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Abstrakt

Cílem diplomové práce je podchycení vývoje a především nejdůležitějších současných 
teoretických přístupů k metodice a technice projektování informačních systémů. Práce se 
soustřeďuje na různé metodické přístupy k řešení problémů zpracování informací a na 
tendence v metodice a technice projektování informačních systémů. Vývoj teoretických 
přístupů je ukázán v širších souvislostech, především se zřetelem k rozvoji informačních 
technologií a ve vztahu k budoucnosti i se zřetelem k perspektivám světového společenského 
a ekonomického vývoje. V části věnované stručnému historickému vývoji je ukázáno, jakou 
úlohu při vzniku moderní informatiky i teoretických přístupů sehrála kybernetika a jak tyto 
teoretické přístupy vznikly a vyvíjely na podkladě mimořádně dynamického vývoje 
informačních technologií po 2. světové válce. Vyvrcholením dynamického až bouřlivého 
vývoje informatiky ve druhé polovině 20. století byl vznik současné moderní globální 
společnosti. Stěžejní třetí část práce se zabývá aktuálními teoretickými přístupy ke zpracování 
informací a informatice. V této části práce jsou uvedeny důvody proč se ve druhé polovině 20. 
století přikročilo k řízení projektů, v jakých etapách projektování probíhá, co je to životní 
cyklus informačního systému a jaký má význam pro řízení projektů v praxi a jaké jsou 
modely životního cyklu. Ve třetí části jsou také rozebrány dva nejdůležitější přístupy, a to 
přístup strukturovaný a přístup objektový. Názorně je zde rozebrána nejen podstata obou 
přístupů, ale i to, jak se objektový přístup postupně vyvinul ze strukturovaného a co se z něho 
využívá ještě v současné době. V této části je také zřetelně vidět vliv kybernetiky na 
informatiku. Kybernetika poskytla informatice nejen systémový přístup, ale vybavila ji i 
nástroji pro její rozvoj, z nichž nejdůležitějším jsou modely. Kromě strukturovaného přístupu, 
který v současné době v čisté podobě ustoupil do pozadí, a objektového přístupu je v této části 
práce věnována pozornost i přístupu hybridnímu, který se snaží o spojení prvků 
strukturovaného a objektového přístupu. Z modelů životního cyklu je v práci podrobněji
popsán tzv. prototypový model, neboť jde o  model často využívaný a jsou mu předpovídány 
dobré perspektivy. V závěru třetí části je věnována pozornost automatizovaným nástrojům pro 
podporu projekčních prací – CASE. Ve čtvrté části práce jsou na pozadí vývoje světové 
globální informační společnosti, v současné době postižené ekonomickou krizí, popsány 
možnosti vývoje informačních technologií i perspektivy teoretických přístupů používaných 
pro řízení projektů. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí poznatků z práce.
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Předmluva

Předkládaná diplomová práce zahrnuje tři základní tématické celky, a to stručnou historii 

vývoje zpracování informací, aktuální teoretické přístupy ke zpracování informací a 

k informatice a tendence v projektování informačních systémů se zřetelem k perspektivám 

dalšího vývoje informatiky. Každému z těchto tématických celků je v práci věnována 

samostatná kapitola. 

Cílem diplomové práce je podchycení vývoje a především nejdůležitějších současných 

teoretických přístupů k metodice a technice projektování informačních systémů. V práci se 

neomezuji na jednu konkrétní metodu projektování IS, ale ukazuji celkový vývoj teoretických 

přístupů k řízení projektů informačních systémů a obecné principy a podstatu používaných 

modelů. Snažím se ukázat nejen vývoj a současný stav teoretických přístupů k projektování 

informačních systémů, ale i upozornit na tendence, které jsou pro vývoj teorie a praxe řízení 

projektů informačních systémů perspektivní, a to v širších souvislostech světového 

společenského vývoje, současné ekonomické krize i perspektivních směrů rozvoje 

informačních technologií. Proto je přiměřená pozornost věnována i těmto širším okolnostem. 

Diplomová práce byla napsána v souladu se schváleným zadáním.
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1 Úvod

Odpradávna potřebovali lidé informace. Potřeba komunikace vznikla u člověka již někdy na 

konci pravěku, kdy se člověk začal výrazněji odlišovat od jiných živočichů. Zpočátku se 

komunikace mezi lidmi omezovala pouze na řeč v omezeném okruhu lidí, opravdový průlom 

v komunikaci mezi lidmi nastal však až tehdy, když vzniklo písmo. Podle některých názorů, 

vyjadřovaných ovšem se patřičnou nadsázkou, se od doby vynalezení písma nic podstatného 

neudálo.

Dalším významným mezníkem v rozvoji datové komunikace byl vynález knihtisku v polovině 

15. století, který přiblížil zkušenosti předcházejících generací širšímu okruhu lidí než dříve a 

umožnil rychleji rozšiřovat lidské poznatky a vědění. Časově vzdáleným důsledkem vynálezu 

knihtisku je i dnešní moderní komunikační společnost.

Rozvoj knihtisku umožnil v 18. století vznik dokumentů a dokumentové komunikace a 

současně průmyslový rozvoj a vývoj vědy umožnily vznik prvních číslicových počítačů. 

Takto se postupně vytvářely hlavní předpoklady pro rozvoj moderní informatiky, který nastal 

ve druhé polovině 20. století

Konec 2. světové války přinesl ohromné uvolnění tvůrčích sil, jež se odrazilo jak do růstu 

materiálního bohatství, především v USA, v západoevropských zemích a o něco málo později 

v Japonsku,  tak do  ohromného rozmachu vědy.  Došlo k rozkvětu jak věd tradičních, tak i ke 

vzniku věd nových, jako byly např. kybernetika nebo informatika. Svůj relativně pozdní vznik 

si obě tyto nové vědní discipliny vynahradily rychlým  rozvojem. Z polosklepních  místností, 

kde začínaly rozvíjet první jednoduché počítače, vybavené neméně jednoduchým softwarem, 

pronikaly obě vědní discipliny spolu s počítači do stále významnějších pozic, přitahovaly stále 

více a více špičkových odborníků a udivovaly ještě větší množství neodborníků, jejichž život 

přímo či nepřímo, ale stále silněji a silněji ovlivňovaly. Nenásilná, ale o to silnější expanze 

poznatků kybernetiky a informatiky zprostředkovaná počítači, počítačovými programy a 

posléze i rostoucí armádou projektantů, techniků, programátorů a především uživatelů vedla 

až k zásadní přeměně změně tradiční industriální společnosti v moderní společnost 

informační. Počítačové systémy, po 2. světové válce začaly vyvíjet
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navzájem odděleně a mnohdy i v utajení pokryly celý svět a pronikly do komunikací, výroby, 

bank, lidského těla, do domácností i do kosmu, což by před padesáti lety nikdo nevěřil. 

Rozvoj informatiky samozřejmě přinesl i některé nepříznivé jevy. Informatika neslouží pouze 

rozvoji materiálního či duchovního bohatství, ale například i k vedení válek či počítačové 

nebo obecně trestné kriminalitě. To ovšem není chyba informatiky, ale lidí, kteří ji zneužívají.

K méně výrazným, ale k velmi nepříznivým důsledků rozvoje informatiky a informační 

společnosti patří vznikající digitální propast mezi počítačově gramotnými a negramotnými

s významnými nepříznivými sociálními důsledky.

Přes některá negativa však současný bouřlivý vývoj informatiky přináší každodenní pozitivní 

výsledky z hlediska rozvoje vědy, kultury, ekonomiky i ulehčování soukromého života rodin 

a jednotlivců



3

2 Stručná historie zpracovávání informací se zřetelem k současné 

etapě rozvoje informatiky

2.1 Kybernetika a rozvoj informatiky

. 

V r. 1945 v USA byl dokončen první moderní elektronický počítač. Původně byl určen pro 

potřeby americké armády. Nazýval se Electronic Numerical Integrator and Calculator 

(ENIAC). Zkonstruování tohoto počítače a jeho uvedení do provozu zahájilo v počítačové 

technice období kybernetické či elektronické a následně umožnilo vznik moderní informatiky.

Období označované jako kybernetické či elektronické navázalo na období dokumentové 

komunikace po 2. světové válce. Završovalo dlouhý vývoj, kdy, jak píše CEJPEK, „se od 

obrázkového písma s tisíci znaků, přes abecedy s desítkami znaků se dospělo k abecedě o 

dvou znacích (0,1) popřípadě 3 znacích (0,1, mezera) - [CEJPEK, 2002].

V knize Kybernetika charakterizuje Fr. Tůma kybernetiku jako „vědní disciplinu, zabývající 

se řízením a výměnou informace ve strojích, živých organizmech a společnosti“ [Tůma, 2007]. 

V této definici je obsažen nejen předmět zkoumání kybernetiky, ale i je zde obsaženo i její 

základní specifikum, a to že kybernetika přistupuje k řešení problematiky v oblasti strojů, 

živých organizmů a společnosti stejnými metodami. Vznik kybernetiky završuje bouřlivý 

vývoj vědy v první polovině 20. století, která se v podmínkách industriální společnosti 

vyvíjela sice prudce, ale poměrně živelně a odděleně podle jednotlivých disciplin. Tento 

vývoj vyvolal potřebu syntetizujícího průřezového pohledu, který by dosavadní vědecké 

poznatky systematizoval. Právě z této potřeby vznikla kybernetika.

Za zakladatele kybernetiky je považován Norbert Wiener, americký matematik, který vydal 

v roce 1948 knihu Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů, a pak mexický 

neurofyziolog Artur Rosebluth. Kybernetika chápe řízení jako informační proces a měla pro 

vznik moderní informatiky zásadní význam, neboť z jejího pohledu existuje hluboká vazba 

systémového přístupu, informace a řízení, což jsou tři základní pojmy této vědní discipliny. 

Kybernetika se rozvinula čtyřmi směry, jako kybernetika teoretická, experimentální, 

technická a aplikovaná.
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Obr. 1 Klasifikace kybernetiky -  [Tůma, 2007]

Se vznikem kybernetiky a teorie informace jako její součásti se po 2. světové válce rozvinul 

obor, který také někdy označován jako věda o počítačích, také počítačová věda nebo teorie 

zpracování dat (anglicky computer science), jako matematická informatika či prostě jen 

informatika, v níž se prolínají všechny čtyři oblasti kybernetiky (obr.1). Kybernetika dala 

informatice základní pojmy, jako jsou prvek, vazba aj. a především pojem systém, a to v celé 

jeho pestrosti (fyzikální systém – v informatice např. počítač, abstraktní systém – např. model, 

kauzální systém, nekauzální systém, apod.) a mnoho pojmů se systémem spojených a ve 

výpočetní technice a informatice důležitých (struktura systému, okolí systému, chování 

systému). K zásadním přínosům kybernetiky pro informatiku (ale i jiné vědy) patří i 

charakteristika systémů z hlediska jejich chování v budoucnosti, kdy kybernetika rozděluje 

systémy na deterministické, jejichž chování v budoucnosti je jednoznačně určeno jejich 

počátečním stavem a hodnotami vstupů a stochastické, kde jejich počáteční stav a hodnoty 

vstupů budoucí chování stochastického systému nepředurčují
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Samotný pojem stav byl rovněž definován kybernetikou, neboť bylo třeba vymezit přítomnost 

systému. Pojem stavu umožnil vytvořit dvě nové kategorie systému, a to systém statický 

vyjadřující přítomnost a systém dynamický, který obsahuje i změny jednotlivých prvků 

systému a vazeb mezi nimi v čase. Všechny tyto druhy systémů lze podrobněji definovat 

slovně, matematicky či graficky, uvedený stručný popis vystihuje pouze zásadní rysy 

jednotlivých pojetí systému, jak se promítaly a nadále promítají v rozvoji informatiky. 

Jedním z nejvýznamnějších přínosů kybernetiky bylo vytvoření kategorie modelu a procesu 

modelování. Z hlediska informatiky mělo největší význam vytvoření analogového modelu, 

který se stal základem pro vývoj analogových počítačů. Ty se spolu s číslicovými počítači, 

které vznikly již dříve, staly dvěma ze tří základních segmentů rozvoje počítačové techniky. 

Poslední segment, tzv. hybridní počítače vznikl symbiózou obou předchozích přístupů. 

Výsledkem společného působení všech čtyř směrů kybernetiky, tj. kybernetiky teoretické, 

technické a aplikované, bylo jednak vytvoření materiálně technické základny moderní 

informatiky v podobě počítačů (hardware) a následný vznik technických činností 

na počítačovou techniku těsně navazujících, jako např. internet, email, apod. jednak vznik 

programů (software) umožňujících využít v informatice tuto materiálně technickou základnu 

pro hromadné zpracování dat, popřípadě další účely. V pozdějších letech potom počítače 

umožnily i zpětný automatický přenos výstupů ze zpracování dat do konkrétních činností 

(např. automatizace v oblasti dopravy, výroby, apod.), v současné době začíná již proces 

integrace počítačových a fyzických činností. 

Odlišná situace v demokratických a totalitních zemí se promítla i do kybernetiky a 

informatiky. Její postavení se v jednotlivých zemích značně lišilo. Zatímco v USA a 

v západoevropských zemích kybernetika rychle překonávala potíže (organizační aj.) spojené 

s počátky každého nového vědního oboru a nabrala rychle obrátky při řešení významných 

teoretických problémů (modelování, apod., viz výše) většinou s praktickým dopadem do 

praxe, v tzv. socialistických zemích zcela převládla i v oblasti kybernetiky ideologie a 

kybernetika byla nejprve z čistě ideologických důvodů prohlášena na „buržoazní pavědu“. 

Znovu zde začala být přijímána až s mezinárodněpolitickým táním koncem 50. let, i když 

nejdříve jen skrytě a velmi opatrně. Posléze se stala zastřešující disciplínou pro mnoho oborů, 

které se v západních zemích osamostatnily, aby se o to rychleji vyvíjely. Opomíjení 
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kybernetiky v počátcích jejího rozvoje a přezíravý vztah k ní se v bývalých totalitních zemích 

nepříznivě promítly do opožděného vývoje výpočetní techniky a informatiky a nebyly 

dostatečně překonány až do politických změn na počátku 90. let. 

V západních zemích kybernetika víceméně splynula s obecnou teorií systémů a z řady oborů, 

které byly původně považovány za součást kybernetiky, vznikly samostatné obory, jako např. 

umělá inteligence, neuronové sítě nebo informatika, která hlavním předmětem této práce. 

V této souvislosti je nutno vymezit rozdíl mezi kybernetikou a informatikou, i když obě 

vědecké discipliny spolu těsně souvisejí. Bez kybernetiky by nemohla vzniknout moderní 

informatika, ale bez informatiky by se kybernetika nemohla dále rozvíjet. Vzájemná 

souvislost mezi oběma disciplinami je velmi dobře patrná z obr. 1. V každém ze čtyř 

základních směrů kybernetiky je obsažena informatika. V teoretickém směru kybernetiky je 

obsažena teorie informace,v experimentálním např. modelování, v technickém tvorba 

technických systémů (konstrukce počítačů - hardwaru) a do aplikačního směru patří realizace 

informačních služeb,  i když ta na uvedeném obrázku není vysloveně uvedena. Přes řadu 

styčných oblastí však  jde však  o dvě odlišné discipliny, které jsou různě definovány. 

Zatímco kybernetika se zabývá obecnými zákonitostmi výměny informací, informatika je 

vědní obor, který zkoumá zákonitosti vzniku, sběru, přenosu a zpracování informací a 

možnosti jejich využití. Z jedné strany má tedy informatika užší pole působnosti, než 

kybernetika, nezabývá se např. stroji nebo živočichy, na druhé straně se však zabývá 

nekybernetickými  záležitostmi, jako sběr dat, aj., tedy celou paletou informačních služeb, 

které lze poskytnou jiným vědním disciplinám či k podpoře praktických činnosti jednotlivých 

subjektů ve společnosti. Široké pole působnosti, které má informatika, vyplývá z definice 

informačního systému, který je předmětem informatiky, jak tuto definici uvádí Dušan Kajzar, 

který říká, že „informačním systémem rozumíme účelové využití informačních technologií pro 

zpracování určité třídy úloh (aplikací).  Informační systém je tvořen následujícími 

komponentami:

- účel

- lidé

- postupy práce

- informace

- informační technologie“ 

[KAJZAR  II, 2005]
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V této souvislosti také Kajzar definuje pojem informační technologie, kterou 

rozumíme „na výpočetní technice založené prostředky a postupy pro sběr, uchování, 

zpracování a přenos informací, Informační technologie zahrnují  následující komponenty:

- hardware

- software

- komunikační technologie“

               [KAJZAR  II, 2005]

Z těchto definic vychází i tato práce.

2.2 Vývoj informačních technologií

. .

V oblasti hardwaru vzniklo v průběhu ve druhé polovině 20. století celkem pět generací 

počítačů, které se zásadně lišily svými technickými parametry  a došlo k  tzv. l. až 3.

počítačové  revoluci. Jak rychle šel ve druhé polovině 20. století technický pokrok je názorně 

vidět z následujícího stručného přehledu charakteristik jednotlivých počítačových generací1.

První generace počítačů vznikala v létech 1946 až 1950 byla první generací elektronických 

počítačů. Počítače 1. generace byly využívány prakticky pouze pro vědecké výpočty a 

v armádě. Jazykem 1. generace počítačů byl počítačový kód.

Druhá generace počítačů se vyvíjela se v létech 1952 až 1963. První počítače této generace 

byly uvedeny do provozu v r. 1956. Počítače 2. generace využívaly tranzistory a používaly 

různé verze jazyku assembler. Tento typ jazyka využíval symbolických adres. Strojové 

instrukce byly předávány mnemotechnickými alfabetickými kódy.

                                               
1 V tomto přehledu nejde o podrobný technický popis jednotlivých generací počítačů. ale jde o to, ukázat jak se 
s novými generacemi postupně rozšiřoval jejich uživatelský přínos a vliv na vývoj světového společenství a v 
jakých podmínkách se rozvíjely teoretické přístupy, jimž je věnována podstatná část práce.
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Pro pochopení byl tento typ jazyka snazší, ale stále byl spjat silně se strojovou architekturou.

Kromě  výzkumu a armády začaly být počítače 2. generace užívány  rovněž pro ekonomické 

výpočty. Počítače 2. generace již začaly být vyráběny i v tehdejší ČSR. Dochází 

k hromadnějšímu užívání počítačů. 

S 2. generací počítačů je spojována i tzv. l. počítačová revoluce z r. 1959.  V tomto roce byl 

uveden do provozu první sálový počítač a brzy po něm následovaly další. l. počítačová

revoluce spočívala v tom, že se sálové počítače začaly rychle šířit, vznikala první výpočetní 

střediska a z nich později oddělení IT. Kromě armády, vědecko-výzkumných institucí, které 

využívaly výpočetní techniky již dříve, pronikají počítače 2. generace i na vysoké školy a do 

velkých hospodářských institucí (velké výrobní podniky, banky).

Software u těchto počítačů byl ještě poměrně jednoduchý. Zpočátku jednalo o specializované 

aplikace, nejprve výzkumného charakteru, později rovněž pro armádu a následně státní správu 

a komerční podniky. Jednotlivé projekty měly individuální charakter, který teprve s postupem 

času ztrácely..

Třetí generace počítačů vznikala v letech 1964 – 1971. Tato generace počítačů již využívala 

integrované obvody a řadu dalších nových technických prvků, tzv. vyšší jazyky umožňující 

strukturované programování (Pascal, Angol 60, BASIC). Pro pochopení byly tyto typy jazyka 

snazší, ale stále byly spjaty silně se strojovou architekturou. V tomto období se také začal 

využívat simulační jazyk Simula, který později sehrál významnou úlohu při vzniku 

objektového přístup k řízení projektů.

Počítače 3. generace byly již využívány kromě standardních propočtů k ekonomickému 

modelování, k řízení technologických procesů, k vytváření databázových systémů a začínají 

se uplatňovat v komunikacích. Z IT se začalo stávat  ICT. 

Přeměna IT na ICT měla dalekosáhlé dopady ve světovém měřítku. Na základě rozvoje ICT 

se o d 60. let se začala vytvářet globální  informační společnost, která dnes dominuje 

světovému vývoji. Vyznačuje se zaváděním špičkových technologií, rozvojem 

komunikačních kanálů a přechodem od národní ekonomiky k ekonomice světové. Dochází 
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k rozvoji informačního průmyslu. To ovšem zvyšuje zájem o informatiku jako o vědu a další 

rozvoj informační technologie. Oproti dřívějším generacím počítačů se začíná zdůrazňovat 

úloha softwaru a kromě, techniků, začali hrát významnou úlohu rovněž informatici. Vzhledem 

k rostoucí složitosti zavádění počítačů. poměrně vysokým nákladům tohoto zavádění a 

rostoucím požadavkům uživatelů se začíná rozvíjet sofistikované projektování. Při 

projektování automatizovaných systémů se v oblasti systémové analýzy vytvářejí specifické 

postupy, které umožňují racionalizaci tvůrčích činností při koncipování systémů. Objevuje se 

kategorie dat o datech, tzv. metadat. Právě v této se začaly prosazovat dva významné 

projektové přístupy, strukturovaný a objektově orientovaný, z nichž vychází i řízení projektů 

informačních systémů  i v současností a jsou předmětem další části této práce. 

Tříapůltá generace počítačů (období vzniku 1972 – 1980) se z technického hlediska 

vyznačovala především nasazením mikroprocesorů. Počítače tříapůlté generace umožňovaly 

mimo jiné i možnost dálkového zpracování dat a hlavně virtualizaci částí počítačového 

systému, která se v současné době jeví jako velmi perspektivní. 

Čtvrtá generace počítačů začala svůj vývoj v r. 1980. Technickým přínosem  počítačů 4. 

generace byly např. vysoce integrované obvody, či specializované procesory  při silném 

trendu k miniaturizaci součástek. Objevily se nové speciální počítačové jazyky, jako například 

PROLOG  na logické programování, aj. které bylo možno použít pro prototypování.

Hromadná průmyslová výroba hardwaru hardware zlevnila a napomohla jeho pronikání do 

stále menších podniků a i méně významných vládních, školských a kulturních institucí. 

Dochází k boomu softwaru a vytváří se trh komerčního software s vysokou převahou 

poptávky nad nabídkou. S počítači  4. generace je spjat i vznik prvních, dnes již dobře 

známých systémů na podporu vývoje informačních systémů – systémů CASE (Computer 

Aided System Engineering)

Čtvrtá generace představovala ve vývoji počítačů velmi významné období. Bylo to období 

velmi úspěšné, kdy sběr, zpracovávání a uchovávání informací udělaly během padesáti let 

větší pokrok, než dříve za staletí. Elektronické počítače, které v tomto období vznikly 

prodělaly fantastický vývoj, od v podstatě velmi jednoduchých a jen ojediněle se 

vyskytujících mechanizmů, schopných nahrazovat člověka u početních operací, až po 

sofistikované počítače, které již byly schopny řídit technologické procesy, zprostředkovávat 
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komunikaci mezi lidmi a institucemi na celém světě a tak umožnily rozvoj globalizace, která 

je hlavním procesem současného světového vývoje. 

V období 4. generace počítačů došlo k  tzv. 2. počítačové revoluci. Způsobené vynálezem 

osobního počítače v první polovině 80. let. V jeho důsledku došlo doposud k nevídanému 

rozšíření  počítačů. Osobní počítače pronikly prakticky do všech oblastí, včetně ohromného 

segmentu domácností. Právě osobní počítače umožnily pozdější rozvoj internetu.

Na trhu software se zlepšuje postavení odběratele, neboť dochází k vyrovnání nabídky a 

poptávky. Toto vyrovnání nabídky a poptávky zpřístupnilo softwarové produkty více 

uživatelům a vedlo k rostoucím požadavkům uživatelů. na kvalitu softwaru a rozšiřování jeho 

možností
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3 Aktuální teoretické přístupy ke zpracování informací a k 

informatice

3.1 Obecná charakteristika informačního systému

Jak již bylo uvedeno v souvislosti s počítači 3. generace, je pro období klasického 

managementu charakteristický vznik a rozvoj tzv. systémových vědních disciplin (systémové 

inženýrství, operační výzkum, systémová analýza), které jsou úzce spojeny zejména 

s principem modelování, formulovaným kybernetikou.(viz výše). V této době se také začíná 

rozvíjet sofistikované projektování, vyžadující vysoce odborný přístup, založený na 

teoretických poznatcích. K důvodům, proč se teprve až v šedesátých letech přikročilo 

k sofistikovanému řízení projektů P. Doucek říká:2 “Projekty informačních systémů a s ním 

spojený vývoj programového vybavení  (softwaru) byly:

- příliš drahé 

- s příliš velkou chybovostí

- termíny dodání a zavedení  velmi nejisté

- výsledný produkt se jen velmi obtížně udržoval

Tento problém měl několik příčin:

- zatím ještě pozvolna rostoucí komplexnost  projektů

- způsoby práce při tvorbě nehmotných produktů – nepropracovanost metodiky, 

individuálnost každého projekt

- změny na již zadaných projektech a požadavek potenciální změny v projektech ještě před 

jejich zadáním.

- požadavky na propojení nových produktů s již provozovanými aplikacemi“

[DOUCEK, 86]

                                               
2 Projekty  pro zavádění počítačů samozřejmě existovaly již v padesátých letech.  Šlo však o projekty  specifické 
pro jednotlivé případy, bez obecných zásad pro sestavování. Většinou obsahovaly pouze časový harmonogram 
postupu prací a rozpis nákladů.
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Samotné projektování bývá definováno sice různě, ale definice jsou si většinou velmi 

podobné. V této práci vycházím z definice Dušana Kajzara, který říká, že „předmětem zájmu 

projektování informačních systémů je celý proces života informačního systému, od 

koncepčních myšlenek obsažených v informační strategii podniku (strategickém plánu 

zavádění a inovace informačních procesů v podniku), přes specifikaci zadání pro vývoj 

systému, analýzu a návrh systému, implementaci (programování). testování, akceptaci 

zákazníkem, zavádění do provozu, až po zajištění rutinního provozu a další údržby systému.“

[KAJZAR, I, 2003]. S touto širokou definicí je celkem v souladu pojetí projektování 

americkou autorkou Kathy Schwalbe rozlišuje následující etapy projektování:

- strategické plánování a výběr projektu

- předběžné stanovení rozsahu projektu

- plány řízení projektu

- provedení projektu

- sledování a kontrola prací na projektu

- integrované řízení změn

- ukončení projektu

  [Schwalbe, 2007]

Charakteristickým rysem každého projektu je jeho časové ohraničení, cílové zaměření, 

omezení vyplývající z finančních zdrojů a neurčitost, která vyplývá z jedinečnosti každého 

projektu. Z tohoto hlediska je významná úloha projektového manažera, který musí zvládnout 

poměrně složitý proces řízení projektu, jak vyplývá z následujícího vyobrazení. Z něho je 

velmi dobře patrna složitost řízení projektů, které zajišťují splnění mnohdy velmi náročných 

požadavků, které předložili zadavatelé.  Předkládaná práce se týká části schématu ve svislém 

obdélníku uprostřed.
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Obr. 2  Základní rámec řízení projektů [ Schwalbe, 2007]

K. Schwalbe také v souladu s D. Kajzarem zastává slavný trojúhelník, podle kterého je 

projektování omezeno třemi navzájem souvisejícími, ale v této souvislosti proti sobě stojícími 

faktory, kterými jsou rozsah projektu, čas na jeho zpracování a  jeho náklady.

Obr. 3 Trojí omezení při řízení projektu [ Schwalbe. 2007]
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Právě variabilita těchto faktorů a složitost vztahů mezi nimi, mnohdy vyplývající 

z jedinečnosti každého projektu,  bývá často příčinou již zmíněného faktoru neurčitosti 

v řízení projektů.

3.2 Životní cyklus informačního systému

Složitost řízení projektů je dána snahou o podchycení celého životního cyklu navrhovaného 

projektu. Životní cyklus IS je základním východiskem při řízení projektů a od něho se odvíjí 

veškerý další postup. Všechny aplikované techniky a modely jsou vázány k jednotlivým 

etapám životního cyklu. Začátky a konce těchto etap jsou klíčovými body dalšího postu (tzv. 

milníky).

V literatuře je uváděna řada modelů životního cyklu informačního systému. K nejčastějším 

patří následující (řazeno abecedně):

-     model rychlého vývoje aplikací (RAD)

- prototypový 

- přírůstkový (inkrementální)

- spirálový

- vodopádový

Model rychlého vývoje aplikací (RAD – Rapid Application Development) – používá zvláštní 

přístup, při kterém vývojáři pracují se neustále se rozvíjejícím prototypem, přičemž jsou ve 

stálém styku s uživateli. Pro rychlý vývoj aplikací používají nástroje CASE aj..

Prototypový model  - je založen na vytváření prototypů, na kterých se upřesní  uživatelské 

požadavky  pro konečný software. Aplikace tohoto modelu předpokládá těsnou spolupráci 

vývojářů a uživatelů, kteří společně vytvoří funkční požadavky a specifikace fyzického 

návrhu
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Obr. 4  Model životního cyklu IS – „prototyp“ [Kajzar I, 2003]

Přírůstkový model – umožňuje rychlý vývoj softwaru a s každým jeho vydáním rozšiřuje jeho 

funkce

Spirálový model – vychází z toho, že se většina softwaru nevyvíjí lineárně, ale ve 

spirálovitých iteracích. Vyvinul se z modelu vodopádového.

Vodopádový model – má jasně definované lineární etapy vývoje systému a podpory. 

Nepředkládá akceptování nových požadavků. K odstranění tohoto nedostatku byl vyvinut 

mode spirálový 

Obr 5. Model životního cyklu IS „vodopád“  [Kajzar I, 2003]
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Všechny tyto modely mají tzv. prediktivní charakter, což znamená, že všechny jeho parametry 

(čas, náklady, atd.) můžeme predikovat předem. Existují však také modely životnosti IS, ve 

kterých se software přizpůsobuje vývoji následně a uvedené parametry nejsou předem dány. 

Jedná např. model ASD (Adoptive Software Development).

Současná úloha jednotlivých modelů cyklu životnosti IS se liší. Vodopádový model již ztrácí 

význam, zatímco model spirálový a především prototypový jsou dnes velmi rozšířeny.

3.3 Obecné přístupy k řízení projektů.

V procesu řízení projektů se projevují tři spolu velmi těsně související základní principy, a to:

- princip rozlišovacích úrovní

- princip tří architektur 

- princip modelování

Princip rozlišovacích úrovní je založen na zobrazení vyvíjeného systému  na určité zvolené 

podrobností rozlišení detailů. 

Na nejhrubší rozlišovací úrovní je vyvíjený informační systém znázorněn jako jeden prvek 

spolupracující s okolím. Smyslem takového zobrazení je popis vazeb daného systému 

s okolím. Na nižší rozlišovací úrovni, kterou značíme jako rozlišovací úroveň 0 již vidíme 

daný systém, jako množinu spolupracujících subsystémů. Zobrazení daného informačního 

systému můžeme dále rozpracovávat až k úrovni, na které vidíme detaily potřebné pro řešení 

daného úkolu.

Princip tří architektur  spočívá  v tom, že veškerá zobrazení vyvíjeného IS na jednotlivých 

rozlišovacích úrovních rozdělíme do tří kategorií, jimž se říká vrstvy podrobnosti.

1. vrstva představuje  zobrazení systému. Jedná se o konceptuální nebo také esenciální 

úroveň. Do této vrstvy zařadíme systémy na nejobecnější rozlišovací úrovni., tj. zobrazení 

systému a jeho vazeb na okolní systémy, dále pak zobrazení systému s viditelnými hlavními 
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subsystémy a vazbami mezi nimi. Z tohoto zobrazení je zřejmé, které subsystémy našeho 

systému fungují jakožto rozhraní mezi naším systémem a jeho okolím. Tato vrstva obsahuje 

obsah systému.

      2. vrstva zobrazení systému - technologická (logická)

Do této vrstvy zařadíme ta zobrazení systému, která zviditelňují, jak je obsah systému 

realizován, zohledňují organizaci dat, architekturu systému (klient/server). Zobrazení systému 

v této vrstvě není zatíženo implementačními specifiky, tj. realizací IS v konkrétním prostředí 

informačních technologií.

       3. vrstva zobrazení sytému - .implementační (fyzická) obsahuje detaily konkrétní 

implementace (např. vlastnosti konkrétního databázového systému).

Princip tří architektur je aplikován během celé analýzy a návrhu projektu. Tímto způsobem 

vznikají modely vyvíjeného informačního systémů na jednotlivých úrovních abstrakce. 

V jednotlivých etapách vývoje informačního systému se snažíme o zpracování modelu 

informačního systému v požadované vrstvě. 

Rovněž tak při analýze a návrhu inovace v IS jde o identifikaci změny a o její zpracování 

směrem shora dolů, tj. od modelu na nejhrubší rozlišovací úrovni na které bude změna 

viditelná. 

Princip modelování, který je s oběma principy v těsném vztahu již byl uveden v souvislosti 

s kybernetikou. V zásadě jde o takové zobrazení skutečnosti, které abstrahuje od jednotlivostí, 

ale vystihuje podstatné rysy systému. V informatice modelování umožňuje simulovat a 

formulovat změny IS, vliv těchto změn na dílčí subsystémy a i okolní systémy.

Problematice obecných principů byla věnována velká pozornost proto, protože jsou společné 

pro řízení projektů, ať se k nim přistupuje z jakéhokoli hlediska. Postupně se vyvinuly dva 

hlavní přístupy, a to strukturovaný a objektově orientovaný.
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3.4 Strukturovaný přístup

Strukturovaný přístup vznikl a prosadil se v 60. letech minulého století, kdy si mohutný 

rozmach výpočetní techniky související s nástupem počítačů 3. generace vynutil vytvoření 

obecných teoretických přístupů k IS, především pro projektování, které vyžadovalo 

systémový přístup na vědečtějším základě než dříve. Nebylo náhodou, že se právě v tomto 

období začalo prosazovat modelování, které mělo základ v kybernetice  a  do řízení projektů 

IS přineslo systémovost. Modelování se v dalších letech stalo charakteristickou součástí všech 

metod, jejichž působnost zasahuje do fáze analýzy systému a zůstává jí i v současnosti.

Dalším přínosem  tohoto období byl vznik metadat, tj. dat o způsobu zpracování vstupních 

údajů do požadovaných výstupů. Technologicky souvisela teorie strukturovaného 

programování se vznikem strukturovaných programovacích jazyků. Strukturovaný přístup byl 

prvním rozšířeným přístupem k projektování IS.

K metodám strukturovaného přístupu výstižně říká Řepa: „Strukturalizace je jim základní  

pracovní metodou  - prostředkem boje se složitostí, která je pro vývoj informačního systému 

tak typická.“ [Řepa, 1999] Pro strukturovaný přístup je charakteristické relativně samostatné 

zobrazení datových struktur systému v jednom modelu – modelu datových toků a procesů 

zpracovávajících data v jiném modelu. Samostatnost modelů je ovšem relativní, jelikož 

propojení mezi modely logicky existuje. Vzájemnou souvislost mezi modely ve 

strukturovaném přístupu ukazuje tzv. Top-Downův princip.

Top-Downův princip spočívá v rozdělení pohledů na zkoumaný systém podle úrovně 

podrobnosti pohledu. V podstatě se jedná se o grafické zobrazení  prvků systému v podobě 

obráceného stromu, kde je  hierarchicky nejvýše kořen stromu. 

Kořen se skládá z  nižších prvků a každý tento prvek se může skládat ještě z nižších prvků 

atd., čímž vznikají jednotlivé větve stromu. Na samém konci stromové struktury (větví) jsou 

jednotlivé prvky systému, které již nelze dále dělit (listy). Pro každý prvek (s výjimkou 

kořene stromu)  platí, že má právě jeden prvek nadřazený. Každý prvek struktury může být  

buď prvkem abstraktním nebo konkrétním. Abstraktní prvek (větev) se skládá z podřazených 

prvků,  konkrétní prvek (list) je prvek elementární. V Top-Downově grafu jsou vyjádřeny jak 
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vertikální vazby, tak vazby horizontální. Vertikální vazby mezi prvky vyjadřují výhradně 

hierarchickou podřízenost prvků, horizontální vazby potom interakci prvků (například 

předávání dokumentů)  na stejné úrovni.

Obr. 6 Hierarchie funkcí v Diagramu datových toků  [Řepa, 1999]

Jak tento princip funguje lze ukázat na příkladu struktury fungování zásilkové služby. 

. 
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Obr. 7 Hierarchická stromová struktura [Řepa, 1999]

Zásilková služba jako celek tvoří v tomto případě kořen grafu, z něhož vyrůstají tři větve, a to  

Zajištění dodávek zákazníkům, Zpracování pohledávek a plateb a Zajištění zboží. Prostřední 

větev – Zpracování pohledávek a plateb se například dělí na dva listy – elementární prvky, a 

to Vyřízení platby zákazníka a Kontrola neproplacených faktur. Zajištění dodávek 

zákazníkům, Zpracování pohledávek a plateb a Zajištění zboží jsou prvky abstraktní, naopak 

v případě prvků Vyřízení platby zákazníka a Kontrola neproplacených faktur se jedná o prvky 

konkrétní. 

Na nejvyšší úrovni je pohled nejméně podrobný, zato však úplný (je vidět celý systém). Na 

následujících nižších úrovních jde postupně vždy o pohled  lokálnější (je vidět stále menší a 

menší část systému), avšak podrobnější. 
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Smyslem Top-Downova principu jako postupu analýzy návrhu systému bylo umožnit 

zkoumání a návrh systému po částech – po jednotlivých abstraktních úrovních tak, aby bylo 

možné zabývat se odděleně jednou úrovní jedné větve stromu, což umožňuje rozdělit -

strukturovat celkovou činnost do snadněji zvládnutelných celků. Použití tohoto principu 

rovněž eliminuje redundantní vazby v systému.

Do strukturovaného programování se Top-Downův princip hlavně promítl tím, že programy 

strukturovaného programování byly zakládány systémem odshora dolů (zjednodušeně od 

kořene k listům) a v rozdělení programu do programových modulů (hlavní programový 

modul, dílčí procedury).

Z Top-Downova principu se odvinuly i dva poměrně rozdílné přístupy k metodice 

projektování IS, tzv. modulární programování a funkční programování. Význam Top-

Downova principu přesahuje až do současné doby. 

Modulární programování (programování ve velkém) je založeno na zobecňování 

myšlenkových postupů a formulaci základních principů v oblasti tvorby celých programových 

systémů.  Původně vycházelo rovněž z Top-Downova principu, ale postupně se začalo 

prosazovat dalších šest principů, a to: 

- princip izolovanosti modulů

- princip soudržnosti a spřaženosti modulů

- princip skrývání informací

- princip datových abstrakcí

- Mayersův princip rozkladu na moduly analýzou datových toků

- Jacksonův princip rozkladu na základě rozporů datových struktur

Podrobný rozbor uvedených  principů přesahuje rámec této práce. Z hlediska jejího zaměření 

je však podstatné, že pod vlivem těchto principů došlo v modulárním programování k zásadní 

změně aplikace Top-Downova principu. Zatímco strukturované programování představuje 

„vývoj shora“, je založené na upřesňování technik a nástrojů v kontextu celkového životního 
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cyklu vývoje systému, modulární programování vychází z „vývoje metod zdola“, kdy IS je 

chápán jako systém vznikající z dílčích programů. 

3.4.1  Funkční přístup

Významným výsledkem aplikace celkového strukturovaného přístupu do projektování IS byl 

vznik tzv. funkčního přístupu, který chápe informační systém jako systém funkcí a je zaměřen 

na procesy zpracovávající data. Funkční přístup vychází z Top-Downova principu (k analýze 

využívá jednotlivých větví Top-Downova diagramu) a znázorňuje funkce a procesy, které 

analyzovaný systém vykonává a jaké jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti těchto funkcí a 

procesů. Tento přístup je zaměřen na procesy, nikoli na data. Funkční modely popisují 

z jakých procesů a jejich návazností se realita skládá a jaké procesy budou tvořit informační 

systém, má-li být věrným modelem této reality.

S funkčním přístupem je spojen vznik tzv. metadat,, což jsou data, která neposkytují ani 

číselné ani verbální informace,  ale jsou nezbytná pro uchovávání a přenos těchto informací. 

Při aplikaci funkčního přístupu se vychází z vývoje „od shora dolů“. V pojetí funkčního 

přístupu představují tyto funkce, procesy a vztahy funkční strukturu jednotlivých systémů, 

která reprezentuje systém na technologicky nezávislé úrovni a  přehledně a graficky vyjadřuje 

strukturu IS v jednom či několika více grafech.

Základním typem grafu ve funkčním přístupu je diagram datových toků  - DFD (Data flow 

diagram), přičemž ve funkčním přístupu platí, že jedna funkce funkční struktury je vyjádřena 

jedním DFD, s výjimkou elementárních funkcí. DFD slouží ke grafickému vyjádření 

funkčního modelu systému. Jeho grafické zobrazení je uvedeno níže. V DFD se používají 

následující grafické prvky:

- proces

- datový tok (Data Flow)

- datový sklad (Data Store)

- terminátor (externí entita)
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Procesy se rozlišují  jako datové a řídící. Datové procesy vyjadřují fyzickou transformaci tj. 

změnu reprezentace dat, nebo změnu stavu určité části dat, tj. změnu hodnot údajů, vznik 

nových údajů. Hlavním úkolem funkce (datového procesu) je tedy zpracování dat. Úkolem 

řídícího  procesu není zpracovávání dat, ale algoritmus řízení  procesů v určité části systému. 

Datové toky představují abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Obsahují ta data, která jsou 

systémem ukládána.

Datový sklad představuje místo uchovávání dat. Tok informací je v místě datového skladu 

přerušen a čeká na další impuls.

Terminátor představuje objekty, které nepatří do popisovaného systému, nýbrž do jeho 

podstatného okolí. Je to externí zdroj dat nebo naopak místo jejich určení. Fyzicky to může 

být člověk, skupina lidí apod.
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Obr. 8 Diagram datových toků,[ ŘEPA, 1999]

Speciálním případem  DFD je tzv. kontextový diagram. Kontextový diagram je výchozím 

modelem při modelování informačního systému. Jeho účelem je zachytit veškeré datové 

vztahy mezi vyvíjeným systémem a jeho okolím. Jde o model příslušející konceptuální vrstvě  

zobrazení vyvíjeného IS.

Diagramu datových toků – DFD bylo využito například v rámci metody De Marco,  při jejíž 

aplikaci poprvé rozdělen systém na subsystémy, a to v rámci metody De Marco. Význam 

DFD  však vzrostl ještě později, kdy se stal jednou z nejdůležitějších komponent Yourdonovy

strukturované  metody – YSM a je využíván i v současných nejmodernějších přístupech.
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3.4.2 Datový přístup

Souběžně s funkčním přístupem se jako druhá větev strukturovaného přístupu začal rozvíjet 

datový přístup. Tento přístup vychází z toho, že jsou modelovány objekty reálného světa 

(entity) a jejich model s skládá z dat o nich. Svět je modelován jako systém objektů a vazeb 

s pomocí principů, které určují jakou podobu má mít datová základna, aby objektivně 

odrážela struktury  a obsah reálného světa. Základním nástrojem datového modelování se stal 

Chenův Entity Relationship Diagram (Diagram entit a vztahů) – ERD. Jde o rozsáhlý model, 

který znázorňuje  reálný svět jako síť objektů a je s ním spojena řada pravidel a návodů  jak 

ho vytvořit, které rovněž považujeme za techniky a principy datového modelování. 

S rozvojem datového přístupu také vzniká tříúrovňový pohled n datovou základnu, tzv. 

„koncept tří architektur“. Jedná  se o tříúrovňový pohled  na  datovou základnu, který využívá 

různé modely z jejich obecnosti a konkrétnosti, přičemž se postupuje od obecného 

k zvláštnímu (viz str. 16). Právě ucelenost modelování se stala hlavní předností Chenova 

postupu, jehož význam přesahuje i do současnosti.

Souběžný vývoj funkčních a datových systémů se v průběhu doby ukazoval jako stále více a 

více paradoxní. Teorie datového modelování projevovala minimální zájem o procesní stránku 

informačního systému a vyvíjela nesmyslně velké úsilí o statický popis dynamických 

vlastností reality. Obdobně teorie funkčního modelování nevykazovaly dostatečnou obecnost 

a konceptuální čistotu popisu reality (konceptuální funkční model je vždy spíše modelem 

vyvíjeného informačního systému, nežli modelem reality)  Avšak to, co datovému 

modelování scházelo, bylo hlavním předmětem zájmu funkčně orientovaných metod a 

naopak. Bylo tedy zřejmé, že jednotlivé metody by se měly vzájemné doplňovat tak, aby 

výsledný metodický systém postihl veškeré, jednotlivými metodami postihované úhly 

pohledu. Tak vznikla představa o strukturovaných metodách jako celku, z nichž vznikla 

Yourdonova  strukturovaná analýza.
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3.4.3 Yourdonova strukturovaná analýza 

Yourdonova strukturovaná metoda - YSM (Yourdon Structured Method) bývá považována za 

vrchol z metod strukturovaného přístupu.

Tato metoda vznikla propojením prací různě zaměřených významných teoretiků z oblasti 

metod funkční analýzy a strukturované konstrukce systémů pod vedením jedné 

z nejvýznamnějších osobností funkční analýzy Edwarda Yourdona. YSM se nejen snaží řešit 

vztah funkční analýzy k strukturované konstrukci, ale i vztah funkčního přístupu k přístupu 

datové analýzy, a to zapojením metod a technik z obou těchto přístupů do své koncepce 

postupu informačních systémů. Kromě základního principu modelování IS definuje tato 

metoda také postup tvorby systému. Tento postup je vymezen třemi kroky:

1. krok  - tvorba esenciálního modelu, tj. základního modelu zobrazujícího podstatu 

vyvíjeného IS z různých úhlů pohledu.

2. krok – sestavení uživatelského implementačního modelu

3. krok – přechod do fáze návrhu systému.

Modely ve všech krocích  jsou složeny  z dílčích modelů, uspořádaných hierarchicky, 

ve značné míře založených na  modelech DFD a ERD.

3.4.3.1 Esenciální model

Esenciální model YSM znázorňuje vyvíjený IS na konceptuální a technologické úrovni. 

Skládá se z dílčích modelů odrážejících pohledy na vyvíjený systém. Jedná se  o: 

- model prostředí systému

- model chování systému



27

Cílem sestavování modelu prostředí je popsat vazby mezi vyvíjeným informačním systémem. 

Jeho součástí je určit, co patří do vyvíjeného IS a co ne. Musí rovněž definovat rozhraní mezi 

vyvíjeným IS a jeho okolím a identifikovat události, které nastanou v okolí systému a na které 

musí systém reagovat.

Model chování systému popisuje procesy a data uvnitř systému. Vyjadřuje co model dělá, 

jaká data ke své práci potřebuje a jaká produkuje. Sestává z dalších dílčích modelů. (DFD, 

ERD, datový slovník)

Yourdonova strukturovaná analýza zahrnuje i techniky pro odvození vztahů mezi modelem 

prostředí a modelem chování systému, založené především na využití DFD.

3.4.3.2 Uživatelský implementační model

Uživatelský implementační model vzniká rozpracováním esenciálního modelu do 

implementační podrobnosti. Zohledňuje omezující požadavky uživatele. Uživatelský 

implementační model pokrývá:

- návrh uživatelského rozhraní  pro vstupy a výstupy

- specifikaci hodnot a množství dat

- specifikaci bezpečnosti a spolehlivosti systému

- aj.

3.4.3.3 Přechod do fáze návrhu systému

V tomto třetím kroku jsou navrhovány softwarové moduly, z nichž se bude systém skládat a 

které tvoří strukturu programového systému. Používá se různých technik, např. transakční 

analýzy a transformační analýzy.
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Podstatou tranformační analýzy je, že navrhuje strukturu  informačního systému ve formě 

diagramu (diagram struktury programovaného systému – SCH) na základě diagramu datových 

toků (DFD). Transformační analýza vychází z DFD,  přičemž  se zaměřuje na sekvenční (za 

sebou následující) procesy. Výsledkem provedené transformační analýzy je diagram SCH, 

kde jsou hierarchicky uspořádány moduly podchycující transformaci dat.

- na levé spodní straně jsou moduly zajišťující vstupy dat do procesu, na pravé spodní 

straně jsou moduly zajišťující výstupy zpracovávaných dat z procesu.hierarchické 

struktury SCH

- na pravé spodní straně jsou moduly zajišťující výstupy

- uprostřed a nahoře jsou moduly zajišťující transformaci vstupů na výstupy

- nahoře se nachází řídící modul

Transakční analýza pomáhá identifikovat procesy DFD, kudy mají procházet vstupní datové 

toky nebo kam předat řízení zpracování. Diagram struktury vypadá potom tak, že nahoře je 

umístěn řídící modu – transakční centrum, dílčí potom představují další větvení algoritmu 

zpracování.

Transformační a transakční analýza jsou aplikovány současně. Transakční analýza ukazuje 

větvení  a  následně se pro každou větev provádí transformační analýza. Výsledky obou 

analýz jsou potom integrovány a následně se prověřuje, zda jsou správně pokryty všechny 

procesy DFD:

Existují i další techniky podchycení přechodu do fáze návrhu systému. Z hlediska této práce 

není důležité analyzovat detaily jednotlivých metod, ale podstatné je ukázat celkovou 

ucelenost Yourdanovy strukturované analýzy. Právě komplexnost pojetí této metody a 

skutečnost, že se snaží podchytit skutečnost z různých úhlů pohledu, k čemuž využívá dalších 

projektových metod, je její hlavní předností a základem toho, že  její význam přesahuje i  do 

současnosti.
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3.5  Objektový přístup

Objektový přístup je založený na vymezení a využívání kategorie objektů v projektování IS.

Objevuje ve druhé polovině osmdesátých let jako další komplexní přístup k projektování IS. 

Vyvinul se z přístupu strukturovaného a plynule na něj navázal. První vlastnosti objektů se 

zrodily v programování, při uplatňování programovacího jazyka Simula. Úspěch objektů 

v programování vedl k jejich zavedení i do projektování informačních systémů. Původně se 

objektový přístup uplatňoval při projektování malý informačních systémů,  postupně však 

bylo jeho aplikování rozšířeno i na projektování systémů velkých.

V objektovém přístupu zůstává zachováno strukturované řešení problémů a postupů jejich 

řešení. Objektový přístup však navíc zdůrazňuje zcela nový aspekt, a to objekt, Objekt je 

v tomto přístupu jednotkou programovacího jazyka a zahrnuje jak data, tak procedury. 

Vlastnosti a operace jsou přitom nedílnou součástí jednotlivých objektů. Datům se zde 

obvykle říká atributy, procesům operace nebo metody. V pojetí objektového přístupu je 

systém chápán jako množina spolupracujících objektů reagujících na různé události. Tím, že 

je objekt kombinací dat a chování a uměle je neodděluje, dochází k synergickému efektu, což 

znamená, že souhrn objektových témat je mohutnější než jejich jednotlivé užití. Požadavkem, 

který je v objektovém přístupu zdůrazňován je, že modely musí znázorňovat jak statickou 

stránku systému (jak systém vypadá), tak i jeho stránku dynamickou (jak se model chová 

v čase). Objektový přístup v zásadě sestává ze tří složek:

- modelů

- postupů pro tvorbu a vývoj jednotlivých modelů

- postupů pro navázání dvou modelů

Zásadní inovací objektového přístupu oproti dřívějším, je využívání mnohostupňové 

abstrakce. Jednotlivé objekty jsou v tomto přístupu seskupovány do tříd, třídy do nadtříd, 

nadtřídy mohou být seskupovány do nadnadtříd apod
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Obr 9.   Spojení tříd a spojení instancí [Řepa,1999]

. 

Třída má deklarace atributů (jejich výčet), kdežto objekt má navíc hodnoty atributů, které 

právě dělají objekt konkrétním. Podle Řepy je „vztah mezi třídou a objektem stejný jako mezi 

typem proměnné a konkrétní proměnnou“, tj. z jedné třídy může vzniknout více objektů téhož

typu, které se liší hodnotami dat, chování mají ale stejné. Tomuto vztahu se v teorii IS říká 

instance. Kromě vztahu instance existují v objektovém přístupu, ještě vztahy mezi objekty –

linky a mezi třídami – asociace. V tomto systému platí, že objekt má všechny vlastnosti třídy, 

do které patří + hodnoty, třída má  všechny vlastnosti své nadtřídy + plus svoji vlastní 

specifikaci těchto vlastností, atd.

Zavedení kategorií objekt, třída a instance, linky a asociace mělo pro projektování IS zásadní 

význam. Změnilo charakter modelování z popisného na interaktivní. Umožnilo v rámci 

jednoho projektu rozčlenit návrh IS do dílčích modelů, které představují dílčí abstrakce 

vytvářeného IS se zdůrazněním jednoho aspektu a potlačením aspektů jiných. Tyto dílčí 

modely jsou rozpracovávány metodami abstrakce a iterace a jsou navzájem synchronizovány. 

Souhrn těchto modelů – dílčích pohledů – tvoří celkový model systému. Tento přístup 
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představuje např. objektově orientovaný model OOMT (Objektově orientované metodiky a  

technologie)3.

Obr. 10  Objektově orientovaný přístup [Řepa,1999]

Ovály v obrázku znamenají zdroje informací nebo zpracovatele postupu. Obdélníky 

znamenají etapy návrhu. A obdélníky s kulatými rohy znamenají výsledek etapy nebo vstup 

do etapy.

Zkratky jsou označení modelů:

                                               
3  Metoda OOMT  vznikla  na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Metodické 
poznatky byly prověřovány při tvorbě několika projektů.
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MU – model jednání

PM – pojmový model

KD – kontextový diagram funkčního modelu

OM – objektový model

FM – funkční model

DM – dynamický model

SD – stavové diagramy

Z obrázku jsou velmi dobře vidět základní rysy objektového přístupu a i návaznost na 

předcházející období strukturovaného modelování. Obrázek především ukazuje podstatu 

objektového přístupu, kterou je  vzájemné porovnávání a ovlivňování jednotlivých modelů 

v rámci jednoho systému.

Dalším charakteristickým rysem  objektového přístupu je jeho etapizace a hierarchizace, i 

když v souvislosti s objektovým přístupem není příliš zdůrazňována. Z obrázku je zřetelný 

síťový charakter přístupu a také silný vliv metod strukturovaného období, např. silný vliv 

DFD (ovály představují terminátory z DFD, apod.).

Ze strukturovaného přístupu převzal objektový přístup i kategorii tzv. metadat. Na rozdíl od 

minulosti však objektový přístup tuto kategorii rozvinul a využil pro tzv.  metamodelování., 

čili modelování modelů o samotné činnosti modelování. Metamodelování znamenalo 

významný přínos pro projektování informačních systémů např. v souvislosti jeho přínosu pro 

nástroje CASE.

3.6 Hybridní přístup

Hybridní přístup  v sobě spojuje prvky strukturovaného i objektového přístupu. V některých 

částech projektu rozlišuje podle zásady strukturovaného přístupu mezi daty a funkcemi, 

v některých částech využívá objektového přístupu. Tento jednoduchý princip hybridního 

přístupu umožňuje však jeho četné variace a tvorbu velmi složitých modelů. Proto se v dalším 
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textu omezím pouze na základní charakteristiku specifik hybridního systému, a to  v pojetí 

metody procesního modelování PDIT4.

Rozdílné využití obou přístupů souvisí většinou s rozdělením projektovaného informačního 

systému na dvě části, a to část klientskou a část serverovou. V serverové části lze uplatnit 

přístup strukturovaný, v klientské části i princip objektový. Rozhodnutí o tomto rozdělení je 

výsledkem konceptuální analýzy.

Základem hybridního přístupu  v pojetí PDIT je model reality, vycházející z tzv. životních 

cyklů entit. „Entita je při tomto přístupu chápána jako objekt, který má svou datovou a 

procesní stránku“.5 (ŘEPA   ). Procesní stránka vyjadřuje jeho životní cyklus, tj.  uspořádání 

akcí, které objekt provádí nebo akceptuje v časové posloupnosti. (ŘEPA  ). Každá entita má 

svůj identifikátor (minimální množinu atributů), který zajišťuje jednoznačnou identifikaci 

entity v množině.

Model reality představuje systém modelů chování entit podchycujících chování všech entit a 

vztahy mezi nimi. K zachycení chování entit se používá DFD  a to tak, že chování  každé 

entity je popsáno jedním DFD. Jak již bylo uvedeno, je model reality základem hybridního 

pojetí. Neznamená to však, že je v sytému modelem jediným. Je středem modelových aktivit, 

procházejí jím všechny informace důležité pro projektování zadaného informačního systému, 

při detailní analýze, je však součástí celého modelového systému, který zahrnuje např. detailní 

datový model a další komponenty sytému modelů, které jsou na model reality napojeny.

Metodickým základem projektování PDIT je prototypování. Je to dobrá metoda nejen 

k analýze uživatelských požadavků na data a chování projektovaného informačního systému, 

ale k formování vzhledu aplikace z hlediska potřeb uživatele.

                                               
4  Metoda byla vyvinuta firmou ITC PragoData ve spolupráci s Katedrou informačních technologií Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Dnes již tato firma neexistuje.  Text této práce vychází z popisu metody PDIT v knize V. 
Řepy  Analýza a návrh informačních systémů  [ŘEPA, 1999]
5 Názor na pojem entita není jednotný. Řepově definici je blízká například definice R. Vlasáka, podle které „ je 
entitou myšleno vše, co je předmětem trvalého zájmu pracovníků podniku, o čem si pracovníci přejí mít nějaké
informace. . . . Pro jakoukoli podnikovou entitu musí být definována jedna datová skupina, které je s ní spojená. 
(VLASÁK, 2003). Poněkud jinak vidí tento pojem S. Adamec, podle kterého „Entitou rozumíme reálný nebo 
abstraktní  objekt, něco co je předmětem zájmu, něco o čem se uchovávají dat. Entitou může hmotný objekt nebo 
nehmotný objekt (pojistný nárok). Entita musí být pojmenována“ [ADAMEC, 1997]
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3.7 Prototypování

Jak již bylo uvedeno patří prototypování mezi modely životního cyklu. V jeho průběhu jsou 

simulovány a demonstrovány jeho určité části nebo jeho komplexní verze. Pomocí 

prototypování jsou tyto jednotlivé verze  - prototypy - tvořeny, vyhodnocovány, přetvářeny a 

opět vyhodnocovány tak dlouho, dokud není vytvořen IS. Základní logika prototypového 

přístupu spočívá v tom, že dodavatel IS obvykle, vycházeje ze zkušeností z jiných již dříve 

uskutečněných projektů připraví prototyp nějakého řešení buď části informačního systému 

nebo systému celého. Jinou alternativou je, že dodavatel připravuje prototyp  na základě 

svých představ o požadavcích trhu. V obou případech je postup prakticky stejný.

Prototypování je založeno na tvorbě prototypů, co jsou určité verze informačních systémů 

nebo jejich komponent. Při návrhu a budování informačního systému jsou prototypy tvořeny, 

vyhodnocovány, přetvářeny a opět vyhodnocovány tak dlouho, dokud není vytvořen  

informační systém. Prototypový model nepředstavuje alternativní přístup k modelování 

objektovému nebo hybridnímu, ale jde o postup, jak na základě objektového či hybridního 

systému postupně dojít k zobrazení životního cyklu informačního systému.  Prototypování je 

názorným příkladem iterativního postupu při vytváření  informačních systémů. Je žádoucí, 

aby se do těchto iterací zapojili uživatelé, kteří tak získají s prototypem zkušenosti a mohou 

tak přispět ke zdokonalení prototypu. Prototypování končí v okamžiku, kdy již nejsou nové 

požadavky na řešení. Výsledkem prototypování je první verze informačního systému. 

Existují čtyři druhy prototypů:

- sestavovaný prototyp

- nepracující prototyp

- prototyp první  ze série

- prototyp vybraných vlastností

Sestavovaný prototyp je většinou narychlo sestavený prototyp, který má ukázat hlavní 

problémy sestavování informačního systému. Sice funguje,  aby tyto problémy ukázal, ale 

není zatím příliš efektivní a ani se to od něj zatím neočekává.
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Nepracující prototyp je bývá například určen pro jednání s uživateli, aby získali představu o 

tom, jak bude vypadat informační systém nebo jeho komponenty, např. vstupy a výstupy. 

Vytváří se v případech, kdy by tvorba fungujícího, byť jen sestavovaného, prototypu byla 

příliš nákladná. 

Prototyp první ze série představuje skutečně fungující a propracovaný prototyp, během jehož 

provozování se testují jeho možnosti a nedostatky, tak aby ověření jeho možností a odstranění 

jeho nedostatků bylo možno tento prototyp zavést i v jiných institucích.

Prototyp vybraných vlastností je fungující prototyp, který ale má pouze některé vlastnosti 

konečného systému.

K hlavním výhodám prototypování patří:

- vstřícnost k případným požadavkům uživatelů

- možnost včas zastavit pokračování projektu

K nevýhodám  prototypování naopak patří jeho značná náročnost na systémovou podporu a 

skutečnost, že při tvorbě projektu může zůstat u prototypu a projekt nebude dokončen.

3.8 Automatizované nástroje pro podporu projekčních prací - nástroje 

CASE

Prohlubování projektování IS si vyžádalo nasazování nástrojů CASE (Computer Aided 

Software Engineering), podporujících toto projektování. D. Kajzar  definuje tyto nástroje 

následujícím způsobem: „ Pod pojmem CASE nástroje rozumíme množinu integrovaných 

softwarových nástrojů pro automatizaci některých fází životního cyklu informačního systému. 
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Jde o integrované nástroje pro analýzu a návrh IS, implementaci IS, řízení projektu vývoje

IS“. [KAJZAR I, 2003]

Původně byly CASE nástroje vyvinuty pouze pro programování (s ve zkratce ještě 

neznamenalo systém, ale software),  jejich další vývoj však umožnil využití pro analýzu a  

návrh IS. Nástroje CASE mají integrovaný charakter, což znamená, že jsou schopné si 

vzájemně předávat výsledky své činnosti ve formě dat. Tato vlastnost je umožněna jednotnou 

databází CASE nástrojů, do které si CASE nástroje průběžně ukládají veškeré zpracované 

informace (data) o vyvíjeném IS. Jedná se o informace jak technického, tak i řídícího 

charakteru. Takováto databáze CASE se nazývá repositář. K popis dat slouží tzv. metamodel 

repozitáře, který standardizuje obsah repozitáře a popisuje data o vyvíjeném informačním 

systému. Repozitář je podstatou každého CASE nástroje a hodnotí se nejen jeho rozsah, ale i 

jeho snadná a okamžitá dostupnost při práci v CASE, možnost exportu/importu dat z jiných 

prostředí, možnost autorizace prováděných zásahů do repozitáře s plným využitím všech 

možností ochrany dat pro autora, popřípadě privilegovaného pracovníka, zajištění dat 

v repozitáři při výpadku výpočetního systému, apod. 

Obecně lze nástroje CASE integrovat i s jinými nástroji, v praxi je však nutno vždy počítat 

s obtížemi, pokud tyto jiné nástroje nejsou od stejného výrobce.

D. Kajzar také shrnuje přínosy nástrojů CASE do následujících bodů:

- „podpora tvorby katalogu uživatelských požadavků (specifikace systému)

- podpora analytických a návrhových postupů

- údržba projektové dokumentace k vyvíjenému informačnímu systému

- automatické generování programového kódu

- automatické generování struktury databáze v daném databázovém prostředí

- podpora testování systému“

      [Kajzar I, 2003]

      

      

Někdy jsou u CASE nástrojů rozlišovány tři úrovně, a to:

- upper CASE -  nástroje využívané v etapě analýzy systému

- middle CASE – nástroje používané v etapě návrhu systému)
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- lower CASE – nástroje používané při implementaci systému

V zásadě jde o obdobu systému tří architektur, který je uplatňován při modelování 

informačních systémů.

V současné době existuje řada CASE nástrojů zaměřených na různé oblasti. Jedná se 

například o nástroje zaměřené na vývoj informačních nástrojů v architektuře klient/server, 

vývoj aplikací speciálně pro internet, modelování a optimalizaci podnikových procesů, vývoj 

aplikací v prostředí datových skladů, apod.

Pomocí CASE nástrojů lze na obrazovce počítače potom vyjádřit například různé 

diagramy či bloková schémata. Příkladem může být využití nástroje MS Visio 2000/002.  

S využitím CASE lze například vytvářet bloková schémata, diagramy datových struktur,  

diagramy datových toků (DFD), diagramy sítí a zařízení v budovách., organizační a 

projektové diagramy, apod.

Z hlediska základních přístupů je možno si vybrat, ten CASE nástroj, který vyhovuje 

tvorbě vytvářeného informačního systému. Existují CASE nástroje pro objektový přístup, ale i 

nástroje pro přístup hybridní. Protože každý vytvářený informační systém klade na CASE 

nástroje  individuální požadavky, patří ke standardním vlastnostem nástrojů CASE schopnost 

customizace, tedy účelového přizpůsobování se požadavkům zákazníků, schopnost tzv. 

verzování, tj. ukládání vedení evidence jednotlivých verzí vyvíjeného informačního systému, 

resp. i části vyvíjeného systému a jiné vlastnosti, mnohdy plnící velmi specifické požadavky 

uživatelů navrhovaného informačního systému. Právě možnost verzování je jednou 

z významných předností CASE nástrojů, která se využívá při prototypování, popřípadě i 

jiných variantách modelování životního cyklu informačních systémů, jako je například model 

rychlého vývoje aplikací (RAD).

Využití nástrojů CASE dnes již široce přesahuje rámec projektování informačních 

systémů. Tyto nástroje se uplatňují i po skončení etapy projektování, např. při podpoře 

operativních činností souvisejících s fungováním již zavedeného systému či řízení jeho 

případných změn. Různorodost požadavků kladených na CASE nástroje vedla k tomu, že 

v této oblasti vznikla řada různých aplikací. Kromě již zmíněných  MS Visio 2000/002 se 

jedná například o Case 4.0, Oracle Designer 2000 Object Team 7.1.1 a další.
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4 Tendence v metodice a technice projektování informačních 

systémů  a perspektivy dalšího vývoje informatiky

4.1  Hlavní trendy světového vývoje

Základní tendencí současného světového vývoje je globalizace. Nejčastěji bývá spojována se 

světovou ekonomikou a sjednocováním životního stylu. Kromě tohoto nejvýraznějšího  

aspektu se v rámci  globalizace následující projevují následující významné tendence:

- růst mezinárodní obchodní výměny, oběhu kapitálu i pracovní síly. rostoucí intenzita 

ekonomických kontaktů mezi jednotlivými zeměmi, často od sebe velmi vzdálenými

- rostoucí migrace obyvatelstva zasahující aktivně nebo pasivně celý svět 

- pokles významu národních států v Evropě ve prospěch Evropské a růst důležitosti různých 

            mezinárodních seskupení í mimo Evropu, především v Latinské Americe a  Asii.

- přesun průmyslové výroby v tradičním slova smyslu ze Západu na Východ

- přesun světového bohatství rovněž na Východ6

- zmezinárodňování vlastnické struktury velkých společnostech

- vznik globální závislosti a globální konkurence

- zvyšující se kulturní výměna

                                               
6 Čína disponuje v současné době devizovými rezervami v takové výši, že jimi může pokrýt hodnotu svého 
dovozu při úplném zastavení  svého vývozu  téměř 2 roky, Saudská Arábie dokonce více než 5 let, zatímco USA 
a řada  západoevropských zemí se utápějí ve schodcích obchodní bilance i státních rozpočtů a rostoucím 
zadlužení svých ekonomik.   V obdobně příznivé situaci jako Čína jsou i další  asijské země, jako např. Japonko 
aj.
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- rostoucí význam mezinárodně politických kontaktů a mezinárodních mnohostranných 

      politických i ekonomických ujednání7

- růst mezinárodního vlivu médií 

- zvyšování citlivosti národních států, podniků i jednotlivců na mezinárodní otřesy

- růst mezinárodního zločinu a terorismu

- rozvoj mezinárodní telekomunikační sítě a přenosu informací

Informace jsou v uvedeném výčtu uvedeny na posledním místě, mají však rozhodující 

význam pro rozvoj všech uvedených tendencí. Ve své podstatě jde o pokračování přechodu od 

industriální společnosti ke společností informační.

Rozvíjí se globální informační společnost založená na kombinaci komunikační  a informační 

technologie na špičkové úrovni. Mezi tendencemi ke globalizaci a vývojem informatiky je 

úzký vzájemný vztah. Globalizace přináší pro informatiku četné uživatelské podněty a 

požadavky a ovlivňuje její technickou a technologickou základnu, bez přenosu a uchovávání 

informací by se však globalizační trendy nemohly nikdy prosadit. Bez nadsázky lze říci, že 

rozvoj informatiky je nutnou, i když nikoli postačující, podmínkou rozvoje globální 

společnosti, a to nejen v současné době, ale bude tak tomu i v budoucnosti.  

                                               
7 Názorným příkladem postupující globalizace je současný přesun regulačních působností  v oblasti bankovnictví 
z národních orgánů na orgány EU:
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4.2 Hlavní trendy světového ekonomického rozvoje

4.2.1 Současná ekonomická situace

Ještě před dvěma lety byly prognostici  ohledně vývoje ekonomické situace plni optimismu.

Světová ekonomika rostla ve všech parametrech. Rostla spotřeba, rapidně rostly investice a 

zvyšovala se mezinárodní výměna zboží. Ceny ropy sice přechodně vzrostly až na 120 dolarů 

za barel, ale to se ukázalo jako přechodné a ceny ropy poklesly sice na nepříjemně kolísavou, 

ale podstatně nižší úroveň. Odborníci nevzali v úvahu skutečnost, že výdaje na spotřebu jsou 

koncentrovány na USA a investice se rozvíjejí hlavně v Číně a že vysoký růst americké 

spotřeby je na úrovni občanů kryt špatnými a vysokými úvěry a na úrovni státu velkým 

zadlužením u Číny, Japonska a dalších zemí. 

Po vypuknutí americké finanční krize a následné krize ekonomické se naplno projevila 

zvýšená citlivost světového společenství na otřesy v jednotlivých zemích, kterou přináší 

globalizace a krize zasáhla celý svět. V celém světě se projevila krachy firem, růstem 

nezaměstnanosti a poklesem hrubého domácího produktu. Vzniklá situace přinesla konec iluzí 

o tzv. decouplingu, neboli rozdvojení. Termín decoupling byl názvem pro iluzi, že kvůli 

ekonomickému pokroku vně USA už světový ekonomický růst na USA nezávisí. Ukázalo se, 

že to není pravda a teorie se zhroutila, když se americká recese proměnila v globální debakl. 

V současnosti se proto světová ekonomika nachází na křižovatce. Neví se, zda a kdy se 

světová ekonomika vrátí opět k ekonomickému růstu, či zda krize potrvá nebo se bude ještě 

prohlubovat. Diskuze se točí kolem toho, zda jsme již dosáhli dna poklesu či ne, i když nikdo 

neví, kde to dno je a jak tvrdý dopad na ně může být. Tyto nekončící diskuze pouze ukazují, 

jak je situace obtížná,  nepřehledná a budoucnost nejistá.

Určitá shoda mezi ekonomy existuje pouze v tom, že k oživení pravděpodobně nedojde 

v nejbližší době a že tak dlouhodobý a stabilní ekonomický růst, jaký předcházel současné 

krizi, byl historicky zcela výjimečný a nebude se již pravděpodobně opakovat. Krach 

decouplingu ukázal nejen to, jak je světová ekonomika v období globalizace těsně propojená, 

ale i to že potřebuje tahouna, který by  poskytoval impulzy pro celosvětový ekonomický 

rozvoj.  V minulosti to při hospodářských poklesech byly vždy USA, ty jsou však v současné 
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době příčinou krize. Podle některý autorů se USA vzdávají své vůdčí úlohy ve světovém 

růstu.

Jako budoucí alternativa připadá v úvahu Čína, ta je však ve vztahu k zahraničí tradičně  

orientovaná exportně a její ekonomický růst se nemusí odrazit do světového ekonomického 

růstu tak výrazně, jak by bylo potřeba. Navíc další vývoz USA a západoevropských zemí do 

Číny je brzděn zákazy vývozu strategického zboží, včetně počítačů, o jehož dovoz má Čína 

zájem především. Proto také většina odborníků je ve svých předpovědích velmi opatrná a 

převažuje názor, že k zásadnímu obratu v ekonomickém růstu k lepšímu v našich podmínkách 

pravděpodobně v nejbližší době nedojde  a u některých ekonomických parametrů, především 

zaměstnanosti, je shoda,  že v r. 2010 dojde ještě k dalšímu zhoršení. Tyto trendy se týkají jak 

vyhlídek světové ekonomiky, tak i perspektiv ekonomiky české. 

Nejistotu makroekonomických prognostiků sdílí mnoho firem. Velké mezinárodní firmy 

s pobočkami v ČR  masivně propouštějí a dělají významná úsporná opatření, přesto mnohé 

vykazují ztráty. Malé a střední podniky zatím problémy řeší preciznější prací, zbytečně 

neinvestují a nerozšiřují se. Všechny podniky kladou důraz na optimalizaci nákladů. U 

mnohých podniků se však optimalizace nákladů rovná jejich prosté redukci, zvláště 

v podmínkách, kdy banky zpřísnily podmínky úvěrování.

4.2. 2 Vliv současné ekonomické krize na rozvoj informačních technologií

Důsledky ekonomické krize nemohly minout ani trh informačních technologií a informačních 

systémů. V dnešní době více než dříve vystupují do popředí podnikových rozhodování 

ekonomické faktory, jako jsou návratnost investic nebo celkové náklady na vlastnictví 

informačních technologií a všeobecná tendence k úsporám. Celosvětová míra poklesu investic 

do IT je letos odhadována na 3 až 4 %, v ČR 1,6 %. Stejně jako v r. 2001 i současná krize 

zasáhla nejvíce oblast hardwaru, rozšířila se však do oblasti softwaru, i když ne všechny 

segmenty sortwaru byly zasaženy (např. bezpečnostní software, viz dále). Jak na trhu 

hardware, tak i na softwarovém trhu  platí  v současné době převaha nabídky nad poptávkou, 

což vede nejen k tlaku na pokles cen těchto produktů, ale i k tlaku na zkracování doby 

projektování a implementace projektu při současném zlepšování užitných vlastností 

výsledných produktů. Na místo dříve  převládajících „programátorských“ hledisek se začínají 
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prosazovat uživatelská hlediska, ústící do požadavků na jednoduchost při práci se systémem, 

srozumitelnost, pružnost vzhledem k požadavkům na změny, vyskytující se během provozu, 

atd.. 

Ekonomické obtíže tak nutí podniky měnit jejich strategii podnikání, a to i v oblasti 

informačních systémů. Pod vlivem krize si řada podniků začala v oblasti rozvoje 

informačních systémů klást otázky, které byly dříve považovány téměř za neslušné. Opravdu 

je nutné měnit každé tři roky počítače? Proč si kupovat VISTU když stačí XP? Proč si 

kupovat nový velký notebook? Proč si kupovat nový systém, když starý funguje?8 Řada 

podniků si dokonce pokládá fundamentální otázku. Proč vůbec něco v IT měnit? Přesto 

většina uživatelů informačních systémů zatím k úsporám v této oblasti přistupuje opatrně. 

Jsou si vědomi nejen toho, že provozování informačních systémů je nákladné, ale i toho, že 

dobrý informační systém může v obtížných ekonomických podmínkách současného období 

znamenat i velkou konkurencí výhodu. Proto zatím, podle údajů společnosti Markent, zrušilo 

z dvou set sledovaných podniků své projekty v důsledku ekonomických obtíží pouze 15%. 

Jedná se především středně velké průmyslové podniky, které jsou současnou krizí ohrožovány 

nejvíce. Velké podniky jsou na svých informačních systémech většinou silně příliš závislé, 

než aby si na nich mohly dovolit šetřit na jejich rozvoji a současná ekonomická krize  je také 

méně existenčně ohrožuje než podniky malé či střední, malé podniky pak většinou investují i 

v dobách ekonomické prosperity do informačních systémů jen velmi opatrně.

Úspory v oblasti informačních systémů jsou velmi selektivní a v odpovědní manageři jak ve 

světě, tak v ČR uvádějí, že by se v žádném případě neměly dotknout bezpečnosti 

informačních systémů  a projektů na využití úsporných, tzv. zelených technologií.  Snaha 

investovat hlavně do bezpečnosti dat je dobře jak  patrná jak v zahraničí, tak v ČR, kde se do 

zabezpečení dat chystá v nejbližší době investovat 47 % ze dvou stovek dotázaných firem.   

31 % společností má programy na zvýšení energetické efektivity IT, 37 % takový program 

plánuje  a jen 32 % není v této oblasti aktivní.

                                               
8 Investice do klientských stanic se pohybují v nákupních cyklech, které dosahovaly vrcholu v letech 2001, 2005 
a 2008 (Ale v r. 2001 náhlý přechod do krize). Vrcholy se ale postupně snižují  a vždy po nich následuji krize –
graf. V r. 2009 uvažuje s nákupem koncových stanic pouze 15 % firem, což ale může být také důsledkem 
nastupující virtualizace 
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4.2.2.1 Situace v oblasti bezpečnosti informačních systémů

Jako zvláště alarmující se jeví situace v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Od r. 

1988, kdy se v USA objevil první virus se objevily kromě virů další nebezpečné způsoby 

ohrožení bezpečnosti počítačů, jako červi, trojské koně aj. Vznikla nová kategorie 

počítačových programů – malware9 zahrnující tato bezpečnostní rizika. Současně se  

ohromným tempem zvyšuje i rozsah napadení počítačů. Zatímco do r. 2004 rostl počet hrozeb 

ze strany malware pouze lineárně a ne příliš rychle, od r. 2004 se tento lineární růst změnil na 

růst exponenciální. V r. 2008 bylo již zaznamenáno kolem 1,5 milionu hrozeb ze strany 

malwaru a během r. 2009 to bylo již 2 miliony.  Nepříznivou skutečností je rychle se 

Graf 1 Vývoj počtu virových definic za posledních šest let [Kaspersky Lab Cow]

prohlubující kriminálních charakter napadání počítačů. Zatímco v počátcích vytváření virů 

byla motivace částečně poznávací (snaha o překonání určité technické překážky) nebo pomsta 

a viry byly většinou zaměřeny na odstranění údajů z hard disku, v současné době je motorem 

pro rozvoj malwaru bujících stínová ekonomika a s ní spojený zločin. Navíc se již nejedná o 

jednotlivé keyberzločince, ale o organizované sítě specializované na nákup kradeného zboží a 

nelegálních služeb mající globální charakter. Vznikl nový pojem malware-as-a-Service 

(MaaS), který zahrnuje takové služby jako je posílání spamů, nelegální získávání dat 

z počítačů, apod.  O aktuálních nákazách ve světě informuje následující graf, převzatý 

z časopisu Computer World.
                                               
9 Podle Wikipedie je malware počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému. 
Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“ a popisuje záměr autora 
takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se podle Wikipedie 
zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware (nelegální program, který je nainstalován do počítače uživatele 
bez jeho vědomí a odesílá z něho data) a adware (programy nelegálně nainstalované do počítače uživatele, které 
ho obtěžují nežádoucí reklamou).
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Graf 2  Nákazy ve světě [ EsetThreatSenseNet]

Podle organizace Symantec, zabývající se problémem bezpečnosti počítačů směřuje 

kyberkriminalita nejvíce do oblasti získávání a prodeje informací o kreditních kartách (31 % 

z celkového podílu obchodů) [Cow 120], dále potom do prodeje údajů o finančních účtech (20 

%). V současné ekonomické krizi se otázka bezpečnosti počítačů stává pro podniky zvláště 

citlivou. Nejenom proto, protože zabezpečení jejich počítačových systémů je nezbytnou 

podmínkou jejich konkurenceschopnosti a přežití v současných podmínkách, ale i proto, že 

zesilují obavy z růstu množství počítačových hrozeb.Existuje nebezpečí, že v době 

ekonomické krize řada počítačových odborníků ztratí práci a může se dát na kriminální cestu,

zvláště, vezmeme-li v úvahu, že si tak mohou přijít k poměrně vysokým výdělkům10. 

V současné době se v oblasti nelegálního softwaru projevují nové nepříznivé tendence:

- útoky na koncové počítače přes důvěryhodné počítačové servery

- na stínovém trhu lze koupit balíčky nelegálního softwaru pro pronikání do cizích počítačů

- rozšiřují se falešné antiviry

- škodlivé kódy se stále více šíří prostřednictvím sociálních sítí

                                               
10 Podle Symantecu  se údaje z kreditních karet prodávají od 50 centů do 25 eur, obvykle v závislosti na zemi, 
kde kartu vydali. Počítačoví odborníci v USA si vydělají za l virus až  3000 dolarů, za některé jiné nelegální 
produkty až 10 000 dolarů. 
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Rostoucí množství útoků proti počítačům souvisí s rozšiřováním širokopásmového internetu. 

Vyplývá to i z následujícího grafu, kde pořadí zemí napadaných škodlivými programy je 

s rozšířením širokopásmového internetu v těsné závislosti:
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Graf 3  Aktivita škodlivého kódu ve vybraných zemích – JIŘÍČEK, 2009,]

Procenta v grafu znamenají podíl jednotlivých zemí na počítačích zasažených škodlivými 

kódy v rámci zemí EMEA – Evropa, Střední východ a Afrika. Německo v pořadí zemí 

zasažených škodlivými kódy tradičně vede, neboť se svými 22,5 miliony předplatitelů 

širokopásmového připojení je pro útočníky velmi atraktivní destinací.  Velká Británie se na 

druhé místo propracovala teprve v poslední době, a to také vzhledem k rozvoji 

širokopásmového připojení k internetu.

Oblasti rozšířeného napadání škodlivými kódy se nekryjí s oblastmi, odkud hrozí nebezpečí. 

Podle Symantecu bylo v r. 2008 největší množství nebezpečných podvodných serverů pro 

phishing umístěno v Polsku a v drtivé většině tyto servery podporovaly útoky na finančních 

instituce. Za Polskem následovaly servery ve Francii a v Rusku. Pro Polsko znamenal r. 2008 

v oblasti pishingu velký posun, neboť v r. 2007 zaujímalo celkem nevýznamné osmé místo.

V oblasti spamu, tj nevyžádané hromadné pošty,  si udržují  se značným odstupem významné 

postavení Rusko a Turecko, na které připadá dohromady čtvrtina všech vyslaných spamů.
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Graf 4 Podíl zemí na šíření spamu v rámci EMEA v r. 2008 [Jiříček, 2009]

Z hlediska mechanizmů šíření škodlivých kódů se nejvíce prosazuje sdílení spustitelných 

souborů, na které připadají téměř dvě třetiny napadení.
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Graf 5: Mechanizmy šíření škodlivého kódu v zemích EMA [Jiříček. 2009]

Boj proti počítačové kriminalitě je obtížný, neboť stejně jako v jiných oblastech kriminality i 

v oblasti kriminality počítačové jsou zločinci vždy o krok napřed. Kyberzločinci jsou navíc 

většinou velmi inteligentní a schopní. V současné době je velká pozornost věnována 

především detekci malwaru, která se ubírá  především dvěma směry. Jedná se o:

- proaktivní skenování 

- globální reputační systémy

Cílem proaktivního skenování je likvidace zákeřných aktivních kódů již na vstupu do své sítě. 

K tomu se využívá tzv. heuristické analýzy kódu, kdy se zkoumají jednotlivé instrukce a 

jejich kontext (tzv. rule-based heuristika) a posuzuje se i rizikovost takto zjištěného chování 

(weight-based heuristika). Pomocí tohoto přístupu je možné odhalit a blokovat nový malware 

i bez existujících signatur. 

Globální regulační systém je  logickým doplňkem proaktivního skenování. Jakmile je 

malware proaktivním skenováním odhaleno, globální reputační systém zhorší reputaci 
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napadenému serveru a upozorní tak na problém ostatní brány. Jakmile je postižený server od 

nákazy vyčištěn, reputace se postupně sama zlepší.

4.2.2.2 Snahy o zvýšení energetické efektivnosti informačních systémů

Neklesající náklady na programy pro zvýšení energetické efektivity jsou druhou stránkou 

úsporné mince. Na nákladech tyto programy se sice nešetří, ale velké úspory se očekávají od 

jejich zavedení. Jak jsou energetické úspory v ITC aktuální a naléhavé, ukazuje graf 6.  

Z grafu je zřejmé, že právě vysoké ceny energie  představují velký prostor pro úspory.
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Graf 6:  Dvacetileté kumulované náklady datového centra o velikosti 2 000 m2 [IBM]] 

Jednou z velmi propagovaných cest  k úsporám v IT je zřizování tzv. „chytrých datových 

center“.
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Obr 11. Komplexní datové centrum a jeho součásti [ IBM. 2009]

Velice vhodným řešením pro moderní datová centra je modulární pojetí. To je založeno na 

využívání menších přírůstků standardizovaných komponent jako reakce na aktuální 

podnikové požadavky a na přidávání serverovny podle potřeby. Snižuje se tak nutnost 

předpovídat všechny požadavky v dlouhém horizontu, čímž se lépe podchytí nahodilé události 

a požadavky.  Tato centra se staví po menších přídavcích (modulech), uživatel platí jen to, co 

v dané chvíli opravdu potřebuje, a tehdy, kdy je to nezbytné. Podle průzkumu organizace 

Information Week Analytics dávají v současnosti zhruba tři pětiny organizací přednost 

modulárním řešením. Modularita je řešením růstu IT a současně i vzestupu byznysu firem, 

které hledají moderní a efektivní datová centra. Tato datová centra totiž vzhledem ke své 

koncepci efektivněji využívají napájení a chlazení. Elektřinou se napájejí a chladí se pouze 

moduly, které jsou nezbytné.  Modulární datová centra se také mhou rychleji adaptovat na 

nové generace technologií. Už při jejich návrhu se totiž počítá s flexibilitou, která je tak 

připravena pro pozdější uplatnění. Uživatel také má možnost volby, zda modulární centra 

provozovat sám, nebo virtuálně, což mu v řadě případů může snížit náklady ještě více.
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Jiným způsobem zefektivňování ekonomiky IS, který se bezprostředně týká řízení projektů a 

uživatelské firmy ho velmi prosazují, je zvyšování požadavků na urychlenou implementaci 

nových programů. Některé firmy požadují zkrácení doby zavádění nového programu a až o 

polovinu. Tento přístup ovšem klade velké nároky na řešitele z hlediska slavného trojúhelníku 

čas, peníze a rozsah projektu, zvláště když uživatel kromě času krátí i peníze, což ve svých 

důsledcích vnáší do projektování značnou nejistotu (viz str. 14).

Problematice bezpečnosti IT a úsporám v této oblasti byl věnován poměrně velký prostor 

nejen z toho důvodu, že jde o trendy, které jsou aktuální v současné nepříznivé situaci, ale 

jsou to i trendy velmi těsně spjaté s globalizací. Zřetelně je to vidět především u problematiky 

bezpečnosti, kde globalizace silně napomáhá přenosu škodlivých kódů, ale týká se to i 

tendence k úsporám, která dnes rovněž představuje celosvětový trend.

4. 2. 2. 3 Další tendence v perspektivním rozvoji informačních systémů

Další možné perspektivy vývoje postavení informačních systémů na podnikové úrovni 

nastiňuje generální ředitel firmy Anect Jaroslav Hloušek v časopisu Computer World –

příloha Top 100 v článku Trendy podle Anectu. Podle Hlouška se budou v postavení  

informačních systémů projevovat následující tendence.

- snaha podniků a organizací vytěžit maximum z již realizovaných investic

- zesílení tlaků na propojení IT oddělení s podnikáním firmy

- zvýšený zájem managementu o rozhodování o investicích do IT

- potřeba vyhovět zvyšujícím se nárokům na regulaci a kontrolu prostřednictvím  robustních 

IT systémů, analytických nástrojů, systémů řízení rizik apod.

- růstu požadavků na objem a strukturu dat
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S uvedenými trendy lze v zásadě souhlasit. Je ovšem třeba mít na zřeteli, že další vývoj 

postavení informačních systémů bude odvislý nejen od ekonomických podmínek, ale bude i 

od, v současné době velmi dynamického,  vývoje informačních technologií. 

4.3 Současný stav a perspektivy vývoje informačních technologií

4.3. 1 Vývoj hardware

V uplynulých letech došlo v ČR k mohutnému rozmachu vybavenosti osobními počítači, a to 

nejen u podniků, kde si dnes prakticky činnost bez počítačů nelze představit, ale i u 

domácností, jak ukazuje následující obrázek.  

Tabulka 1:   Domácnosti vybavené počítačem [ČSÚ 2009]

Z tabulky 1 je názorně vidět  to, že se počet osobních počítačů v domácnostech v létech 2003 

až 2008  více než zdvojnásobil. Vesměs se jedná o počítače 5. generace, které tvoří základ 

současného počítačového vybavení nejen domácnosti, ale i podniků a dalších subjektů.  Na 



52

bázi 5. generace počítačů se také v současné době rozvíjí ostatní informační technologie a 

vznikají nové. 

K charakteristickým znakům  počítačů 5. generace patří: využívání  mikročipů o vysokém 

stupni integrace, programovací jazyky velmi vysoké úrovně a decentralizované zpracování dat 

V období 5. generace počítačů došlo k tzv. 3. počítačové revoluci, spojené s rozšířením 

internetu. Ten na jedné straně vyvolal poptávku po zdokonalování software a nových 

programech, na druhé straně zase umožnil rychlé šíření těchto programů a stal se základem 

dosud nevídaného rozmachu informatiky, ale i komunikací  na přelomu 20. a 21. století. 

Výrazně se urychlil přechod IT do ICT. 

K zásadní změně došlo na trhu softwaru, ale i hardwaru, kde se začala prosazovat převaha 

nabídky nad poptávkou. S tím vzrostla v procesu projektování informačních systémů i úloha 

uživatelů. Na místo dosud převážně převládajících programátorských hledisek se začínají 

prosazovat hlediska uživatelská (jednoduchost při práci se systémem, srozumitelnost, 

pružnost vzhledem k požadavkům změn, vyskytujících se během provozu, atd.).  

Požadavky uživatelů odrážejí jejich rozsáhlé komplexní potřeby a proto jednou ze základních 

charakteristik současnosti je nástup velkých produktů řešících prakticky veškerou 

funkcionalitu firemního řešení. Jedná se o tzv. balíkové řešení, kdy výsledkem projektování 

IS jsou rozsáhlé produkty zabezpečují komplexně informační stránku vývojových projektů 

firem. V podnikové sféře nalezlo balíkové řešení vyjádření například v tzv. produktech ERP 

(Enterprise Resource Planning), zajišťujících komplexní fungování podniků.

Na druhé straně si požadavky zákazníků vyžádaly vývoj expertních systémů. Expertní 

systémy jsou budovány tak, aby uživatelům pomáhaly při rozhodování, zejména v takových 

oblastech, kde by bylo třeba hledat pomoc znalce (lékařství, finance, průmysl obchod, 

geologie, jaderné elektrárny, apod.)  

Expertní systémy  mají  tři složky:

- báze znalostí 

- dedukční program
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- uživatelské rozhraní

V bázi znalostí jsou shromážděny znalosti a zkušenosti experta, ať se týkají jakékoli oblasti. 

Mohou být například z účetnictví, knihovnictví ale například i z lékařství nebo matematiky.

Dedukční program, prohledává bázi znalostí s cílem najít optimální odpověď na danou 

otázku.

Uživatelské rozhraní zajišťuje komunikaci uživatele se systémem. 

Vzdálenější budoucnost však patří patrně počítačům, jejichž technickým základem jsou  tzv. 

neuronové sítě. Tyto počítače bývají označovány jako počítače 6. generace nebo také 

superpočítače. Počítače využívajících neuronových sítí pracují na obdobném principu jako 

lidský mozek. Předpokládá se, že neuronové sítě jako základ umožní pro IT využít výsledky 

v dalších oblastech vědy. Slovenský informatik Mojmír Kokles vidí budoucí hlavní 

potenciální přínos pro rozvoj počítačů, respektive superpočítačů, v následujících oblastech 

vědy:

- integrovaná optoelektronika

- magnetoelektroika

- kryogenní mikroelektronika

- bioelektronika

[KOKLES, 2007]
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V současné době je zavádění superpočítačů využívajících neuronových sítí poněkud zbrzděno 

současnou ekonomickou krizí, neboť jsou drahé a jejich možnosti nejsou běžně využitelné. 

Zatím jsou využívány především v oblasti vědy. Kokles však vidí využití superpočítačů i ve 

finančních a ekonomických  aplikacích. Podle něho se mohou velmi výkonné superpočítače 

uplatnit v následujících oblastech:

- předpovídání vývoje trhu

- obchodování na finančních burzách

- obchodování s komoditami 

- určování úvěrových sazeb

- poskytování půjček

- řízení rizik

- marketing

- detekce podvodů s úvěrovými kartami

- návrh bankrotů

[KOKLES, 2007]

V zásadě nejde o nic jiného, než co zajišťují i současné počítače 5. generace. U počítačů 6. 

generace se však předpokládá, že budou tyto činnosti vykonávat mnohem rychleji a pro velký 

okruh zákazníků.

Rozvoj superpočítačů využívajících neuronových sítí bude pravděpodobně základním směrem 

vývoje hardwaru ve vzdálenější budoucnosti. Současně se však budou pravděpodobně rozvíjet 

i další směry technického rozvoje hardwaru. Jedná se především o následující směry:
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- myslící počítače

- vysoce rychlostní internet

- biometrické přístupové systémy

- překladatelské  stroje

- počítače reagující na jazyk

- čtečky digitálních knih

- rozvoj mobilních prostředků (notebooky, netbooky)

Perspektivy vybraných informačních technologií nastiňuje tzv. hype křivka.

4.3. 2 Hype křivka 

Hype křivka je vypracovávána aby bylo vidět, jaké jsou perspektivy jednotlivých technologií 

a jak se postupně mění, zda je vývoj v souladu s předchozími předpověďmi nebo se více či 

méně liší. Přináší také informace o nových technologiích.
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Graf 7: Hype křivka rozvíjejících  se trendů a technologií – [NOSKA, 2009]

Hype křivku vypracovává nezávislá analytická společnost Gartner a křivka ukazuje tzv. 

aktuální vyspělost technologií. Křivka bývá zaměřena na technologie z různých oblastí. 

V srpnu 2009 se věnovala technologiím z oblasti počítačové techniky nebo jim blízkým11. 

Křivka vychází z reakcí lidí na nové technologie. Technologie, zanesené na hype křivce, 

procházejí pěti stádii vývoje, která charakterizují jejich vyspělost. Jedná se o následující 

stadia:

- start

- vrcholné očekávání

- fáze deziluze

                                               
11 V r. 2009 sledovala společnost Gartner celkem 79 oblastí lidské činnosti a na své hype křivky umístila celkem 
1650 technologií a trendů.
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- návrat k realitě

- dospělost.

V období startu  technologie začíná svoji cestu k uplatnění. Období vrcholného očekávání je 

obdobím největší medializace technologie. Nejrizikovější pro cestu nové technologie je fáze 

deziluze, kdy zájem opadá a hrozí zde největší zastavení dalšího vývoje. Ovšem pokud 

technologie tuto fázi překoná, dostane se postupně přes stádium návratu k realitě až do stádia 

dospělosti, kdy získá prostor pro svoji realizaci. Podle umístění na křivce lze uvažovat o 

horizontu, v jakém by mohla být nová technologie nasazena. 

Dobu, kdy bude nová technologie nasazena neurčuje pouze její postavení na hype-křivce, ale i 

to, jaký druh firmy se nové technologie chopí. Z tohoto hlediska existují tři druhy firem:

- novátoři

- společnosti hlavního proudu

- konzervativní organizace

Firmy-inovátoři jsou ochotny riskovat a s vidinou velkého zisku koupit i nedospělé 

technologie. Do poloviny životního cyklu čekají společnosti hlavního proudu. Konzervativní 

organizace nakupují až dospělé technologie. Riskují ovšem, že se jich zmocní dříve některé 

z firem obou předchozích skupin.

Hype křivka představuje celkem 34 velmi různorodých technologií. Některé z nich 

napomáhají bezprostředně rozvoji informačních systémů (kvantové počítače, cloud 

computing), některé spíše tohoto systému využívají pro zajištění služeb v jiných oblastech 

(platby přes mobilní telefony).
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Z technologií  na vrcholu Hype křivky, tedy těch, se kterými jsou v současné době spjata 

vrcholná očekávání, mají nejtěsnější vztah k rozvoji informačních systémů a také 

pravděpodobně i poměrně dobrou perspektivu dalšího rozvoje čtečky elektronických knih a 

tzv. cloud computing. Vzhledem k tomu, že čtečky elektronických knih jsou hlavně 

hardwarovou záležitostí, zaměříme se spíše na problémy cloud computingu a virtualizace a 

outsourcingu, které s ním souvisejí.

4. 3. 4  Cloud computing

Myšlenka cloud computingu (CC) získala v poslední době oblibu jako způsob snižování 

nákladů a zlepšení flexibility IT. Jednotná definice cloud computingu zatím není obecně 

akceptována a jeho pojetí se někdy liší. Podstatou cloud computingu je, že se uživatelům přes 

internet nabízejí služby (aplikace, soubory aplikací, části aplikací, servery, disky, atd), 

přičemž tyto služby mohou být v rámci internetu umístěny fyzicky kdekoliv a navíc mohou 

být nainstalovány přímo na fyzickém hardwaru nebo na virtuálním softwaru. V praxi se 

nabídky cloud computingu týkají například nákupu výpočetního výkonu, úložného prostoru, 

byznys aplikací apod.

Cloud computing  se dotýká dvou oblasti rozvoje informačních technologií, které jsou 

v současné době velmi populární, a to virtualizace a outsourcing.

Virtualizace představuje směr rozvoje informačních systémů, který vystoupil do popředí  

v současné době ekonomické krize v rámci důrazu na trend k úsporám. Podstatou virtualizace 

je využívání cizích serverů pro zajištění chodu informačního systému určitého uživatele. 

Hlavním důvodem virtualizace je dosažení optimálního využití hardwaru. Virtualizace 

umožňuje ušetřit náklady na vlastní servery i na pracovníky, kteří by tyto servery obsluhovali.

V současné době existuje virtualizační boom. Možnost  virtualizace  není totiž lákavá pouze 

pro zájemce o její využití, ale také pro její poskytovatele Ti mohou poskytovat virtuální 

datová centra, servery, aplikace a také kompletní desktopy, což je pro informatiky a 

organizace velmi lákavé. Umožňuje jim nejen lepší využití infrastruktury, ale také může 

přinést i větší komfort pro  práci zaměstnanců ve firmě.



59

Na rostoucí popularitu virtualizace reagují také výrobci hardwaru nabídkou specializovaných

serverů, orientovaných tímto směrem (Dell). Od jiných strojů se hardware určené pro 

virtualizaci odlišuje především velkou  škálovatelností operační paměti, neboť kapacita RAM 

je jedním z nejtíživějších omezení při volbě serveru pro virtualizaci. 

Outsourcing představuje vyčlenění určité činnosti nebo činností mimo rámec organizace. 

Nemusí se jednak pouze o záležitost informačního systému, outsourcovat lze například i 

úklidové služby či jiné činnosti. V případě informačních systémů je výhodné, že podnik 

nemusí školit, platit lidi, zaměstnávat nějakého správce sítě, administrátora, platit údržbu a 

upgrade systému, atd. Vše se odehrává mimo podnik zadavatele.

Přestože u řady subjektů ještě přežívá k outsourcingu nedůvěra, především v souvislosti 

s obavami ze ztráty dat jsou dnes virtualizace a outsourcing v ČR tak běžné, že se, podle 

tvrzení distributorů, nepříznivě odrážejí do prodeje koncových stanic. 

4.4 Další trendy v oblasti vývoje informačních systémů

K dalším trendům v oblasti vývoje informačních systémů patří:

- na světovém trhu  i v ČR zesiluje dominantní pozice OS Windows

- dochází k povolování domén v neanglických jazycích

- dlouhodobě dochází k posupnému otevírání propastí mezi subjekty, které rozvíjejí své 

informační systémy a kteří ztrácejí dech

- prohlubuje se propast mezi počítačově gramotnými a negramotnými

- vzrůstá riziko tzv. elektronické sklerózy.

OS Windows dnes na světovém trhu mezi operačními systémy zcela dominuje. Windows  

provozuje na některém ze svých serverů více než devět organizací deseti. Druhým nejvíce 

rozšířeným operačním systémem je Linux, jenž provozuje na některém ze svých serverů 

přibližně polovina ze všech zkoumaných podniků. Trojici doplňuje UNIX, pod nímž 

provozuje své servery přibližně čtvrtina z celkového počtu sledovaných organizací (hlavně ty 
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největší). Trendem je homogenizace operačních systémů u jednotlivých uživatelů ve prospěch 

OS Windows, motivovaná nižšími náklady na správu.

Povolování domén v neanglických jazycích je možné od letošního roku. První neanglické 

budou v arabštině a bude je mít Egypt. Jde o určité překvapení, neboť se předpokládalo, že 

první neanglické domény budou v čínštině. Čínské návrhy však zatím nebyly dostatečně 

propracované. Nepochybuje se však, že Čína v blízké době předloží nové a akceptovatelné 

návrhy pro zřízení domén v čínštině. Příkladu Egypta a Číny se chystají následovat i další 

země (například Thajsko). 

Dlouhodobě dochází k postupnému otevírání propasti mezi subjekty, které neustále rozvíjejí 

svůj informační systém a udržují ho v relativně „aktuálním“ stavu a organizacemi jež v tomto 

ohledu ztrácejí dech

Obecně platí, že v rámci největších organizací je podíl subjektů, které plánují investovat do 

nových serverů, vyšší než je podíl takovýchto podniků v segmentu menších subjektů.

Podrobnější údaje dokumentují, že nové servery plánují ve větší míře subjekty, jejichž 

hardwarové vybavení je relativně nové.

Rozvíjí se digitální propast mezi počítačově gramotnými a negramotnými. Tento problém má 

výrazný  sociální dopad. Počítačová gramotnost umožňuje přístup ke vzdělání, zaměstnání i 

zapojení do společenského života. Její nedostatek tomuto všemu brání. To vede k nezdravé 

diferenciaci mezi počítačově gramotnými a negramotnými jednotlivci, rodinami a na vyšší 

úrovni i státy.

Jako elektronická skleróza bývá označována situace, kdy nelze přečíst informace, zachycené 

na nosiči, jehož čtečka již není z důvodu zastaralosti k dispozici. Bohužel, tato situace je stále 

častější, neboť životnost dnešních elektronických médií se počítá sotva na desetiletí. Přečíst 

dnes záznamy na nosičích z 80. a 90. let dnes bývá velký problém.  V budoucnosti se tato 

okolnost může například projevit jako nepříznivý důsledek současné snahy i digitalizaci knih.
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4.5 Současné a perspektivní trendy v přístupu k řízení projektů 

informačních systémů

4.5.1 Postavení řízení projektů v rozvoji informačních systémů

Řízení projektů je a zůstane i v budoucnosti důležitým faktorem v rozvoji informačních 

systémů. Ukazuje to i následující graf, který vyplynul z průzkumu firmy Markent a podle 

kterého  63 % sledovaných organizací se nachází v nejvyšším pásmu výdajů na řízení 

projektů, kde subjekty na tuto činnost vydávají  21 až 100 % z celkových investic do IT.

4%

11%

22%

63%

 1-5 %

6-10 %

11-20 %

21-100 %

Graf 8:  Podíl investic do nástrojů pro řízení projektu na celkových investicích do IT 

[Markent. 2008]

Proto jsou důležité i přístupy, s jakými se bude k vydávání těchto prostředků přistupovat.
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4.5.2 Současnost a perspektivy teoretických přístupů k řízení projektování IS

V projektování informačních systémů v současné době dominují přístup objektový a hybridní.

Svůj význam si udržuje i prototypování. V současné době se projevují následující trendy, 

které se pravděpodobně udrží i v budoucnosti.

- používání iterativních přístupů

- globalizace pojetí analýzy

- posun od hard k soft metodám

- rozvoj firemních metodik pro zavádění typových IS v konkrétním podniku

- využívání agilních metod projektování IS

(volně podle Kajzar I)

Základem  iterativních postupů  je postupné přidávání funkcí k projektovanému IS na základě 

jedná s uživatelem. Iterace je základem prototypování.

Globalizace pojetí analýzy zahrnuje  problematiku modelování a optimalizace podnikových 

procesů ve výrobě i řízení podle zvolených kritérií.  Teprve po optimalizaci těchto procesů  je 

navrhována podpora těchto procesů pomocí IS.

Posun od hard k soft metodám zahrnuje i sociálně-technické aspekty vývoje. Tento přístup 

proto bere v úvahu i zájmy a postoje různých skupin uživatelů.

Agilní metody se vyznačují tím,  že jejich pravidla nejsou něco pevně daného, ale neustále se 

rozvíjejí na základě praktických zkušeností. Postupuje se iterativním způsobem a klade 

s důraz na komunikaci s uživatelem a přísné automatizované testování softwaru. 

Za perspektivní z agilních metod jsou považovány například extrémní programování a 

skrumáž (metoda SCRUM).
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Metoda extrémního programování je odpovídá na potřeby lidí v projektovém týmu.v rychle se 

měnícím prostředí. Součástí vývojového při extrémním programování jsou softwaroví 

vývojáři, manažeři i uživatelé. Jednou ze zvláštností životního cyklu extrémního 

programování je, že vývojáři pracují ve dvojicích. To má za následek zvýšení  synergických 

efektů a zvýšení produktivity práce. K zajímavým prvkům extrémního programování patří. že 

každý softwarový vývojář si musí sám napsat testy ke svému vlastnímu kódu. Vývojové týmy 

extrémního programování vycházejí vstříc požadavkům uživatele, protože mu ve velmi 

krátkém čase předloží hmatatelné výsledky, přičemž zároveň posilují vzájemnou týmovou 

spolupráci a kolektivní vlastnictví programového kódu.  Nevýhodou je, že se tato metoda 

nedá využít na velké projekty (zhruba přes dvacet lidí). K dalším nevýhodám tohoto přístupu 

patří, že vyžaduje zapojení zástupce uživatelů na plný úvazek, předpokládá vysoce 

disciplinované vývojáře, a příliš nefunguje, pokud je projektový tým nucen hned na začátku 

projektu stanovit závazný časový plán a náklady a potom je nucen pokusit se tyto závazné 

limity splnit.

Za perspektivní je tento přístup považován především pro svou flexibilitu a tím, že reflexivně 

reaguje na měnící se podmínky uživatelů, což je v podmínkách současné variabilní 

ekonomické i společenské situace, která se silně promítá i do situace jednotlivých uživatelů 

vítané a žádoucí.

Skrumáž  je proces založený na iterativním přístupu a stejně jako další agilní metody vychází 

vstříc měnícím se požadavkům uživatelů. V modelu skrumáže se jednotlivým modelům říká 

běhy nebo sprinty, které zpravidla trvají třicet dní. Součástí práce na projektu jsou každodenní 

porady, které se nazývají skrumáže, odtud tedy název celého přístupu. Na těchto poradách se 

rozhoduje, co se v daný den udělá. Skrumáže jsou zaměřeny problémově. Nerekapitulují se

tedy předešlé úspěchy, ale členové týmu informují o problémech, se kterými se setkávají. Při 

skrumáži je obzvlášť důležitá úloha projektového manažera, neboť ten musí předložené 

problémy vyřešit a odstranit. Projektový manažer také musí koordinovat činnost jednotlivých 

menších dílčích týmů. Tyto dílčí týmy se uplatňují hlavně u velkých projektů a projektový 

manažer musí velmi pečlivě definovat jak oblasti činnosti, tak i pravidla pro fungování těchto 

dílčích týmů, popřípadě řešit konflikty, které mezi týmy vznikají. Skrumáž funguje nejlépe u 

projektů připravovaných na základě objektového přístupu.
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5 Závěr

Prudký společenský a ekonomický rozmach světového společenství po skončení 2. světové 

války vytvořil, především v zemích s vyspělou tržní ekonomikou, dobré  společenské i  

materiální podmínky pro rozvoj techniky a vědy. Z hlediska sběru, zpracovávání, přenosu a 

uchovávání informací mělo zásadní význam uvedení do provozu prvního elektronického 

počítače, z hlediska vědy vznik a další rozvoj kybernetiky, která vznik informatiky jako 

nového vědeckého oboru.

V rámci informatiky se potom se stále se  zrychlujícím tempem a ve vzájemné závislosti ve 

druhé polovině 20. století rozvíjely počítací stroje (hardware), programy pro jejich využití 

(software) a od šedesátých let 20. století se součástí informační technologie postupně stávala 

komunikační technologie.

Rychlá dynamika informační technologie je patrná především z rozvoje hardwaru. Od, 

z dnešního hlediska, poměrně jednoduchých elektronických  počítačů 1. generace dospěl 

vývoj až k neuronovým počítačům 6. generace pracujícím na principech blízkým principům 

činnosti lidského mozku. Rovněž uživatelská hodnota hardwaru velmi vzrostla. Zatímco 

počítače 1. generace byly schopny zpracovávat pouze číselné informace, v současné době 

používané počítače 5. a 6. generace již splývají s jinými technickými prostředky, řídí dopravu 

ovládají technologické linky, apod. S rozvojem hardwaru těsně souvisí rovněž tři revoluce 

v informatice, a to zahájení výroby sálových počítačů, zahájení výroby osobních počítačů a 

vznik a rozmach internetu.

S vývojem hardwaru se rozvíjel také software. Od jednoduchého počítačového kódu, který 

používaly počítače 1. generace se během necelých šedesáti let vyvinuly rozsáhlé softwarové 

produkty, tzv. balíkové produkty,  zajišťující např. chod železnic či komplexně chod podniku. 

Nepříznivou stránkou rozvoje  softwaru byl vznik virů a dalších podobných nebezpečných 

počítačových škůdců. 

Vývoj informačních technologií si vyžádal rovněž nové teoretické přístupy. Na základě 

kybernetiky, která definovala systémový přístup, vznikla informatika, zabývající se  

informačními systémy. 
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Rostoucí složitost a nákladnost zavádění počítačů, zajištění jejich softwaru a jejich 

začleňování do systému řízení a fungování podniků, popřípadě dalších institucí, si vynutila 

podrobné projektování přípravy i implementace informačních systémů zaváděných  

v jednotlivých podnicích. a pečlivé řízení tohoto projektování. Postupně proto vzniklo několik 

základních teoretických přístupů k řízení projektování informačních systémů, odrážejících 

soudobou úroveň vývoje hardwaru, softwaru i vnějšího prostředí. 

Prvním obecně rozšířeným teoretickým přístupem k řízení projektů informačních systémů byl 

strukturovaný přístup. Strukturovaný přístup vznikl v šedesátých letech minulého století. 

Z kybernetiky převzal systémový přístup modelování, jako základní metodu postupu. 

Podstatou strukturovaného přístupu je rozdělení řešeného problému na jednotlivé dílčí části, 

které se řeší pomocí dílčích modelů odděleně. Po strukturalizaci problémů potom následuje 

jejich hierarchizace a potom  sestavování  jednotlivých modelů. Až do vzniku Yourdonovy  

strukturované analýzy se v rámci strukturovaného přístupu uplatňovaly dva dílčí přístupy, a to 

přístup funkční a přístup datový.

Funkční přístup chápal informační systém jako systém funkcí a zabýval se hlavně procesy 

spojené se zpracováním dat. Modely funkčního přístupu graficky vyjadřovaly funkční 

strukturu jednotlivých systémů. Trvalým odkazem strukturovaného přístupu zůstává Diagram 

datových toků (DFD), který podává obsáhlé a ucelené schéma zpracování dat.

Datový přístup je spíše než na procesní stránku budování informačního systému zaměřen na 

data, která tento systém obsahuje. V datovém systému je kladen důraz, většinou pomocí 

poměrně složitého modelování,  na vytvoření systému objektů a vazeb mezi nimi s pomocí 

principů určujících jako podobu má datová základna mít. Současnosti datový přístup odkázal 

tzv. koncept tří architektur. V rámci tohoto konceptu se k tvorbě informačního systému 

přistupuje hierarchicky systém odshora dolů, kdy na vrcholku pomyslné stavby je model 

konceptuální poskytující obecnou charakteristiku projektovaného informačního systému, 

prostřední patro tvoří model logický, zohledňující koncepci organizace dat, typickou pro dané 

prostředí, a model fyzický, který zobrazuje specifika projektovaného informačního systému. 

Typickým modelem založeným na tomto přístupu je Diagram entit a vztahů (ERD) 

znázorňující svět jako síť objektů, s nimiž je spojena řada pravidel 
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Logickým vyústěním situace, kdy se k jedné skutečnosti dalo přistupovat z poměrně 

odlišných pozic ale dlouhodobě to bylo neúnosné, byla snaha integrovat funkční a datový 

přístup do jednoho přístupu. Východiskem se stala Yourdonova strukturovaná analýza 

(YSM), která oba přístupy syntetizuje. Je založen rovněž na třístupňové architektuře a 

v poměrně složitém provedení spojuje možnosti DFD a ERD. Yourdonova strukturální 

analýza vytvořila předpoklady pro vznik a následný rozvoj objektového přístupu, který se 

postupně stal dominantním přístupem a rozhodující úlohu při řízení projektů má i 

v současnosti. 

Objektový přístup se objevil ve druhé polovině osmdesátých let. Při projektování 

informačních systémů vychází z využívání kategorie objektů. Objekty představují jednotky, 

které zahrnují jak data tak procedury. Objekty v sobě kombinují data i jejich chování, což 

vede k synergickému efektu. Objektový přístup zahrnuje tři oblasti, a to modely, postupy pro 

tvorbu a vývoj jednotlivých modelů a postupy pro navázání dvou modelů. Právě v poslední 

oblasti spočívá významný přínos a základní rys objektového přístupu, kterým je vzájemné 

porovnávání a ovlivňování jednotlivých modelů v rámci jednoho systému. Objektový přístup 

je přístupem interaktivním, na rozdíl od starších přístupů, které jsou popisné.  K zajištění této 

interaktivnosti  bylo ovšem nutno vytvořit zcela nové postupy. V objektovém přístupu se 

poprvé při projektování informačních systémů objevuje princip mnohostupňové abstrakce 

(třídy, nadtřídy, nadnadtřídy) a je důsledně odlišování charakter vazeb mezi třídami (vazby se 

nazývají asociace), třídami a objekty (instance) a vzájemné vztahy mezi objekty (linky). 

Objektový přístup převzal řadu metod ze strukturovaných modelů (DFD aj.). 

V současné době představují objektové metody základní směr v rozvoji řízení projektů. 

Hlavní výhodou informačních systémů založených na objektovém přístupu je možnost 

uchovávání širokého spektra dat – od znakových, přes obrazová data až po video.  

Kombinací objektového a strukturovaného systému je hybridní přístup k modelování 

informačního systému. V rámci hybridního systému lze rozdělit projektovaný informační 

systém na část serverovou, kde lze uplatnit strukturovaný přístup a část klientskou, kde je 

možno naopak vycházet z přístupu objektového. 
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Objektový a hybridní přístup jsou dnes dva aktuální přístupy k řízení projektů informačního 

systému. Strukturovaný přístup v čisté podobě již dnes při řízení projektů informačního 

systému není používán.

Všechny výše uvedené přístupy i k řízení projektů informačních systémů vycházejí 

z kategorie životního cyklu informačního systému. Životní cyklus informačního systému bývá 

definován různě. K nejčastěji uváděným modelům životního cyklu informačního systému 

patří  model rychlého vývoje aplikací (RAD) a modely prototypový, přírůstkový, spirálový a 

vodopádový.  Jde o tzv. prediktivní modely, jejichž parametry lze predikovat předem. Jako 

perspektivní z těchto modelů se jeví model spirálový a především prototypový, kterému. je 

proto v práci věnována větší pozornost. 

Prototypový model nepředstavuje zobrazení nějakého informačního systému, ale jde spíše o 

postup, jak k tomuto zobrazení, například na základě objektového přístupu, dojít. Podstatou 

prototypování je, že dodavatel informačního systému připraví, zpravidla na základě 

objektového přístupu, prototyp řešení buď části nebo celého informačního systému, které je 

pak na základě připomínek postupně (iterativně) postupně upravováno, až se dojde k návrhu 

informačního systému. Výhodou prototypování je, že lze do iterativního procesu zapojit 

budoucí uživatele, k jeho nevýhodám patří jeho vysoká náročnost na systémovou podporu a 

riziko, že v průběhu prototypování bude projekt zastaven.

Rozvoj metodiky řízení projektů si vyžádal vznik automatizovaných nástrojů na podporu 

projekčních prací – nástrojů CASE.  Jedná se o rozsáhlý soubor nástrojů, jejichž pomocí lze 

při řízení projektu vyjádřit na obrazovce například diagramy datových struktur, diagramy 

datových toků (DFD), apod. Využití nástrojů CASE již dnes přesahuje rámec projektování 

informačních systémů.

Uvedené skutečnosti ukazují, že velký pokrok ve svém vývoji neudělaly pouze hardware a 

software, ale i projektování informačních systémů a teoretické přístupy k jeho řízení. 

Informatika celkově využila příznivých společenských a materiálních podmínek posledních 

šedesáti let a stala se jednou z nejrychleji se rozvíjejících a v posledních dvaceti letech jednou 

z nejdůležitějších oblastí lidské činnosti. Rozvoj informatiky  se stal základem globalizace a 

přechodu od končící industriální společnosti (alespoň ve vyspělých zemích) k postindustriální 

společnosti informační. 
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V těchto podmínkách lze očekávat další rozvoj informatiky i v budoucnosti, i když vývoj 

nemusí být již tak přímočaře pozitivní,  jako byl v uplynulých letech. Globalizace totiž přináší 

kromě nesporně kladných věcí, jako je růst mezinárodní obchodní výměny, růst kulturní 

výměny a výměny vědeckých poznatků, rozvoj mezinárodní komunikační sítě, apod. i některé 

věci nepříznivé, například růst mezinárodního zločinu a terorismu,  vzestup citlivosti  států, 

podniků a jednotlivců na mezinárodní otřesy, apod. Nepůjde však o zastavení vývoje 

informatiky, ale spíše v určitých obdobích může být tento vývoj zbrzděn, popřípadě, podle 

okolnosti, nasměrován určitým směrem. Názorně to vidíme v současné době, kdy se 

nepříznivým faktorem současného vývoje stala globální ekonomická krize spojená s nejistými 

ekonomickými perspektivami, která nutí podniky omezovat výdaje, včetně výdajů na rozvoj  

informačních systémů. Jde  o dočasnou situaci,  i když není zcela jasné, zda o krátkodobou 

nebo dlouhodobější. Z obecného trendu úspornosti se vymykají pouze dvě oblasti 

informatiky, do kterých je i nadále hodně investováno, a to bezpečnost počítačových 

programů a zaměření rozvoje informačních technologií na úsporné, tzv. zelené programy. Na 

rozdíl od trendu dočasného celkového poklesu investic bude přednostní nasměrování projektů 

informačních systémů na tyto dvě oblasti bude pravděpodobně dlouhodobé.

Rozvoj hardwaru je v současné době spjat s počítači 5.  generace, dlouhodobě však bude patřit 

budoucnost  počítačům 6. generace, které se stanou hardwarovým základem pro rozvoj 

dalších informačních technologií. Množství těchto technologií rychle roste. Tzv. hype křivka, 

zabývající se budoucností informačních technologií se zabývá již třiceti čtyřmi informačními 

technologiemi.  

Hype křivka ukazuje, jaká očekávání jsou s jednotlivými technologiemi spjata., které z těchto 

technologií startují, které jsou na vrcholu, u kterých je prožívána deziluze. a u kterých se 

očekávání navracejí k realitě a které jsou ve stádiu dospělosti, kdy jsou již schopné brzkého 

reálného hromadného využití. Podle této křivky jsou na startu očekávání např. kvantové 

počítače, na vrcholu očekávání cloud computing a čtečky elektronických knih, ve stadiu 

deziluzí  technologie veřejných virtuálních světů, ve stadiu návratu k realitě web 2.0 a ve 

stadiu dospělosti počítače rozpoznávající řeč.

K současným trendům v oblasti informačních technologií patří dále růst dominantní pozice 

OS Windows na světovém trhu i v ČR v nabídce i užívání operačních systémů převaha 
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nabídky informačních produktů nad poptávkou. Důležitou inovací, kterou přinesl r. 2009 a 

která pravděpodobně povede k dalšímu rozvoji trhu softwaru, je povolení domén 

v neanglických jazycích. Negativním důsledkem rychlého rozvoje hardwaru i softwaru je 

šíření tzv. elektronické sklerózy, kdy nelze využít informace ze starších nepoužívaných nosičů 

v nových médiích. 

Rozvoj informačních technologií má i některé zásadní společenské a ekonomické důsledky. K 

závažným společenským důsledkům patří například prohlubování propasti mezi počítačově 

gramotnými a negramotnými, k ekonomickým potom postupné otevírání propasti, mezi 

subjekty rozvíjejícími svůj počítačový systém a těmi, které tento systém nerozvíjejí. 

Stejně jako v minulosti i v budoucnosti bude rozvoj informačních technologií součástí 

celkového rozvoje informačních systémů. A stejně jako v minulosti bude i v budoucnosti  

nezbytné zlepšovat projektování nových informačních systémů, řízení nových projektů a 

rozvíjení teoretických přístupů k tomuto řízení. V řízení projektů bude v nejbližších  letech 

pravděpodobně i nadále dominovat objektový přístup, ať již ve své čisté podobě, či v rámci 

hybridního přístupu. Do popředí se dostávají také nové, tzv. agilní metody, které nemají 

pevná pravidla. 

V podmínkách světové ekonomické krize ještě více vystupuje do popředí prototypování 

založené na iterativním přístupu, který je při projektování informačních systémů stále více a 

více používán. 

Z dalších trendů v projektování informačních systémů budou v budoucnosti pokračovat 

globalizace pojetí analýzy, rozvoj firemních metodik pro zavádění typových informačních 

systémů v jednotlivých podnicích a posun od hard k soft metodám, které berou v úvahu i 

sociálně-technické aspekty rozvoje daného informačního systému.
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