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Abstrakt
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Předmluva
Tvorba projektové dokumentace je završením přípravné fáze každého
nového projektu. Slouží jako podklad pro vznik nového systému a umožňuje
vytvořit kompromis mezi požadavky zadavatele projektu a jeho projektantem,
jelikož je vždy důležité nalézt optimální řešení, které téměř nikdy neodpovídá
přesně představám ani jednoho ze zúčastněných subjektů. K tomu slouží jasná
specifikace požadavků, cílů a subjektů, které se budou podílet na systému nejen
v závěrečné fázi, tedy provozu, ale během celého procesu vzniku systému.
V mé práci je zaznamenána projektová dokumentace, která slouží
k vytvoření informačního systému a automatizaci skladu společnosti STAV-ING
Praha, spol. s r.o. Na první pohled se může zdát, že tato problematika příliš
nesouvisí s mým studijním oborem, nicméně při bližším zkoumání je jasné, že
tento systém je velmi blízký systémům, které se v současné době běžně užívají
při automatizaci procesů v knihovnách. Toto platí zvláště pro modul nářadí, které
je již zmíněným knihovnám nejblíže. Není těžké porovnat probíhající procesy:
proces akvizice a katalogizace je totožný s procesem nákupu nářadí, přidělením
inventárního čísla a zařazení do příslušné skupiny, stejně tak výpůjční protokol a
půjčování nářadí v tomto systému jsou téměř totožné, stejně tomu je i u ostatních
procesů.
I z tohoto důvodu si myslím, že tvorba této práce pro mne byla přínosem a
umožnila mi hlouběji se zabývat problematikou projektování těchto systémů a
uvědomit si kolik různých procesů probíhá.
Vzhledem k tomu, že považuji za velmi důležitou nejen část textovou, ale
i poslední dvě kapitoly, zabývající se dekompozicí celého systému, rozhodl jsem
se umístit všechny diagramy přímo do této části a nikoliv do příloh.
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1 Úvod
Použití

informačních

systémů

se

v dnešní

době

stává

téměř

nevyhnutelným. Nejen z tohoto důvodu se společnost STAV-ING Praha, spol.
s r.o. rozhodla k přechodu na tento systém. Vzhledem k tomu, že se jedná o
střední firmu bylo cílem vytvořit tento systém s co nejnižšími náklady nejen na
jeho tvorbu a implementaci, ale zároveň i na jeho provoz. Proto se vedení
společnosti rozhodlo vytvořit vlastní informační systém, který bude odpovídat
všem požadavkům.
V případě tohoto konkrétního projektu byla má pozice ulehčena tím, že se
jednalo o stavební firmu, ve které byly všichni pracovníci, se kterými jsem
spolupracoval tomuto novému procesu velmi nakloněni a navíc tím, že se každý
den projektováním zabývají a díky tomu bylo relativně jednoduché přesně
formulovat, jaké procesy je třeba do systému zahrnout.
V celé práci jsem se snažil postupovat dle získaných znalostí a hlavním
cílem bylo jejich užití v praxi. Díky tomu se podařilo vytvořit informační systém,
který byl i přes počáteční nesnáze uveden do provozu a v současné době je
plnohodnotně využíván a uvažuje se i o jeho dalším rozšíření.
Je jasné, že některé procesy by mohly být řešeny i jiným způsobem,
nicméně v dané situaci se zvolené řešení jevilo vždy jako optimální a proto bylo
použito. Během chodu systému se zcela jistě některé problémy ještě objeví,
nicméně s tím se musí počítat u všech projektů a proto ani tento není výjimkou.
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2 STAV-ING Praha, spol. s r.o.

2.1

Všeobecné informace:

Název společnosti: STAV-ING Praha, spol. s r. o.
Datum založení: 4.4.1991
Sídlo společnosti: Podchýšská 13, 143 00 Praha 4
IČO: 152 681 28
DIČ: CZ152 681 28
Jednatelé:

ing. Jiří Zápotocký
ing. Vladislav Řeháček

Stavební společnost STAV-ING Praha, spol. s r. o. byla založena v roce 1991.
Zpočátku získávala menší zakázky typu drobných rekonstrukcí a stavebních úprav.
Postupně si vydobyla silnější postavení na trhu a objem zakázek i jejich velikost
vzrůstaly. Společnost získané finanční prostředky investovala do svého rozvoje,
posilování technické základny a do zkvalitňování služeb a dodávek. Tím se dokázala
zařadit mezi silné stavební společnosti střední velikosti a získat řadu podstatných
zakázek v řádu stamilionů Kč pro české, ale i pro velké nadnárodní průmyslové
koncerny.
V současné době je společnost stabilní firmou segmentu středně velkých
stavebních firem v České republice a disponuje značnou stavební kapacitou. Ke
klíčovým směrům společnosti patří pozemní stavby téměř jakéhokoliv charakteru jak
pro drobné i větší soukromé investory, tak i v oblasti veřejných zakázek a rozsáhlých
stavebních celků na území celé České republiky. Společnost je ve 100% vlastnictví
českých soukromých osob a nepředpokládá se vstup zahraničního kapitálu.
Společnost získala 1.6. 2003 certifikát prokazující shodu systému řízení jakosti
s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Všechny dozorové audity systému
řízení jakosti proběhly v plánovaných termínech a bez nedostatků, které by mohly
ovlivnit správné fungování systému. Zavedený systém řízení jakosti dle ISO
11

9001:2001 společnosti pomáhá kontrolovat všechny firemních procesy a tím
významně přispívá k úspěšnému plnění požadavků zákazníka na poskytované služby.
Certifikaci pro všechny činnosti jsou považovány za nezbytnou samozřejmost.

2.2

Cíle a poslání společnosti:

• posilovat postavení na trhu stavebních firem střední velikosti
• upevňovat důvěru zákazníků prostřednictvím udržování a zlepšování
kvality služeb
• trvale racionalizovat řízení společnosti prostřednictvím zavedené normy
systému řízení jakosti ISO 9001:2001

Posláním společnosti je nabízet ucelené služby v oblasti kompletních dodávek
stavebních celků a poskytovat takové služby, které odpovídají potřebám zákazníků a
splňují jejich očekávání. Společnost je odhodlána poskytovat pouze kvalitu za
dostupnou cenu – a je spolehlivým a důvěryhodným partnerem.

2.3

Činnost společnosti:

• stavebně montážní práce a dodávky
• provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování
• obchodní a poradenská činnost v oblasti stavebních hmot a dodávek
• realitní služby
• úklidové práce
• inženýrská činnost ve stavebnictví
• prodej, půjčovna a servis stavební a malé mechanizace
• sadové úpravy a zahradnické práce včetně prodeje výpěstků
• ubytovací služby
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3 Projektová dokumentace

3.1

Analýza výchozího stavu

Analýza výchozího stavu je pro všechny informační systémy jednou
z nejdůležitějších částí projektu, jelikož je třeba podrobně a kriticky ohodnotit
prostředí, ve kterém má být použit zamýšlený informační systém. Je třeba
důkladně a kriticky zhodnotit všechny procesy, které budou mít vliv i na
zamýšlené výsledné chování celého informačního systému. Pro tuto analýzu se
používá několik metod, které je vhodné kombinovat, aby bylo možno zajistit
nezkreslené, účelové a stručné informace.

3.1.1
1)

Základní metody1
Kritická analýza existujícího systému – Přínosem této metody je

důkladné zhodnocení výchozího stavu, nedostatkem však může
být převzetí nežádoucích probíhajících procesů.
2)

Analýza dokumentů – Při použití této metody jsou velmi

podrobně zkoumány firemní dokumenty. Většinou se začíná
dokumenty sloužícími pro styk s okolím (např. faktury a jiné).
Nevýhodou je, že všechny dokumenty nemusí být k dispozici.
3)

Dotazník – užívá se anonymní dotazník, pro získání co

nejpřesnějších informací. Nevýhodou mohou být nesprávné,
popřípadě opakující se odpovědi.
4)

Pozorování pracovního prostředí – Tato metoda může být velmi

přínosná, díky tomu, že přináší nezkreslené informace. Záleží
však také na délce pozorování a schopnostech pozorovatele.

1

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.
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5)

Rozhovor – Cílem je zajistit informace pro následné zpracování.

Rozhovor musí být předem připraven a měl by být základem pro
další spolupráci s uživatelem informačního systému
Strukturovaný rozhovor – Cílem této metody je zajistit přesnější

6)

informace a umožnit tak dokonalejší přizpůsobení informačního
systému konkrétním požadavkům uživatele.
Týmový vývoj specifikací požadavků – Tato metoda je

7)

postavena na spolupráci pozorovatele systému a pracovníků
firmy. Problém může nastat právě při uvolňování klíčových
pracovníků pro tuto spolupráci.

3.1.2

Užité metody

Při analýze výchozího stavu byla použita kombinace několika výše
zmíněných metod. Nejvíce prostoru bylo věnováno týmovému vývoji specifikací
požadavků, při které se díky vstřícnosti firmy podařilo velmi účinně spolupracovat se
všemi pracovníky, kteří následně budou informační systém užívat. Díky tomu bylo
možno velmi přesně specifikovat problémy, které byly způsobeny absencí uceleného
informačního systému. Z toho důvodu byla velmi špatná komunikace mezi skladem
firmy,

jednotlivými

stavbyvedoucími

a

vedením

společnosti.

Vyhledávání

konkrétních informací bylo velmi zdlouhavé a občas založené na informacích pouze
jediného pracovníka.
Další užitou metodou bylo pozorování pracovního prostředí. Díky užití této
metody bylo zjištěno, že některé procesy probíhají duplicitně a některé důležité
procesy naopak zcela chybí, nebo nejsou prováděny efektivně.
Poslední užitou metodou byla kritická analýza stávajícího systému. Tato
metoda potvrdila některé již získané informace, některé informace byly naopak
upřesněny či vyvráceny. Bohužel však v důsledku užití této metody byly převzaty i
některé procesy, které musely být později upraveny, popřípadě bylo nutno jejich užití
zcela vyloučit.
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Během analýzy se také podařilo specifikovat uživatele, kteří budou i nadále
s tímto systémem pracovat a zároveň bylo možné specifikovat základní požadavky
na výsledné chování systému. Požadavky byly upřesňovány ještě během vývoje
samotné aplikace tak, aby bylo výsledné chování systému maximálně přizpůsobeno
požadavkům společnosti.

3.2

Požadavky na cílové chování systému

Hlavním důvodem vzniku skladového softwaru byl požadavek vedení
společnosti STAV-ING Praha, s.r.o. provést automatizaci skladu této firmy.
Předchozí způsob evidence byl nevyhovující z několika důvodů. Skladová evidence
byla vedena pouze v „papírové“ formě, což mělo za následek velkou časovou
náročnost a nepřehlednost skladu. Velmi obtížné bylo vyhledávání konkrétního
nářadí při akutní potřebě ze strany stavbyvedoucích. Cílem systému je proto i úspora
času při vykonávání běžných operací souvisejících s provozem skladu firmy. Dalším
důvodem pro automatizaci skladu bylo zamezení neoprávněné manipulace
s majetkem firmy a zároveň přenesení odpovědnosti na kompetentní osoby.
Dalším důvodem byla příprava firmy na certifikaci systému řízení jakosti dle
ČSN EN ISO 9001:2001 a s tím související požadavky kladené na provoz firmy. Do
budoucnosti se také předpokládá implementace modulu zajišťujícího nepřetržitý online provoz skladového softwaru, ale pro tento modul zatím nejsou zajištěny
technologické prostředky a proto se s jeho vývojem ještě čeká.
Díky nízkým nárokům na SW i HW nejsou vysoké náklady spojené s
implementací tohoto systému a jeho následný provoz. Plně postačuje PC s operačním
systémem Windows 95 a vyšším, dále je nutné nainstalovat Borland Database
Engine, pro přístup k tabulkám databáze. Z pohledu HW je postačující běžné PC
s procesorem Pentium 133 Mhz a vyšším, disketovou mechanikou nebo CDROMem, myší a tiskárnou sloužící pro tisk výstupů ze systému.
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Vzhledem k vysokým finančním požadavkům komerčně dostupného softwaru
tohoto typu a některým specifickým požadavkům se společnost rozhodla pro
vytvoření vlastního softwaru, který bude zajišťovat chod skladu a bude možno jej
rozšiřovat o další moduly, které bude případně možno doplnit. Tento systém vychází
z následující specifikace.

3.2.1

Subjekty

účastnící

se

procesu

projektování

informačního systému
Cílem této části je určit subjekty, které se podílejí na jednotlivých etapách
projektování informačního systému. Dle nejnovějších poznatků lze celý proces
projektování informačního systému rozčlenit do čtyř etap, kterým ale musí
předcházet pečlivá předprojektová příprava. Tyto etapy lze pochopitelně v případě
potřeby ještě dále členit, nicméně pro tento projekt je plně postačující základní
členění. Jedná se o následující etapy:2

• Koncepční stádium –etapa je zaměřena na tvorbu rámcové představy
budoucího informačního systému. Během celé etapy je také třeba
pečlivě formulovat cíle, kterých má informační systém dosáhnout,
jejich vymezení a specifikace. Do této fáze náleží také popis
organizačně-funkčního řešení systému, specifikace požadavků na
informační systém, včetně technického a personálního zajištění, nejen
během jeho vývoje, ale především při jeho provozu. Další
nezanedbatelnou činností je tvorba finančního rozboru.
• Projektové stádium – v průběhu této etapy zavádění informačního
systému se zpracovává vlastní projektová dokumentace na jejímž
základě je vytvořen prováděcí projekt. Zpracovává se na základě
schváleného projektového úkolu a zpravidla také na základě

2

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.

16

vyhodnocení prvních experimentů, se zpracováním vybraných vzorků
dat, provedených již připravenými prostředky budovaného systému3.
• Implementační stádium – k této etapě se přistupuje po úspěšném
završení předchozích procesů. V jejím průběhu jsou testovány chody
jednotlivých subsystémů a zároveň i celého systému. Je také potřeba
provést doladění všech chodů, doškolení personálu a následný provoz,
kdy je v chodu paralelně starý a nový informační systém. Stádium je
zpravidla zakončeno zpracováním předávacího protokolu.
• Stádium provozní údržby – jedná se o poslední etapu, při které je
systém již odladěn a předán uživateli, nicméně během provozu mohou
vzniknout některé předem nepředvídatelné problémy, které je třeba
odstranit a zároveň se mohou objevit oblasti, které je možné ještě
inovovat a následně opět implementovat do systémů. Všechny inovace
se však musejí shodovat s cíly, které byly předem definovány pro celý
systém.
3.2.1.1 Zadavatel projektu

Zadavatel projektu je bezesporu nejvýznamnějším subjektem, vstupujícím do
procesu projektování informačního systému. Na subjektu, jimž může být fyzická i
právnická osoba leží největší část odpovědnosti za vytvoření systému, dodržení
všech stanovených lhůt, splnění požadavků, které jsou na systém kladeny a zároveň
oponuje všechny fáze vývoje systému. Z toho vyplývá, že se velmi aktivně podílí na
všech výše zmíněných etapách tvorby informačního systému. Zde se jedná o jednoho
z jednatelů stavební společnosti STAV-ING Praha, spol. s r.o., pana ing. Jiřího
Zápotockého.

3

VLASÁK, Rudolf. Racionalizace informačních procesů pro 4. ročník středních

knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1987, s.69.
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3.2.1.2 Řešitel

Řešitelem projektu může být fyzická osoba, nebo i tým fyzických osob nebo
právnická osoba. Subjekt je zodpovědný za vypracování optimálního řešení při
dodržení všech požadavků kladených na systém. Jeho úlohou je vybrat optimální
technické, technologické i metodologické řešení, které lze realizovat. Nese
odpovědnost nejen k zadavateli projektu, ale hlavně k provozovateli a uživateli
systému. Cílem jeho práce je nejen vytvoření nového, uživatelsky přívětivého,
systému, ale také přesvědčení zadavatele a budoucích uživatelů o jeho prospěšnosti,
a nezbytnosti vynaložení určitého úsilí, například školení, pro dosažení optimálního
stavu. Jelikož nelze zpravidla vyhovět všem požadavkům, je třeba hledat určitá
kompromisní řešení a i z tohoto důvodu je nezbytná jistá „dávka diplomacie“. Je
jasné, že řešitel také vstupuje do všech fází vývoje informačního systému a je
zodpovědný, za jeho konečnou strukturu a funkčnost, ale i za spokojenost ostatních
subjektů, ať už zadavatele, nebo jednotlivých uživatelů. Konkrétní osobou
odpovědnou za tvorbu systému je pan Milan Větrovec.
3.2.1.3 Provozovatel

Provozovatelem informačního systému může být celá organizace, nebo pouze
její jednotka. Jedná se o pracoviště, které realizuje výsledný projekt. Proto je velmi
prospěšná úzká vazba projektanta a provozovatele. Občas také dochází k tomu, že
projektant se stává i provozovatelem, což ale zde neplatí. Zde se provozovatelem
stává celá stavební společnost, jelikož cílem systému je mimo jiné i zprostředkování
relevantních informací většině zaměstnancům společnosti. Hlavním subjektem bude
pochopitelně jednotka skladu, ve které bude probíhat většina procesů, ale zároveň je
třeba zajistit uspokojení potřeb i ostatních provozovatelů.

3.2.1.4 Uživatelé

Vymezení subjektů není jednoduché, jelikož od správné specifikace
uživatelů se odvíjí celkové splnění cílů kladených na informační systém.
Zpravidla se nejedná o jednotlivce, nýbrž o skupiny osob, které mají na systém
shodné požadavky a proto je lze podle požadavků přehledně rozčlenit. Cílem
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výsledného informačního systému je všechny požadavky specifikovat a posléze
zajistit jejich naplnění co nejefektivnějším způsobem. „Je však třeba také, a to
právě z hlediska reálných zkušeností z projektování řady informačních systémů,
podotknout, že dobrý projektant by měl o perspektivních požadavcích uživatelů vědět
víc, než oni sami.“4 Ve většině případů se uživatelé setkávají se systémem až

v některé z pozdějších fází jeho tvorby.
Pro systém byli definováni konkrétní skupiny uživatelů:
Zaměstnanci skladu firmy – Jedná se o skladníka, který bude

se systémem pracovat denně, proto je potřeba jeho požadavkům dát velkou váhu,
ale zároveň jeho přístupová práva musí zajistit bezpečnost systému. Také je
potřeba brát v úvahu způsob ovládání systému a snažit se zajistit co největší
přívětivost pro uživatele, aby práce se systémem byla přínosem pro provoz skladu
firmy.
Administrátor – Druhý nejčastější uživatel z pohledu času přímo

stráveného prací se systémem. Díky přístupovým právům má absolutní kontrolu
nad systémem, může přidávat nebo měnit některá nastavení, vyřazovat majetek,
mazat historii operací a také přímo editovat údaje o majetku firmy na skladě.
Stavbyvedoucí – Pro stavbyvedoucího je systém přínosný v možnosti

okamžitého zjištění stavu materiálu a nářadí. Systém bude užívat poměrně často,
pro zjištění dostupnosti materiálu a nářadí na skladě společnosti. Stejně tak
využívá i některých exportovaných dokumentů.
Vedení firmy – Pro vedení je důležité mít přehled o skladu, o

materiálových zásobách a o inventáři nářadí, stejně tak je důležitá možnost
sledovat historii u všech operací s majetkem.

4

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.
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3.2.1.5 Oponent

Tento subjekt může být velmi důležitým pro objektivní posouzení
nedostatku a pohled „zvenčí“. Pro některé systémy je oponent během celého
procesu anonymní, to platí zvláště pro grantová řízení, ale při projektu, který je
budován standardní společností je většinou známý již od počátku. Jeho role ve
většině případů závisí na váze, kterou mu stanoví zadavatel projektu. Jeho úloha
může být pouze poradní, ale někdy je na posudky oponenta kladen velmi velký
důraz a je třeba navržená opatření bezezbytku naplnit. Oponent může vstupovat
buď do jednotlivých etap projektování informačního systému, nebo až do etapy
poslední. Pro tento systém nebyl oponent vybrán, pouze byly některé z částí
systému řešeny ve spolupráci s odborníky z oboru informačních systémů, ale i
s programátory.

3.2.2

Požadavky na informační systém

Z analýzy výchozího stavu bylo možno poměrně přesně definovat požadavky
na cílové chování informačního systému. Jedná se především o následující položky:

• Vedení historie pro všechny operace související s provozem skladu –
tento požadavek vyplývá nejen z iniciativy vedení, ale je součástí i již zmíněných
norem ISO 9000. Jde o průkaznost všech operací s majetkem společnosti a
zamezení neoprávněné manipulace s ním, protože při každé fázi manipulace
s majetkem je jasně definovaná odpovědnost konkrétní osoby.
• Různá úroveň oprávnění manipulace se systémem – Jedná se o přístup
uživatele, který má přístup k funkcím programu částečně omezen, ale bez snížení
funkčnosti programu a na druhou stranu přístup administrátorský, ve kterém je
možné měnit všechna nastavení a opravovat chyby, kterých se dopustil skladník.
Poslední úrovní je speciální přístup pro stavbyvedoucí, kteří mají pouze
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oprávnění prohlížet majetek, který je na skladě společnosti, nebo na některé ze
staveb. Nemohou však s tímto majetkem nijak nakládat.
• Možnost editace, přidávání a odstraňování uživatelů a jejich hesel –
jedna ze základních funkcí programu. Administrátor musí mít možnost ovlivnit
přístup ostatních uživatelů a zároveň má skladník možnost přidávat do systému
konkrétní stavbyvedoucí.
• Ergonomie – Požadavek na co nejkomfortnější ovládání systému ze
strany uživatelů. Bylo nutno dosáhnout rozumného kompromisu ovládání pro
všechny uživatele, při zachování maximální možné funkčnosti systému.
• Cenová dostupnost – Firma měla zájem na minimalizaci nákladů
spojených s automatizací skladových činností. Proto bylo rozhodnuto o vývoji
vlastního, cenově dostupného systému.
• V budoucnu přechod na on – line verzi – tento požadavek zatím nebyl
splněn, jedná se o možnost vzdáleného přístupu a procházení skladu on-line.
• Snadné vyhledání požadovaného nářadí – Jde o vyhledávání
v záznamech a jejich třídění.
• Možnost okamžitého zjištění množství skladových zásob společnosti.
Jedná se o tisk dokumentů potřebných k provedení inventarizace skladu a zároveň
okamžité zjištění množství dostupného materiálu a nářadí. Díky této funkci lze
lépe logisticky zajistit rozmístění nářadí a materiálu po nákupu přímo na
konkrétní stavby, popřípadě užití vlastních skladových zásob.
• Sledovatelnost operací s materiálem - Vedení společnosti má zájem na
snadném zjištění množství materiálu, které bylo vydáno na konkrétní stavbu.
• Sledovatelnost operací s nářadím – Uživatelé chtějí mít kontrolu nad tím,
kde se kdy nachází konkrétní nářadí.
• Automatické přidělování evidenčních čísel . Požadavek vyplývající
nejen z ISO norem, jedná se o přesnou identifikaci nářadí, aby nemohlo docházet
ke záměnám.
• Sledovatelnost materiálů použitých při konkrétních stavbách.
• Zamezení neoprávněných zásahů nekompetentních osob – snaha předejít
neoprávněné manipulaci s majetkem.
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• Zvýšení efektivnosti při provádění staveb – zvýšení efektivnosti spotřeby
materiálu díky jednoduché sledovatelnosti.
• Předcházení chybám – Snaha předcházet špatně zadaným údajům a
zároveň zajištění vyplnění všech potřebných údajů při manipulaci s majetkem.
• Tisk výstupů – Tisk výpůjčních listů, výčetky při vrácení nářadí,
možnost vytisknout přehled skladu a historii.
• Číslování vytištěných dokumentů – Tištěné dokumenty musí být
opatřeny datem a pořadovým číslem.
• Nenáročnost na HW vybavení.- Souvislost s minimalizací nákladů na
automatizaci skladu.
• Kompatibilita s operačním systémem – program musí být kompatibilní
se softwarem používaným ve firmě.
Některé požadavky vycházejí přímo z ISO norem, jejichž dodržení
zajišťuje společnosti možnost užívání certifikátu řízení kvality. Tento certifikát se
v současné době stává standardem a proto byl kladen velký důraz na splnění
požadavků.

3.3

ISO normy

3.3.1

ISO a ISO normy

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací
národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách
obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké
téma, pro které byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace – vládní i nevládní –
s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou

komisí

(IEC)

ve

všech

v elektrotechnice.
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záležitostech

normalizace

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají
členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň
75% z hlasujících členů.

3.3.2

ISO 9000

Dále uvedené normy souboru ISO 9000 byly vypracovány, aby pomohly
organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních
systémů jakosti.
-

ISO 9000 popisuje základy a zásady systémů managementu jakosti a
specifikuje terminologii systémů managementu jakosti

-

ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro
případ, že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat
produkty, které splňují požadavky předpisů a že má v úmyslu zvýšit
spokojenost zákazníků.

-

ISO 9004 poskytuje směrnice, které berou v úvahu jak efektivnost, tak
účinnost systémů managementu jakosti. Cílem této normy zlepšování
výkonnosti

organizace,

spokojenosti

zákazníků

a

jiných

zainteresovaných stran.
-

ISO 19011 poskytuje návod na auditování systému managementu
jakosti a systému enviromentálního managementu.

Dohromady tyto normy tvoří koherentní soubor norem na systémy
managementu jakosti, usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a
mezinárodním obchodu.
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3.3.3 Přínosy

certifikace

systému

managementu

jakosti podle ČSN EN ISO 9000:2001 5
• poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání
nových,s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
• možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve
státní správě
• efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím
zvyšovat spokojenost majitelů;
• prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
• garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu
poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
• prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému
managementu jakosti třetí nezávislou stranou
• zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
• zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
• optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na
neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
• zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
• vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků
zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např.
nových technologií, organizačních změn apod.)
• vstupem do EU - kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v
zemích EU, rychlé přizpůsobení českých výrobců s požadavky vstupu do
EU.

5

Norma ČSN ISO 9001: Norma pro řízení a zabezpečování jakosti. Praha: Vydavatelství norem 1992.
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3.3.4

Management jakosti

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla směrována a
řízena systematickým a transparentním způsobem. Úspěch může být výsledkem
zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé
zlepšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran.
Řízení organizace zahrnuje management jakosti společně s dalšími disciplínami
managementu.
Bylo identifikováno osm zásad managementu jakosti, které může vrcholové
vedení používat pro vedení organizace ke zvýšené výkonnosti:6
a) Zaměření na zákazníka
Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto mají rozumět
současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit
se předvídat jejich očekávání.
b) Vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role)
Vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření organizace.
Mají vytvářet a udržovat interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně
zapojit při dosahování cílů organizace.
c) Zapojení zaměstnanců
Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné
zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch organizace.
d) Procesní přístup
Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a
související zdroje řízeny jako proces.

6

Norma ČSN ISO 9001: Norma pro řízení a zabezpečování jakosti. Praha: Vydavatelství norem

1992.
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e) Systémový přístup k managementu
Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako
systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.

f) Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být trvalým cílem
organizace.

g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.
h) Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
Organizace a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný
vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.

Těchto osm zásad managementu jakosti tvoří základ norem pro systémy
managementu jakosti v rámci souboru ISO 9000.

3.4

Organizačně funkční členění systému

Cílem činnosti je uspořádat souhrnné informace o jednotlivých prvcích
informačního systému, jejich vazbách a funkcích a přehledně je uspořádat do
organizačně funkčního schématu. Při tvorbě schématu je třeba dodržet následující
postupy:7

• Výstižnost a srozumitelnost pro posuzovatele - grafické ztvárnění
může být jednoduché (používají se obdélníky pro entity, operace i
subjekty a přímek, vyjadřujících souvislosti mezi nimi), ale
zároveň musí být přesné

7

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.
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• Vycházení z měnitelných výchozích entit a operace s nimi musí
názorně rozklíčovat alespoň na úrovni subsystémů a jejich hlavních
úloh
• Vyjádřit průběh všech hlavních větví (subsystémů a jejich úloh) od
počátku do konce, aby bylo zřejmé, co se s jednotlivými vstupy do
systému učiní, aby bylo dosaženo projektovaných výstupů
Při dodržení výše zmíněných postupů bylo vytvořeno následující schéma,
které má za cíl zaznamenat pouze hlavní úkony a základní procesy, ke kterým
dochází při manipulaci s majetkem na skladě společnosti. Základní dělení systému
bylo vytvořeno dle majetku, se kterým je nakládáno. Jedná se o moduly „materiál“,
pro majetek, který se spotřebovává, popřípadě, který se půjčuje ve velkém množství
a jeho jednotková cena není příliš vysoká (lešení), a „nářadí“, ve kterém je
zaznamenáván majetek, který se opotřebovává, náklady na jeho pořízení byly
poměrně vysoké a po skončení stavby se vrací zpět. Další členění systému pak již
probíhá podle činnosti, která je s majetkem prováděna. Některé činnosti jsou shodné
pro oba moduly, některé jsou specifické, pouze pro nářadí.
Mezi základní činnosti patří „nákup nového“, „příjem ze stavby“,
„vyhledávání na skladě“ a „výdej ze skladu“. Pro nářadí pak ještě přichází v úvahu
„opravy“ a „vyřazení“.
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Obr. 1 – organizačně funkční schéma

3.5

Cíle informačního systému společnosti STAV-ING

Praha, spol. s r.o.
Cíle je třeba velmi pečlivě, přesně a jasně definovat pro každý
připravovaný informační systém, neboť na jejich základě se zadavatel rozhoduje
do jaké míry a zda vůbec bude tento systém podporovat. Z toho také vychází
možné členní cílů na základní a vedlejší. Požadavkem na nově budovaný
informační systém je dosáhnout základních cílů, které musí být měřitelné,
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popřípadě srovnatelné, aby mohlo dojít k posouzení, zda jsou naplněny či nikoliv.
Zároveň je třeba tyto cíle specifikovat nezávisle na způsobu technického řešení
daného systému a použitých metodách. Cíle můžeme? dále ještě dělit podle doby,
za kterou by mělo dojít k jejich naplnění. Toto dělení představuje cíle strategické,
které jsou většinou tvořeny cíli základními, dále pak cíle taktické, které se
formulují na kratší dobu, většinou jeden rok, a nepředstavují závažné změny
v systému. Poslední skupinou jsou cíle operativní, které v sobě zahrnují
v podstatě každodenní činnosti.
Je třeba si uvědomit, že systém „…, umožňuje podstatně zlepšit chování
podniku na trhu tím, že mj. zrychlí reakce na požadavky odběratelů, změny na trhu a
zkvalitní práci managementu, který má prostřednictvím informačního systému
k dispozici aktuální data důležitá pro rozhodování.“8

Z předchozích odstavců vyplývá následující vyjádření cílů informačního
systému společnosti.

3.5.1

Základní cíle

Základní cíle (v našem případě jsou shodné se strategickými) :

• Vytvoření systému kompatibilního s normami ČSN EN ISO
9000:2001 a jejich následné přijetí.
• Zamezení neoprávněné manipulace s majetkem společnosti – Tento
cíl by měl vést k nižší „ztrátovosti“ především nářadí, díky
přidělení unikátního inventárního čísla každé položce.
• Zajištění snadné kalkulace nákladů na jednotlivé stavby.
• Dosažení dokonalé ergonomie tohoto systému – systém by měl být
pro uživatele co nejpřívětivější, neboť jenom tak s ním budou
ochotni pracovat. Zároveň je třeba tento systém navrhnout tak, aby

8

KRÁL, Jaroslav. Informační systémy: specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science,

c1998, s. 33.
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došlo ke snížení času potřebného pro administraci nejen na skladě,
ale i u technicko-hospodářských pracovníků společnosti.
• Možnost přechodu na on-line verzi – tento cíl je pouze navržen pro
budoucnost, neboť hardwarové podmínky skladu a hlavně
prozatímní nemožnost připojení k síti zatím znemožňují jeho
naplnění.

3.5.2

Vedlejší (taktické) :

• Ukládání operací s majetkem – systém musí umožnit snadné
dohledání jakékoliv manipulace s majetkem společnosti.
• Umožnění manipulaci s majetkem pouze konkrétním osobám,
jejich úroveň oprávnění je k tomu dostačující. Např.: skladník proto
může pouze navrhnout co vyřadit, ale fyzické vyřazení dělá
odpovědný pracovník z vedení firmy.
• Možnost plánování nákupů materiálu a nářadí pomocí okamžitého
zjištění stavu zásob.
• Předcházení chybám – systém by měl být schopen v co největší
míře zamezit vzniku možných chyb. Je jasné, že tento požadavek
nelze splnit na 100%, neboť je možné zadat např. špatné množství,
nebo může docházet k překlepům, čemuž nelze nijak zabránit, ale
částečně se systém snaží těmto chybám předcházet tím, že se
majetek jednou eviduje a posléze se s ním pouze manipuluje.
Většina údajů se tedy nemění a při jeho nové evidenci dochází
k převzetí údajů z již evidovaného majetku.

3.5.3

Vedlejší (operativní) :

• Automatické přidělování inventárního čísla pro nářadí.
• Operativní vyhledávání majetku společnosti. Důležité je okamžité
zjištění stavu zásob popřípadě dostupnosti konkrétního nářadí.
•

Snadný tisk dokladů, které jsou nezbytné pro manipulaci
s majetkem.
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4 Dekompozice systému
„Dekompozicí se rozumí analytické rozvržení systému jako celku do jeho
jednotlivých částí, které, protože jde právě o systém, na sebe logicky navazují a
vzájemně

spolu

spolupracují.“9

Cílem

tohoto

procesu

tedy

je

řádně

zdokumentovat vše, co v jednotlivých částech systému probíhá. Dekompozice
vychází z organizačně funkčního systému (obr. 1). V této části se ovšem snažíme
být mnohem konkrétnější?, což je důvod, proč nevystačíme s pojmy „systém“ a
„subsystém“, ale je třeba přidat ještě další, které zachycují strukturu ještě
detailněji. Jedná se o „úlohy“, „chody“ a kroky.
Během dekompozice informačního systému musíme dodržet několik,
praxí ověřených zásad:
•

Jednoduchost – jednotlivé diagramy jsou konstruovány pokud

možno co nejjednodušeji za dodržení všech hierarchických vazeb
od nejvyšších k nejnižším.
•

Celistvost – je důležité zmapovat celý systém, včetně částí, které

možná nebudou nikdy řešeny, ale je dobré s nimi již v prvních
fázích projektování informačního systému počítat.
•

Specifikace cílů – ke každé části systému je třeba definovat jasný

cíl. To znamená, že vždy musí být jasné proč daná část systému
byla vytvořena.
• Relativní uzavřenost – je třeba určit, které části systému jsou
nezbytné pro jeho chod již od počátku a které lze implementovat
později.
• Vyváženost navržených částí – jednotlivé části systému by měly
být navrženy tak, aby bylo možné zajistit jejich chod jak pomocí
dostupných technologií, tak pomocí dostupných pracovníků.

9

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.
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Jednotlivé části tedy musí odpovídat kapacitám, které jsou
dostupné pro celý systém.
Každý informační systém lze dekomponovat na základě tří přístupů.10
• Dekompozice dle obsahu (datová, zdrojová, předmětná nebo
funkční)

o Dekompozice dle obsahu-předmětná – tato dekompozice je
založená na přiřazování jednotlivých prvků informačního
systému ke konkrétnímu předmětu-objektu (výrobek,
zakázka). Její užití je doporučeno zvláště, pokud je
organizace členěna do útvarů.
o Dekompozice dle obsahu-funkční – jedná se o přiřazení
jednotlivých procesů k cílům, kterých má být dosaženo.
Jedná se o standardní uspořádání společností.
• Dekompozice podle místa zpracování a užití – Toto členění je
podobné funkčnímu členění, jedná se o rozčlenění do lokálních
subsystémů dle místa (např.: pro jednotlivé divize)
• Dekompozice podle hierarchie řízení- jde o členění vycházející ze
tří úrovní podnikových řídících systémů:
1. nejnižší transakční úroveň
2. systém operativního řízení
3. nejvyšší strategická úroveň řízení

10

VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. Praha:

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0727-1.
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5 Diagramy
„Při analýze požadavků uživatelů na informační systém se Často využívá
modelování jako nástroj pro komunikaci mezi zadavatelem a řešitelem.“11 Pohled
na model se posléze zobrazuje jako dvojrozměrný diagram, který obsahuje část
systému. Z tohoto důvodu je většinou k popisu celého systému použito více
diagramů.
Tyto modely posléze slouží programátorům pro přesné pochopení
probíhajících procesů a jejich zahrnutí do systému, stejně tak i při implementaci
celého systému do podnikového prostředí.
Celkově je definováno 8 typů diagramů:
• Diagram tříd a objektů (class diagrams) – znázorňují statickou
strukturu objektů
• Modely jednání (use case diagrams) – znázorňují nastalé situace,
na které musí systém reagovat
• Scénáře činností (seguence diagrams) – popisují průběh činnosti
v systému
• Diagramy spolupráce (collaboration diagrams)

– popisují

komunikaci spolupracujících objektů
• Stavové diagramy (statechart diagrams) – dokumentují dynamické
chování systému , stavy a přechody mezi nimi
• Diagramy aktivit (activity diagrams) – popisují průběh činností
• Diagramy komponent (component diagrams) – popisují rozdělení
systému na funkční celky a vztah mezi nimi
• Diagramy nasazení (deployment diagrams) – znázorňují umístění
funkčních celků na výpočetních uzlech systému
11

VRANA, Ivan, RICHTA, Karel. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů :

Praktická příručka pro podnikové manažery. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. s.84.
informační společnosti. ISBN 80-247-1103-6.
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Management

Z tohoto přehledu je vidět, že každý systém je možno popsat z několika
pohledů. Pro systém společnosti STAV-ING Praha, spol. s .r.o. bylo vytvořeno
několik diagramů, které jsou popsány v následujících podkapitolách.
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5.1

Diagram jednání

Obr. 2 – Diagram jednání
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Tento diagram zobrazuje služby systému, na které je kladen důraz
konkrétními uživateli a zároveň zobrazuje i závislosti mezi jednotlivými službami.
Pro lepší orientaci bylo užito barevné označení komunikace mezi aktérem a
konkrétní službou.

5.2

Diagram tříd

Obr. 3 – Diagram tříd

Základním prvkem tohoto diagramu jsou jednotlivé třídy a vztahy mezi
nimi. Skupiny objektů, které mají shodné vlastnosti je možno pro větší
přehlednost považovat za abstraktní objekt – třídu. K těmto třídám lze přiřadit
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jejich charakteristické vlastnosti a vztahy mezi těmito třídami. Jedná se o
počáteční pohled, který stanoví základní strukturu celého systému.

5.3

Diagram aktivit, základní část systému

Obr. 4 – Diagram aktivit, základní část
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Diagram aktivit je velmi užitečnou součástí dokumentace, neboť velmi
dobře zachycuje aktivity a stavy. Ve stavu se čeká na vnější zásah, zatímco
aktivita je přechod k dalšímu stavu či aktivitě, která následuje. Zde jsou
zobrazeny úvodní procesy celého systému.

5.4

Diagram aktivit, subsystém pro evidenci nového nářadí

Obr. 5 – Diagram aktivit, subsystém pro evidenci nového nářadí
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Tento diagram zachycuje aktivity probíhající bezprostředně po nákupu
nového nářadí. Nejdůležitější je přiřazení evidenčního čísla a zařazení do náležité
skupiny.

5.5

Diagram aktivit, subsystém pro výdej nářadí

Obr. 6 – Diagram aktivit, subsystém pro výdej nářadí
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Na tomto diagramu jsou zachyceny aktivity, které je třeba vykonat při
výdeji nářadí na stavbu. Jelikož zde není pevně zadána doba na kterou si lze
nářadí vypůjčit, je požadován alespoň odhad doby, po kterou bude toto nářadí
užíváno.

5.6

Diagram aktivit, subsystém pro vracení nářadí

Obr. 7 – Diagram aktivit, subsystém pro vracení nářadí
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I z prvního pohledu je patrné, že tato část systému patří z hlediska
množství probíhajících procesů k jedné z nejjednodušších, nicméně velmi
důležitým. Je třeba přesně zaznamenat, které nářadí, kdo a odkud vrátil a v jakém
stavu, popřípadě zajistit jeho servis nebo předání do opravy.

5.7

Diagram aktivit, subsystém pro opravy a vyřazení

nářadí

Obr. 8 – Diagram aktivit, subsystém pro opravy a vyřazení nářadí
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Na tomto diagramu jsou zachyceny aktivity na kterých se podílí skladník,
ale i administrátor, který má oprávnění k vyřazování majetku firmy.

5.8

Diagram aktivit, subsystém skladu nářadí

Obr. 9 – Diagram aktivit, subsystém skladu nářadí
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Tato část systému je používána nejvíce uživateli, neboť sem mají přístup i
stavbyvedoucí, kteří mohou vyhledávat nářadí, které si chtějí vypůjčit. Pokud
není na skladu lze zjistit, kdy má být vráceno popřípadě na které stavbě je
umístěno.

5.9

Diagram aktivit, subsystém pro historii nářadí a

materiálu

Obr.10 – Diagram aktivit, subsystém pro historii nářadí a materiálu
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Diagram zachycuje pohled na subsystém, který je nejdůležitější
z pohledu vedení firmy, neboť zachycuje jednak operace s nářadím, ale i
množství materiálu, které bylo použito na jednotlivých stavbách.

5.10

Diagram aktivit, subsystém pro evidenci nového

materiálu

Obr. 11 – Diagram aktivit, subsystém pro evidenci nového materiálu
44

Diagram zachycuje aktivity, které probíhají při naskladňování nově
nakoupeného materiálu.

5.11

Diagram aktivit, subsystém pro výdej materiálu na

stavbu

Obr. 12 – Diagram aktivit, subsystém pro výdej materiálu na stavbu
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Grafické znázornění aktivit spojených s výdejem materiálu na konkrétní
stavbu.

5.12

Diagram aktivit, subsystém pro evidenci materiálu

přijímaného zpět ze stavby

Obr. 13 – Diagram aktivit, subsystém pro evidenci materiálu přijímaného zpět
ze stavby
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Ne vždy je veškerý materiál použit, proto musí být možnost vrátit ho na
sklad. Červeně jsou zvýrazněny odlišnosti od evidence nově pořízeného
materiálu.

5.13

Diagram aktivit, subsystém skladu materiálu

Obr. 14 – Diagram aktivit, subsystém skladu materiálu
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Aktivity spojené s vyhledáváním materiálu jsou obdobné jako u nářadí,
s tím rozdílem, že na základě těchto informací a předpokládané kalkulace
materiálu pro stavbu jsou tvořeny objednávky pro nákup nového materiálu.
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6 Závěr
Cílem práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci informačního systému
společnosti STAV-ING Praha, spol. s r.o. Jedná se o praktické využití již
získaných vědomostí a proto jsem se snažil vždy uvést obecné zásady, za kterými
navazují konkrétní data daná pro systém. Stejně tak jsem se snažil i celou práci
konstruovat od obecnější problematiky k velmi konkrétnímu znázornění celého
systému.
Díky vzniku tohoto dokumentu bylo možno završit proces implementace
informačního systému, který probíhá ve stavební společnosti již delší dobu a bez
kterého by nebylo možno splnit jeden z cílů společnosti. Cílem byla již výše
zmiňovaná certifikací managementu řízení jakosti, kterou byl informační systém
již schválen a až na drobné nedostatky, které byly posléze odstraněny lze celý
proces považovat za velmi úspěšný. Nicméně i přesto se na informačním systému
neustále pracuje a jsou začleňovány, nebo alespoň plánovány jeho další moduly.
Pro mne bylo obrovským přínosem, že jsem měl možnost pracovat na
informačním systému a mohl dokumentaci vytvořit sám na základě reálné situace
a i díky tomu mohl řešit všechny problémy, které během vývoje celého
informačního systému vznikaly, ale byly úspěšně řešeny.
Do budoucna se počítá s dalším rozšiřováním informačního systému.
Velmi pravděpodobná je budoucí implementace modulu pro komunikaci
prostřednictvím protokolu TCP/IP a následně, podle aktuálních požadavků
společnosti, bude třeba ještě implementovat speciální modul pro evidenci práce
s paletami. Tento modul by měl zefektivnit proces vracení, provádět kontrolu a
včas upozorňovat co je třeba vykonat, aby nedocházelo k růstu pokut, za
nedodržení smluvních podmínek.
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