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Anotace 
Předmětem bakalářské práce „IS pro evidenci majetku IT firmy“ je specifikace 

požadavků na informační systém, který je určený pro evidenci majetku společnosti 

zabývající se outsourcingem v oblasti IT služeb, tedy veškerého hardware a software. 

Specifikace těchto požadavků je klíčem k úspěchu nebo neúspěchu při výběru a zavedení 

nového informačního systému. První část bakalářské práce je zaměřena na představení 

firmy, druhá část na specifikaci požadavků a ve třetí části je provedena analýza trhu 

s cílem nalezení vhodného informačního systému, který nejvíce splňuje námi 

specifikované požadavky.  

Klíčová slova: specifikace požadavků, informační systém, outsourcing, analýza 

trhu. 

Summary 
Bachelor work "IS for asset record keeping of IT company" subject matter is 

requirements specification of information system. IS is focused on company's asset record 

keeping, that implies both hardware and software. Company scope of business is 

outsourcing of IT services. Requirements specification is key to success or failure of 

information system choosing and implementation. The first part of work is focused on 

company introduction, the second part contains requirements specification, market analysis 

which aims to find appropriate information system close enough to specification is 

performed in the third part. 

Keywords: requirements specification, information system, outsourcing, the 

market analysis 
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1 ÚVOD 

Pokud firma se zabývá outsourcingem v oblasti informačních technologií, 

znamená to, že nabízí zajištění IT provozu jiné firmě. Outsourcing je znám v ČR již od 

sedmdesátých let. Využití outsourcingu informačních technologií může být v mnoha 

případech pro firmu výhodnější než nákup. Hlavní výhody pro firmy, které využívají tuto 

službu, jsou například: 

 Předvídatelné platby, které umožňují snadnou správu v určitém časovém úseku; 

 Peněžní prostředky lze zachovat pro jiné pro danou společnost důležité investice, 

než je nákup informačních technologií; 

 Firma poskytující službu outsourcingu na sebe převezme zodpovědnost 

se zastaráváním informačních technologií a jejich likvidací. 

Mluvíme o externím zajištění správy počítačových sítí. Pro organizaci poskytující 

outsourcing je důležité mít zavedený vhodný informační systém určený pro evidenci 

veškerého majetku – hardware a software, které poskytuje svým zákazníkům. 

Co je to ten informační systém? Obecná teorie systémů nám charakterizuje systém 

jako účelově definovanou množinu prvků a vazeb mezi nimi, které vykazují jako celek 

určité vlastnosti nebo chování. Prvkem rozumíme nedělitelnou část celku. Vazbu jako 

přímé spojení mezi dvěma prvky nebo množinami těchto prvků. Informační systémy jsou 

speciálním druhem systému, kterým se budeme zabývat. Informační systémy jsou systémy 

neboli soubory prvků, které jsou ve vzájemných informačních a procesních vztazích 

(informační procesy). Tyto systémy nám zpracovávají data a zajišťují komunikaci mezi 

prvky. IS se dále dělí na systém zpracování dat a komunikační systém.[1] 

Důvodem zavádění nových informačních systémů ve firmách je především 

potřeba evidence nejen veškerého majetku, avšak také jednotlivých procesů, které jsou 

naimplementované v dané firmě. Pro zavedení nového IS je zapotřebí důkladná specifikace 

požadavků, která je zároveň jednou z hlavních fází životního cyklu IS. Představte si, 

že stejně jako nový výrobek má své životní fáze (uvedení, růst, zralost a úpadek), tak 

podobnými fázemi prochází i informační systém. Z počátku se nový IS zavede ve firmě, 

díky dobré specifikaci požadavků by měl obsahovat všechny požadované výhody a funkce, 

časem se požadavky mění a proto je potřeba údržba nového IS, přidání nových funkcí, 
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až nakonec se IS stane zastaralým a neplnícím potřeby stále se rozvíjejícího trhu v oblasti 

informačních technologií a je zaveden nový informační systém.[4] 

I přesto, že víme, že i nový IS se jednou stane zastaralým, je výhoda informačních 

systémů v dnešní době nepřehlédnutelná. Bez funkčního IS se dnes žádná firma neobejde. 

Proto i naše firma, která se zabývá službami outsourcingu, se rozhodla zavést nový IS 

pro správu majetku, který je zapotřebí pro evidenci veškerého (nejen toho hmotného) 

majetku firmy. V této bakalářské práci se budeme podrobněji zabývat specifikací 

požadavků pro tento nový informační systém pro evidenci IT majetku. Při fázi specifikace 

požadavků na budoucí IS je jedním z důležitých kritérií, seznámit se podrobně s firmou, 

která potřebuje implantovat nový IS. Následně provést analýzu trhu s cílem nalezení 

vhodného informačního systému, který nejvíce splňuje námi specifikované požadavky. 

1.1 Představení firmy 

Pro specifikaci požadavků, která je předmětem této bakalářské práce, 

byla vymyšlena fiktivní outsourcingová firma, která vlastní datové centrum. Specifikaci 

požadavků provádím na základě zkušeností, které jsem získala praxí ve svém zaměstnání. 

Náplní mé práce byla správa databázových systémů majetku firmy, která se zabývá 

outsourcingem v oblasti informačních technologií. 

Outsourcingová firma nabízí především tyto služby: 

1. Kompletní outsourcing IT – při poskytování této služby firma převezme 

veškerý provoz IT oddělení 

2. Outsourcing určitého procesu – firma poskytuje službu zajištující provoz 

pouze v určité oblasti 

3. Outsourcing aplikací – firma zajišťuje provoz určité aplikace 

4. Personální outsourcing – firma poskytne zákazníkovi na určitou dobu své 

zaměstnance 

5. Outsourcing IT vybavení – firma zajistí dodání IT vybavení zákazníkovi 
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Organizační struktura firmy OUTSOURCING 

Následující schéma zobrazuje organizační strukturu firmy pro jednotlivé oddělení. 

 

Obrázek 1 - Organizační struktura firmy 

Zdroj: vlastní 

Mluvíme o IS pro správu majetku firmy nabízející outsourcing IT, tím pádem nás 

bude z personálního hlediska zajímat pouze oddělení outsourcingu, pro které bude daný IS 

implementován. 

 

Obrázek 2 - Organizační struktura oddělení outsourcing 

Zdroj: vlastní  
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2 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 
Specifikace požadavků je součástí softwarového procesu neboli vývoje 

softwarového produktu.  

 

Obrázek 3 - Specifikace požadavků 

Zdroj: [6] 

2.1 Softwarový proces 

Softwarový proces je vlastně doporučené stanovené pořadí určitých činností 

neboli kroků, které jsou zapotřebí k vytvoření nového nebo k úpravě stávajícího 

softwarového produktu. Jedním z těchto kroků je specifikace požadavků, což je jedna 

z nejdůležitějších fází životního cyklu informačního systému. Fáze životního cyklu 

software jsou analýza a specifikace požadavků, návrh softwarového systému, 

implementace, testování a údržba informačního systému. Vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými fázemi životního cyklu popisují modely životního cyklu software. 

Existuje mnoho modelů životního cyklu, většina modelů vychází ze 4 základních 

modelů: 

1. Model velkého třesku 

2. Model „Programuj a opravuj“ 

3. Vodopádový model 

4. Spirálový model 
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Model velkého třesku 

Model Velkého třesku je nejjednodušší metodou vývoje IS.  Plánování postupů 

vývoje je zapotřebí velmi málo, pokud je vůbec toto zapotřebí. U tohoto modelu se úsilí 

zaměřuje na samotný vývoj budoucího IS. Tento model je ideálním v případě, že vstupní 

požadavky nejsou srozumitelné a termín odevzdání hotového IS není omezen.[7] 

Model „Programuj a opravuj“ 

Oproti předchozímu modelu je rozdíl ve skutečnosti, že tento model vyžaduje 

aspoň nějakou představu o požadavcích na budoucí IS. V podstatě se začíná hrubou 

představou budoucího IS, poté se udělá jednoduchý návrh a za ním následuje opakující 

se cyklus programování budoucího IS. Nakonec se budoucí software testuje a opravují 

se chyby.[7] 

Vodopádový model 

Je prvním modelem vyučovaným při studiu informačních systémů. Je velice 

jednoduchý a především dává smysl. 

 

Obrázek 4 - Vodopádový model 

Zdroj: [6] 

Jak je vidět na obrázku 4, model vychází z pěti základních fází. Tento model 

je známý především skutečností, že před vstupem do další fáze musí být předchozí fáze 

kompletně dokončena. Toto omezení je výhodou v případě, že počátečním fázím 
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je věnován dostatek času. Nevýhodou je skutečnost, že požadavky se neustále mění, a to 

nejen v počátečních fázích vývoje IS. 

Spirálový model 

Tento model řeší nevýhody předchozích modelů. Vychází ze skutečnosti, že 

na začátku vývoje nemůžeme všechno definovat přesně a podrobně. Součástí tohoto 

modelu je zčásti vodopádový model, avšak můžeme zde vidět i model „Programuj 

a opravuj“ a také i malou část modelu velký třesk.[7] 

 

Obrázek 5 - Spirálový model 

Zdroj: [16] 

Z přehledu modelů je patrné, že ne vždy byla specifikace požadavků součástí 

vývoje systému. U modelu Velkého třesku je vidět, že specifikace požadavků je minimální, 

pokud vůbec nějaká existuje. U modelu „Programuj a opravuj“ už se vyžaduje alespoň 

základní specifikace, u vodopádového modelu už je na specifikaci požadavků kladen větší 

důraz, ale musí být dokončena ještě před následující fází a nakonec u spirálového modelu 

je vidět, že specifikace probíhá průběžně [7]. 
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Jak jsem uvedla na začátku, modelů je více. Výše uvedené modely se považují 

za základ softwarového procesu. Vývoj informačních technologií jde neustále kupředu, 

požadavky se mění nejen při vývoji IS, ale i během celého životního cyklu. Tento trend 

změn zahrnuje RUP model, který se v současnosti stává velmi používaný v oblasti 

vývoje IS. RUP metoda byla vyvinuta na základě mnoholetých zkušeností vývojářů 

s úspěšnými a samozřejmě i s neúspěšnými metodami pro vývoj SW. 

Model RUP – Rational Unified Process 

Do tohoto modelu softwarového procesu byly zavedeny ověřené postupy 

a praktické poznatky vedoucí k úspěšnému zavedení nového softwaru. Zřejmě největší 

výhodou RUP metody je zlepšení komunikace mezi IT architekty, zadavateli (zákazníky) 

a budoucími uživateli systémů a iterativní přístup, což se definuje jako porozumění 

problému díky postupnému vylepšování vyvíjeného SW. Iterativní vývoj lépe odhaluje 

vysoká rizika v každé fázi životního cyklu, a tak významně snižuje jejich dopady.[8][15] 

 

Obrázek 6 - RUP model 

Zdroj: [6] 

RUP model má pouze čtyři základní fáze, a to zahájení, rozpracování, konstrukci 

a přechod. Každá fáze obsahuje řadu disciplín. Jak můžeme vidět na obrázku specifikace 

požadavků, zasahuje do všech čtyř fází životního cyklu RUP modelu. Horizontální osa 
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zobrazuje čas, na vertikální ose jsou naneseny jednotlivé disciplíny, které se během 

projektu aplikují. Projekt je v této metodice rozdělen na čtyři fáze s danými cíli.[15] 

Základem metodiky Rational Unified Process je šest základních pravidel neboli 

“nejlepších praktik” používaných při vývoji software: 

1. Iterativní vývoj software 

2. Správa požadavků 

3. Architektura založená na komponentách 

4. Vizuální modelování 

5. Ověřování kvality software 

6. Řízení změn software 

Specifikace požadavků v RUP modelu je začleněna do všech 4 základních fází 

životního cyklu. Na základě zjištěných nedostatků se v RUP modelu vracíme 

k požadavkům, abychom je znovu specifikovali nebo zavedli další požadavky, nenalezené 

nebo opomenuté v počáteční fázi. Nyní se zaměříme na pojem požadavek, na jeho definici 

a rozdělení.[15] 

2.2 Definice požadavku 

Požadavky jsou základem každého projektu. Požadavky nám definují, 

co zúčastněné strany – uživatelé, zákazníci, dodavatelé, vývojáři, firmy – od budoucího 

informačního systému očekávají nebo co potřebují, aby budoucí IS splňoval.[10] 

Požadavkem tedy rozumíme uspokojení potřeby uchovávat, ukládat, reportovat data 

obsažená v informačním systému. Požadavky by měly být srozumitelně definované, 

tedy úplné, jednoznačné, dohledatelné, ověřitelné, změnitelné a také použitelné během 

všech fází životního cyklu informačního softwaru.[3] Musíme znát nejen požadavky, ale 

také motivaci vedoucí k požadavkům. Porozumění problému potřeby, která má být 

vyřešena novým IS a způsobu, jakým budou mít uživatelé prospěch, umožňuje lepší 

výsledek zavedení IS. Neúplné a nesprávné požadavky na budoucí IS mohou být důvodem 

neúspěchu celého projektu. Odstranění chyb neúplně nebo špatně definovaných požadavků 

není až tak nákladné, pokud jsou chyby odstraněny během fáze specifikace. V případě 

nezjištěných chyb v dalších fázích je to mnohem nákladnější, například pokud špatně 

specifikovaný požadavek zjistíme ve fázi návrhu.[2][5][7][10] 
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Požadavky jsou velmi dynamické, v průběhu času se mění, a to zejména v dnešní 

době, kdy vývoj informačních technologií jde neustále dopředu. Klíčem k úspěchu návrhu 

nebo vývoje nového IS je „dobrá“ specifikace požadavků. Proto by požadavky měly být co 

nejpřesněji definované a zároveň flexibilní. Požadavky jsou velmi důležité, poněvadž 

poskytují základ pro všechny následující fáze návrhu IS.[2] 

Rozdělení požadavků 

Existuje mnoho druhů požadavků, úplně základní rozdělení je na funkční 

a nefunkční požadavky.  

Funkční požadavky nám specifikují, co budoucí systém musí být schopen splňovat 

bez fyzických omezení. Nejlépe můžeme popsat funkční požadavky použitím případů užití 

(anglicky use case). Funkční požadavky nám vlastně popisují vstupní a výstupní chování 

systému vůči svému okolí. 

Nefunkční požadavky by měly popisovat vlastnosti systému a systémové prostředí, 

jako jsou použitelnost, spolehlivost, výkon a zajištění požadavků. 

Specifikaci požadavků bychom mohli rozdělit do dvou fází. První fáze je sběr 

požadavků a druhou fází jejich analýza. 

2.3 Cíle nového IS pro správu majetku 

Jak jsem již uvedla v úvodu této bakalářské práce, pokud mluvíme 

o outsourcingu, mluvíme o poskytnutí služby, v případě informačních technologií se jedná 

o zajištění správy IT jiné firmě. Účelem organizace je nabídka služby zajištění IT provozu. 

Pro tuto firmu budeme specifikovat požadavky na interní informační systém pro evidenci 

majetku firmy, přesněji řečeno pro informační systém, který vede přesnou evidenci 

hardwarového a softwarového vybavení firmy. 

Proč potřebuje společnost nový informační systém pro správu – především 

z důvodu evidence majetku firmy a majetku zákazníků v případě umístění zákazníkova 

HW. Dalšími důvody jsou pravidelný přehled majetku HW, a to zejména životnost HW, 

přehled SW, který je nainstalován a pro který by měla firma vlastnit licence. Zákazník 

může mít jako jeden z požadavků pravidelný přehled hardwarového a softwarového 

vybavení. Hardwarovým vybavením se má na mysli všechna zařízení hmotného 

charakteru, počínaje pracovními stanicemi až po vybavení datového centra. Pro tuto 
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specifikaci požadavků se nejprve seznámíme s majetkem, kterým firma disponuje, tedy 

s hardwarovým vybavením. Na základě analýzy specifikujeme systémové funkční 

požadavky a vytvoříme konceptuální schéma pro daný IS. 

2.4 Majetek firmy 

Firma nabízející outsourcing v oblasti informačních technologií disponuje 

kompletním vybavením, jak pro koncové uživatele (pracovní stanice a jejich příslušenství), 

ale i vybavením pro datové centrum. Pokud mluvíme o softwarovém vybavení, myslíme 

operační systémy a nainstalovaný software na systémech.  

Hardwarové vybavení firmy 

Do hardwarového vybavení firmy patří tyto zařízení: 

 SERVERY (webové, souborové, databázové, tiskové, proxy, aplikační servery 

atd.). Servery bychom mohli rozdělit také podle systému. Máme nejen servery 

s OS WINDOWS, ale také UNIX servery a xSeries servery. Rozdíl je zejména 

v operačním systému. Na UNIX serveru (např.: server p780) běží větší množství 

LPARu, kdežto na xSeries serveru je nainstalován jeden VMWARE operační 

systém a na něm běží virtuální operační systémy. Samozřejmě jsou zde 

nainstalovány i jiné softwarové programy, nejen operační systém. 

 TAPE (magnetické páskové systémy a páskové knihovny) – na tomto majetku je 

nainstalován firmware, většinou z důvodu úspory místa je umístěn v racku. 

 NETWORK (bridge, switch, router, firewall, hub, repeater, atd.) – na tomto 

majetku je nainstalován firmware, většinou z důvodu úspory místa umístěn je 

v racku. 

 STORAGE (SAN, Chassis, atd.) – na tomto majetku je nainstalován firmware, 

většinou z důvodu úspory místa je umístěn v racku. 

 RACKY (počítačové skříně). Tento majetek je určen k úspoře místa zejména 

v datových centrech, avšak také v jiných lokalitách (serverovny). Do těchto skříní 

se umísťují výše uvedené zařízení firmy. 

 PRACOVNÍ STANICE a jejich příslušenství. Jedná se majetek sloužící pro práci 

koncovým uživatelům, který je umístěn především u zákazníka. 
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2.5 Systémové funkční požadavky 

Nyní shrneme důležité funkční požadavky informačního systému, které by měl 

budoucí systém splňovat: 

Požadavky pro evidenci zákazníků: 

 Požadovaný IS by měl vést přesnou evidenci zákazníků především, který HW 

a SW poskytuje jednotlivým zákazníkům; 

 Evidence musí obsahovat přesný název společnosti, jméno a příjmení odpovědné 

osoby zastupující společnost, IČO, adresu sídla firmy, uvedení emailu a telefonu 

na osobu zodpovědnou za komunikaci s naší firmou. 

Požadavky pro evidenci hardware: 

 Požadovaný IS musí uchovávat kompletní informace o fyzickém  

HW – o jaký druh – kategorii HW se jedná, sériové číslo, typ a model daný 

výrobcem, název výrobce, sériové číslo, inventarizační číslo, datum poslední 

inventury, informaci o statusu HW (zda je aktivní či pouze na skladě); 

 Požadovaný IS musí uchovávat přehled období (od – do), kdy byl daný HW 

využíván určitým zákazníkem; 

 IS musí uchovávat také finanční informace: datum pořízení, pořizovací cenu, číslo 

objednávky, datum prodeje HW; 

 Požadovaný IS musí vést evidenci ohledně vlastníka HW, zda se jedná o firemní 

HW nebo zákazníkův HW; 

 U umístění HW v datovém centru musí být uvedena i číselná identifikace umístění 

v racku a časové období, ve kterém byl HW umístěn v daném racku; 

 Servery by měly mít uvedenou informaci, o který typ serveru se jedná, počet 

procesorů a velikost paměti; 

 IS umožní uživatelům vybírat u jednotlivých typů z druhů modelů  

HW – to znamená, že systém umožní pro jeden typ HW možnost volby více 

modelů; 

 IS musí mít evidenci o datech první instalace z důvodu zastarávání majetku – 

obnova majetku je požadovaná po pěti letech od instalace podle vnitřních pravidel 

firmy; 
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 IS umožní uživatelům vybírat z kategorií HW. 

Požadavky pro evidenci software: 

 IS musí uchovávat kompletní informace o veškerém SW, dodavatele SW, název 

softwaru, verze, status, hostname, IP adresa, typ serveru, status, datum instalace 

a také datum odinstalace; 

 Veškerým SW se rozumí nejen operační systém, ale také virtuální OS a SW, 

ostatní nainstalovaný software – (MS SQL, SAP, ORACLE atd.); 

 U SW musí být uvedeno, o jaký typ SW se jedná (např. UNIX, WINDOWS, 

VMWARE, LINUX, FABRIC OS atd.); 

 IS by měl vést evidenci licencí potřebných pro SW v případě, že SW 

je licencován; 

 Pro licence by IS měl uchovávat informace o názvu licence, datum nákupu 

licence, číslo licence (může být použito číslo objednávky), kapacita a množství 

licence (licence může být nakoupena na různé druhy kapacit – na uživatele, 

na fyzické procesory, na servery, apod.). 

Ostatní požadavky na IS: 

 IS by měl uchovávat informace o spojení HW a SW, to znamená, že by měl 

zobrazit, jaký SW běží na daném HW; 

 Vzhledem ke skutečnosti vlastnictví majetku nejen outsourcingovou firmou, 

avšak také zákazníkem, musí být vedena evidence vlastníka HW; 

 Požadovaný IS by měl vést evidenci lokalit, respektive umístění HW – HW může 

být umístěn buď ve firemních prostorech, nebo také u zákazníka. Informace 

o vlastníkovi lokality by měla být uvedena v systému; 

 Nový IS umožní uživatelům import většího množství dat a export dat do jiného 

formátu. 
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Abychom mohli vytvořit konceptuální schéma budoucího IS, musíme provést 

důkladnou analýzu systémových požadavků. Z analýzy systémových požadavků odvodíme 

hlavní entity a atributy. 

Entity 

Názvy hlavních entit jsou zákazník, hardware, software a lokalita. Na obrázku 

jsou vidět nejen jednotlivé entity, avšak i vztahy mezi nimi. Tyto vztahy se nazývají 

kardinalita. Kardinalita M:N představuje vztah, kde vystupuje více objektů na obou 

stranách. Nicméně tuto kardinalitu je nutné rozdělit další vazbou na fiktivní entitu.[4] 

Zákazník

Hardware

Využívá

Software

Lokalita

Má nainstalován

Je umístěn

M

M

M

N

N

N

 

Obrázek 7 - Popis rozdělení entit 

Zdroj: vlastní 
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Zaměříme se nyní na první spojení: ZÁKAZNÍK využívá outsourcingové služby na daném 

HARDWARE. V tomto případě jsme zvolili fiktivní entitu OUTSOURCING: 

Zákazník Outsourcing
N N1 1

Hardware
 

Obrázek 8 - Rozdělení entit Zákazník a Hardware 

Zdroj: vlastní 

Druhé spojení nám říká, že: HARDWARE má nainstalovaný SOFTWARE. V tomto 

případě jsme zvolili fiktivní entitu INSTALACE: 

Hardware SoftwareInstalace
N1 1N

 

Obrázek 9 - Rozdělení entit Hardware a Software 

Zdroj: vlastní 

Třetí spojení definuje vztah, kdy: HARDWARE je umístěn v LOKALITĚ software. 

V tomto případě jsme zvolili fiktivní entitu UMÍSTĚNÍ: 

LokalitaUmístění
NN1

Hardware
1

 

Obrázek 10 - Rozdělení entit Hardware a Lokalita 

Zdroj: vlastní 

Analýzou požadavků jsem také zjistila, že při umístění HW v datovém centru v racku 

neboli počítačové skříni musí být uvedena i číselná identifikace umístění v tomto racku. 

Nejedná se o klasické umístění hardwaru v lokalitě, avšak umístění hardwaru v jiném, 

pro tyto účely určeném hardwaru – racku. Z tohoto důvodu jsem musela vytvořit další 

entitu, která tento požadavek splní. Entita je nazvaná UMÍSTĚNÍ V RACKU. 

HardwareUmístění v racku

1

1N

N

 

Obrázek 11 - Entita Umístění v racku 

Zdroj: vlastní 
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Ve znázornění návrhu platí, že jeden hardware může být umístěn ve více počítačových 

skříních (rack), ale každému umístění v racku bude při jednom zápisu zadán právě jeden 

hardware. 

Entita SOFTWARE musí vést evidenci všech operačních systémů a také všech ostatních 

softwarů nainstalovaných na daném serveru. Ostatní software je nainstalován na daných 

serverech, které se vyznačují jedinečnou identifikací a přitom tato identifikace 

je identifikace operačního systému. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z požadavků 

je nutnost vést evidenci identifikace (IP adresy, hostname, typ serveru) u všech 

nainstalovaných softwarů, vytvořila jsem entitu IDENTIFIKACE. Tomuto záznamu 

IDENTIFIKACE odpovídá právě jeden záznam v entitě INSTALACE. 

Identifikace
1 1

Instalace
 

Obrázek 12 - Entita identifikace 

Zdroj: vlastní 

Jak jsem zmínila výše, entita software obsahuje nejen operační systémy, ale i 

všechny ostatní softwarové programy – aplikace. V entitě instalace se nám zobrazí pro 

jednu identifikaci jedna instalace, avšak musím brát v úvahu také existenci virtuálních 

operačních systémů, které jsou nainstalovány na jiném operačním systému – na obrázku 13 

jsem zobrazila příklad virtuálních operačních systémů (zde se jedná o virtuální operační 

systém Windows), které jsou nainstalovány na operačním systému typu VMWARE, který 

je nainstalován většinou na xSeries serverech. 

Server VMware OS Virtuální OS

Virtuální OS

Virtuální OS

Má nainstalován Běží na

 

Obrázek 13 - Virtuální operační systémy 

Zdroj: vlastní 
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Operační systém tedy může být hlavní instalací a také může být nainstalován na hlavním 

operačním systému. Byla zde použita vazba entity na sebe samu – tímto způsobem se 

většinou modeluje hierarchie. 

Na obrázku 14 vidíme vazbu entity instalace na sebe, která nám zobrazuje, že na jedné 

instalaci může běžet i více instalací, ale také nemusí. 

1

N
Instalace

 

Obrázek 14 - Vazba entity Instalace pro zobrazení virtuálních OS 

Zdroj: vlastní 

Z výše uvedené analýzy budoucích entit jsem vytvořila základní konceptuální schéma, 

které se skládá pouze z entit a je zde viditelná kardinalita neboli vyjádření vztahů mezi 

jednotlivými entitami: 

Zákazník

Hardware

Software

Lokalita

Outsourcing

Umístění

Instalace

N

N

N N

N

N

1

1

1

1

1

1

Identifikace

1
1

1N

Umístění v racku

1

1N

N

 

Obrázek 15 - Konceptuální schéma složené z entit 

Zdroj: vlastní 
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Atributy k hlavním entitám 

Entita ZÁKAZNÍK bude obsahovat atributy: název organizace, IČO, adresu, 

jméno a příjmení osoby zodpovědné za komunikaci a kontakt na danou osobu. Můžeme 

zde přidat atribut poznámka. 

Entita OUTSOURCING bude obsahovat datum od (od kdy je hardware 

poskytován pro zákazníka) a datum do (datum ukončení poskytování jednotlivého HW 

zákazníkovi). 

Entita HARDWARE bude obsahovat atributy: název výrobce, výrobní typ, 

výrobní model, sériové číslo, inventarizační číslo, datum poslední inventury, 

kategorie HW, vlastník HW, status (zdali je HW aktivní nebo na skladě), datum pořízení, 

pořizovací cena, číslo objednávky, datum prodeje HW, popis, typ serveru, počet procesorů, 

velikost paměti. Můžeme zde přidat atribut poznámka. 

Entita LOKALITA bude obsahovat atributy: ulice a číslo popisné, město, PSČ, 

patro, vlastník lokality. Můžeme zde přidat atribut poznámka. 

Entita UMÍSTĚNÍ bude obsahovat atributy: datum od (od kdy je HW umístěn 

v dané lokalitě) a datum do (kdy byl z dané lokality odvezen). 

Entita UMÍSTĚNÍ V RACKU bude obsahovat atributy: datum od (od kdy je HW 

umístěn v racku) a datum do (kdy byl z racku vyjmut). 

Entita SOFTWARE bude obsahovat atributy: dodavatel SW, SW typ, název SW, 

SW verze, status (zdali je SW instalován nebo aktivní). Můžeme opět přidat atribut 

poznámka. 

Entita INSTALACE bude obsahovat atributy: datum instalace, datum odinstalace, 

identifikační hostname, vlastník licence, číslo licence (číslo objednávky), platnost licence, 

množství licence, kapacita licence, poznámka. 

Entita IDENTIFIKACE bude obsahovat atributy: hostname, IP adresa a typ 

serveru. 
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Po dodání atributů do základního schématu získáme konceptuální schéma budoucího IS: 

 

UMÍSTĚNÍ V RACKU

PK ID UMÍSTĚNÍ V RACKU

 Datum od

 Datum do

 ID HARDWARE 1

 ID HARDWARE 2

HARDWARE

PK ID HARDWARE

 Název výrobce

 Výrobní typ

 Výrobní model

 Sériové číslo

 Inventarizační číslo

 Datum poslední inventury

 Kategorie HW

 Vlastník HW

 Status

 Datum pořízení

 Pořizovací cena

 Číslo objednávky

 Datum prodeje

 Popis

 Typ serveru

 Počet procesorů

 Pamět velikost

 Poznámka

ZÁKAZNÍK

PK ID ZÁKAZNÍK

 Název organizace

 IČO

 Adresa zákazníka

 Jméno

 Příjmení

 Kontakt

 Poznámka

LOKALITA

PK ID LOKALITA

 Ulice a číslo popisné

 Město

 PSČ

 Patro

 Vlastník lokality

 Poznámka

SOFTWARE

PK ID SOFTWARE

 Dodavatel SW

 SW typ

 Název SW

 SW verze

 Status

 Poznámka

INSTALACE

PK ID INSTALACE

 ID SOFTWARE

 ID HARDWARE

 Datum instalace

 Datum odinstalace

 Vlastník licence

 Číslo licence (číslo objednávky)

 Platnost licence

 Množství licence

 Kapacita licence

1

1

1

OUTSOURSING

PK ID OUTSOURSING

 ID ZÁKAZNÍK

 ID HARDWARE

 Datum od

 Datum do

1

IDENTIFIKACE

PK ID IDENTIFIKACE

 Hostname

 IP adresa

 Typ serveru

 ID INSTALACE

UMÍSTĚNÍ

PK ID UMÍSTĚNÍ

 ID LOKALITA

 ID HARDWARE

 Datum od

 Datum do

1

N

1

N

N

N

N

N

N

1

N

1

1

1 N

1

 

Obrázek 16 - Konceptuální schéma 

Zdroj: vlastní 
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2.6 Uživatelské funkční požadavky 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s majetkem firmy, s požadavky na systém. 

Nicméně stejně důležitým faktorem pro specifikaci je lidský faktor – jednotliví uživatelé 

budoucího systému. Ze systémových požadavků je zřetelný obsah informačního systému, 

avšak nejsou zde už zřetelné funkce jednotlivých uživatelů. V této kapitole se seznámíme 

s jednotlivými uživateli a s jejich prací s informačním systémem, specifikujeme 

uživatelské funkční požadavky a případy užití. 

Pracovní pozice a odpovědnost 

Specifikování pracovních pozic je důležitou součástí specifikace požadavků. 

Důvodem je shromáždění informací o všech uživatelích budoucího IS, pochopení jejich 

pracovních náplní z důvodu specifikace případů užití IS. 

Popis pracovních pozic firmy 

V níže uvedeném popisu jsou definovány jednotlivé pracovní pozice a jejich popis 

práce. Pro přehled pozic si připomeneme organizační schéma oddělení outsourcing – viz. 

obrázek 3. 

Třídy uživatelů 

Z popisu pracovních pozic specifikujeme jednotlivé uživatele IS: 

Manažer outsourcingu 

Manažer schvaluje nové objednávky, vyžaduje pravidelné reporty majetku firmy. 

Schvalování probíhá formou emailové komunikace. Toto schválení je poslední, které musí 

být obdrženo před nákupem nového HW nebo SW. Nové objednávky musí být předtím 

schváleny manažerem správy majetku a finančním manažerem. Manažer má právo 

k prohlížení záznamů v systému a k exportování dat. 

Manažer správy majetku 

Manažer správy majetku je prvním schvalovatelem pro nové objednávky. 

Vyžaduje pravidelné reporty majetku firmy. Schvalování probíhá formou emailové 

komunikace. Manažer má právo k prohlížení záznamů v systému a k exportování dat. 
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Logistik 

Logistik je osoba zodpovědná za dodání nového hardware do dané lokality, 

za jeho převzetí. Ve spolupráci s IT specialistou zajišťuje přesun HW mezi jednotlivými 

lokalitami. Logistik poskytuje informace o skutečnosti, zda je dodávka majetku kompletní 

a v pořádku, o sériovém čísle a datumu přijetí nového majetku. Logistik provádí inventury 

majetku v jednotlivých lokalitách a potvrzuje správnost dat. 

Administrátor 

Administrátor má na starosti administrativní část, což zahrnuje vkládání nových 

záznamů do systému a aktualizaci záznamů, vytváření přehledů majetku. 

Manažer servisu 

Manažer servisu je osoba, která je zodpovědná za přípravu a zpracování podkladů 

pro obchodní smlouvy. Manažer má právo k prohlížení záznamů v systému a k exportování 

dat. 

Projektový pracovník 

Pracovník, který připravuje nabídky pro nové zákazníky a pro stávající zákazníky, 

spolupracuje s finančním oddělením a konzultuje se specialisty jednotlivé návrhy 

budoucích nabídek pro zákazníky. 

Manažer IT oddělení 

Manažer IT oddělení má odpovědnost za funkčnost celého informačního systému, 

výstavbu a funkčnost IT sítí, za funkčnost IT poskytovaných zákazníkovi. Pravidelně 

vykazuje přehledy SW a HW manažerovi outsourcingu. Manažer IT oddělení má právo 

k prohlížení záznamů v systému a k exportování dat. 

IT specialista 

IT specialista je technik zodpovědný za instalaci i odinstalaci SW, zapojení, 

odpojení a umístění HW v jednotlivých lokalitách. Ve spolupráci s logistikem zajišťuje 

přesun HW mezi jednotlivými lokalitami. Zároveň dodává potřebné informace 

administrátorovi pro aktualizaci IS a potvrzuje správnost dat. IT specialista má právo 

k prohlížení záznamů v systému a k exportování dat. 
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Správce sítě 

Správce sítě zajišťuje zálohování dat, ochranu a bezpečnost přihlášení a řeší 

případné výpadky systému nebo problémy uživatelů. Zároveň zajišťuje aktualizaci dat 

v systému v souvislosti s vývojem HW a SW. 

Finanční manažer 

Osoba zodpovědná za přípravu finančních podkladů pro nové zakázky 

i pro stávající zakázky, schvaluje nové objednávky. Na základě podkladů sleduje ziskovost 

služeb poskytovaných jednotlivým zákazníkům. Pravidelně podává zprávy manažerovi 

outsourcingu o finančních výsledcích. Schvalování nových objednávek probíhá formou 

emailové komunikace. Manažer má právo k prohlížení záznamů v systému a k exportování 

dat. 

Finanční administrátor 

Finanční administrátor je odpovědný za přípravu cenových nabídek nejen 

pro nové objednávky, ale také objednání služeb potřebných k provozu IT, objednávání HW 

a SW. Má odpovědnost za schválení objednávek a zároveň dodává finanční informace 

administrátorovi IS pro evidenci HW. Finanční administrátor má povinnost sledovat 

finanční výdaje pro jednotlivé zákazníky. Má právo k prohlížení záznamů v systému 

a k exportování dat. 

Funkční uživatelské požadavky na budoucí IS jsou znázorněny prostřednictvím 

případů užití. Případy užití jsou zobrazením dynamické neboli funkční struktury systému 

z uživatelského pohledu. Zejména jsou určeny k definici chování systému, aniž by 

odhalovaly jeho vnitřní strukturu.[9] Uživatele jsem rozdělila do dvou skupin, a to na 

uživatele, kteří budou využívat budoucí IS pouze pro prohlížení dat a exportování dat a na 

uživatele, kteří budou databázi aktualizovat a udržovat data. 
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1. Uživatelé IS, kteří budou aktualizovat a udržovat data v budoucím IS: 

 Administrátoři budou aktualizovat a udržovat data v budoucím IS, vytvářet 

nové záznamy a propojení mezi souvisejícími záznamy HW a SW. Vazby 

mezi uživatelem a případem užití extend (v českém překladu rozšiřuje) 

znamenají, že daný případ užití se může rozšířit o další případ užití. 

 

Obrázek 17 - Schéma případů užití pro administrátora 

Zdroj: vlastní 
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 Správci sítě jsou uživatelé, kteří budou mít navíc od administrátorů 

na starosti nastavení práv uživatelům, instalaci IS, aktualizaci nápovědy, 

vytvoření nových záznamů typů hardwaru a softwaru na základě ověření 

existence těchto typů a jejich následné zařazení do katalogu. Vazby mezi 

uživatelem a případem užití include (v českém překladu zahrnuje) znamená, 

že daný případ užití může zahrnovat jiný případ užití. Na obrázku č. 19 jsou 

viditelné veškeré případy užití pro správce sítě. 

 

 

Obrázek 18 - Schéma případů užití pro správce sítě 

Zdroj: vlastní 
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2. Uživatelé IS, kteří budou prohlížet a reportovat data v budoucím IS: 

 IT specialista, Logistik, Projektový pracovník, Finanční administrátor  

a všichni Manažeři (v této skupině jsou zahrnuti manažer outsourcingu, 

manažer správy majetku, manažer servisu, manažer IT oddělení a finanční 

manažer) – toto jsou budoucí uživatelé IS, kteří budou moci v informačním 

systému prohlížet data a exportovat data do jiného formátu. Na rozdíl  

od administrátora a správce sítě, uživatelé budou mít omezená práva  

pro práci s budoucím IS. Nebude jim povoleno vkládat nové záznamy, 

aktualizovat záznamy v IS. U manažerů je viditelný případ užití schvalování 

objednávek, který nezasahuje do systému, což znamená, že se nejedná  

o práci, která je spojená s přihlášením do IS. Schvalování objednávek bude 

probíhat pouze formou emailové dokumentace. Na obrázku č. 20 vidíme 

jednotlivé případy užití pro tyto uživatele IS. 

 

 

Obrázek 19 - Schéma případů užití pro ostatní uživatele 

Zdroj: vlastní 
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Případy užití 

 V následující tabulce jsem vytvořila seznam jednotlivých případů užití pro budoucí 

uživatele. Jednotlivé případy užití jsou specifikovány v tabulkách, které jsou uvedeny 

v příloze této bakalářské práce. V jednotlivých specifikacích je také uvedeno přiřazení 

případů užití jednotlivým uživatelům, vstupní podmínky i výstupní podmínky.  

Tabulka 1 - Případy užití pro uživatele IS 

Zdroj: vlastní 

Aktéři Případ užití 

Všichni uživatelé PU-1 Přihlásit se 

Všichni uživatelé PU-2 Odhlásit se 

Správce sítě PU-3 Instalovat program 

Správce sítě PU-4 Nastavení práv uživatele 

Správce sítě PU-5 Vytvořit nový záznam v katalogu 

Správce sítě PU-6 Zařazení do kategorie 

Správce sítě PU-7 Vytvořit nový záznam majetku 

Administrátor   

Správce sítě PU-8 Importovat data 

Administrátor   

Správce sítě PU-9 Vytvoření relace 

Administrátor   

Všichni uživatelé PU-10 Otevřít záznam 

Správce sítě PU-11 Editovat záznam 

Administrátor   

Správce sítě PU-12 Uložit záznam 

Administrátor   

Všichni uživatelé PU-13 Exportovat data 

Všichni uživatelé PU-14 Uzavřít záznam 

Všichni uživatelé PU-15 Prohlížení nápovědy 

Správce sítě PU-16 Aktualizace nápovědy 

Manažeři PU-17 Schvalování objednávek 
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2.7 Nefunkční požadavky 

Jak jsem již uvedla, nefunkční požadavky popisují vlastnosti systému a systémové 

prostředí, například použitelnost, spolehlivost, výkon a zajištění požadavků. Požadavky 

se týkají nejen produktu, ale také procesu vývoje (kvalita, udržovatelnost)[6]. 

Provozní prostředí a kompatibilita 

Systém bude spouštěn na osobních počítačích kancelářského typu 

s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows XP (a vyšší) a s operačním 

systémem Linux. K systému by mělo být možné přistupovat prostřednictvím internetu, aby 

byla zajištěna co nejvyšší dosažitelnost z různých míst pro zaměstnance firmy při práci 

z domova. Webové stránky, prostřednictvím kterých uživatelé přistupují k systému, musí 

být plně funkční v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. 

Výkonnost HW 

požadavky na výkonnost HW nebyly stanoveny. 

Bezpečnostní požadavky 

Komunikace mezi uživatelem a webovou aplikací musí být plně zabezpečena 

(šifrována) použitím protokolu SSL. Uživatel se do systému musí přihlásit pomocí 

uživatelského jména a hesla. Uživatelské heslo musí mít nejméně 8 alfanumerických 

znaků. 

Zálohování dat 

Systém bude provádět denní a týdenní diferenciální zálohování a úplné zálohy 

měsíční. Zálohování by mělo probíhat v hodinách mezi 1:00 a 4:00 hodinou. 

Požadavky na dostupnost 

Očekává se, že dostupnost systému by měla být 99% v pracovní dny mezi 7.00 

až 20.00 hodinou. V pracovní dny od 20.00 do 7.00 hodin a ve všech dalších dnech 

postačuje dostupnost 95 %. 

Požadavky na výkon 

Rychlost odezvy by měla být menší než 2 vteřiny. 
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Požadavky na stabilitu 

Systém musí být odolný při výjimečných stavech, které by mohly vzniknout 

v důsledku použití IS (instalace, odinstalace, zapnutí, vypnutí systému). 

Ostatní nefunkční požadavky 

Cenové omezení 

Výsledná cena nového IS by neměla nepřesáhnout částku 50.000,- Kč. 

Plán dodání 

Nový IS bude plně funkční do pěti měsíců od podepsání kupní smlouvy. 

Požadavek na školení 

Dodavatel musí zajistit kompletní zaškolení zaměstnanců pro práci s novým IS. 

Zároveň musí dodat uživatelské příručky pro práci se systémem. 

 

Obrázek 20 - Školení zaměstnanců 

Zdroj: [10] 

Požadavek na dokumentaci požadavků 

Veškerá dokumentace pro specifikaci požadavků, nejen stanovených v této práci, 

ale také budoucích požadavků na funkčnost, budoucích nových systémových požadavků 

a uživatelských požadavků bude archivována a k dispozici po celou dobu funkčnosti IS 

všem uživatelům budoucího informačního systému. 
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3 ANALÝZA TRHU 
Existují 3 možnosti získání nového IS, a to nakoupit již existující informační 

systém, nechat si vytvořit informační systém na míru anebo vytvořit vlastní informační 

systém. Analýzou trhu prostřednictvím internetu jsem narazila na mnoho firem, které 

nabízejí informační systém přímo pro správu IT majetku a SW auditu (např. AuditPro 7.1, 

MagikAUDIT, AW Caesar 7), avšak po bližším prozkoumání jsem zjistila, že tyto 

informační systémy jsou určeny pro evidenci HW a SW majetku pouze pro koncové 

uživatele – pracovní stanice a jejich příslušenství. Nabízené informační systémy 

neobsahují ostatní HW vybavení, nejsou tudíž vhodné pro budoucí informační systém. 

Poté jsem se zaměřila na EAM – podnikové informační systémy pro plánování 

a řízení, kde jsem narazila na informační systémy určené pro správu IT infrastruktury a 

procesů řízení pro plánování a řízení procesů, obsahují spoustu vlastností (incident reporty, 

reporty změn, reporty aktivací a deaktivací systémů, apod.). Jedná se o software: IBM 

Maximo Asset Management, BMC Remedy AR System a HP Asset Manager Software. 

3.1 Popsání nalezených podnikových IS 

Informační systémy IBM Maximo Asset Management od společnosti IBM, BMC 

Remedy AR System od společnosti BMC a HP Asset Manager Software od společnosti 

Hewlett Packard nabízejí jednotný informační systém pro řízení aktiv všech typů, také IT 

infrastruktury. Tyto informační systémy nabízí možnost správy všech IT aktiv na jedné 

společné platformě. Tato platforma umožňuje celkovou správu životního cyklu aktiv 

a údržby.[12][13][14] Podrobněji se zaměříme na IS od společnosti BMC a od společnosti 

IBM – Remedy a Maximo. 

 

Obrázek 21 – Úvodní strana pro přihlášení do BMC 

Zdroj: [19] 
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BMC Remedy AR System 

Jedná se o balík aplikací umožňující opakovatelné a efektivní řízení IT služeb. 

Řešení plně podporuje bezproblémovou automatizaci toku práce v rámci IT v souladu s 

nejlepšími zkušenostmi a prověřenými postupy.[17] 

BMC Remedy AR System sjednocuje služby Service Desku, Incident 

managementu, Problem managementu, Change managementu, Asset managementu včetně 

konfigurační databáze s jednotným datovým modelem a jednoduchým uživatelským 

rozhraním. Ve spojení s jinými řešeními společnosti BMC pro správu a management IT 

tvoří BMC Remedy AR System silný nástroj poskytující aktivní řízení IT a zlepšování 

dostupnosti a kvality poskytovaných IT služeb.[17] 

Vzhledem ke skutečnosti, že hledáme IS pro správu majetku, zaměříme se na 

aplikaci BMC Remedy Asset Management (Správa aktiv) – tento modul zabezpečuje 

přehled o aktuálním stavu všech IT aktiv od jejich nabytí až po jejich vyřazení z 

organizace. Tím pomáhá snížit náklady na IT, zajišťuje vzájemnou kompatibilitu zařízení a 

zlepšuje návratnost investic do IT díky monitorování a vyhodnocování životního cyklu 

jednotlivých prvků IT infrastruktury a inventáře. Na obr. 21 a 22 vidíme první stránku, 

která slouží k zadání informací o HW – kategorie HW, HW výrobce, HW typ, apod.  

U lokality vidíme také možnost uvedení umístění HW v racku, jediný nesplněný 

požadavek je evidence vlastníka lokality. 

 

Obrázek 22 - BMC Remedy DEMO 

Zdroj: [17] 
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Obrázek 23 - BMC Remedy DEMO 

Zdroj: [17] 

 

IBM Maximo Asset Management 

IS Maximo Asset Management od společnosti IBM je vybudovaný na bázi jediné 

softwarové platformy, poskytuje komplexní pohled na všechny typy aktiv – výrobu, 

služby, dopravu i IT. Jedná se o šest klíčových modulů správy – správa aktiv, správa 

pracovních činností, správa služeb, správa materiálu a správa zásobování. Řešení IBM 

Maximo Enterprise Asset Management je především volbou vedoucí k optimalizaci 

výkonu jednotlivých aktiv.[18] Opět se zaměříme na modul správa aktiv – obsahovou část 

modulu pro evidenci majetku HW. Na obrázku 24 vidíme, že IT majetek není rozdělen do 

kategorií, dále IS nesplňuje požadavek na evidenci vlastníka lokality. Avšak 

nejdůležitějším nesplněným požadavkem je chybějící možnost importu dat. 
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Obrázek 24 - IBM Maximo DEMO 

Zdroj:[12] 

 

3.2 Porovnání informačních systémů 

Pro porovnání, zda informační systém splňuje požadavky, jsem vybrala některé 

z námi specifikovaných systémových a nefunkčních požadavků, a to zejména zda IS 

obsahuje základní údaje o hardwaru – sériové číslo, výrobní typ, model, zda jsou obsahem 

IS také finanční informace o majetku, o vlastnictví majetku. Dalšími důležitými požadavky 

jsou – import a export dat, umístění HW v racku, propojení HW a SW, zobrazení 

virtuálních OS a zobrazení identifikátorů IS. Z nefunkčních požadavků jsem vybrala cenu, 

provozní požadavek a dobu implementace IS. 
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Tabulka 2- Porovnání informačních systémů 

Zdroj: vlastní 
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Z tabulky č.2 je viditelné, že některé z námi specifikovaných požadavků 

informační systémy nesplňují. Jedny z hlavních nevýhod jsou chybějící importování dat 

do IS a chybějící kategorizace HW, což nesplňují informační systémy od společností IBM 

a Hewlett Packard. Další podstatnou nevýhodou je nesplněný požadavek na vedení 

evidence vlastníka hardwaru nebo lokality. Důležitým viditelným nesplněným 

požadavkem je cena.  

Po provedení porovnání jsem zjistila, že z mého pohledu nejsou výše uvedené 

informační systémy vhodné pro budoucí potřeby naší firmy. Nejvhodnějším informačním 

systémem by byl BMC Remedy AR System od společnosti BMC, který jako jediný 

umožňuje import dat a kategorizaci hardwaru, avšak nesplňuje požadavek na vedení 

evidence vlastníka – u tohoto informačního systému se jedná o vlastnictví lokality. A také 

cena přesahuje námi stanovený limit.  

Jednou z dalších možností je poohlédnutí se po informačním systému, který 

by pro nás vytvořila firma na zakázku neboli na míru. Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj 

IS na míru je také finančně nákladný a především, když si uvědomíme, že jsme firma 

podnikající v oblasti IT, která disponuje kvalifikovaným personálem, mohli bychom si 

takový IS vytvořit sami. Toto řešení se zdá nejefektivnějším a tuto volbu bych doporučila. 
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 Závěr 
Cílem této bakalářské práce byla specifikace požadavků na nový informační 

systém, který by sloužil k evidenci majetku. Důvodem pro vznik nového informačního 

systému je především potřeba evidence veškerého majetku firmy. Bez funkčního 

informačního systému se dnes neobejde žádná firma. Proto i naše firma, která se zabývá 

službami outsourcingu, se rozhodla zavést nový informační systém pro správu majetku, 

který je zapotřebí zejména pro evidenci veškerého (hmotného i nehmotného) majetku 

firmy. V této bakalářské práci jsem se podrobněji zabývala specifikací požadavků pro tento 

nový informační systém pro evidenci IT majetku. 

Jak jsem uvedla v první části bakalářské práce, specifikace požadavků by měla 

být úplná a požadavky přesně definované. Zároveň však je zde uvedena skutečnost, že 

požadavky se neustále mění a to nejen při vývoji IS, avšak také později při používání již 

naimplementovaného informačního systému. Specifikované požadavky v této bakalářské 

práci jsou v tuto chvíli úplné a přesné. Definovala jsem systémové požadavky 

prostřednictvím konceptuálního schématu, uživatelské požadavky pomocí případů užití a 

nefunkční požadavky. Následně jsem provedla analýzu trhu prostřednictvím internetu. 

Při hledání vhodných informačních systémů a jejich porovnání jsem zjistila, že ani 

jeden z nich není zcela vhodný pro budoucí potřebu naší firmy. Nicméně vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o firmu, která se sama zabývá činností v oblasti informačních 

technologií a má kvalifikovaný personál pro tuto oblast, je z mého pohledu neefektivnější 

možností vlastní tvorba informačního systému s možností doplňkové specifikace 

požadavků zjištěných při provozu informačního systému. Možnost dodatečně upravovat 

informační systém podle potřeb firmy na základě nově zjištěných požadavků vzniklých 

při provozu informačního systému a implementace všech požadovaných funkčních 

požadavků je největší výhodou vlastní tvorby. 

Cíl mé bakalářské práce – specifikace požadavků na informační systém určený k 

evidenci majetku (HW a SW) pro využití ve společnosti zabývající se outsourcingem v 

oblasti IT služeb a následné provedení analýzy trhu s cílem nalezení vhodného IS 

splňujícího dané požadavky – byl dle mého názoru splněn. 
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Přílohy 
Příloha 1 - Tabulka pro PU-1 Přihlásit se 

Zdroj: vlastní 

PU-1 Přihlásit se 
Stručný popis Uživatel se přihlásí do systému prostřednictvím uživatelského 

jména a hesla. Pouze autorizovaní uživatelé se mohou přihlašovat 
do systému 

Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky 

Uživatel musí mít nainstalovaný program nebo připojení 
k internetu. 

Popis cesty Uživatelé po spuštění programu zadají své uživatelské jméno 
a heslo 

Výstup Systém se otevře 
Alternativní 
cesta žádná 

Příloha 2 - Tabulka pro PU-2 Odhlásit se 

Zdroj: vlastní 

PU-2 Odhlásit se 

Stručný popis Uživatel se odhlásí ze systému 
Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený 
Popis cesty Uživatelé se odhlásí ze systému prostřednictvím tlačítka odhlásit, 

nebo prostřednictvím tlačítka Menu Soubor - Zavřít nebo tlačítka 
Zavřít. 

Výstup Systém se zavře 
Alternativní 
cesta žádná 
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Příloha 3 - Tabulka pro PU-3 Instalovat program 

Zdroj: vlastní 

PU-3 Instalovat program 

Stručný popis Uživatel nainstaluje software IS 

Aktéři Správce  
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený 
Popis cesty 

Uživatel na základě schváleného požadavku od manažera správy 
majetku nainstaluje systém jinému uživateli a zkontroluje, zda 
systém funguje správně 

Výstup Nainstalovaný systém 
Alternativní 
cesta žádná 

 

Příloha 4 - Tabulka pro PU-4 Nastavení práv uživatele 

Zdroj: vlastní 

PU-4 Nastavení práv uživatele 

Stručný popis Uživatel nastaví práva uživatele 

Aktéři Správce  
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený 
Popis cesty 

Uživatel musí být přihlášený. Na základě schváleného požadavku 
od manažera správy majetku nastaví práva pro práci se systémem 
jinému uživateli a zkontroluje, zda systém funguje správně 

Výstup Práva k práci se systémem 
Alternativní 
cesta žádná 
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Příloha 5 - Tabulka pro PU-5 Vytvořit nový záznam v katalogu 

Zdroj: vlastní 

PU-5 Vytvořit nový záznam v katalogu 

Stručný popis Uživatel přidá nový záznam do katalogu 

Aktéři Správce  
Vstupní 
podmínky 

Uživatel musí být přihlášený, musí znát povinné údaje pro zadání 
nového záznamu. Uživatel si musí zároveň ověřit, zda nový 
katalogový záznam je správný v dostupných zdrojích 

Popis cesty Po stisknutí tlačítka Nový záznam uživatel zadá nový záznam HW 
nebo SW do systému 

Výstup Nový záznam v katalogu 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 

 

Příloha 6 - Tabulka pro PU-6 Zařazení do kategorie 

Zdroj: vlastní 

PU-6 Zařazení do kategorie 

Stručný popis Uživatel zařadí kategorii novému záznamu 

Aktéři Správce  
Vstupní 
podmínky 

Uživatel musí být přihlášený, musí pro nový záznam v katalogu 
přiřadit kategorii 

Popis cesty Po stisknutí tlačítka Přidat do kategorie zařadí záznam z katalogu 

do kategorie 

Výstup Nový záznam v katalogu je přiřazen v kategorii 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 
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Příloha 7 - Tabulka pro PU-7 Vytvořit nový záznam majetku 

Zdroj: vlastní 

PU-7 Vytvořit nový záznam majetku 

Stručný popis Uživatel přidá nový záznam do systému 

Aktéři Správce  

  Administrátor 
Vstupní 
podmínky 

Uživatel musí být přihlášený, musí znát povinné údaje pro zadání 
nového záznamu.  

Popis cesty Po stisknutí tlačítka Nový záznam uživatel zadá nový záznam HW 
nebo SW do systému 

Výstup Nový záznam v informačním systému 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 

 

Příloha 8 - Tabulka pro PU-8 Importovat data 

Zdroj: vlastní 

PU-8 Importovat data 

Stručný popis Importování dat z jiného souboru 

Aktéři Správce  

  Administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený, po vyplnění souboru pro nahrání dat 

s povinnými daty může nahrát více dat pro vkládání a aktualizaci 
Popis cesty 

Po stisknutí tlačítka Nahrát data může vložit soubor pro nahrání dat 

Výstup Nový záznam nebo aktualizace v systému 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 
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Příloha 9 - Tabulka pro PU-9 Vytvoření relace 

Zdroj: vlastní 

PU-9 Vytvoření relace 

Stručný popis Vytvoření spojení mezi HW a SW 

Aktéři Správce  

  Administrátor 
Vstupní 
podmínky 

Uživatel musí být přihlášený, po vytvoření HW a SW musí vytvořit 
adekvátní propojení mezi těmito záznamy 

Popis cesty Po stisknutí tlačítka Vložit relaci vytvoří propojení 

Výstup Propojení mezí HW a jeho SW 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 

 

Příloha 10 - Tabulka pro PU-10 Otevřít záznam 

Zdroj: vlastní 

PU-10 Otevřít záznam 

Stručný popis Otevření záznamu 
Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Uživatel otevře již zadaný záznam stisknutím tlačítka Otevřít nebo 

Soubor - Otevřít. 

Výstup Otevření záznamu HW nebo SW 
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Příloha 11 - Tabulka pro PU-11 Editovat záznam 

Zdroj: vlastní 

PU-11 Editovat záznam 

Stručný popis Aktualizace dat, editace záznamu 

Aktéři Správce  

  Administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Uživatel otevře již zadaný záznam stisknutím tlačítka Otevřít nebo 

Soubor - Otevřít. 

Výstup Otevření záznamu HW nebo SW 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 

 

Příloha 12 - tabulka pro PU-12 Uložit záznam 

Zdroj: vlastní 

PU-12 Uložit záznam 

Stručný popis Uložení nových záznamů 

Aktéři Správce  

  Administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Uživatel uloží již zadaný záznam stisknutím tlačítka Uložit nebo 

Soubor - Uložit. 

Výstup Uložení záznamu HW nebo SW 
Alternativní 
cesta žádná 
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Příloha 13 - Tabulka pro PU-13 Exportovat data 

Zdroj: vlastní 

PU-13 Exportovat data 

Stručný popis Export dat 
Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Uživatel exportuje data ze systému do jiného formátu - csv, txt, xls, 

pdf 

Výstup Export dat ze systému 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 

 

Příloha 14 - Tabulka pro PU-14 Uzavřít záznam 

Zdroj: vlastní 

PU-14 Uzavřít záznam 

Stručný popis Uzavření otevřeného záznamu 
Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky Otevřený záznam 
Popis cesty Uživatel uzavře otevřený záznam 

Výstup Uzavření okna se záznamem 
Alternativní 
cesta žádná 

  



 

2013  viii 

 

Příloha 15 - Tabulka pro PU-15 Prohlížení nápovědy 

Zdroj: vlastní 

PU-15 Prohlížení nápovědy 

Stručný popis Prohlížení nápovědy pro práci se systémem 
Aktéři Správce sítě 
  Administrátor 
  Manažeři 
  IT specialista 
  Logistik 
  Projektový pracovník 
  Finanční administrátor 
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Uživateli se po stisknutí tlačítka nápověda zobrazí pomoc pro práci 

se systémem 

Výstup Otevření nápovědy 
Alternativní 
cesta žádná 

 

Příloha 16 - tabulka pro PU-16 Aktualizace nápovědy 

Zdroj: vlastní 

PU-16 Aktualizace nápovědy 

Stručný popis Uživatel aktualizuje nápovědu pro nové funkce systému 

Aktéři Správce  
Vstupní 
podmínky Uživatel musí být přihlášený. 
Popis cesty Po stisknutí tlačítka Nový záznam uživatel zadá nový záznam 

do nápovědy 

Výstup Nový záznam v nápovědě pro uživatele systému 
Alternativní 
cesta Uživatel může kdykoli opustit záznam bez jeho uložení 
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Příloha 17 - tabulka pro PU-17 Schvalování objednávek 

Zdroj: vlastní 

PU-17 Schvalování objednávek 
Stručný popis Manažer schválí požadavek - nová objednávka 
Aktéři Manažeři 
Vstupní 
podmínky Žádné - není součástí práce s IS 
Popis cesty Manažer schválí objednávku formou emailové komunikace 
Výstup Schválená objednávka 
Alternativní 
cesta žádná 

 


