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1 Úvod 

1.1 Motivace  

Důvodem vzniku této práce (návrh a analýza tvorby databázového systému 

personální agentury) byla zejména možnost využití teoretických znalostí z oblasti 

analytických a projektových dovedností získaných během dosavadního studia, jejich 

osvojení a užití v praxi. Dále to byla možnost získat praktickou zkušenost s analýzou 

a návrhem systému komplexně řešící určitou problematiku nikoliv jen na akademické 

bázi, ale z reálného života, skutečného obchodního styku. Hledání řešení problémů 

z oblasti pro zpracovatele dosud neznámé. Zajímavá je též otázka integrace a napojení 

na jiné systémy, ať už se jedná o webové a účetní systémy agentury, tak o celý 

vysokoškolský informační systém, kde se jedná zejména o získávání dat z databáze 

studentů a průkazů, či napojení se na adresářové a autentizační služby školy. Dosažené 

zkušenosti by měly pak napomoci v uplatnění zpracovatele v praxi po studiu.  

V případě personální agentury, pro niž má být databázový systém navrhován, se 

jedná o nově vznikající subjekt, který by měl úzce spolupracovat s Univerzitou Karlovou 

v Praze (dále "Univerzita"). Jejím hlavním úkolem by mělo být pomoci studentům 

Univerzity při hledání a zprostředkování brigád během jejich studia. Cílem není pouze 

zprostředkování brigád nekvalifikovaného typu, ale též brigád, které alespoň trochu 

souvisí se studiem daného zájemce - studenta Univerzity. Tento aspekt by měl 

studentům pomoci získat praktické zkušenosti z oboru a napomoci tak jejich uplatnění 

po dokončení studií. 

1.2 Personální agentura 

Personální agentura je společnost, která se může zabývat mnoha činnostmi 

z oblasti personalistiky od zprostředkování zaměstnání, krátkodobých prací - brigád, 

personálního poradenství až po vzdělávání a rekvalifikaci zájemců o zaměstnání. 

Jednotlivé agentury se zpravidla orientují na určitý typ práce. Typem je zde myšleno 

rozdělení na tradiční zaměstnání (ať už v rámci zaměstnaneckého poměru nebo formou 

dohody) avšak většinou s dlouhodobějším cílem a profesně zaměřeným na kvalifikaci 

zájemce o práci. Druhým typem je zde myšlena nabídka krátkodobých prací - brigád, 

pro které většinou není kvalifikace potřeba. Často se jedná o nárazové činnosti - 
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výpomoc ve společnostech v době dovolených, sezónní práce či výpomoc tam, kde se 

dané společnosti nedaří zajistit průběžně chod provozu vlastními zaměstnanci. 

Agentura, pro kterou má být vytvořen databázový systém, se zabývá 

zprostředkováním brigád. Důležitým specifikem této agentury je fakt, že se chce 

primárně zaměřovat s nabídkou brigád na studenty Univerzity, což v sobě skrývá užší 

spolupráci s Univerzitou a v současné době i možnosti využití některých specifik této 

spolupráce. Například užší spolupráci při výměně dat o studentech, jejich identifikaci 

a ověřování. 

1.3 Cíle práce 

Původním cílem práce mělo být analyzovat tvorbu databázového systému 

personální agentury od prvotního zadání, přes analýzu požadavků, návrh řešení až po 

realizaci a zhodnocení, nakolik se předpoklady provedené během analýzy v praxi 

osvědčily. Hlavní důraz měl být kladen zejména na analýzu, návrh systému a hledání 

řešení problémů, které se během analýzy a návrhu. vyskytnou  

Bohužel externí zadavatel, pro kterého měl být systém tvořen, od projektu 

personální agentury poměrně brzy upustil, čímž pominul i jeho zájem na vypracování 

informačního systému personální agentury, která měla vzniknout. Skončila tak 

i možnost spolupráce na dokončení této bakalářské práce v oblasti upřesnění 

požadavků, průběžných konzultací, testování a reklamací a možnosti zadavatelské 

oponentury volených variant řešení. 

Nastávají tedy dvě varianty dalšího postupu. První možností je projekt zcela 

zastavit. Druhou variantou je v projektu pokračovat, avšak s některými omezeními 

a úpravami. Těmi hlavními jsou zejména fakta, že další upřesnění zadání je nadále 

možné již pouze za účasti vedoucího práce, nebude provedena vlastní implementace. 

Ačkoli by bylo pravděpodobně možné na základě analýzy a návrhu vytvořit funkční 

aplikaci, jeho účelnost a využitelnost se ve chvíli ztráty zadavatele, který se 

v problematice pohybuje, a ze zkušenosti ví, co od systému chce, ztrácí. Chybí důležitý 

zdroj upřesnění požadavků na detailní funkcionality, oponent implementace. Vytvořený 

systém by byl s největší pravděpodobností v praxi nepoužitelný.  

Jelikož však nosnou částí práce měla být analytická část projektu, nejeví se nastalá 

situace natolik fatální, aby bylo nutné projekt za každou cenu ukončovat. Naopak se 

v případě pokračování mohou objevit nové možnosti (např. v oblasti přebírání dat 
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z univerzitní databáze, využití univerzitních autentizačních služeb, využití průkazové 

bezdrátové identifikace), které kvůli požadavkům a omezením zadavatele nebyly dříve 

možné, anebo v té době nebyly na Univerzitě v té době ještě realizovány v takové 

podobě, aby mohly být do projektu zahrnuty. 

Nejprve vše nasvědčovalo první možnosti, tj. zastavení projektu. Po delší časové 

prodlevě došlo po konzultacích s vedoucím práce k rozhodnutí, že projekt bude 

obnoven s tím, že budou vzaty dosavadní získané podklady od původního zadavatele. 

Dále že budou do projektu vneseny nové prvky z oblasti informačních systémů UK, 

které v době prvotního zadání nebyly ještě známy, s jejich použitím nebyly zkušenosti, 

nebo jejich použití naráželo na omezení zadavatele. Dále budou více rozpracovány 

přípravné kroky pro vlastní implementaci. Nosnou částí práce tak nadále zůstane 

analytická část projektu. 

1.4 Struktura práce 

Práce je rozdělena do několika celků. Začátek je věnován problematice 

projektového plánu a to nejprve na teoretické úrovni s rozborem možných postupů 

a pak skutečný návrh plánu pro řešený projekt. 

Další část je věnována analýze požadavků a návrhu základních vlastností systému, 

jako je síťová architektura, volba jazyka a typu klienta. 

Následuje detailnější rozbor dílčích problémů včetně procesní 

analýzy, analytického modelu a diagramů. 

Poslední kapitolou je závěr, který obsahuje zhodnocení projektu, srovnání s jinými 

systémy a možnosti dalšího směrování vývoje projektu. 
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2 Plán projektu 

Příprava kvalitního plánu projektu je jedním ze základních prvků ovlivňující 

úspěšnost celého projektu. Je samozřejmě možné, že se až během realizace projektu 

ukáže, že plán nebyl zvolen nejlépe, a je třeba jej lehce upravit, anebo v některých 

případech zcela přepracovat nebo nahradit jiným plánem. Volba nevhodného plánu se 

může projevit např. v případě, kdy zadavatel nebo zpracovatel podcení problematiku 

projektu, přecení své kapacity, anebo během zpracování vyvstanou na povrch 

skutečnosti, které zadavatel nebo zpracovatel zpočátku nepředpokládali.  

Hlediska ovlivňující volbu plánu pro daný projekt nemusí být závislá pouze na 

typu a cíli projektu, ale často se odvíjí i od zvyklostí zpracovatele. Je-li tým zpracovatele 

zvyklý postupovat určitým dobře zažitým způsobem, může být ne zcela vhodná volba 

plánu ve výsledku úspěšnější, než volba alternativní cesty, která se zdá být pro daný 

projekt ideální, ale se kterou má tým zpracovatele minimální zkušenosti. Pokud tedy dva 

zpracovatelé na shodný projekt zvolí každý plán s jiným modelem, může být výsledek 

v obou případech podobně úspěšný.  

V případě řešení projektu systému personální agentury, které je cílem této práce, je 

volba správného plánu v některých aspektech snazší. Např. z důvodu, že zpracovatelem 

je jedna osoba, která musí zvládnout celý úkol, zná tedy dobře projekt od začátku až do 

konce a může relativně snadno reagovat i na pozdější požadavky na změny zadání. 

Nicméně důležitost volby plánu trvá. 

2.1 Přehled modelů 

Následuje výčet různých typů modelů se stručnou charakteristikou. 

2.1.1 Vodopádový model 

Základním pravidlem vodopádového modelu [1] je fakt, že jednotlivé fáze 

projektu jdou po sobě sekvenčně. Každá další fáze je započata až po ukončení fáze 

předchozí. To v sobě může nést výhody i nevýhody. Výhodou je např. fakt, že tento 

model nutí zpracovatele dané fáze velmi důkladně vyřešit daný problém a zajít do 

detailů. Tím může snadněji narazit na nějaký fakt, který by při použití jiných metod 

mohl vyplout na povrch např. až v pozdějších fázích a bylo by potřeba se vracet a práci 

do jisté míry opakovat. U vodopádového modelu se tedy za zvlášť důležité považuje 

kvalitní zpracování sběru požadavků a analytické části projektu. 
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Za největší nevýhodu lze považovat naopak skutečnost, že zadavatel často není 

schopen zpočátku přesně určit, co od projektu požaduje a očekává. Může tak být 

zpracována obsažná analýza, ale ve finále zadavatel nebude spokojen. Např. se může 

stát, že nějaká část projektu, na kterou zadavatel kladl větší důraz, ve skutečnosti tak 

významná není. To ale zadavatel zjistí až ve chvíli, kdy projekt vidí a teprve 

z praktického seznámení se systémem si uvědomí některé nové skutečnosti, které ho 

dříve nenapadly. 

Tento model se v současné době v originální podobě příliš nepoužívá. Častěji však 

bývá užit v různých modifikacích, které řeší zejména problémy typu uvedeného výše, 

anebo je užit jako submodel jiného modelu (např. iterativního modelu viz dále). 

Tento model je vhodný pro větší projekty, kde různí lidé pracují na různých 

částech projektu. U malých projektů, kde analytik bývá i programátorem, takže mu 

nečiní takové potíže úprava zadání později než během fáze prvotní analýzy, se většinou 

neužívá. 

2.1.2 Iterativní model 

Iterativní model [3] je založen na vodopádovém modelu s tím, že aplikací 

vodopádového modelu vzniká projekt obsahující část funkcionalit. Na základě testování 

a zhodnocení použitelnosti řešení je pak opakován vodopádový model, při kterém je 

dodána další část funkcionalit. Opakováním tohoto principu je na konci dosaženo 

dokončení celého projektu, přičemž je zajištěna průběžná kontrola zadavatelem 

i hotovitelem, že projekt směřuje správným směrem a bude ve finále v praxi lépe 

použitelný. Naopak je ale třeba dát pozor na to, aby zadavatel této možnosti nevyužil 

a nesnažil se zanedbat spolupráci na sběru požadavků a prvotní analýze s vědomím, že 

se k tomu bude možné v budoucnu vrátit. Takový přístup by znamenal průtah 

zpracování projektu a vyšší náklady na zpracování, někdy i v dalších iteracích nutnost 

zasáhnout a přepracovat některé základní funkcionality jádra systému. 

2.1.3 Inkrementální model 

Inkrementální model [3] je trochu podobný iterativnímu modelu, nicméně zde 

jsou na základě analýzy určeny části projektu, které jsou postupně implementovány 

a předávány zadavateli. Zkušenost s testy a přijetím daného celku zadavatelem pak 

napomáhá přizpůsobit vývoj dalších částí systému tak, aby se snížilo riziko problémů ve 

fázi předání zadavateli. 
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2.1.4 Spirálový model 

Ve spirálovém modelu [2] probíhá vývoj také podobně jako u iterativního modelu, 

avšak zadavatel dostává během zpracování projektu pouze stále se vylepšující prototypy. 

Prototypem je myšleno takové řešení, které má zadavateli ukázat, jak bude finální řešení 

vypadat, dříve než je daná část systému zpracována na podrobnější úrovni. Tento 

přístup opět napomáhá předejít nepříjemnému rozčarování obou stran při předání 

celého díla zadavateli a nutnosti provádět v systému zpětně hlubší zásahy. 

2.1.5 RUP (Rational Unified Process) 

Model RUP [3] je postaven na principech iterativního a inkrementálního modelu. 

Má základní čtyři fáze (zahájení, rozpracování, konstrukce a nasazení), uvnitř kterých je 

možné iterovat řešení, avšak na každou iteraci je dán předem známý omezený časový 

prostor. Tento model se snaží řešit problém od hrubých rysů na začátku až po detaily 

v závěru, přičemž během zpracování je kladen důraz na eliminaci rizik. Při použití RUP 

modelu je zpravidla užívána vizualizace tvořeného systému pomocí jazyka UML 

(Unified Modelling Language).  

2.1.6 Agilní metodologie 

Při zpracování menších projektů je použití některých dosud uvedených metod 

příliš komplikované a zvyšující režii. To je způsobeno zejména faktem, že na projektu 

pracují reálně maximálně jednotlivci a nikoliv desítky nebo více pracovníků, jak tomu 

může být u velkých projektů. Agilní metody [3] jsou opět založeny na iterativním 

modelu, přičemž se předpokládá, že zadání se může během zpracování projektu měnit. 

Cílem je co nejdříve vypracovat systém obsahující určitý soubor funkcionalit, ten 

předložit zadavateli, a na základě jeho připomínek provést úpravy a přidat další 

funkcionality pro další iteraci posouzení zadavatelem. Nejznámějšími zástupci agilních 

metod patří extrémní programování a Scrum [3].  

2.2 Volba vhodného modelu 

Při volbě vhodného modelu plánování našeho projektu personální agentury je 

potřeba si uvědomit některé důležité aspekty. Např. jak dlouho odhadujeme, že 

zpracování projektu potrvá, a nakolik je pravděpodobné, že během této doby dojde 

k potřebě upravit zadání. Při volbě modelu je také dobré si uvědomit, že pravidla 

daného modelu nejsou vždy striktně dána, resp. je možné modely kombinovat nebo 
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přizpůsobit okolnostem daného projektu. Takové úpravy a kombinování je však třeba 

provádět se zvýšenou opatrností, aby např. nevhodné spojení modelů nemělo za cíl 

nezdar nebo výraznou komplikaci celého projektu. 

2.2.1 Počáteční plán 

Důležitý je pro výběr fakt, že se v našem případě jedná o malý projekt 

zpracovávaný individuálně a nikoliv projektovým týmem. Dalším důležitým faktem je, 

že zadavatel projektu měl být přítomen zpracování projektu od začátku až do konce. 

Jelikož zadavatel sice má zkušenosti ze svého oboru personalistiky, ale vlastní personální 

agentura je i pro něj novým projektem, lze očekávat, že se vstupní podmínky a zadání 

mohou postupem času měnit. Zejména z posledního z uvedených důvodů se jeví jako 

nevhodný striktní vodopádový model. Namísto toho by bylo vhodnější použít některý 

z modelů založených na iterativních principech, event. lze uvažovat i o agilních 

metodách, kde je větší prostor pro možnost úpravy zadání během zpracování projektu. 

Zvolen byl v této situaci iterativní model. 

2.2.2 Nový plán 

Ve chvíli, kdy původní zadavatel od projektu ustoupil, ale my uvažujeme přesto 

o tom projekt dokončit, nastává nová, v běžném projektovém plánování nezvyklá 

situace. Je možné očekávat změny v informačním systému Univerzity (centralizace 

studijních agend, propojení s personální agendou, možnost využití dat o průkazech 

a nové autentizační služby Univerzity) a tím i potenciální změny rozhraní či nové 

možnosti, kterých je možné využít ve zpracovávaném projektu.  

Ztrácíme však jeden ze základních prvků zpracování projektu, zpětnou vazbu 

zadavatele při postupu jednotlivými fázemi vývoje. Některé modely tak v tu chvíli 

přestávají plnit původně očekávanou funkci. V této pozici se pak jeví jako vhodnější 

přejít k dříve nevhodnému vodopádovému modelu, resp. k jeho upravené podobě, tzv. 

Sašimi modelu [1] s vynětím koncových fází (implementace, testování, údržba). 

Sašimi model (nebo též „vodopádový model s překrývajícími se fázemi“ či 

„vodopádový model se zpětnou vazbou“) obsahuje tytéž fáze jako vodopádový model. 

Nicméně tam, kde u vodopádového modelu byly hranice začátku a konce jednotlivých 

fází striktně oddělené, v Sašimi modelu se jednotlivé fáze mohou překrývat. Tím 

dochází k určité míře zpětné vazby a možnosti na základě zkušeností získaných v další 

fázi upravit fázi předchozí. 
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V naší situaci, kdy máme od zadavatele sebrané velmi hrubé požadavky na 

funkčnosti systému, a u detailního zpracování analýzy vycházíme spíše z modelových 

situací, vlastních zkušeností a z nových možností, které poskytuje informační systém 

Univerzity, je tedy velmi vhodné, aby se jednotlivé fáze projektu překrývaly. Pro další 

zpracování projektu tedy volíme Sašimi model. 
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3 Základní analýza a hrubý návrh systému 

Tato kapitola obsahuje v úvodu sumarizaci prvotních požadavků zadavatele, 

a dále analýzu a návrh architektury a dalších základních parametrů tvorby systému 

vycházejících z těchto požadavků. 

3.1 Sběr požadavků 

Prvotní požadavek zadavatele spočívá v pořízení jednoduchého databázového 

systému pro nově vznikající personální agenturu, jejíž hlavní náplní má být 

zprostředkování brigád primárně pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, do budoucna 

příp. i pro studenty jiných vysokých škol. 

Zadavatel preferuje možnost přístupu k systému odkudkoliv, kde bude mít přístup 

k internetu, požaduje použití programovacích prostředků a databázových systémů, které 

jsou dostupné zdarma nebo za nízkou pořizovací cenu a nízké udržovací poplatky. 

Předpokládá se, že se systémem budou pracovat primárně pracovníci agentury, ale 

vhodné by bylo i vytvoření rozhraní pro zájemce o brigády a veřejnost - nejlépe formou 

integrace do webové prezentace agentury. Rozhraní pro zájemce o brigády by mělo 

napomoci minimalizovat potřebu fyzického kontaktu agentury a zájemců a tak šetření 

času obou stran. V případě veřejnosti by se mělo jednat pouze o prezentaci statistických 

údajů např. o počtech nabízených brigád a úspěšnosti uplatnění zájemců atp. 

Zadavatel požaduje takový produkt, do kterého bude možné zasahovat a dále jej 

upravovat i po předání, jelikož očekává, že požadavky na funkcionality systému se 

budou postupem času měnit. 

Zadavatel zvažuje možnost případného budoucího napojení systému na vybrané 

datové zdroje Univerzity tak, aby bylo možné využít základní informace o studentech. 

Systém nemá obsahovat vedení účetnictví, nicméně je třeba, aby z něj bylo možné 

tisknout základní typy účetních dokladů a bylo možné exportovat data do účetního 

systému agentury. 

Než bude možné začít s detailním návrhem systému, je třeba na základě výše 

popsaných požadavků zvolit některé základní principy chování systému. To je obsahem 

následujících kapitol.  
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3.2 Síťová architektura systému 

Volba síťové architektury [1] je jedním ze základních prvků ovlivňujících 

zásadním způsobem návrh fungování celého systému.  

3.2.1 Klient-server 

Klient-server [1] je síťová architektura, která odděluje klienta (v našem případě 

aplikaci s uživatelským rozhraním ) a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou 

síť. Klient-server aplikace obsahují jak klienta, tak i server. Klient-server popisuje vztah 

mezi dvěma počítačovými programy, v nichž první program, klient, žádá o služby jiný 

program zvaný server.  

 

3.2.2 Klient-klient 

Opakem architektury Klient-server je architektura typu Klient-klient [1], neboli 

Peer-to-peer, známá častěji pod zkratkou P2P. Narozdíl od architektury Klient-server 

zde existuje typově pouze jedna klientská aplikace, která komunikuje nikoliv 

s centrálním serverem, ale s jinou klientskou aplikací.  

 

3.2.3 Klient-fronta-klient 

Určitou modifikací architektury Klient-klient přidáním prvků Klient-server je 

architektura Klient-fronta-klient [1], označovaná též jako Client-queue-client. V této 

architektuře existuje server podobně jako v případě Klient-server typu. Jeho funkce 

zpravidla spočívá buďto v pomoci při navázání spojení typu P2P anebo jako proxy 

server pro P2P v případech, kdy přímá komunikace mezi klienty není z nějakého 

důvodu možná.  
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Proxy server [1] si lze představit jako komunikační překladiště, server, který pro 

oba klienty vystupuje v pozici klienta, tzn. přijímá požadavky od jednoho klienta 

a předává je druhému klientovi a naopak. V praxi jsou proxy servery softwarové nebo 

hardwarové. Často je důvodem pro použití řešení s proxy serverem omezení firemními 

a podnikovými firewally.  

Dalším důvodem pro použití této hybridní architektury může být např. možnost 

sledování a archivace informací o uskutečněných spojeních mezi jednotlivými klienty, 

případně centrálně řízená distribuce důležitých informací klientům jinak spolu 

komunikujících pouze napřímo. 

KLIENT SÍŤ KLIENTSÍŤ
PROXY
SERVER  

3.2.4 Volba architektury 

Dle dosavadní specifikace zadavatele se pro náš projekt jeví jako nejvhodnější 

zvolit síťovou architekturu Klient-server. Při této volbě byly zvažovány i varianty 

alternativních architektur, nicméně zásadním důvodem pro použití architektury typu 

Klient-server je zejména nutnost existence databáze fungující a zabezpečující datový 

obsah nezávisle na tom, zda uživatel v daném okamžiku se systémem pracuje či nikoliv.  

Pro případy potřeby komunikace jednotlivých uživatelů budou doporučeny 

alternativní komunikační nástroje, jako je email různé messengery, mobilní komunikace, 

či IP telefonie, jejichž tvorba nebude součástí tohoto projektu. V případě požadavku 

zadavatele lze případně uvažovat i o komunikaci zprostředkovanou serverovou částí 

a databází. Nicméně toto řešení by bylo doporučeno pouze pro případy komunikace, 

kterou je vhodné archivovat, např. komunikaci týkající se úzce jednotlivých obchodních 

případů. 

3.3 Volba typu klienta 

Jednotliví uživatelé budou k systému přistupovat častěji ze svých počítačů 

umístěných v kanceláři nebo doma, kde mohou z větší míry ovlivnit instalaci software, 

výběr prohlížeče a apod. Nicméně se předpokládá, že bude často potřeba k systému 
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přistupovat i z míst veřejného internetu a prostřednictvím mobilních zařízení (PDA, 

mobilní telefony apod.). Z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější koncipovat klientskou 

část maximálně nezávislou na možnostech klientské stanice, tj. s minimálními nároky na 

kapacitu a výkon těchto stanic stejně tak na software na této stanici nainstalovaný. Jako 

nevhodné se tedy ukazuje použití jakýchkoli variant, které vyžadují na straně klienta 

instalaci zvláštního softwaru.  

I přes maximální snahu o univerzálnost a přenositelnost klientské části je však 

třeba zadavatele upozornit na fakt, že určité nároky na koncovou stanici bude potřeba 

ustanovit. Pokud bude požadován tisk správně formátovaných dokumentů, bude nutné, 

aby si uživatel dokázal otevřít dokument typu PDF, event. RTF. Některé výstupy 

mohou být generovány např. ve formátu pro MS Excel, mohou být komprimované 

apod. Takže je možné, že v případě volby extrémní formy přístupu do systému (např. 

pomocí mobilního telefonu bez podpory výše uvedených formátů) nebude možné 

využívat plně všech možností řešeného systému.  

Po zvážení zejména výše uvedených informací nám připadá jako nejvhodnější 

řešit klientskou část systému pomocí webového prohlížeče s minimálními nároky na typ 

prohlížeče a další podpůrný software a pluginy. Toto řešení znamená, že o databázovou, 

aplikační část se musí postarat serverová část, o prezentační část se bude dělit webový 

prohlížeč na straně klienta a část tvořící kód zobrazitelný v prohlížeči na straně serveru.  

3.4 Volba programovacího jazyka aplikační vrstvy 

Dále je třeba vyřešit otázku, jaký jazyk bude ke tvorbě kódu použit. Základním 

dělením jazyků používaných nejčastěji pro webové aplikace dostáváme dvě skupiny - 

jazyky kompilované (např. ASP, Java, skupina jazyků použitelných v .NET - C#, Visual 

Basic .NET a Delphi [1]) a jazyky interpretované [4] (např. PHP, Javascript, Perl, 

Python, Ruby, VBScript). V některých případech není možné dělení jednoznačně 

vymezit, jelikož lze program pouštět jak interpretem tak jej zkompilovat a pouštět v této 

podobě. Další dělení řeší finanční náročnost použití různých jazyků - např. zakoupení 

licence vývojového prostředí, kompilátoru, nebo nároky na použitý hardware viz dále. 

Z použitého jazyka také vyplývají požadavky na serverovou část, a to jak co do 

operačního systému a dalších systémových vlastností tak do paměťové a výpočtové 

náročnosti použití různých jazyků. Nesmíme též zapomenout na fakt, že daným jazykem 

bude třeba zajistit komunikaci s databází vybraného typu, takže by měl tento jazyk 

obsahovat pro daný typ databáze podporu, nebo umožňovat tuto podporu snadno 
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importovat. V neposlední řadě je třeba se při volbě jazyka zaměřit i na bezpečnost, 

udržovatelnost, určitou míru robustnosti a fakt, aby se nejednalo o jazyk mrtvý nebo do 

tohoto stavu směřující. Záleží také, kým a kde bude spravována serverová část systému. 

Jelikož zadavatel stál o vyšší míru nezávislosti a přenositelnosti tak, aby mohl budoucí 

správu systému svěřit hostingové firmě, jeví se jako vhodné zvolit takový jazyk, pro něž 

je obecně rozšířená podpora u poskytovatelů hostingu v rozumném finančním rámci. 

Z výše uvedených kritérií, konzultace se zadavatelem a možnostem zpracovatele 

vychází jako vhodné použití obecně rozšířeného jazyka PHP [5]. Tento jazyk je 

nezávislý na operačním systému, je vysoce rozšířený a podporovaný drtivou většinou 

poskytovatelů hostingu. Jedná se o interpretovaný jazyk, což na jednu stranu více 

zatěžuje interpret serverové části, na druhou stranu umožňuje úpravy systému bez 

nutnosti kompilace a restartů serveru. Tento jazyk je díky svému velkému rozšíření 

v oblasti tvorby webových aplikací také poměrně dobře optimalizován z pohledu 

rychlosti odezvy. Např. oproti Javě má také zpravidla o dost nižší paměťové nároky. 

Samozřejmě volba tohoto řešení v sobě skrývá i nutnost vypořádat se s některými 

nevýhodami programování v PHP, jako je nedokonalá podpora objektového způsobu 

programování, problémy s kompatibilitou aplikace s novými verzemi PHP.  

Jako sekundární jazyk interpretovaný na straně klientské stanice byl zvolen 

Javascript. Tento jazyk je podobně jako PHP v dnešní době již velmi rozšířený 

a podporovaný většinou webových prohlížečů, na rozdíl od doby, kdy vznikalo prvotní 

zadání, kdy použití Javascriptu bylo o něco méně rozšířené a podporované. I v dnešní 

době musí být Javascripty používány s uvážením, že někteří uživatelé mají skriptování 

tohoto jazyka v prohlížeči vypnuté, a tudíž základní funkcionality systému je vhodné 

nadále řešit bez použití Javascriptových metod anebo tak, aby fungovaly jak se 

zapnutým, tak s vypnutým skriptováním.  

Zvažována byla i varianta řešení za pomoci jazyka Java [1], která v sobě skrývala 

některé výhody oproti PHP. Zejména by bylo možné naplno využít možnosti 

objektového návrhu systému, kde jazyk PHP i v nejnovějších verzích, kde se podpora 

objektového programování zlepšila, stále není ideální. V případě užití Javy by musel být 

též zajištěn provoz některého ze Servlet/JSP kontejnerů (např. Apache Tomcat [6]). 

Javové aplikace mívají též vyšší nároky na paměť serveru, což v případě rozšíření 

klientely z řad zájemců o brigády může narážet na výkonové problémy poskytovatele 

hostingu. Pro nevybrání tohoto jazyka mluví trochu i skutečnost zatím užší nabídky 

podpory v oblasti hostingu a vyšší ceny správy vlastního systému díky vyššímu 
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finančnímu ohodnocení programátorů v Javě oproti programátorům v PHP. Tato fakta 

spolu s faktem obecně častější potřebě restartovat systém i během práce v případě 

potřeby některých úprav a oprav viděl zadavatel jako nejpodstatnější pro volbu PHP. 

3.5 Volba databáze 

Databáze je základním stavebním prvkem projektu, budou v ní uložena data 

celého systému agentury včetně dat importovaných z univerzitního rozhraní. 

Podrobnější návrh struktur je uveden v dalších kapitolách. 

Do výběru databáze bylo vzato pět hlavních představitelů: Oracle [7], PostgreSQL 

[1], Firebird [8], MySQL [1] a MS SQL [9]. Co se kvality týče, vedl by výběr k Oracle, 

nicméně cenové kritérium mluví proti této volbě. Další variantou je PostgreSQL, 

Firebird či MS SQL, které nepodporují tolik věcí jako Oracle, nicméně ve srovnání 

s MySQL jsou dosud považovány za lepší, stabilnější než MySQL. V době tvorby 

prvotního zadání byla databáze typu MySQL v porovnání s ostatními jmenovanými ještě 

poměrně zaostalým systémem. Postupem času však do svých funkcionalit tento systém 

načerpal mnoho vylepšení, které mu pomohly zvýšit si respekt. Navíc vzhledem 

k masovému rozšíření podobně jako PHP má poměrně perspektivní budoucnost dalšího 

vývoje. V rámci srovnání nabídky hostingových poskytovatelů MySQL též před 

ostatními typy vede. MySQL je nezávislý na platformě, což např. u MS SQL neplatí. Za 

těchto podmínek doporučujeme použít MySQL. 

Alternativní volba by přicházela v úvahu v případě, že by došlo k dohodě mezi 

agenturou a Univerzitou, na jejímž základě by Univerzita poskytnula agentuře pronájem 

a správu databázového prostoru na svých serverech. Vzhledem k tomu, že je na 

Univerzitě dobrá zkušenost s databázemi Oracle, a tento typ databáze je používán 

v mnoha projektech, byla by v případě příznivých finančních podmínek ze strany 

Univerzity volba tohoto typu systému nejlepší. 

Z výběru typu databáze vyplývá i typ použitého jazyka, kterým je jazyk SQL 

v mutaci používané pro MySQL nebo Oracle. Jelikož zde není vyloučena možnost, že se 

v budoucnu může typ databáze změnit, jeví se jako velmi vhodné implementaci 

databázové vrstvy systému maximálně oddělit od zbytku kódu a mezi aplikační 

a databázovou vrstvou vytvořit vhodné rozhraní tak, aby případný přechod na jiný typ 

databáze byl pro z toho vyplývající nutné úpravy systému co nejsnazší.  
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3.6 Specifikace výstupních formátů 

Výběr výstupních formátů je z velké části ovlivněn výběrem jazyka, tzn. použití 

jazyka PHP na straně serveru a dále typu klienta - webového prohlížeče. 

Pro prezentaci bude na klientské straně primárně použit HTML, eventuelně 

XHTML kód [10], jako podpůrné CSS, JS a obrazové typy. Použití HTML/XHTML 

a podpůrných typů vychází z volby typu klienta viz výše jakožto nejrozšířenější typ, se 

kterým je nejvíce zkušeností a drtivá většina používaných webových prohlížečů tyto 

formáty podporuje. V případě výstupů ze systému budou použity i další formáty, zejm. 

PDF, XLS, CSV, TXT a eventuelně i komprimované ZIP. Tyto formáty jsou specifické 

pro tiskové výstupy, statistické přehledy, nebo jako forma přenosu vybraných dat do 

dalších systémů. 

Kódování HTML je třeba volit v ohledem na kódování databáze. Jako 

nejvhodnější se v dnešní době jeví volit nejčastěji užívané kódování UTF-8. V případě, 

že databáze nebude podporovat toto kódování, je vhodné i prezentační část stavět 

v rámci jednobajtových kódování, z nichž nejrozšířenějším je u nás ISO-8859-2 a dále 

WIN-CP1250. Finální volbu kódování je vhodné provést po volbě databázového 

serveru.  

3.7 Integrace do dalších systémů - datové toky 

Od prvotního zadání se výrazně zlepšily možnosti integrace resp. datové napojení 

na součásti informačního systému Univerzity (dále "ISUK"). V počátku se uvažovalo 

pouze o možnosti předávání dat o studentech, novinkou bylo zavedení studentských 

průkazů, které se také staly námětem k využití. Mezitím došlo k centralizaci studijních 

agend, které jsou součástí ISUK a integraci s personální agendou Univerzity. Zcela nově 

vznikla také univerzitní centrální autentizační služba (dále "CAS") integrovaná do ISUK, 

která se stala novou výraznou možností, kterou by mohl systém agentury využít. 

Podrobnosti k CAS jsou uvedeny v kapitole Zabezpečení níže. 

Studentské průkazy se vydávají studentům zapsaným ke studiu na Univerzitě od 

konce roku 2003, plošné rozšíření cca od druhé poloviny r. 2004. Jedná se o průkazy 

obsahující krom vizuální identifikace osoby (fotografie) též číselný, a v rámci Univerzity 

jednoznačný, identifikační údaj vlastníka průkazu - osmimístné tzv. číslo osoby. Dále je 

průkaz opatřen čárovým kódem a čipem technologie RFID [1]. Bude-li agentura 

disponovat čtečkami kompatibilními s touto technologií, průkaz se může stát vhodným 
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identifikačním prvkem urychlujícím proces zejména při osobním kontaktu studenta 

s agenturou. 

V rámci systémů agentury byl požadavek zadavatele cílen k integraci části systému 

určené pro zájemce o brigády do webové prezentace agentury, a dále využití některých 

výstupů systému v oblasti účetnictví. 

Nástin integrace do dalších systému a předpokládané směry datových toků jsou 

shrnuty na následujícím obrázku.  

 

3.8 Zabezpečení 

Jelikož systém bude obsahovat informace obchodního charakteru a dále některé 

osobní údaje klientů, je nutné dbát na maximální ochranu jak vlastních dat tak přístupu 

k těmto datům. Přístup k systému je možné dělit podle skupiny osob a činností, které 

budou se systémem vykonávat. 

3.8.1 Pracovníci agentury, správce a spolupracující firmy 

Vzhledem ke charakteru dat, se kterými bude nakládáno, je v případě těchto 

skupin uživatelů z bezpečnostních důvodů prakticky vyloučeno použití 

nezabezpečeného přístupu. V rámci navrženého celkového řešení bude tedy použito 

SSL (neboli Secure Sockets Layer [1]) zabezpečení HTTP protokolu, tj. tzv. HTTPS 

protokol [1].  

Na zvážení je i možnost zvýšení bezpečnosti užitím certifikátů jednotlivých 

pracovníků. Toto řešení by však komplikovalo práci se systémem v případě užití jiných 
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stanic než standardně užívaných v kanceláři či doma, stejně tak by se komplikovala 

možnost přístupu přes mobilní zařízení.  

Další možností je využití přístupu přes virtuální privátní síť (virtual private 

network, VPN). Jedná se o propojení počítačů umístěných ve veřejné nezabezpečené síti 

za pomoci bezpečnostních prostředků tak, jako by tyto počítače byly k sobě připojeny 

v rámci uzavřené bezpečné sítě. Připojení k VPN [1] užívá v současné době nejčastěji 

dvěma způsoby, a to L2TP IPsec a PPTP. Opět, je-li požadována možnost přístupu 

z veřejných sítí a mobilní technologií, jeví se použití VPN z důvodu komplikovanějšího 

způsobu a možností nastavení připojení k VPN jako méně vhodné. Navíc v případě 

využití hostingu u veřejné společnosti může být zřízení VPN problematičtější.  

V úvahu přichází ještě metoda filtrování IP adres, nicméně pro případ přístupu 

z prostředí veřejných poskytovatelů a často používaného dynamického přidělování IP 

adres poskytovateli připojení je toto řešení plošně nepoužitelné.  

Závěrem tedy zůstává jako základ užití HTTPS protokolu, přičemž zvýšený důraz 

je vhodné ještě klást na metodu vlastní autentizace uživatelů viz dále. Jako doplňující 

volitelné metody (např. s vazbou na konkrétní uživatele) lze podporovat VPN nebo 

omezení přístupu na IP adresy nebo rozsah IP adres. 

3.8.2 Klienti agentury - zájemci o brigády 

Tato skupina uživatelů primárně nevyžaduje takové zabezpečení jako výše 

uvedené skupiny, nicméně užití HTTPS protokolu je i zde doporučeno. Vyšší metody 

zabezpečení komunikace u této skupiny uživatelů nemají význam. V případě použití 

nezabezpečeného HTTP protokolu je vhodné aplikaci koncipovat tak, aby ani po 

přihlášení daného uživatele nebylo možné zobrazení osobních a jiných citlivých údajů, 

které by mohly být díky nezabezpečené komunikaci snadno zaznamenány.  

V době tvorby prvotního zadání (r. 2003) bylo v případě aplikací, kde se počítá 

s širokou množinou klientely všech možných typů přístupů k internetu, striktní použití 

HTTPS protokolu diskutabilní. Hlavním důvodem byl fakt, že některé v té době ještě 

používané verze prohlížečů HTTPS protokol nepodporovaly, nebo s ním pracovaly 

nekorektně.  

V současné době by již omezení přístupu jen na HTTPS protokol nemělo mít 

zásadní vliv na dostupnost aplikace, jelikož drtivá většina prohlížečů tento protokol 
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podporuje. Navíc použití protokolu HTTPS je jednou ze základních podmínek pro 

možnost využití služeb CAS viz níže. 

3.8.3 Zabezpečení interní komunikace na serverové části 

Zde se nabízejí různé možnosti vnitřního uspořádání, nicméně vzhledem 

k požadavku na hosting u veřejného poskytovatele je otázka zajištění zabezpečení 

komunikace mezi aplikační a databázovou částí věcí tohoto poskytovatele.  

3.8.4 Přístupové role 

Pro odlišení možností přihlášení a způsobu práce se systémem budou vytvořeny 

specifické role. Předpokládá se vznik následujících rolí: na straně agentury to bude 

Správce, který bude spravovat sytém, Pracovník pro pracovníky agentury, Manažer pro 

vedení agentury. Na druhé straně vzniknou role: Zaměstnavatel pro společnosti 

nabízející brigády, Brigádník pro zájemce o brigády a Anonym pro nepřihlášené 

uživatele, potenciální budoucí klienty agentury.  

3.8.5 Ověřování uživatelů 

Ověřování uživatelů bude možné dvěma způsoby: prostřednictvím CAS a tzv. 

lokální ověřování. Systém bude připraven na variantu kombinování těchto dvou metod, 

nicméně bude umožňovat i přepnutí do výhradního lokálního ověřování pro případ, že 

by v budoucnu připojení k CAS nebylo z nějakého důvodu možné. 

Centrální autentizační služba Univerzity je založena na adresářovém serveru 

technologie LDAP [1], který je napojen na centrální databázi osob Univerzity. Každý 

student má v CAS vytvořen účet, ke kterému má možnost si nastavit potřebné 

přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). Uživatelským jménem je navíc vždy i číslo 

osoby uvedené na průkazu. Do CAS se mohou případně registrovat i studenti jiných 

vysokých škol.  

V případě ověřování pomocí CAS bude přihlašovací jméno i heslo zasláno 

k ověření v Univerzitním LDAP serveru. Podmínky pro složitost hesel určuje CAS, tyto 

podmínky jsou postaveny tak, aby byla zachována vyšší míra bezpečnosti pro případ 

pokusů o uhodnutí hesla. Při zadávání nového hesla je v současné době např. třeba 

použít malá a velká písmena a číslice nebo zvláštní znaky. Tato pravidla se časem 

a obecnými zvyklostmi v oblasti zabezpečení ověřování uživatelů mohou dále měnit. 

Pravidla jsou však interní záležitostí CAS a neměly by ovlivnit možnosti využití k CAS. 
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Uchazeči o studium mají v rámci CAS zvláštní pozici - vzhledem k tomu, že 

nejsou ještě studenty, ale využívají některé systémy Univerzity, mají možnost vytvořit si 

v CAS tzv. slabé heslo, které platí pro vstup pouze do vybraných aplikací. Pokud by 

agentura chtěla nabízet např. letní brigády již i těmto zájemcům, bylo by vhodné využít 

i této možnosti ověřování v CAS. 

Lokální ověřování znamená, že heslo uživatele bude uloženo lokálně (nikoliv tedy 

v CAS) v databázi systému agentury v podobě hashe např. šifrováním SHA1 [1], které je 

odolnější proti rozšifrování než dříve často užívané šifrování MD5. Při pokusu 

o přihlášení uživatele bude v případě lokálního ověřování porovnán SHA1 hash 

uživatelem zadaného hesla proti hashi hesla uloženému v databázi. Lokálně ověřovaní 

uživatelé si budou moct prostřednictvím portálu změnit heslo nebo nechat poslat nové 

heslo na registrovanou emailovou adresu v případě jeho zapomenutí. 

Pro brigádníky - studenty UK bude typické přihlašování pomocí CAS. V případě, 

že by se agentura rozhodnula nabízet brigády i studentům jiných vysokých škol, bude 

v případě jejich registrace na Univerzitě použita služba CAS. Pokud nebudou evidováni 

v CAS nebo budou mít nějaký problém s použitím CAS, bude možné jim nastavit 

lokální způsob ověřování. Pro nové uchazeče o studium bude opět standardně 

využíváno služeb CAS. 

Pro společnosti nabízející brigády, pracovníky agentury a správce bude standardně 

užito lokálního ověřování, nicméně v případě, že budou mít vytvořený účet v CAS, bude 

možné i jejich ověřování nastavit na CAS. 

3.9 Ochrana osobních údajů 

Jelikož agentura bude nakládat s osobními údaji zájemců o brigády, bude muset 

být součástí registrace těchto zájemců v agentuře souhlas se zpracováním osobních 

údajů a agentura se bude muset zaregistrovat jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu 

na ochranu osobních dat a splnit další náležitosti, které v této oblasti nařizují příslušné 

aktuálně platné předpisy [11].  

Dále, vzhledem k tomu, že část údajů (například data o studiích a průkazek) bude 

přebírána i z ISUK, přičemž některé z těchto údajů budou sloužit ke zlepšení možností 

výběru nabídky některých typů brigád pro dané zájemce, bylo by vhodné souhlas doplnit 

i o část, která se bude zabývat touto otázkou. Například brigáda obnášející výkopové 
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práce v archeologickém nalezišti bude moci být přednostně nabídnuta studentům 

archeologie filozofické fakulty než studentům medicíny na lékařské fakultě apod. 

3.10 Integrace do webové prezentace 

V případě integrace do webového portálu agentury by bylo vhodné převzít hlavní 

grafické prvky webu agentury, logo, dle vhodnosti i styly a další zvyklosti. Je možné do 

budoucna uvažovat o uživatelsky přizpůsobitelném vzhledu, nicméně pro start systému 

doporučujeme ponechat jednotný vzhled jak pro brigádníky tak pro pracovníky 

agentury, společnosti nabízející brigády a správce. 

3.11 Kontrolní mechanismy, zálohování a archivace 

Pro kontrolu správné funkce systému, pro řešení eventuelních reklamací z řad 

uživatelů systému, či pro případ pokusu o nepovolený průnik do systému budou krom 

zabezpečovacích opatření popsaných v kapitolách výše použity i následující prvky. 

3.11.1 Aplikační log 

Veškeré akce, které uživatel v systému vykoná a které mají nějaký faktický či 

procesní význam, budou logovány. Logovány budou např.:  

• pokus o přihlášení,  

• odhlášení,  

• změna osobních parametrů,  

• přihlášení k termínu a odhlášení,  

• zadání hodnocení,  

• vytvoření nové nabídky, 

• zadání hodnot pracovního výkazu, 

• tisk pracovního výkazu, smlouvy. 

Bude zaznamenán vždy:  

• uživatel, který akci způsobil, dále 

• uživatel, na kterého má operace vliv,  

• typ operace,  

• úspěšnost operace a  

• pomocná data související s danou operací 
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Logovány budou i akce vyvolané systémem, např. úprava údajů o studiu na 

základě importu nových dat z ISUK, rozeslání hromadného upozornění apod. 

Logovány budou i chyby systému jak zachycené nástroji na ošetření chyb, tak chyby 

neošetřené - např. php syntaktické chyby apod. Jako pomocná data související s danou 

operací je zde chápána serializovaná struktura asociativního pole identifikátorů a objektů 

reprezentujících entity, které byly při dané akci použity (tzn. např. data nově vytvořené 

nabídky, údaje o termínu, na který se uživatel přihlásil apod.). 

3.11.2 Request log 

Logovány budou veškeré požadavky GET a POST [12] na webový server. 

Důvodem je zejména možnost zpětně zjistit některé příčiny vzniku chybných dat 

v databázi či neočekávaných chyb, anebo případných pokusů o neautorizovaný průnik 

do systému. Vzhledem k předpokládanému většímu objemu těchto dat bude vytvořen 

mechanismus jejich archivace za uplynulá období např. s měsíční periodou zpracování.  

3.11.3 Zálohování 

Musí být zajištěno zálohování databáze, a to jak na úrovni pravidelné kompletní 

zálohy, tak vytvářením rozdílových záloh redologů v průběhu celého dne tak, aby bylo 

v případě havárie nebo jiného nechtěného poškození či ztráty dat možné data obnovit 

do co možná nejčerstvějšího stavu před havárií. V rámci možností doporučujeme zálohy 

zároveň replikovat na jiný server. Tyto požadavky mohou být ovlivněny nabídkou 

možností poskytovatelů hostingu. 

3.11.4 Archivace a skartace 

Krom výše popsané archivace dat z request logů bude vhodné po určitém čase 

převést do archivu i data o proběhlých brigádách, event dávno nepoužitých účtech, 

v rámci omezení zákona na ochranu osobních dat bude pravděpodobně potřeba po 

určité lhůtě provést skartaci některých dat. 
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4 Podrobný návrh 

Systém agentury by měl být řešen jako objektově orientovaný modulární systém. 

Modularita by měla být zřejmá jak z pohledu na vnitřní programovací architekturu, tak 

z pohledu uživatele a jemu prezentovaného rozhraní.  

Další kapitoly se snaží podrobněji rozebrat problémy či komplexnější situace, 

jejichž způsob řešení je třeba mít připravený před začátkem vlastní implementace. 

4.1 Procesní analýza 

Tato kapitola popisuje základní procesy, které lze očekávat, a na jejichž řešení 

musí být nově vznikající systém připraven. 

4.1.1 Evidence zájemců o brigády 

Zájemce o brigádu (dále "brigádník") provede registraci v kanceláři agentury. 

Registrace obnáší zejména ověření totožnosti, podepsání souhlasu s nakládáním 

osobních údajů, přebíráním údajů z ISUK a pravidly poskytování brigád, uzavření 

příslušných pracovněprávních smluv s agenturou, na základě kterých bude brigádník 

následně pracovat (zejména dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, 

event. při dlouhodobé spolupráci zaměstnanecký poměr), event. vyplnění a podpis 

písemností pro finanční úřad. V systému pracovník agentury provede založení nové 

osobní karty brigádníka, provede se pokus o napojení karty na ISUK. Při těchto 

úkonech bude zpravidla užit pro vyhledání a identifikaci studentský průkaz.  

Brigádník je dále seznámen s portálem agentury a možností sledování nabídky 

brigád s tím, že může na tomto portálu po přihlášení upravit parametry poptávky brigád 

tak, aby nabídka maximálně vyhovovala jeho představám, včetně možnosti nechat si 

zasílat automatické zprávy o nabídkách a novinkách v systému pravidlech agentury. 

4.1.2 Evidence poskytovatelů brigád 

Poskytovatelé brigád (dále "zaměstnavatelé") budou oslovováni vedením agentury, 

nebo získáváni na základě reklamních kampaní. Po čase se v případě úspěšnosti agentury 

předpokládá, že nebude potřeba vynakládat příliš prostředků na získávání 

zaměstnavatelů, jelikož naopak vzroste poptávka po službách agentury. V tomto 

procesu bude důležité získat nástroje k prověření solidnosti a platební schopnosti těchto 

zaměstnavatelů. Systém pro to poskytne vhodné nástroje vnášení poznámek jak 
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k zaměstnavatelům tak k jednotlivým zakázkám včetně hodnocení úspěšnosti jak 

agenturou, tak zpětnou vazbou - ohodnocení průběhu brigád od brigádníka 

i zaměstnavatele. 

Pro zaměstnavatele bude podobně jako pro brigádníky vytvořena karta 

zaměstnavatele vč. zadání přihlašovacích údajů. Jelikož agentura bude vystupovat 

směrem k brigádníkům v právním smyslu jako zaměstnavatel, bude potřeba uzavřít se 

zaměstnavatelem (skutečným poskytovatelem brigády) příslušné smluvní dokumenty. 

Systém bude obsahovat šablony těchto smluvních a jiných formálních dokumentů a po 

podpisu bude uchovávat jejich tištěnou verzi.  

4.1.3 Brigáda 

Evidence brigády začne u zaměstnavatele, který prostřednictvím portálu zadá 

potřebné parametry nabízené brigády. Tyto parametry bude moct zadat u osvědčených 

partnerů (zaměstnavatelů) výjimečně i pracovník agentury např. na základě 

telefonického kontaktu. Pro případ opakování stejné nebo podobné nabídky brigády 

bude mít zaměstnavatel možnost založit novou brigádu na základě již existujících dříve 

zadaných údajů nebo jen formou doplnění nového termínu k již existující nabídce 

brigády.  

Zaměstnavatel bude mít možnost údaje o chystané brigádě zadat a uložit je pro 

pozdější prezentaci. Po zadání všech potřebných údajů bude mít možnost brigádu 

prezentovat. Po prezentaci bude mít možnost doplňovat termíny nebo rušit a měnit 

termíny, na které se dosud nikdo nepřihlásil. Bude moct zaslat všem nebo vybraným 

přihlášeným brigádníkům hromadnou emailovou zprávu např. o nových skutečnostech. 

Úpravy parametrů brigády vč. změn nebo rušení termínů, na které se již nějaký 

brigádník přihlásil, bude možné pouze prostřednictvím pracovníka agentury, přičemž 

o všech takových změnách bude systém zvlášť informovat i manažera agentury. 

Brigádník bude mít možnost přihlásit se k takovým termínům brigád, které systém 

vyhodnotí jako vhodné nebo přípustné pro tohoto brigádníka. Při tomto vyhodnocení, 

které bude probíhat automaticky, se budou brát v potaz jak preference daného 

brigádníka, tak preference zaměstnavatele a eventuelní penalizace brigádníků či 

zaměstnavatelů (viz níže) či přítomnost brigádníka na černé listině. Pro VIP brigádníky, 

kteří budou dlouhodobě spolupracovat s agenturou, můžou být v závislosti na počtu 

odpracovaných hodin uvolňovány termíny některých brigád přednostně. Vybírány 

můžou být např. přednostně brigády s nejlepším dřívějším hodnocením.  
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Do určitého (tzv. rozhodného) času před konáním brigády se bude moct 

brigádník z termínu opět odhlásit. Po uplynutí rozhodného času bude přihlášení 

považováno za závazné, požadavek na odhlášení sice bude moct brigádník zaevidovat 

v systému, nicméně vlastní odhlášení bude moci provést pouze pracovník agentury. 

Nedostaví-li se brigádník na termín brigády, ke kterému je přihlášený, obdrží tzv. 

penalizační body, které jej znevýhodní v možnosti přihlásit se na další termíny brigád. 

o zrušení či neudělení penalizace může rozhodnout pracovník agentury na základě 

omluvy či pádného zdůvodnění, anebo uplynutí delší doby od promeškané brigády. 

Závažné porušení pracovních podmínek či pravidel agentury může mít důsledek 

umístění brigádníka na tzv. černou listinu. Tím mu bude blokován přístup k veškerým 

brigádám.  

Podobně tomu bude v případě zaměstnavatelů, kteří mimo pravidla agentury 

změní podmínky brigády nebo jinak poruší smluvní podmínky. Mohou být penalizováni, 

nebo umístěni na černou listinu, což může mít za následek omezení či zákaz zadávání 

nabídek nových brigád či nových termínů. 

Pro danou brigádu a termíny bude možné tisknout pracovní výkaz, který slouží 

k evidenci potvrzení o odpracovaných brigádních hodinách. Zaměstnavatel vždy po 

skončení termínu potvrdí brigádníkovi počet odpracovaných hodin v daném termínu. 

Zaměstnavatelé budou motivováni k tomu zapisovat odpracované hodiny zároveň do 

systému agentury tak, aby se tyto informace dostaly o nejdříve k pracovníkům agentury 

a mohly být započaty kroky k provedení výplaty. Papírová podoba pracovních výkazů 

by tak v ideálním případě měla sloužit pouze jako důkaz pro event. kontrolu či řešení 

reklamací výplat ze strany brigádníků.  

4.1.4 Statistiky a přehledy 

Pracovník a manažer personální agentury budou mít možnost generovat různé 

statistické přehledy a výstupy z dat, které budou k dispozici v systému. Tyto výstupy 

bude definovat správce, k čemuž bude využívat parametrizovatelné SQL dotazy. Na 

základě vyplnění těchto parametrů pak budou moci pracovníci a manažeři spouštět takto 

připravené výstupy. Uživatelé si budou moci uložit použité parametry a vytvořit si tak 

předdefinované sestavy.  

Demonstrační ukázka jednoduchého parametrizovatelného SQL dotazu je 

uvedena níže. 



 30 

 

Vytvořené výstupy bude možné exportovat do formátu XLS a CSV (oddělovačem 

CSV bude znak "|", případně ";").  

Pro vybrané druhy přehledů bude možné generovat grafický výstup (koláčové, 

sloupcové a jiné grafy). Může se jednat např. o vývoj počtu brigádnických hodin, vývoj 

hodnocení brigády daného zaměstnavatele brigádníky, přehled struktury příjmů 

v závislosti na typu brigády aj. 

4.2 Rozhraní na jiné systémy 

Informační systém Univerzity obsahuje centrální databázi, která sdružuje studijní 

a personální agendy a jsou do ní napojeny další univerzitní systémy včetně CAS. Pro 

integraci do tohoto systému se nabízí různé možnosti. V případě univerzitních aplikací 

je možná integrace na databázové úrovni, či pomocí webových služeb. V případě 

externích systémů je doporučena datová komunikace na souborové úrovni. To 

znamená, že data jsou na jedné straně převedena z databázové podoby do textových 

souborů reprezentující jednotlivé entity a tyto soubory jsou přeneseny koncovému 

integrovanému systému do dohodnutého souborového úložiště.  
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V případě integrace systému personální agentury (v této kapitole bude dále 

označován jako koncový systém) je plánován pouze faktický import dat směrem do 

tohoto koncového systému z ISUK. Využití CAS je popsáno v následující kapitole 

(Přístup k systému).  

4.2.1 Realizace importu dat z ISUK 

Na straně ISUK bude evidován okruh osob, které koncový systém má 

zaregistrované v databázi, a pro které požaduje dodávat příslušné studijní a průkazové 

údaje viz dále. V případě, že bude v koncovém systému zaregistrován nový brigádník, 

bude směrem k ISUK formou textového souboru entity REGISTRACE vyslán 

požadavek na rozšíření skupiny o tuto novou osobu. V případě, že koncový systém 

ztratí zájem o aktualizaci dat o dané osobě, vyšle směrem k ISUK analogický požadavek 

na výmaz ze seznamu registrovaných osob. 

ISUK pak bude pravidelně v plánovaných intervalech kontrolovat změny dat 

evidovaných v ISUK o registrovaných osobách a v případě změny některého z údajů 

bude směrem ke koncovému systému zaslán soubor (resp. soubor pro každou měněnou 

entitu) se seznamem záznamů, u kterých má dojít ke změně, založení či výmazu. Entity 

budou čtyři - PRUKAZ (data o univerzitních průkazech), STUDIUM (data o studiích 

osob registrovaných na rozhraní), STUD_PROGRAM (číselník studijních programů) 

a STUD_OBOR (číselník studijních oborů). Koncový systém bude těž v pravidelných 

intervalech monitorovat obsah souborového úložiště a v případě nalezení importního 

souboru bude zahájen importní mechanismus. 

4.2.2 Export do účetního systému 

V tomto případě bude implementaci potřeba přizpůsobit požadavkům 

konkrétního účetního systému, který bude agentura používat. Minimalistická varianta 

exportu bude založena na uživatelském vygenerování balíčku dat přímo v koncovém 

systému, který bude exportován na základě definovaných datových pravidel a informace 

o exportovaných záznamech budou uloženy v databázových tabulkách určených pro 

uchovávání těchto exportních dat. Formát bude zvolen na základě požadavků 

zvoleného účetního systému. Základní variantou je komunikace na úrovni textových - 

CSV souborů. Další podrobnosti zde z důvodu neznalosti účetního systému nebudou 

řešeny a budou součástí případné následné analýzy. 
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4.2.3 Formát a obsah datových souborů 

Soubory budou textové v kódování závislém na zvoleném kódování databáze 

koncového sytému a dle dohody s Univerzitou. Preferována je varianta kódování UTF-

8.  

Každý záznam bude reprezentován jedním řádkem souboru. Záznamy obsažené 

v jednotlivých souborech budou uvozeny řídícími znaky, které budou určovat, jak má 

příjemce souboru s daty o záznamu s daným řídícím kódem naložit. Řídící znaky jsou: 

• C - vytvoření (create), 

• U - aktualizace (update), 

• D - smazání (delete). 

Záznamy uvozené znakem ";" budou chápány jako komentář - při zpracování v 

cílovém systému budou ignorovány. 

Jednotlivé položky záznamů i řídící znak budou odděleny znakem "|". Exportní 

mechanismus zaručí, aby se v těle položek tento znak neobjevil a nebyla tak poškozena 

struktura přenášených dat. 

Názvy souborů budou obsahovat název entity bez diakritiky a příponu TXT, tj. 

konkrétně PRUKAZ.TXT, STUDIUM.TXT, STUD_PROGRAM.TXT, 

STUD_OBOR.TXT, REGISTRACE.TXT a DEDUPLIKACE.TXT. Soubory budou 

komprimovány do souboru s příponou ZIP, přičemž název tohoto souboru bude 

obsahovat nejprve časovou značku vygenerování souboru ve formátu rrrr-mm-

ddThh24-mi-ss. Část před znakem "T" reprezentuje datum, část po znaku "T" 

reprezentuje čas, tj. např. "2009-11-14T13-43-56". Následovat bude část označující 

systém, do kterého má proběhnout import, oddělený z obou stran pomlčkou, např. "-

pagent-" pro koncový systém nebo "-isuk-" pro informační systém Univerzity 

a následovaný slovem "import". Celkový název bude tedy znít např. "2009-11-14T13-

43-56-pagent-import.zip" či "2009-11-14T13-43-56-isuk-import.zip". Je přípustné, aby 

v jednom ZIP souboru bylo uloženo i více TXT souborů. 

4.2.4 Postupy generování a zpracování importů a exportů 

Souborové úložiště bude obsahovat čtyři adresáře. Dva adresáře určené pro 

import do koncového systému a dva pro import do ISUK. Názvy adresářů ponesou 



 33 

jména "pagent-import"  a "pagent-postimport"  a dále "isuk-import" a "isuk-

postimport". 

Rozhraní koncového systému bude mít různé stavy, které bude moct nastavovat 

správce nebo budou nastavovány systémem dle průběhu zpracování importů a exportů. 

Systém, soubor uloží do adresáře s postfixem -import druhého ze systémů, čímž 

pro něj export končí. Druhý systém, pokud má rozhraní ve stavu "aktivní", při 

pravidelné kontrole nebo ručním spuštění prohledá teto adresář a pokusí se o import 

souboru v něm umístěného. To obnáší rozbalení souboru a postupný import všech 

takto vzniklých TXT souborů do databáze do příslušných importních tabulek. Celá 

operace importu do databáze bude transakční s platností transakce na všechny TXT 

soubory.  

V případě, že při importu dojde k jakékoliv chybě, bude transakce odvolána 

(rollback) a rozhraní se dostane do stavu "zastaveno s chybou". Obnovení stavu pak 

může provést pouze správce po kontrole souboru a zjištění příčiny vzniku chyby. 

V případě úspěšného importu je importovaný ZIP soubor přesunut do adresáře 

s postfixem -postimport a pokud se tento přesun podaří, je transakce potvrzena 

(commit). Tím import končí. V adresáři s postfixem -postimport budou naimportované 

soubory archivovány pro kontrolní účely, po určitém nastaveném čase (např. rok) 

mohou být tyto soubory dle své časové značky mazány. 

Analogický proces bude fungovat pro případ exportu z koncového systému do 

ISUK. Opět bude transakce potvrzena až po provedení exportu dat z databáze do 

textového souboru a po úspěšném uložení zkomprimovaného souboru do importního 

adresáře ISUK. 

4.2.5 Deduplikace uživatelů 

Občas v informačním systému nastane situace, kdy jedné osobě jsou založeny dva 

či více výskytů v databázi a těmto výskytům jsou přidělena různá čísla osoby. Tyto 

případy nastávají zejména u cizinců, u kterých je většinou díky absenci rodného čísla 

a častých překlepů v uvádění jen a příjmení ztížená identifikace. Takto dochází k tomu, 

že pokud daná osoba např. podá přihlášku na dvě fakulty, pokaždé s trochu jiným 

jménem a bez rodného čísla, systém nedokáže provést automatické sloučení osoby 

a osoba zůstává v evidenci duplicitně.  
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Takové případy jsou pak řešeny ručním prohledáváním nebo pomocnými skripty, 

které vytipují podezření na existenci duplicit, a na základě kterých je pak po ruční 

kontrole spuštěn deduplikační proces. Proces má za následek sloučení dvou osob 

v jednu s tím, že jedno číslo osoby zanikne a druhé zůstává nadále platné. Všechny 

vázané entity (v našem případě zejména studia a průkazy) se přesunou k výskytu osoby, 

který je po deduplikaci ponechán jako platný. V případě, že se sjednocuje více výskytů 

osob, je vybrán jeden výskyt, který zůstává, a ostatní výskyty se s tímto přetrvávajícím 

sloučí a jejich čísla zaniknou.  

Deduplikační proces lze technickými nástroji rozhraní nejlépe reprezentovat jako 

změnu jednoho čísla osoby na jiné číslo osoby. Takto bude také navržen obsah souboru 

DEDUPLIKACE.TXT, který bude obsahovat záznamy uvozené znakem "C" a dále 

bude obsahovat dva atributy, přičemž prvním bude číslo osoby, které se ruší, a druhým 

atributem bude číslo osoby, které zůstává.  

Na straně koncového systému bude na základě takových importních záznamů 

proveden pokus o sjednocení osob, přičemž v případě, že se bude jednat o záznamy 

neaktivních uživatelů, u kterých nejsou evidována žádná vzájemně kolizní data, bude 

možné sloučení osob provést automatizovaně. V případě, že by při sloučení měla nastat 

jakákoliv kolize nebo již během provádění slučování nastane chyba, bude slučování 

transakčně zrušeno a daný záznam bude ponechán k ručnímu řešení správci. 

4.3 Přístup k systému 

Přístup do systému musí být řešen zejména z pohledu zabezpečení vlastní 

komunikace. Dále je pak důležitý způsob ověření uživatelů a nakonec rozdělení 

funkcionalit a přístupu k datům systému pro přihlášené i anonymní uživatele v závislosti 

na povaze jejich předpokládaných činností a ochranu osobních a obchodních údajů. 

4.3.1 Zabezpečení vstupu 

Pro zvýšení bezpečnosti budou vstupní body do systému zřízeny dva. Jeden ze 

vstupů (dále "veřejný vstup") bude k dispozici jako integrovaná veřejně zobrazená 

součást webového portálu agentury, druhý vstup (dále "interní vstup") bude na témže 

serveru, avšak s jinou adresou, která nebude veřejně prezentována. Budou provedena 

opatření bránící indexaci chráněného vstupu různými vyhledávacími službami (Google, 

Yahoo, apod.). Veřejný vstup neumožní přihlášení uživatelů v roli správce, pracovník či 

manažer, pro tyto role bude vyhrazen výhradně interní vstup. Oba vstupy budou 
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přístupné výhradně HTTPS protokolem, přičemž při pokusu o přístup na HTTP adresu 

vstupu dojde k automatickému přesměrování na HTTP vstup a to již na úrovni 

konfigurace webového serveru. Pokud by nebylo možné zajistit tuto konfiguraci, bude 

přesměrování provádět systém na aplikační úrovni pomocí detekce typu přístupu. 

U konkrétních uživatelů bude možné dále nastavit omezení přístupu pouze s určitého 

okruhu IP adres nebo z VPN. Tento způsob bude volen zejména u těch uživatelů, 

u kterých je jisté, že budou k systému přistupovat např. pouze z kanceláře agentury, 

anebo z domova, anebo mají možnost se vždy připojit k VPN.  Filtrování přístupu dle 

těchto omezení zajistí systém opět na aplikační úrovni.  

4.3.2 Ověřování uživatelů 

Jak už bylo uvedeno dříve, ověřování uživatelů bude kombinovat dvě možnosti - 

ověřování proti CAS a lokální ověřování. V případě uchazečů o studium bude v rámci 

CAS využito ověření tzv. slabého hesla. Jelikož postup ověřování v naznačené podobě 

v sobě obsahuje mnoho možností a implementace může být procesně komplikovanější, 

byl vytvořen pomocný diagram (níže) popisující postup krok za krokem včetně nástinu 

informačních hlášení pro uživatele. Demonstrační ukázka jedné z implementací je 

uvedena za diagramem. Krom hlášení pro uživatele se budou výstupy z jednotlivých 

větví zaznamenávat do aplikačního logu, aby bylo možné v případě problémů 

s přihlášením lépe zjistit, v čem spočíval problém. Pro vlastní identifikaci uživatele 

ověřeného v CAS bude využito univerzitní číslo osoby. 
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V následující demonstrační ukázce je dále uveden nástin možného kódu vlastního 

ověření proti CAS. Je demonstrována situace uživatele, který nemá nastaveno lokální 

ověřování. 
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4.3.3 Role a uživatelé 

Vstup do systému a možnosti práce se systémem bude rozdělen podle několika 

specifických rolí. Každá z rolí bude obsahovat určitý okruh standardních a neměnných 

práv práce se systémem a dále blok volitelných práv, u kterých bude moci správce při 

přiřazování role vybrat, zda se mají danému konkrétnímu uživateli přiřadit či nikoliv. 

V případě pracovníka agentury to může znamenat např. možnost provádět výplaty 

brigádníkům, či možnost fakturace zaměstnavatelům, možnost úprav údajů 

u zaměstnavatelů apod. 

Následující tabulka obsahuje přehled rolí a typických činností, které bude moct 

uživatel s touto přiřazenou rolí v systému vykonávat. 

ROLE HLAVNÍ ČINNOSTI 

Správce konfigurace systému, správa účtů pracovníků a manažerů, náhled 

na kontrolní výstupy, logy, možnost provádět servisní zásahy, 

deduplikace uživatelů, definice statistických přehledů a výstupů 

Pracovník registrace zaměstnavatelů a brigádníků a běžná správa jejich účtů, 

evidence a vedení obchodních případů, tisk a evidence formálních 

dokumentů (smluvní, účetní apod.), zpracovávání periodických 

statistik a přehledů, tvorba nabídek, správa výplat  

Manažer kompletní náhled na všechna data v systému, náhled na aplikační 

log pracovníků, hodnocení pracovníků, tvorba a náhled na 

statistické a analytické přehledy, zásahy vyšší míry závažnosti, 

udělování výjimek 

Zaměstnavatel zadávání nových nabídek brigád, jejich změny a rušení, náhled nad 

obsazeností brigádních termínů, vyplňování dotazníku 

spokojenosti - hodnocení brigády, hodnocení práce jednotlivých 

brigádníků vč. možnosti zařadit brigádníka na černou listinu, 

zaslání důležité informace agentuře k dané brigádě nebo obecně 

Brigádník vyhledávání nabídek brigád, zadávání poptávkových parametrů 

a filtrů, nastavení zaslání informací o nabídkách brigád 

a novinkách, registrace na brigádní termíny, tisk formulářů 
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brigádních pracovních výkazů 

Anonym náhled na nabídku brigád se zobrazením pouze vybraných údajů, 

náhled na informace o pravidlech agentury a jak se v agentuře 

registrovat 

4.4 Analytický model 

Analytický model v tomto případě vyjadřuje zároveň zjednodušenou podobu 

návrhu databázové reprezentace jednotlivých entit.  

4.4.1 Návrh entit a jejich vztahů 

Následuje popis bloků entit sdružených do logických celků. Každá entita bude mít 

krom uvedených atributů navíc atribut s příznakem platnosti daného záznamu, 

v případě číselníků budou navíc uvedeny platnosti "platnost_od" a "platnost_do". 

Osoby a brigády 

Model zobrazuje základní definice entit osob, zástupců zaměstnavatelů a jejich 

vazby. Jsou zobrazeny entity "studium" a "prukaz" vázané k osobě. Tyto entity obsahují 

narozdíl od dalších entit v tomto bloku i identifikátor ISUK. Tento identifikátor slouží 

k jednoznačné identifikaci a mapování záznamu při aktualizacích dat prostřednictvím 

datového rozhraní s ISUK. U "osoby" je krom běžných položek i položka "CV", která 

je určena pro případné uložení stručné textové podoby životopisu. Alternativně by šlo 

položku využít jako odkaz do entity "soubor", kde může být uložena naskenovaná 

podoba životopisu. Dále je zobrazena entita sloužící pro zaznamenávání poznámek 

k brigádě.  

Entita "vlastnost" definuje nabídku souhrn všech možných vlastností, dovedností, 

kvalifikačních předpokladů i vlastnictví průkazů (např. řidičský či zdravotní průkaz). 

Příslušnou vazbou mezi osobou a vlastností vzniká vztah vyjadřující, že vybraná osoba 

má danou vlastnost. Podobně je tomu u požadavků, kde vazba mezi vlastností 

a brigádou vyjadřuje požadavek na výběr brigádníků s danou vlastností. Naopak 

preference na výběr typů brigád brigádníků jsou reprezentovány entitou 

"brigadnik_pozadavky". Pokud chce brigádník některý z typů brigád naopak vyloučit, je 

užita stejná entita, avšak s vyplněným příznakem "negace". 
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Entita "uzivatel" umožňuje zaznamenat, kdy byla provedena registrace uživatele 

do systému a jakým způsobem probíhá jeho ověřování. Atribut "overovat_v_cas" může 

nabývat třech hodnot, které znamenají buďto lokální způsob ověřování, nebo ověřování 

v CAS, nebo zákaz ověřování, což znamená de facto zablokování účtu daného uživatele. 

osoba

PK id_osoba

cislo_osoby

rodne_cislo

prijmeni
jmeno
datum_narozeni
pohlavi
obcanstvi
op

pas

titul_pred

titul_za

email

FK1 id_adresa

cv

uzivatel

PK id_uzivatel

FK1 ID_osoba
typ
login

datum_registrace

overovat_v_cas

studium

PK id_studium

FK1 id_osoba

skola
fakulta
forma

typ

program

obor

rocnik

stav

id_studium_ISUK

prukaz

PK id_prukaz

cislo_cipu

carovy_kod

typ
univerzitni

FK1 id_osoba

id_prukaz_ISUK

brigada

PK id_brigada

typ_brigády
odvetvi

stav

FK1 id_adresa

FK2 id_zamestnavatel

termin

PK id_termin

FK1 id_brigada
datum

od

do

hodiny
stav
kapacita

brigada_pozadavky

PK id_prigada_pozadavky

FK1 id_brigada
FK2 id_vlastnost

poznamka

PK id_poznamka

FK1 id_uzivatel
FK2 id_brigada

typ
text

adresa

PK id_adresa

osloveni

ulice
obec
psc

stat
typ

zamestnavatel

PK id_zamestnavatel

FK1 id_adresa

ico

dic

nazev

email

uzivatel_zamestnavatele

PK id_uzivatel_zaestnavatele

FK1 id_zamestnavatel
FK2 id_uzivatel

vlastnost

PK id_vlastnost

typ
nazev

brigadnik_vlastnosti

PK id_prigadnik_vlastnosti

typ
FK1 id_vlastnost
FK2 id_osoba

platnost_od
platnost_do

brigadnik_pozadavky

PK id_prigadnik_pozadavky

FK1 id_osoba
typ_brigady
platnost_od
platnost_do

negace
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Role a uživatelé 

Zde je uveden návrh realizace rolí systému. Umožňuje přiřadit danému uživateli 

určité role, které umožňují uživateli práci se systémem způsobem odpovídajícím dané 

roli. K těmto rolím je možné přiřadit navíc další práva, která rozšiřují možnosti dané 

role. Dále model obsahuje tabulku "heslo", kde budou ukládány heshe hesel 

s nastaveným lokálním ověřováním. 

 

Statistiky a souhlasy 

Evidence šablon a uložených předdefinovaných dotazů s parametry reprezentují 

následující statistické entity. Entita "stat_sablona" obsahuje pouze parametrizovatelné 

SQL dotazy, entita "statistika" těmto k dotazům přidává konkrétní hodnoty parametrů. 

Dále je uvedena entita, pomocí níž je možné evidovat udělení souhlasu se 

zpracováváním osobních údajů, případně evidovat i jiné typy souhlasů. 

 

Datové rozhraní ISUK 

V případě entity "studium" a "průkaz" je součástí entity i interní identifikátor 

ISUK, pomocí něhož bude provedeno mapování v případě příštích importů aktualizací 

dat o záznamech těchto entit. Entity pro exporty do účetního systému zde nejsou 

uvedeny, a to z důvodu, že není znám typ účetního systému, a tak nemůže být jejich 

analýza dokončena. Tabulka "rozhrani" definuje stav rozhraní daného systému (v tomto 

případě zatím pouze ISUK), který platí od určitého data. Na záznam v této entitě se 
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vážou započaté pokusy o import či export. V případě zastavení rozhraní, nebo jiné 

změny stavu rozhraní, se starý záznam označí za neplatný a přidá se nový záznam 

s novým datem platnosti od (atribut "datum_stavu").  

 

Tisky 

Při tisku budou používány tiskové šablony. Každý tisk (vyjma pokusných - 

testovacích vzorků a ukázek) bude uložen v entitě "vytisk" ve formě identifikace šablony 

a serializovaným asociativním polem hodnot pro vyplnění dané šablony. Vygenerovaný 

soubor (PDF, event. jiný) pak bude uložen v entitě "soubor". Záznam o výtisku bude 

obsahovat i identifikaci entity, která byla vytištěna (např. faktura, pracovní výkaz, jiný 

dokument) a identifikátor záznamu této entity. Entita "dokument" reprezentuje 

formuláře, potvrzení a jiné dokumenty nezařaditelné ke konkrétněji definované entitě. 

sablona

PK id_sablona

text
zaznam_platny
platnost_od
platnost_do

vytisk

PK id_vytisk

FK1 id_sablona
FK2 id_soubor

hodnoty

stav

datum
entita
id_entity

dokument

PK id_dokument

typ
stav

soubor

PK id_soubor

typ
data  
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Finance a pracovní výkaz 

Model popisuje možnost přihlášení brigádníka na termín formou vytvoření 

pracovního výkazu a svázání tohoto výkazu s daným termínem brigády. Na základě 

vyplnění hodnot o odpracovaných hodinách se pak spočte odměna pro brigádníka a ve 

výplatě se připočte případný akční bonus. V pracovním výkazu, resp. jeho termínech, se 

též eviduje úhrada od zaměstnavatele. Entita "prikaz" reprezentuje příkaz k úhradě do 

banky. U termínu na výkazu se eviduje též faktura, na základě které byla uhrazena 

zaměstnavatelem částka za odpracované hodiny. Dále jsou uvedeny pomocné entity pro 

evidenci hodnocení brigády brigádníkem i zaměstnavatelem.  

 

Černá listina a penalizace 

Uvedené entity jsou použity k evidenci prohřešků - tzv. penalizací a zákazů 

činnosti - umístění na černé listině. Tyto sankční prostředky lze evidovat vůči 

brigádníkovi i vůči zaměstnavateli.  
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cerna_listina

PK id_cerna_listina

id_osoba

id_zamestnavatel

platnost_od
platnost_do

id_kdo_zpsal

penalizace

PK id_penalizace

id_osoba

id_zamestnavatel

platnost_od
platnost_do

body

id_kdo_zpsal  

Logy 

Logy budou obsahovat aplikační log a http request log.  

uzivatel

PK id_uzivatel

ID_osoba
typ
login

datum_registrace

overovat_v_cas

log

PK id_log

FK1 id_uzivatel

typ
data

uspech
id_dotceny_uzivatel

request_log

PK id_request_log

typ
datum_cas
get

post

 

Číselníky 

Všechny číselníky, kromě dvou číselníků přenášených z ISUK, budou spravovány 

aplikačně - správcem. Číselníky budou čtyř typů. Prvním typem jsou studijní číselníky, 

jejichž náplň bude závislá na stavu v ISUK, ale jejich aktualizace bude prováděná 

aplikačně. Dále jsou to číselníky programů a oborů, kde se změny budou provádět 

pomocí datového rozhraní s ISUK. Pak jsou to tzv. multičíselníky. Tyto číselníky 

sdružují kódy a hodnoty několika číselníků zároveň. Odlišení jednotlivých číselníků je 

zajištěno pomocí atributu "entita". A nakonec jsou to ostatní číselníky, jejichž 

aktualizace vyžaduje použití externí zdroj dat (např. číselník států). 
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4.4.2 Schémata a přístupová práva 

Je vhodné, aby jednotlivé datové entity v databázi byly rozděleny do různých 

schémat. V závislosti na povaze dat uložených těchto entitách nebo způsobu jejich 

zpracování by mohla vzniknout typově následující schémata:  

• jádro,  

• logy,  

• číselníky,  

• rozhraní,  

• data,  

• event. temp.  

Toto rozdělení má za cíl zvýšení bezpečnosti systému, ale i přehlednost a možnost 

s každým schématem jinak nakládat z pohledu místa uložení, vyváření záloh a redologů 

apod. Pro implementaci a i pro pozdější úpravy hotového systému se předpokládá, že 

bude využíváno možností vytvoření testovacího prostředí. Do tohoto prostředí bude 

nutné pravidelně nebo na vyžádání replikovat obsah části databáze obsahující reálná 

data. Při těchto exportech např. může být též umístění některých objemných dat, které 

pro testy nebudou mít zrovna význam, v jiných schématech výhodné.  

Například v případě, že by se v budoucnu ukázalo, že je potřeba vytvářet při 

používání systému tabulky s velkou fluktuací dočasných pomocných dat, bylo by 

vhodné tyto tabulky umístit do zvláštního schématu a uvážit vypnutí vytváření redologů 

nad celým schématem. Do schématu pro rozhraní se bude dále např. přihlašovat zvláštní 

proces spouštěný plánovaně na pozadí nebo na aplikačně zadaný požadavek, který bude 

mít na starosti výhradně správu importního datového rozhraní. V případě logování 

webových requestů bude příslušná tabulka zabírat větší prostor a bude podléhat 

zvláštnímu režimu archivace. Proto je opět vhodné zvážit její umístění do zvláštního 

schématu. A nakonec bude vytvořeno schéma pro data vytvořená systémem - např. 

archiv PDF výtisků a jiných uživatelských výstupů.  

4.4.3 Integritní omezení 

V návrhu struktury jsou naznačeny vztahy mezi entitami zároveň jako konstrukce 

integritní kontroly pomocí vzdálených klíčů. Použití vzdálených klíčů zjednodušuje práci 

na aplikační vrstvě a velmi snižuje možnosti vzniku chyb a nekonzistencí v datech 

uložených v databázi. 
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4.4.4 Efektivita a optimalizace databáze 

V rámci implementace a nasazení produktu by bylo vhodné vysledovat 

a zanalyzovat efektivitu použití jednotlivých databázových dotazů a s tímto ohledem se 

pokusit o jejich optimalizaci. Nezbytným nástrojem pro další optimalizaci je 

i přepočítávání statistik jednotlivých tabulek nebo schémat. Již při implementaci by měla 

být zřejmá některá místa, kde by bylo vhodné užití indexů. Tyto indexy by měly být 

nasazeny a ozkoušena jejich účinnost. Nicméně po předání systému do pilotního 

provozu a dále do plného provozu bude nutné sledovat zátěž a efektivitu databázových 

dotazů a další indexy dodat nebo některé stávající indexy upravit. Zejména během 

prvních měsíců náběhu systému, kdy se budou postupně naplňovat jednotlivé tabulky 

daty, bude důležité pravidelné přepočítávání statistik. V pozdější době je vhodné tuto 

praxi zachovat, avšak bude možné prodloužit periodu přepočítávání. 

Možnosti použití těchto i dalších optimalizačních metod mohou být závislé na 

finální volbě typu databáze a možnostech nabízených správcem databáze. 
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5 Závěr 

5.1 Cíle práce a zhodnocení 

Hlavním cílem práce byla analýza a návrh databázového systému personální 

agentury. Vycházeli jsme z prvotního zadání zadavatele, který však záhy od záměru 

založení personální agentury a tak i tvorby databázového systému pro tuto agenturu 

upustil. Projekt byl na delší čas pozastaven. V této pro projekt velmi nevýhodné situaci, 

která měla podle původních předpokladů znamenat prakticky konec projektu, se však 

nakonec podařilo nalézt i určitá pozitiva. Otevřely se nové možnosti, které původně 

nebyly v požadavcích zadavatele, zejména z důvodu, že v době zadání tyto možnosti 

ještě nebyly známy, anebo by bylo otázkou jednání a míry spolupráce s Univerzitou, zda 

by tyto možnosti mohly být skutečně využity. Tudíž krom problémů týkajících se vlastní 

agentury mohly být řešeny i nové problémy, jako využití identifikace univerzitními 

průkazy, možnosti využití univerzitní CAS nebo přebírání dat z databáze informačního 

systému Univerzity. 

Analýza procesů a principů personální agentury během zpracování dostala ještě 

jeden nový rozměr. Namísto sbírání požadavků od zadavatele, jejich analýzy a návrhu 

řešení, musely být v mnoha případech i vymýšleny organizační a obchodní postupy, jaké 

jsou nebo by mohly být v agenturách pravděpodobně používány a potřebné. Při tomto 

procesu záměrně neprobíhalo paralelní srovnávání s jinými produkty, které se 

problematiky personálních agentury dotýkají. Srovnání se stalo až věcí závěrečné fáze. 

Shrnutí je součástí následující kapitoly. 

5.2 Jiné systémy 

Při vyhledávání produktů pro personální agentury jsme vybrali následující tři 

zástupce.  

GiTRiX (Trinso Czech s.r.o.) 

Systém GiTRiX [13] není specializován na 

brigády, je využitelný spíše pro zprostředkovatele 

nabídky zaměstnání. Je stavěn pro platformu MS 

Windows technologií .NET nad MS SQL 

serverem. Jedná se (dle ukázek výrobce) 
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o poměrně propracovaný systém, nicméně neobsahuje přímou podporu 

zprostředkování brigád. Zajímavou vlastností je oproti našemu systému možnost přímé 

správy inzerce nabídky pracovních pozic na pracovně-inzertních serverech.  

 

eRec (Memos) 

Systém eRec [14] opět zaměřen na 

zprostředkování nabídky zaměstnání. Je opět 

stavěný na technologii .NET, avšak oproti 

předešlému systému se z demo ukázky jeví jako 

systém mnohem jednodušší, pro evidenci brigád 

opět nepoužitelný. Zajímavostí oproti jiným je 

asi pouze možnost fulltextového vyhledávání v údajích zájemců o zaměstnání.  

 

HR (Areal Systems) 

Tento produkt [15] patří opět do skupiny univerzálních produktů zaměřených 

hlavně na zprostředkování nabídky zaměstnání. Oproti předešlému systému se dle výčtu 

funkcionalit jeví jako obsáhlejší. Narozdíl od předešlých zástupců má jednu výhodu, 

obsahuje modul, který se přímo zabývá brigádami. Použité technologie ani platformu 

autoři nespecifikovali. Stojí za zmínku, že v případě modulu pro brigády autoři sami 

uvádějí, že tento modul je vysoce individuální záležitostí každé agentury. Tudíž se 

předpokládá, že bude potřeba před použitím provést úpravy systému tak, aby jej mohla 

agentura použít tak jak skutečně potřebuje.  

Při hledání systémů jsme si v rámci popisů a screenshotů vybraných produktů 

všímali funkcionalit, které tyto systémy poskytují. Většina z nich obsahovala standardní 

součásti, které obsahuje i náš systém. Většinou byl použit jiný programovací jazyk. 

Nepodařilo se nám ale nalézt takový systém, na kterém by mohlo být skutečně reálně 

srovnáno řešení specifik zprostředkování brigád. Vůbec jako největší problém se totiž 

ukázalo nalézt systém, který by tato specifika zvlášť zohledňoval. Autoři posledního ze 

jmenovaných systémů sami uvádí, že tato oblast personalistiky je velmi specifická pro 

každou agenturu. Proto se zdá, že pro personální agenturu pohybující se oblasti 

zprostředkovávání brigád je tvorba produktu na míru téměř nezbytná. 
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5.3 Další postup 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, navrhovaný databázový systém se sice snaží 

podchytit a řešit problémy, u kterých se předpokládá, že se vyskytnou během 

implementace a provozu, nicméně nepřítomnost zadavatele a konzultanta ve fázi 

podrobné analýzy a tvorby návrhu vlastního systému bude mít v případě implementace 

velký vliv na použitelnost výsledného díla. 

Ačkoli jsme se snažili podchytit procesy, které v agentuře mohou probíhat, je 

pravděpodobné, že některé postupy by se v reálné situaci řešily jiným vhodnějším 

způsobem. Proto v případě, že by se např. našel nový zájemce o tvorbu podobného 

systému, bylo by potřeba kompletně zrevidovat jak sběr požadavků, tak analýzu a návrh 

systému tak, aby systém odpovídal skutečným potřebám nového zadavatele a stal se 

v praxi opravdu použitelným a kvalitním pomocníkem personální agentury zabývající se 

zprostředkováváním  brigád. 

Co se týče nabídky funkcionalit, vhodné by bylo rozšíření systému o některé 

možnosti, které zatím systém neposkytuje. Příkladem může být možnost přímé správy 

inzerce nabídky pracovních pozic na pracovně-inzertních serverech, který umožňuje 

jeden ze srovnávaných systémů. To je věc, která agentuře může ušetřit mnoho času. Její 

implementace by byla vhodná zvlášť v případě, že by se agentura rozhodla nabízet 

brigády ve větším měřítku nejen studentům univerzity ale i studentům jiných vysokých 

škol. 

Další věcí, která již byla částečně řešena v tomto projektu, ale u které bude 

potřeba dokončit analýzu a připravit návrh a realizaci, je export dat do účetního 

systému. Tato část projektu nebyla detailně řešena, upřesnění je vhodné řešit až 

v případě realizace na základě podmínek daných skutečným účetním systémem. 
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