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Abstrakt (česky)

Bakalářská práce si klade za cíl zpracovat analýzu funkcionality systému CMS, který je

používán ve společnosti Pricetown, s.r.o. Tato společnost provozuje internetový server 

bezrealitky.cz, jehož obsah je systémem CMS spravován. Analýza je zpracována z pohledu 

kvalifikovaného uživatele - zaměstnance společnosti. Cílem je porovnat výsledky analýzy      

s požadavky na informatickou podporu pracovních procesů ve společnosti, pojmenovat 

případné zjištěné nedostatky a navrhnout jejich řešení. Analýza současného stavu systému je

provedena pomocí rozboru architektury a pomocí funkčního modelování. V práci je využito 

několika metod, kterými je nahlíženo na jednotlivé procesy přenosu dat, části systému a jejich 

funkcionalitu. Zjištěné výsledky a závěry jsou zpracovány pomocí TOC analýzy. Výstup        

a nabízející se řešení problému je pak interpretováno v závěru práce. 

                                                                          . [Autorský abstrakt].

Abstrakt (anglicky)

The purpose of this work is to provide an analysis of funcionality of the CMS system, which 

is used by the company Pricetown, Ltd. The company administrates bezrealitky.cz website 

whose content is managed by CMS system. The analysis is performed by qualified employee. 

The aim is to compare the results of the analysis with business processes information support 

requirements and identify any deficiencies and propose possible solutions. Analysis of the 

current state of the system is performed by using architecture analysis and functional 

modelling. The work uses several methods, which overview the various processes of data 

exchange, parts of the system and their functionality. Obtained results and conclusions are 

processed using TOC analysis. Output and available solutions are then interpreted in the final 

conclusion of the work.

                                                                          . [Author‘s abstract].
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Úvod

Protože kvalitní informace znamenají náskok před konkurencí, existuje dnes stále větší 

potřeba firem pro užívání nějakého systému, který by všechna data ukládal, zpracovával 

a zpřístupňoval. Zároveň firmy potřebují systém, který by řídil výrobu, pracovní procesy, 

skladování, evidenci výrobků, zákazníků, obchodních partnerů, jednoduše systém, který by 

obsahoval všechny důležité informace o procesech podniku, jeho zaměstnancích a lidech nebo

věcech, jež s ním přichází do kontaktu. Informační systémy na současném trhu přitom mají 

mnoho podob, forem a využití. 

Ve své práci se zabývám konkrétním typem informačního systému CMS (z angl. Content 

Management System), v češtině známého jako Redakční systém správy obsahu. Téma práce 

zní: Analýza funkcionality systému správy obsahu (CMS) ve společnosti Pricetown, s.r.o.      

z pohledu kvalifikovaného uživatele. Cílem práce je zpracovat analýzu funkcionality tohoto 

systému a porovnat výsledky analýzy s požadavky na informatickou podporu pracovních 

procesů ve společnosti, pojmenovat případné zjištěné nedostatky a navrhnout jejich řešení.

Tento systém jsem si zvolila z důvodu mého zaměstnání ve firmě Pricetown, s.r.o., která 

provozuje internetový server bezrealitky.cz a systém je zde využíván jako redakční systém 

pro jeho správu. V mnoha ohledech však překračuje běžný systém CMS a slouží spíše jako 

ERP (Enterprise Resource Planning) společnosti. Zároveň má tato práce přesah v budoucím 

praktickém využití zjištěných závěrů ve firmě, v případě výběru a sestavování požadavků      

na nový systém, který by ten stávající mohl nahradit.  

K analýze současného stavu systému je použita metoda rozboru architektury systému, 

funkčního modelování, pozorování a mapování pracovních procesů a nároků na systém. Další 

metodou je dotazování pracovníků, kteří se systémem denně pracují. Ke shrnutí zjištěných 

závěrů potom využívám metodu TOC (Theory of Constraints).

Celá práce je rozdělena do několika kapitol. V první teoretické části uvádím v první kapitole 

vysvětlení některých pojmů a shrnutí toho, jak současná literatura vidí a charakterizuje

systémy CMS v porovnání s aplikací a využitím systému ve firmě. Druhá kapitola je 

věnována stručnému představení firmy Pricetown, s.r.o., ale zejména popisu využití 

a struktury daného systému. Dále je to popis jeho propojení s okolím a ostatními prvky jako je 

databáze, server a možnosti přístupových práv jednotlivých typů uživatelů. V třetí kapitole se 
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věnuji rozboru architektury systému. Je zde uveden širší kontext CMS a dále popis 

architektonických pohledů prostřednictvím interpretace normy ISO/IEC 42010:2007 

z odborného článku. V této kapitole využívám Use Case Diagramu, pro znázornění případů 

použití podtřídy Nabídky na mapě. Součástí jsou také schémata, která zobrazují hierarchii 

jednotlivých tříd a podtříd systému a jsou řazena na konci práce v přílohách. Konec kapitoly 

uvádí některá zjištění, ke kterým jsem v jejím průběhu došla. Čtvrtá kapitola pojednává 

obecně o funkcionalitě informačního systému a dále se zaměřuje na rozbor funkčních míst 

systému a jejich reakcí na události. Diagram Use Case znázorňuje nejčastější případy použití 

systému a jejich aktéry. Kapitola obsahuje rozklad jednotlivých procesů a schémata, která 

popisují hierarchii funkcí systému. Funkcionalita některých procesů je znázorněna pomocí 

Kontextového diagramu a Diagramu datových toků v systému a jeho okolí. V páté kapitole 

shrnuji výsledky a závěry zjištěné z předchozích kapitol. Pomocí metody TOC (Theory of 

Constraints- z ang. Teorie Omezení) a jejich nástrojů formuluji závěr a řešení problému. 

Závěr práce se věnuje zjištěným závěrům a doporučením.

Ráda bych ještě uvedla vysvětlení pojmů, které v této práci nejvíce používám. Jsou to termíny 

Třída, Podtřída, Atribut a Subproces. Třídu považuji za nejvýše postavenou jednotku            

v systému, která ve všech případech CMS obsahuje alespoň jednu nebo více podtříd. Podtřídy 

pak mají jednotlivou funkcionalitu, která zajišťuje fungování všech procesů na stránkách. 

Někdy je podtřída také označena jako funkce. Jednotlivé vlastnosti, které funkce má nebo 

kterými je popsána nazývám Atributy. Subprocesem myslím procesy, ze kterých se skládá 

jeden hlavní proces. Anglické odborné názvy jsou vždy přeloženy, v dalším textu jsou však 

použity v originálním znění.

Odborná literatura je citována dle normy ISO 690 a ISO 690-2. V práci je použita Harvardská 

metoda, s průběžnou poznámkou v textu. Na konci práce je pak kompletní seznam literatury,

který je řazený podle abecedy. Za ním následují přílohy, kam je odkazováno již v průběhu 

textu práce.
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I. Kapitola

1. O CMS

V celé práci mluvíme o jakémsi druhu informačního systému, proto je vhodné na začátek 

uvést obecnou definici informačního systému. „Informační systém je organizovanou 

součinností mezi lidmi, s cílem zpracovávat a předávat si informace. Je modelem reálného 

systému (reálného světa). Jeho úkolem je na základě údajů o dění v realitě poskytovat tytéž 

údaje ve vzájemných vztazích jednotlivých prvků reality“ (ŘEPA, 2007, s. 102). Informační 

systém (dále jen IS) má být schopen zpracovávat informace a jejich následnou komunikaci. 

Můžeme ho definovat jako soubor technických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, 

přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby 

uživatelů. 

V současné době je obrovský počet druhů IS a liší se svým využitím. V této práci se však 

věnuji systému, který bychom mohli zařadit do kategorie pro tvorbu a správu dokumentů.  

Spadá do kategorie podnikových systémů, které podporují činnost a služby firmy. 

Při specifikaci systému CMS (dále jen CMS), bychom mohli říci, že se jedná o všeobecný 

software pro správu obsahu. Přestože platforma systému má své počátky již v polovině

sedmdesátých let (CMS CONSULTANTS, 2005), masové rozšíření a obliba těchto systémů 

začala až po roce 2000, kdy vznikají dnes nejpoužívanější systémy jako WordPress, Drupal, 

Joomla! a další (WORDPRESS, 2009). Webová stránka věnující se redakčním systémům      

o CMS píše: „Redakční systém CMS někdy také známý jako DMS (Document management 

system) je počítačová aplikace umožňující vytváření, indexaci, úpravu, vyhledávání               

a archivaci digitálních médií nebo elektronického textu. Většinou jsou používány pro 

publikování článků, manuálů, brožur a dalších typů textů. V poslední době se slovo redakční 

systémy skloňuje s pojmem tvorby webových stránek, ale není to podmínkou. Redakční 

systémy mohou pracovat jak offline tak online. Pomocí redakčního systému můžeme 

publikovat texty, obrázky, videa, audio a v neposlední řadě webové stránky“ (REDAKČNÍ 

SYSTÉMY, 2009).

Podle Jamese Robertsona, specialistu na CMS a strategii intranetů, CMS podporuje vznik, 

správu, distribuci, publikování a zpřístupnění podnikových informací. Pokrývá kompletní 

životní cyklus stránek webu: od poskytnutí jednoduchých nástrojů po tvorbu obsahu, přes 
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publikování až po archivaci. Také poskytuje schopnost zvládnout strukturu stránky, vzhled 

publikovaných stránek a navigaci zprostředkovanou uživatelům. Díky těmto vlastnostem se 

tyto systémy také někdy nazývají web management systems (WMS) (ROBERTSON, 2008). 

V současné době se počty různých druhů CMS systémů pohybují v řádu stovek. Není tedy 

možné ani žádoucí vypisovat jejich seznam. Ve většině případů se jedná o velmi flexibilní 

systém, protože velká většina všech těchto systémů má možnosti mnoha modulů. Díky nim se 

stává snadno rozšiřitelným o potřebné kroky a je možné je upravit podle individuálních potřeb 

firmy a jejích zaměstnanců.

Jedno z obecných rozdělení systémů definuje firma Media Factory, která je rozděluje na verze 

Standard a Enterprise. Verze Standard slouží pro základní webové prezentace, produktové 

weby a microsite. Verze Enterprise pak spíše pro rozsáhlé webové prezentace, informační     

a zpravodajské portály, intranet a extranet (MEDIA FACTORY, 2009). 

Zásadním rozdělením je podle mého názoru dostupnost systému. Tak jako v případě dalších 

softwarů je k dispozici open source řešení nebo možnost koupě již naprogramovaného 

systému, který je pak možné více či méně upravit na míru. Open source CMS je možné 

libovolně modifikovat a využívat. Mezi celosvětově nejpoužívanější open source CMS (v

roce 2009) patří systémy WordPress, Drupal, MODx, SilverStripe, Joomla!, ImpressCMS, 

Pixie, Pligg a další (PACKT PUBLISHING, 2010). 

Další rozdělení můžeme brát podle vývojového prostředí. Jednotlivá CMS se od sebe liší 

jazykem, ve kterém byly naprogramovány. Tři nejčastěji používané jazyky jsou JavaScript, 

PHP většinou v kombinaci s databázovým systémem MySQL a Java (Q-SUCCESS, 2010).

Nyní bych ráda stručně uvedla, oproti definicím z literatury, jak je chápán a využíván systém 

ve firmě Pricetown, s.r.o., jejíž CMS je předmětem této práce. Systém byl primárně pořízen 

za účelem spravování obsahu na webu. Díky rychlému rozvoji webových stránek a jejich 

dynamice se však zanedlouho ukázalo, že požadavků na systém je stále víc. Systém začal být 

využíván k ukládání dokumentů, k tvorbě statistik a začalo se využívat modulů pro rozdílná 

přístupová práva jednotlivých typů uživatelů. I z hlediska webového obsahu došlo poměrně 

velmi rychle k nárůstu informací, které systém - databáze musel v jeden okamžik zpracovat.

Proto brzy po zakoupení systému muselo dojít k upravení některých modulů a k přizpůsobení 

několika funkcí systému. CMS firmy je naprogramováno v jazyce PHP a spolupracuje 

s databází MySQL. Bylo zakoupeno jako produkt od společnosti MEDIA FACTORY, a.s., 

která následně provedla některé úpravy systému tak, aby co nejlépe vyhovoval požadavkům
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firmy. Důvodem výběru tohoto produktu byl fakt, že se firma podílela i na tvorbě webových 

stránek bezrealitky.cz a tudíž měla nejlepší představu o tom, na co bude systém využit. 

Dalším faktorem, který ovlivnil tento výběr, byla aktuální potřeba systému, a proto se zvolil 

již hotový produkt. Produkt CMS MEDIA FACTORY sama firma prezentuje jako „moderní 

publikační nástroj pro správu a řízení publikace obsahu určený pro použití zejména na 

rozsáhlých webových prezentacích, informačních portálech, produktových prezentacích, 

extranetech a intranetech“. Společnost dále uvádí, že hlavní vlastnosti tohoto systému jsou 

komplexní správa publikovaného obsahu, jeho distribuce pro různé výstupy a jejich 

prezentace. Dále je to komplexní řízení přístupu k administraci, dostatečně robustní a 

výkonný systém, který je snadno rozšiřitelný díky doplňkovým modulům (MEDIA 

FACTORY, 2009).  
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II. Kapitola

2. Využití CMS

Ráda bych uvedla úplný kontext, v jakém se popisovaný systém CMS používá. Nutné je proto 

představit firmu Pricetown, s.r.o. a popsat její náplň činnosti. Pricetown, s.r.o. je mladou 

firmou, která provozuje internetový server bezrealitky.cz. Tyto webové stránky vznikly       

za účelem vytvoření internetového tržiště nemovitostí umístěných na mapě, s čistě soukromou 

inzercí přímo od majitelů. Obsahem stránek jsou tedy primárně vložené inzeráty. Hlavním 

atributem stránek je mapa, na které jsou všechny vložené inzeráty zobrazovány (v závislosti 

na blízkosti zoomu na požadovanou lokalitu). V druhé řadě však web nabízí „centrum 

služeb“, které poskytuje bezrealitky právní služby ® a bezrealitky hypotéku ®, takže obsah 

stránek není tvořen pouze inzeráty, ale také větším množstvím vkládaných dokumentů, které 

jsou na stránkách k libovolnému stažení. Další sekcí, která je na stránkách provozována, je 

přehled novostaveb. Je to sekce pro developerské firmy, které zde představují své bytové 

projekty.

CMS tedy v tomto konkrétním případě spravuje obsah vkládaných inzerátů, které vloží 

návštěvník přímo na stránkách. Zároveň umožňuje uživatelům systému jejich úplnou editaci

a možnost změny statusu vytvořeného inzerátu na aktivní či deaktivován. Zvlášť také spravuje 

údaje o majiteli inzerátu. Jeho vyplněné kontaktní údaje a status registrován, neregistrován.  

Vložený inzerát nemůže existovat bez umístění na mapě (použitá technologie Google maps 

API), systém eviduje hodnoty souřadnic, které přes technologii Google maps zobrazí 

nemovitost na mapě přesně na tom místě, kde se nachází v reálu. Přes CMS se také vytváří 

„prezentace“ developerských projektů. Příslušný zaměstnanec firmy vytvoří profil 

developerského projektu, protože ten díky odlišné struktuře nejde vložit přes webové stránky.  

Další obsah, který tvoří web, jsou samostatné dokumenty formátu pdf. Jsou to např. vzory 

kupních smluv, smlouvy o podnájmu a další vzorové smlouvy, které jsou umístněné v sekci 

Centrum služeb a pro návštěvníky stránek jsou zdarma ke stažení. Většina inzerátů - nabídek 

nemovitostí je opatřena fotkami, kterých může být u jedné nabídky až dvacet. V CMS jsou 

přímo součástí vytvořeného inzerátu, ale také jsou zařazeny do samostatné sekce Fotogalerie, 

kde jsou umístěné i všechny ostatní obrázky z webu jako jsou např. loga partnerů atd.          

Do systému mají přístup všichni zaměstnanci firmy, i když oprávnění pro editaci a vkládání 
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údajů nejsou pro všechny stejná. Zároveň ne všichni uživatelé systému mají přístup              

ke stejným informacím. Tzn., že zde došlo k nastavení modulů zobrazování některých 

informací pouze pro některé uživatele.

Následující schéma ukazuje okolí systému CMS:

                                                      obr.č.1- Okolí CMS

Jak je z obrázku č. 1 patrné, systém CMS je v kontaktu s databází MySQL, kde jsou uložená 

všechna data. Pokud zaměstnanec chce editovat, smazat či zapsat některé údaje, které se mají 

promítnout na webu, musí použít systém CMS. Můžeme tedy říci, že systém spolupracuje 

s webovými stránkami a databází, kde se promítají provedené změny dat. Je ovlivněn činností 

uživatelů CMS (zaměstnanců firmy) a návštěvníků stránek, kteří přes CMS editují obsah 

databáze.

Jen pro doplnění informací o softwaru uvádím, že operačním systémem počítačů, na kterých

je server umístěn je Linux. Součástí systému CMS je i HTML editor. Uživatel si tedy může 

vybrat při editaci obsahu stránky z varianty psaní či úprav přímo v kódu stránek nebo             

v obyčejném textu, který je pak automaticky do HTML kódu převeden.

Web CMS Databáze MySQL

Uživatel systému
Návštěvník 

stránek
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III. Kapitola

3. Rozbor architektury

3.1     Architektura systému
Abychom pochopili, jak používané CMS pracuje, je nutné detailně popsat jeho architekturu. 

Pro vysvětlení pojmu lze použít obecnou charakteristiku architektury IS. 

Podle Řepy architektura ukazuje vztah mezi třídami dat, procesy, informačními systémy         

a subsystémy (2007, s.91). Dále bychom mohli říct, že architektura určuje základní 

komponenty IS a jejich vzájemné vazby. Určuje principy návrhu a vývoje IS, jejichž cílem je 

dosáhnout určitých vlastností systému. Vlastnosti systému naplňují požadavky určitého 

„aktéra“ (např. zákazník, uživatel, tvůrce, provozovatel). Kritéria hodnocení architektury 

potom vycházejí z cílů, k jejichž naplnění principy tvorby IS směřují. Architektura má 

obvykle několik samostatných pohledů (dimenzí), které popisují principy konstrukce IS         

z daného pohledu. Pohledům na architekturu CMS se budu věnovat dále. Nyní mi však      

pro základní představu a uvědomění architektury CMS přijde velmi názorné přirovnání 

k architektuře města. Odpovídá totiž na otázku, proč architekturu potřebujeme. Tento příklad 

přirovnání architektur uvádí jednotlivé potřeby při plánování a výstavbě města, které jsou 

totožné při plánování a vývoji obecného IS, stejně tak jako našeho konkrétního CMS. 

V začátcích plánování se můžeme na stavbu dívat ve dvou úrovních. Koncepční úroveň 

popisuje jednotlivé části města: rezidenční, obchodní, průmyslové, zábavní, přírodu atd. 

Stejně tak je tomu u CMS. Jeho základní části můžeme rozdělit na třídy: Systémové nastavení, 

Správa přístupů, Správa jazykových mutací, Obsah prezentace a Ostatní. Dalším bodem 

popisované architektury je detailní úroveň. V případě města jsou to např. domy a ulice.        

U CMS to jsou jednotlivé podtřídy, které jsou obsaženy v hlavních třídách. Konkrétně tedy   

u třídy Obsah prezentace se jedná o: Konstruktor menu, Nabídky na mapě, Projekty na mapě, 

Uživatelé mapy, Dokumenty, Fotogalerii a další. Další velmi podstatnou potřebou je zajistit, 

aby „město“ fungovalo jako celek i v rámci jednotlivých částí. Mluvíme o jakési 

infrastruktuře, pravomocích a zodpovědnosti. V interpretaci se u CMS jedná o propojenost    

a vnitřní komunikaci systému. Pravomocemi rozumíme např. možnosti přístupových práv 

jednotlivých typů uživatelů. Uživatel s komplexním přístupem je v tomto případě Admin, 
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který může modifikovat třídy, jako jsou: Systémové nastavení, Správa přístupů a Správa 

jazykových mutací. Neméně důležitou potřebou je zajistit běžné procesy ve městě, např. kde 

umístit hasiče a záchranku, aby se dostali včas na místo. Pod běžným procesem v CMS si lze 

představit situaci, kdy návštěvník stránek vkládá svůj inzerát. Tedy, kam se v CMS promítne 

uložení souřadnic na mapu, vyplnění pole pro popis nabídky, nahrání fotografií, uložení 

inzerátu, vyplnění kontaktních údajů o majiteli a jeho registrace. Poslední položkou může být 

dimenzování a další rozvoj. U města např. kapacita silniční sítě a dopravy, v případě CMS 

třeba možný objem vkládaných inzerátů ve stejném časovém úseku nebo zvyšování kapacity

a možnosti formátu vkládaných fotografií.

Pro další možný pohled na architekturu systému můžeme využít normy ISO/IEC 42010:2007 

a interpretace částí normy v článku Architektura v podnikové informatice

(BUCHALCEVOVÁ, 2008). Cílem normy je „standardizovat prvky a praktiky popisu 

architektury, a tak usnadnit vyjádření, komunikaci a prověření architektur a zvýšit jejich 

kvalitu“ (BUCHALCEVOVÁ, 2008).

Na architekturu CMS se můžeme podívat pomocí následujícího obrázku, který ukazuje 

kontext systému.

obr.č.2 - Schéma kontextu systému

Zdroj: (BUCHALCEVOVÁ, 2008)

Poslání

Architektura      CMSProstředí

Zainteresovaná strana

plní

máexistuje v 

má 
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Na obrázku č.2 posláním v našem případě rozumíme správu webových stránek z hlediska 

obsahu. Architektura jsou komponenty CMS a jejich vzájemné vazby. Zainteresovaná strana 

je firma Pricetown, s.r.o. a její zaměstnanci, kteří se systémem pracují. Jako každý IS i CMS 

existuje a funguje v prostředí. V našem případě to jsou webové stránky a databáze (viz. 

obr.č.1 - Okolí CMS).

3.2     Architektonické pohledy
V následující části uvedu pohled na architekturu CMS prostřednictvím interpretace normy 

ISO/IEC 42010:2007, v již citovaném článku od autorů Buchalcevové a Gály. Zároveň je zde 

také použit pohled na popis architektury od autora Mikloše z jeho stati z odborné konference 

(2009).

Jak už jsem na začátku kapitoly zmínila, každá architektura systému je dokumentována 

pomocí popisu architektury. Popis architektury je složen z částí, které se nazývají 

architektonické pohledy. Každý pohled adresuje určité zájmy zainteresovaných                    

na vlastnostech systému. Můžeme říci, že pohled reprezentuje cíle, které zainteresovaný 

uživatel má. Architektonický pohled představuje dílčí architekturu, která respektuje určité 

architektonické hledisko. Proč tedy potřebujeme pohledy? Pohled je nástrojem                   

pro zjednodušení popisu složitého systému, protože zpravidla zdůrazňuje jen jeden aspekt, 

který je z nějakého důvodu důležitý. Každý zainteresovaný subjekt na architektuře systému 

má svou oblast zájmu a ta předurčuje, co by mělo být předmětem jeho pohledu.

„Architektonický pohled můžeme definovat jako reprezentaci celého systému, 

prostřednictvím jednoho nebo více architektonických modelů, který je vytvořen ve shodě      

s architektonickým hlediskem a pokrývá identifikované zájmy“ (MIKLOŠ, 2009). Stručně 

můžeme říci, že pohled je reprezentován modelem. O architektonickém hledisku lze říci, že

„definuje stanovisko, ze kterého architektonický pohled vnímáme. Hledisko je návodem, jak 

pohled konstruovat a používat. Jaký typ informací by měl být součástí pohledu, jak budou 

informace reprezentovány, analyzovány a v neposlední řadě zdůvodnění těchto voleb 

doplněné o důvody hovořící pro užitečnost takového pohledu“ (MIKLOŠ, 2009).

Pro lepší představu, pojmy které zazněly, uvedu v kontextu CMS. Zainteresovaným 

uživatelem je zaměstnavatel firmy, jehož úkolem - cílem je určitý druh práce. Tento úkol lze 

plnit díky některým třídám CMS, které pro svou práci potřebuje. To vyjadřuje architektonický
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pohled. Tyto třídy musí být reprezentovány nějakým modelem. Zároveň je třída složená 

z dílčích částí - podtříd, které jsou pojmenovány jako architektonické hledisko. 

Pozn. Pro následující schéma architektonických pohledů označím podtřídu Nabídky na mapě jako 

třídu.

Podívejme se nyní na následující obrázek, kde je vyjádřen popis možné architektury třídy 

Nabídky na mapě, který je ovlivněn zájmem zainteresovaného uživatele CMS.

Ze schématu na obrázku č.3 vyplývá, že se nejprve díváme na zainteresovaného uživatele, 

který specifikuje své potřeby a cíle. Díky jim pak získáváme architektonický pohled, který 

vlastně reprezentuje určitou část systému. V tomto případě má uživatel na starosti správu      

a kontrolu nabídek v systému. Plnění tohoto zájmu se tak dotýká třídy pro Nabídky (Nabídky 

na mapě). To, jak tato třída vypadá, bychom mohli definovat pomocí architektonického 

modelu, který má arch. pohled reprezentovat. V reálu si tak pod modelem v tomto případě 

můžeme představit konkrétní strukturu seznamu nabídek. Architektonické hledisko odpovídá 

pohledu. Např. specifika jako druhy zobrazených údajů - atributů nabídky a možnosti filtrů 

tak jsou konkrétním vyjádřením, jak pohled - třídu pro nabídky konstruovat a používat.

Architektonické modely mohou mít různé typy reprezentace v závislosti na očekávaném

způsobu použití a množství prezentovaných informací. V případě CMS je to seznam,           

ve kterém je možné pomocí jednoduchých filtrů vyhledávat a zobrazovat požadované 

ZAINTERESOVANÝ 

UŽIVATEL

ARCHITEKTONICKÝ 

POHLED

Třída pro nabídky

Jeho zájem-cíl: Správa a 

kontrola nabídek

ARCHITEKTONICKÉ 

HLEDISKO

Druhy zobrazených údajů -

atribtů z nabídky

Možnosti filtrů atd.

ARCHITEKTONICKÝ 

MODEL

Struktura seznamu 

nabídek

reprezentujeodpovídá

obr. č.3- Schéma popisu architektury



19

výsledky - nabídky. Architektonický pohled by měl k uživateli hovořit jazykem a notací, 

kterým uživatel bude rozumět. Pohled by měl pokrývat oblasti zájmu daného subjektu           

a zodpovídat jeho dotazy. Měl by z daného hlediska pokrývat celý systém nebo předem 

definovaný a známý rozsah, a to v požadované míře detailu (MIKLOŠ, 2009). Příkladem 

jazyka a notace pohledu může být zobrazení jednotlivých atributů vložené nabídky. Např. 

v seznamu nabídek se primárně zobrazují data: ID nabídky, ulice, město, status nabídky atd.

3.3     Návrh architektonických hledisek
Vrátím se ještě na úplný začátek a uvedu, jak byla navrhována jednotlivá hlediska. Vstupem 

do procesu návrhu hledisek by měl být dokument popisující definice hledisek, jak je chápou 

zainteresované subjekty. V případě CMS to budou již zmiňované atributy nabídek. Co bude 

obsahem každého pohledu, by měl určovat alespoň jeden přiřazený případ užití, který bude 

definovat, na jaké typy otázek bude pohled odpovídat.

Následuje Use Case Diagram (Diagram případů užití), kde je znázorněno na základě jakých

akcí na webu či přímo v CMS je používaná podtřída Nabídky na mapě.

obr. č.4 - Use Case Diagram pro podtřídu Nabídky na mapě

návštěvník stránek 

vkládá novou nab. 

vyhledává nab. 

nastavuje"Upozornění e-mailem" 

uživatel CMS 

edituje údaje nab. 

mění statusy nab. 
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Jak z diagramu na obrázku č.4 vyplývá, podtřída Nabídky na mapě reaguje na akce 

návštěvníka stránek, pokud zvolí akci Vkládání nové nabídky nebo vyhledává na stránkách 

nabídku podle jeho zvolených kritérií. Dále tato sekce musí „odpovídat“, pokud se 

registrovaný návštěvník rozhodne editovat svou nabídku, změnit její status nebo pokud má 

návštěvník zájem uložit své požadavky na nemovitost a chce využít Upozornění e-mailem. To 

mu bude zasílat upozornění na každou novou nabídku, která by vyhovovala jeho 

požadavkům. Pokud zaměstnanec firmy - uživatel systému použije podtřídu Nabídky           

na mapě, je to v případě, kdy potřebuje vložit novou nabídku nebo vyhledává již vloženou 

nabídku v systému. Dalšími dvěma případy pak jsou editace některých údajů z nabídky nebo 

změna statusů již vložených nabídek na aktivní čí deaktivovaná.

Na základě Use Case Diagramu také můžeme napsat, jaké atributy a obsah má vlastně třída 

mít. Tomu již odpovídá architektonické hledisko. V CMS jsou téměř všechna vkládaná data 

od uživatelů systému, ale také od návštěvníků webu, popisována pomocí přiděleného ID 

(identifikačního čísla). Stejně je tomu i u jednotlivých nabídek. Dalším zobrazovaným 

atributem v sekci je ulice, kde je nabídka umístěna, město, typ nabídky (pronájem/prodej), 

datum vytvoření, developer (ano/ne), status (aktivní/deaktivován) a potvrzený (ano/ne). Díky 

těmto atributům, uživatel získá hned na první pohled do systému některé z těch 

nejdůležitějších informací, které o nabídce potřebuje vědět. Samozřejmě po kliknutí             

na nabídku, se dostává do detailní úrovně popisu nabídky. Dalším faktem je, že „návrh 

hlediska“ ovlivňuje také činnost, pro kterou má pohled sloužit. Hlavní úlohou pohledu je, aby 

subjekt zainteresovaný na architektuře mohl co možná nejjednodušeji pracovat                       

s informacemi, které potřebuje ke své práci“ (MIKLOŠ, 2009). To je v CMS řešeno pomocí 

filtrů, které jsou schopny vyfiltrovat nabídky podle zvolených atributů. Např. seznam všech 

nabídek pronájmů, které byly deaktivovány a jsou na Praze 5.

Pokud se již zmiňuji o filtrech, musím konstatovat některé nedostatky. Hlavními dvěma 

problémy je nezobrazování typu nemovitosti (byt/dům atd.), již mezi prvním základním 

zobrazením atributů (ID, město, typ nabídky atd.). Pokud tedy hledám konkrétní nabídku      

a filtr mi zobrazí více výsledků, jsem nucena každou nabídku rozkliknout a podívat se na její 

detail, což práci zdržuje. Dále je to absence možnosti filtrovat nabídky vložené pouze            

za období od - do. Nyní uživatel musí najít listy, mezi čísly 1, 2, 3… až 192, které odpovídají 

požadovanému datu a podle počtu nabídek na listech si pak jednotlivé nabídky spočítat. Tento 
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proces je dost zdlouhavý, v případě potřeby zhotovení rozsáhlejších statistik velmi náročný   

a snadno při něm dojde k chybě.

3.4     Grafické znázornění architektury 
Pro názornou představu o struktuře architektury CMS jsem vytvořila několik hierarchických 

schémat, které jsou součástí příloh na konci práce. První z nich (obrázek č.5) popisuje 

zjednodušenou architekturu celého CMS. Jsou zde jeho jednotlivé hlavní třídy, ohraničené 

černou linkou a následně jejich rozvržení na podtřídy. V následujících schématech (obrázky 

č.6, 7, 8, 9 a 10) je rozkreslena dílčí architektura jednotlivých podtříd. Pro lepší orientaci jsou 

orámované přerušovanou černou linkou. Nyní uvádím jednotlivé interpretace schémat 

číslované shodně se schématy v příloze.

Obrázek č. 5

Architektura celého CMS se skládá z hlavních tříd a jejich podtříd. Hlavní třídy jsou: 

Systémové nastavení, Správa přístupů, Správa jazykových mutací, Ostatní a Obsah 

prezentace. Jednotlivé podtřídy jsou zobrazeny ve schématech a jejich podrobnější dělení je 

pak předmětem dalších obrázků č.6 až 10. 

Obrázek .č.6

Třída Systémové nastavení má podtřídu Správa virtuálních serverů, kde jsou pomocí ID, 

identifikátoru URL a dalších kritérií evidovány webové stránky, se kterými je systém CMS 

aktuálně propojen. Podtřída Nastavení výchozích modulů obsahuje výpis modulů, které nyní 

stránka obsahuje. Moduly můžeme chápat jako aplikace nebo jednotlivé části stránky, které 

jsou na sobě nezávislé. 

Obrázek č.7

Třída Správa přístupů obsahuje podtřídu Role, kde Admin může editovat dosavadní 

kompetence jednotlivých rolí nebo může vytvořit roli novou, či stávající úplně odstranit. 

Podtřída Uživatelé obsahuje kontaktní údaje všech návštěvníků stránek, kteří vyplnili 

kontaktní formulář za účelem registrace. V této podtřídě jim mohou být udělena „mimořádná“ 

práva, jako je přístup k editaci menu či jejich oprávnění k administraci.
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Obrázek č.8

Správa jazykových mutací je třídou, kde v podtřídě Jazyky dochází k nastavení či přidání 

nových jazykových mutací. Tato funkce je zde kvůli možnosti psát popis inzerátu                   

i v anglickém znění. Překlady textů obsahují notifikace, které se zobrazují např. při přejetí 

myši po obrázku.

Obrázek č.9

Tento obrázek představuje jednoduchou třídu Ostatní, kde je umístěna pouze jedna podtřída 

Protokol. V ní jsou protokoly, které se na stránkách zobrazují jako reakce na vykonanou akci 

návštěvníka. Po přihlášení je to např. oznámení „byl jste přihlášen“ nebo „zadali jste špatné 

heslo“.

Obrázek č.10

Toto poměrně rozsáhlé schéma zobrazuje třídu Obsah prezentace. První podtřídou je 

Konstruktor menu, kde jsou uvedeny jednotlivé položky - nadpisy menu na stránkách, které je 

možné editovat a měnit jejich pořadí. Podtřída Nabídky na mapě eviduje všechny vložené 

nabídky nezávisle na jejich statusu. Každá nabídka je identifikována pomocí ID, ulice, města 

atd. Body na mapě je podtřída, kde uživatel systému vytváří pomocí souřadnic na Google 

maps jednotlivé body, které reprezentují občanskou vybavenost okolí. Jsou opět 

identifikovány podle ID, adresy atd. Podtřída Projekty na mapě zaznamenává developerské

projekty, které byly vytvořeny uživatelem systému. Jejich detail se skládá z „kampaně“ 

projektu, což je obecné představení projektu, plus detaily jednotek bytů, které projekt má. Ty 

mají stejnou charakteristiku jako jednotlivé nabídky na mapě. V podtřídě Uživatelé mapy jsou 

evidováni všichni uživatelé, kteří na stránkách vyplnili formulář pro registraci za účelem 

přihlášení na stránky nebo vložení nabídky. Zde jsou také detaily k jejich účtu, např. 

nastavení služby Košík. Dokumenty jsou podtřídou, kde mohu editovat již uložené                  

a zobrazené dokumenty na stránkách nebo zde mohu vložit dokument nový. V podtřídě 

Fotogalerie jsou všechny nahrané obrázky a fotografie, které jsou použity v prezentaci webu 

(logo bezrealitky.cz, loga partnerů atd.) nebo byla použita pro galerii developerských 

projektů. Obrázky je zde možné editovat, vkládat či mazat. Předposlední je podtřída E-

mailové notifikace, kde dochází k nastavení šablon pro automatickou odpověď. Poslední jsou 

Patičkové notifikace, kde jsou uložena oznámení, která se promítnou na stránkách 
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automaticky. Je to např. po vložení nové nabídky zobrazený text: „Prosím žádní realitní 

makléři“. Kvůli flexibilitě tato oznámení nejsou pevnou součástí kódu stránek.

3.5     Typ architektury
Architektura tohoto CMS je třívrstvá a skládá se z těchto tří vrstev:

 Datová vrstva: slouží pro uložení dat

 Aplikační vrstva: určuje postup a logiku posloupnosti zpracování dat

 Prezenční vrstva: zobrazuje požadované výsledky uživateli

Funkcionalita jednotlivých vrstev je potom v praxi následující. Např. uživatel chce              

na stránkách vložit novou nabídku. Jednotlivá data z nabídky se ukládají do Datové vrstvy. 

Pokud si pak uživatel chce ověřit, jak jeho nabídka vypadá na stránkách, pracuje Aplikační 

vrstva, která spojuje dotaz uživatele s uloženými daty. To, jak se nabídka zobrazuje             

na stránkách, zajišťuje Prezenční vrstva.
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3.6     Shrnutí
Závěrem této kapitoly o architektuře CMS bych ráda řekla, že na úplném počátku při pouhém 

přemýšlení o typu a využití IS má dojít k představě jasného „stavebního plánu“. Je to plán,        

ve kterém se na systém a jeho využití dívá z více pohledů. Je nutné definovat jeho standardy

a základní pravidla. Systém bychom totiž měli vnímat jako účinný komunikační nástroj, kde 

lze mít na jednom místě vše potřebné. Stejně tak jako jiný IS, je i CMS bránou mezi firmou, 

podnikovými strategiemi a webovou stránkou, která je v podstatě implementací obchodní 

strategie a předmětem obchodu firmy. Úlohou architektury je zajistit, aby jednotlivé 

komponenty a jejich propojení co nejlépe podporovaly všechny podnikové procesy                

a strategie. V návaznosti na kritéria pro dobrou architekturu IS bych ráda stručně uvedla pět 

bodů, kde architektura CMS není dostačující a systém tak plně neuspokojuje potřeby firmy. 

Jak už jsem uvedla na začátku práce, stránky které systém spravuje, se začaly velmi rychle 

rozvíjet a s tím přibylo i spoustu potřeb, se kterými v začátcích při pořizování systému nebylo 

počítáno. V průběhu této kapitoly jsem již zmínila nedostatečnou funkcionalitu filtrů a stručně 

uvedu pouze slabší místa systému. Současná architektura CMS neumožňuje:

1. Implementaci filtrů pro práci s vloženými daty

2. Možnost vložení interních komentářů k účtům majitelů nebo k jednotlivým nabídkám

3. Komplexnější galerii pro fotografie, obrázky či další multimedia

4. Možnost práce s již nastavenými přístupovými údaji majitelů inzerátu

5. Statistiky
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IV. Kapitola

4. Analýza funkcionality

Základním termínem, které slovo funkcionalita obsahuje ve svém slovním kořeni, je funkce.

Tu bychom mohli definovat jako prvek chování systému, vyjadřující co má systém dělat, bez 

důrazu na to, jak to dělá. V případě CMS můžeme mluvit o funkci, kdy např. dochází            

k automatickému ukládání osobních údajů majitele inzerátu, do „složky“ Uživatelé mapy.    

Při detailní analýze/návrhu funkcí systému, sledujeme tyto atributy funkce: 

- cíl, vstupy, výstupy,

- zodpovědnou organizační jednotku a pracovní role, 

- související zákony a předpisy, využívané technologie a zdroje.

Stejné požadavky platí i u analýzy funkcí CMS. Jaké jsou cíle, vstupy a výstupy funkce 

v systému? Jaká je zodpovědná organizační jednotka a pracovní role? Jaké jsou související 

zákony a předpisy v okolí systému? Jaké technologie a zdroje využívá? Právě na tyto otázky 

se pokusím zodpovědět v průběhu této kapitoly. Mohli bychom také říci, že funkce je 

charakterizována primárně svými vstupy a výstupy, nikoliv postupem zpracování, který je 

naopak primární u procesu. Funkce je prvkem chování IS, resp. jeho aplikací. Právě souhrn 

funkcí určuje jeho funkcionalitu. Pokud je funkce zpracována transakčním zpracováním, 

nazývá se transakcí. V případě CMS je to např. vytvoření nového inzerátu, načtení fotografií 

k inzerátu, vytvoření účtu nového majitele atd. Základním předpokladem pro nastavení

správné funkcionality, je představa uživatele, co má systém dělat a k čemu sloužit.

4.1     Use Case Diagram
Ke splnění výše uvedeného cíle a zjištění co vlastně od systému chci patří dnes mezi 

nejpoužívanější nástroje Use Case Diagram. Je to diagram, který slouží k analýze 

funkcionality systému. Ukazuje množinu případů užití, aktérů a jejich vztahy. Use Case 

Diagram ukazuje, kteří aktéři odpovídají za jaký případ užití. Podle webové stránky firmy 

zabývající se vývojem nástrojů pro efektivní projekty by měl diagram primárně zachycovat 

komponenty důležité pro funkcionalitu systému. Dále pomáhá určit nejdůležitější atributy 
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systému a definovat stěžejní požadavky. Je důležité poznamenat, že Use Case Diagram je od 

základu odlišný od sekvenčních nebo vývojových diagramů, protože se nesnaží zobrazovat 

pořadí nebo četnost systémových akcí a subakcí. Není zde zobrazená jakákoliv návaznost akcí

či jejich posloupnost.

Use Case Diagram má pouze 4 hlavní elementy: aktéry, kteří vstupují do interakce se 

systémem, systém samotný, use cases - případy užití a linie, které znázorňují vztahy mezi 

elementy. Diagram nemá zobrazovat mimořádné chování např. v případě error nebo ilustrovat 

jednotlivé kroky, které musí být provedeny při dokončení úkolu. Klíčovým komponentem je 

aktér sám, protože na něm jsou závislé všechny případy užití. Aktérem je ten, díky němuž je 

systém aktivován a na základě jeho dotazů - aktivitě, musí systém odpovědět. Může to být 

uživatel nebo i jiný spolupracující systém. V případě CMS to jsou návštěvníci webu              

a zaměstnanci firmy - uživatelé systému (GATHER SPACE, 2009).

V případě uživatele CMS jsem již na začátku zmínila, že přístup do systému není pro všechny 

jednotný. V diagramu na následující straně je proto uveden uživatel s plným přístupem          

a administrátor. Jednotlivé role uživatelů nejsou zahrnuty. Kvůli přehlednosti nejsou           

do diagramu zakresleny vzájemné vztahy mezi aktéry.
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Use Case Diagram pro CMS

návštěvník  
stránek 

vložení nabídky 

extend 

include 

vyhledávání nabídek 

include 

include 

include 
uživatel CMS 

uživatel CMS 

extend 
extend 

stahování dokumentů 

specifikace údajů o nabídce 

editace stávajících údajů 

nahrávání dokumentů 

vkládání bodů na mapu 

vkládání nových uživatelů 

Košík nastavení upozornění e-mailem 

registrace/login 

vkládání fotografií 

správa systémového nastavení 

definice rolí 

obr. č.11- Use Case Diagram
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Pro popis předešlého diagramu nejdříve musím vysvětlit často používané vztahy „include“     

a „extend“ v předešlém obrázku. Podívejme se na to, jak lze obecně charakterizovat prvky 

include a extend podle Kravala, autora mnoha odborných článků o tomto tématu. Extend říká, 

že „případ užití A je de facto plně funkční i bez extendujícího případu užití B a celý navržený 

informační systém by bez B byl pouze ochuzen o přídavnou funkcionalitu, ale byl by funkční. 

Když však použijeme „vytknutí“ pomocí include, pak případ užití A přímo oslovuje B,           

a proto případ užití A bez vytknutého případu užití B není kompletní a tedy ani funkční“

(KRAVAL, 2009, článek č. 66). Existují dvě možnosti, jak může jeden případ užití „vyvolat“ 

druhý případ užití:

1. Přímo přes include. Jeden případ užití má ve své vnitřní implementaci (například ve 

scénáři) přímé oslovení a přímé zavolání druhého případu užití. Důsledek: Ve scénáři 

nalezneme odvolávku na jiný případ užití (a z toho plynoucí závislost A na B). 

2. Nepřímo přes extend. Případ užití nejprve definuje bod extenze a k němu se „vyvolávaný“ 

případ užití (zde B) zaháčkuje a za podmínky definované v bodě extenze se také vyvolá. 

Důsledek: Ve scénáři nenalezneme odvolávku na vyvolaný případ užití (KRAVAL, 2009, 

článek č. 66).

V diagramu na obrázku č.11 figurují tři hlavní aktéři, kteří jsou v interakci se systémem        

a jejichž konání aktivuje CMS. Nejprve je to návštěvník stránek, který na stránkách může 

začít s následujícími akcemi, které v diagramu představují jednotlivé případy užití. Je to: 

vložení nabídky, stahování dokumentů, vyhledávání nabídek a registrace na stránky. Na akce 

vložení nabídky a vyhledávání nabídek se pak „nabaluje“ celá řada dalších akcí - procesů, 

které návštěvník musí projít (vztah „include“) nebo je může ignorovat (vztah „extend“). První 

případ užití vložení nabídky je rozšířeno o další případy použití vkládání fotografií                 

a registrace/login. Vztah extend u vkládání fotografií říká, že tento krok není povinný. 

Návštěvník při tvorbě nabídky má možnost vložit fotografie k nemovitosti, ale také nemusí   

a tento krok může přejít. Proto je případ užití připojen vztahem extend, protože proces 

vkládání nabídky funguje i bez tohoto kroku a na druhou stranu ke vkládání fotografií se jako 

návštěvník stránek nemohu dostat jiným způsobem než přes funkci vložit nabídku. Vztahem 

include je připojena registrace/login, které jsou nutným krokem při tvorbě nabídky. Nabídka 

totiž musí být provázaná se svým „majitelem“. Registrace je připojena i normálním vztahem, 

protože ji návštěvník stránek může udělat, aniž by chtěl např. vkládat nabídku. Dalším 
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případem užití je stahování dokumentů, které vyvolává reakci CMS, ale neskládá se 

z žádných dalších procesů. Návštěvník pouze klikne na požadovaný dokument a začne 

stahovat. Složitější je však funkce vyhledávání nabídek, která se skládá z dalších procesů. Při 

jakémkoliv vyhledávání musím specifikovat své požadavky na nemovitost (adresa, dispozice, 

typ atd.), což je připojeno vztahem include. Dalšími dvěmi vedlejšími funkcemi jsou 

nastavení upozornění e-mailem a Košík. První funkce slouží jako upozornění na nové nabídky 

odpovídající kritériím návštěvníka. Tuto funkci je ale možné aktivovat pouze po vyhledávání 

a zobrazení relevantních výsledků (vztah extend), zároveň ji však není možné využít bez 

registrace či loginu (vztah include). Stejně je tomu s funkcí Košík. Ten může sloužit pro 

ukládání vybraných nabídek pod „účet“ návštěvníka (vztah include). Je k tomu tedy nutná 

registrace či login, proto je také připojena vztahem extend. 

Pokud se podíváme na dalšího aktéra, je to zaměstnanec firmy - uživatel systému. Jeho 

případy použití systému jsou: vkládání fotografií, registrace/login, editace stávajících údajů 

(vložené nabídky a údaje o majitelích nabídek), nahrávání dokumentů, vkládání bodů          

na mapu, vkládání nových nabídek a uživatelů (návštěvníků stránek). Jeho případy užití už se 

dále nerozvětvují o další případy použití, protože na rozdíl od návštěvníka stránek může 

vytvářet např. nové nabídky bez vyplnění kontaktních údajů.

Posledním aktérem je Admin, u něhož jsem chtěla v diagramu znázornit pouze dva případy 

užití. Prvním jsou označeny akce systémového nastavení, kde se spravují virtuální servery     

a dále nastavení výchozích modulů. Druhým je případ užití, kdy Admin definuje, edituje, 

zakládá nebo maže jednotlivé role uživatelů.

4.2     Aktérová a Procesní škola
Každý případ užití na diagramu představuje jednotlivý úkol, který systém potřebuje řešit. 

V CMS je to např.: vložit nabídku, zaregistrovat se, přihlásit atd. Jak bylo v diagramu 

znázorněné, některé případy použití mohou zahrnovat úkoly, které jsou prezentovány jinými 

případy použití. Např. při dokončení vložení nabídky musím vyplnit své registrační údaje, aby 

nová nabídka mohla být odeslána a aktivována. Registrační údaje vystupují jako samostatný 

případ použití, v této akci je však součástí případu použití vkládání nové nabídky. Tento 

pohled popisuje Kraval ve svém článku o rozkladech procesů v podniku (2008, článek č. 55).

Podle autora článku můžeme postupný rozklad procesů popsat pomocí tzv. Procesní školy. 

V předchozím diagramu byl uplatněn pohled tzv. Aktérové školy, který popisuje prvky 
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z okolí systému (Aktéry), kteří potřebují systém a kterým systém předává informace.      

Postup Procesní školy je následující: „najdi všechny činnosti neboli procesy podniku v okolí 

takové, které vedou k použití systému, následně tak najdeš případy užití vyvolané z těchto 

procesů podniku“ (KRAVAL, 2008, článek č. 55). Jinými slovy se podíváme, co se děje 

v okolí CMS a ne, kdo jaké procesy má na starosti nebo je spouští. Výhodou tohoto pohledu 

je, že umožňuje popsat chod procesů CMS a zároveň umožňuje systematický rozklad procesů 

a tím dává řád mezi případy užití. Schéma je součástí příloh na straně.. jeho popis uvádím 

zde. Schéma na obrázku č.12 bychom mohli nazvat jako „Oblasti řešení CMS“. Strom 

znázorňuje postupné „zjemnění“ procesů, které v okolí systému probíhají. V tomto případě 

konkrétně   na webových stránkách. První horní políčko stromu znázorňuje „top“ proces, 

který zahrnuje všechny ostatní procesy podporované CMS. Ty se potom v další úrovni již 

rozkládají do všech možných typů procesů, ke kterým v okolí CMS dochází. Další úrovní 

jsou již jednotlivé subprocesy. Tedy např. pokud na stránky vkládám nabídku, musím ji 

nejdříve umístit na mapu (tak určím její souřadnice), poté napíšu popis nabídky, vložím 

fotografie, zvolím, jestli chci zobrazit nebo skrýt své kontaktní údaje a nakonec provedu 

registraci nebo pokud jsem již zaregistrovaný, provedu login. Jak je ze schématu patrné, 

všechny procesy se skládají z několika subprocesů. Pouze v jednom případě, kdy stahuji 

dokument ze stránek, aktivuji jen jeden proces a to pouhým klikem na tlačítko „stáhnout 

dokument“.

4.3     Procesy v CMS 
Pokud je funkce vstup a výstup, co je potom prostor mezi vstupem a výstupem? Tímto 

prostorem nebo akcí mezi začátkem a koncem je proces. Můžeme říci, že proces je účelně 

naplánovaná a realizovaná posloupnost činností, ve kterých za pomoci odpovídajících zdrojů 

probíhá transformace vstupů na výstupy. Proces je systém, který je inicializován definovanou 

událostí. Následné události poté aktivují činnosti (funkce, procedury) tak, aby systém dospěl 

k požadovanému cílovému stavu. Další důležitou charakteristikou je fakt, že proces je         

na rozdíl od funkce měřitelný. V případě serveru bezrealitky.cz se zejména díky měření         

a statistikám monitoruje, jaké procesy jsou klíčové pro rostoucí počet vložených inzerátů      

a celkovou návštěvnost stránek. A pokud je proces pozměněn, jaký důsledek to má v příštích 

měsících. V návaznosti na Use Case Diagram na straně 27, uvádím na následující stránce 

tabulku, kde můžeme vidět pokračování procesů a jejich úplnou dekompozici. Třetí sloupeček 

říká, jaké atributy každé funkce jsou použity v konkrétním procesu.
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Dekompozici jednotlivých procesů popisuji v tabulce č.1. Proces Vkládání inzerátu je zajištěn 

funkcemi Nabídky na mapě, kdy data jsou podle jednotlivých hlavních atributů dělena na: ID, 

ulice, město, typ, datum vytvoření, developer (ano/ne), aktivní (ano/ne), potvrzený. Dále je to 

funkce Fotogalerie, jejíž atributy ukládají fotografii a data podle atributů: nahraný obrázek, 

Proces Jaké funkce reagují Užité atributy funkce

Vkládání inzerátu  1) Nabídky na 

mapě

 2) Fotogalerie 

 3) Uživatelé mapy

1) ID, ulice, město, typ, datum vytvoření, 

developer (ano/ne), aktivní (ano/ne), potvrzený

2) nahraný obrázek, ID, velikost, popis

3) ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon

Vyhledávání  Nabídky na mapě ID, ulice, město, typ, datum vytvoření, 

developer (ano/ne), aktivní (ano/ne), potvrzený

Přihlášení na 

stránky

 Uživatelé mapy ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon

Upozornění      

e-mailem

 1) Uživatelé mapy

 2) Nabídky na 

mapě

1) ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon

2) ID, ulice, město, typ, datum vytvoření, 

developer (ano/ne), aktivní (ano/ne), potvrzený

Košík  1) Uživatelé mapy

 2) Nabídky na 

mapě

1) ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon

2) ID, ulice, město, typ, datum vytvoření, 

developer (ano/ne), aktivní (ano/ne), potvrzený

Dokumenty  Dokumenty ID, jméno, datum, anotace, poslední verze, 

schválená verze, publikovaná verze

Tabulka s jednotlivými procesy, funkcemi které na ně reagují a s atributy funkcí, které ukládají 

jednotlivá data.

Tabulka č.1- Rozklad procesů
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ID, velikost, popis. Poslední funkcí procesu jsou Uživatelé mapy, kde jsou data rozdělena   

na: ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon. Dalším procesem, který je na stránkách 

nejfrekventovanější, je Vyhledávání. To je možné díky funkci Nabídky na mapě a jejich

atributům. Proces Přihlášení na stránky se realizuje přes funkci Uživatelé mapy. Kdy systém 

pracuje s již zmiňovanými atributy: ID, jméno, příjmení, e-mail, telefon? V případě, že má 

návštěvník zájem o Upozornění e-mailem, systém pracuje s funkcí Uživatelé mapy a Nabídky 

na mapě (atributy viz tabulka). Kombinací stejných funkcí funguje i proces s názvem Košík. 

Návštěvník webu si uloží ke svému účtu (Uživatelé mapy) své požadavky na nemovitost 

(Nabídky na mapě) a pokud se objeví nabídka, které vyhovuje jeho požadavkům, bude mu    

o tom zaslána zpráva na e-mail. Posledním procesem je Stahování dokumentů. Na tuto akci 

reaguje funkce Dokumenty a příslušný dokument, který je popsán pomocí: ID, jméno, datum, 

anotace, poslední verze, schválená verze, publikovaná verze.

Protože v diagramu jsem se věnovala pouze procesům, které jsou aktivovány díky 

návštěvníkovi stránek nebo uživateli systému, zmíním ještě případ, kdy jedno funkční místo 

odpovídá za celý proces a další funkční místo pouze za jednotlivé činnosti v rámci procesu. Je 

to případ, kdy uživatel na stránkách vyhledává podle svých zadaných parametrů nemovitost. 

Relevantní výsledky se mu zobrazí na mapě (proces probíhající díky funkci Nabídky na 

mapě) a spolu s nimi se zobrazí ještě jednotlivé body - markery v mapě, které označují 

restaurace, obchody, poštu a další občanskou vybavenost v okolí. Automatické zobrazení 

těchto bodů je díky funkci Body na mapě, která podle zobrazení mapy na stránkách 

automaticky zobrazuje body, díky uloženým hodnotám souřadnic technologie Google maps 

API.  Tato funkce je přidanou hodnotou stánek, protože přesto, že uživatel o tyto informace 

„nezažádal“, zobrazí se mu spolu s vyhledanými relevantními výsledky. Pokud tedy hledám 

např. pronájem v ulici Mánesova, zobrazí se mi na mapě i okolní restaurace, bary, pošta atd.

4.4     Automatizace procesů
Další otázkou je, jaké činnosti lze podporovat nebo automatizovat funkcemi CMS. Jak už

jsem zmínila, v případě našich webových stránek se jedná zejména o situace, kdy uživatel 

udělá nějakou akci a čeká reakci stránek - systému. V případě vyhledávání nabídek je to tedy 

vyfiltrovaní relevantních výsledků nebo odpověď, že podle požadovaných kritérií neexistuje 

žádná vložená nabídka. Pokud se návštěvník přihlašuje na stránky, zobrazuje se mu 

automatizované oznámení: „Byl jste přihlášen“ nebo „Zadal jste špatné heslo“. Plně 
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automatizovaná je také funkce E-mailové notifikace, kdy jako následek na stanovenou akci je 

automaticky zaslána e-mailová šablona na adresu návštěvníka.

V případě CMS jsou sbírána a uchovávána všechna data, která návštěvník na stránky vloží. 

Tzn. pokud vkládá nabídku, ale nedokončí ji úspěšně (např. odejde ze stránek uprostřed 

procesu vkládání, zavře prohlížeč atd.), nedokončená nabídka je v systému po určitou dobu 

také uložena a označena statusem „neaktivní“ a „nedokončená“. Čas, po který jsou tyto 

nabídky uchovávány je 24 hodin. Poté jsou ze systému automatizovaným procesem 

odstraněny. Nutné je ještě dodat, na základě jakých podnětů (událostí) na stránkách dochází 

k transformaci dat. Ve všech případech je akce zahájena po kliku na nějaké „aktivační

tlačítko“. V případě vyhledávání nemovitostí je to tlačítko hledej, při vkládání nové nabídky 

vložit, v kontaktním formuláři odeslat, v registraci přihlásit atd. Klik tedy spouští akci a zasílá 

dotaz systému.

Většinu procesů, které na stránkách a tedy i v CMS probíhají, bychom proto mohli hodnotit 

jako procesy klíčové, protože vedou k naplnění poslání firmy (provoz kvalitních webových 

stránek) a uspokojují tak vnějšího zákazníka - návštěvníka stránek. Zároveň jsou procesy 

existenčními, protože vedou k trvalé prosperitě firmy (pokud stoupá návštěvnost stránek, 

zvyšuje se a zkvalitňuje jejich obsah přírůstekm nových nabídek od majitelů). Všechny 

procesy jsou jasně strukturované a pokud bychom je dále klasifikovali, mohli bychom říci, že 

jsou opakovatelné, protože vždy začínají stejným vstupem a končí stejným výstupem. Příklad 

pro vložení nabídky: vložím povinné údaje, odešlu požadavek na vytvoření nové nabídky, 

potvrdím aktivační link v emailu, nabídka se zobrazí. Jsou to také hodnototvorné procesy, 

protože jejich výsledky tvoří hodnotu a obsah stránek. Procesy v CMS jsou tedy definované

sledy činností, vedoucí k dosažení definovaných cílů.

Na následující stránce uvádím grafické znázornění procesu, kdy neregistrovaný návštěvník 

stránek chce vytvořit novou registraci a systém tak reaguje na určitou událost.
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Případ neregistrovaného uživatele webových stránek:

Obrázek č.13 znázorňuje situaci, kdy neregistrovaný návštěvník stránek klikne na tlačítko 

Přihlásit/Zaregistrovat. Jelikož je na stránce např. poprvé, vyplní kolonky pro novou registraci 

(jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa a zaškrtne políčko: Souhlasím se smluvními 

podmínkami). Poté klikne na tlačítko „potvrdit“. Systém přijme žádost o novou registraci      

a zkontroluje, jestli uvedený e-mail již nebyl použit v předchozích registracích (v podtřídě 

Uživatelé mapy). Poté údaje uloží a automaticky zašle potvrzovací e-mail s oznámením, že 

registrace úspěšně proběhla a je nutné ji potvrdit klikem na následující link (do té doby jí 

v CMS zůstane status neaktivní). Příjemce musí provést klik a teprve tak dojde ke změně 

statusu uložené registrace na aktivní. Příjemce - návštěvník stránek se tak může na stránky 

přihlásit již požadovaným loginem (e-mailová adresa a heslo).

Podtřída 

Uživatelé mapy
Žádost o přihlášení návštěvníka na web

Aktivace registrace

Nutnost kliku na link v přijatém e-mailu

Potvrzení úspěšné registrace na e-mail 

žadatele

Ověření vyplněných kontaktních údajů

Nutnost vyplnění a odeslání registrace

Seznam již 

registrovaných 

uživatelů

obr.č.13- Reakce systému na akci
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4.5     Hierarchie funkcí
Ráda bych se nyní podívala na hierarchii funkcí z pohledu uživatele systému, kterou uvádím 

na následujících schématech. Jedná se konkrétně o funkce podtříd Nabídky na mapě              

a Uživatelé mapy.

Hierarchie funkcí Nabídky na mapě.

Nabídky na 

mapě

Nabídka č.1

Deaktivovat 

označené

Smazat 

označené

Odeslat 

reaktivaci na

označené

Popis nabídky

Přidat nabídku

Editovat

obr. č.14- Schéma funkcí podtřídy Nabídky na mapě                                                                              

Nabídka č.1 Nabídka č.1

Uživatel

Editovat
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Jak je z obrázku č.14 patrné, každá nabídka z podtřídy Nabídky na mapě má podřazenou 

funkci editovat popis nabídky a uživatel (majitel nabídky). Nadřazenými funkcemi jsou: 

odeslat reaktivaci na označené, deaktivovat označené, smazat označené a přidat nabídku. 

Tyto funkce se totiž vztahují ke všem nabídkám, které kdy byly do systému vloženy a je 

jedno, jaký status (aktivní/neaktivní) zrovna mají. Toto schéma také ukazuje duplikaci funkcí 

v systému. Jedná se o funkci Uživatel (ohraničen červenou linkou). Ta je součástí každé 

nabídky, protože informuje o tom, kdo je majitelem nabídky, což je žádoucí. Velkým 

nedostatkem však je, že pokud edituji údaje o majiteli (např. dostanu žádost o změnu jeho 

uvedeného tel. čísla), musím tento údaj přepsat v podtřídě Nabídky na mapě, funkce Uživatelé

a také v podtřídě Uživatelé mapy, kde najdu příslušného majitele a údaj přepíši (viz. 

následující schéma).

Uživatel č.1 Uživatel č.2

Editovat

Nabídky

Košík

Upozornění

Uživatel č.3

Obnovit

Smazat označené

Přidat uživatele

Popis uživatele

Uživatelé mapy

obr. č.15-  Schéma funkcí podtřídy Uživatelé mapy

Hierarchie funkcí pro podtřídu Uživatelé mapy:
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Schéma na obrázku č.15 ukazuje hierarchii podřazených funkcí u jednotlivých uživatelů 

(editovat popis uživatele, jeho vložené nabídky, obsah jeho košíku a upozornění e-mailem -

pokud má nastaveno). Dále uvedené nadřazené funkce (smazat označené, obnovit a přidat 

uživatele), které obsahuje podtřída Uživatelé mapy, a které se vztahují na všechny vložené 

uživatele do systému.

4.6     Aktivace funkcí
Uvedu ještě, jak v praxi na webu dochází k postupné aktivaci funkcí po zadání požadavku 

„Vložit novou nabídku“. Struktura aktivace funkcí je následující:

Vlož

Popiš                  Nejnižší úroveň funkční hierarchie. Funkce viditelné uživateli stránek i CMS

Vytvoř

Spoj

Potvrď                      Vyšší úroveň funkční hierarchie. Funkce neviditelné.

Aktivuj

Zobraz

Tlačítkem Vlož návštěvník dá pokyn k otevření podstránky pro vkládání nových nabídek. 

Funkce Popiš ukládá popis nabídky. Po dokončení popisu nabídky uživatel volí Vytvoř. Tímto 

tlačítkem dostává systém pokyn k uložení údajů přes CMS do databáze. Funkce Spoj provede 

spojení mezi podtřídou Uživatelé mapy a Nabídky na mapě, kdy nabídku spojí s příslušným 

majitelem, který inzerát zadal. Zároveň funkce Potvrď, automaticky odešle email na adresu 

zadavatele nabídky se zprávou o vložení nabídky. Pro její aktivaci musí kliknout                  

na zobrazený link. Po kliku na link, dochází k aktivaci nabídky pomocí funkce Aktivuj           

a k jejímu zobrazení na stránkách pomocí funkce Zobraz.
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4.7     Kontextový diagram
Na funkcionalitu CMS jsem již nahlížela z pohledu Diagramu Use case, dekompozice 

jednotlivých procesů, schématem reakce systému na dotaz a zobrazením hierarchie funkcí 

některých podtříd. Ráda bych však ještě využila pohledu na funkcionalitu CMS přes 

Kontextový diagram. Ten popisuje vztah systému a jeho okolí., pokud probíhá přenos dat. 

Jinými slovy, co systém aktivuje a jakým způsobem probíhá následná reakce. Měl by také 

odpovídat tomu, jaké byly požadavky uživatele na systém. Vychází ze studia událostí, ke 

kterým mezi systémem a subjekty v jeho okolí dochází.

Příklad na obrázku č.16, kdy je zahájen datový tok ve směru do CMS, je díky tzv. Řídící 

události (Control), která může být odvozená od kliku návštěvníka na nějaké z aktivačních 

tlačítek na webových stránkách (vlož, stáhnout, zaregistrovat se, přihlásit atd.) nebo díky 

aktivitě uživatele systému v systému (editace, vkládání, mazání atd.). Datový tok z CMS 

směrem ven je díky Datové události (Flow oriented), která má pouze jeden směr a to na 

webové stránky. I přesto, že změnu provádí uživatel systému, dělá to z důvodu, aby nějakým 

způsobem pozměnil obsah webu. Proto se každý dokončený proces zobrazuje pouze zde. Jak 

je ze schématu zřejmé, veškerá data v CMS (v databázi) může měnit pouze uživatel systému 

Webová stránka

       CMS

Hranice systému

Datový tok 

(akce, událost)

Datový tok 

(reakce)

obr. č.16- Kontextový diagram

Návštěvník 

stránek

Uživatel 

systémuDatový tok 

(akce, událost)
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(s patřičnými přístupovými pravomocemi). Návštěvník stránek také zasahuje a mění část dat, 

ale ne přímým vstupem do systému. Jsou to pouze údaje, které sám vložil. Ty může editovat 

či odstranit právě přes webové stránky. 

4.8     Diagram datových toků
Poslední pohled na funkcionalitu bude přes Diagram datových toků (DTD), který popisuje 

vnitřní funkcionalitu systému a vychází z předchozí analýzy toků dat v Kontextovém 

diagramu. V tomto diagramu jsou popsány toky dat a místa, kterými procházejí jak 

v samotném systému, tak v jeho okolí. 

Následující schéma DTD použiji pro konkrétní proces Vkládání nového inzerátu na stránky.

Na obrázku č.17 vidíme tři hlavní terminátory. Je to návštěvník stránek, web a uživatel 

systému. Ty představují subjekty z okolí systému, které již byly uvedené v Kontextovém 

Web

Návštěvník 

stránek 

Nabídky na mapě

Přidat 

nabídku

Proces Vložení nabídky

Proces Zobrazení

nabídky

Terminátor

Terminátor

Datastore

Funkce 

(proces)

Hranice 

systému 

obr. č.17- Diagram datových toků

Uživatel 

systému 

Terminátor

Web

Proces Vložení 

nabídky

Proces Přenosu dat 

nabídky

Proces Přenosu dat 

nabídky
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diagramu a které aktivují činnost systému. Šipky ukazují tok informací mezi terminátory, 

datastore a funkcí systému. V případě procesu Vkládání nabídky, dochází k přenosu datových 

toků směrem do systému, pokud návštěvník stránek vloží nabídku na web nebo pokud          

do systému vkládá údaje přímo zaměstnanec - uživatel systému. V případě návštěvníka 

stránek se zapisovaná data „do“ webu automaticky převádí do systému, kde je aktivována 

funkce Přidat nabídku. Po dokončení procesu vkládání tato funkce pošle data z nabídky do 

Datastore Nabídky na mapě. V případě, že má nová nabídka status „aktivní“, je zobrazena 

online na webu. A to díky Datastore, ze kterého proudí data přímo do Terminátoru web. 

Datastore Nabídky na mapě tak zobrazuje všechny nabídky, které mají status „aktivní“. 

Červená přerušovaná čára ukazuje hranici systému. 

4.9     Shrnutí
Závěrem této kapitoly o funkcionalitě bych ráda doplnila, že jsem zde záměrně uvedla větší 

počet schémat, jako byl Use Case Diagram, schémata s hierarchiemi funkcí, Kontextový 

diagram a další. Na těchto obrázcích jsem chtěla demonstrovat jednotlivou funkcionalitu 

CMS, v různých případech z každodenní praxe, kdy je systém používán prostřednictvím 

webových stránek nebo přímo uživatelem systému. Jak už jsem naznačila v průběhu kapitoly, 

funkcionalita některých funkcí není dostatečná nebo je z nepochopitelných důvodů řešená 

příliš složitě. Tento případ je názorně zřetelný na schématu Hierarchie funkcí (obr. č. 14 a    

č. 15).  U schématu č.15 - Uživatelé mapy, je červeným rámečkem zvýrazněn Uživatel           

a možnost editace. Stejně tak je tomu u schématu č.14- Nabídky na mapě. Problémem je, že 

tyto dvě podtřídy nejsou v oblasti Uživatel a editace mezi sebou kompatibilní. Pokud tedy 

potřebuji změnit některý z údajů u uživatele, musím tuto změnu provést v obou podtřídách. 

K této „akci“ bohužel v praxi dochází několikrát denně, protože návštěvníci stránek nemají 

možnost své vložené údaje editovat přes web. Volají proto na infolinku nebo píší e-maily se 

žádostí o změnu. Dalším nežádoucím efektem, jehož výskyt se bohužel stále stupňuje 

s přibývajícími nabídkami, je mix nabídek. K tomuto jevu dochází, pokud dva návštěvníci 

stránek vkládají svou nabídku ve stejný čas a ve stejném čase ji potvrdí. Stává se, že kontaktní 

údaje a fotografie „migrují“ ke druhé nabídce. Kontakty a fotografie se prohodí, a pokud 

majitel nezkontroluje svou nabídku, dochází v praxi k situaci, kdy uživateli, který pronajímá 

byt volají zájemci o koupi pozemku a naopak tomu, který prodává pozemek, volají zájemci o 

pronájem bytu.

Tato situace není příjemná z důvodu vysvětlování rozzlobeným klientům, že firma za to 

v podstatě nemůže a záměna rozhodně nebyla úmyslná. Dalším faktem je, že zpětné 
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prohození kontaktů a fotografií také není možné. Nabídky se tedy musí deaktivovat a vytvořit 

znovu. Tímto se dostávám k dalšímu bodu nedostatečné funkcionality, totiž, že není možné již 

vytvořeným uživatelům přiřazovat a měnit vytvořené nabídky. Nedostatků ve funkcionalitě 

CMS je bohužel celá řada a proto uvádím jejich výčet v následujícím seznamu. Doplním, že 

nedostatky a chyby ve funkcionalitě byly zjištěny mou téměř každodenní prací se systémem 

po dobu dvou let a prací ostatních kolegů. Seznam jsem zhotovila na základě několika 

konzultací se spolupracovníky. 

Seznam zjištěných nedostatků funkcionality CMS. Co systém neumožňuje, ale pro práci 

zaměstnanců je velmi potřebné:

1) Správa již vložených dat

a. Možnost přesunu nabídek mezi jednotlivými účty majitelů

b. Možnost úplné editace fotogalerie (určování priorit zobrazených fotek, její kompletní 

odstranění)

c. Možnost vložení interních komentářů k nabídkám i k majitelům

d. Přidání URL adresy ke každé nabídce, tak aby bylo možné ji rovnou zobrazit 

v prohlížeči

e. Přidání filtrů pro nabídky (vloženo od - do, typ nemovitosti, dispozice, 

prodej/pronájem)

f. Možnost editace statusu zobrazené/skryté kontaktní údaje majitele

g. Pokud majitel deaktivuje nabídku, odstranit jí z jeho „Kampaně“ a archivovat 

v databázi

h. Zavedení viditelného statusu pro uživatele (makléř, deaktivován, aktivní)

i. Možnost vidět heslo uživatele

2) Statistiky

a. Možnosti pro zpracování statistik vývoje počtu nabídek

b. Možnosti pro zpracování statistik vývoje počtu registrovaných uživatelů

c. Statistiky pro vývoj statusů nabídek aktivní/deaktivována
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V. kapitola

5. TOC analýza

V této poslední kapitole bych ráda shrnula výsledky analýzy funkcionality, kterou jsem 

provedla v minulé kapitole. Ta mě spolu s rozborem architektury přivedla k závěrům             

a doporučením, které již byly sděleny v uplynulém roce firmě Pricetown, s.r.o.

Od zjištěných výsledků mi k tvorbě závěrů pomohla analýza TOC. Proto bych ji ráda uvedla 

právě v této kapitole. Na úvod uvedu pouze stručně základní fakta o této metodě. Theory     

of Constraints (TOC), do češtiny můžeme přeložit jako Teorie omezení, je objevem            

Dr. Eliyaha Goldratta, izraelského fyzika, pedagoga a specialisty v oblasti managementu. 

Jedná se o filozofii byznysu, která se snaží přistupovat ke globálnímu cíli systému přes 

porozumění vztahů a závislostí jednotlivých příčin a následků systému. Je stejně dobře 

použitelná pro ziskové i neziskové organizace, pro strategii firmy, personální management, 

prodej, distribuci, výrobu a projektový management (YOUNGMAN, 2009).

Pro účely této práce jsem použila metodu, kterou dále rozvíjí Dr K. J. Youngman na svých 

webových stránkách (2009). Prvním bodem této metody je zhotovení tzv. Current Reality 

Tree (z ang. Strom současného stavu). Jedná se v podstatě o schéma, které mapuje Core 

problem - hlavní problém systému, v našem případě CMS. Na základě předchozích výsledků                 

a konzultací s pracovníky systému, jsem hlavní problém souhrnně definovala jako 

„Nevyhovující CMS“. Z tohoto hlavního problému nebo spíše pojmenování stavu vychází 

celá řada problémů, které mají mnoho symptomů. Schéma také můžeme číst od shora tak, že 

jmenované symptomy v konečném důsledku zapříčiňují nevyhovující systém. Druhým bodem 

této metody je schéma tzv. Future Reality Tree. Tento Strom budoucího stavu vychází            

ze stanovených problémů v předchozím Current Reality Tree. Obsahuje doporučení na 

vzniklé problémy, požadovaný efekt, který má nastat díky doporučení a končí požadovaným 

výstupem, které má být řešením problému.

Schémata uvádím na následujících stránkách.
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5.1      Current Reality Tree

Current Reality Tree neboli Strom současného stavu na obrázku č.18 popisuje podle 

nakreslených šipek, příčiny toho proč je CMS nevyhovující. Toto schéma se dá také „číst“ 

opačnou cestou - od horních symptomů, které způsobují problémy až na konec schématu, kde 

je pojmenován celý problém. Podíváme se ale na popis schématu podle směru šipek. CMS 

bylo stanoveno jako nevyhovující na základě provedeného rozboru architektury a na základě 

výsledků analýzy funkcionality. Na konci každé praktické kapitoly této práce, jsem dospěla 

k seznamu mnoha nedostatků systému. Jako dva základní problémy toho, proč je stávající 

systém nevyhovující jsem určila fakt, že systém - server má omezenou kapacitu objemu dat.

S rostoucí popularitou stránek a tím pádem i zvyšujícím se počtem vkládaných dat dochází 

ke zpomalení procesů, kdy musí pracovat datová vrstva. Dochází také k chybám, kdy se data -

konkrétně nabídky mixují mezi sebou. Druhým faktem je, že do současného CMS nelze 

Pomalost

systému

Mix nabídek: pokud 

vkládám větší 

objem dat ve stejný 

čas
Stránky se 

nemohou vyvíjet

Nevyhovuje 

zaměstnancům

Omezený objem dat Nelze implementovat nové 

funkce

Nevyhovující CMS

obr. č.18 - Current Reality Tree

symptom

symptom

symptom
symptom
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implementovat nové funkce. To brání vývoji stránek. Firma tak nemůže na stránkách spustit 

některé aplikace, které již má zpracované, protože jí v tom brání uzavřená architektura 

systému. To by v konečném důsledku mohlo způsobit ztrátu získaného technologického 

náskoku před ostatními weby s podobným zaměřením na oblast nemovitostí a jejich inzerce.

Dalším neméně podstatným problémem je současný nevyhovující stav podpory pracovních 

procesů zaměstnanců. V kapitole funkcionality uvádím nutnou potřebu funkce statistik a celé 

řady dalších nástrojů, které v současném systému chybí a není zde možnost jejich 

implementace. Díky každodennímu nárůstu objemu nových dat, je tak pro zaměstnance stále 

těžší se zorientovat a s daty pracovat.

5.2     Future Reality Tree

Omezený objem dat
Nelze 

implementovat nové 

funkce

Zrychlení a zefektivnění 

systému

Zvýšení kapacity 

serveru

Možnost implementace všech 

potřebných funkcí

Vytvoření 

flexibilního systému 

na míru

Rychlý a 

spolehlivý systém

Na míru vytvořený 

flexibilní systém, 

podporující všechny 

pracovní procesy

ZÁVĚR ANALÝZY

obr. č.19 - Future Reality Tree
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Problém Problém
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Future Reality Tree na obrázku č.19 vychází ze dvou hlavních problémů, díky nimž bylo 

CMS stanoveno jako nevyhovující. Následuje doporučení, které by zlepšilo současný stav. 

V případě omezeného objemu dat, které je systém schopný zpracovat, je to návrh na zvýšení 

kapacity serveru. Požadovaným efektem je zrychlení a zefektivnění systému. To má viditelný 

dopad zejména na zkrácení doby při zpracovaní dat. Návštěvníci stránek tak dostanou 

výsledky na svůj dotaz v kratším časovém intervalu. Toto zlepšení by také mělo zabránit 

„sekání“ stránek a mixu dvou nabídek dohromady.  Požadovaným výstupem je tedy rychlý   

a spolehlivý systém. V případě problému, kdy nelze implementovat nové funkce, je 

doporučeno vytvořit kompletně nový systém na míru firmě. Požadovaným efektem má být 

možnost snadné implementace nových funkcí a celková „pružnost“ systému, který tak nebude 

bránit vývoji stránek. Firma chce např. zavést platební nástroje pro aktivaci inzerátu a další 

technologie, které nyní nejsou přes současné CMS možné. Stanovení požadovaného výstupu 

je vytvoření nového flexibilního systému, který bude naprogramován podle potřeb firmy, 

bude podporovat všechny pracovní procesy a umožní postupnou implementaci nových 

nástrojů a aplikací, které bude web obsahovat.
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Závěr

Cílem této práce bylo provést analýzu funkcionality systému CMS a porovnat výsledky 

analýzy s požadavky na informatickou podporu pracovních procesů ve společnosti. Dále 

pojmenovat zjištěné nedostatky a navrhnout jejich řešení.

Na začátku práce jsem v prvních dvou kapitolách teoreticky pojednala o tom, co systém CMS 

je. To, jak je popisován současnou odbornou literaturou a to, jaký účel plní ve firmě 

Pricetown, s.r.o. Druhá kapitola je věnována představení firmy a je zde detailněji popsána 

funkce a způsob využití CMS. V další praktické části práce je proveden rozbor architektury 

systému. Už v průběhu této třetí kapitoly docházím k některým závěrům. Rozbor ukazuje, co 

CMS chybí neboli co současná architektura již nemůže nabídnout, z důvodu své uzavřenosti. 

Není možné do ní implementovat další třídy a podtřídy, které by umožnily požadované          

a potřebné rozšíření funkcionality. Jedná se o např. o přidání polí, která by umožnila psát 

interní komentáře uživatelů systému k jednotlivým nabídkám a vytvořeným účtům majitelů. 

Pokud nyní zjistím, že uživatel je např. makléř (ty, na bezrealitky.cz inzerovat nesmí) nebo 

má více registrací pod falešnými jmény, nemám možnost tuto informaci nikam poznamenat  

a sdílet s kolegy. To celou komunikaci ohledně dat v rámci firmy poměrně komplikuje. 

S možností těchto vložených komentářů také souvisí implementace „Černé listiny“, ve které

by byli automaticky zaznamenáni ti uživatelé, které je nutné prověřit nebo blokovat. Na konci 

třetí kapitoly jsou také jmenovány nejfrekventovanější problémy, které se v systému objevují. 

Je to např. špatně strukturované zobrazení atributů podtřídy Nabídky na mapě, díky kterému 

se musí každá nabídka jednotlivě rozkliknout, aby se uživatel dostal k požadované informaci, 

jestli se jedná o byt či dům. Dále nejnaléhavější požadavky na úpravu stávajících procesů 

nebo na implementaci úplně nových funkcí, jako jsou zejména filtry pro vyhledávání. 

V současné době není možné vyfiltrovat nabídky nebo majitele nabídek podle data. Je tak 

velmi obtížné dělat jakékoliv statistiky. Řešením by byla implementace filtrů, které by 

umožnili vyhledávat nabídky podle parametrů nemovitosti a podle data, kdy byly vloženy.   

U uživatelů by filtry měly vyhledávat podle kontaktních údajů majitele a také podle data 

vložení. Čtvrtá kapitola pojednává o funkcionalitě systému. Analýza současného stavu 

funkcionality je provedena pomocí několika metod, které jsem zvolila, protože odkrývají 

některé z problémů, díky rozdílnému zacílení na jednotlivé oblasti fungování CMS. Jeden 

z problémů, které je nutné odstranit co nejdříve, je znázorněn pomocí hierarchie funkcí 
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podtřídy Nabídky na mapě a Uživatelé mapy. Je zde vidět, jedno ze zásadních pochybení při 

programování CMS. Pole pro kontaktní údaje o majiteli nabídky, totiž mají obě podtřídy, ale 

tato pole mezi sebou nejsou propojena. V případě nutné změny některého z údajů, se proto 

musí vyplnit údaj (např. jiné tel. číslo) jak v podtřídě Nabídky na mapě u konkrétní nabídky,

v sekci Uživatel - Editovat, tak v podtřídě Uživatelé mapy (viz. označeno v obrázcích č.14       

a č.15). S tím souvisí i jeden z největších nedostatků CMS a webových stránek, kterým je 

fakt, že uživatelé - návštěvníci stránek nemohou editovat své vložené kontaktní údaje a musí 

se vždy při nutné změně obrátit na provozovatele stránek, kteří musí projít tímto zdlouhavým 

procesem.

Dalším závěrem je, že díky stále se zvyšujícímu objemu dat v systému, dochází k některým 

nekontrolovatelným procesům. Je to zejména „mix“ nabídek, kdy pokud se dvě nabídky 

vkládají ve stejném čase, dochází po jejich uložení k migraci některých dat mezi sebou. 

Zpravidla je to výměna kontaktních údajů a fotografií. Nedostatkem funkcionality v tomto 

případě je, že není možné odděleně manipulovat s kontakty a zvlášť s nabídkou. Problém by 

tak byl jednoduše vyřešen zpětnou výměnou. Nyní se však musí obě nabídky deaktivovat      

a znovu vložit. Zaměstnanci firmy, kteří jsou denními uživateli systému, díky těmto 

nekontrolovatelným procesům došli k závěru, že systém začíná „žít svým vlastním životem“. 

To rozhodně není žádoucí jev, protože se stále narůstajícím objemem dat, by mohlo dojít 

k úplné ztrátě kontroly nad některými z vnitřních procesů zpracování a ukládání dat. Dalším 

problémem je buď úplná absence nebo nedostatečná funkcionalita některých nástrojů a funkcí 

systému. Co současné CMS úplně postrádá, jsou jakékoliv nástroje pro tvorbu statistik. 

Statistiky, které jsou pro sledování trendů návštěvnosti, nových nabídek a jiných ukazatelů 

úspěšnosti stránky klíčové, jsou: průměrná cena nemovitosti (podle lokality a dispozice 

nemovitosti), průměrná doba, po kterou je nabídka aktivní (podle lokality a dispozice 

nemovitosti), počet aktivních nabídek, celkový počet všech vložených nabídek a počet 

vložených nabídek za den/týden/měsíc. Tyto statistiky by uživatelům systému pomohly

efektivněji pracovat s vloženými daty a došlo by tak k automatizaci některých pracovních 

procesů. V praxi jde o eliminaci výskytu chyb, ke kterým nyní občas dochází kvůli složitému 

a dlouhému počítání a také o podstatné zkrácení času, který nyní jednotlivé procesy zabírají.
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K úplnému pojmenování nedostatků a příčin některých chyb v procesech jsem došla 

v poslední páté kapitole. Zde jsem použila tzv. TOC analýzu (Theory of Constraints- z ang.

Teorie Omezení), díky které se mi podařilo formulovat hlavní problém současného CMS a 

také dospět k jeho jedinému řešení. Z rozborů architektury a z kapitoly o funkcionalitě CMS 

mi vyšly jednotlivé negativní symptomy, které systém a díky tomu i webové stránky vykazují. 

Z jednotlivých symptomů, jako jsou pomalost systému, mix nabídek, nemožná implementace 

změn na stránky nebo systém, který nevyhovuje zaměstnancům, tak vychází dva zásadní 

problémy, které systém má. Je to omezený objem dat, který je systém schopen zpracovat       

a fakt, že stávající architektura systému nedovoluje implementovat žádné další funkce. CMS 

tedy nevyhovuje zaměstnancům a navíc problémy, díky chybné funkcionalitě se promítají   

na web, jehož fungování je hlavním předmětem byznysu firmy. Z těchto důvodů je stávající 

CMS označeno jako nevyhovující a jediné řešení je přechod na nový systém, který bude 

naprogramován na míru firmě, požadavkům zaměstnanců a který bude především 

zohledňovat fakt, že spravuje obsah mimořádně dynamických webových stránek. S tím je 

spojena i otázka, zda bude nutné přejít na nový server, který zajistí požadovanou kapacitu 

paměti pro stávající i nová data nebo zda díky novému systému a optimalizaci procesů se 

sníží dosavadní zatíženost stávajícího serveru a bude možné ho i nadále využívat.                

Při programování nového systému, musí být počítáno s nejdůležitějším požadavkem, kterým 

je flexibilita systému. Je totiž zřejmé, že v průběhu času bude docházet k implementaci 

dalších aplikací na web a řady nástrojů, díky kterým stránky získávají technologický náskok 

před konkurencí. To je hlavním cílem firmy, protože díky svému kvalitnímu a odlišnému 

produktu mají stránky stále rostoucí návštěvnost a tím se i zvyšují příjmy firmy. Není proto 

možné, aby statický systém bránil jejich rozvoji a omezoval nebo zpomaloval některé 

procesy, které potom snižují kvalitu webu.
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Poznámka

Na závěr této bakalářské práce bych ráda uvedla poznámku, že v současné době již firma 

Pricetown, s.r.o. používá nový systém. Přešla na něj na začátku tohoto roku, tedy od 1.1.2010. 

Tento fakt je zřejmý i z pouhé návštěvy webu bezrealitky.cz. Je zde např. nově spuštěná 

platforma platby aktivace inzerátu pomocí SMS nebo online platbou pomocí platební karty,  

o které se zmiňuji již v průběhu práce.

Přesto, že tato práce je předložena k obhajobě až nyní, rozbory, analýzy a výsledky všech 

výzkumům z mé práce, byly firmě známé již v průběhu druhé poloviny minulého roku, kdy 

připravovala materiál a požadavky na řešení nového systému. Na základě závěrů                    

a doporučení, ke kterým jsem v této práci dospěla, se tvůrci nového systému vytvořeného na 

míru firmě úspěšně vyvarovali všech nedostatků, se kterými se minulé CMS potýkalo. Nový 

systém již také má všechnu funkcionalitu, kterou ten minulý postrádal. Mezi 

nejfrekventovaněji používané nástroje nového systému patří filtry pro vyhledávání a nástroje 

pro tvorbu statistik.
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