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1 Úvod 

Současný svět je závislý na informačních technologiích. Toto tvrzení nelze popřít už 

při pouhém rozhlédnutí se kolem sebe. Informační technologie, které se staly součástí životů 

každého z nás, hrají významnou roli již snad ve všech sférách podnikání. 

Prudký technologický vzestup společnosti, ačkoli poznamenaný poslední dobou 

ekonomickými či morálními krizemi, stále stoupá po exponenciální křivce. Je tedy na místě, 

aby tohoto trendu využily samotné firmy pro budování informačních systémů, které jim ve 

výsledném efektu mohou posloužit k zvýšení efektivity výroby, ke kvalitnějšímu 

zákaznickému servisu a dalším zlepšením nebo výhodám. Toto se také děje. Jsou zde firmy 

specializované na tvorbu informačních systémů pro ostatní firmy, které svými interními 

prostředky nejsou schopny onen informační systém navrhnout a závest. Nezřídka nastávají i 

situace, kdy si firmy ani neuvědomují příležitosti, kterých by se mohly chopit a dostat se tak 

do výhody před svými konkurenty. 

Jako tento druh případu by se dala označit i tato práce, která se zabývá analýzou a 

návrhem části informačního systému pro svatební salon. Vývoj informačních systémů se 

skládá z několi etap životnosti. Pro tuto práci bude podstatná v prvé řadě analýza současného 

stavu systému, při které se shromažďují data o současném fungování systému pomocí 

příslušného metodologického postupu. V etapě návrhu části informačního systému je systém 

modelován datovým a funkčním modelováním. Výsledný návrh pak může posloužit 

programátorům pro implementační řešení. 

Cílem práce tedy je zpracovat analýzu současného stavu systému a navrhnout 

automatizované zpracování části informačního systému pro svatební salon Karina. Tato část 

informačního systému bude sestávat z pronájmu zboží a správou objednávek svatebního 

oznámení. Výsledný návrh, bude-li realizován, umožní zefektivnit a zjednodušit práci 

majitelkám salonu. 

V první teoretické části práce jsou popsány nezbytné základní pojmy, které se v 

návaznosti vyskytují též v praktické části. V následné metodologické části jsou popsány 

metody, použité pro zkoumání reality. Pomocí nich je zpracována třetí část práce, kterou je 

analýza současného stavu informačního systému svatebního salonu Karina, kde jsou 

vymezeny jeho nedostatky a požadavky na nový systém. Návrh nové části informačního 
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systému je zhotoven ve čtvrté části práce. V závěru práce je celý návrh sumarizován, 

zhodnocen a je zde uvedena představa o realizaci návrhu a možnosti dalšího rozšíření. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Data 

Data mohou být všechny údaje, které jsou uchovávány v papírové, elektronické či jiné 

formě. Kaluža et al. (2007) mluví o jakémkoli souhrnu znaků, který neprošel zpracováním a 

dle Conoly et al. (2009) mají také určitou důležitost pro jednotlivce či organizaci. 

2.1.2 Informace 

Informace již na rozdíl od dat přinášejí jednotlivci či organizaci určitý význam. Jsou to 

zpracovaná data, mající jistou strukturu, ze které je patrno co znamenají, Conoly et al. (2009). 

Ne pro každého jednotlivce nebo organizaci se data nazývají informacemi, Kaluža et 

al. (2007). 

2.1.4 Informační technologie 

Mimo fakt, že informační technologie je věda, zabývající se způsobem fungování 

počítačové techniky, je tento pojem používán pro souhrný název hardwarového a 

softwarového vybavení, podporující určitou třídu aplikací, Kaluža (2010). 

V dnešní moderní společnosti jsou informační technologie nepostradatelnou součástí 

života každého z nás. Stejně tak, jako zjednodušují každodenní život jednotlivce, mají, jak 

tvrdí Kaluža (2010), jistý význam i pro organizaci: 

 Získání konkurenční výhody v daném oboru podnikání 

 Zlepšení produktivity a výkonnosti firmy 

 Zavedení nových způsobů řízení a organizace 

 Vytvoření nové oblasti podnikání 

Získat konkurenční výhodu mohou firmy v případě, budou-li podporovat zavádění 

nových technogií včas, tedy dříve než ostatní firmy na trhu. Vytvořením vnitřní infrastuktury 

a těsnější provázaností se zákazníkem pomocí informačních technologií může firma zlepšit 

svou produktivitu a nebo tímto také zavést nový systém řízení. Při neustálém rozvoji 

informačních technologií lze vytvořit novou oblast podnikání odpoutáním se od zavedených, 

byť dobře fungujících, způsobů poskytování služeb. 
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Z těchto důvodů informační technologie již v dnešním světě nemohou být opomíjeny 

manažery organizací. Ti musí aktivně spolupracovat a řídit jejich rozvoj spolu s IT specialisty, 

Kaluža (2010). 

2.1.5 Informační systém 

Výše zmíněné pojmy, data a informace, tvoří podklad pro definování informačního 

systému. Dle Kaluža (2007, str. 89) je IS souhrnem prostředků, které prostřednictvím 

zpracování dat poskytují informace jejich uživatelům. 

Pod pojmem prostředky pro zpracovávání dat si lze představit nejen informační 

technologie, ale bezpochyby i fyzické databáze papírových kartoték. Avšak nutno dodat, že 

tento způsob zpracovávání dat se již v praxi velmi málo používá a budoucnost tkví hlavně v 

informačních technologiích. Proto dle Kaluža et al. (2007) lze vyjmenovat čtyři základní 

složky IS: 

 programové vybavení (software) 

 hardware 

 soubory, databáze, datové sklady 

 uživatelé 

Tento soubor složek utváří každý IS. Pokud jsou využívány informační technologie, 

nelze jedinou složku z toho souboru vynechat. Uživateli se rozumí zaměstnanci nebo 

zákazníci firem, které využívají IS. Jsou jeho aktivní složkou. Znamená to, že právě oni 

naplňují příslušné databáze a sami si tak vytvářejí podklad pro následné přijímání informací. 

Uživateli získané informace pak vytvářejí základnu pro jejich rozhodování, Kaluža et al. 

(2007). 

2.1.6 Databáze 

Už při vyslovení tohoto pojmu není ani laikovi pochyb o tom, že se bude jednat o 

jakési uchovávání dat. Opět tento pojem nemusí vyjadřovat data uchovávaná v elektronické 

podobě, ale i fyzické, papírové formě. Souhrnem dat, nazývajících se databáze, jsou však 

zpravidla myšlena komputerizovaná data, Kaluža et al. (2007). 

Nutno zmínit fakt, že před databázovým zpracováním existovaly a stále existují 

tradiční souborové organizace dat, které vycházejí právě z fyzických, papírových kartoték. 
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Pro tuto práci je však zásadní právě pojem databáze, který se dle Kaluža et al. (2007) liší od 

souborového v dvou hlavních rozdílech: 

 mapování vztahů mezi údaji 

 existence systému řízení báze dat 

Protože mezi daty v realitě mohou existovat různé vzájemné vztahy, musí se tyto 

vztahy brát v potaz i v databázovém konceptu. Tyto vztahy jsou pak jednoznačně mapovány a 

všechna zadaná data musí být v souladu s tímto vztahem, Kaluža et al. (2007). 

2.1.7 Systém řízení báze dat 

Dle Kaluža et al. (2007, str. 68) je SŘBD programové vybavení (software), které slouží 

k vymezení struktury databáze, jejímu naplnění daty, aktualizaci dat a k výběrům údajů podle 

potřeb uživatele prostřednictvím aplikačních programů. Systém řízení báze dat je součástí 

systémového softwaru. 

Zjednodušeně lze říci, že SŘBD slouží k ovládaní databáze. Tedy samotný uživatel 

nepřistupuje přímo k datům, ale skrze právě SŘBD. Pro demonstraci Kaluža (2007, str. 68) 

uvádí obr. 2.1.7-1: 

 

 

 

2.1.8 Databázový systém 

Databáze a SŘBD tvoří dohromady širší pojem, kterým je právě databázový systém. 

Na základě výše uvedených poznatků a dle Šeda (2002) má tyto vlastnosti: 

 struktury datových souborů jsou odděleny od aplikačních (uživatelských) programů 

 přístup k datům je možný jen prostřednictvím programů databázového systému 

 data je možné vyhodnotit jakýmkoliv způsobem 

 je umožněn přístup více uživatelů současně a vyřešena ochrana dat před zneužití 

 

 

Aplikační 

programy 

 

 

SŘBD 

 

 

Databáze 

Obr. 2.1.7-1 
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2.1.9 CASE nástroje 

Jsou to počítačové programy (angl. Computer Aided Software Engineering), které 

usnadňují práci systémových analytiků a programátorů. V jejich grafických prostředích lze 

jednoduše modelovat struktury informačních systémů. V této práci bude využit Data Modeler 

3.0.0-665 od firmy Oracle. 
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2.2 Strukturovaný přístup k analýze a návrhu IS 

Při vývoji IS se v současné době uplatňují zejména dva metodologické přístupy. Jsou 

to objektový a strukturovaný přístup. Jak uvádí Kaluža (2010), je první jmenovaný dnes 

v CASE nástrojích rozšířenějším, avšak strukturovaný přístup též stále nachází své uplatnění. 

Tento přístup z časového hlediska předcházel systému objektovému.  Byl vyvinut 

zejména pro grafické ztvárnění modelování, jenž usnadňuje komunikaci, jak mezi samotnými 

vývojáři, tak na ose vývojář – zákazník. Smyslem celého strukturovaného přístupu není 

vytvoření procedurálního postupu při analýze a návrhu IS, ale právě spíše poskytnutí 

volnějšího metodického souboru, kterého se může řešitel držet. Způsob a postup uplatnění 

těchto metod už leží na bedrech samotného řešitele, Kaluža (2010). 

2.2.1 Strukturovaná analýza 

Dle Kaluža (2010) je základním produktem SA tzv. esenciální model zachycující, co 

ma daný systém dělat, jaké požadavky má uspokojovat. Skládá se ze dvou komponent: 

 model prostředí 

 model chování 

Model prostředí je reprezentován tzv. kontextovým diagramem, který bude diskutován 

v kapitole o funkčním modelování. 

Model chování se dle Kaluža (2010) dělí ještě na tři navzájem se doplňující části. Je to 

datovou strukturu modelující informační model, jehož nástrojem jsou E-R diagramy; model 

transformace dat, pomocí něhož je modelována funkční struktura a model dynamiky, mapující 

chování systému. Nástroje těchto modelů (vyjma modelu dynamiky) budou diskutovány 

v příslušných kapitolách o funkčním a datovém modelování. 

Přestože řešitel má možnost využít konkrétní metodiku v libobolném pořadí, existují 

některé zavedené postupy, jež jsou v praxi využívány nejčastěji. Je to zejména dekompozice 

systému shora dolů, jejímž nástrojem je diagram hierarchické struktury, který je blíže popsán 

v kapitole o funkčním modelování. Opakem tohoto přístupu je prvotní zaměření se na datové 

toky v systému, dle nichž se identifikují transformace, které následně vytvoří hierarchickou 

strukturu. 
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Tab. 2.3-1 

2.3 Datové modelování 

V souvislosti se vznikem databázových systémů byl datový přístup vyvinut v potřebě 

modelování dat při návrhu informačního systému. Jeho přínos je právě, na rozdíl od staršího 

funkčního přístupu, jenž je diskutován níže, v přítomnosti vlastních technik datového 

modelování, jimiž jsou např. grafické datové modely, tzv. E-R modely. Z hlediska životního 

cyklu vývoje IS se modelování dat týká hlavně analýzy současného stavu a návrhu nového 

řešení, Kaluža et al. (2012). 

Objektivní realita je zkoumána pomocí abstrakcí, jejíž cílem je abstrahovat z ní prvky, 

které budou v kontextu analýzy a návrhu IS relevantní. Tento proces zkoumání reality je ve 

většině případů natolik složitý, že je nutno ho rozdělit do několika úrovní modelování. Dle 

Kaluža et al. (2012) jsou tyto úrovně tři, viz Tab 2.3-1. 

Charakteristika   Úroveň modelování   

modelu Sémantická Konceptuální Logická relační 

Konstruktory Typ objektu Entita,vztah Relace 

Forma popisu Volná slovní Grafická Výroková 

Zdroj Vstupní požadavky Sémantický model Konceptuální model 

Výsledek 
Struktura typu 

objektu 

Struktura entit a 

vztahů 
Relační struktura 

 

Přestože tato práce bude předpokládat nutnost tříúrovňového modelování, v literatuře 

se lze setkat s různými přístupy k modelování dat. S potřebou první úrovně, nazvané dle 

Kaulža et al. (2012) sémantické modelování, se nepočítá. 

2.3.1 Sémantické modelování 

Na počátku modelování systému stojí modelování sémantické. Jeho důležitost spočívá 

v tom, že výrokům zjišťovaným při analýze současného stavu a požadavků na systém se 

pomocí volnějšího popisu přiřazuje určitý význam a jeho cílem je vytvořit co nejúplnější 

strukturovaný popis datové části návrhu IS. Východiskem pro sémantický model jsou tedy 

požadavky na výsledný systém. Tyto požadavky jsou zjišťovány sociologickým výzkumem 

popsaným v kapitole o metodologii sociologického výzkumu, Kaluža et al. (2012). 

2.3.1.1 Metodika sémantického modelování 

Při sémantickém návrhu je třeba se držet jistého postupu, který má jak uvádí Kaluža et 

al. (2012) tři korky: 
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 identifikace vstupních datových požadavků 

 specifikace vstupních objektů (vztahů) a jejich charakteristik 

 revize struktury typů objektů 

V prvním kroku je nutno vymezit si cíl a rozsah systému, který bude navrhován. 

Tohoto vymezeného cíle je nutno se držet po celou dobu sémantického modelování 

v následujících krocích. Dále se iterativním postupem prozkoumávají shromažděné 

dokumenty, přepisy rozhovorů či dotazníků. Informace z nich zjištěné se uspořádavají do 

formátu podstatného pro navrhovaný systém.  

Stavebním kamenem pro druhý krok sémantického modelu jsou  názvy typů objektů, 

jejich popis a charakteristiky. Mezi typy objektů mohou patřit jakékoli objekty z reálného 

světa. Z analýzy současného stavu je lze určit tím, že zpravidla představují podmět nebo 

předmět ve větě. Popis slouží k přesnějšímu definování typu objektu, aby bylo bezpochyby 

jasné, proč je určitý typ objektu zrovna tak nazýván. Charakteristiky pak určují jaké vlastnosti 

či jaké objekty daný typ objektu zahrnuje. 

Na závěr je nutno přikročit k revizi struktury typů objektů, protože v předchozím 

kroku v sestavování této struktury mohlo dojít k vytvoření negativních rysů v modelu, jimiž 

dle Kaluža et al. (2012) jsou: 

 synonyma a homonyma typů objektů a charakteristik 

 redundance typů objektů a jejich částí 

 rozporné definice stejných prvků objektivní reality 

Pokud je při kontrole spozorován některý z těchto nedostatků, musí se odstranit. Proto 

v posledním kroku může proběhnout sloučení, přejmenování či úplné zrušení některých typů 

objektů. Charakteristiky mohou být rovněž upraveny, a také v neposlední řadě může 

vzniknout úplně nový typ objektu.  

2.3.2 Konceptuální modelování 

V této druhé části modelování dat je přikročeno k transformaci předchozího modelu do 

grafické podoby. Postupným vývojem metod dostal do popředí E-R diagram, který se v 

současné době označuje za jednu z nejpoužívanějších metod grafického modelování dat. 
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Vedle E-R diagramu je zde též hojně používaný diagram tříd, vycházející z UML metodiky. 

Ten však v této práci nebude využit, Kaluža et al. (2012). 

2.3.2.1 E-R diagram 

Metodika E-R diagramu slouží pro grafické znázornění datového modelu. Samotný 

diagram je tvořen, jak uvádí Kaluža et al. (2012) několika konstruktory, jimž jsou: 

 entita 

 vzah 

 atribut 

 doména 

 klíč 

 Entitou se rozumí typ objektu z reálného světa, jehož grafický vyjádřením je obdélník, 

kde v horní části je uveden název entity. S pojmem entita souvisí pojem výskyt entity, jenž 

znamená konkrétní objekt. Entita má tedy několik svých výskytů. Příkladem může být entita 

Zákazník, jejíž výskytem jsou jednotliví zákazníci se svými jmény. 

 Vztah lze chápat jako asociativní, generický nebo identifikující. První jmenovaný 

určuje asociaci mezi dvěma nebo více entitami a tvoří jej čtyři charakteristiky, Kaluža et al. 

(2012): 

 stupeň vztahu – určuje počet entit asociovaných v jednom vztahu. Podle toho 

se pak jedná o vztah unární, binární, ternární apod. 

 kardinalita vztahu – určuje kolik výskytů entit se účastní jednoho výskytu 

vztahu. Kardinalita nabývá hodnot jedna nebo mnoho a značí se číslem 1 nebo 

písmenem n či m. Graficky se v diagramu vyjadřuje jednou šipkou na straně 1 

a dvojitou šipkou na straně n. Výsledná kardinalita vztahu se pak značí 1:1, 1:n 

nebo m:n. 

 volitelnost vztahu – vyjadřuje, zda každému výskytu vztahu musí odpovídat 

výskyt entity u příslušné entity, účastnící se vztahu. Pokud nemusí, je tato 

skutečnost zobrazena přerušovanou čarou vztahu. 

 Generický vztah pak  vyjadřuje vztah mezi nadřazenou entitou, nazývanou 

supertypem, a entitami podřízenými (subtypy). Tyto podřízené entity mají společné atributy 
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jako entita nadřazená, avšak každá podřízená entita může mít též své vlastní specifické 

atributy. Graficky je generický vztah zachycen shlukující se šipkou od subtypů k supertypu. 

Jednotlivé subtypy mohou být buď překrývajícími se podmnožinami supertypu nebo 

nepřekrývajícími. V prvním případě je tento fakt znázorněn spojkou a. V případě druhém se 

používá spojka nebo. 

 Identifikující vztah souvísí s níže diskutovaným pojmem primární klíč, kdy, pokud 

jedna entita se svými primárními klíči není závislá na jiné entitě, se jedná o silnou entitu. A 

naopak, je-li nějaká entita závislá na jiné, bude se jednat o entitu slabou. Pro vztah mezi 

silnou a slabou entitou se v grafické podobě používá široká šipka, kde entita u konce šipky je 

slabou entitou. 

 Atribut je elementární vlastností entity nebo vztahu. Např. u entity Zákazník můžou 

být konkrétními atributy jméno, příjmení, číslo občanského průkazu. Toto jsou atributy 

jednoduché. Dále se lze setkat s atributy složenými, které se skládají z vícero složek, které 

mají společný význam. Příkladem může být atribut adresa, složený z částí psč, místo, ulice, 

číslo domu. 

 Doménou se rozumí množina přípustných hodnot přiřazená jednomu nebo více 

atributům, Kaluža et al. (2012, str. 47). 

 Klíčem je atribut nebo několik atributů, které identifikují jednotlivé výskyty entity. 

Klíčů může být tedy několik druhů: 

 kandidátní klíč – je to každý atribut, jenž jednoznačně identifikuje výskyt 

entity. Těchto klíču může být v entitě více. Musí platit podmínka, že nesmí 

existovat dva výskyty entity, které mají stejnou hodnotu primárního klíče a 

zároveň pokud se vypustí jakákoliv část kandidátního klíče, první podmínka 

platit přestane.  

 primární klíč – je to jeden klíč, zvolený z kandidátních klíčů. Graficky se 

označuje symbolem # u názvu atributu. 

 alternativní klíč – jsou to všechny ostatní klíče z kandidátních klíčů, které 

nebyly zvoleny klíčem primárním. 
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2.3.2.2 Metodika konceptuálního modelování 

Tak jako v předchozím sémantickém modelování je uplatňována přesná posloupnost 

kroků i při tvorbě konceptuálního modelu. Kaluža et al. (2012) uvádí čtyři kroky: 

 vymezení struktury entit 

 přiřazení atributů 

 definování vztahů a jejich atributů 

 integrace dílčích částí modelu 

 Vymezením struktury entit jsou získány ze semantického modelu konkrétní entity, 

které budou tvořit výsledný E-R diagram. Není pravidlem, že se z každého typu objektu stane 

entita. Záleží na samotném vývojáři zda některé typy objektů neintegrují do jedné entity, nebo 

zda se z typu objektu nestane atribut (pokud typ objektu je charakterizován jen svou jedinou 

identifikací). U vymezených entit se následně zjišťuje, zda nemají tendenci generalizovat do 

nějakého supertypu, nebo jestli některá entita nemá charakter entity slabé. 

 Každé entitě jsou ve druhém kroku přiřazeny atributy, které vycházejí z charakteristik 

typů objektů. Z nich jsou pak zvoleny jednotlivé druhy klíčů. V E-R diagramu se u entity 

znázorní pouze primární klíče a seznam ostatních atributů jednotlivých entit se uvede pro 

lepší přehlednost mimo diagram. Nakonec se znovu posoudí celá navržená struktura entit z 

hlediska možné generalizace. 

 Ve třetím kroku jsou definovány vztahy a jejich atributy. Nyní se mezi entitami 

postupňe vymodelují všechny příslušné typy vztahů, které se v modelu vyskytují. Grafickými 

nástroji, jimiž jsou šipky, se mezi entitami znázorní kardinalita, volitelnost a identifikující 

vztahy. Redundantní vztahy s kardinalitou n:m, je nutno vyřešit takovým způsobem, aby bylo 

dosaženo vhodných sémantických souvislostí i dále v modelu. U vztahu  mezi entitami 

kardinality 1:1, se zjistí zda tyto entity nepředstavují stejný prvek reality. 

 Posledního krok, kterým je integrace dílčích částí modelu, je uplatňován hlavně u 

rozsáhlejších projektů, kdy je třeba vyřešit problémy způsobené rozdílným náhledem na svět 

jednotlivých vývojářů. Tento krok nebude v této práci brán v potaz z důvodu malé rozsáhlosti 

problematiky. 
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2.3.3 Logické relační modelování 

V poslední fázi datového modelování se konceptuální model transformuje do relační 

výrokové formy zápisu. Tento výsledný model musí být v takové normalizované formě, ze 

které mohou vycházet programátoři k implementačnímu řešení. 

2.3.3.1 Relace 

Dle Kaluža et al. (2012, str. 73) je relací dvourozměrná datová struktura tvořená 

záhlavím a tělem relace. Zjednodušeně řečeno se jedná o tabulku 

Pro zápis relace je užito následující výrokové formy: 

R(A1#, A2#, ... , Am#, Am+1, ... , An), 

kde Ai je i-tý atribut relace R, která je stupně n, a dále atributy A1#, A2#, ... , Am# tvoří 

primární klíč relace o m složkách, Kaluža et al. (2012). 

2.3.3.2 Normalizace relací 

Normalizace je proces, při kterém jsou odtraňovány anomálie v datovém modelu. 

Smyslem normalizace je dle jednotlivých normálních forem dekomponovat datový model do 

většího počtu relací, které již nevykazují žádné možné nedostatky, Kaluža et al. (2012). 

Pro tuto práci jsou podstatné následující normální formy: 

 1. normální forma – V 1. NF jsou relace, neobsahující vícehodnotové atributy. 

 2. normální forma – V 2. NF jsou relace, které jsou v 1. NF, a každý neklíčový 

atribut je závislý na primárním klíči. 

 3. normální forma – V 3. NF jsou relace, které jsou v 2. NF, a každý neklíčový 

atribut je netranzitivně závislý na primárním klíči. 

 Boyce-Coddova normální forma – V BCNF jsou relace tedy, když každý 

determinant funkční závislosti v relaci je zároveň kandidátním klíčem. Každá 

relace v BCNF je ve 3. NF, ale nikoli naopak. Tato normální forma tedy 

představuje striktnější požadavek na normalizaci. 

2.3.3.3 Metodika relačního modelování 

Kaluža et al. (2012) uvádí tyto postupné kroky při tvorbě relačního modelu: 

 vytvoření soustavy předběžných relací 
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 přiřazení zbývajících atributů 

 normalizace modelu 

 revize konceptuálního modelu 

 specifikace domén 

Vytvořením soustavy předběžných relací je dosaženo uvedením do výrokové formy 

pouze názvy relací spolu s jejími kandidátními a případně cizími klíči. Jednotlivé relace 

vycházejí přesně z předchozího grafického vyjádření. Poprvé v postupu datového modelování 

se až zde ocitají cizí klíče, protože kdyby se ocitly už na konceptuální úrovni, způsobilo by to 

značnou nepřehlednost celého modelu. 

Přiřazením zbývajících atributů jsou vytvořeny relace úplné. Je dobré se snažit 

přiřazovat atributy tak, aby byly závislé na celém primárním klíči, a aby se tak předem 

minimalizovaly problémy s normalizací modelu. Problémy vícehodnotových atributů jsou 

vyřešeny rozdělením atributů do jednodnodušších dílčích části, tvořících pak samostatné 

atributy. 

Normalizace modelu je krokem, jehož náplní je identifikace všech existujících 

funkčních závislostí mezi atributy relací a následné převedení do BCNF. Normalizace tak 

prověří strukturální správnost a konzistenci vnitřních částí modelu. 

Revize koceptuálního modelu je posledním krokem, jenž má vliv na konstrukci 

modelu. Jsou zde řešeny problémy, vzniknuvší v konceptuálním modelu. Toto může vést k 

vytvořením nové entity a odpovídajících vztahů, jako důsledek řešení složitých, nebo 

vícehodnotových atributů. Hlubším poznáním modelované reality může dojít rovněž k revizi. 

Specifikací domén, jako posledního kroku celého datového modelování, se určí 

charakteristiky hodnot tvořící domény, které jsou přiřazeny jednotlivým atributům. Jsou to 

zejména tyto charakteristiky: 

 typ (číselný, znakový, datum) 

 délka (počet znaků) 

 přípustné hodnoty (vyjmenované dovolené hodnoty) 

 formát (struktura hodnot) 

 jedinečnost (kandidátní klíč) 
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 přípustnost null hodnot 

 textový popis 



21 

 

2.4 Funkční modelování IS 

Nejstarším přístupem k modelování IS je právě přístup funkční. Počátky jeho vzniku 

sahají až do konce osmdesátých let minulého století, kdy se touto tématikou zabýval její 

nejslavnější autor – Edward Yourdon. Přestože vznik tohoto přístupu spadá do dob, ve 

kterých nebyly informační technologie ve společnosti ani zdaleka tak rozšířeny jako dnes, 

existuje v současnosti stále jeho široké využití právě prostřednictvím IT. 

Cílem tohoto přístupu je, prostřednictvím řady nástrojů, vymezit funkcionalitu 

systému, tedy graficky zobrazit, co má daný systém dělat ve vztahu k uživatelům (lidem nebo 

i jiným systémům), Chlapek et al. (2011). 

2.4.1 Diagram hierarchické struktury 

Klasickým a hojně využívaným nástrojem funkčního modelování je diagram 

hierarchické struktury. Již z názvu tohoto diagramu vyplývá, že se jedná o jakési zobrazení 

funkcionalit systému. Pomocí DHS se systém rozloží na jednotlivé subsystémy, které mohou 

být dále dekomponovány na jisté funkční celky a ty případně až na samotné transakce, 

Chlapek et al. (2011). 

2.4.2 Diagram DFD 

Další základní nástroj funkčního modelu je diagram datových toků. Slouží pro 

zobrazení modelované reality za pomocí procesů, z nichž se realita skládá, potažmo procesů, 

které budou tvořit informační systém.  

Diagram DFD vychází z diagramu hierarchické struktury. Jeho diagramy lze tedy 

rozkládat pomocí hierarchické abstrakce typu agregace. Hlavní diagram, nazýván kontextový 

diagram, popisuje systém jako jednu funkci na níž působí objekty do systému nepatřící, tzv. 

terminátory. Bezprostředním rozkladem systému vzniká diagram úrovně 0, jenž popisuje stále 

systém jako celek a je tvořen čtyřmi prvky diskutovanými níže. Následné detailnější rozklady 

prvků už mohou sloužit k popsání pouhých částí systému. Takto lze agregovat diagram do 

několika úrovní, které však podléhají určitým pravidlům, zaručujících jeho komplexnost a 

srozumitelnost. Tyto pravidla jsou popsány níže, Chlapek et al. (2011). 

V DFD se dle Chlapek et al. (2011) používají čtyři základní prvky: 

 proces 

 datový tok 
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 datový sklad 

 terminátor 

2.4.2.1 Proces 

Transformaci dat ze vstupu na výstup vyjadřuje proces. Jde tedy o grafické znázornění 

zpracovávání dat, dějící se v realitě. Proces bývá označen kruhem, elipsou, nebo obdelníkem 

se zaoblenými rohy, kterým je znázorněn v této práci. Dále musí mít název a jednoznačné 

číslo. V jedné úrovni se procesy číslují pořadovým číslem a v čísle procesu je též zahrnuto 

číslo jeho nadřazené funkce. Dle Chlapek et al. (2011) se rozlišují dva druhy procesu: 

 datový proces – funkce 

 řídící proces 

První jmenovaný znázorňuje zpracovávání resp. transformaci dat. Řídící proces 

narozdíl od datového vyjadřuje nikoli zpracování dat, nýbrž algoritmus řízení vzájemných 

časových návazností procesů v určité části systému. 

2.4.2.2 Datový tok 

Je abstrakcí jakékoliv formy přesunu dat, Chlapek et al. (2011, str. 130). Jednotlivé 

toky vyjadřují pohyb dat mezi ostatními prvky vně systému nebo i mezi prvky v jeho okolí. 

Grafickým znázorněním datového toku je šipka. Obsah datového toku musí být znám a 

jednotlivé toky musí být dle tohoto obsahu pojmenovány tak, aby přesun dat jednoznačně 

reprezentovaly.  

2.4.2.3 Datový sklad 

Je abstrakcí jakékoliv formy uložení dat, Chlapek et al. (2011, str. 130). Toto uložení 

dat znaména přerušení toku dat v čase. Používá se všude tam, kde mezi procesy existují 

asynchronní přesuny dat a data v něm jsou dočasně uchovávána. Symbol používaný pro 

datový sklad jsou dvě rovnoběžky, mezi nimiž je umístěn název, který by měl být v množném 

čísle. Do datového skladu musí vždy vést alespoň jeden datový tok dovnitř (uložení dat) a 

jeden ven (použití dat). 

2.4.2.4 Terminátor 

Terminátory jsou nazývány objekty nepatřící do systému, nýbrž do jeho podstatného 

okolí. Tyto objekty – externí entity vyjádřují zdroj nebo místo spotřeby dat. V těchto 



23 

 

externích entitách tedy datové toky buď začínají nebo končí. Graficky se značí čtvercem nebo 

obdélníkem a jsou popsány výstižným názvem, vyjadřujícím typ externího zdroje nebo místa, 

kde data končí. 

2.4.2.5 Pravidla tvorby DFD 

Pravidla pro tvorbu DFD jsou ve skrze volnějšího charakteru. Jejím důsledným 

dodržováním by se však mělo docílit plného využití metodických hodnot, jenž tento nástroj 

poskytuje. Jednotlivá pravidla též vymezují takové použití diagramu, které je ve shodě 

s přístupem strukturovaných metod. Chlapek et al. (2011) uvádí tyto pravidla: 

Číslování procesů se provádí po jednotlivých úrovních shora dolů a též v rámci jedné 

úrovně. 

Názvy procesů (funkcí) by měly být stručné, výstižné a mají vyjadřovat jednoznačnou 

funkční náplň procesu. 

Pravidlem složitosti DFD je myšleno, že DFD nesmí být příliš složitý a komplexní ani 

pro oko osob, přímo nezúčastněných tvorby systému. Měl by tedy srozumitelnou formou 

systém popisovat, aby byl pochopitelný pro uživatele, analytika i konstruktéra systému. 

Srozumitelné formy je dosaženo tak, že jedna úroveň DFD neobsahuje více jak 9 funkcí. A 

naopak by též měla obsahovat alespoň 3 funkce, aby byl rozklad opodstatněný. 

Přehledná a estetická uspořádanost DFD je nutná opět kvůli srozumitelnosti pro 

všechny osoby, jenž přijdou s DFD do styku. 

Konzistence DFD znamená logickou soudržnost a bezrozpornost diagramu. Pokud je 

DFD rozložen do několika diagramů, je třeba zajistit konzistenci tím, že se prověří, zda 

příslušné úrovně mají své podúrovně či nadúrovně: 

 horní (kontextová) úroveň – má jen podúroveň 

 středová úroveň – má podúroveň i nadúroveň 

 spodní úroveň – má pouze nadúroveň 
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3 Metodologie a metody výzkumu 

V následujících odstavcích budou specifikovány a popsány metody a techniky 

sociologického výzkumu, jenž byly použity k sběru, analýze a interpretaci dat pro přesné 

popsání situace současného stavu informačního systému a odhalení nežádoucích jevů, jež v IS 

firmy probíhají. 

Pro potřeby této práce je zvolen kvalitativní výzkum, jehož induktivní metodou lze 

nejlépe zachytit a popsat reálné skutečnosti a procesy probíhající ve firmě. Proč je zvolena 

tato cesta poznávání reality? Zprvu je třeba říci, že induktivní metoda je na rozdíl od 

deduktivní, podle které se formulují hypotézy, které se následně potvrzují či vyvrací, metodou 

určenou ze všeho nejdříve pro sběr dat, jež dovedou následně popsat vztahy, souvislosti a 

interakce zkoumané reality. Tento fakt je pro tuto práci zásadní. Na začátku je totiž realita 

zkoumána a podle ní se odvíjí navrhované řešení. V druhé řadě, jelikož se jedná o malou 

firmu, kde dva zaměstnanci jsou zároveň také majitelkami firmy, je i z časového hlediska 

metoda snadno proveditelná, a proto je výzkum proveden na základě individuálního 

rozhovoru. Výhoda použití indivuálního rozhovoru v této situací tkví mimo jiné v tom, že 

pokud respondent některým otázkám nerozumí, má možnost požádat dotazovatele o hlubší 

vysvětlení otázky, Bedrnová (2007). 

Rozhovor by zde měl mít standardizovanou formu. Jedná se v podstatě o čtenou 

podobu dotazníku, kde budou na začátku rozhovoru dotazovateli otázky jednoznačně známy. 

Všechny otázky budou promyšleny předem, aby se rozhovor ubíral jasným směrem 

k zamýšlenému popsání reality. Proto je před samotným provedením rozhovoru nutná 

důkladnější příprava, Kaluža (2010). 

3.1 Příprava rozhovoru 

Na začátku připrávování se na rozhovor je třeba stanovit si jeho cíl, tedy co včechno je 

zamýšleno od respondentů zjistit. Je nutno také sepsání určité osnovy scénáře rozhovoru, aby 

se dialog ubíral jednodnoznačným směrem a neodbočovalo se od tématu. Dle Kaluža (2010) 

do této osnovy patří: 

 úvod 

 podstata projektu 

 struktura rozhovoru 



25 

 

 přehled témat rozhovoru 

 shrnutí 

 dotazy respondenta 

 závěr 

Úspěch samotného rozhovoru závisí nejen na dobré přípravě, ale také na řečnických 

schopnostech  dotazovatele. Ne vždy se totiž rozhovor může ubírat zamýšleným směrem dle 

připravené struktury. Proto záleží na dotazovateli, aby byl schopen schéma rozhovoru 

v zásadě dodržet. Dotazovatel též musí nechat dostatečný prostor respondentovi k vyjádření 

k jednotlivým bodům tématu rozhovoru, avšak to právě do takové míry, aby stále byl schopen 

udržet směr rozhovoru, Kaluža (2010). 

 Informace získané z rohovoru poslouží v dalších kapitolách pro analýzu současného 

stavu a návrh řešení. Scénář rozhovoru dle Kaluža (2010) je uveden v Příloze č.1. 
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4 Analýza současného stavu 

Na základě rozhovoru se dvěma majitelkami firmy Salon Karina, které jsou zároveň 

jejími jedinými zaměstnankyněmi, a prostudování firemních dokumentů byla provedena 

analýza současného stavu IS. Dokumenty byly prostudovány celkem tři: 

 papírový sešit 

 formulář pro objednávku svatebního oznámení 

 smlouva o pronájmu zboží 

Hlavními funkcemi firmy jsou: půjčování a prodej produktů, provádění úprav oděvů a 

v neposlední řadě vlastní výroba některých produktů. Jako produkty jsou zde myšleny 

všechny pánské a dámské společenské i svatební oděvy, doplňky jako jsou různé šperky, 

ozdoby, závoje. 

Jako hlavní informační zdroj slouží firmě papírový sešit, kde jsou zaznamenávány 

jednotlivé výpůjčky šatů, doplňků a prodej. Celý sešit je rozdělen na dvoustrany, které 

znamenají jednotlivé soboty v roce. Tedy každé dvoustraně v sešitu je přiděleno datum určité 

soboty, na kterou jsou produkty zarezervovány a následně vypůjčeny. V této dvoustraně se po 

řádcích zaznamenávají jednotliví zákazníci s jejich zarezervovanými produkty. 

U každého zákazníka v sešitě se eviduje: 

 Jméno a příjmení 

 Telefonní číslo 

 Rezervované produkty – název produktu (slovní popis), cena (v Kč), záloha   

(v Kč) 

 Slevy – procenta z celkové ceny 

 Storno poplatky – výše poplatku (v Kč) 

 Poznámky osobního charakteru 

Mezi rezervovanými produkty se můžou objevit buď oděvy nebo doplňky. U oděvu se 

eviduje jeho název, velikost a případně barva. Oděvy jsou nazývány pánskými a dámskými 

křestními jmény. Názvy doplňků se zaznamenávají volnějším popisem. 
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Zákaznice, jež mají zarezervovány svatební šaty si chodí 10 dnů před svatbou znovu 

své konkrétní šaty naposledy vyzkoušet s botami. Po tomto generálním zkoušení si mohou 

požádat o případné úpravy šatů. Úpravy šatů se též zaznamenávají volným popisem 

k příslušnému zákazníkovi do papírového sešitu. Termínem pro generální zkoušení šatů je 

úterý nebo středa v týdnu před datem svatby. Zákaznice se na tyto dny nijak neobjednávají, 

zkrátka docházejí v libovolný den a čas. 

Dalším dokumentem je formulář pro objednávku svatebního oznámení (viz. Příloha 

č.2). Svatební oznámení se tvoří v externích firmách, kterých je několik. Nabídka různých 

druhů tohoto oznámení je pestrá a napříč firmami se liší. Zákazníci Salonu Karina si tyto 

firmy prostřednictvím katalogů vybírají sami a skrze Salon Karina. 

Do záhlaví formuláře si majitelky pro vlastní potřebu zapisují název firmy a telefonní 

kontakt na zákazníka, jenž objednávku vyplňuje. 

Tělo formuláře obsahuje jednotlivé údaje týkající se svatebního oznámení, které 

vyplňuje sám zákazník: 

 Vzor – číslo typu svatebního oznámení, podle konkrétního vzorníku, který má 

každá firma jiný 

 Počet kusů 

 Požadovaný termín zhotovení 

 Údaje v svatebním oznámení – typ písma, jméno a příjmení nevěsty i ženicha, 

motto, adresy (adresa ženicha, nevěsty nebo společná adresa) 

A posléze údaje, které vyplňují samy majitelky: 

 Ceny – cena za svatební oznámení, pozvánky ke stolu, štoček, cena celkem 

 Záloha 

 Datum vypsání objednávky 

V zápatí formuláře opět pro vlastní potřebu majitelek je vypsáno datum odeslání 

objednávky a datum dodání objednaného oznámení.  

Někteří zákazníci požadují i takzvané korektury. To znamená, že před dodáním 

svatebního oznámení je jim zaslán na jejich e-mailovou adresu návrh, který ještě před 
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samotným vyhotovením musí odsouhlasit a potvrdit, že návrh byl vypracován dle jejich 

představ. 

Posledním zkoumaným dokumentem je smlouva o pronájmu zboží (Příloha č.3). 

Zákazníkům je smlouva vystavena na občanský průkaz. Ve smlouvě jsou uvedeny všechny 

produkty s výší jejich nájemného a pořizovací cenou, která slouží pouze jako informace pro 

zákazníka, v případě sankce za zničení produktu. Smlouva také obsahuje informace o storno 

poplatcích v případě nevyzvednutí nebo zrušení rezervace. 

Z rozhovorů s majitelkami firmy a částečně z předešlých odstavců lze zpozorovat řadu 

nedostatků, jimiž současný informační systém svatebního salonu oplývá. V prvé řadě je to 

vysoká nepřehlednost údajů psaných ručně do papírového sešitu. Údaje nejsou strukturovány 

v snadno čitelné formě. Vyhledávat zákazníky lze jen podle data svatby. Samotným 

majitelkám tudíž trvá delší dobu vyčíst právě potřebné informace. Při zjišťování cen produktů 

se musí cena vyčíst ze štítku umístěných u produktu – v regálu nebo na stojanu. U vrácených 

věcí se nikde nezaznamenává počet jejich předešlých vypůjčení. U objednávky svatebního 

oznámení je nevýhodou občasná nečitelnost údajů psanými samotnými zákazníky a také fakt, 

že všechny ceny, jak u výpůjček, tak u objednávky svatebního oznámení, se musí ručně 

vypočítávat. 

Za podstatné nedostatky tedy lze označit: 

 špatná čitelnost údajů ve firemních dokumentech 

 nutnost manuálního vypočítávání cen 

 používání papírového sešitu neumožňuje zobrazovat souhrny dat podle 

potřeby 

 malá dynamičnost v zjišťování potřebných údajů z papírových dokumentů 

Úkolem následného návrhu řešení, bude odstranění těchto nedostatků v systému 

půjčování oděvů, doplňků a objednávání svatebního oznámení. 
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5 Návrh automatizovaného zpracování vybrané části 

systému 

Předcházejícím sběrem dat byla zpracována analýza současného stavu informačního 

systému salonu, na základě níž bude navrhováno automatizované zpracování části systému. 

Podle požadavků majitelek svatebního salonu budou tyto části dvě: správa pronájmu 

produktů a správa objednávek svatebního oznámení. Návrh bude složen z datového a 

funkčního modelu. Během modelování budou dodržovány metodologické postupy, které byly 

diskutovaný v teoretické části práce. 

5.1 Datový model 

V datovém modelu je IS salonu modelován ve třech na sebe navazujících modelech, 

kdy následující model vychází z modelu předchozího. Cílem datového modelu je vytvořit 

komplexní návrh evidence zákazníků spolu s jejich výpůjčkami produktů a objednávkami 

svatebních oznámení, který poslouží jako podklad k implementačnímu řešení. Tímto jsou již 

identifikovány vstupní datové požadavky na výsledný systém a nyní je přikročeno k jeho 

postupnému modelování. 

5.1.1 Sémantický model 

5.1.1.1 Specifikace vstupních objektů a jejich charakteristik 

V souladu s postupem zkoumání objektivní reality v datovém modelování jsou z 

reality abstrahovány následující typy objektů: 

 Zákazník 

 Produkt 

 Oděvy 

 Doplňky 

 Rezervace 

 Položka rezervace 

 Úpravy 

 Objednávka SO 
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 Subdodavatelé 

 Vzorkovník 

 

Typ objektu: Zákazník 

Popis: Jsou to všichni zákazníci salonu, kteří si půjčují nějaké zboží a též ti, kteří si zároveň 

 objednají skrze salon svatební oznámení. Tito zákazníci poskytují salonu své údaje. 

Charakteristiky: číslo OP, jméno, příjmení, telefon, adresa 

 

Typ objektu: Produkt 

Popis: Jedná se o výčet všeho zboží nabízeného k půjčení v salonu. Tyto produkty mají svou 

 pořizovací cenu, která je podstatná pro zákazníky v případě sankcí za poškození či 

 zničení půjčeného produktu. 

Charakteristiky: druh produktu, pořizovací cena, cena pronájmu, počet půjčení 

 

Typ objektu: Oděvy 

Popis: Jedná se o veškeré oděvy, které salon nabízí k vypůjčení. Zahrnuje dámské šaty i 

 pánské obleky. U dámských šatů jsou to nejen šaty svatební, ale i společenské. Také se 

 může jednat o jiný druh resp. část oděvu (např. vesta). 

Charakteristiky: druh oděvu, název oděvu, velikost, barva 

 

Typ objektu: Doplňky 

Popis: Tento typ objektu zahrnuje všechny doplňky k vypůjčení, jež salon nabízí.    

Charakteristiky: druh doplňku, popis doplňku 

 

Typ objektu: Rezervace 

Popis: Rezervacemi jsou myšleny záznamy, všeho zarezervovaného a následně pak 

 vypůjčeného zboží zákazníkem. Zákazník si může zarezervovat a vypůjčit libovolný 

 počet zboží. Svou rezervaci může také stornovat do dvou dnů při zaplacení 20% z 

 ceny pronájmu nebo po dvou dnech při zaplacení 50% z ceny pronájmu. 

Charakteristiky: datum vypsání rezervace, číslo OP, stav rezervace 
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Typ objektu: Položka rezervace 

Popis: Tento typ objektu zahrnuje jednotlivé položky v rezervacích zboží zákazníkem. U 

 každé položky je důležité datum začátku výpůjčky, tj. datum realizace pronájmu a 

 datum vrácení půjčeného zboží. Podstatný je též stav zboží po vrácení z důvodu 

 dohledání nespolehlivých zákazníků, jenž jsou opakovanými návštěvníky salonu. 

Charakteristiky: identifikace produktu a zákazníka, datum začátku výpůjčky, datum 

 ukončení výpůjčky, stav zboží, cena pronájmu, pořizovací cena 

 

Typ objektu: Úpravy 

Popis: Seznam úprav oděvů, o něž si mohou požádat zákazníci při zkoušení v salonu. 

 Zákazníci si mohou sami určit termín dokončení úpravy, aby věděli, kdy si mohou již 

 upravený oděv znovu vyzkoušet. Cenu úpravy si stanoví majitelky samy na základě 

 její náročnosti. 

Charakteristiky: identifikace oděvu a zákazníka, popis úpravy, cena úpravy, termín 

 dokončení úpravy 

 

Typ objektu: Objednávka SO 

Popis: Jedná se o údaje zvolené zákazníkem pro objednání jednoho vybraného svatebního 

 oznámení. Celá tato objednávka je zasílána jednotlivým subdodavatelům. 

Charakteristiky: číslo objednávky, číslo vzoru, počet kusů, štoček, motto, text, jméno a 

příjmení nevěsty, jméno a příjmení ženicha, adresa (nevěsty, ženicha nebo společná), text, 

datum vypsání, datum odeslání, datum dodání, cena celkem, stav objednávky 

 

Typ objektu: Vzorkovník 

Popis: Seznam druhů svatebního oznámení poskytovaného jednotlivými firmami. Každá 

 firma má svůj vlastní způsob značení vzorků svatebního oznámení, avšak některé 

 firmy mohou mít navzájem značení stejné. 

Charakteristiky: název firmy, číslo vzoru, cena vzoru 

 

Typ objektu: Subdodavatelé 

Popis: Seznam externích firem vyhotovujících svatební oznámení. 

Charakteristiky: název firmy, adresa firmy 
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Tab. 5.1.2.1-1 Popis entity zákazník 

Tab. 5.1.2.1-2 Popis entity produkt 

Tab. 5.1.2.1-3 Popis entity oděvy 

Tab. 5.1.2.1-4 Popis entity doplňky 

Tab. 5.1.2.1-5 Popis entity rezervace 

 Z definovaných typů objektu je patrno, že typy objektu Oděvy a Doplňky generalizují 

do nadřazeného typu objektu Produkt. Tato generalizace bude zachycena v konceptuálním 

modelu. Charakteristika počet půjčení není v dalších fázích modelování zahrnuta, protože se 

jedná o takovou charakteristiku, která může být řešena programově. 

5.1.2 Konceptuální model 

5.1.2.1 Vymezení struktury entit a přiřazení atributů 

Entita: Zákazník 

Atribut Identifikační označení 

Číslo občanského průkazu #z_číslo_op 

Jméno z_jméno 

Příjmení z_příjmení 

Telefon z_telefon 

Adresa (PSČ, místo, ulice, číslo domu) z_adresa 

 

Entita: Produkt 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo produktu #p_ID 

Druh produktu p_druh 

Pořizovací cena p_cena 

Cena pronájmu p_cena_pr 

 

Entita: Oděvy 

Atribut Identifikační označení 

Druh oděvu od_druh 

Název oděvu od_název 

Velikost od_velikost 

Barva od_barva 

 

Entita: Doplňky 

Atribut Identifikační označení 

Druh doplňku do_druh 

Popis doplňku do_popis 

 

Entita:  Rezervace 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo rezervace #r_ID 

Datum vypsání rezervace r_datum 

Stav rezervace r_stav 
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Tab. 5.1.2.1-6 Popis entity položka rezervace 

Tab. 5.1.2.1-7 Popis entity úpravy 

Tab. 5.1.2.1-8 Popis entity objednávka SO 

Tab. 5.1.2.1-9 Popis entity vzorkovník 

Tab. 5.1.2.1-10 Popis entity subdodavatelé 

Entita: Položka rezervace 

Atribut Identifikační označení 

Datum začátku výpůjčky po_datum_zač 

Datum ukončení výpůjčky po_datum_uk 

Stav zboží po_stav 

 

Entita: Úpravy 

Atribut Identifikační označení 

Termín dokončení úpravy u_datum 

Popis úpravy u_popis 

Cena úpravy u_cena 

 

Entita:  Objednávka SO 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo objednávky #o_ID 

Jméno ženicha o_jméno_ž 

Příjmení ženicha o_příjmení_ž 

Jméno nevěsty o_jméno_n 

Příjmení nevěsty o_příjmení_n 

Adresa ženicha (PSČ, místo, ulice, číslo domu) o_adresa_ž 

Adresa nevěsty (PSČ, místo, ulice, číslo domu) o_adresa_n 

Společná adresa (PSČ, místo, ulice, číslo domu) o_adresa_sp 

Štoček o_štoček 

Motto o_motto 

Text svatebního oznámení o_text 

Datum vypsání objednávky o_datum_vyp 

Datum odeslání objednávky o_datum_odes 

Datum dodání objednávky o_datum_dod 

Počet kusů SO o_ks 

Stav objednávky o_stav 

 

Entita: Vzorkovník 

Atribut Identifikační označení 

Firemní číslo vzorku v_číslo 

Cena za kus v_cena 

 

Entita: Subdodavatelé 

Atribut Identifikační označení 

Identifikační číslo firmy #s_ID 

Název firmy s_název 

Adresa firmy (PSČ, místo, ulice, číslo domu) s_adresa 
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Na základě sémantického modelování byly typy objektů transformovány do entit a 

jejich charakteristiky se zde vyskytují jako atributy. Existují však některé charakteristiky, 

které se netransformovaly do atributů. Tyto charakteristiky budou řešeny až v relačním 

modelu pomocí cizích klíčů. Každé entitě, vyjma entit slabých, byl přiřazen jeden kandidátní 

resp. primární klíč. Typy objektů, které v sémantickém modelu postrádaly jednoznačnou 

identifikaci, jsou v tomto modelu transformovány do entit, jimž byla identifikace až zde 

přiřazena. Generalizace entit Oděvy a Doplňky bude zachycena v následujícím E-R Diagramu. 

5.1.2.2 E-R diagram 

Obr. 5.1.2.2-1 E-R diagram 
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5.1.3 Logický relační model 

5.1.3.1 Předběžné relace 

Vztahy mezi entitami z konceptuálního modelu jsou vyřešeny přidáním cizích klíčů v 

závislosti na typu vztahu: 

Zákazník  (z_číslo_OP#, …) 

Produkt  (p_ID#, …) 

Oděvy   (p_ID# (CK), …) 

Doplňky  (p_ID# (CK), …) 

Rezervace  (r_ID#, z_číslo_OP (CK), …) 

Položka rezervace (r_ID# (CK), po_pořadí#, p_ID (CK), …) 

Úpravy  (r_ID# (CK), p_ID# (CK), u_pořadí#, …) 

Objednávka SO (o_ID#, z_číslo_OP (CK), s_ID (CK), v_číslo (CK), …) 

Vzorkovník  (s_ID# (CK), v_číslo#, …) 

Subdodavatelé (s_ID#, …) 

Vztahy kardinality 1:N jsou řešeny přidáním cizích klíčů na stranu N. 

Slabé entity přejaly klíče od silných entit a jejich relace následně obsahují klíč 

složený. 

U relací Položka rezervace a Úpravy je zavedeno automatické číslování pořadí 

položky, které tvoří spolu s cizími klíči trojsložkový klíč. 

Problém vícehodnotových atributů adresa byl vyřešen rozdělením do jednoduchých 

atributů reprezentujících PSČ, místo, ulici a číslo domu. 

Z generického vztahu v předchozím modelu zde vznikly dva povinné asociativní 

vztahy kardinality 1:1 a jsou řešeny transformováním obou subtypů do relací z důvodu 

zamezení většího výskytu null hodnot. 

5.1.3.2 Úplné relace 

Z předběžných relací přidáním ostatních atributů jsou vytvořeny relace úplné: 
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Tab. 5.1.3.3-1 Popis relace zákazník 

Zákazník  (z_číslo_OP#, z_jméno, z_příjmení, z_telefon, z_adrPSČ,  

    z_adrM, z_adrUL, z_adrČÍS) 

Produkt  (p_ID#, p_druh, p_cena, p_cena_pr) 

Oděvy   (p_ID# (CK), od_druh, od_nazev, od_velikost, od_barva) 

Doplňky  (p_ID# (CK), do_druh, do_popis) 

Rezervace  (r_ID#, z_číslo_OP (CK), r_datum, r_stav) 

Položka rezervace (r_ID# (CK), po_pořadí#, p_ID (CK), po_datum_zač, 

po_datum_uk, po_stav) 

Úpravy  (r_ID# (CK), po_poradi# (CK), u_pořadí#, u_datum, u_popis, 

    u_cena) 

Objednávka SO (o_ID#, z_číslo_OP (CK), s_ID (CK), v_číslo (CK), o_jméno_ž, 

o_příjmení_ž, o_jméno_n, o_příjmení_n, o_adrPSČ_ž, 

o_adrM_ž, o_adrUL_ž, o_adrČÍS_ž, o_adrPSČ_n, o_adrM_n, 

o_adrUL_n, o_adrČÍS_n, o_adrPSČ_sp, o_adrM_sp, 

o_adrUL_sp, o_adrČÍS_sp, o_štoček, o_motto, o_text, 

o_datum_vyp, o_datum_odes, o_datum_dod, o_stav) 

Vzorkovník  (s_ID# (CK), v_číslo#, v_cena) 

Subdodavatelé (s_ID#, s_název, s_adrPSČ, s_adrM, s_adrUL, s_adrČÍS) 

5.1.3.3 Popis relací a specifikace domén 

Zákazník 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

z_číslo_op# 
text 9 PK ano ne  

Číslo občanského 

průkazu 

z_jméno text 30  ne ne  Jméno 

z_příjmení text 40  ne ne  Příjmení 

z_telefon 
text 9  ne ne  

Telefon 

zákaznáka z ČR 

z_adrPSČ 
text 5  ne ne  

Poštovní 

směrovací číslo 

z_adrM text 50  ne ne  Adresa – místo 

z_adrUL text 50  ne ne  Adresa – ulice 

z_adrČÍS 
číselný 5  ne ne  

Adresa – číslo 

domu 
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Tab. 5.1.3.3-3 Popis relace oděvy 

Tab. 5.1.3.3-4 Popis relace doplňky 

Tab. 5.1.3.3-2 Popis relace produkt  

 

 

 

 

Produkt 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

p_ID# 
automatické 

číslo 
5 PK ano ne  Číslo produktu 

p_druh text 6  ne ne 
doplněk; 

oděv 
Druh produktu 

p_cena číselný 5  ne ne  
Pořizovací cena 

produktu 

p_cena_pr 
číselný 5  ne ne  

Cena pronájmu 

produktu 

Oděvy 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

p_ID# číselný 5 
PK + 

CK 
ano ne  Číslo produktu 

od_druh text 10  ne ne  Druh oděvu 

od_název text 20  ne ne  Název oděvu 

od_velikost text 5  ne ne  Velikost oděvu 

od_barva text 15  ne ne  Barva oděvu 

Doplňky 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

p_ID# číselný 5 
PK + 

CK 
ano ne  Číslo produktu 

do_druh text 20  ne ne  Druh produktu 

do_popis text 50  ne ne  Popis produktu 

Rezervace 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

r_ID# 
automa- 

tické číslo 
5 PK ano ne  

Číslo 

rezervace 

z_číslo_OP číselný 9 CK ne ne  

Číslo 

občanského 

průkazu 

r_datum datum   ne ne  

Datum 

vypsání 

rezervace 

r_stav text 10  ne ne 

rezervováno; 

vypůjčeno; 

vráceno; 

Stav rezervace 
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Tab. 5.1.3.3-5 Popis relace rezervace 

Tab. 5.1.3.3-6 Popis relace položka rezervace 

Tab. 5.1.3.3-7 Popis relace úpravy 

 

 

Položka rezervace 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

r_ID# číselný 5 
PK+

CK 
ne ne  

Číslo 

rezervace 

po_pořadí# 

auto-

matické 

číslo 

5 PK ne ne  

Pořadí 

položky 

rezervace 

p_ID číselný 5 CK ne ne  Číslo produktu 

po_datum_zač datum   ne ne  
Datum začátku 

výpůjčky 

po_datum_uk datum   ne ano  

Datum 

ukončení 

výpůjčky 

po_stav 

text 12  ne ne 

dobrý; 

špatný; velmi 

špatný 

Stav zboží 

 

 

 

Objednávka SO 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

#o_ID text 6 PK ano ne  
Číslo 

objednávky 

z_číslo_OP text 9 CK ne ne  

Číslo 

občanského 

průkazu 

s_ID číselný 5 CK ne ne  
Číslo 

subdodavatele 

v_číslo text 5 CK ne ne  Číslo vzorku 

storno 

Úpravy 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

r_ID# číselný 5 
PK+

CK 
ne ne  Číslo rezervace 

po_pořadí# číselný 5 
PK+

CK 
ne ne  Číslo produktu 

u_pořadí# 
automa-

tické číslo 
5 PK ne ne  Pořadí úpravy 

u_datum datum   ne ne  
Termín 

dokončení úpravy 

u_popis text 60  ne ne  Popis úpravy 

u_cena číselný 5  ne ne  Cena úpravy 
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o_jméno_ž text 30  ne ne  Jméno ženicha 

o_příjmení_ž text 40  ne ne  
Příjmení 

ženicha 

o_jméno_n text 30  ne ne  Jméno nevěsty 

o_příjmení_n text 40  ne ne  
Příjmení 

nevěsty 

o_adrPSČ_ž text 5  ne ano  

Poštovní 

směrovací 

číslo ženicha 

o_adrM_ž text 50  ne ano  
Adresa – 

místo ženicha 

o_adrUL_ž text 50  ne ano  
Adresa – ulice 

ženicha 

o_adrČÍS_ž číselný 5  ne ano  
Adresa – číslo 

domu ženicha 

o_adrPSČ_n text 5  ne ano  

Poštovní 

směrovací 

číslo nevěsty 

o_adrM_n text 50  ne ano  
Adresa – 

místo nevěsty 

o_adrUL_n text 50  ne ano  
Adresa – ulice 

nevěsty 

o_adrČÍS_n číselný 5  ne ano  
Adresa – číslo 

domu nevěsty 

o_adrPSČ_sp text 5  ne ano  

Poštovní 

směrovací 

číslo společné 

o_adrM_sp text 50  ne ano  
Adresa – 

místo společné 

o_adrUL_sp text 50  ne ano  
Adresa – ulice 

společná 

o_adrČÍS_sp číselný 5  ne ano  

Adresa – číslo 

domu 

splolečné 

o_štoček text 3  ne ano ano; ne Štoček 

o_motto text 60  ne ano  Motto 

o_text text 80  ne ne  Text oznámení 

o_datum_vyp datum   ne ne  

Datum 

vypsání 

objednávky 

o_datum_ode

s 
datum   ne ano  

Datum 

odeslání 

objednávky 

o_datum_dod datum   ne ano  
Datum dodání 

objednávky 

o_ks číselný 3  ne ne  Počet kusů SO 

o_stav text 13  ne ne 
zpracovává 

se; odesláno; 

Stav 

objednávky 
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Tab. 5.1.3.3-8 Popis relace objednávka SO 

Tab. 5.1.3.3-9 Popis relace vzorkovník 

Tab. 5.1.3.3-10 Popis relace subdodavatelé 

přijato; 

dokončeno; 

storno 

 

 

 

 

 

 

 

Subdodavatelé 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

s_ID# 
automatické 

číslo 
5 PK ano ne  

Číslo 

subdodavatele 

s_název text 20  ne ne  
Název 

subdodavatele 

s_adrPSČ číselný 5  ne ne  
Poštovní 

směrovací číslo 

s_adrM text 50  ne ne  Adresa – místo 

s_adrUL text 50  ne ne  Adresa – ulice 

s_adrČÍS číselný 5  ne ne  
Adresa – číslo 

domu 

Vzorkovník 

Název Typ Délka Klíč 
Jedineč

-nost 
Null 

Přípustné 

hodnoty 
Popis 

s_ID# číselný 5 
PK+

CK 
ne ne  

Číslo 

subdodavatele 

v_číslo# text 5 PK ne ne  Číslo vzorku 

v_cena číselný 5  ne ne  
Cena za ks 

vzorku 
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Obr. 5.2.1-1 Funkční dekompozice IS svatebního salonu 

Obr. 5.2.1-2 Funkční dekompozice Správa pronájmu produktů 

5.2 Funkční model 

Dle funkcí je navrhovaný systém rozdělen na dvě části, kterými jsou Správa pronájmu 

produktů a Správa objednávek svatebního oznámení. Tyto funkce jsou dekomponovány do 

dalších dílčích částí. 

5.2.1 Dekompozice funkcí 

 

 

1.1 Správa pronájmu produktů se zabývá veškerými funkcemi týkajících se 

pronájmu produktů. 

1.2 Správa objednávek SO se zabývá funkcemi umožňujícími objednávání 

svatebního oznámení. 

 

 

 

1.1.1 Evidence zákazníků – Funkce se zabývá získáváním údajů o zákaznících,  

zavedením těchto údajů do databáze a zpracováváním údajů o zákaznících. 

1.1.2 Evidence produktů – Funkce se zabývá sběrem údajů o produktech,  zavedením 

těchto údajů do databáze a zpracováváním údajů o produktech. 

  1. 

IS svatebního salonu 

1.1 

Správa pronájmu 
produktů 

1.2 

Správa objednávek 
SO 

1.1 

Správa pronájmu 
produktů 

1.1.1 

Evidence zákazníků 

1.1.2 

Evidence produktů 

1.1.3 

Evidence rezervací a 
výpůjček 
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Obr. 5.2.1-3 Funkční dekompozice Evidence zákazníků 

Obr. 5.2.1-4 Funkční dekompozice Evidence produktů 

1.1.3 Evidence rezervací a výpůjček – Funkce se zabývá vytvářením nových 

rezervací, stornováním rezervací a zpracováváním údajů o nich. 

 

1.1.1.1 Sběr údajů o zákazníkovi – Vyjadřuje proces, jenž slouží k získání 

potřebných údajů o zákazníkovi. Jedná se o řídící funkci, kde se data nezpracovávají, ale 

pouze zde existuje časová návaznost. 

1.1.1.2 Přidání a úprava údajů nového zákazníka – Funkce se zabývá přidáváním 

nových zákazníků do evidence a  úpravou jejich údajů. 

1.1.1.3 Zpracování údajů o zákazníkovi – Funkce slouží k vyhledávání právě 

potřebných údajů o jednotlivých zákaznících. 

 

 

1.1.2.1 Sběr údajů o produktu – Vyjadřuje proces, jenž slouží k získání potřebných 

údajů o produktu. Jedná se o řídící funkci, kde se data nezpracovávají, ale pouze zde existuje 

časová návaznost. 

1.1.2.2 Přidání a úprava údajů nového produktu – Funkce se zabývá přidáváním 

nových produktů, které jsou salonem nakoupeny, do evidence a  úpravou jejich údajů. 

1.1.2 

Evidence produktů 

1.1.2.1 

Sběr údajů o 
produktu 

1.1.2.2 

Přidání a úprava 
údajů nového 

produktu 

1.1.2.3 

Zpracování údajů o 
produktech 

1.1.1 

Evidence zákazníků 

1.1.1.1 

Sběr údajů o 
zákazníkovi 

1.1.1.2 

Přidání a úprava údajů 
nového zákazníka 

1.1.1.3 

Zpracování údajů o 
zákazníkovi 
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Obr. 5.2.1-6 Funkční dekompozice Správa objednávek SO 

Obr. 5.2.1-5 Funkční dekompozice Evidence rezervací a výpůjček 

1.1.2.3 Zpracování údajů o doplňcích – Funkce slouží k vyhledávání právě 

potřebných údajů o jednotlivých produktech. 

 

 

1.1.3.1 Přidání a úprava údajů rezervace – Funkce se zabývá přidáváním nových 

rezervací do evidence a úpravou jejich údajů. 

1.1.3.2 Zpracování údajů o rezervaci a výpůjčkách – Funkce slouží k výpočtu cen 

pronájmu nebo případných sankcí, pro jednotlivé zákazníky. Dále lze pomocí této funkce 

vyhledat informace o produktech, které jsou rezervovány nebo vypůjčeny, a také lze zjistit 

v jakém stavu byly produkty vráceny. 

1.1.3.3 Storno rezervace – Tato funkce slouží pro stornování rezervace a výpočet 

storno poplatků. 

 

 

 

 1.2.1 Evidence objednávek – Funkce se zabývá přidáváním nových objednávek do   

evidence a zpracováváním jejich údajů. 

 1.2.2 Evidence subdodavatelů – Funkce se zabývá získáváním údajů o 

subdodavatelích,  zavedením těchto údajů do databáze a zpracováváním údajů o 

subdodavatelích. 

1.1.3 

Evidence rezervací a 
výpůjček 

1.1.3.1 

Přidání a úprava 
údajů rezervace 

1.1.3.2 

Zpracování údajů o 
rezervaci a 
výpůjčkách 

1.1.3.3 

Storno rezervace 

1.2 

Správa objednávek 
SO 

1.2.1 

Evidence 
objednávek 

1.2.2 

Evidence 
subdodavatelů 

1.2.3 

Evidence vzorků SO 
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Obr. 5.2.1-7 Funkční dekompozice Evidence objednávek 

Obr. 5.2.1-8 Funkční dekompozice Evidence subdodavatelů 

1.2.3 Evidence vzorků SO – Funkce se zabývá získáváním údajů o vzorcích SO,  

zavedením těchto údajů do databáze a zpracováváním údajů o vzorcích. 

 

 

 

1.2.1.1 Přidání a úprava údajů o nové objednávce – Funkce se zabývá přidáváním 

nových objednávek do evidence a úpravou jejich údajů. 

1.2.1.2 Zpracování údajů o objednávce – Funkce slouží k výpočtu cen daných 

objednávek  a vyhledávání právě potřebných údajů o objednávkách. 

1.2.1.3 Storno objednávky – Tato funkce slouží pro stornování objednávky a výpočet 

storno poplatků. 

 

 

 

1.2.2.1 Sběr údajů o subdodavateli – Vyjadřuje proces, jenž slouží k získání 

potřebných údajů o subdodavateli. Jedná se o řídící funkci, kde se data nezpracovávají, ale 

pouze zde existuje časová návaznost. 

1.2.2.2 Přidání a úprava údajů subdodavatele – Funkce se zabývá přidáváním 

nových subdodavatelů do evidence a úpravou jejich údajů. 

1.2.1 

Evidence objednávek 

1.2.1.1 

Přidání a úprava údajů 
o nové objednávce 

1.2.1.2 

Zpracování údajů o 
objednávce 

1.2.1.3 

Storno objednávky 

1.2.2 

Evidence 
subdodavatelů 

1.2.2.1 

Sběr údajů o 
subdodavateli 

1.2.2.2 

Přidání a úprava 
údajů subdodavatele 

1.2.2.3 

Zpracování údajů o 
subdodavateli 
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1.2.2.3 Zpracování údajů o subdodavateli – Funkce slouží k vyhledávání právě 

potřebných údajů o jednotlivých subdodavatelích. 

 

 

 

1.2.3.1 Sběr údajů o vzorcích SO – Vyjadřuje proces, jenž slouží k získání 

potřebných údajů o produktu. Jedná se o řídící funkci, kde se data nezpracovávají, ale pouze 

zde existuje časová návaznost. 

1.2.3.2 Přidání a úprava vzorku – Funkce se zabývá přidáváním nových vzorků SO 

do evidence a úpravou jejich údajů. 

 1.2.3.3 Zpracování údajů o vzorcích SO – Funkce slouží k vyhledávání cen 

jednotlivých vzorků SO. 

  

1.2.3 

Evidence vzorků SO 

1.2.3.1 

Sběr údajů o vzorcích 
SO 

1.2.3.2 

Přidání a úprava 
vzorku 

1.2.3.3 

Zpracování údajů o 
vzorcích SO 

Obr. 5.2.1-9 Funkční dekompozice Evidence vzorků SO 
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5.2.2 Diagram datových toků 

Prostředí infromačního systému je modelováno kontextovým diagramem. V tomto 

diagramu se nachází externí entity propojené datovými toky se systémem. Tento diagram je 

dále dekomponován na diagram 0. úrovně a následě na úrovně další, kde se již vyskytují 

datová uložiště. Tyto ostatní diagramy jsou uvedeny v příslušných přílohách. Pro tvorbu DFD 

diagramů byl využit Data Modeler 3.0.0-665 od firmy Oracle.  

 

5.2.3 Seznam datových toků 

Číslo Název datového toku Popis 

DF1 Údaje o zákazníkovi 
Tok předávající údaje o 

zákazníkovi 

DF2 Objednávky SO 
Tok údajů o objednávce SO, 

požadované zákazníkem 

DF3 Rezervace Tok údajů o rezervaci zákazníkem 

DF4 Smlouva o pronájmu zboží 
Tok údajů smlouvy o pronájmu 

zboží k zákazníkovi 

DF5 Souhrny a sestavy o objednávkách SO Tok výstupních sestav 

DF6 Informace o produktech 
Tok údajů o produktech, 

zavedených do evidence. 

DF7 Souhrny a sestavy o zákaznících Tok výstupních sestav 

Obr. 5.2.2-1 Kontextový diagram IS svatebního salonu 
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DF8 Souhrny a sestavy o produktech Tok výstupních sestav 

DF9 Souhrny a sestavy o rezervacích a výpůjčkách Tok výstupních sestav 

DF10 Souhrny a sestavy o objednávkách SO Tok výstupních sestav 

DF11 Informace o subdodavateli 
Tok informací o subdodavateli 

pro salon 

DF12 Údaje o subdodavateli 
Tok údajů, poskytovaných 

subdodavatelem 

DF13 Údaje o vzorcích SO 
Tok údajů poskytovaných 

subdodavatelem 

DF14 Objednávka SO 
Tok informací o objednávce pro 

subdodavatele 

DF15 Údaje o zákazníkovi 

Tok předávající údaje o 

zákazníkovi pro uložení do 

evidence 

DF16 Informace o produktech 
Tok předávající údaje o produktu 

pro uložení do evidence 

DF17 Informace o vzorcích SO 
Tok informací o vzorcích SO pro 

zákazníka 

DF18 Informace o stavu objednávky 
Tok informací o stavu objednávky 

pro zákazníka 

DF21 Stornování objednávky 
Stornování objednávky 

zákazníkem 

DF22 Uložení objednávky 
Zápis údajů objednávky do 

datového uložiště 

DF23 Výběr údajů o objednávce 
Výběr údajů o objednávce z 

datového uložiště 

DF24 Uložení subdodavatele 
Zápis údajů o subdodavateli do 

datového uložiště 

DF25 Výběr údajů o subdodavateli 
Výběr údajů o subdodavateli z 

datového uložiště 

DF26 Uložení vzorků 
Zápis údajů o vzorcích SO do 

datového uložiště 

DF27 Výběr vzorků 
Výběr údajů o vzorcích SO z 

datového uložiště 

DF28 Uložení zákazníka 
Zápis údajů o zákazníkovi do 

datového uložiště 

DF29 Výběr údajů o zákazníkovi 
Výběr údajů o zákazníkovi z 

datového uložiště 

DF30 Uložení produktu 
Zápis údajů o produktu do 

datového uložiště 

DF31 Výběr údajů o produktu 
Výběr údajů o produktu z 

datového uložiště 

DF32 Uložení rezervace 
Zápis údajů o rezervaci do 

datového uložiště 

DF33 Uložení úpravy Zápis údajů o úpravě do datového 
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Tab. 5.2.4-1 Seznam datových uložišť 

uložiště 

DF34 Údaje o rezervaci 
Údaje o rezervaci požadované 

zákazníkem 

DF35 Požadavek na storno rezervace 
Požadavek na storno rezervace 

zákazníkem 

DF36 Stornování rezervace 
Stornování rezervace v datovém 

uložišti 

DF37 Výběr údajů o rezervacích 
Výběr údajů o  rezervacích z 

datového uložiště 

DF38 Výběr údajů o úpravách 
Výběr údajů o úpravách z 

datového uložiště 

DF39 Údaje o subdodavateli 

Tok předávající údaje o 

subdodavateli pro uložení do 

evidence 

DF40 Údaje o vzorcích SO 
Tok předávající údaje o vzorcích 

SO pro uložení do evidence 

 

5.2.4 Seznam datových uložišť 

Název datového uložiště Popis 

Zákazník Údaje o zákazníkovi (číslo OP, jméno, příjmení, adresa) 

Rezervace Údaje o rezervaci produktů (datum rezervace, údaje o 

zákazníkovi, údaje o produktech) 

Úpravy Údaje týkající se požadovaných úprav (termín dokončení 

úpravy, popis úprav) 

Produkt Údaje tákající se produktu (ceny, druhy, velikosti) 

Objednávka SO Veškeré údaje, které se vyplňují do objednávky SO 

Vzorkovník Údaje o vzorcích SO (typ, cena za kus) 

Subdodavatelé Údaje o subdodavatelích SO (název, adresa) 

Tab. 5.2.3-1 Seznam datových toků 
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6 Zhodnocení výsledků navrhovaného řešení 

Návrh na řešení automatizováného zpracování pronájmu produktů a objednávek SO 

může posloužit k zefektivnění každodenní rutinní práce majitelek svatebního salonu Karina.  

Starý systém evidování výpůjček a objednávek SO, který majitelky provozovaly už od 

samotných počátků provozu salonu, byl již v dnešní době zastaralý a neefektivní. Jeho hlavní 

nevýhodou byla značná časová náročnost při hledání potřebných evidovaných údajů v 

papírových dokumentech a dále nutnost manuálních výpočtů cen. Přestože tento svatební 

salon svou rozsáhlostí nepatří k největším, bylo zlepšení systému, které by odpovídalo 

požadavkům současné doby, nasnadě. Majitelky si tohoto faktu začínaly být vědomy. 

Nové navrhované automatizované zpracování systému pro správu pronájmu a evidenci 

objednávek SO se snaží tyto požadavky uspokojit a tedy nejen zefektivnit práci majitelek, ale 

v koncovém efektu též zlepšit a zpohodlnit i zákaznické služby. Všechna data tohoto 

navrhovaného řešení budou centralizována, takže zde nevznikne ani riziko redundance dat. 

Pomocí tohoto návrhu lze vytvořit výsledný systém jako aplikaci s uživatelským 

rozhraním, kde již jednoduchými výběry dat budou majitelky schopny v krátkém čase 

vypočítávat ceny, zobrazovat rezervované a půjčené produkty. Budou moci také jednoduše 

zjišťovat jakékoli potřebné údaje o zákaznících, produktech, objednávkách SO. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo provedení analýzy současného stavu informačního systému 

svatebního salonu Karina a následné navržení nového automatizovaného zpracování jeho 

vybrané části. 

V první části práce je diskutován teoretický základ pro návrh řešení spolu se 

souvisejícími základními pojmy. Tato teoretická část, vycházející z odborné literatury, se 

zabývá databázovým zpracováním a strukturovanými metodami analýzy a návrhu 

informačních systémů. V rámci těchto metod je popsán esenciální model skládající se z 

datového a funkčního modelování systému. 

Ve druhé části je popsána metodologie a metody, jenž byly použity při sběru informací 

výchozích pro analýzu současného stavu systému a požadavků na systém nový. Je zde 

uvedena struktura rozhovoru, který byl využit jako prostředek pro tento sběr dat. 

Třetí část obsahuje analýzu současného stavu informačního systému svatebního salonu 

Karina, která vychází z předchozího sběru informací. 

Čtvrtou část tvoří gró práce, kterým je návrh nového automatizovaného zpracování 

správy objednávek a evidence svatebního oznámení. Při návrhu je vycházeno z esenciálního 

modelu, jenž se skládá z modelu prostředí a modelu chování. Model prostředí je 

reprezentován kontextovým diagramem. Model chování je vyjádřen pomocí datového a 

funkčního modelu. Model datový obsahuje tři úrovně, jimiž jsou sémantická, konceptuální a 

logická relační. 

V poslední části je provedeno zhodnocení celého navrhovaného řešení. 

Vypracovaný návrh může posloužit k provedení implementačního řešení. Přestože 

tento návrh je koncipován pro ulehčení práce majitelek salonu, lze do budoucna uvažovat o 

různých možností provedení aplikací, kdy  se kupříkladu nabízí vytvoření online aplikace pro 

objednávání svatebního oznámení skrze webové stránkách salonu. 
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Seznam zkratek 

IT  Informační technologie 

IS  Informační systém 

SŘBD  Systém řízení báze dat 

CASE  Computer Aided Software Engineering 

E-R  Entity-Relationship 

NF  Normální forma 

BCNF  Boyce-Coddova normální forma 

DHS  Diagram hierarchické struktury 

DFD  Data-Flow diagram 

SO  Svatební oznámení 

PSČ  Poštovní směrovací číslo  
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Příloha č. 1: Scénář strukturovaného rozhovoru pro analýzu současného stavu 

Respondent: Pavlína Blažková Tazatel: Adam Strakoš 

Místo: Svatební salon Karina, Ostrava Datum: 18.2. 2012 

Cíl: Získat informace o fungování 

současného informačního systému 

svatebního salonu a na základě nich 

definovat objekty, atributy a funkce systému. 

Podklady: Papírový sešit evidencí výpůjček, 

smlouva o pronájmu zboží, Objednávka 

svatebního oznámení 

Program: 

1) Úvod 

2) Podstata projektu 

3) Struktura rozhovoru 

4) Přehled témat rozhovoru 

5) Shrnutí 

6) Dotazy Respondenta 

7) Závěr 

Časový odhad: 1 hodina 

Otázka č. 1: Jaká je Vaše náplň práce ve svatebním salonu? 

Otázka č. 2: Jakým způsobem jsou evidovány výpůjčky? 

Otázka č. 3: Jak probíhá objednávání svatebního oznámení? 

Otázka č. 4: V jaké formě data uchováváte? 

Otázka č. 5: Jaké dokumenty v salonu využíváte? 

Otázka č. 6: Považujete tento současný systém za efektivní? 

Otázka č. 7: Co považujete za nedostatky tohoto systému? 

Otázka č. 8: Co by se podle Vás mohlo v daném systému zlepšit a co by měl nový       

informační systém splňovat? 
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Příloha č. 2: Diagram datových toků 0. úrovně 

 

Příloha č. 3: Diagram datových toků 1.1 Správa pronájmu produktů 
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Příloha č. 4: Diagram datových toků 1.1.1 Evidence zákazníků 

 

Příloha č. 5: Diagram datových toků 1.1.2 Evidence produktů 

 

 

 

 



58 

 

 

Příloha č. 6: Diagram datových toků 1.1.3 Evidence rezervací a výpůjček 

 

Příloha č. 7: Diagram datových toků 1.2 Správa objednávek SO 
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Příloha č. 8: Diagram datových toků 1.2.1 Evidence objednávek 

 

Příloha č. 9: Diagram datových toků 1.2.2 Evidence subdodavatelů 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Příloha č. 10: Diagram datových toků 1.2.3 Evidence vzorků SO 


