezbytně nutné, 

ale rovněž funkce doplňkové. Přehlednost systému a náročnost jeho užívání se v průběhu 

provozu zlepšila. Pro mě osobně největší zlepšení a to v přehlednosti zaznamenal způsob 

vyhledávání a přihlašování k termínům zkoušek. 

Na základě analýzy systému jsem se rozhodl navrhnout rozšíření rozsahu 

automaticky generovaných informačních emailů. Toto zlepšení, by dle mého názoru 

uvítala velká část studentů a technicky by nemělo být náročné. Přidání funkce pro 

vytváření termínů konzultací je záležitostí po technické stránce podstatně složitější, avšak 

za zvážení by určitě stálo. Možnou variantou by bylo vytvoření dalšího modulu 

informačního systému, který by tuto službu zajišťoval i s ohledem na rozvrh pedagogů, 

termíny zkoušek a podobně. Modul by tedy musel být propojen a synchronizován 

s několikero informačními systémy.  

V příloze jsou k dispozici ukázky grafického výstupu obrazovky informačního 

systému EDISON. 
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