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Úvod 
 
Tato publikace se v�nuje metodice vývoje informa�ního systému se specifickým zam��ením 
na použití nástroje Power Designer. Vzhledem k tomuto svému zam��ení se tak z celého 
životního cyklu vývoje informa�ního systému zam��uje p�edevším na fáze analýzy a 
konstrukce systému, které jsou pro podporu nástrojem CASE klí�ovými. 
 
Publikace je rozd�lena do p�ti díl�: 

• Díl A poskytuje globální p�ehled o vývoji informa�ního systému (IS). Vysv�tluje 
základní principy vývoje IS, popisuje životní cyklus IS a jeho vztah k problematice 
�ízení projekt� vývoje IS, vysv�tluje jednotlivé klí�ové druhy �inností v procesu 
vývoje IS a specificky se v�nuje významu jednotlivých analytických model�. 

• Díl B se zam��uje detailn� na jednotlivé analytické a konstruk�ní modely, vytvá�ené 
v procesu vývoje IS. Vysv�tluje povahu soustavy analytických a konstruk�ních 
model�, smysl jejich rozlišování, jakož i p�irozenou pot�ebu jejich vzájemného 
provázání. 

• Díl C obsahuje specifikaci možností a zp�sob� podpory jednotlivých model� a jejich 
vzájemných souvislostí v nástroji Power Designer. Mapuje p�irozenou pot�ebu 
vnit�ního provázání jednotlivých model�, vysv�tlovanou v p�edchozím dílu, na 
konkrétní možnosti nástroje Power Designer.  

• Díl D se zabývá možnostmi použití metodiky. Vysv�tluje vztah mezi obecnou 
metodikou a metodikou v roli firemního standardu, rozebírá nutnost p�izp�sobení 
metodiky konkrétním podmínkám použití, vymezuje vztah �ízení projekt� vývoje IS a 
�ízení informa�ního systému v organizaci apod. 

• Díl E obsahuje vzorový p�íklad použití metodiky v prost�edí Power Designer, 
demonstrující povahu jednotlivých model� a jejich vzájemné provázání. 

 

Díl A Základní postup vývoje IS 
 
Tento díl  popisuje metodický postup vývoje informa�ního systému, postavený na podrobném 
vysv�tlení základních východisek - princip� a p�ístupu k modelování v�bec. Metodika 
považuje tato základní východiska za svou nejd�ležit�jší – klí�ovou �ást. Ostatní aspekty 
metodiky (postup, techniky, zp�soby tvorby jednotlivých model� a detaily jejich propojení) 
jsou již odvozeny od t�chto základních východisek. Jelikož žádnou metodiku nelze nikdy 
použít „tak jak je“, tedy jako „kucha�ku“, podle níž by bylo možné postupovat bez jakékoliv 
výchozí znalosti, naopak – použití metodiky vždy vyžaduje zna�nou kvalifikaci a d�kladné 
porozum�ní jejím princip�m, je práv� tou nejd�ležit�jší �ástí každé metodiky d�kladná 
soustava hlavních východisek. Samotné použití metodiky pak vyžaduje její „implementaci“ 
v konkrétních „znalostních“ podmínkách dané organizace, dotvo�ení do konkrétní podoby 
vnit�ního p�edpisu a stylu práce a také zorganizování jejího dalšího – permanentního vývoje. 
 
V tomto smyslu jsou informace, obsažené v tomto dílu publikace, klí�ovou �ástí celé 
metodiky. 
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A.1 Základní východiska a principy 
 
Pozadí, které dalo podn�t ke vzniku a ur�uje také sm�ry dalšího vývoje systém� CASE, se 
b�žn� nazývá metodikou tvorby informa�ních systém�.  Zahrnuje jednak celkový pohled 
na proces vzniku a existence informa�ního systému ve form� tzv. "životního cyklu systému", 
jednak rozpracování jednotlivých atribut� (dimenzí) všech fází životního cyklu a kone�n� 
p�íslušné metody, techniky a nástroje, používané v jednotlivých �innostech vývoje a provozu 
informa�ního systému. 
Nimal Jayaratna v [Jayaratna, 1994]  definuje metodiku1 jako „jasný  zp�sob uspo�ádání 
myšlenek a �in�“ a dále dodává, že „Metodiky obsahují modely a odrážejí ur�ité náhledy na 
„realitu“ založené na souhrnu filosofických myšlenkových vzor� (paradigmat). Metodika nám 
�íká „jaké“  kroky �init v jakém po�adí a „jak“ je provád�t, avšak to nejd�ležit�jší, co nám 
�íká, je „pro�“ to tak má být“. 
Metodika (ob�as nevhodn� zvaná též „metodologie“ - viz pozn.1) tvorby IS je souhrn  

• etap 

• p�ístup� 

• zásad 

• postup� 

• pravidel 

• dokument� 

• �ízení 

• metod 

• technik 

• a nástroj�,  
který pokrývá celý životní cyklus informa�ních systém�2. Metodiky vývoje a provozu IS jsou 
ur�eny pro pracovníky podílející se na vývoji IS (dodavatele IS i zákazníky - zadavatele). 
Ur�ují kdo, kdy, co a pro� má d�lat b�hem vývoje a provozu IS. Metodika by se m�la 
vztahovat na všechny prvky IS: 

• pracovníky 

• organiza�ní procedury a postupy 

• data 

• SW a HW 

• organiza�ní vlivy IS 

• ekonomické otázky spojené s vývojem a provozem IS 

• produkty a pot�ebné dokumenty v jednotlivých fázích životního cyklu IS 

• použitelné metody, techniky a nástroje v jednotlivých fázích životního cyklu IS 

• zp�sob �ízení v jednotlivých fázích životního cyklu IS.  
 

Základní pojmy  

                                                 
1 v anglosaském sv�t�, milujícím silná slova, se metodice v našem smyslu �íká „metodologie“ (methodology) 
2 Pojem „životní cyklus informa�ního systému“ je pochopiteln� relativní a je každou konkrétní metodikou chápán trochu 
jinak (viz následující popis jednotlivých známých metodik v dalších kapitolách). Zde je d�ležitá p�edevším snaha každé 
metodiky po celistvosti a to jak v obsahu životního cyklu, tak i v jeho možných aspektech (dimenzích). 
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Jak bylo zmín�no, metodiky jsou obsahov� napl�ovány jednotlivými  

• metodami,  
s nimi souvisejícími 

• technikami  
a k tomu pot�ebnými 

• nástroji 
 
Rozdíly mezi t�mito základními pojmy z oblasti vývoje informa�ního systému nejsou vždy 
jednoduše rozeznatelné - v r�zných publikacích bývají tyto pojmy vzájemn� zam��ovány 
nebo bývá r�zn� posunován jejich význam. V této publikaci jsou tyto pojmy používány 
striktn� vždy ve svém definovaném smyslu. Proto následuje stru�né vymezení (definice) 
t�chto základních pojm�: 
 
Metodika tvorby IS  
je doporu�ený souhrn etap, p�ístup�, zásad, postup�, pravidel, dokument�, �ízení, metod, technik 
a nástroj� pro tv�rce informa�ních systém�, který pokrývá celý životní cyklus informa�ních 
systém�. Ur�uje kdo, kdy, co a pro� má d�lat b�hem vývoje a provozu IS. 
Metodika by se m�la vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organiza�ní procedury, data, 
SW a HW a další), organiza�ní vlivy IS, ekonomické otázky spojené s vývojem a provozem IS a 
doporu�ené dokumenty a p�ípadn� zp�sob �ízení v jednotlivých fázích životního cyklu IS. 
 
Metoda  
ur�uje co je t�eba d�lat v ur�ité fázi nebo �innosti vývoje �i provozu IS. 
Metoda je vždy spojena s ur�itým p�ístupem, jako je funk�ní, datový, nebo nap�íklad 
objektový p�ístup. S p�ihlédnutím k této charakteristice �eší každá metoda postup �inností v 
ur�ité �ásti (jedné nebo n�kolika fázích) procesu vývoje systému, nebo pouze z n�kterého 
úhlu pohledu na systém (data, funkce, SW, HW, atd.). 
P�íklady metod: informa�ní analýza, funk�ní analýza, analýza konceptuálních t�íd a proces�, aj. 
 
Technika  
ur�uje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla ur�uje p�esný postup jednotlivých 
�inností, zp�sob použití nástroj�, varianty rozhodnutí v ur�itých situacích a co z nich vyplývá, 
vymezuje obor své p�sobnosti atd. Na rozdíl od metody je p�esn�jší v záv�rech a omezen�jší v 
okruhu použití. 
P�íklady: transak�ní analýza, normalizace datového modelu, analýza událostí aj. 
 
Nástroj   
je prost�edkem k uskute�n�ní ur�ité �innosti v procesu vývoje a provozu IS a prost�edkem k 
vyjád�ení výsledku této �innosti. Nástroj je �asto svázán s konkrétní technikou. Nástroje vždy 
formalizují vyjád�ení, proto je možné a žádoucí, aby byly v maximální mí�e automatizovány. 
P�íklad: diagramy t�íd, toku dat, stavový diagram, diagram proces� aj. 
 
Není možné jednoduše prohlásit, že jednotlivé metody jednozna�n� pat�í ur�itým metodikám, 
nebo že každá technika je tu výhradn� ku podpo�e n�jaké své metody apod. Vztahy mezi 
metodami, technikami a nástroji, i jejich p�ináležitosti k metodikám, mohou být rozmanité, 
jak je ilustrováno níže (Obrázek A 1). Metodiky se odkazují na p�íslušné metody 
v relevantních místech životního cyklu IS, p�i�emž n�které metody jsou více specifické (t�eba 
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i jedine�né - vyskytují se toliko ve specifických metodikách), jiné mají univerzáln�jší 
charakter (nap�íklad na metody datového modelování se odkazují prakticky všechny 
metodiky). Obdobn� i technika m�že pat�it k ur�ité metod�, nebo je spole�nou pro �adu 
r�zných metod (nap�íklad v dalším textu této publikace popisované techniky normalizace 
datových struktur, �i analýza událostí). Technika bu� vyžaduje specifický nástroj, který je 
s ní pevn� svázán a bez ní nemá smysl, nebo používá obecn�ji použitelný nástroj (jako 
nap�íklad zmi�ovaný Diagram proces�, nebo ER diagram). N�které nástroje jsou natolik 
universální, že nemá smysl je vázat k n�jakým technikám - jsou prost� nástroji, používanými 
r�znými metodami – takovým zp�soben je nap�íklad koncipován celý jazyk UML (viz jeho 
podrobn�jší popis v �ásti Díl B této publikace). 
 

Metodika

Metoda

Technika

Nástroj

 
Obrázek A 1 Vztahy mezi pojmy 

V p�edchozím textu jsme vcelku podrobn� diskutovali veškeré podstatné náležitosti metodiky 
vývoje IS. Na záv�r je tedy namíst� rekapitulace smyslu toho všeho, základního ur�ení 
metodiky a jejích p�ínos�. 
 
Metody analýzy a návrhu IS kladou zna�ný d�raz na své základní, výchozí principy. Tato 
kapitola se zam��uje na popis t�ch základních princip� metod analýzy, které mají obecnou 
platnost - platí jak pro metody „strukturované“ (nap�. Yourdonovu), tak i „nestrukturované“ 
(objektové a vývojov� vyšší). 
V metodách strukturované analýzy, stejn� jako v metodách objektových, se tyto principy 
promítají do všech stránek návrhu informa�ního systému a tvo�í tak jakési nem�nné jádro 
t�chto metod. Zatímco jednotlivé techniky a nástroje se m�ní a zdokonalují, stejn� jako 
jednotlivé metody a jimi p�edepsané postupy návrhu informa�ního systému, p�i�emž tento 
proces zm�n a zdokonalování je �asov� neomezený, základní principy stále z�stávají a navždy 
z�stanou - definují totiž základní obsah pojmu "Metody analýzy" - ustoupení od t�chto 
základních princip� by vedlo k neadekvátnímu použití jejich nástroj� a pravidel a potažmo i k 
naprosto nesmyslnému výsledku. 
Zp�soby, jakými se základní principy do metod promítají, jsou rozli�né: 

� Najdeme je v základních vlastnostech nástroj� (nap�.  top-down charakter diagramu 
datových tok�). 

� Najdeme je v návaznostech jednotlivých nástroj�, jak  jsou definovány metodou 
(viz. nástroje  konceptuálního versus technologického návrhu systému, nebo  
vztahy mezi nástroji konceptuálního popisu jako vyjád�ení  princip� abstrakce). 

� Najdeme je také v technikách a návodech k použití  jednotlivých nástroj� (nap�. 
princip modelování  v technikách návrhu funk�ního a datového modelu). 
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� A kone�n� již základní definice pojm�, používaných  metodami, nejsou ni�ím 
jiným, než vyjád�ením t�chto  princip�. 

Základní principy metod analýzy jsou: 

• r�zné formy principu abstrakce: 

• Top-Down charakter funk�ní a procesní struktury 

• generalizace a specializace v datovém a objektovém modelu 

• princip t�í architektur 

• princip r�zných pohled� na model systému 

• princip modelování 
V dalším textu se budeme jednotlivými principy zabývat podrobn�ji. 
 
 

A.1.1 Princip abstrakce 
 Abstrakce znamená 
1. Myšlenkový proces odlu�ující odlišnosti a zvláštnosti a zjiš�ující obecné a podstatné 
vlastnosti p�edm�t� a jev� okolní skute�nosti a vztahy mezi nimi. 
2. Nep�ihlížení k n��emu (tj. zám�rná, v�domá nekonkrétnost). 
 
Hlavním d�vodem existence principu abstrakce v metodách analýzy a návrhu IS je snaha po 
rozd�lení zkoumané problematiky na mentáln� zvládnutelné �ásti. 
Typickým rysem problematiky, zkoumané p�i návrhu informa�ního systému je totiž vždy její 
zna�ná rozsáhlost a složitost. 

♦ Již samotná p�edm�tná oblast zkoumání je ve všech svých  detailech, kterými je t�eba se 
zabývat, zna�n� složitá. 

♦ Automatizace se týká vždy zna�ného množství procedur  a pracovních postup�, které 
mohou mít spoustu r�zných  specifických variant ve specifických situacích a jsou  ve 
složitých vzájemných vztazích. 

♦ Data, zpracovávaná v informa�ním systému na jednu  stranu vyjad�ují celou �adu 
specifických informací, což  je závislé na zp�sobu jejich zpracování a kombinaci, na  
druhou stranu jsou ve vzájemných logických, na zp�sobu  jejich zpracování nezávislých, 
vztazích. 

To vše vyvolává pot�ebu shlukovat procesy a data  informa�ního systému 
1. jednak podle jejich obecných logických souvislostí. 
2. jednak podle jejich zp�sobu zpracování,   

Krom� esence proces� a dat p�edm�tné oblasti zájmu informa�ního systému má vyvíjený 
systém �adu dalších aspekt�: 

• specifika technologie zpracování dat (databázová versus  souborová koncepce datové 
základny, centralizace, �i  naopak distribuce proces� a dat, typ použitého vývojového  
prost�edí 3GL, 4GL, GUI atd.) 

• specifika použitého implementa�ního prost�edí  (programovací jazyk, opera�ní systém, 
databázový systém) a  další 

• A kone�n�: veškeré výše nastín�né oblasti, aspekty a specifika vyvíjeného systému je t�eba 
vždy brát v úvahu v jejich vzájemných souvislostech, protože se konec konc� jedná o jeden 
jediný celek-systém. 
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Abstrakce lze podle jejich zp�sobu rozd�lit do základních typ�: 

• víceúrov�ové, kde každý abstraktní prvek m�že být  tvo�en bu� konkrétními (v p�ípad� 
nejnižší úrovn�),  nebo také abstraktními prvky (v p�ípad� n�které z  vyšších úrovní). 

• hierarchické (stromové) abstrakce znamenají  d�lení celku na �ásti (sdružování �ástí 
do  celku). Definují stromovou strukturu prvk�: 

Ko�en stromu
(Abstraktní prvek 0)

V�tev 1
(Abstraktní prvek 1)

Element 1.1
(list)

V�tev 2
(Abstraktní prvek 2)

V�tev 2.1
(Abstraktní prvek 2.1)

Element 2.1.1
(list)

Element 2.1.2
(list)

Element 2.2
(list)

V�tev 3
(Abstraktní prvek 3)

Element 3.1
(list)

Element 3.2
(list)

 
Obrázek A 2 Hierarchická stromová struktura 

Každý prvek stromu má sv�j jediný nad�ízený  abstraktní prvek (pojem) a je bu� konkrétní  (tvo�í list 
stromu), nebo abstraktní (pak se  skládá z pod�azených prvk� - tvo�í další v�tev  stromu). Podle zp�sobu 
tvorby abstraktních  pojm� se rozlišují dva typy hierarchických  abstrakcí: 

• agregace (kolektivizace), kde abstraktní pojem  vyjad�uje pouze ú�elové sdružení 
svých  prvk� a nedefinuje jejich spole�né  vlastnosti. P�íkladem takové abstrakce  
m�že být pojem "zpracování ú�etních  doklad�", který zahrnuje �adu proces�,  jako 
"zpracování faktur", "zpracování  p�íjmových doklad�" atd., aniž by p�itom  všem 
svým prvk�m definoval povinné  spole�né vlastnosti. Konkrétn� se  v metodách 
analýzy jedná o Top-Down strukturu funkcí, nebo proces�. 

• generalizace, kde abstraktní pojem  vyjad�uje sdružení prvk� na základ�  jejich 
spole�ných vlastností, které jsou  všemi pod�ízenými prvky povinn� d�d�ny. 
P�íkladem  takové abstrakce m�že být pojem  "zam�stnanec", zahrnující celou �adu  
podpojm�, jako "d�lník", "manager",  "ú�edník", u nichž nás zajímají jednak  jejich 
specifické vlastnosti (u managera  �ídící schopnosti, u d�lníka �emeslné  schopnosti, 
atd.), ale i takové  vlastnosti, jako je v�k, délka  zam�stnaneckého pom�ru, plat atd., 
které  nás zajímají u všech kategorií  zam�stnanc�. Konkrétn� se v metodách  
analýzy jedná o princip  generalizace entit v datovém modelu, nebo t�íd 
v modelu objektovém. 

• vrstvené abstrakce definují takovou  hierarchickou strukturu prvk�, kde každý prvek  
je detailním rozpracováním svého nad�ízeného  prvku z ur�itého hlediska s tím, že 
detaily  hledisek, zohledn�ných u svých nad�ízených  prvk�, p�ejímá. Každý nižší 
prvek tak tvo�í  další vrstvu detailního rozpracování ze svého  hlediska, p�idanou k 
vrstvám p�edchozím. Taková  struktura hierarchie není stromová, ale  lineární 
zohled�ované hledisko se vždy týká  celé p�edchozí (vyšší) vrstvy, nikoliv pouze  její 
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�ásti. Konkrétn� se v metodách  analýzy a návrhu IS jedná o princip t�í  architektur 
informa�ního systému 

• jednoúrov�ové, kde celá struktura konkrétních prvk�  je jednorázov� plošn� rozd�lena na 
jednotlivé  abstraktní oblasti substruktury (úhly pohledu).  Každá oblast p�itom akcentuje 
pouze n�které  charakteristiky, od ostatních abstrahuje. Konkrétn�  se v metodách analýzy 
a návrhu IS jedná o princip  r�zných pohled� (model�) na vytvá�ený systém  datový 
versus funk�ní model atd. 

Výše uvedenou klasifikaci abstrakcí v metodách analýzy a návrhu IS ilustruje následující 
obrázek:  

Abstrakce

Víceúrov�ové

Hierarchické

Kolektivizace
(struktura funkcí)

Generalizace
(podtypy entit)

Vrstvené
("Princip t�í architektur")

Jednoúrov�ové
(úhly pohledu - dimenze)

 

Obrázek A 3 Klasifikace abstrakcí 

 
V následujícím textu jsou podrobn�ji popisovány jednotlivé druhy abstrakcí používané v 
metodách analýzy systému: 

• Top-Down hierarchie funkcí a proces� 

• generalizace / specializace v datovém modelu a modelu t�íd objekt� 

• princip t�í architektur a 

• r�zné pohledy na vyvíjený systém 
 

Top-Down hierarchie funkcí a proces� 
Top-Down princip je tradi�ním principem, používaným ke zjednodušení pohledu na 
popisovaný  systém. Tento princip byl použit v metodách strukturovaného programování, 
navrhování programových systém� (tzv. programování ve velkém) a také v metodách analýzy 
systému, založených na tzv. funk�ním p�ístupu. Je také primárním (dominantním) principem 
strukturalizace proces� v sou�asných metodách, ovlivn�ných procesní analýzou. 
Princip Top-Down spo�ívá v rozd�lení pohled� na zkoumaný systém podle úrovn� 
podrobnosti pohledu, jak ilustrují následující obrázky: 
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Obrázek A 4 Hierarchie funkcí v Diagramu datových tok� 

 
Diagram
komunikace
proces�

Proces 1

Proces 3

 

[Ano]

[Ne]

Návrh_na_zahájení_územního_�ízení

Zahájení_územního_�ízení Podklady_kompletní

Územní_�ízení_zrušeno

Oznámení_zahájení_územního_�ízení

Vypo�ádání_p�ipomínek

podává:
- ú�astník územního �ízení

- stavební ú�ad
- jiný orgán státní zprávy

Shromážd�ní_podklad�

Územní_Rozhodnutí

Oznámení_územního_rozhodnutí

Územní_rozhodnutí_oznámeno

Územní_rozhodnutí

Ub�hla_lh�ta_12_m�síc�

Doklady_dopln�ny

Doklady_dopl�ovány

Zrušení_územního_�ízení

Kompletace_doklad�

Zákonná lh�ta pro 
p�ipomínky

P�ipomínky_ú�astníka_�ízení

Ub�hla_zákonná_lh�ta_pro_p�ipomínky

Výzva_k_dopln�ní_doklad�

Oznámení zahájení územního �ízení

<<OR>>

<<Actor>>
Stavebník

<<Actor>>
Stavebník

Podklady_k_žádosti_o_územní_rozhodnutí

<<Actor>>
Ú�astník_územního_�ízení

Web

Objednávka

Shromáždit 
objednávky 
zákazník� 

Katalog zbóží

Požadavek
uživatele

On-line prodej

<<process>>

<<output>>

<<goal>>

0..n

<<supply>>

"Nákupní 
košík"

Dodávka zbóži

Uspokojit 
objednávku 
zákazníka

Zbóží na 
sklad�

Objednávka
zákazníka

Vypo�ádání objednávky

<<process>>

<<output>>

<<goal>>

<<input>>

<<uses>>

<<supply>>

<<input>>

Položka 
nákupu

Dodavatel

<<supply>>

Zákazník

1

[A n o ]

[N e ]

Ž á d o s t_ o _ s ta v e b n í_ p o v o le n í

Z a h á je n í_ s ta v e b n íh o _ � íz e n í P o d k la d y _ k o m p le tn í

S ta v e b n í_ � íz e n í_ z r u š e n o

O z n á m e n í_ z a h á je n í_ s ta v e b n íh o _ � íz e n í

V y p o �á d á n í_ p � ip o m ín e k

p o d á v á :
-  ú � a s tn ík  ú z e m n íh o  � íz e n í

-  s ta v e b n í  ú �a d
-  jin ý  o rg á n  s tá tn í  z p rá v y

S h r o m á ž d � n í_ p o d k la d �

R o z h o d n u tí

S ta v e b n í_ p o v o le n í

S ta v e b n í_ p o v o le n í

< < A c to r> >
Ú � a s tn ík _ s ta v e b n íh o _ � íz e n í

U b � h la _ lh � ta _ 1 2 _ m � s íc �

D o k la d y _ d o p ln � n y

D o k la d y _ d o p l� o v á n y

Z ru š e n í_ s ta v e b n íh o _ � íz e n í

K o m p le ta c e _ d o k la d �

Z á k o n n á  lh � ta  p ro  
p � ip o m ín k y

P � ip o m ín k y _ ú � a s tn ík a _ � íz e n í2

U b � h la _ z á k o n n á _ lh � ta _ p ro _ p � i p o m ín k y

V ý z v a _ k _ d o p ln � n í_ d o k la d �

O z n á m e n í  z a h á je n í  s ta v e b n íh o  � íz e n í

< < O R > >

< < A c to r> >
S ta v e b n ík

< < A c to r> >
S ta v e b n ík

< < X O R > >

Ž á d o s t_ o _ s ta v e b n í_ p o v o le n í_ z a m í tn u ta

Z a m í tn u t í_ ž á d o s t i_ o _ s ta v e b n í_ p o v o le n í

P o d k la d y _ k _ ž á d o s t i_ o _ s ta v e b n í_ p o v o le n í

 
Obrázek A 5 Hierarchie podnikových proces� 

 
Na nejvyšší úrovni je pohled nejmén� podrobný, zato však úplný (je vid�t celý systém). Na 
následujících nižších úrovních jde postupn� vždy o pohled lokáln�jší (je vid�t stále menší a 
menší �ást systému), avšak detailn�jší. Top-Down princip je tak formalizací kompromisu mezi 
úplností a podrobností. Bráno od detail� k vyšším celk�m jde zde o uplatn�ní jednoho ze 
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dvou základních typ� hierarchické abstrakce – agregace (kolektivizace). Systém je znázorn�n 
ve stromové struktu�e, kde hierarchicky nejvyšší prvek - ko�en stromu se skládá z 
hierarchicky nižších prvk� a každý takový prvek se m�že skládat z ješt� nižších prvk� atd., 
�ímž vznikají jednotlivé v�tve stromu. Na samém konci stromové struktury jsou prvky dále 
nerozložitelné - elementární, tak zvané listy stromu. 
Smyslem principu top-down jako postupu analýzy návrhu systému je umožnit zkoumání a 
návrh systému po �ástech - po jednotlivých abstraktních úrovních tak, aby bylo možné 
zabývat se v ur�itém okamžiku pouze návrhem jedné úrovn� jedné v�tve stromu. Tím 
získáme možnost rozd�lit komplexní úvahy o navrhovaném systému do mentáln� 
zvládnutelných celk�. Krom� toho lze podle stromové struktury systému snadno d�lit práci 
mezi jednotlivé vývojové týmy p�i zachování p�edstavy o celku. Aby byl takový postup 
rozumn� uskute�nitelný, je t�eba minimalizovat redundantní vazby mezi jednotlivými prvky 
struktury. K tomu slouží p�edepsané vlastnosti stromové struktury: 
 

• každý prvek struktury, s výjimkou ko�ene stromu, má  práv� jeden prvek nad�azený 

• každý prvek struktury m�že být bu� prvkem 

• abstraktním (skládá se z pod�azených prvk�), nebo 

• konkrétním, tj. listem stromu. 
Jedin� vlastnostmi list� stromu (konkrétních prvk�)  jsou definovány skute�né vlastnosti 
systému, všechny  abstraktní (neelementární) prvky slouží pouze  k popisu uspo�ádání 
systému (jejich vlastnosti jsou  definovány vlastnostmi prvk�, z nichž se skládají). 
Z t�chto dvou základních vlastností stromové struktury vyplývají následující odvozené 
vlastnosti vazeb mezi prvky struktury: 

• vertikální vazby mezi prvky vyjad�ují výhradn�  hierarchickou pod�ízenost typu "skládá se 
z" 

• horizontální vazby mezi prvky vyjad�ují interakci  jednotlivých prvk� a mohou být 
popisovány pouze mezi  prvky téže hierarchické úrovn� téže v�tve stromu.  Interakce 
prvk� z r�zných v�tví stromu totiž vždy  vyplývá z interakce prvk� jim nad�azených. 

 
Dodržením t�chto pravidel je dosaženo takového popisu vazeb mezi prvky, kde jsou 
redundance omezeny na minimum: bu� se jedná o vazbu mezi prvky téže hierarchické úrovn� 
téže v�tve stromu - potom je popsána p�ímo, nebo o vazbu mezi prvky z r�zných v�tví stromu 
- ta je popsána prost�ednictvím vazby mezi prvky jim nad�azenými. Pro úplnost: vazba mezi 
prvky z r�zných hierarchických úrovní téže v�tve je nesmyslná, protože každý takový vyšší 
prvek je abstrakcí toho nižšího. Každá vazba tak m�že být popsána pouze jednou, zde jsou 
redundance vylou�eny - ty se vyskytují pouze u hrani�ních vazeb (které se musí objevit jak 
u nad�azeného prvku, tak i ve struktu�e prvk� pod�azených - míra t�chto „nutných“ 
redundancí ale již závisí p�edevším na konkrétní podob� uplatn�ní tohoto principu - na 
konkrétním diagramu a pravidlech jeho použití). 
Výše popsané zákonitosti stromové struktury ilustruje následující obrázek: 
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Obrázek A 6 P�íklad struktury funkcí 

 
V tomto p�íkladu se Zásilková služba skládá z elementárních �inností: 
P�ijetí objednávky, Stornování objednávky, Vytvo�ení dodávky zákazníkovi, Vy�ízení 
dodávky od dodavatele, Objednání u dodavatele, Vy�ízení faktury od dodavatele, Vy�ízení 
platby zákazníka a Kontrola neproplacených faktur. To jsou konkrétní �innosti. K jejich 
popisu je použito abstraktních �inností Zajišt�ní dodávek zákazník�m, Zajišt�ní zboží a 
Zpracování pohledávek a plateb, které vyjad�ují ú�elové seskupení jednotlivých �inností. 
Samotná Zásilková služba je také abstraktní �inností. Vertikální vazby zde vyjad�ují jaký 
pojem se z jakých podpojm� skládá, p�ípadné horizontální vazby (které tu vid�t nejsou) by 
mohly vyjad�ovat interakci �inností - p�edávané údaje. Je z�ejmé, že nap�íklad existuje 
interakce mezi �innostmi Vytvo�ení dodávky zákazníkovi a Vy�ízení platby zákazníka. Tento 
vztah je vyjád�en prost�ednictvím vazby mezi jim nad�azenými abstraktními �innostmi 
Zajišt�ní dodávek zákazník�m a Zpracování pohledávek a plateb, které si p�edávají údaje o 
objednávkách a fakturách zákazník�. 
 
A�koliv p�vodním podn�tem ke vzniku principu Top-Down byla snaha usnadnit postup 
návrhu systému (systém má být navrhován po jednotlivých abstraktních úrovních shora dol� s 
používáním abstraktních, �ím dál konkrétn�jších pojm� až na samém konci dosp�jeme k 
návrhu uspo�ádání element� systému), takové použití tohoto principu je velmi problematické 
a vpravd� neuskute�nitelné. Až teprve p�i zkoumání detail� jsme totiž schopni konkrétn� 
rozhodovat o uspo�ádání celého systému (tedy i abstraktních - nad�azených vazeb mezi 
prvky). V praktickém postupu jsme tak nuceni (pokud nemáme již na za�átku návrhu zcela 
jasno ohledn� struktury systému) se velmi �asto vracet a opravovat chybné návrhy vazeb mezi 
prvky vyšších úrovní, p�ípadn� celou dekompozici (tj. hierarchické rozd�lení na podprvky) 
systému. Ve složit�jších systémech to m�že mít za následek až neúnosné prodlužování 
návrhu. Význam principu Top-Down je tak t�eba vid�t p�edevším ve smyslu dokumenta�ním - 
jako p�ehledný zp�sob popisu logického uspo�ádání systému, nikoliv ve smyslu postupu 
návrhu. M.A.Jackson uvádí v [Jackson, 1983] analogii s u�ebnicemi matematiky, které 
popisují teorii v logickém uspo�ádání: jednotlivé teorémy jsou dokazovány pomocí d�kaz� 
teorém� pod�ízených. Avšak po�adí, v jakém jsou teorémy v matematice objevovány, je zcela 
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jiné - uspo�ádání popisu, sledující v�cnou logiku teorie, nikdy neodpovídá po�adí jejího 
vývoje. 
Princip Top-Down se v metodách analýzy informa�ních systém� projevuje p�edevším v 
základních vlastnostech nástroj�, které slouží k popisu funk�ní struktury systému a struktury 
proces� - diagramu datových tok� a procesním diagramu. 
 

Generalizace - specializace v objektovém a datovém modelu 
 
Jak již bylo nazna�eno, v analytických metodách se používají dva základní typy hierarchické 
abstrakce: 

• abstrakce �ást - celek (kolektivizace, agregace), která se b�žn� používá nap�íklad ve 
funk�ním modelu systému, kde se d�lí systém na subsystémy, �ásti subsystém� atd. (viz 
p�edchozí kapitolu), nebo v procesním modelu p�i dekompozici �inností procesu do 
samostatných detailních proces�. 

• abstrakce specifický typ -  generický typ (generalizace), která je naopak typickou 
hierarchickou abstrakcí v datovém a objektovém modelu, kde umož�uje jednotlivé entity / 
objekty zobec�ovat do vyšších abstraktních celk� – generických typ�. 

 
Zatímco pro agregaci je typická principiální neomezenost d�lení a vyšší celek je jí 

zcela definován jako souhrn svých �ástí (nemá žádný jiný význam), v p�ípad� generalizace 
není,  na rozdíl od agregace, nad�ízený celek definován jako souhrn pod�azených �ástí, ale 
jako nositel jejich spole�ných vlastností (atribut�).  
Rozdíl mezi t�mito dv�ma základními typy hierarchických abstrakcí ilustruje následující 
obrázek: 
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1
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3.2

3.3
3.4

Agregace ve funk�ním/procesním modeluGeneralizace v datovém/objektovém modelu

 

Zam�stnanec

Sekretá� Akademický 
pracovník OstatníV�dec

 
Obrázek A 7 Hierarchické abstrakce  

Zatímco abstraktní funkce jsou ve funk�ním modelu souhrnem svých subfunkcí, podobn� 
jako každou �innost procesu m�žeme vid�t jako samostatný pod-proces, sestávající z 
pod�inností (viz pravou stranu obrázku, kde si lze dosadit t�eba konkrétní p�íklad Zásilkové 
služby z p�edchozí kapitoly), abstraktní entita v datovém modelu, stejn� jako generická t�ída 
objekt�, je zobecn�ním (nadtypem) svých podtyp� (viz levou stranu obrázku - Sekretá�, 
Akademický pracovník, V�dec a Ostatní zjevn� nejsou jednotlivými složkami Zam�stnance, 
nýbrž jeho specifickými variantami). Vztah mezi celkem a jeho �ástí je v datovém / 
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objektovém modelu vztahem objektu (entity) ke svým elementárním charakteristikám 
(atribut�m, �i „metodám“), není však vyjad�ován zavád�ním abstraktních objekt�3.  
 
Obecný nadtyp definuje spole�né vlastnosti všech svých podtyp�, z nichž každý jeden m�že 
mít ješt� specifické své vlastnosti, jimiž se od ostatních podtyp� (variant nadtypu) liší. 
V datovém modelu to znamená, že existují atributy nadtypu (zde Zam�stnance), které mají 
všechny jeho specifické varianty (zde nap�íklad jméno, nebo plat apod.), každý podtyp potom 
m�že mít specifické atributy, které se u ostatních variant objektu nevyskytují (nap�íklad míra 
pedagogické zkušenosti bude specifickým atributem U�itele, zatímco rychlost psaní na stroji 
nás bude zajímat spíše u typu Sekretá�, než u kteréhokoliv jiného). Atributem, podle n�jž se 
jednotlivé podtypy rozlišují, je zde pracovní Funkce. 
 
Jednotlivé subtypy (varianty) jsou vzájemn� disjunktní a - aby klasifikace byla úplná - 
všechny varianty téhož nadtypu dohromady dají úplný popis všech možností. Jedin� za t�chto 
podmínek lze hovo�it o klasifikaci úplné a minimální a potažmo i garantovat, že to, co tato 
klasifikace popisuje, lze vždy vyložit jednozna�n�. Je z�ejmé, že za t�chto podmínek lze 
v datovém modelu vid�t pouze takové podtypy entity, jejichž existence je zcela universální, tj. 
nesporná a bez výjimek. Tak nap�íklad by bylo lze p�ipustit, že ti u�itelé, kte�í nejsou 
pouhými lektory,  mají v rámci své práce i v�deckou �innost, tedy že podtypy U�itel a V�dec 
nejsou zcela disjunktní. V takovém p�ípad� bude nutné považovat výše uvedený popis za 
nesprávný a nahradit jej jiným - nap�íklad (viz Obrázek A 8) : 
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Lektor Pedagog
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Obrázek A 8 Vícestup�ová generalizace v datovém a objektovém modelu 

                                                 
3 V tomto smyslu je t�eba si uv�domit, že jakmile n�co prohlásíme za objekt, uvažujeme jeho jednozna�nou identitu a 
p�edstava, že se skládá z jakýchsi pod-objekt�, je pak zcela irelevantní. Tyto pod-objekty by totiž pak musely mít jakousi 
pod-identitu, což by dávalo smysl toliko jako vztah mezi abstraktním generickým pojmem, ozna�ujícím množinu obdobných 
objekt� a jeho specifickými variantami – objekty. Identické by pak byly ony pod-objekty, nikoliv však generický pojem, pod 
n�jž pat�í – ten žádné vlastní instance nemá, není sám objektem.. Chceme-li tedy ve strukturálním (objektovém, �i datovém) 
modelu vyjád�it, že se tento objekt z n��eho „skládá“, je to možné jedin� jako jeho vztah k ostatním objekt�m (vztah typu 
agregace), z nichž každý má svou vlastní identitu – je tedy zásadn� jiným objektem. Primární hierarchií je zde tedy 
generalizace, zatímco agregaci lze vyjád�it pouze jako vztah mezi r�znými objekty, nikoliv však jako vlastnost objektu. 
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Zde se podtyp Akademický pracovník d�lí podle Pracovní nápln� ješt� na specifické podtypy 
Lektor (jenom u�í), Výzkumník (v�dec, který neu�í) a Pedagog, který krom� výuky pracuje i 
v�decky. Pokud bychom i nadále trvali na tom, že se jednotlivé varianty obsahov� p�ekrývají, 
nezbude než konstatovat, že tato klasifikace není universální a že je nutno p�íslušné 
skute�nosti vyjád�it n�jakým jiným zp�sobem - v datovém modelu nap�íklad jako vztah entity 
Zam�stnanec k p�íslušné pracovní náplni (v�decké, pedagogické, pomocné apod. �innosti), 
kde máme pomocí kardinality a parciality možnost specifikovat vztah vícenásobný a p�ípadn� 
i �áste�ný (viz podrobn�jší popis datového modelování). 
 
Obrázek A 8 ilustruje ješt� jeden podstatný rys generalizace. I když má generalizace více 
stup��, neznamená to, že si jednotlivé varianty jsou pod�ízené (jak je tomu v p�ípad� 
agregace). Zde nap�íklad podtyp Akademický pracovník, a� je podtypem, je stále ješt� 
abstraktní entitou - tedy nemá své konkrétní výskyty/instance (jiné, nežli výskyty svých 
podtyp�). Všechny varianty a sub-varianty jsou si tedy rovny - venkoncem by bylo možné 
zrušit podtyp Akademický pracovník a uvažovat p�t základních podtyp� Pracovníka: 
Sekretá�, Lektor, Pedagog, Výzkumník a Ostatní, rozlišované podle kombinace Funkce a 
Pracovní nápln� (zvané nap�íklad Pracovní funkce). Kvalita popisu reality by tím nijak 
neutrp�la. 
 
Jak již bylo konstatováno, tato abstrakce se používá jako primární v datovém a objektovém 
modelu systému (je základní vlastností objekt� v jejich p�irozené hierarchii), zam��ujících se 
na strukturu reality, zatímco v procesním a funk�ním modelu, které se zam��ují na chování 
reality a systému, je primární agregace (je základní vlastností proces� a funkcí v jejich 
p�irozené hierarchii). 
 
Je d�ležité, že tyto dva základní typy abstrakce, jakkoliv jsou si podobné, jsou vzájemn� 
v obecné rovin� neslu�itelné a tím tvo�í jádro základního rozporu mezi procesním (funk�ním) 
a objektovým (datovým) modelem v analytických metodách. Tento rozpor se projevuje 
p�edevším v  nutnosti striktn� rozlišovat tyto dva analytické modely, a to práv� pro jejich 
vzájemnou obecnou neslu�itelnost – strukturální (objektové) a procesní náležitosti reality 
nelze modelovat sou�asn�, nebo� oba modely mají odlišnou logiku – vyžadují jiné úvahy o 
jiných aspektech v jiném kontextu. Logika strukturálního (objektového) modelu je dána 
generalizací, jako primárním druhem hierarchické abstrakce v tomto modelu, zatímco u 
procesního modelu je jeho logika dána agregací, coby zde primárním druhem hierarchické 
abstrakce. To je také d�vod k nutné existenci dvou dimenzí analytického modelu – procesní a 
strukturální (viz dále). 
 

Princip t�í architektur 
Princip t�í architektur (P3A) definuje zp�sob použití abstrakce pro vývoj informa�ního 
systému po jednotlivých vrstvách (vrstvená abstrakce). Jednotlivé vrstvy se zam��ují na 3 
hlavní aspekty vyvíjeného systému: obsah, technologii a implementa�ní/realiza�ní specifika. 
Tyto hlavní aspekty vyvíjeného systému tvo�í p�irozenou posloupnost: ze specifikace obsahu 
systému vyplývají možnosti technologického �ešení a konkrétní použitá technologie ur�uje 
implementa�ní možnosti. 
 
Návrh informa�ního systému potom podle P3A probíhá ve t�ech po sob� následujících 
architekturách: 

• obsahové 
Zde je vytvo�en zcela obecný , �ist� obsahový model  systému, nezatížený ani 
technologickou koncepcí �ešení,  ani jeho implementa�ními specifiky. Je zde abstrahováno  
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od technologických a implementa�ních specifik �ešení.  Obsahový návrh ur�uje co je 
obsahem systému. 

• technologické 
Zde je vytvo�en model systému, zohled�ující  technologickou koncepci �ešení, tj. ve 
strukturovaném pojetí koncepci  organizace dat (technologie souborová, stromov�,  sí�ov�, 
�i rela�n� databázová atd.) a technologickou koncepci jejich zpracování (jazyk 3., �i  4. 
generace, technologické prost�edky architektury  client - server atd.). Technologický model 
stále nesmí  být zatížen implementa�ními specifiky �ešení. Je zde  tedy abstrahováno od 
implementa�ních specifik �ešení,  obsahové náležitosti jsou dány obsahovým modelem a 
zde se ne�eší. Technologický návrh ur�uje jak bude obsah systému v dané technologii 
realizován (zohled�uje „logiku“ použití zvolené technologie). 

• implementa�ní 
Zde je vytvo�en model systému, zohled�ující  implementa�ní specifika použitého 
vývojového prost�edí  (konkrétního databázového systému, programovacího  jazyka a 
dalších prost�edk�, jako nap�íklad vývojového  prost�edí GUI atd.). Není zde abstrahováno 
od žádných  specifik �ešení, obsahové náležitosti jsou dány  obsahovým modelem, 
technologie je dána  technologickým �ešením, implementa�ní návrh se tedy  týká pouze 
implementa�n� specifických rys� systému.  Implementa�ní návrh ur�uje �ím je 
technologické �ešení  realizováno. 

 
Tento koncept t�í úrovní modelu systému je rozpracováním použití abstrakce pro odstín�ní 
nepat�i�ných hledisek p�i tvorb� systému (viz myšlenky o smyslu modelování v následující 
kapitole) a sou�asn� je vid�t i v obecn� používaných t�ech základních etapách tvorby 
systému: 

• analýza, �ili stanovení obsahu, 

• konstrukce (design), neboli technologické �ešení a 

• implementace. 
 Následující obrázek ilustruje r�zné úrovn� návrhu informa�ního systému. 
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Obrázek A 9 - Princip t�í architektur 
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Každá ze t�í úrovní definuje specifickou architekturu. Každá architektura má svou specifickou 
logiku a specifický p�edm�t zájmu (obsah, technologii a implementa�ní specifika). Pro 
metody to znamená: 

• pro každou úrove� návrhu mít specifický jazyk  a techniky návrhu, 

• pro každý p�echod z jedné úrovn� do následující mít  specifické techniky p�echodu z 
jedné úrovn� do druhé. 

 
Jazykem návrhu je v metodách souhrn nástroj�, používaných pro p�íslušnou architekturu.  

• Pro modelování reality poskytuje UML analytické diagramy, p�edevším Diagram t�íd 
a  Stavový diagram a sadu dopl�kových diagram� (Use Case, Diagram komunikace 
objekt� a Diagram posloupností), pro modelování funk�nosti systému definovaly již 
strukturované metody Diagram datových tok� (DFD) a pro konceptuální datový model 
Diagram entit a jejich vztah� (ERD). D�ležitou sou�ástí soustavy analytických 
nástroj� je také nástroj pro popis datových struktur v systému (strukturovaný jazyk, 
nebo strukturní diagram). 

• Pro technologický návrh (design systému) je to Diagram komponent a Diagram 
rozmíst�ní z UML, nebo Structure Chart ze strukturovaných metod, rela�ní datový 
model a další specifické nástroje pro to které technologické prost�edí.  

• Pro implementa�ní prost�edí jsou to konkrétní programovací jazyky, jazyk popisu a 
manipulace daty v databázi, jazyk generátoru aplikace, �i integra�ní platforma na bázi 
aplika�ního serveru atd.). Nástroje tím, jak jsou konstruovány a jaká jsou pravidla 
jejich použití, zohled�ují specifickou logiku své architektury. 

 
Techniky návrhu ur�ují postup, který zaru�í dodržení logiky p�íslušné architektury 
(normalizace datového modelu, kanonická procedura, technika analýzy událostí atd.). 
 
Techniky p�echodu mezi úrovn�mi ur�ují postup, který zaru�í, že vytvá�ený model pln� 
p�evezme nad�ízenou architekturu �ešení (nap�íklad techniky návrhu logických datových 
struktur z konceptuálního datového modelu zajiš�ují technologicky vhodné struktury dat p�i 
zachování konceptuálního obsahu datové základny, technika transak�ní a transforma�ní 
analýzy poskytuje základní hrubý návrh vhodné modulární programové struktury systému, 
vycházející z konceptuálního funk�ního modelu apod.). 
 
Informa�ní systém, navržený v t�chto t�ech architekturách má následující vlastnosti: 

• specifikace obsahu systému je nezávislá jak na  použitém implementa�ním prost�edí, tak 
dokonce i na  technologické struktu�e systému, 

• technologické �ešení systému je nezávislé na použitém  implementa�ním prost�edí, ur�uje 
pouze jeho základní  technologické vlastnosti (technologické prost�edí), 

• stejný konceptuální návrh lze realizovat v libovolném  technologickém prost�edí (v 
databázovém systému, objektové databázi, nebo  souborech, s, nebo bez použití 4GL, v 
architektu�e  client-server, nebo host-terminal, v rela�ní, �i stromové, sí�ové apod. 
databázi, anebo  v prost�edí jazyk� 3 generace, �i v jazyku objektov� orientovaném, 
p�ípadn� s využitím internetové technologie (nap�. u jazyka Java) atd.), 

• stejné technologické �ešení lze implementovat v  libovolných implementa�ních 
prost�edcích tohoto  technologického prost�edí, 

• jakékoliv zm�ny implementa�ního prost�edí se netýkají  obsahu, ani technologie �ešení 
(pokud se nejedná o  implementa�ní prost�edky jiného technologického  prost�edí), 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 19 z 186 
 

• jakékoliv zm�ny technologického prost�edí se netýkají  konceptuálního obsahu systému. 

Jak je z výše nastín�ných vlastností patrné, pot�eba takového rozlišení model� není dána 
jenom 

• pot�ebou rozd�lit specifikaci systému na etapy, ale také a p�edevším 

• "technologickou" pot�ebou nezávislosti specifikace  systému na použité koncepci 
organizace dat  a implementa�ním prost�edí, která umož�uje klasifikovat  �innosti údržby a 
rozvoje systému na úpravy vyplývající  ze zm�n v reálném sv�t� (okolí systému) a zm�n  v 
realiza�ním prost�edí. 

 
Toto rozlišení p�vodu zm�n má podstatný vliv na pružnost a rozvojeschopnost informa�ního 
systému: v p�ípad� pot�eby jakékoliv zm�ny systému je t�eba nejprve identifikovat p�vod této 
pot�eby - jedná-li se o zm�nu: 

• implementa�ní (nap�íklad pot�eba realizovat  systém v nové verzi použité rela�ní 
databáze,  nebo optimalizovat jeho výkon programátorskými  úpravami, odstranit 
chyby v programech apod.), 

• technologickou (nap�íklad pot�eba realizovat  systém, postavený na cobolovských 
procedurách  a indexsekven�ní organizaci dat v prost�edí  rela�ní databáze, nebo 
pot�eba realizovat  systém v architektu�e client / server s  použitím vývojového 
prost�edku GUI, aby byl  umožn�n jeho pružn�jší rozvoj v budoucnu, anebo zám�r 
realizace tradi�ního intra-podnikového systému v prost�edí internetu na bázi tomu 
p�íslušných technologií apod.), 

• obsahovou  (nap�íklad pot�eba rozší�it  automatizaci na doposud neautomatizované  
�innosti, nebo pot�eba zohlednit v systému  n�které zm�ny p�edm�tné oblasti, ke 
kterým  v realit� došlo, anebo i pot�eba odstranit  chybu v systému, vyplývající z 
chybného  pochopení reality p�i analýze). 

 
Teprve po takové identifikaci p�vodu zm�ny, je možné p�istoupit k její realizaci. Realizace 
�ist� implementa�ní zm�ny nem�že mít vliv na technologické �ešení, zatímco zm�na 
technologie se musí promítnout v celé implementa�ní sfé�e. Zm�ny na úrovni obsahové 
potom vyžadují kompletní promítnutí v technologickém �ešení i s následnou implementací. 
Snad nejv�tší chybou, které se lze p�i zm�nách systému dopustit, je práv� ignorování p�vodu 
zm�ny. To je také nej�ast�jší p�í�inou p�íliš nízké udržovatelnosti zna�ného množství v 
sou�asnosti fungujících informa�ních systém�, u nichž zpravidla dokonce chybí zna�ná �ást 
dokumentace, natož aby respektovala r�zné architektonické úrovn� návrhu systému (v lepších 
p�ípadech je k dispozici dokumentace na implementa�ní úrovni). U takového systému, 
nechceme, nebo nem�žeme-li provést znovu jeho kompletní analýzu a návrh (to je zpravidla 
nemožné a� již z finan�ních, tak i z v�cných d�vod�), nezbývá než zm�nu provést 
naprogramováním "záplaty", aniž bychom byli schopni dohlédnout veškeré její d�sledky. 
Pokud se taková zm�na týká základní funk�nosti systému - jeho konceptuální podstaty, je i u 
nep�íliš složitých systém� tém�� jistota, že se d�íve, nebo pozd�ji projeví v chybném chování 
celého systému. Proto jsou takové systémy zpravidla považovány za prakticky 
neudržovatelné. 
 
Tuto situaci ilustruje následující obrázek r�stu náklad� na regulérní opravu chyby v r�zných 
fázích vývoje systému. 
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Obrázek A 10 Náklady na zm�ny v projektu 

R�zné pohledy na vyvíjený systém 
 
Princip plošné abstrakce - r�zných pohled� na strukturu systému, p�edstavuje základní p�ístup 
k modelování p�i analýze a konstrukci informa�ního systému. 
 
Navrhovaný informa�ní systém má (s p�ihlédnutím k nutnosti odlišovat strukturální a 
behaviorální aspekty systému, zmi�ované u popisu principu abstrakce (viz výše)) následující 
�ty�i podstatné dimenze: 

• strukturální  - objektovou dimenzi (popis složení), informa�ní systém odráží strukturu 
(uspo�ádání) reálného systému, jehož je modelem, 

• behaviorální  - procesní dimenzi (popis chování), informa�ní systém odráží chování 
(procesy) reálného systému, jehož je modelem, 

• funk�ní dimenzi, ur�ující funkcionalitu a chování jeho samotného, jako modelu reality. 

• technologickou dimenzi, ur�ující strukturu technologické realizace systémových funkcí, 
jejich  �asových návazností a datových struktur. 

 
Jednotlivým dimenzím informa�ního systému odpovídají p�íslušné druhy model�, které jsou 
p�i jeho specifikaci vytvá�eny (viz Obrázek A 11): 
 
První dv� dimenze pokrývá obsahový model reálného systému (reality), fuink�ní model je 
dopl�kem modelu reálného systému – modeluje funk�nost informa�ního systému jako modelu 
reality. Technologický model p�edstavuje realiza�ní podobu informa�ního systému na úrovni 
použité technologie. Technologická dimenze se kryje s technologickou architekturou systému, 
popisovanou v p�edchozí kapitole. 
 
Konkrétn� popisuje Obrázek A 11 následující vytvá�ené modely: 

• Model t�íd spolu se stavovým modelem klí�ových t�íd popisuje realitu v objektové dimenzi 
– popisuje klí�ové relevantní objekty (t�ídy objekt�) reality a podstatné vztahy mezi nimi, 
které jsou d�ležité pro vytvá�ený IS. Model je vytvá�en prost�ednictvím diagram� UML – 
Diagram t�íd a Stavový diagram. 

• Procesní model reality popisuje realitu v procesní dimenzi – popisuje klí�ové procesy a 
jejich produkty, jako reakce na klí�ové události reality, které musí vytvá�ený IS pokrývat. 
Model je vytvá�en prost�ednictvím Diagramu proces�. 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 21 z 186 
 

• Funk�ní model popisuje informa�ní systém z hlediska jeho funkcionality – popisuje 
klí�ové funkce (jednotky chování) systému a podstatné vztahy mezi nimi v podob� 
datových tok�. Model je vytvá�en prost�ednictvím Diagramu datových tok� (v této 
metodice realizovaném jako specifický profil diagramu t�íd). 

• Strukturální technologický model systému je jedním ze dvou model� technologické 
dimenze (konstrukce – designu systému) - popisuje uspo�ádání informa�ního systému jako 
struktury komponent a jejich vzájemných vazeb. Model je vytvá�en prost�ednictvím 
diagramu UML – Diagram komponent. 

• Procesní  technologický model systému je druhým ze dvou model� technologické dimenze 
(konstrukce – designu systému) - popisuje rozmíst�ní jednotlivých „logických proces�“ 
informa�ního systému na jeho „fyzických procesorech“. Model je vytvá�en 
prost�ednictvím diagramu UML – Diagram rozmíst�ní. 
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Funk�ní model systému

- Data Flow Diagram
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Model reality

 
Obrázek A 11 R�zné úhly pohledu na IS  

 
Procesní a strukturální model tvo�í dv� základní složky modelu reality, funk�ní model je také 
obsahovým modelem (nezatíženým technologickými, ani implementa�ními specifiky �ešení), 
ale již pouze informa�ního systému (nikoliv reality). Tyto t�i modely jsou vytvá�eny v rámci 
�inností analýzy systému a p�edstavují obsahovou úrove� modelování v rámci principu t�í 
architektur (viz Obrázek A 9). 
Oba technologické modely (strukturální i procesní) jsou vytvá�eny v rámci �inností 
konstrukce (designu) systému a p�edstavují technologickou úrove� modelování v rámci 
principu t�í architektur (viz Obrázek A 9). 
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A.1.2 Princip modelování 
 
 Model znamená 
1. Formální vyjád�ení zkoumaného jevu (systému) sloužící jako vyjád�ení skute�nosti. 
2. Zjednodušené zobrazení ur�itého jevu (systému) pomocí vhodných zobrazovacích 
prost�edk� znázor�ujících pouze ty rysy, jež jsou podstatné z hlediska cíle, který p�i 
konstrukci modelu sledujeme. 
3. Reprodukce charakteristik ur�itého objektu na objektu jiném, zvlášt� vytvo�eném pro jejich 
studium. 
 
Z p�edchozích kapitol a z výše uvedených definic pojmu model vyplývá, že základním 
principem návrhu informa�ního systému, který je spole�ný jak strukturovaným, tak 
objektovým, a obecn� jakýmkoliv jiným metodám návrhu IS je princip modelování. Jako 
základní princip byl historicky prvn� p�edjímán p�edevším v teoriích datové analýzy a 
datového modelování, nap�íklad v [Chen, 1976], nebo v [Martin, 1988] apod., brzy je však 
toto hledisko p�ijato i ve "funk�ní" v�tvi metod, p�edevším v pracích E.Yourdona. Tento 
princip je také dob�e viditelný v základních východiscích standardního modelovacího jazyka 
UML. 
 
Obecn� vzato modelem vždy rozumíme abstraktní obraz reality (reálného sv�ta). Na této 
obecné úrovni se v charakteristice pojmu model zcela shodují všechny p�ístupy k tvorb� IS. 
Podstatné rozdíly v pojetí r�zných p�ístup� však nacházíme p�i bližším pohledu na to, co má 
být obsahem modelu a co ne (�ili co a od �eho v reálném sv�t� se vyskytujícího abstrahovat) a 
pro�. 
 
V [Yourdon, 1989] najdeme "funk�ní" charakteristiku principu modelování a také jeho 
od�vodn�ní. Funk�ní p�ístup chápe smysl modelu reálného sv�ta p�edevším v tom, že 
obsahuje souhrn stav� reálného sv�ta a zm�n t�chto stav� - v reciprokém pohledu jde vlastn� 
o souhrn událostí v reálném sv�t�, vedoucích ke zm�nám stav�. Ke zm�nám stav� v modelu 
dochází prost�ednictvím operací (to je abstraktní obraz událostí). Operace jsou podle r�zných 
hledisek a p�edevším s respektováním Top-Down principu sdružovány do vyšších celk� - 
funkcí. Z Top-Down principu vyplývá, že funkce je pojem relativní, tedy funkce se m�že 
skládat z funkcí, a/nebo je sou�ástí vyšší, hierarchicky nad�ízené funkce. Funk�ním modelem 
reálného sv�ta je potom systém funkcí a jejich vzájemných vztah�, p�i�emž elementární 
podobou funkce je operace, coby abstrakce reálné události. 
Smyslem modelování ve funk�ním pojetí je podle Yourdona: 

• použití abstrakce, která umož�uje: 

• odhlížet od nepodstatných rys� reality  (implementa�ních charakteristik,  
organiza�ních celk� a �inností, které se  netýkají p�ímo informa�ního systému atd.)  
a tím zjednodušit úlohu analytika systému, 

• formalizací pojm� vytvo�it prost�edek  dorozum�ní mezi odborníky rozdílných profesí  
analytikem systému a odborníkem v dané  oblasti �inností reálného sv�ta, 

• možnost provád�t relativn� lacino a bez následk�  zm�ny v modelu, které provád�t p�ímo 
v reálném sv�t�  by bylo p�íliš nákladné, nebo neuskute�nitelné.  Pot�eba neustálých zm�n 
modelu vyplývá jednak z  neustálých zm�n reality a jednak ze samotného  procesu 
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zkoumání reálného sv�ta, jehož se ú�astní  �ada lidí, z nichž každý má jiný úhel pohledu a 
tím  nutn� vidí stejné v�ci r�zn� a vždy mají problémy si  vzájemn� porozum�t. 

Z hlediska "datového" p�ístupu je podstata modelu jiná. Zatímco funk�ní pohled zajímají 
p�edevším události, stavy atd., datová analýza se zam��uje na vlastnosti (atributy) reálného 
sv�ta, jejichž abstraktním obrazem v informa�ním systému jsou data. P�i snaze o uspo�ádání 
atribut� reálného sv�ta si datová analýza již nevysta�í s prostou p�edstavou hierarchické top-
down struktury (jak je tomu u funk�ního p�ístupu), ale nutn� se dostává k p�edstav� objekt� 
(entit) reálného sv�ta, jimž vlastnosti/atributy p�i�azuje. Datovým modelem reálného sv�ta je 
potom systém entit, charakterizovaných jejich atributy, a jejich vzájemných vztah�. 
Smyslem modelování z hlediska datového p�ístupu je p�edevším formulovat ideální 
(konceptuální) podobu uspo�ádání dat v informa�ním systému, která je v�rným obrazem 
reálného sv�ta. Datové položky jsou sdružovány do skupin podle objekt�, jimž atributy náleží, 
vztahy mezi jednotlivými objekty jsou rovn�ž vyjad�ovány položkami (atributy vztah�). 
Základním axiomem datového modelování je, že takováto podoba datové základny 
informa�ního systému zaru�uje: 

• jednozna�nost datových položek (každá položka má  jasný význam, vyjad�uje bu� atribut 
entity, nebo  vztahu), 

• konsistenci dat v informa�ním systému, tím, že  omezuje redundance dat na technologické 
minimum. 

Ostatní argumenty, vyjad�ující smysl modelování tak, jak byly popsány u funk�ního p�ístupu, 
platí i pro datový p�ístup. 
 
Obecná charakteristika modelu 
Bez ohledu na použité hledisko p�i tvorb� modelu reálného sv�ta (funk�ní/datové) lze vid�t 
obecné charakteristiky každého vytvá�eného modelu: 

• model je formulován jako systém, tedy souhrn prvk� a  jejich vazeb. Konkrétní povaha 
prvk� i vazeb je dána  použitým hlediskem (data/operace), 

• zvláštní význam v modelu zaujímají jeho hrani�ní  prvky, tedy ty prvky, které mají vazby s 
okolím  systému (modelu). T�mito prvky je definována hranice  systému, tedy jeho 
kontext. U funk�ního p�ístupu je  tato hranice zajímavá p�edevším proto, že pomocí ní  jsou 
definovány vstupy a výstupy systému, které jsou  chápány jako podn�ty a reakce systému 
na n�. 

• obsah modelu (souhrn jeho prvk� a vazeb) je vždy  objektivní, tedy každý prvek modelu 
musí odpovídat  n�kterému objektu reálného sv�ta. Datová analýza  (a všechny objektové 
p�ístupy) hledá v realit� p�ímo  skute�né objekty (entity) [Chen, 1976], Yourdonova  
funk�ní analýza hovo�í o požadavku esenciality  konceptuálního modelu [Yourdon, 1989]. 
Každá metodika má  vypracovány konkrétní techniky zajiš�ující  objektivnost modelu, 
nejlepšími p�edstaviteli jsou  techniky normalizace v oblasti datové analýzy, nebo technika 
analýzy událostí v Yourdonov� strukturované analýze, 

• vnit�ní struktura systému (uspo�ádání prvk�) je vždy  poplatná struktu�e reálného sv�ta. 
Tato poplatnost je  nejvíce viditelná na konceptuální úrovni, na  ostatních úrovních je 
zkreslená zohledn�nými  specifiky (nap�. implementa�ními), vždy však  struktura systému 
vychází ze struktury reality (to je  zajišt�no technikami odvozování logického modelu z  
konceptuálního a implementa�ního z logického). 

Obecn� princip modelování ilustruje následující obrázek. 
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Obrázek A 12 Princip modelování  

Systém na obrázku (pochopiteln� je jím mín�n IS) je sou�ástí reality se specifickým úkolem: 
poskytovat pravdivý a (svým zp�sobem) úplný její obraz. Je sou�ástí reality v tom smyslu, že 
je na její jednotlivé prvky (A,B,C,D) informa�n� napojen (pot�ebuje o nich informace). 
Systém tak tyto prvky reality modeluje - každému jednomu reálnému prvku odpovídá jistá 
�ást obsahu systému (A’,B’,C’,D’). Systém však modeluje také vztahy mezi nimi. A práv� 
v tom spo�ívá jeho p�vab: zákonitosti vztah� mezi reálnými prvky (ob�as se jim �íká 
„business rules“), které jsou tv�rci systému schopni vložit do jeho obsahu, zp�sobují 
schopnost systému odvozovat informace o stavu reality z pouze základních informací o stavu 
jejích prvk�.  
Kdo by za t�chto okolností ješt� pochyboval o tom, že základním úkolem metod a technik pro 
návrh IS musí být v maximální mí�e umožnit tyto zákonitosti poznat, popsat a s pomocí dané 
(informa�ní) technologie realizovat! Úkolem nástroj� je poskytnout zp�sob popisu t�chto 
zákonitostí takový, aby na jedné stran� z�eteln� odpovídal reálné povaze prvk� (aby v modelu 
byla realita co nejvíce vid�t), na stran� druhé umož�oval co nejjednodušší (nejp�ím�jší) 
realizaci pomocí IT. Je z�ejmé, že p�i takovéto syntéze ohn� a vody se neobejdeme bez 
abstrakce. Ale to už jsme u tvorby model� (viz dále). 
Záv�rem se k tomuto obrázku ješt� sluší dodat, že ne všechny prvky systému jsou p�ímo 
modelem reality (jsou zde vid�t i „pomocné“ prvky, zajiš�ující transformace z nechutn� 
technologické podoby vstupních dat do podoby vhodné k použití t�chto dat pro modelování 
d�ní venku). Rovn�ž je t�eba po�ítat i s tím, že ve skute�nosti je systém vždy aktivním 
prvkem reality (nejen, že ji pozoruje, ale též ovliv�uje svými výstupy - by� se tak d�je 
prost�ednictvím chudáka uživatele). Našt�stí lze na konceptuální úrovni od tohoto faktu, 
alespo� místy, s úsp�chem abstrahovat. V celkovém postupu vývoje IS je však t�eba s tím 
po�ítat. 
 
 
Zp�sob modelování prost�ednictvím abstrakcí 
 
P�i modelování reality se mnohé metodiky uchylují k využití r�zných výrazových prost�edk�. 
Tyto modely se nazývají sémantické modely. Základním prost�edkem modelování sémantiky 
(významu) je výše zmi�ovaná abstrakce. Velmi dobrý p�ehled abstrakcí používaných 
v t�chto modelech dává [DEL1]. V kap. 4 jsou zde diskutovány tyto modely: ER, FDM, 
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SDM, SAM*, IFO, RM/T, GEM , Format a LDM. P�ehled abstrakcí používaných v t�chto 
modelech shrnuje následující tabulka. Tabulka uvádí základní zp�soby použití abstrakce p�i 
modelování reality bez ohledu na obecnou klasifikaci abstrakcí, uvedenou v této kapitole 
pon�kud výše, s níž se tento vý�et vzájemn� proplétá. Je to tím, že zde není hlavním zájmem 
abstrahování samo o sob�, ale jeho použití k modelování reality. 
 
T�ídy a 
entity 

Entity4 sdílející spole�né charakteristiky jsou sdružovány do 
t�íd. Existence entity je závislá na její p�íslušnosti k n�jaké 
t�íd�. Bez této p�íslušnosti nem�že entita existovat. 

Osoba
Hist.

budova

 
Agregace Agregace je proces spojování více entit do entity vyšší 

úrovn�. adresa m�sto

ulice

�.p.

 
Asociace Asociace nevytvá�í novou entitu, nýbrž jen spojuje více entit 

dohromady. 

Osoba
Hist.

budova

N

�ídí

1

 
Atributy Formáln� je atribut dvousm�rný vztah mezi  dv�ma t�ídami 

entit. (jednohodnotový nebo více-hodnotový). Intuitivn� se 
atributy využívají pro reprezentaci charakteristik t�íd entit. 

Osoba

dít�

jméno

v�k

adresa
m�sto

ulice

�.p.

d�ti
jméno

v�k

 
Seskupení 
(Grouping) 

Využívá se pro vytvo�ení entity z (kone�né) množiny entit 
s danou strukturou. Na rozdíl od t�ídy není entitou na meta-
úrovni. 

Osoba
Hist.

budova

personál

 
Specializace 
a 
generalizace 

Specializace je zjemn�ním t�ídy do podt�ídy. (M�že být bu� 
explicitní /Zam�stnanec/ nebo odvozená /Mladá_osoba/).  
Generalizace je sjednocením více t�íd do jedné /Hist. budova/ 

Osoba

jméno v�k

Zam�-
stnanec

Mladá
osoba

v�k<30

Hist.
budova

Muzeum Palác

Palác
Muzeum

název

vstupné

 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Pojem „entita“ je zde použit ve zcela obecném smyslu, nikoliv jako datová entita, známá z oblasti datového modelování. Ve 
sv�tle dneška by jí snad více slušel název „objekt“, tento je však obecn� p�esn�jší. 
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K uvedeným abstrakcím je pot�eba poznamenat: 

Koncept t�ídy 
V [Delobel, 1995] se uvádí, že pro instanci t�ídy jsou podstatné dv� v�ci. Za prvé zmín�ná 
skute�nost, že entita musí náležet n�jaké t�íd�, aby v�bec mohla existovat a za druhé to, že 
každá entita má svoji identitu bez ohledu na hodnoty svých atribut�. V rela�ním modelu 
splývají dv� entity, jejichž všechny atributy (atributy primárního klí�e) mají stejnou hodnotu, 
v jednu. V konceptu t�íd a instancí jsou dv� naprosto shodné instance stále dv�ma instancemi.  

Asociace 
Vztah mezi dv�ma entitami je jedním ze základních vyjad�ovacích prost�edk� všech model�. 
Je zajímavé, že tento fakt nebývá nijak významn� reflektován v programovacích jazycích 
nebo databázových systémech. Vztahy mezi entitami se v�tšinou na t�chto nižších úrovních 
vyjad�ují pomocí odkaz�. Odkazy mají nej�ast�ji podobu atributu z oboru hodnot 
identifikátor� entit (pointery, primární klí�e). Vztahy M:N je pak t�eba vyjad�ovat pomocí 
vazebních entit. O n-árních vztazích a vztazích s atributy ani nemluv�. Problém definice 
vztah� ne�eší ani objektov� orientované jazyky, ani v nich neexistuje žádný koncept 
explicitn� vyjad�ující vztah. 

Seskupení 
Rozdíl mezi t�ídou a skupinou je uveden v tabulce: „t�ída je konstrukt na meta-úrovni„ 
[DEL1]. T�ída je n�co víc než jen množina instancí této t�ídy. Seskupení (grouping) je práv� 
jen množina entit, které spojuje n�jaká charakteristika. Další co se v [Delobel, 1995] uvádí, je 
rozdíl mezi seskupením a vícehodnotovým atributem. Seskupení je ur�itá entita o níž lze 
hovo�it, nap�íklad personál ur�ité budovy. Vícehodnotový atribut (z oboru identifikátor�) 
pouze definuje vztah mezi dv�ma entitami, nap�íklad mezi �lov�kem pracujícím v budov� a 
touto budovou. Nevytvá�í se tedy takto žádná nová entita, nap�. uskupení lidí, o nichž by bylo 
lze hovo�it jako o personálu budovy. 

Generalizace a specializace 
Generalizace a specializace je velmi široký pojem, pod n�jž lze ukrýt nejr�zn�jší vztahy t�íd. 
Z [Delobel, 1995] je p�ebrána následující klasifikace typ� generalizace a specializace: 
T�ída se vyd�luje (specializuje) z jiné t�ídy na základ� hodnoty n�jakého jejího atributu. 
P�íkladem je t�ída Mladá_osoba, do níž náleží každá instance t�ídy Osoba mladší t�iceti 
let automaticky.  
Klasická specializace, kdy podt�ída je speciálním p�ípadem rodi�ovské t�ídy, a je bohatší o 
n�jaké vlastnosti. Nap�íklad Zam�stnanec je Osoba, u níž se navíc sleduje, kde pracuje a 
jaký má plat. To, do které t�ídy bude instance pat�it je specifikováno uživatelem p�i jejím 
vytvá�ení. Uživatel se musí rozhodnout, zda vytvá�í pouze Osobu nebo Zam�stnance. 
T�ída je definována z jiných t�íd na základ� množinových operátor�. P�íkladem budiž t�ída 
Historická_budova, která sjednocuje t�ídy Muzeum a Palác. Systém nem�že 
obsahovat žádnou entitu t�ídy Historická_budova, vždy p�jde bu� o Muzeum nebo 
Palác. 
T�ída Palác_muzeum je t�ída, vzniklá takzvanou vícenásobnou d�di�ností a m�že sloužit 
nap�íklad pro vyjád�ení faktu, že n�které paláce slouží jako muzea. V tomto p�ípad� skute�n� 
mohou existovat entity této t�ídy a systém musí �ešit p�ípadný konflikt atribut� rodi�ovských 
t�íd. 
V [Delobel, 1995] se rozlišují dva základní typy sémantických model� podle toho, zda 
up�ednost�ují modelování pomocí atribut� (jedno a více hodnotových) nebo pomocí 
seskupení a asociací. Oba dva (více mén� ekvivalentní) druhy sémantických model� ovšem 
sm��ují k objektov� orientovanému p�ístupu.  
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Pochopení a správná aplikace princip� metod analýzy a návrhu IS je tím nejd�ležit�jším, co 
aktivní zvládnutí t�chto metod vyžaduje. Vývoj jednotlivých podrobn�jších sou�ástí metod - 
nástroj�, postup�, technik atd. - není a nikdy nebude zcela uzav�ený. Vývoj p�ináší další 
techniky, další rozši�ování základního aparátu nástroj�, nové pohledy na r�zné aspekty návrhu 
informa�ního systému. Veškeré tyto zm�ny a dopl�ky vždy vycházejí ze základních princip�, 
které jsou také m��ítkem jejich správnosti a smysluplnosti. Krom� toho je pro aktivní 
zvládnutí metod jednotlivcem nezbytné jejich p�izp�sobení konkrétním podmínkám použití - 
konkrétním charakteristikám navrhovaného systému, používaným normám, zvyk�m a 
zkušenostem. Aby toto p�izp�sobení bylo v rámci metod regulérní, musí být ve shod� s jejich 
základním smyslem - základními principy. Totéž platí pro veškerá konkrétní rozhodování v 
procesu návrhu systému - rozhodování v tak specifických situacích, pro které již metody 
nenabízejí žádnou techniku, nebo vzor. Základním m��ítkem smysluplnosti a správnosti 
každého takového rozhodnutí je práv� shoda se základními principy metod. 
 
V následujícím textu se �asto budeme k základním princip�m obracet tak, jak se budou 
projevovat v jednotlivých popisovaných podrobnostech metod. 
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A.2 Životní cyklus vývoje IS 
 
Základním východiskem veškerých úvah v metodikách je p�edstava o struktu�e a obsahu tzv. 
životního cyklu informa�ního systému (viz Obrázek A 13 Životní cyklus informa�ního 
systému ). Od této p�edstavy se potom odvíjí a k ní se váže veškerý další obsah metodiky.5 
Jednotlivé pot�ebné dokumenty, cíle a specifika �ízení, metody, techniky a nástroje jsou 
metodikou vázány k jednotlivým etapám, fázím a krok�m životního cyklu. Smysl t�chto 
základních jednotek životního cyklu IS je dán práv� rozdíly v jejich obsahu z hlediska výše 
jmenovaných základních dimenzí vývoje IS (jejich obsah je pro každou etapu, fázi a krok 
jiný). Za�átky a konce etap, fází a krok� vývoje IS jsou tak základními klí�ovými body 
postupu (tzv. „milníky„), v nichž metodika ur�uje zp�sob �ízení postupu vývoje IS. 

Životní cyklus IS 

Informa�ní

strategie

organizace

Úvodní

studie

systému

Globální

analýza

a návrh

Detailní

analýza

a návrh

Implemen-

tace

 

Zavedení

 

 

Provoz,

údržba

a rozvoj

IST UST GAN DAN IMP ZAV PUR

 
Obrázek A 13 Životní cyklus informa�ního systému  

Konkrétn� by m�la metodika u každé etapy stanovit: 

• Cíl etapy (pro� etapa má být provedena a co je jejím výsledkem) 

• Ú�el a obsah etapy (popis role etapy v celém vývoji  systému, shrnutí �inností 
provád�ných v etap�) 

• P�edpoklady zahájení etapy (kdy je možné za�ít s pracemi v  rámci dané etapy) 

• Kritéria ukon�ení etapy (kdy je možné prohlásit etapu za  ukon�enou) 

• Klí�ové dokumenty etapy (seznam dokument�, vyprodukovaných  nebo upravených v 
dané etap�, které musí být schváleny  vedením nebo rozhod�í komisí) 

• Kritické faktory etapy (na co je t�eba v etap� dávat  nejv�tší pozor, faktory, které mohou 
zp�sobit problémy p�i vývoji) 

                                                 
5 Pojem „životní cyklus informa�ního systému“ je pochopiteln� relativní a je každou konkrétní metodikou chápán trochu 
jinak (viz následující popis jednotlivých známých metodik v dalších kapitolách). Zde je d�ležitá p�edevším snaha každé 
metodiky po celistvosti a to jak v obsahu životního cyklu, tak i v jeho možných aspektech (dimenzích). 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 29 z 186 
 

• 	innosti etapy (seznam a popis �inností, které se v etap� provád�jí) 

• Návaznosti �inností v etap� (graficky vyjád�ená návaznost a soub�žnost provád�ní 
jednotlivých �inností etapy) 
Každá etapa je rozd�lena na �innosti (v r�zných metodikách se nazývají r�zn�: fáze, kroky 
apod.), které je t�eba v dané etap� ud�lat). Pro každou �innost by m�l být metodikou popsán: 
 

• Cíl �innosti, 

• Postup (jednotlivé kroky �innosti) (kroky ur�ují, co je t�eba ud�lat v  rámci p�íslušné 
�innosti, mohou probíhat i opakovan�). 

• Vstupy (podklady) (z jakých dokument� a dalších materiál� se v dané �innosti �erpá, na 
jaké dokumenty se  navazuje). 

• Výstupy (produkty) (jaké produkty a dokumenty se v dané �innosti vytvá�ejí nebo 
upravují), p�ípadn� v �len�ní (pokud v �innosti vzniká, nebo je  upravován ur�itý klí�ový 
dokument): 

• klí�ové dokumenty, 

• ostatní produkty. 

• Zú�astn�né profese a odpov�dnost (profese, které se v ú�astní prací dané  �innosti, a za co 
odpovídají). 

• Doporu�ené techniky a nástroje (techniky, které se v  �innosti používají, jejich možná 
podpora a ostatní  nástroje vývoje IS) 
Je z�ejmé, že smysl metodiky nespo�ívá ani tak v tom, že by do nejmenšího detailu 
popisovala postup vývoje informa�ního systému a veškeré jeho možné varianty, metody a 
techniky, jako spíše v tom, že si všímá veškerých podstatných aspekt� tohoto procesu a že 
postihuje proces vývoje IS od samého za�átku až do p�ípadného úplného konce - nemusí 
být tedy zcela detailní, ale musí být úplná.2 
 
 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 30 z 186 
 

A.3 �ízení projekt� vývoje IS 
 
Úsp�ch procesu vývoje informa�ního systému je p�ímo závislý nejenom na porozum�ní 
obsahu prací v jednotlivých fázích a krocích, ale z celé své jedné poloviny i na zp�sobu �ízení 
tohoto procesu. Vývoj informa�ního systému, �i jeho �ásti je vždy projektem - jedná se o akci 
se zjevn� definovatelným cílem, �asov� omezenou a neopakovanou a se zjevn� stanoveným a 
omezeným rozpo�tem a se striktními požadavky na kvalitu (z hlediska uživatele je 
nep�ípustné si p�edstavovat vývoj IS jako n�jakou permanentní a nikdy neukon�enou rutinní 
�innost s nejistým výsledkem - vždy musí být z�etelný okamžik, od kterého bude informa�ní 
systém sloužit a musí být záruka, že skute�n� sloužit bude). To jsou všechno aspekty, které je 
nutno v postupu projektu �ídit. 
�ízení projektu je do jisté míry samostatným oborem. U každého projektu lze vid�t obecn� 
tentýž základní životní cyklus: 

• p�íprava a naplánování projektu 

• zahájení a operativní �ízení postupu projektu 

• ukon�ení projektu 
 

Životní cyklus IS versus životní cyklus projektu 

Úvodní studie

Informa�ní strategie

Globální analýza a 
návrh

Detailní analýza a 
návrh

Implementace

Instalace

Provoz&údržba

P�íprava projektu

Plánování projektu

�ízení postupu projektu

Ukon�ení projektu

Ošet�ení mimo�ádné 
situace

Etapy postupu 
projektu

Životní etapy  
informa�ního systému

V�cné a 
metodické 

náležitosti zám�ru 
projektu

V�cné a 
metodické 
náležitosti 

postupu projektu

Životní milník IS 
(konec etapy, 
�innosti, kroku, 

p�ír�stku...)

Výsledky,  a 
zkušenosti z 

projektu, 
p�edpoklady 

dalšího postupu

V�cné a 
metodické 
náležitosti 

postupu projektu

V�cné a 
metodické 

náležitosti zám�ru 
projektu

 
Obrázek A 14 mezi metodikou �ízení projektu a metodikou vývoje IS 

Je z�ejmé, že obecný životní cyklus vývoje IS, daný metodikou vývoje IS a obecné schema 
postupu, dané metodikou �ízení projektu jsou v�ci, které na jednu stranu musí platit sou�asn�, 
ale p�itom jsou na druhou stranu zcela r�zné (viz Obrázek A 14). Proto je vždy v procesu 
vývoje IS d�ležité p�esn� v�d�t co náleží projektu a co metodice postupu - je vždy t�eba 
rozlišovat mezi  

• (metodikou vývoje IS stanovenými) v�cnými �innostmi projektu a  

• (metodikou �ízení projekt� stanovenými) �innostmi jejich �ízení. 
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Metodika vývoje IS stanoví veškeré podstatné obsahové náležitosti celého života 
informa�ního systému. Konkrétní zp�sob napln�ní tohoto, metodikou p�edepsaného, života je 
potom záležitostí konkrétních projekt�, které se pak �ídí pravidly obecné metodiky �ízení 
projektu. Jeden projekt zpravidla pokrývá jednu (smyslupln� ucelenou) �ást životního cyklu 
projektu. Tak nap�íklad má smysl uvažovat o projektu, pokrývajícím etapy analýzy, návrhu a 
implementace systému. Takovému projektu by m�l p�edcházet jeden, nebo i více projekt�, 
pokrývajících informa�ní strategii organizace (ta platí pro veškeré informa�ní systémy 
organizace) a úvodní studii IS (pro každý IS, identifikovaný informa�ní strategií). Následovat 
by m�l také nejspíše samostatný projekt instalace (zavedení do provozu) systému. Samotný 
provoz a údržba IS je pak záležitostí rutinní (je �inností „permanentního charakteru“ ).  
 
Permanentní �innost sama o sob� nemá b�žné náležitosti projektu - jasn� definovaný za�átek, 
konec, cílový produkt a danou celkovou sumu finan�ních zdroj�. Jako samostatné projekty je 
však t�eba uvažovat vývoj jednotlivých nových verzí systému (ty musí být vyvíjeny soub�žn� 
s provozem p�vodní verze, nebo� fungování systému nesmí být vývojem nové verze narušeno 
a omezeno). U v�tších systém� je též rozumné uvažovat vývoj po jednotlivých funk�ních 
celcích (tzv. p�ír�stcích), které jsou uvád�ny do provozu postupn� tak, jak vznikají, zatímco 
jiná funk�ní �ást systému ješt� ani ve vývoji není . V takovém p�ípad� jsou i etapy analýzy a 
návrhu pokryty více, než jedním projektem (prakticky každý jeden p�ír�stek m�že obnášet 
samostatný projekt).  
 
Obrázek A 14 je ilustrací vztahu mezi metodickou p�edstavou životního cyklu IS a 
metodickou p�edstavou pr�b�hu jednoho projektu. Metodiku vývoje IS zajímá p�edevším 
smysl, obsah a vzájemné souvislosti jednotlivých v�cných �inností, které je nutno v rámci 
vývoje IS provád�t. V této v�ci metodika vývoje IS s výhodou abstrahuje od problematiky 
detailního �ízení tohoto vývoje, která sama od sebe není nijak zvláš� závislá na v�cném 
obsahu prací. Z hlediska problematiky �ízení projektu zase, na druhou stranu, není až tak 
d�ležitý konkrétní smysl a obsah prací, které se v projektu �ídí, jako problematika �ízení 
samotná. Existují tak vedle sebe dv� relativn� uzav�ené (a samostatné) metodiky, které je ve 
v�ci konkrétního projektu vždy t�eba spojit v jedno. Aby vznikl konkrétní projekt, je t�eba 
obecné metodické p�edstav� o pr�b�hu (libovolného) projektu dodat konkrétní v�cnou nápl� 
prací a tím i pot�ebné parametry pro �ízení.  

• K prvnímu kontaktu obou metodik dojde na samém po�átku p�ípravy projektu. Smyslem 
etapy P�ípravy projektu je p�edevším formulovat v�cný obsah projektu a posoudit jeho 
uskute�nitelnost v daných podmínkách. K tomu je t�eba v�domí smyslu a vztah� mezi 
jednotlivými pot�ebnými �innostmi vývoje IS. Toto dodá metodika vývoje IS (V�cné a 
metodické náležitosti zám�ru projektu).  

• V následující etap� Plánování projektu je t�eba dodat zám�ru projektu konkrétní nápl� jak 
v�cnou, tak i �asovou (rozvrhnout práce mezi jednotlivé dostupné zdroje a projekt 
rozplánovat tak, aby jej bylo možno �ídit sm�rem k úsp�šnému vytvo�ení definovaného 
výstupu v daném �ase a v rámci daného rozpo�tu). Zde metodika vývoje IS dodá v�domí 
pot�ebné následnosti �inností a jejich požadavk� na zdroje a jejich parametry (tj. pot�ebné 
profese a jejich kvalifikace a pot�ebné nástroje), v�etn� možností variant posloupnosti 
�inností a vzájemné substituce zdroj� (V�cné a metodické náležitosti postupu  projektu). 

• Obdobná ú�ast metodiky vývoje IS, jako p�i plánování projektu, je zapot�ebí i v samotném 
postupu projektu, a to p�i všech zm�nách v plánu v d�sledku ošet�ení mimo�ádné situace (zde 
je postup projektu chápán jako posloupnost mimo�ádných situací, jinými slovy: kdyby projekt 
b�žel p�esn� tak, jak byl na po�átku naplánován, nebude t�eba se zabývat v�cným obsahem 
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prací, pouze sledovat jejich formální náležitosti. Pochopiteln�, tak to v praxi nikdy není, 
nebo� prakticky všechny v�cné parametry projektu se v jeho pr�b�hu m�ní, ani naplánování 
projektu zpravidla nem�že být dostate�n� dokonalé). Výsledkem ošet�ení mimo�ádné situace 
bude vždy požadavek na zm�ny v plánu projektu, jejichž uskute�n�ní vyžaduje p�íslušné 
znalosti z oblasti metodiky vývoje IS (V�cné a metodické náležitosti postupu  projektu). 

• Ukon�ením projektu se vždy uzav�e ur�itá �ást vývoje IS (etapa, skupina etap, p�ír�stek 
apod.) - z hlediska metodiky vývoje IS jde o dosažení jistého milníku v životním cyklu IS. 
Milníky, neboli místa, kde se završí jistá ucelená �ást vývoje IS, jsou metodikou vývoje IS 
v�cn� definovány. Jsou to všechny konce etap životního cyklu IS a dále ta místa uvnit� 
jednotlivých etap, která uzavírají ucelenou skupinu �inností (fází, krok� atd.), která má n�jaký 
viditelný a celistvý výstup (nap�íklad ukon�ení analýzy uživatelských požadavk�, nebo 
detailního návrhu programového systému apod.). Milník�m se metodika vývoje IS v�nuje 
v tom smyslu, že jednak definuje jejich v�cnou nápl� (definuje p�íslušný výstup) a jednak 
pot�ebné �ídící náležitosti - kriteria kvality, kterou je t�eba v rámci ukon�ení prací prov��it a 
pot�ebu ú�asti p�íslušných (nejen �ešitelských, ale i uživatelských, managerských a dalších) 
rolí. V tomto bod� se stýká s metodikou �ízení projekt�, která se postupem schvalování 
výstup� a �ízení kvality zabývá obecn�. 

• Hlavním smyslem etapy Ukon�ení projektu je záv�re�né posouzení pr�b�hu a výsledku 
projektu a stanovení (resp. up�esn�ní) p�edpoklad� dalšího vývoje IS. Dalším výstupem, 
d�ležitým pro metodiku vývoje IS, jsou zde zkušenosti projektem získané, jejichž zobecn�ním 
vznikají p�íslušné úpravy metodiky vývoje IS (nov� objevené souvislosti, specifika 
organizace a v ní vyvíjených IS, nové možné varianty vývoje IS apod.). Metodika vývoje IS 
se tak každým ukon�eným projektem zkvalit�uje získanou zkušeností a sou�asn� i tvo�í 
rámec pro zachycení takové zkušenosti (dodává jí kontext - umis�uje ji do p�íslušných 
souvislostí - a formu - zkušenost je t�eba formulovat „jazykem“ metodiky, pomocí jejích 
nástroj� a v rámci daných pravidel). 
Výše diskutované vztahy mezi etapami života systému a problematikou �ízení projekt� jeho 
vývoje jsou velice d�ležitým aspektem problematiky vývoje IS, kterému musí být v každé 
metodice vývoje IS v�nována dostate�ná pozornost.  
 
Z výše popisovaného vztahu mezi „v�cnou“ metodikou vývoje IS a metodikou �ízení projekt� 
je z�ejmé, že metodické náležitosti �ízení projekt� je t�eba považovat za kvalitativn� jiný 
postup,  než je vývoj IS. Tak dnes pojímají  metodiku �ízení projekt� i všeobecn� uznávané 
standardy, jako je p�edevším PMBOK (Project Management Body of Knowledge) od 
spole�nosti PMI (Project Management Institute), nebo podobn� významný PRINCE2, jako 
sou�ást britských státních standard�. 
Pro podporu �ízení projekt� existuje na trhu skupina relativn� samostatných nástroj� – tzv. 
scheduler� – které podporují plánování, operativní �ízení a mnohdy i koordinaci projekt�, a to 
bez ohledu na to, co je jeho v�cným obsahem (p�esn� ve smyslu výše popisované relativní 
samostatnosti obou problematik). 
Co se týká podpory �ízení projekt� nástrojem vývoje IS, lze ji vid�t principiáln� ve dvou 
oblastech (co je možné, aby CASE ud�lal pro �ízení projekt�): 

• podpora týmové práce,  
• CASE jako nástroj �ízení životního cyklu informa�ního systému. 

V oblasti podpory týmové práce je Power Designer vybaven možností sdílet veškerá data 
návrhu systému v externí repository a využívat tak, krom� sdílení dat i další obecné 
databázové vlastnosti pro podporu týmové práce. 
Role CASE jako nástroje �ízení životního cyklu informa�ního systému se týká prakticky 
veškerá tato metodika. Významným rysem Power Designeru je v této oblasti p�edevším silná 
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podpora �ízení (uživatelských) požadavk� na IS, podrobn�ji popisovaná zejména v kapitole 
„Díl D Použití metodiky“ jako nástroj zajišt�ní zp�tné vazby mezi provozem IS a jeho 
postupným vývojem. 
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A.4 Konceptuální a procesní modelování 
 
Jak je popisováno již v kapitole A.1.1 Princip abstrakce a jak je také ilustruje tam použitý 
Obrázek A 11, základem analytických model� je model reality, sestávající ze dvou, vzájemn� 
souvisejících model�: procesního a objektového. Model proces� (procesní model), je tak 
vedle modelu objekt�, jedním ze dvou klí�ových východisek modelu informa�ního systému. 
Oba tyto modely ve skute�nosti tvo�í základ obecného business modelu podniku (nezávislého 
na informa�ním systému a použitelného tak nejen k vývoji informa�ního systému). 
 
Objektový model p�edstavuje statický model reality (businessu) - popisuje z �eho je realita 
složena a jaké jsou základní, podstatné, tedy stálé (statické) složky, �ili objekty a vazby mezi 
nimi. P�ípadné akce (metody) a algoritmy, vázané k objekt�m v jejich životních cyklech, zde 
mají význam též statický - jsou vnímány toliko z hlediska objekt� a jejich dané struktury, 
resp. jsou pod�ízeny tomuto - statickému - pohledu. 
Na úrovni modelu reality se takový model nazývá modelem konceptuálním. Konceptuální 
modelování má své ko�eny v po�átcích datového modelování a úzce souvisí i nap�íklad 
s teorií rela�ních dat. Jedná se o modelování reality prost�ednictvím základních pojm� 
(koncept�) a jejich vzájemných souvislostí. Konceptuální modelování je dnes široce rozvinutý 
samostatný obor s propracovanými nástroji a metodami, jejichž principy se odráží i 
v pravidlech modelování t�íd objekt� pomocí UML. Tato pravidla a principy jsou podrobn�ji 
vysv�tlovány v kapitole B.1.1 Diagram t�íd. 
 
Oproti tomu procesní model je modelem dynamickým v tom smyslu, že, narozdíl od 
statického modelu objekt�, popisuje zm�ny - následnosti akcí, vedoucí od po�áte�ních ke 
koncovým stav�m proces� na základ� obecného (p�eddefinovaného) schematu, vlivem 
nastávajících událostí a jejich vzájemných kombinací. 
Modelování proces� a p�íklon k procesnímu �ízení podnik� je jedním z aktuálních 
trend� sou�asnosti. Zatímco v teorii �ízení je orientace na business procesy relativn� novým 
(až módním) jevem, v metodikách analýzy a návrhu informa�ních systém� nejsou �innosti 
analýzy business proces� až tak nové. V t�chto metodikách lze nalézt �adu r�zných p�ístup� k 
modelování dynamiky reality. N�které jsou zam��eny p�ímo na business procesy (Lundeberg 
M., Goldkuhl G., Nilsson A., 1981, BSP, 1984, Turner, W.S., Langerhorst, R.P., Hice G.F., 
Eilers, H.B., Uijttenbroek, A.A., 1987), nebo alespo� na procesní - dynamické modelování 
(Yourdon, E., 1989). Obvykle jsou však v t�chto metodikách �innosti modelování business 
proces� rozesety mezi ostatní �innosti budování informa�ního systému ve form� analýzy 
sou�asného stavu, analýzy informa�ních pot�eb, analýzy �asových závislostí apod. Jako 
p�íklad metodiky asi nevíce orientované na business procesy viz ISAC (Lundeberg M., 
Goldkuhl G., Nilsson A., 1981). Skute�n� novým pohledem na v�c je zde pot�eba v 
metodikách analýzy a návrhu informa�ního systému odd�lit �innosti modelování business 
proces� od ostatních modelovacích �inností (tedy modelování statické objektové struktury, 
jakož i modelování vnit�ní dynamiky objekt�). Analyzování a modelování business proces� 
by tak m�lo být samostatnou a nezávislou �inností, p�edcházející ostatní �innosti budování IS. 
Hlavním d�vodem tohoto požadavku je skute�nost, že model business proces� je zcela 
universální. Je základem nejenom vývoje informa�ního systému, ale též implementace 
workflow, jakož i �inností BPR (business process reengineering) - viz Obrázek A 15. 
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Obrázek A 15 BPR vs. vývoj IS vs. Workflow Management 

 
Obrázek A 16 ukazuje model business proces� (BPM) a konceptuální objektový business 
model (BOM) jako základnu modelu informa�ního systému. BPM poskytuje informaci o 
pot�ebné struktu�e funkcí rozhraní ve form� produkt�, aktér� a zjišt�ných pot�ebných �inností. 
BOM poskytuje informaci o struktu�e reality ve form� zjišt�ných objekt�, produkt� a aktér�. 
Ve skute�nosti by m�la být v�tšina �inností, tradi�n� považovaných za �innosti vývoje 
informa�ního systému, provád�na formou (a za ú�elem) analýzy business proces�. 
Konceptuální model informa�ního systému má dv� hlavní �ásti. Jádro modelu tvo�í objektový 
model informa�ního systému, který p�edstavuje �istý model reality z hlediska systému. 
Popisuje ty objekty a vazby reality, které má informa�ní systém podporovat (a tudíž 
modelovat). Dynamika reality, obsažená v tomto modelu, je zde vid�na z pohledu objekt� 
samých - jako jejich životní cykly, definující obecn� platná pravidla jejich chování. Okrajová 
- vn�jší �ást konceptuálního modelu informa�ního systému p�edstavuje model chování reality 
z hlediska systému. Popisuje ty reálné procesy a jejich vazby, které mají být informa�ním 
systémem podporovány (a tudíž jím jsou modelovány). �e�eno jazykem informa�ního 
systému zde jde o strukturu funkcí rozhraní vstup�/výstup�. 
 
Je z�ejmé, že oba modely jsou r�znými pohledy z r�zných úhl� na totéž - na realitu jisté 
struktury a jistého chování. Událostmi motivované procesy zm�n v realit� se tak musí prolínat 
parametry "statických" vlastností reality (objekt�, jejich atribut�, s pomocí jejich akcí (metod) 
v rámci definovaných omezení životními cykly dot�ených objekt�). 
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Obrázek A 16 Dv� základní dimenze modelu reality 

 
 Obrázek A 16 ukazuje model (business) reality jako souhrn dvou, vzájemn� 
propojených model�.  
Model objekt� (tedy podstaty - struktury) reality sleduje základní stavební kameny, z nichž 
realita sestává – objekty a jejich vlastnosti (atributy). K takovému popisu existuje specifický 
diagram – Diagram t�íd (Class Diagram), jenž je základním diagramem jazyka UML. Krom� 
existence objekt�, jejich vlastností a vztah� mezi nimi, umož�uje diagram t�íd modelovat i 
akce  k objekt�m vázané (tzv. metody t�íd objekt�). Pomocí dalšího diagramu jazyka UML – 
Stavového diagramu (State Chart) lze model t�íd doplnit o popis základních �asových 
návazností mezi metodami objekt� v návaznosti na události a specifikovat tak pr�b�h a stavy  
tzv. „životního cyklu“ t�ídy objekt�. Metody, vázané k objekt�m, jakož i procesy jejich 
životních cykl�, jenom up�es�ují charakteristiky modelovaných objekt� a vztah� mezi nimi – 
vymezují základní vývojové zákonitosti, jež musí chování reality respektovat (nap�íklad to, že 
objekt Objednávka poté, co je potvrzen, již nesmí m�nit n�které své dané atributy apod.). 
Procesy život� jednotlivých objekt�, narozdíl od podnikových proces�, nesledují žádný cíl, 
nesm��ují k žádnému produktu (ledaže by cílem byl konec života objektu a cílovým 
produktem jeho nebytí). Model tak nep�estává sledovat sv�j základní zájem – modelovat 
strukturu reality a její základní zákonitosti. Jedná se o model bytí, což souvisí i s pojmem 
ontologie, používaným pro modely tohoto typu ve znalostním inženýrství. 
Model v�cných proces� (tedy chování) reality sleduje specifické �azení akcí v realit� do 
v�cných – podnikových (business) proces�. K takovému popisu je zapot�ebí specifický 
diagram – Procesní diagram, popisovaný v kapitole B.1.2 Diagram proces�. Takový nástroj 
doposud není standardizován zp�sobem, podobným standardizaci jazyka UML. Narozdíl od 
procesu životního cyklu objektu je podnikový proces vždy projevem v�le - vždy sm��uje 
k ur�itému cíli, produkuje m��itelný a �iditelný výstup. Modelování takového procesu má tedy 
zcela jiné náležitosti, než modelování životního cyklu objektu (zde nás nap�íklad zajímají 
vstupy a výstupy, jejich významové rozlišení na suroviny/produkty, nebo �ídicí informace 
apod. – viz popis procesního diagramu v kapitole B.1.2). Cílem modelu podnikových proces� 
je postihnout chování reality v termínech akcí a jejich vzájemných �asových návazností 
v závislosti na událostech a stavech proces�. Typické je, že ve svém b�hu kombinují r�zné 
objekty, namísto aby se týkaly objektu jediného (ledaže by tímto objektem byl proces sám, 
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�ímž se ovšem posouváme na vyšší meta-úrove� modelu a debata p�estává mít p�vodní 
smysl). Jedná se o model chování. 
 
Každý z obou model� popisuje realitu z hlediska ur�ité své dimense – bytí, versus chování. 
V obou dimensích mají své místo procesy – bu� ve významu životního cyklu, nebo v�cného 
– cíleného procesu (business process). Z hlediska �ist� „technického“ tedy jak v�cné procesy, 
tak procesy životních cykl� podléhají stejným pravidl�m – vyjad�ují �azení akcí v závislosti 
na událostech a stavech. Rozdíl mezi nimi je toliko významový – životní cyklus je procesním 
vymezením ur�itých zákonitostí, jež musí být respektovány jakýmkoliv chováním, zatímco 
v�cný – cílený proces je popisem tohoto chování - vyjád�ením zp�sobu dosažení ur�itého cíle, 
vytvo�ení ur�itého produktu.  Z výše uvedeného rozdílu jasn� plyne, že k modelování 
podnikových proces� naprosto nesta�í je pojímat z �ist� technického hlediska. Práv� jejich 
ú�elovost, cílenost, tvo�í jejich podstatu. 
 
Dalším podstatným rozdílem mezi ob�ma dimensemi je typ hierarchické abstrakce, která je 
v nich primární – zatímco v modelu t�íd je primární abstrakcí generalizace (t�ídy – objekty 
mohou být zobec�ovány a konkretizovány, nikoliv však d�leny na �ásti), je v modelu proces� 
naopak primární abstrakcí agregace (procesy mohou být d�leny na �ásti – pod-procesy, nebo 
shlukovány do vyšších celk�, jejich zobec�ování však v procesním modelu nemá smysl). 
V každém z obou model� je možné používat oba druhy hierarchické abstrakce, vždy však 
pod�ízen� tomu primárnímu (tak je možné nap�íklad vyjad�ovat jeden objekt jako shluk 
jiných, nic to však nem�ní na tom, že základním principem objekt� je d�di�nost. Tak je 
možné nap�íklad popisovat r�zné variantní cesty procesu, nic to však nem�ní na tom, že 
základním principem proces� je jejich neomezená d�litelnost na �ásti a z toho plynoucí 
relativnost rozdílu mezi pojmy proces a �innost)6.  
 
Krom� rozdíl� mezi dimensemi ukazuje Obrázek A 16 také, co mají spole�ného (jejich 
pr�nik). Jsou to jednak základní procesní náležitosti (události, akce, stavy), jednak i základní 
strukturální náležitosti (atributy). Znamená to, že v obou modelech se pracuje jak s procesy, 
tak i s atributy (v procesním modelu je nap�íklad d�ležité sledovat atributy stavu procesu a 
atributy jeho produkt�, které se obsahov� kryjí s atributy objekt�, jichž se produkty týkají, 
nebo jimi p�ímo jsou). Tento pr�nik obou dimensí vyvolává pot�ebu slad�ní obou model� 
dohromady, aby byla zajišt�na jejich vzájemná konsistence (bezrozpornost). Specifikace 
základních souvislostí obou model� a z nich plynoucích pravidel jejich konsistence, je dalším 
d�ležitým úkolem pro metodiku. Tyto souvislosti jsou podrobn� popisovány v kapitole B.1.4 
Provázání proces� s t�ídami objekt� pomocí jejich životních cykl�. 
 
 

                                                 
6 Nerespektování t�chto rozdíl� je jádrem mnoha problém� slovutných teorií, které tyto mají s podnikovými procesy. Je 
jakousi esencí chyb p�íliš „technokratického“ p�ístupu k podnikovým proces�m i v rámci jejich exaktního popisu 
(modelování). Takto se nap�íklad stále vícemén� neúsp�šn� potýká s podnikovými procesy jazyk UML. 
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A.5 Funk�nost systému 
 
Model reality, popisovaný v p�edchozí kapitole, není jediným obsahovým modelem 
informa�ního systému. Další nutnou složkou obsahového modelu informa�ního systému, 
která dopl�uje Model reality, sestávající z procesního a objektového modelu, je model 
funk�nosti informa�ního systému, jak je také vid�t na obrázku níže: 
 
 

Model 
proces�
(chování 
reality)

Model objekt�
(struktura 

reality)

Model funkcí (obsah 
informa�ního 

systému)

Diagram Datových Tok�

Diagram T�ídDiagram Proces�

Atributy / 
Datové prvky

Události / 
Datové toky

Metody / 
Operace

�innosti / 
Funkce

Události / 
Metody

Stavy / 
Atributy

Model reality

State Chart

Datové 
struktury

 
Obrázek A 17 T�i složky obsahového modelu informa�ního systému 

Funk�ností informa�ního systému se rozumí obsahové vymezení jeho �innosti – tedy jaké 
�innosti podporuje a jak (jaká data / informace poskytuje). Je z�ejmé, že – ve smyslu platnosti 
principu modelování – je funk�nost informa�ního systému také odrazem reálného systému – 
tedy reálných proces�, probíhajících pro pot�ebu, za ú�asti, z v�le, s cílem vytvo�ení, 
eliminace, �i podpory apod. reálných objekt� a jejich vzájemných podstatných vztah�. 
V tomto smyslu je funk�ní model informa�ního systému nutno odvodit z modelu reálných 
proces� a z modelu objekt�. Nicmén� v informa�ním systému samotném – jako sou�ásti 
reálného systému – se procesní a strukturální náležitosti reality projevují jemu specifickým 
zp�sobem: jako data / informace o reálných jevech ve vzájemných souvislostech, v�domí 
jichž je vloženo ve vnit�ních vlastnostech informa�ního systému. Informa�ní systém p�ijímá 
ve form� svých vstup� (datových tok�) informace o reálných jevech (událostech), aby je 
vzájemn� kombinoval za ú�elem odvození informace z jejich vzájemného vztahu. Samotné 
kombinování informací o vzájemn� �asov� nezávislých (asynchronních), avšak v�cn� 
souvisejících jevech, vyžaduje tyto informace ukládat (tedy zapamatovat si událost a �ekat na 
budoucí další, v�cn� související, události)7. K tomu však musí informa�ní systém realitu 

                                                 
7 Typovým p�íkladem m�že být událost „zákazník potvrdil objednávku“,  na niž není vhodné reagovat dodáním zboží 
zákazníkovi d�íve, než tento zaplatí. Je tedy t�eba �ekat na další navazující událost „zákazník zaplatil“ a teprve poté zboží 
expedovat. Informa�ní systém musí tedy nejprve pojmout informaci o potvrzení objednávky, zapamatovat si ji a �ekat na 
p�edpokládanou informaci o zaplacení, na niž pak reaguje pokynem k expedici zboží. Aby takto byl informa�ní systém 
schopen fungovat, musí ovšem „znát“ celou tuto „business kauzalitu“ a mít ji v sob� „zakódovanou“.  
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„znát“, p�esn�ji, musí um�t p�edpokládat základní (esenciální) souvislosti základních 
(esenciálních) reálných jev� a mít tyto o�ekávané souvislosti ve své struktu�e „zakódovány“. 
Obrázek A 17 popisuje prvky, v nichž se funk�ní model p�ekrývá s modelem objekt� (jsou to 
jednak atributy jednotlivých objekt�, realizované v informa�ním systému ve form� datových 
prvk� a jejich struktur (které tak odrážejí vzájemné vztahy objekt�), jednak metody objekt�, 
realizované ve form� operací informa�ního systému a jejich struktur (také odrážející 
vzájemné vztahy objekt�)). Obrázek dále popisuje prvky, v nichž se funk�ní model p�ekrývá 
s modelem proces� (zde jsou to jednak události, na n�ž jednotlivé procesy reagují, realizované 
v informa�ním systému ve form� datových tok� a jejich struktur (ty odrážejí vzájemné vztahy 
proces� – jejich komunikaci), jednak �innosti proces�, realizované ve form� operací a funkcí 
informa�ního systému a jejich struktur (také odrážející vzájemnou komunikaci proces�)). 
Na obrázku je také vid�t spole�ný pr�nik všech t�í model� – spole�nými jmenovateli všech 
bilateráln� spole�ných prvk� jsou jednak datové struktury (odrážející atributy objekt� a 
událostí a jejich esenciální vztahy) a jednak esenciální zákonitosti, odrážející esenciální 
návaznosti �inností a akcí (dané životními cykly objekt�). 
 
Samotný funk�ní obsah IS je tedy specifickým modelem reálného systému, a to v obou jeho 
dimenzích. Pak je ovšem nutné striktn� odlišovat funk�ní obsah informa�ního systému od 
formy jeho realizace (dané jak obecn�ji – technologickým prost�edím, tak konkrétn� 
prost�edím implementa�ním). Tedy model funk�nosti IS, jakkoliv sám je specifickým 
modelem reálného systému, je, z hlediska informa�ního systému, stále modelem obsahovým – 
teprve z n�j jsou odvozovány modely technologické a posléze implementa�ní. N�kte�í auto�i 
proto funk�ní model nazývají také modelem esenciálním (nap�. E.Yourdon ve svém st�žejním 
díle Yourdon, 1988). 
Základním nástrojem modelování funk�nosti IS je Diagram datových tok� (viz Obrázek A 
18). 
 

Symboly

proces
Datový tok Data StoreTerminátor

Zákazníci
Skladové hospodá�ství

Objednávky

1. 
P�íjem 

objednávky

Zákazníci

Faktury

Zákazníci

Objednávky
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objednávky

data objednávky

údaje nového 
zákazníka

data dodávky

dodací list

faktury

platby data faktury

realizace 
objednávky

data 
dodávky

data objednávky

datum  zaplacení

jméno a adresa 
zákazníka
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zákazníka
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3. 
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Obrázek A 18 Diagram datových tok� 
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Diagram datových tok� (resp. hierarchická soustava t�chto diagram� pro celý systém) 
znázor�uje jak data protékají systémem funkcí informa�ního systému od svého vzniku (u 
„terminátoru“) až po finální spot�ebu („terminátorem“). Tyto p�irozené (rozum�j: povahou 
reálného systému dané) toky dat jsou na své cest� p�erušovány ukládáním do „datastor�“, a to 
z d�vodu pot�eby �ekat na další informace o dalších jevech, které pak bude t�eba interpretovat 
v kontextu informací uložených. 
Diagram datových tok� je v této metodice realizován v rámci jazyka UML, ve form� 
specifického profilu tohoto jazyka na bázi modelu t�íd, kde funkce, datastory a terminátory 
zastupují specifické stereotypy t�íd, datové toky pak specifický stereotyp asociace. P�irozená 
hierarchická struktura diagram� je zde realizována vazbou mezi funkcí (t�ídou stereotypu 
<<function>>) a souvisejících diagramem datových tok� (diagramem t�íd stereotypu <<data 
flow diagram>>). Detailní principy a pravidla použití diagramu datových tok�, jakož i 
související technika návrhu funk�ní struktury systému zkoumáním událostí, jsou p�edm�tem 
zájmu kapitoly B.1.5. 
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A.6 Požadavky na IS a jejich role v procesu vývoje IS 
 
Požadavkem se obecn� rozumí jednotka pot�ebnosti funkcionality nebo jiné vlastnosti 
systému.  
Pojem požadavek m�že mít širší, nebo užší význam: 

• uživatelský (užší) – znamená subjektivní požadavek, kladený uživatelem na systém, 
• obsahový (širší) – znamená požadavek na obsah systému, obecn� jakýkoliv d�vod 

k pot�eb� jisté funkcionality �i vlastnosti systému. Krom� fyzického požadavku 
uživatele m�že požadavek vzniknout na základ� zm�ny strategie spole�nosti nebo jako 
výsledek analýzy podle pravidel a technik metodiky, který odhalil pot�ebu modelovat 
systémem jisté reálné zákonitosti, nebo formální d�vod kladený normou, �i 
standardem apod. 

 
V celé metodice se pojmem požadavek myslí širší obsahové pojetí požadavku, pokud není 
uvedeno jinak. 
Obsahové požadavky, narozdíl od uživatelských,vznikají už p�ed zavedením systému do 
provozu. Tyto požadavky m�žeme hierarchicky �lenit. Nejvyšším stupn�m jsou požadavky 
p�ímo vyplívající ze strategie organizace, nejnižším stupn�m jsou požadavky detailní analýzy 
a návrhu. Mezi požadavky jednotlivých úrovní existuje p�í�inný vztah. Požadavek nižší 
úrovn� by m�l vždy být �áste�ným �ešením n�kterého požadavku vyšší úrovn� a naopak 
požadavek vyžší úrovn� by m�l být p�esným sjednocením (agregací) požadavk� nižší úrovn�. 
Pokud tomu tak není, je velmi pravd�podobné, že n�která z fází životního cyklu vývoje 
informa�ního systému prob�hla neúpln� nebo není v souladu s p�edchozí fází. Pomocí 
hierarchie požadavk� je možné ke každé jednotlivé funkci systému vždy najít jaký má vztah 
ke strategii organizace - jak konkrétn� ur�ité �ásti IS podporují strategické cíle. 
 
Analýzou požadavk� se rozumí systematický proces s cílem objevení podstaty – p�vodu 
požadavku. Jedná se o analytickou �innost, probíhající od za�átku analýzy systému až po 
ukon�ení provozu systému. Tato �innost spo�ívá v získávání, t�íd�ní (ve smyslu typ� 
požadavk� i hierarchie) a ov��ování relevantnosti požadavk� na systém a definování 
následných akcí pro uspokojení relevantních požadavk� – od relativn� jednoduchých zm�n 
v implementaci systému až po úpravy proces� a zm�nu strategie organizace. 
 
Pro pot�ebu analýzy je t�eba požadavky d�lit na: 

• Funk�ní 
Fun�ní požadavky reprezentují požadavky na funk�ní obsah informa�ního systému. Vznikají 
už p�i tvorb� strategie spole�nosti a postupn� jsou detailizovány až na úrove� požadavk� na 
elementární funkce systému. 

• Technologické 
Technologické požadavky vznikají po ur�ení technologií, které budou na realizaci 
informa�ního systému použity, nap�. ur�ení opera�ního systému, typu databázového systému, 
atp. 

• Designové 
Designové požadavky se �eší v úrovni realizace systému. Sem pat�í nap�íklad požadavky na 
vzhled uživatelského rozhraní, rychlost odezvy. apod 
 
Výše uvedená klasifikace požadavk� je základním nástrojem analýzy požadavk� s cílem 
specifikace projektových zám�r� pro budoucí vývoj systému. V tomto smyslu je analýza 
požadavk� také d�ležitým prvkem zp�tné vazby mezi provozem informa�ního systému a jeho 
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vývojem (vývojovými zm�nami). Objektivní pot�eba zm�n a nových vývojových verzí 
informa�ního systému je signalizována práv� ve form� požadavk� na n�j. Tyto požadavky 
p�icházejí od vedení spole�nosti, poté od analytik� a vývojá�� a po zavedení systému do 
provozu i od uživatel�. Proto je d�ležité ve všech fázích životního cyklu systému udržovat 
aktuální hierarchii požadavk� a �ídit jejich konzistenci. 
 

 
Obrázek A 19 Hierarchie a typy požadavk� na IS 

Povšimn�me si, že takto pojatá klasifikace požadavk� je v souladu se záladními principy 
metodiky: 

• hierarchie požadavk� je v souladu s principem hierarchické abstrakce na bázi 
agregace 

• d�lení na t�í typy požadavk� je v souladu s principem t�í architektur. 
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A.7 Podrobn�jší postup etap analýzy a návrhu IS 
Podrobn�jší postup etap analýzy a návrhu, jejich rozd�lení do jednotlivých skupin krok� a 
krok�, ukazuje následující obrázek: 
 

Etapy Analýzy a návrhu

Vytvo�ení globálního 
funk�ního, 
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(subsystému)
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(subsystému) 
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(subsystému)
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DETAILNÍ NÁVRH 
SYSTÉMU

Detailní 
analýza 
proces�
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vývoje 

jednotlivých 
komponent
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Obrázek A 20 Postup etap analýzy a návrhu 

 
V této kapitole jsou popisovány sou�asn� etapy globální a detailní analýzy a návrhu, a to 
zejména proto, že jejich vzájemné provázání je natolik úzké, že je zapot�ebí �adu jejich 
spole�ných aspekt� vnímat spole�n�.  
Jak ukazuje i Obrázek A 20, v obou etapách se provádí jak analýza, tak návrh (design) 
systému. V etap� globální analýzy a návrhu  
V následujících podkapitolách jsou stru�n� charakterizovány a vysv�tleny jednotlivé uvedené 
kroky postupu. 

A.7.1 Kroky globálního návrhu 
 
Cílem globálního návrhu je p�edevším zmapování všech podstatných okolností, jimiž je dán 
obsah a struktura informa�ního systému, a to na globální úrovni, a p�edevším rozd�lení 
systému na jednotlivé relativn� samostatné funk�ní celky, které budou realizovány r�znými 
zp�soby. D�ležitým efektem takového rozd�lení je práv� možnost zam��it se v detailní 
analýze pouze na relevantní �ásti systému (ty, které detailní analýzu objektivn� vyžadují). 
 
Globální zam��ení znamená orientaci na celek, a to na úkor detail�. D�ležitým kriteriem je 
zde tedy úplnost (tedy postižení všech podstatných faktor�, p�sobících p�edevším na systém 
jako celek), narozdíl od podrobnosti, která je naopak klí�ovým p�edm�tem zájmu analýzy 
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detailní. Úrove� podrobnosti je t�eba zvolit tak, aby byla co nejmenší (nejhrubší) p�i 
zachování úplnosti (aby nic podstatného nebylo vynecháno) – to je také hlavním úkolem 
všech použitých metod v této etap�.  
Globální návrh zahrnuje jak modely analytické, tak i konstruk�ní (designové), obojí globáln� 
zam��ené. Základními výchozími analytickými modely jsou: 

• Globální konceptuální model business objekt�, 
• Globální model business proces�,  
• Globální funk�ní model systému. 

Z t�chto model� je, zohledn�ním specifických charakteristik technologické a implementa�ní 
povahy, dále odvozen globální technologický model systému, který bude pozd�ji rozpracován 
ve fázi detailního designu systému. 
D�ležitými finálními kroky globálního návrhu je jednak výb�r subsystém� k detailní analýze, 
u�in�ný na základ� globálního rozhodnutí o zp�sobu vývoje jednotlivých komponent 
(funk�ních celk�) systému, jednak vymezení specifických a omezujících faktor� pro další 
vývoj jednotlivých subsystém�. 
 

A.7.1.1 Vytvo�ení globálního funk�ního, procesního a  objektového modelu 
Cílem tohoto kroku je globáln� zmapovat obsah informa�ního systému, a to ve vazb� na 
reálný - business systém a veškeré podstatné aspekty organizace, jako je strategie, organiza�ní 
a technologická infrastruktura a další. 
Základním výstupem tohoto kroku je: 

• Globální konceptuální model business objekt�, popisující existenci a hlavní atributy 
základních business objekt� a jejich vzájemných vztah�. Existence objekt� a jejich 
vztah� je formální definicí základních omezení (business pravidel), která bude muset 
informa�ní systém respektovat – modelovat, 

• Globální model business proces�, popisující hlavní – základní business procesy a 
jejich vzájemné vztahy (komunikaci). Model proces� a jejich komunikace je 
vymezením základních požadavk� / zám�r� na chování business systému, která bude 
muset informa�ní systém podporovat – modelovat, 

• Globální funk�ní model systému, popisující základní funk�ní celky systému. Globální 
funk�ní model poskytuje p�edevším dekompozici systému na funk�n� vymezené sub-
systémy. Jednotlivé subsystémy musí být funk�n� homogenní (pokrývat v�cn� 
související oblast �inností business systému) a relativn� uzav�ené (vyžadovat 
minimální komunikaci s jinými subsystémy). 

 
V tomto kroku je vhodné použít analytické metody, zam��ené na zmapování základních 
globálních souvislostí reálného systému, které mají kritický vliv na informa�ní systém jako 
celek. Jedná se p�edevším o  

• strategii organizace,  
• její podnikové procesy,  
• organiza�ní strukturu  
• a s tím související informace o  

o jevech (událostech) a  
o objektech v rámci organizace existujících a p�sobících.  

Jednou z nejvhodn�jších takových metod je Business System Planning (BSP), podrobn�ji 
popisovaná nap�íklad v �epa, 1999, nebo �epa, 2005. 
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A.7.1.2 Ur�ení kritérií a výb�r implementa�ního prost�edí 
Cílem tohoto kroku je globáln� zmapovat základní známá omezení a kritické faktory, dané 
sou�asným stavem, momentálními okolnostmi, použitou technologií, �i technologickými 
zám�ry apod. Jde o omezení a kritické faktory, které budou mít podstatný vliv na možnosti 
realizace informa�ního systému.  
V p�ípad�, kdy je v této etap� již detailn� známo implementa�ní prost�edí, je základní sada 
kriterií zpravidla dána tímto prost�edím. V p�ípad�, kdy implementa�ní prost�edí není ur�eno, 
je t�eba, na základ� globálních charakteristik a faktor�, vyplynuvších z výsledku p�edchozího 
kroku, ur�it základní charakteristiky, které implementa�ní prost�edí bude mít (nap�íklad d�raz 
na internetové technologie díky teritoriálnímu rozmíst�ní, �i heterogenit� uživatelského 
rozhraní, nebo uzav�ený systém s d�razem na bezpe�nost dat apod.). 
Výstupy tohoto kroku budou d�ležitým podkladem pro Detailní specifikaci kriterií designu ve 
fázi detailního designu. 
 

A.7.1.3 Vytvo�ení hrubého technologického modelu 
Cílem tohoto kroku je vytvo�it základní globální p�edstavu o technologickém uspo�ádání 
systému.  
Podkladem k takové p�edstav� je: 

• Základní rozd�lení systému na subsystémy, 
• Zvolené charakteristiky a kriteria implementa�ního prost�edí. 

V tomto kroku jsou ur�eny základní technologické celky systému – komponenty a je globáln� 
zmapováno rozmíst�ní komponent v jednotlivých fyzických místech systému. 
Technologický model je globální – tedy jednotlivé komponenty a jejich fyzické umíst�ní 
mapují základní funk�ní celky systému, dané globálním funk�ním modelem. 
U standardn� �ešitelných komponent je zpravidla jejich další design ur�en p�íslušným 
prost�edím. Individuáln� �ešené komponenty pak budou muset být p�edm�tem detailního 
designu tak, jak je popisován níže. 
 

A.7.1.4 Ur�ení zp�sobu vývoje jednotlivých komponent 
Cílem tohoto kroku je, na základ� výsledku p�edchozího kroku - globální p�edstavy o 
technologickém uspo�ádání systému – rozhodnout o zp�sobu vývoje jednotlivých 
technologických komponent.  
 
V zásad� je hlavním, universálním kriteriem takového rozhodnutí míra standardnosti 
p�íslušné komponenty. Dob�e standardizovatelné oblasti by m�ly být pokryty pokud možno 
standardním �ešením (nap�. modulem ERP, �i jiným parametrizovatelným standardním 
technologickým celkem). Naopak, standardizovatelné oblasti budou muset být podrobeny  
Detailní analýze a designu a implementovány zpravidla specifickým zp�sobem. 
 
Na výstup tohoto kroku p�ímo navazuje následující krok Výb�r subsystém� k detailní analýze. 
 

A.7.1.5 Specifikace vliv� navrhovaného systému na organizaci 
Cílem tohoto kroku je posoudit vliv navrženého systému na organizaci.   
Tento krok je d�ležitý zejména pro následný krok výb�ru subsystém� k detailní analýze, kde 
je vliv systému na organizaci d�ležitým hlediskem rozhodování o dalším postupu analýzy 
(zejména detailní analýzy).  
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Krom� následného kroku výb�ru subsystém� k detailní analýze je vliv systému na organizaci 
d�ležitým faktorem dalšího postupu. 

A.7.1.6 Výb�r subsystém� k detailní analýze  
Cílem tohoto kroku je vybrat subsystémy, které bude nutno podrobit detailní analýze a 
sou�asn� stanovit základní rysy dalšího postupu vývoje systému, zohled�ující jak samotnou 
povahu subsystému (ur�ující nutný/možný zp�sob jeho realizace), tak i specifické vn�jší 
podmínky jeho realizace (nap�íklad situa�ní faktory, priority organizace apod.). 
 
Výb�r subsystém� k detailní analýze je dán ze dvou stran: 

• Ur�eným zp�sobem realizace komponenty (použití standardního �ešení versus 
specifický vývoj „na míru“), 

• Faktory, plynoucími ze zjišt�ného vlivu na organizaci. 
 
Na základ� posouzení výše uvedených dvou dimenzí výb�ru subsystém� k detailní analýze 
pak m�že být rozhodnuto o detailech dalšího postupu. Výsledkem je posléze specifikace 
jednotlivých p�ír�stk� jako základního východiska stanovení plánu navazujících vývojových 
projekt�. 
 

A.7.1.7 Vymezení specifických a omezujících faktor� vyvíjeného systému 
(subsystému)  

Cílem tohoto kroku je vymezit specifické a omezující faktory pro další vývoj jednotlivých 
subsystém�.  
 
Specifické a omezující faktory jsou vždy poplatné ur�enému zp�sobu vývoje daného 
funk�ního celku – subsystému. Typicky u standardizovatelných subsystém�, �ešených 
nap�íklad moduly ERP, nebo jiným standardním �ešením, plynou specifika a omezení ze 
zvoleného realiza�ního prost�edí (aplikace). Naopak u subsystém� specifických, které bude 
nutno podrobit detailní analýze a posléze realizovat specifickým zp�sobem, platí spíše 
obecn�jší faktory a omezení, definované namnoze metodikou – podrobnosti jejich realizace a 
zvoleného prost�edí zpravidla v této etap� nejsou známy, naopak je t�eba p�edpokládat, že 
jejich pot�eba bude up�esn�na až teprve na základ� detailní analýzy t�chto subsystém�. 
 
Vymezení specifických a omezujících faktor� vyvíjeného systému je, vedle zjišt�ného vlivu 
na IS na organizaci, dalším d�ležitým hlediskem, rozhodujícím o detailech dalšího postupu. 
 

A.7.2 Kroky detailní analýzy 
 
Cílem detailní analýzy systému je rozpracování vybraných funk�ních oblast (subsystém�) do 
„absolutního detailu“, tedy do detailu, vhodného k následnému designu a implementaci. 
Absolutnost detailu je zde metodicky dána – je definována použitými principy a technikami, 
které jsou podrobn�ji popisovány v díle B této publikace.  
Narozdíl od globálního návrhu zde již není hlavním cílem úplnost celého systému (detailní 
analýza se týká pouze vybraných subsystém�), ale úplná podrobnost na úkor celistvosti. 
K tomu musí být systém, jako celek, kvalifikovan� rozd�len do takových �ástí, které povedou 
k identifikaci t�ch funk�ních oblastí (subsystém�), jejichž detailní analýza je objektivn� 
nutná. To je také jeden z hlavních úkol� globálního návrhu, k jehož spln�ní disponuje již 
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zmi�ovanými nástroji a technikami, které jsou ješt� podrobn�ji popisovány v dílu B této 
publikace. 
 
Detailní analýza systému zahrnuje následující analytické modely: 

• Detailní konceptuální model business objekt�, 
• Detailní model business proces�,  
• Detailní funk�ní model systému, 
• Stavový model životních cykl� klí�ových objekt�. 

 
Na základ� detailní analýzy proces� a objekt� jsou nejprve vytvo�eny oba detailní modely 
(proces� a objekt�), které jsou posléze vnit�n� provázány prost�ednictvím stavového 
diagramu, popisujícího životní cykly klí�ových objekt� (resp. t�íd objekt�). Z t�chto model� 
je odvozena detailní dekompozice funk�ního modelu, a to až do úrovn�, vhodné k následné 
analýze událostí a reakcí systému na n�, na jejímž základ� je detailizován funk�ní model. 
Posledním krokem je balancování všech detailních model� podle daných pravidel. 
   

A.7.2.1 Detailní analýza objekt� 
Cílem tohoto kroku je detailn� specifikovat soustavu reálných (tzv. business) objekt� dané 
oblasti, a to ve form� diagramu t�íd a jejich vztah�. Základním výchozím modelem je zde 
globální model objekt� z p�edchozí etapy. Detailní analýza objekt� se pak odehrává toliko na 
vybraných objektech globálního modelu – t�ch, které podstatným zp�sobem figurují ve 
vybrané funk�ní oblasti (p�ír�stku). 
Narozdíl od globálního modelu objekt�, zde je u jednotlivých t�íd t�eba popisovat nejenom 
atributy, ale i akce k nim vázané – tzv. „metody“ objekt�. Metody musí vyjad�ovat 
konceptuální – tedy esenciální reálné akce, které objekt prování, nebo jsou na n�m provád�ny.  
U jednotlivých klí�ových t�íd objekt� jsou popisovány jejich „životní cykly“ ve form� 
stavového diagramu. Klí�ovými t�ídami jsou zde myšleny takové t�ídy objekt�, které hrají 
podstatnou roli ve vztahu k business proces�m. Z hlediska proces� jsou to zejména ty t�ídy, 
které p�edstavují jednak cílové produkty proces�, jednak jejich klí�ové aktéry. Smyslem 
popisu životního cyklu objektu je pak p�edevším specifikovat základní objektivní omezení 
(business constraints, business rules), a to formou procesního popisu (životní cyklus je 
popisován jako proces – následnost jednotlivých stav� objektu, dosahovaných vlivem jeho 
akcí - metod). 
Podrobn�jší popis analýzy objekt� je v dílu B této publikace. 
 

A.7.2.2 Detailní analýza proces� 
Cílem tohoto kroku je detailn� specifikovat soustavu reálných (tzv. business) proces� dané 
oblasti, a to na úrovni „absolutního detailu“. Tímto „absolutním detailem“ – tedy z hlediska 
obsahu elementární úrovní popisu procesu – se zde rozumí úrove� elementárních událostí. 
Business procesy, popisované detailn� v tomto kroku, p�edstavují zcela jiné procesy, než jsou 
životní cykly objekt� – zatímco proces života objektu slouží v analytických modelech jako 
specifikace základních omezení (business rules), nem�nných vlastností - zákonitostí reálného 
systému, business proces vyjad�uje v�li, má cíl, specifikuje soustavu akcí, vedoucích 
k realizaci tohoto cíle. Proto také pouze business procesy vnímá metodika jako popis chování 
reality, zatímco popisy život� jednotlivých objekt� vnímá jako specifikaci podmínek, jež 
musí každý business proces respektovat.  
Podrobn�jší popis analýzy proces� je v dílu B této publikace. 
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A.7.2.3 Dekompozice funk�ního modelu 
Cílem tohoto kroku je dekomponovat (rozložit) funkcionalitu zvolené oblasti až do úrovn�, 
vhodné k následné analýze událostí a reakcí systému na n� (viz následující krok), a to s cílem 
detailizace funk�ního modelu až na úrove� „absolutního detailu“, k níž dojde v kroku 
následujícím. 
Tento krok je nutný pouze v p�ípad�, kdy detailn� analyzovaná funk�ní oblast je natolik 
rozsáhlá, že by nebylo možné použít techniku analýzy událostí (zmi�ovanou v následném 
kroku) na celou tuto oblast – není tedy zvládnutelné detailn� popsat celou funk�ní oblast 
najednou – jednou analýzou událostí. 
 

A.7.2.4 Detailní analýza událostí a reakcí systému 
Cílem tohoto kroku je detailizace funk�ního modelu až na úrove� „absolutního detailu“. 
Detailizace probíhá ve struktu�e, ur�ené p�edchozí dekompozicí funkcí. „Absolutní detail“ – 
tedy z hlediska obsahu elementární úrove� popisu – je zde ur�en úrovní elementárních 
událostí. Toto kriterium se zde stejné, jako u analýzy proces�. 
Základní technikou, používanou k vytvo�ení detailního funk�ního modelu na úrovni 
jednotlivých esenciálních událostí, je technika analýzy událostí a reakcí na n�, jejíž základ je 
popisován origináln� v Yourdon, 1988, podrobn�ji pak v �epa, 1999. Tato technika 
p�edstavuje specifické vnímání chování (dynamiky) reality jako souhrnu esenciálních událostí 
a jejich vzájemných souvislostí. Funk�nost informa�ního systému je potom p�ímým odrazem 
souvislostí (kombinace) jednotlivých událostí – funkce p�edstavuje reakci systému na 
kombinaci událostí, pot�eba ukládat data v systému je pak p�ímým odrazem nutnosti 
kombinovat r�zné události v systému.  
Podstata detailní analýzy událostí, jako základu specifikace funk�nosti, byla vysv�tlena již 
v kapitole A.5 a tato technika je také podrobn�ji popisována v kapitole B.1.5. 
 

A.7.2.5 Balancování funk�ního, procesního a objektového modelu 
Cílem tohoto kroku je finální vybalancování všech analytických model� s cílem dosažení 
jejich úplné konsistence. K tomu metodika poskytuje pravidla konsistence a nástroje a 
techniky jejího dosažení, již n�kolikrát zmi�ované v p�edchozím textu. Podrobn�ji jsou tato 
pravidla, postupy a nástroje, popisovány v dílu B této publikace. 
 

A.7.3 Kroky designu  
 
Cílem designu systému je navrhnout realizaci obsahu IS, jenž je dám analytickými modely, 
v daném technologickém prost�edí. Technologickým prost�edím se zde rozumí použitá 
technologie, jež s sebou vždy nese ur�ité specifické principy a p�edur�ené zp�soby realizace 
(nap�íklad prost�edí rela�ních databází striktn� p�edur�uje zp�sob realizace datových celk� a 
vztah� mezi nimi, jenž, z hlediska obecných kriterií pružnosti a nezávislosti systému, 
neumož�uje jeho plnou optimalizaci v t�chto vlastnostech. Zato nabízejí rela�ní databáze 
technologické �ešení zvládnutí z toho plynoucích potenciálních nebezpe�í nekonsistence 
systému nap�íklad v podob� mechanismu integritních omezení. Tím je také pom�rn� p�esn� 
ur�en zp�sob realizace systému s takovou technologií, jenž je radikáln� odlišný od možných 
zp�sob� realizace v jiných prost�edích – nap�íklad v prost�edí internetových technologií 
s použitím jazyka Java bez databázového systému).  
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Z hlediska systému jako celku je t�eba vždy uvažovat soub�žn� r�zná technologická prost�edí. 
R�zné �ásti obsahu systému tak musí být realizovány r�znými zp�soby, které jsou v r�zné 
mí�e p�edur�eny zvoleným zp�sobem realizace dané �ásti (funk�ní oblasti - subsystému), jak 
již bylo v p�edchozím textu n�kolikrát zmi�ováno. To je také d�vodem k pe�livému zvážení 
zp�sob� realizace jednotlivých subsystém� již ve fázi globálního návrhu (viz výše). Každý 
informa�ní systém je totiž ze své podstaty heterogenní – je složen z r�zných modul�, 
realizovaných r�znými zp�soby v r�zných technologických prost�edích. Proto je zejména 
d�ležité sledovat spole�né hodnoty systému, na jejichž základ� je teprve možné rozvoj 
systému smyslupln� �ídit. Touto spole�nou hodnotou je p�edevším obsah systému – tedy jeho 
obsahový model, nebo ješt� p�esn�ji procesn�-objektový model business systému8. 
 

A.7.3.1 Detailní specifikace kriterií designu 
Cílem tohoto kroku je ur�it detailní kriteria designu systému. Metodika obsahuje obecnou 
p�edstavu o základních kriteriích designu. V  konkrétním p�ípad� každého systému je pak 
t�eba uvažovat specifickou soustavu kriterií (n�která obecná kriteria v daném p�ípad� neplatí, 
n�která platí modifikovan�, mají r�zné váhy, resp. se r�zn� podmi�ují apod.). Detailní design 
tedy vždy musí za�ít podrobnou specifikací kriterií. 
Specifikovaná kriteria potom slouží v dalším postupu designu jako základní a pr�b�žné 
m��ítko kvality a konsistence jednotlivých rozhodnutí. 
Podrobn�jší popis postupu designu je v kapitole B.2 této publikace. 
 

A.7.3.2 Detailní specifikace komponent  
Cílem tohoto kroku je stanovit vhodnou architekturu komponent (technologických �ástí) 
systému, spl�ující obecné principy designu, a to v rámci specifikovaných kriterií. K tomu 
metodika poskytuje obecnou p�edstavu jednotlivých typových architektur (architektonických 
vzor�). Komponentou systému se obecn� rozumí souhrn programových �ástí, tvo�ících celek s 
definovanými odpov�dnostmi.  
Tento krok je t�eba provád�t soub�žn� s následujícím krokem specifikace procesní 
architektury a v jejich vzájemné interakci. Jednotlivá rozhodnutí o komponentách a 
„procesech“ se totiž vzájemn� podmi�ují a ovliv�ují. 
Podrobn�jší popis postupu designu je v kapitole B.2 této publikace. 
 

A.7.3.3 Detailní specifikace procesní architektury 
Cílem tohoto kroku je stanovit vhodnou architekturu proces� systému. Procesní architekturou 
se obecn� rozumí struktura nezávislých proces� popisující b�h systému. Obecným smyslem je 
pak navrhnout takovou strukturu systémových proces�, která nemá úzká místa a maximáln� 
využívá koordinaci sdílení zdroj� s aktivními objekty. 
 
Tento krok je t�eba provád�t soub�žn� s p�edchozím  krokem specifikace komponent a 
v jejich vzájemné interakci. Jednotlivá rozhodnutí o komponentách a „procesech“ se totiž 
vzájemn� podmi�ují a ovliv�ují.  
Podrobn�jší popis postupu designu je v kapitole B.2 této publikace. 
 
                                                 
8 Tento fakt je též dob�e vid�t v nejnov�jším trendu vývoje tzv. „integra�ních nástroj�“ (integra�ních platforem, �i 
middleware), které staví integraci na v�domí základního obsahového modelu business proces� organizace s tím, že práv� 
business procesy ur�ují jednotlivým složkám, z podstaty heterogenního informa�ního systému, pot�ebný kontext. Jedním 
z p�edstavitel� takových nástroj� je i Sybase Integration Orchestrator, zmi�ovaný též v dílech B a C této publikace. 
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A.7.3.4 Vytvo�ení logického schéma dat  
Cílem tohoto kroku je vytvo�it logické schéma dat pro zvolené prost�edí realizace datové 
základny systému. Tento krok je zejména d�ležitý v p�ípad� rozhodnutí o realizaci datové 
základny v prost�edí databáze (nap�íklad rela�ní databáze), jelikož databázové technologie 
siln� p�edur�ují zp�sob realizace  
Logickým schematem dat se rozumí rozvržení obsahu datové základny do jednotlivých 
logických celk�, poplatných dané technologii (nap�íklad do tabulek rela�ní databáze, 
stromové struktury uzl� databáze hierarchické, nebo soubor� s p�ímým, �i sekven�ním 
p�ístupem k dat�m apod.). Jedná se stále o rozvržení logické, protože se ješt� neuvažuje 
konkrétní realizace (fyzická realizace - implementace), pouze základní logika daného 
prost�edí. R�zná realiza�ní prost�edí datové základny (zejména databázové systémy) 
zpravidla pom�rn� p�esn� definují „logiku“ své technologie, a to na obecné úrovni – na úrovni 
standard� (viz nap�. rela�ní standardy, standardy jazyka SQL apod.). 
 

A.7.3.5 Kompletace technologického modelu systému (subsystému) 
Cílem tohoto kroku je shrnutí technologického modelu systému ve vzájemných souvislostech, 
zejména ve vazb� jednotlivých komponent na jednotlivé �ásti datové základny a jednotlivé 
fyzické uzly systému, a to na úrovni, vhodné k fyzické realizaci – implementaci9. 
 

A.7.3.6 Specifikace výstup� systému (subsystému)  
Cílem tohoto dopl�kového kroku je, na základ� kompletního technologického modelu 
systému, detailn� specifikovat jednotlivé výstupy systému, a to v�etn� jejich formy a specifik, 
daných p�íslušným fyzickým umíst�ním komponenty. 
 

A.7.3.7 Specifikace vstup� a opera�ních procedur 
Cílem tohoto dopl�kového kroku je, na základ� kompletního technologického modelu 
systému, detailn� specifikovat jednotlivé vstupy systému a opera�ní procedury (tedy 
procedury, spojené s provozem systému), dané jednak obecn�ji p�íslušnou komponentou, 
jednak konkrétn� p�íslušným fyzickým umíst�ním komponenty. 
 

A.7.4 Záv�re�né kroky 
 
Následující kroky uzavírají a finalizují záv�ry jednotlivých díl�ích krok� p�edchozího 
postupu. 

A.7.4.1 Záv�re�ná revize návrhu systému (subsystému) 
Cílem tohoto kroku je celkov� posoudit návrh systému p�edevším s cílem souhrnného 
zhodnocení vzájemného provázání jednotlivých úhl� pohledu (analýza versus design, procesy 
versus objekty, versus funk�nost, apod.). V dosavadním postupu analýzy a návrhu byly 
veškeré pohledy na systém díl�í, v tomto kroku je p�íležitost znovu (jako na po�átku – u 
globálního návrhu) zaujmout globální pohled na systém a fináln� posoudit jeho celistvost.  
 

                                                 
9 úrove�, která je vhodná k implementaci, se p�irozen� liší podle zvoleného zp�sobu realizace (bude nap�íklad zcela jiná u 
komponenty vyvíjené na míru – tam bude muset být velmi detailní - a u komponenty, realizované standardním modulem 
ERP, který m�že veškerou realizaci redukovat toliko na nastavení základních parametr� modulu). 
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A.7.4.2 P�íprava plánu testování systému (subsystému) 
Cílem tohoto kroku je p�ipravit plán testování systému jako celku.  
Problematika testování není touto metodikou typicky pojímána jako jednorázová záležitost, 
ale jako integrální sou�ást postupu vývoje systému, integrovaná do jednotlivých princip�, 
metod a technik. Tak nap�íklad analytické modely umož�ují „testovat“ obsahovou správnost 
úvah jednak v mezích svého úhlu pohledu (pomocí princip� a pravidel návrhu daného modelu 
– nap�íklad pravidly popisu business procesu, pravidly modelování objekt�, nebo pravidly 
návrhu funk�ní struktury zkoumáním událostí), jednak i z hlediska jejich p�ekryv� a 
vzájemných souvislostí (v podob� tzv. konsisten�ních pravidel). 
Podobn� i v oblasti designu systému nap�íklad zvolená kriteria designu specifikují kvalitativní 
požadavky na jednotlivá u�in�ná rozhodnutí, která jsou pak jimi permanentn� „testována“ 
z hlediska obsahové korektnosti a vztahu k celku. 
P�esto, že základní testování je výše popsaným zp�sobem pr�b�žn� ošet�ováno celým 
postupem, je v postupu po�ítáno i se záv�re�ným souhrnným testováním systému (resp. jeho 
p�ír�stku), a to s cílem jednak tradi�ního ov��ení a prokázání funk�nosti jako celku, jednak 
up�esn�ní p�ípadného dalšího kola požadavk� na zm�ny na bázi „prototypového“ p�ístupu. 
 

A.7.4.3 Up�esn�ní požadavk� na organizaci 
Cílem tohoto kroku je navázat na krok globálního návrhu „Specifikace vliv� navrhovaného 
systému na organizaci“ a na krok designu  a rozvést jeho záv�ry ve sv�tle celkového návrhu. 
Výstupem tohoto kroku je zejména návrh organiza�ních, personálních a kvalifika�ních zm�n, 
celková specifikace opera�ních procedur a další. 
 

A.7.4.4 P�íprava plánu implementace a zavád�ní systému (subsystému) 
Cílem tohoto kroku je p�ipravit plán implementace a zavád�ní systému, jako následný krok 
metodického postupu (viz následující etapy Implementace a Zavedení systému).  
 
Tento krok již není krokem obsahovým, ale p�edstavuje spíše �ídicí dimenzi postupu vývoje 
IS. P�i plánování vývoje IS (resp. jeho �ásti – tedy p�ír�stku) jako projektu, byla naplánována 
základní následnost jednotlivých etap a hrubý obsah jejich �inností výstup�. V tomto bod� 
postupu – po finalizaci všech obsahových krok� analýzy a návrhu systému – je možné 
existující hrubou p�edstavu postupu zpodrobnit na základ� zjišt�ných skute�ností (analýzou) a 
u�in�ných rozhodnutí (designem). 
 

A.7.4.5 Záv�re�ná revize návrhu a kompletace dokumentace 
Tento krok uzavírá celou analýzu a návrh systému finálním globálním posouzením výstup� ve 
vzájemných souvislostech a kompletací jeho dokumentace.  
Podobn� jako p�edchozí krok, i tento již není �ist� obsahovým, ale p�edstavuje z�ásti i �ídicí 
dimenzi postupu vývoje IS – výsledná dokumentace má povahu �idicího dokumentu, který 
slouží nejenom k dokumentaci, ale i jako nástroj �ízení postupu – metodika ur�uje role a 
odpov�dnosti k tomuto dokumentu vázané. Prost�ednictvím schválení této dokumentace pak 
dochází k – z hlediska �ízení projektu nezbytn� nutné – aktivizaci p�íslušných odpov�dností 
v p�íslušném kontrolním bodu – milníku – projektu. 
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Díl B Použití jednotlivých model� a jejich provázání 
 
Tento díl se zabývá konkrétní realizací podpory jednotlivých model�, uvedených 
v p�edchozím dílu. prost�ednictvím jednotlivých diagram�, a to se specifickým zam��ením na 
podporu nástrojem Power Designer. 
Power Designer podporuje p�edevším jazyk UML, jenž je standardem objektov� 
orientovaného modelování a tento jazyk dopl�uje specifickým jazykem (diagramem) pro 
modelování podnikových proces�, jakož i dalšími dopl�kovými možnostmi, z nichž 
nejvýznamn�jší (alespo� z hlediska analýzy a konstrukce systému) podpora analýzy 
požadavk� (viz podrobn�jší popis níže). 
 
UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování 
a dokumentaci programových systém�. UML nabízí standardní zp�sob zápisu jak návrh� 
systému v�etn� konceptuálních prvk� jako jsou business procesy a systémové funkce, tak 
konkrétních prvk� jako jsou p�íkazy programovacího jazyka, databázová schémata a 
znovupoužitelné programové komponenty. 
 
Podle oficiálního �len�ní zahrnuje UML definici 8-mi typ� diagram�, tj. 8-mi r�zných 
pohled� na model vyvíjeného systému: 

• diagramy t�íd a objekt� (class diagrams, object diagrams) popisují statickou 
strukturu systému, znázor�ují datový model systému od konceptuální úrovn� až po 
implementaci, 

• modely jednání (diagramy p�ípad� užití - use case diagrams) dokumentují možné 
p�ípady použití systému - události, na které musí systém reagovat, 

• diagramy posloupností (sequence diagrams) popisují scéná� pr�b�hu ur�ité �innosti v 
systému, 

• diagramy spolupráce (collaboration diagrams) zachycují komunikaci 
spolupracujících objekt�, 

• stavové diagramy (statechart diagrams) popisují dynamické chování objektu nebo 
systému, možné stavy a p�echody mezi nimi, 

• diagramy �inností (activity diagrams) popisují pr�b�h aktivit procesu �i �innosti, 
• diagramy komponent (component diagrams) popisují rozd�lení výsledného systému 

na funk�ní celky (komponenty) a definují nápl� jednotlivých komponent, 
• diagramy rozmíst�ní (deployment diagrams) popisují umíst�ní funk�ních celk� 

(komponent) na fyzické uzly informa�ního systému. 
 
Diagramy t�íd, diagramy spolupráce, diagramy komponent a diagram nasazení vyjad�ují 
statickou strukturu systému.  
Model jednání, diagramy �inností, diagramy posloupností a diagramy spolupráce. popisují 
funk�nost systému. 
Stavové diagramy, diagramy posloupností, diagramy spolupráce a diagramy aktivit popisují 
dynamiku systému. 
 
UML je koncipován tak, že podporuje objektov� orientovaný p�ístup k analýze, návrhu a 
popisu programových systém�, nep�edepisuje však zp�sob, jak se má používat, ani 
neobsahuje metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat �i navrhovat programové systémy. 
Použití diagram� v jednotlivých fázích vývoje je tak dáno konkrétní metodikou. 
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V dalším textu bude v�nována specifická pozornost jednotlivým diagram�m tak, jak jsou 
podporovány nástrojem Power Designer.  
 
 

B.1 Analytické modely 
 
V této kapitole jsou popisovány modely a nástroje pro jejich tvorbu, které mají význam 
z hlediska fáze analýzy. Popis je veden podle jednotlivých nástroj� – diagram�, používaných 
k tvorb� toho kterého modelu, nicmén� obecn�jší náležitosti modelu – tedy bez ohledu na 
nástroj - diagram, k jeho popisu použitý - jsou diskutovány v textu uvnit� kapitol spolu 
s vazbou modelu na obecn�jší principy metodiky, vazbami mezi modely a pravidly jejich 
tvorby, tedy, jednoduše �e�eno, ostatními metodickými náležitostmi model�.. 
 
 

B.1.1 Diagram t�íd 
 
Zobrazuje statickou strukturu systému prost�ednictvím t�íd a vztah� mezi nimi. Diagram t�íd 
tvo�í základ všech prost�edk� objektové analýzy a designu. Jejich cílem je definovat 
formáln�jším zápisem termíny a vztahy v studované oblasti. Jde o statickou stránku systému. 
Lze ho rozpracovat až do podoby zdrojového kódu. 
 
Zvlášt� p�i tvorb� t�chto diagram� se doporu�uje dodržovat nepsané pravidlo 7 + 2, které 
�íká, že v jednom diagramu je vhodné zobrazit 7, maximáln� až 9 t�íd. P�i respektování tohoto 
doporu�ení se v�tšinou výraznou m�rou zp�ehlední výsledné modely, nicmén� na druhou 
stranu vyvstává problém vhodného rozd�lení systému na díl�í oblasti. 
 

Trida

-
-
-

Atribut_1
Atribut_2
Atribut_3

: int
: int
: int

+
+
+

Operace_1 ()
Operace_2 ()
Operace_3 ()

: int
: int
: int

 
 
 
Základní prvky T�ídy: 
 

1. atribut – vlastnosti t�ídy 
2. operace – akce t�ídy 
 

 
Základní vazby: 

1. asociace – obecný sémantický vztah mezi prvky modelu, který specifikuje spojení 
mezi jejich instancemi 

0..1

0..*Trida_1 Trida_2
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2. agregace – forma asociace, jež vyjad�uje vztah celek – �ást  

0..1
0..*

Komponenta Celek

 
 
3. kompozice – siln�jší vazba než agregace - zrušením celku automaticky zrušíme i 

obsaženou komponentu. Daná komponenta m�že být sou�ástí práv� jednoho celku 
0..10..*

Komponenta Celek

 
 
4. d�di�nost – hierarchický vztah t�íd, v n�mž t�ída - potomek d�dí atributy a operace 

t�ídy – p�edka. Krom� zd�d�ných vlastností je možné, aby m�l potomek ješt� své 
specifické vlastnosti. Zd�d�né vlastnosti mohou být v potomkovi modifikovány. 

Potomek P�edek

 
 
5. závislost – vztah mezi dv�ma elementy modelu, v n�mž zm�na jednoho (nezávislého) 

elementu ovlivní druhý (závislý) element 
Závislý Nezávislý

 
 
6. realizace – souhrn všech ve�ejn� p�ístupných metod dané t�ídy. Umož�uje 

vícenásobné využití operací, aniž bychom museli zavád�t d�di�nost mezi t�ídami 
T�ída Rozraní

 
 
7. multiplicita 

 
Zápis Význam 
0..1 0 nebo 1 
0..* 0 až více 
1..1 Práv� jedna 
1..* 1 až více 
* 0 až více 
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B.1.2 Diagram proces� 
 
Diagram proces� modeluje business procesy v podniku. Jednotlivé procesy mohou být d�l�ny 
do podproces�, jednotlivé nezávislé procesy jsou vzájemn� synchronizovány prost�ednictvím 
spojení výstupních stav� a po�áte�ních událostí (výstupní stav jednoho procesu m�že být 
vstupní událostí procesu jiného). 
 
Základní požadavky metodiky na Diagram proces� vycházejí z p�edstavy o základních 
zákonitostech detailního modelování postupu procesu, jež je formáln� zachycena 
v metamodelu podnikového procesu, publikovaného v [�epa 2005] a na 
http://opensoul.panrepa.org. Metamodel popisuje základní pot�ebné prvky modelu procesu a 
jejich základní vazby a klasifikace. Popis a vysv�tlení významu základních konstrukt� 
modelu procesu, v�etn� jejich, v Power Designeru dostupné notace BPNM, obsahuje tabulka 
níže. Z použité notace jsou uvedeny pouze základní symboly, další rozši�ující symboly 
BPNM jsou diskutovány níže. 
 
Základní konstrukce diagramu: 
Konstrukt Použitý symbol  Popis 
Událost 

���������	��
�����������	� ���
�� �����	�����	��� �	��


 
 

 

Vn�jší podn�t �innosti. Informace o skute�nosti 
nastalé mimo proces (nezávisle na n�m).  
V nástroji Power Designer lze vyjád�it 
použitím symbolu „start“ dopln�ného názvem 
události. Start lze použít vícenásobn� – pro 
každou událost. Pro popis formy vstupu, jímž 
je událost signalizována (pokud je s událostí 
spojen n�jaký hmotný, �i informa�ní vstup, 
nap�. u událostí �asovaných (periodických) 
lze použít bohatý repertoir symbol� BPMN, 
diskutovaný níže a vhodný i pro rozlišení 
událostí �asovaných od b�žných (business).  

Stav procesu 
 

������������  !� "�#%$'&)(�*�*
Vnit�ní stav procesu  

 
 

<<End Terminate>>
Koncový stav obecný  

Vnit�ní podn�t �innosti. Výsledek �innosti logicky 
p�edcházející. Místo mezi �innostmi procesu.  
V notaci Power Designeru, lze vyjád�it 
použitím „synchronizace“. 
 
Koncový stav procesu. 
V nástroji Power Designer lze použít symbol 
„End“. Pro vyjád�ení formy výstupu, s níž je 
koncový stav p�ípadn� spojen, obsahuje jazyk  
BPMN bohatou paletu symbol�, podobn� jako 
u událostí (viz Událost). 

	innost 

Výkonná � innost
 

 
Komplexní � innost

 

Základní element procesu – zpracování vstup� na 
výstupy. 	innost je z principu dekomponovatelná, 
�ili m�že být nahlížena jako samostatný proces 
(komplexní �innost). 
Dekompozice(nastavení volby „Change to 
Composite“) je  graficky znázorn�na smy�kou 
v boxu �innosti. 

Rozhodovací 
�innost Rozhodnutí

 

Elementární (dále nedekomponovatelná) �innost, 
jejímž výstupem je nic více, než rozhodnutí o 
dalším postupu procesu. 
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Konstrukt Použitý symbol  Popis 
 

  

<<Complex>>
Rozhodnutí (BPMN)  

Logická 
spojka 
(primitivní 
rozhodnutí) 

 

+�+�,�-�.�-�/ / 0�/ 1�2%3'4)5�6�6
AND  

 

7�7�8 9�:	; <�=�> ?A@�B�CED�F�G�G
OR  

 

HIHKJ	LNMPORQ S TRUWV	XYX
XOR - výlu�nost událostí

 

<<Data-XOR>>
XOR - výlu�nost dat  

Primitivní rozhodovací �innost, která nepot�ebuje 
žádné dodate�né (informa�ní) vstupy.  
 
V nástroji Power Designer jsou z nabídky 
BPMN použitelné standardní stereotypy 
rozhodovací �innosti AND, OR a (nikoliv 
nezbytné) dva podtypy XOR (datový a 
událostní). 

Množina dat 

Smíšená 
množina 

Množina 
materiálu 

 

Vstup / výstup  
 

Množina údaj�, �i surovin, které slouží jako zdroj 
pro provedení �innosti procesu nebo je jejich 
výstupem (obecný zdroj). P�íklady: výrobní plán, 
strategický plán investic, dodací list apod. 
Lze použít i jako množina materiálu v kombinaci 
s informací. P�íklad: dodávka spole�n� s dodacím 
listem. 

Aktér Abstraktní ú�astník (osoba – její role, útvar, 
systém, orgán, objektivní entita) procesu. 

Organiza�ní 
jednotka 

 
 

OrganizationUnit_1

 
 
 
 

Organiza�ní �ást organizace, v níž proces probíhá. 
 
V notaci BPMN jsou organiza�ní jednotky 
použitelné pouze ve form� tzv. „swim lanes“ 
(plaveckých drah), uzavírajících všechny 
�innosti náležející dané jednotce (roli). To, 
žel,  pon�kud redukuje možnosti popisu 
procesu, nezávislého na organiza�ní 
struktu�e. 

Problém 

Process

Poznámka

 

Problém, spojený s procesem v jistém jeho míst� 
(stavu). 
V nástroji PowerDesigner lze vyjád�it 
poznámkou („note“), nebo rovnou do popisu 
procesu. 
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Notace BPMN nabízí pro události a koncové stavy bohatou paletu r�znorodých symbol� 
k rozlišení r�zných možných forem události a stavu. 
 

Z	Z�[]\_^a`ab	cd^a`a^ae fag h�h
idj ^aka`alnmaoalpg qarab

Z	Z�[]\_^a`ab	s)mag ^ah�h
t oalag qarab�uvs)mag ^au

Z	Z�[]\_^a`ab	wax `ayah�h
t oalag qarab�uvwax `ayau

Z�Z	[]\_^a`ab	znmag b x {ag ^ah	h
t oalag qarab_\_| ka^a`alaraq j `al

Z�Z	[]\_^a`ab	zn^ararafa}a^ah	h
~ fab q�\_lnmaoalag qarab

Z	Z	[]\_^a`ab��ax �n^ae h�h
� faraq�\_fa`alnmaoalag qafab

Z	Z�[R\�^a`ab	[)e e qae h	h
t oplag qarab	uvka�a� j fau

 

�������_�����]�a�����v��� ���
t oalag qarab�uv�ae ma�a^a`a| u

Z�Z	[]\_^a`ab	�)qa�n{a^a`arafab x qa`ah	h
t oalag qarab	u�yaqa��{a^a`a�afaka^au

 
Obrázek B 1 Druhy událostí v BPMN 

 
Jak ukazuje Obrázek B 1, krom� základního rozlišení událostí na �asované a business (zde 
tzv. „datové“), jsou rozlišovány jako specifické události též chyba, zrušení, dané pravidlo, 
propojení na jiný proces, �i tzv. „kompenzace“. Tato bohatá paleta r�zných druh� události je 
do zna�né míry d�sledkem pon�kud techni�t�jšího (p�esn�ji IT) pojetí business procesu 
v zam��ení organizace BPMI a z hlediska analýzy tedy nep�íliš podstatná, ne-li p�ímo 
nevhodná (z hlediska pot�eby odlišit obsah od jeho technické realizace). 
 

<<Start Multiple>>
Startovací událost vícenásobná

<<Start Link>>
Startovací událost "Link"

<<Start Rule>>
Startovací událost "Rule"

<<Start Message>>
Startovací datová událost

<<Start Timer>>
Startovací �asovaná událost

<<Start Rule>>
Startovací událost typu pravidlo  

Obrázek B 2 Druhy startovacích událostí procesu v BPMN 

 
Krom� obecného rozlišení odlišuje BPMN od obecných událostí také události „startovací“ 
(Obrázek B 2). Vzhledem k definici události v této metodice, je takové rozlišení irelevantní 
(každá událost je z hlediska informa�ního systému „startovací“), nicmén� m�že být významné 
pro „business“ analýzu, jejímž cílem není jen vývoj informa�ního systému. Nap�íklad 
v globálním rozlišení základních proces� a jejich globálním popisu je d�ležité najít klí�ovou, 
prvotní událost, která charakterizuje základní smysl procesu – tzv. „startovací událost“. 
 

<<End Message>>
Koncový stav "zpráva"

<<End Error>>
Koncový stav "chyba"

 

<<End Cancel>>
Koncový stav "zrušení"

<<End Compensation>>
Koncový stav "kompenzace"

<<End Link>>
Koncový stav "l ink"

<<End Multiple>>
Koncový stav vícenásobný

<<End Terminate>>
Koncový stav obecný  

Obrázek B 3 Druhy koncových stav� procesu v BPMN 
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Jako u událostí, rozlišuje BPMN obdobné druhy koncových  stav� procesu (Obrázek B 3). 
P�i modelování proces� je t�eba se �ídit základními metodickými pravidly, které vyplývají 
z podstaty procesního modelu, popisované v �ásti A. Tato pravidla jsou zpracována také do 
Techniky modelování proces�, popisované nap�íklad v [�epa, 2005] a jsou rovn�ž formáln� 
vyjád�ena v metamodelu. 

 
Metamodel vymezuje jednak základní pojmy z oblasti modelování procesu, jednak jejich 

základní nutné vztahy. Vyjad�uje jakési minimální požadavky na model procesu – co vše by 
m�l zahrnovat a v jakých souvislostech. Navíc, práv� popisem on�ch souvislostí, vyjad�uje 
metamodel i základní pravidla, která objektivn� a obecn� pro všechny procesy platí a která 
tedy musí být každým modelem procesu respektována. Metamodel, jakožto konceptuální 
model, je proveden v jazyku UML (UML, 2003), jakožto všeobecn� p�ijatém standardu pro 
konceptuální modelování (což platí nepochybn� zejména v oblasti metamodelování). Pro 
d�kladné porozum�ní metamodelu je tak, ne-li nutné, tedy p�inejmenším velmi vhodné 
rozum�t jazyku UML, nejlépe jeho použití k metamodelování (viz nap�. MOF, 2003). 

Každý prvek modelu podnikového procesu je elementem modelu. Existují dva základní 
druhy elementu modelu podnikového procesu: 

• pojem 
• externí aspekt 

 
Termín pojem ozna�uje všechny vnit�ní (ne externí) elementy modelu podnikového 

procesu. Tyto se d�lí do dvou skupin: 
• hlavní pojem 
• vstupn�-výstupní množina 
 
Hlavní pojem ozna�uje všechny aspekty vnit�ního (ne vstupn�-výstupního) chování 

procesu. 
Hlavní pojmy jsou t�i: 

• stimul (podn�t) 
• stav 
• �innost 
Stimulem se rozumí p�ípustný podn�t �innosti. Tím m�že být bu� událost, nebo �ídicí 
�innost10. 
Stavem procesu se rozumí každá objektivn� nutná p�estávka mezi dv�ma �innostmi 

procesu. Objektivní je proto, že je nutná z d�vod�, ležících mimo proces – je to �ekání na 
vn�jší (zevnit� procesu neovlivnitelnou) událost. 

Stavy a stimuly spolu podstatným zp�sobem souvisí. Jak je z meta-modelu vid�t, každý 
stimul p�íchází do procesu v ur�itém jeho stavu (p�esn�ji musí mít alespo� jeden vstupní stav 
). Jedinou výjimkou je úpln� první stimul – po�áte�ní událost, jež se neváže k žádnému stavu 
(jak je vid�t ze specifické kardinality 0:0, jež zde „p�ebíjí“ zd�d�nou obecnou asociaci mezi 
stimulem a (nekoncovým) stavem). Podobn� i mezi stavy jsou výjimkou stavy koncové, tedy 
takové, na n�ž neváže, z hlediska procesu, už žádný další stimul – tato výjimka je v meta-
modelu vyjád�ena pomocí specifického pojmu nekoncový stav11. 

 

                                                 
10 �ídicí �innost, jakožto stimul, d�dí schopnost stimulovat jiné �innosti. Z této skute�nosti, spole�n� s kardinalitou 1 (tedy 
monopolitou) asociace, vyjad�ující stimulaci, vyplývá, že výkonná �innost m�že být stimulována bu� jen událostí, anebo 
�ídicí �inností, nikoliv ob�ma najednou. 
11 Pojmy po�áte�ní událost a koncový stav jsou relativní konkrétnímu specifikovanému modelu. Použití modelu jako �ásti 
jiného modelu zm�ní všechny jeho po�áte�ní události na b�žné a všechny jeho koncové stavy na interní (z hlediska 
nad�ízeného procesu). 
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�innost m�že být bu� komplexní, nebo elementární.  
Komplexní �innost je pojata jako ne-elementární �ást podnikového procesu, tedy jako 

uspo�ádaný souhrn aspekt� vnit�ního chování procesu – stimul�, stav� a �inností. Zvláštním 
p�ípadem komplexní �innosti je potom podnikový proces. Je to taková komplexní �innost, 
která má samostatný cíl, vlastníka, omezení a p�ípadné další atributy podnikového procesu. 
Tato konstrukce vyjad�uje relativnost pojm� proces a �innost (jakákoliv komplexní �innost 
m�že být popsána jako samostatný proces, má-li to smysl – tedy má-li samostatný cíl, 
vlastníka atd.) a je projevem principu rozkladu top-down, který je procesnímu modelu vlastní. 
 

Elementární �innost pak m�že být bu� �ídicí, nebo výkonná. Rozdíl mezi t�mito dv�ma 
druhy �inností je v jejich ur�ení – zatímco �ídicí �innost vyjad�uje rozhodování v procesu (a 
v tomto smyslu m�že být i stimulem jiné �innosti, jak je zmi�ováno výše), nikoliv výkon, 
výkonná �innost je ur�ena k výkonu, tedy ke zpracování vstupu a „výrob�“ výstupu, jak 
plyne z asociací této t�ídy se vstupn�/výstupní množinou. Z modelu je rovn�ž vid�t, že i �ídicí 
�innost m�že mít n�co spole�ného se vstupn�/výstupní množinou, ovšem jen ve smyslu 
vstupu (vstupní informace pro rozhodnutí). Zvláštním p�ípadem je potom takové rozhodnutí, 
které nemá žádný vstup. Jedná se o rozhodnutí p�edem definovaného výsledku, v n�mž, 
narozdíl od normálního rozhodnutí, není žádná nejistota – tzv. logický konektor (konjunkce / 
disjunkce). 
 

Pojem vstupn�-výstupní množina zahrnuje veškeré vstupy a výstupy procesu. Tyto se 
rozlišují p�edevším z hlediska jejich ú�elu v procesu na: 

• materiálové 
• informa�ní 
• smíšené. 
Materiálem se zde rozumí abstrakce jakékoliv formy cíleného produktu. Podle toho, zda 

jde o vstup, nebo výstup, se jí tedy rozumí bu� „surovina“ v procesu dále zpracovávaná, nebo 
cílený „výrobek“ procesu. Z hlediska formy jím m�že být skute�ná hmota, anebo t�eba i 
informace. D�ležitý je zde ú�el, nikoliv fyzikální povaha: jde o p�edm�t zpracování12. Má-li 
tedy „materiál“ povahu informace, jde o informaci procesem bu� produkovanou, nebo 
rozpracovávanou, nikoliv pouze použitou k jeho �ízení. 

Informací se rozumí abstrakce jakékoliv formy �ídicí informace. Jedná se o informace, 
nezbytné pro �ízení procesu. Rozumí se jimi dodate�né informace, up�es�ující platné 
okolnosti, nap�íklad parametry p�íslušné události, atributy stavu(�) jiného(ých) procesu(�), na 
n�jž se navazuje apod.13 
Smysl smíšené množiny spo�ívá ve faktu, že produktové a �ídicí toky se �asto vyskytují 
soub�žn�. Rozumí se tím nap�íklad tok suroviny sou�asn� s informací o kontextu jejího 
výskytu, nezbytn� d�ležitou pro její další zpracování. 
 

Vstupn�-výstupní množiny vstupují (resp. musí vstupovat) do jistých vztah� s p�íslušnými 
�innostmi. Každá taková množina je bu� výstupem výkonné �innosti, nebo vstupem, a to bu� 
                                                 
12 Pro up�esn�ní smyslu tohoto rozlišení je dobré vzít v úvahu, že jde o cílený produkt. Tedy výstup procesu, daný jeho cílem 
(nebo vstup ur�ený ke zpracování ve smyslu jeho cíle). Je totiž pravda, že i �ídicí informace jsou „produktem“ procesu, 
nicmén� jejich pot�eba je dána okolnostmi procesu (nap�íklad návaznostmi na jiné procesy), nikoliv jeho cílem. 
13 Metoda ISAC, kterou je rozlišení základních druh� vstupn�-výstupní množiny inspirováno, dokládá ješt� další d�ležité 
pravidlo, a to že každá hmota nese sou�asn� i jistou informaci, v každém materiálovém vstupu je tedy t�eba vid�t sou�asn� i 
informaci pot�ebnou k �ízení procesu, informaci o tom, že nastala n�jaká událost, jejímž projevem je onen materiál. Technika 
modelování proces� registruje události jiným zp�sobem (jako samostatný element modelu), nicmén� toto pravidlo �íká, že 
existuje silná objektivní asociace mezi materiálovým vstupem do procesu a n�jakou – p�íslušnou událostí. Tato verze 
metamodelu sice tuto asociaci explicitn� nemodeluje, nep�ímo však tento vztah eviduje v povinných vztazích mezi stimulem, 
výkonnou �inností a materiálovým vstupem (sice ne úpln� p�esn�, p�íslušná p�esnost je však již pod úrovní záb�ru zde 
uvedené základní verze metamodelu). 
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do výkonné �innosti, nebo do rozhodnutí (což je zvláštní druh �ídicí �innosti – viz výše). 
Jedna konkrétní vstupn�/výstupní množina m�že vstupovat bu� jen do rozhodnutí, nebo do 
výkonné �innosti, nikoliv do obou sou�asn�. To je v metamodelu vyjád�eno tak, že výkonná 
�innost a rozhodnutí jsou ob� kompozitními agregacemi vstupn�/výstupních množin 
(konkrétní vstupn�-výstupní množina je tedy „majetkem“ jedné konkrétní �innosti).  
 

Externím aspektem se rozumí jakákoliv entita (v obecném smyslu toho slova) z okolí 
procesu, která z jakéhokoliv d�vodu s procesem souvisí. V tomto obecném metamodelu jsou 
nazna�eny základní t�i varianty externího aspektu: aktér, organiza�ní jednotka a problém 
(všechny jsou diskutovány v této kapitole výše). Nemodeluje ani žádné specifické vazby 
t�chto variant na jiné pojmy, pouze zcela obecnou asociaci mezi externím aspektem a 
jakýmkoliv jiným pojmem modelu, vyjad�ující jejich obecnou souvislost. Metamodel netvrdí, 
že toto jsou jediné možné druhy externího aspektu, naopak po�ítá s rozši�ováním specifických 
variant externích aspekt�, jakož i jejich p�ípadných specifických asociací, ve více 
specializovaných (mén� obecných) verzích metamodelu14. 
 

Jedním z nejd�ležit�jších fakt�, jenž plyne z metamodelu, je tvrzení, že významnou roli 
v podnikovém procesu hrají události a stavy. Tyto dva konstrukty navíc spolu úzce souvisí. 
Události, z hlediska procesu uvažované jako vn�jší (p�edstavují objektivní, zevnit� procesu 
neovlivnitelný jev, jemuž se proces musí p�izp�sobit), d�lí proces na jakési objektivní 
elementární jednotky. V tomto smyslu je vhodné rozlišovat procesy primitivní a procesy 
komplexní. 
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<<End Terminate>>
Objednávka odmítnuta

Objednávka Zásoba

Chyby v objednávce Zpráva o odmítnutí P�íkaz k dodávce

<<End Terminate>>
Objednávka p�i jata

Kontrola formální správnosti Kontrola uspokojitelnosti
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Faktura  
Obrázek B 4 P�íklad primitivního procesu (P�íjem objednávky) 

 
 Primitivní proces je takový, u n�jž není obecn� objektivní (rozum�j: zhlediska procesu 
vn�jší) d�vod jej popisovat podrobn�ji, než jako elementární �innost. Tímto obecn� 
objektivním d�vodem totiž m�že být jen vn�jší událost – fakt, jehož nastání nejsme schopni 
ovlivnit a musíme se mu v procesu p�izp�sobit – tedy na n�j �ekat. Primitivní proces, jakkoliv 

                                                 
14 V p�íkladech rozvinutí tohoto pojmu se lze inspirovat kv�tnat�ji pojatými nástroji procesního modelování, nap�íklad tím 
bezkonkuren�n� nejkv�tnat�jším, jímž je Aris Toolset, jenž ke standardním prvk�m procesního modelu umož�uje asociovat 
mnoho nejr�zn�jších entit, nap�íklad znalost, modul informa�ního systému, �i �ást jeho datové základny apod. 
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m�že mít složitou vnit�ní strukturu, neobsahuje žádný vnit�ní stav – není u n�j objektivní 
po�eba na nic �ekat. Obrázek B 4 je schematickou ukázkou takového procesu. Jak je z popisu 
vid�t, v celém procesu se vyskytuje jen jediná událost P�íchod objednávky. Proces nemá 
žádný vnit�ní stav, tedy nepopisuje nic víc, nežli jednorázové rozhodnutí (i když není úpln� 
triviální, nebo p�edem definované) a s ním spojené bezprost�ední akce a možné koncové 
stavy. 
 Komplexní procesy jsou takové, které mají (musí mít popsány) vnit�ní stavy. Jejich 
nutnost je objektivní – vnit�ní stavy znamenají vždy �ekání procesu na n�jakou událost. 
Obrázek B 5 je schematickou ukázkou komplexního procesu, jehož sou�ástí – jednoduchou 
�inností – je i výše zmi�ovaný primitivní proces P�íjem objednávky. Z popisu procesu je 
z�etelná role stav� v n�m – p�edstavují vždy nutné �ekání na akci vn�jšího subjektu (dodávku 
materiálu skladem a platbu zákazníka, v tomto p�ípad�). 
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Objednávka p�i jata
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Zboží dodáno

<<End Terminate>>
Objednávka odmítnuta

<<End Terminate>>
Objednávka vy�ízena

Objednávka Zásoba

Chyby v objednávce

Zpráva o odmítnutí

P�íkaz k dodávce Faktura

 
Obrázek B 5 P�íklad komplexního procesu (Obchodní p�ípad) 

 
 
 Je t�eba zd�raznit, že obecný rozdíl mezi komplexním a primitivním procesem je vždy 
objektivní. M�že existovat �ada „subjektivních“ d�vod� k podrobn�jšímu popisu vnit�ní 
struktury primitivních proces�, nap�íklad r�znost zde sdružených �inností,  to, že mohou 
vyžadovat r�znou kvalifikaci, znalost, zastávají je r�zní akté�i, �i organizace, mají významn� 
odlišné trvání apod. Nicmén� �len�ní procesu na �ásti vn�jšími událostmi z�stane vždy jeho 
jediným obecn� objektivním15 �len�ním. 
 
 Zde popisovaná technika modelování pr�b�hu procesu neusiluje o standardizaci zp�sobu 
modelování proces�, ani jeho notace, jak tomu je u standard�, popisovaných podrobn�ji 
v kapitole D1. Je vyjád�ením základních zákonitostí, jimiž se musí modelování podnikového 
procesu vždy �ídit. Usiluje o to stát se jakousi esencí poznání v oblasti modelování 
podnikových proces�. Vzhledem k tomu, že jde o oblast, která je stále ve vývoji a lze 

                                                 
15 Obecná objektivnost d�lení procesu je klí�ov� d�ležitá nap�íklad p�i jeho podpo�e technologií, která vždy znamená posun 
k obecnosti (jak je dáno již podstatou technologie, zejména je to viditelné u té „informa�ní“). Takto zjišt�né stavy procesu je 
nap�íklad nutno uvažovat jako místa, kde musí docházet k ukládání dat, nebo� jsou to místa synchronizace vzájemn� 
asynchronních akcí v procesu (tedy p�esn�ji �ízených akcí procesu a ne�ízeného výskytu vn�jší události, prost� �e�eno – 
�ekání na událost, jež není v naší moci33a). 
33a Což je ovšem také relativní (je nap�íklad otázkou, zda fakt, že r�zné �innosti d�lají r�zné organizace, není t�eba považovat 
za vn�jší vliv – v takovém p�ípad� musí vždy rozhodovat, zda jsou všechny �innosti procesu �ízeny procesem, nebo nikoliv 
(jsou-li všechny organizace zcela ovládány procesem, není možné uvažovat jejich �innosti jako objektivn� vn�jší), u každé 
události je tedy t�eba zkoumat její podstatu, zda je „objektivní“). 
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usuzovat, že také stále bude, je vývoj této techniky sou�ástí procesu vývoje tzv. Meta-modelu 
podnikového systému, jenž je hlavním p�edm�tem zájmu projektu OpenSoul. Pro bližší 
informace o tomto projektu viz http://opensoul.panrepa.com/. 
 
 
  

B.1.3 Diagram stav� 
 
Diagram stav� - zachycuje stavy jednoho objektu z diagramu t�íd, kterými prochází (nebo 
lépe �e�eno m�že projít) v pr�b�hu svého životního cyklu v systému. Ke zm�n� stavu m�že 
dojít konkrétní událostí nebo i pouhým plynutím �asu. Každý objekt má sv�j po�áte�ní stav a 
musí  mít i stav koncový (nebo i více alternativních koncových stav�, narozdíl od 
po�áte�ního, jenž m�že být vždy pouze jeden). 
Diagram popisuje stavy objektu a možné p�echody mezi t�mito stavy. P�echody mezi stavy, 
které nejsou diagramem popsány, jsou nep�ípustné. Každý p�echod mezi stavy je popsán 
dvojicí údaj�, z nichž první vyjad�uje d�vod p�echodu (událost, �i podmínku) a druhý zp�sob 
jeho provedení (akci, metodu). 
 
Konstrukce diagramu: 

Konstrukt význam 
 

Stav

 
 

Stav objektu. 

 

Start  
 

Po�áte�ní „startovní“ událost. 

 

Konec  
 

Koncový stav objektu. 

 

/ se p�em�ní na

Stav_1 Stav_2

 

P�echod z jednoho stavu k druhému. 

 
Diagramy stav� jsou obecn� ur�eny k popisu p�echod� mezi stavy t�eba i více souvisejících 
objekt�, mohou tak sloužit (a �asto jsou tak používány) nap�íklad jako ješt� další pohled na 
„komunikaci“ objekt� (vedle diagram� komunikace a posloupností). V této metodice slouží 
diagramy stav� výhradn� popisu životních cykl� vybraných (klí�ových) objekt�. Znamená to, 
že jedním diagramem stav� je popisována jedna t�ída objekt� z diagramu t�íd. Ne všechny 
t�ídy objekt� jsou svou vnit�ní dynamikou natolik analyticky zajímavé, že je nutné popisovat 
stavovým diagramem jejich životní cyklus. 
 
Každý diagram stav� je nutné navázat na objekt, jehož životní cyklus popisuje. K tomu slouží 
v nástroji Power Designer v „Properties“ diagramu položka „Default classifier“.  
Doporu�ený postup tvorby diagramu je následující: 

a) v OO modelu vytvo�it nový StateChart 
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b) v Properties nového diagramu nastavit jako Default Classifier p�íslušnou t�ídu 
z diagramu t�íd, jejíž životní syklus bude popisován, 

c) specifikovat seznam událostí (Events), které budou použity jako d�vody p�echod� 
mezi stavy objektu (seznam je možno tvo�it i pr�b�žn� p�i popisu p�echod�), 

d) specifikovat možné stavy objektu a možné p�echody mezi nimi, 
e) p�i popisu každého p�echodu mezi stavy (s výjimkou startovního p�echodu) 

specifikovat na záložce Trigger n�kterou z událostí jako Trigger Event a vybrat 
n�kterou z metod t�ídy jako Operation tohoto p�echodu. P�i specifikaci metody 
(Operation na záložce Trigger) se nabízejí pouze metody té t�ídy, která je nastavena 
jako Default Classifier diagramu (podobn� jako u událostí, ani u metod t�ídy není 
nutné, aby byly specifikovány dop�edu. Metody je do objektu, nastaveného jako 
Default Classifier, možno dopl�ovat i pr�b�žn� p�i popisu p�echod�). 

 
 

P�íchod_objednávky/ Vytvo�ení zboží

Vzetí_do_evidence/ P�id�lení atribut�

Vzetí_do_evidence_skladu/ Vytvo�ení vazby na sklad

Vy�azení/ Zrušení vazby na sklad

Vy�azení/ Zrušení zboží

Vy�azení/ Zrušení zboží

Vyn�tí_z_evidence_skladu/ Zrušení vazby na sklad

Zm�na_zboží/ Zm�na atribut�

Dodávka_zboží/ Zm�na množství

Vytvo�eno

Registrováno

V evidenci skladu

Vy�azeno

 
Obrázek B 6 P�íklad životního cyklu objektu Zboží 

 
Obrázek B 6 popisuje ukázku životního cyklu t�ídy objekt� Zboží. Ur�uje, jakými stavy m�že 
objekt t�ídy Zboží ve svém život� procházet a jakým zp�sobem. Z diagramu je nap�íklad 
patrné, že Zboží m�že být vy�azeno bu� ze stavu „Vy�azeno“, nebo ze stavu „Vytvo�eno“, 
z ostatních stav� není p�ímé vy�azení možné, pouze p�es stav „Vy�azeno“. Je také vid�t, že 
stavy „Registrováno“ a „V evidenci skladu“ se mohou v život� objektu opakovat, narozdíl od 
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ostatních dvou stav�, které jsou jednorázové. U každého p�echod je popsán a pžíslušná 
událost, které p�echod zp�sobí a p�íslušná metoda t�ídy Zboží, kterou je p�echod proveden. 
Popis života objektu musí být vždy úplný – musí tak být specifikovány veškeré možné 
události, které jsou pro daný objekt významné a jejich d�sledky v život� objektu. Každému 
stavu objektu také odpovídá specifická kombinace hodnot atribut� tohoto objektu. 
 
 

B.1.4 Provázání proces� s t�ídami objekt� pomocí jejich životních cykl� 
 
Model proces� a model t�íd objekt� musí být mezi sebou vzájemn� provázány. Toto 
provázání je nutné, jelikož odráží existující logické vazby mezi ob�ma t�mito pohledy na 
reálný systém:  

• pohledem na reálný systém jako na strukturu objekt� a jejich podstatných (stálých, 
relativn� nem�nných) vztah� – tento pohled p�edstavuje model t�íd (business) objekt�, 

• pohledem na reálný systém jako na strukturu vzájemn� navazujících �inností, 
zpracovávajících vstupy (suroviny) na výstupy (produkty), a to v zájmu definovaného 
cíle – tento pohled p�edstavuje model (business) proces�. 

 
Jedná se o dva pohledy na jeden jediný reálný systém, kde prvky tohoto systému, vid�né 
jedním pohledem, musí obsahov� korespondovat s prvky tohoto systému, vid�nými pohledem 
druhým. Konkrétn� nap�íklad business objekty, popisované v diagramu t�íd, se musí 
vyskytovat v procesech jako akté�i, nebo vstupy, �i výstupy, anebo alespo� jako další 
související aspekty, jako nap�íklad organiza�ní jednotky, pracovní funkce nebo role, 
technologické systémy a jejich prvky atd.  
Smysl tohoto vid�ní systému ze dvou stran spo�ívá v tom, že oba pohledy jsou r�zné  – r�zné 
pohledy na totéž umož�ují „prostorový vjem“, jenž synergicky p�ináší novou informaci, která 
se nevyskytuje ani v jednom z obou pohled�, nýbrž jen v celku jimi tvo�eném.  
Protože, a� hledí na totéž, jsou oba pohledy r�zné, je nutno mít p�edevším jasno v tom, co 
spole�ného se za nimi skrývá - jak prvky jednoho vid�ní systému obsahov� korespondují 
s prvky druhého vid�ní. 
A protože oba pohledy jsou r�zné, nelze ani o�ekávat, že zmi�ovaná korespondence bude 
p�íliš jednoduchá – jeden objekt, identifikovaný v modelu t�íd, se typicky m�že vyskytovat 
v n�kolika r�zných podobách v jednom procesu (nap�íklad sou�asn� jako aktér i jako 
informa�ní vstup). A naopak, prvek procesního diagramu lze vid�t v diagramu t�íd spíše jako 
ú�elovou kombinaci t�íd (z nichž je navíc zpravidla relevantní jen �ást jejich atribut� a metod) 
a jejich asociací, než jako jedinou t�ídu v plné ší�i jejího popisu. 
 
Následující sada pravidel o provázání modelu t�íd s modelem proces� shrnuje výše 
popisované skute�nosti: 
 

A) Každá t�ída objekt� z modelu t�íd musí být zastoupena v modelu proces� v alespo� 
jednom z jeho vstup�, �i výstup� a/nebo aktér�, �i jiných externích aspekt�. 

B) Každý vstup, �i výstup procesu, jakož i každý externí aspekt procesu, musí být 
zastoupen v modelu t�íd jako t�ída, nebo asociace mezi t�ídami, �i jako kombinace 
obojího. 

 
Výše popsaná pravidla se týkají jedné stránky reality, popisované ob�ma modely – stránky 
existen�ní. Tato stránka reality zahrnuje objekty a artefakty a jejich obecné (podstatné, 
nad�asové) vztahy. V obou modelech (pohledech) je však zastoupena ješt� druhá podstatná 
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stránka reality, a tou je stránka procesní. Tato stránka reality zahrnuje akce a stavy a jejich 
(�asové) návaznosti a je rovn�ž zastoupena v obou pohledech – jak v procesním, tak 
v objektovém. Zatímco v procesním modelu je tato stránka reality p�irozenou a nikdo o ní 
nepochybuje, v objektové pohledu je zpravidla t�eba si její projev uv�domit. K tomu slouží 
popis „životního cyklu t�ídy objekt�“. 
 

B.1.4.1 Životní cyklus t�ídy objekt� 
 
Životní cyklus t�ídy objekt� vyjad�uje dynamiku objektu dané t�ídy – popisuje jak se objekt 
obecn� vyvíjí v �ase, jakými obecnými stadii svého vývoje prochází od vzniku až po zánik. 
Jedná se o procesní popis – život objektu je procesem p�echod� z jednoho stavu objektu do 
jiného s tím, že jeden ze stav� objektu je stavem po�áte�ním a jeden stavem kone�ným.  
K takovému popisu životního cyklu t�ídy se používá stavový diagram, podrobn�ji popisovaný 
v p�edchozí kapitole. Pro každou relevantní t�ídu (ne pro všechny t�ídy je nutné popisovat 
jejich životní cykly) z diagramu t�íd je vytvo�en stavový diagram, popisující její životní 
cyklus. 
Životní cyklus t�ídy objekt� je tedy procesním popisem objekt� p�íslušné t�ídy. Je však 
diametrální rozdíl mezi procesním popisem ve smyslu business procesu a procesním popisem 
života t�ídy objekt�. Každý z obou t�chto model� totiž popisuje realitu z hlediska ur�ité své 
dimense – bytí versus chování. V obou dimensích mají své místo procesy – bu� ve významu 
životního cyklu, nebo v�cného – cíleného procesu (business process). Z hlediska �ist� 
„technického“ tedy jak v�cné procesy, tak procesy životních cykl� podléhají stejným 
pravidl�m – vyjad�ují �azení akcí v závislosti na událostech a stavech. Rozdíl mezi nimi je 
toliko významový – životní cyklus je procesním vymezením ur�itých zákonitostí, jež musí být 
respektovány jakýmkoliv chováním, zatímco v�cný – cílený proces je popisem tohoto chování 
- vyjád�ením zp�sobu dosažení ur�itého cíle, vytvo�ení ur�itého produktu16.  Nesta�í tedy, aby 
metodika paušáln� požadovala procesní popis, ale musí p�esn� rozlišovat �eho se tento popis 
týká. Narozdíl od business procesu je tedy životní cyklus t�ídy procesním vymezením 
zákonitostí, které budou muset být všemi business procesy respektovány. Pro takové 
zákonitosti se také používá pojem „business rules“. 
 
Životní cyklus t�ídy objekt� stavovým diagramem popisuje možné stavy, jimiž objekt za své 
existence m�že procházet a možné p�echody mezi nimi. P�echody, které nejsou v diagramu 
popsány, jsou neregulerní – objektivn� nep�ípustné, �i nemožné. Žádný business proces 
nem�že sm��ovat k takové nep�ípustné kombinaci stav�. Všechny stavy pak vymezují 
objektivní kompletnost života objektu. Systém business proces� musí n�jakým zp�sobem 
pokrýt všechny stavy všech relevantních objekt� a všechny možné p�echody mezi nimi, jinak 
nem�že být považován za kompletní (tj. nezaru�uje, že je schopen adekvátn� reagovat na 
všechny možné kombinace událostí, které m�že život p�inést). 
 
Základní sm�ry provázání proces� s t�ídami objekt� nazna�uje Obrázek B 7. 
 

                                                 
16 Z uvedeného rozdílu mimo jiné jasn� plyne, že k modelování podnikových proces� naprosto nesta�í je pojímat z �ist� 
technického hlediska. Práv� jejich ú�elovost, cílenost, tvo�í podstatu jejich významu.  
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Obrázek B 7 Ilustrace vztah� mezi procesním a objektovým modelem prost�ednictvím životního cyklu 

objektu 

Na obrázku je patrné jak spolu korespondují oba zmi�ované procesní pohledy na realitu. Oba 
popisují reakce na stejné události, ale ze dvou r�zných hledisek – jako zákonitosti vývoje 
objektu v �ase a jako následnosti akcí business procesu. Tato dvourozm�rnost umožní vid�t 
souvislosti, neviditelné ani z jednoho samotného pohledu. Oba pohledy se tak jednak 
dopl�ují, jednak vzájemn� korigují – modely business proces�, popisujíce kroky k dosažení 
cíle, ur�ují smysluplnost kombinací jednotlivých událostí a reakcí na n�, zatímco modely 
životních cykl� objekt�, popisujíce zákonitosti vývoje objektu, definují, které kombinace akcí 
jsou objektivn� správné a vymezují též, co vše musí být systémem business proces� vzato 
v úvahu, aby byl objektivn� kompletní. Diagram stav� tak p�edevším slouží detailnímu 
mapování akcí a stav� procesu na akce a stavy objekt�. Toto mapování vysv�tluje detaily 
složitých existen�ních vztah� mezi procesy a objekty (v jakém smyslu se každý objekt 
�áste�n� obráží v r�zných prvcích a místech proces� a naopak). 
 
Konkrétn� je z p�íkladu na obrázku vid�t, jak oba objekty (Objednávka a Zboží) spolu souvisí 
nejenom existen�n� (pomocí asociace „Objednává“, jak je vid�t v diagramu t�íd), ale i ak�n�: 
událost „P�íchod objednávky“ je významnou událostí - konstruktorem jak pro „Objednávku“, 
tak i pro „Zboží“, rovn�žtak událost „Zboží dodáno“ znamená jak pln�ní „Objednávky“, tak 
sou�asn� zm�nu stavu „Zboží“ na sklad�. Ob� události jsou podrobn�jším zp�sobem napln�ní 
existujícího vztahu mezi ob�ma objekty, popsaného v diagramu t�íd. Sou�asn� jsou tyto 
události základním pojítkem mezi objektovým a procesním pohledem na reálný sv�t, 
vysv�tlujícím základní detailní souvislosti t�chto pohled�. P�itom ani jeden z t�chto pohled� 
není zárukou úplnosti popisu reality, zatímco sou�asné respektování obou pohled� je tak 
nástrojem dosažení takové úplnosti (ovšemže relativního – vždy nakonec nejvíce záleží na 
tom, co vše je konkrétní analytik schopen vid�t). 
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Následující sada pravidel dopl�uje p�edchozí pravidla o náležitosti popisu životních cykl�, jak 
se projeví ve vzájemných vztazích mezi modelem t�íd, modelem proces� a modelem 
životního cyklu objektu: 
 

C) Každá t�ída objekt� z modelu t�íd musí mít specifikovány alespo� t�i metody: 
• metodu, jíž objekt (instance t�ídy) vzniká (konstruktor), 
• metodu, jíž objekt (instance t�ídy) zaniká (destruktor), 
• alespo� jednu metodu, jíž se m�ní atributy objektu (transformer). 

D) Pro každý atribut t�ídy objekt� z modelu t�íd musí být u této t�ídy specifikována  
metoda, jíž je tomuto atributu p�id�lena po�áte�ní hodnota a metoda, jíž je hodnota 
atributu zm�n�na. 

E) Pro každou asociaci mezi t�ídami musí být u každé takto asociované t�ídy 
specifikována metoda, odpovídající této asociaci. 

F) Ke každé t�íd� objekt�, která není považována za primitivní, je p�i�azen stavový 
diagram, popisující její životní cyklus. 

G) Stavový diagram životního cyklu t�ídy musí mít popsány všechny p�echody mezi 
všemi svými stavy. Popis každého p�echodu specifikuje jednak událost, na základ� 
které se p�echod uskute�ní (spouš�), jednak metodu, jíž se tento p�echod uskute�ní. 

H) Stavový diagram životního cyklu t�ídy musí obsahovat v popisech p�echod� mezi 
stavy všechny metody této t�ídy. Popisy p�echod� mezi stavy nesmí obsahovat 
metody, které nejsou specifikovány u  této t�ídy. 

I) Každá událost, specifikovaná v popisech p�echod� ve stavovém diagramu životního 
cyklu t�ídy, musí korespondovat s událostí, specifikovanou v popisu n�jakého 
(n�jakých) business procesu (proces�). 
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B.1.5 Popis funk�nosti IS - Diagram datových tok� 
 
zobrazení funk�ního modelu systému. Je jedním ze základních nástroj� analytického modelu 
IS. Funk�ní model popisuje funkce a jejich návaznosti. Funkce ur�ují, jaké procesy mají 
probíhat v informa�ním systému, který má být v�rným modelem podporované reality. Tyto 
procesy informa�ního systému  jsou odrazem proces�, z nichž se realita skládá. Funk�ní 
model však není procesním modelem (a�koliv popisuje procesy), u jednotlivých funkcí je 
popisována jejich existence a podstatné vazby mezi nimi prost�ednictvím tok� dat – jedná se o 
popis statický. D�ležité je, že popisované procesy jsou procesy informa�ního systému, tedy 
procesy modelující, nikoliv informa�ním systémem podporované (modelované) business 
procesy, které se ve funkcích pouze obrážejí. Na úrovni analýzy systému tak posta�uje 
statický popis funkcí (neprocesní), nebo� veškeré procesní aspekty chování reality jsou na 
této úrovni pln� modelovány popisem business procesu, zatímco procesní aspekty chování 
informa�ního systému nejsou již p�edm�tem analýzy reality. Procesní popis specifických 
proces� informa�ního systému se tedy ve fázi analýzy nevyskytuje a je záležitostí až designu 
systému (viz kap. B.2.3 Diagram proces� (rozmíst�ní)). Funk�ní model systému je tak 
základním analytickým zadáním a východiskem designu systému. 
 
DFD se vyvinul z tzv. Activity Diagrams, používaných v metodice SADT. SADT (Structured 
Analysis and Design Technique) je metodika, používaná cca od  poloviny sedmdesátých let. 
Nejlépe je DFD metodicky uchopen v díle Eda Yourdona (viz www.yourdon.com). 
 
V DFD se používají základní prvky: 

• funkce 
• datový tok (DATA FLOW) 
• datový skald (DATA STORE) 
• terminátor (externí entita) 

 

B.1.5.1 Funkce 

Rezervace kapacit

 
 
Zna�í se kole�kem. 
Jde o informa�ní procesy (zpracování dat), jimiž je modelováno reálné d�ní. Funkce 
znázor�uje transformaci dat, která vede k vyprodukování výstupu (transformace vstupu na 
výstup). 
 
Tradi�n� se rozlišují dva druhy proces�, popisovaných v DFD datové (funkce) a �ídící: 
 
Datový proces - funkce vyjad�uje fyzickou transformaci dat, tj. zm�nu reprezentace dat, nebo 
zm�nu stavu ur�ité �ásti dat, tj. zm�nu hodnot údaj�, vznik nových údaj�. Hlavním úkolem 
funkce (datového procesu) je tedy zpracovávat, transformovat data. 
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�ídící proces vyjad�uje algoritmus �ízení (vzájemných �asových návazností) funkcí v ur�ité 
�ásti systému. Používá se k zachycení real-time charakteristik aplikace. Narozdíl od funkce 
není úkolem �ídící funkce zpracovávat data. V systémech zpracování hromadných dat tak 
�ídicí procesy ztrácejí smysl, resp. nem�ly by být uvažovány ve fázi analýzy, ale až ve fázi 
designu (viz kap. B.2.3 Diagram proces� (rozmíst�ní)). Lze ukázat, že i z hlediska princip� 
objektové orientace je obecn� p�ítomnost proces� informa�ního systému v analytických 
modelech nesmyslná. Z t�chto d�vod� nebude tomuto prvku DFD v dalším textu v�nována 
pozornost. 
 
Každá funkce v DFD musí mít název a jednozna�nou identifikaci v hierarchii funkcí. Tento 
identifikátor se skládá z identifikace bezprost�edn� nad�ízené funkce, jejíž �ástí ozna�ovaná 
funkce je (nap�. 3. l .2), a identifikace v rámci úrovn� svého diagramu (nap�. 5, celé ozna�ení 
funkce : 3.1.2.5.). Je-li k identifikaci použito �íslování funkcí, pak  v rámci úrovn� má 
význam pouze identifika�ní a v žádné p�ípad� nevyjad�uje po�adí provád�ní (nebo� funk�ní 
model není modelem procesním, pouze staticky specifikuje funkce a jejich datové vztahy). 
 

B.1.5.2 Datový tok 
 

Objednávka kapacit
 

 
Zna�í se orientovanou šipkou. 
Jde o abstrakci jakékoliv formy p�esunu dat. 
Datový tok vyjad�uje p�esun dat/informací z jedné �ásti systému do jiné, nebo z okolí systému 
do systému, anebo ze systému do okolí. Znázor�uje se šipkou (data tekou nazna�eným 
sm�rem, je možné použít i dialog flow - stejná data tekou ob�ma sm�ry). 
Datový tok musí mít známý obsah a musí být pojmenovaný (s výjimkou datových tok� do 
datastoru a z n�j - viz dále). Název datového toku musí daná data reprezentovat a jasn� 
vyjad�ovat jejich obsah. (nap�. "objednávka"), nikoliv pouze formu (nap�. "data", "formulá�" 
apod.). 
Datové toky obsahují ta data, která jsou systémem zpracovávána a ukládána. I když p�vodn� 
byl Diagram datových tok� vyvinut i k popisování toku dokument�, materiálu, zboží, surovin 
apod. (nap�. ve smyslu workflow), není vhodné k tomuto ú�elu tento diagram používat. Pro 
takové použití bychom se museli vzdát celé �ady, pro vývoj informa�ních systém� metodicky 
pom�rn� cenných pravidel použití DFD. Krom� toho, p�i takovém použití nabývají jednotlivé 
konstrukce DFD pon�kud jiného, mírn� posunutého významu, který lze mnohdy od 
p�vodního významu jen t�žko rozlišit, a tak se takovéto použití jednoho nástroje ke dv�ma 
odlišným ú�el�m zbyte�n� stává semeništ�m analytických chyb. A kone�n� - k tomuto ú�elu 
vznikly jiné, vhodn�jší nástroje, nap�íklad A-grafy z metodiky ISAC (viz), nebo nástroje 
modelování business proces�. 
 

B.1.5.3 Data store 
 

�asové rozvrhy

 
 
Zna�í se dv�ma vodorovnými �arami – technickým symbolem p�erušení. 
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Jde o abstrakci jakékoliv formy uložení dat. 
Data Store (skladišt� dat) vyjad�uje "depozitá�" dat (data uchovaná pro jejich pozd�jší 
použití). Znázor�uje se pomocí dvou rovnob�žek, mezi nimiž je umíst�n název - tento 
symbol, používaný v technické symbolice jako symbol pro p�erušení, p�ipomíná, že uložení 
dat znamená p�erušení toku dat v �ase - tento fakt má p�i modelování proces� dalekosáhlý 
význam (viz pozd�ji popisovanou techniku analýzy událostí). 
 
Význam data store je tedy "místo do�asného uchování dat". M�že být implementován r�zn� 
(jako pole, soubor - oby�ejný nebo databázový, ale i jako cokoliv jiného, nap�íklad šanon, 
kniha apod.). Používá se všude tam, kde mezi procesy existuje �asov� zpožd�né p�edávání dat 
(asynchronní).  Asynchronnost proces� musí vyplývat vždy z jejich podstaty, nikoliv z formy 
implementace (to je záležitostí technologického, nebo implementa�ního modelu). Na 
konceptuální úrovníi platí pro Data Store totéž, co již bylo �e�eno o datovém toku -je 
abstrakcí jakékoliv formy uložení dat, vyjad�uje pouze fakt, že data jsou uschována (�ili jejich 
tok je v �ase p�erušen) a ne�íká nic o konkrétní form� tohoto uložení. 
Název Data Store by m�l být v množném �ísle (nap�. "dodavatelé"). 
Pro každý Data Store musí existovat alespo� jeden datový tok dovnit� (uložení dat) a jeden 
ven (použití dat). Tento tok m�že vyjad�ovat jakoukoliv substrukturu struktury Data Store: 
 

• skupinu (výskyt) dat (nap�. zam�stnanec), 
• víc skupin dat vybíraných ze storu, 
• �ást jednoho výskytu (nap�. jen telefon), 
• �ást z více výskyt�. 
 

Data Store je pasivním prvkem diagramu - data do a z n�j musí vždy téci p�es transformaci 
dat (funkci).  
Datastore je, vedle datového toku, další formou propojení (komunikace) funkcí. 
 

B.1.5.4 Terminátor 
 

Finan�ní instituce

 
 
Zna�í se �tvercem/obdélníkem. 
P�edstavuje objekty, které nepat�í do popisovaného systému, nýbrž do jeho podstatného okolí. 
Terminátor (po�átek, p�ípadn� konec datového toku, zdroj dat, p�ípadn� místo a ú�el spot�eby 
dat) znázor�uje externí zdroj, nebo místo ur�ení dat (n�kdy se též nazývá externí entita - 
objekt). Vyjad�uje tedy okolí systému, s nímž systém komunikuje. 
  
Fyzicky to m�že být �lov�k, skupina lidí (odd�lení), skupina odd�lení ve stejné organizaci / 
podniku, ale vždy je to objekt vn� modelovaného systému. M�že to být i jiný systém, který 
není p�ímo v centru zájmu našeho modelu, ale má na n�j vliv. 
 
I terminátor by m�l mít výstižný název vyjad�ující typ externího zdroje/místa ur�ení (nap�. 
"zákazník", a ne "pan Dlouhý"). P�i jisté mí�e abstrakce lze tedy i terminátor považovat za 
další formu komunikace proces� (prost�ednictvím okolí systému). 
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Obrázek B 8 Hierarchická struktura DFD (zdroj: Yourdon.com) 
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Jak ilustruje Obrázek B8, popis funk�nosti systému p�edpokládá nikoliv jediný DFD, ale 
celou hierarchickou soustavu t�chto diagram�. Každá funkce m�že být podrobn�ji popsána 
samostatným diagramem na nižší úrovni (tj. vyšší podrobnosti). V takové soustav� diagram� 
se p�irozen� opakují prvky na rozhraní funkcí, což vyvolává obecné nebezpe�í nekonsistence 
model� obou úrovní (tedy situace, kdy podrobn�jší model popisuje stejný prvek rozhraní 
jinak, než model vyšší úrovn�). To se nazývá hierarchickou konsistencí diagram�. 
 

B.1.5.5 Metoda zkoumání událostí (Event Partitioning Aproach (EPA)) 
Vhodnou metodou k vytvá�ení DFD je metoda zkoumání událostí. Jedná se o metodu k 
odvození funkcí a data stor� na základ� procházení seznamu událostí na n�ž by m�l vyvíjený 
systém um�t reagovat. 
Postup, který metoda EPA navrhuje je následovný: 

1. Sepíše se seznam událostí, na které by m�l systém reagovat a ke každé se nakreslí 
symbol pro funkci. 

2. Funkce je pojmenována tak, že se popíše reakce systému, která je touto událostí 
vyvolána. 

3. K funkci jsou p�i�azeny odpovídající vstupy a výstupy, které jsou v p�ípad� pot�eby 
asynchronní komunikace mezi funkcemi dopln�ny o data story. 

4. Výsledný DFD je porovnán s kontextovým diagramem a seznamem událostí kv�li 
úplnosti a konsistenci. 

Výstupem tohoto postupu je DFD diagram nejnižší úrovn�. Z n�j je sdružováním p�íbuzných 
prvk� pot�eba vytvo�it hierarchicky se rozpadající množinu diagram� tak, aby každý takto 
vytvo�ený diagram byl dostate�n� malý a p�ehledný (viz Obrázek B 9). 
Více o metod� zkoumání událostí a o práci se získaným DFD nejnižší úrovn� je možno se 
dozv�d�t na www.yourdon.com,, p�esn�ji http://www.yourdon.com/strucanalysis/index.html. 
 
  

 
 

Obrázek B 9 Tvorba DFD vyšší úrovn� sdružováním funkcí (zdroj: Yourdon.com) 
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B.1.5.6 Data Flow Diagram (DFD) a udržování konzistence s ostatními diagramy 
Tato kapitola popisuje pot�ebu udržování konzistence mezi modely z pohledu DFD. 
Diagramy, se kterými je pot�eba po�ítat jsou Class Diagram (CD, diagram t�íd), Procesní 
diagram (PD) a p�ípadn� též State-Transition Diagram (STD). 

Konzistence DFD a objektového modelu (Class Diagramu – CD) 
Class Diagram (CD) p�edstavuje z hlediska DFD statický pohled na datovou základnu 
modelovaného systému. Jsou v n�m zachyceny prvky pro uložení dat – t�ídy a jejich atributy 
– a množina operací, které lze nad t�mito daty provád�t ve form� metod objektu. DFD je na 
druhé stran� model, který zachycuje interakci systému s okolím, jeho reakce na externí 
události, a zaznamenává to, jakých datových struktur se pochody v systému, v závislosti na 
spoušt�cí události, dotknou. 
Sty�nými body obou diagram� jsou tedy p�edevším data, a také, do jisté míry, operace které 
jsou nad daty provád�ny (i když ne ve vztahu 1:1). 
P�i udržování konzistence dat mezi DFD a CD je nutné tedy p�edevším udržovat vazbu mezi 
každým Data Store a n�jakou danou strukturou t�íd a jejich vazeb v CD. Dále je vhodné 
udržovat n�jakou vazbu mezi metodami t�ídy a toky dat v DFD. Tato konzisten�ní vazba je 
však již mnohem mén� t�sná a proto je možné ji p�i technických obtížích s jejím 
zaznamenáváním do modelovacího nástroje oželet. 
 
Následující sada pravidel dopl�uje pravidla p�edchozí kapitoly B.1.4 o náležitosti vztah� mezi 
modelem t�íd (CD) a diagramem datových tok� (DFD): 
 

J) Každý elementární Datastore17 v DFD musí být v CD zastoupen jako t�ída, nebo 
asociace, anebo kombinace obojího. 

K) Atributy každého elementárního Datastore z DFD musí být datovou strukturou 
atribut� t�íd, jimiž je tento Datastore  v CD zastoupen. 

L) Metody každé elementární funkce18 z DFD musí být algoritmickou strukturou metod 
t�íd, jimiž jsou v CD zastoupeny Datastory, spojené datovými toky s touto funkcí . 

 

Konzistence DFD a procesního modelu 
Procesní diagram (PD) je modelem reálných (business) proces�. Vid�no o�ima informa�ního 
systému - tyto procesy jím procházejí nap�í�, informa�ní systém jim poskytuje p�íslušnou 
informa�ní podporu. Jako model reálného (business) procesu se procesní diagram nezabývá 
strukturou informa�ního systému, ale zaznamenává postup transformace vstup� do systému 
na výstupy. Zárove� sleduje zdroje, které jsou v této transformaci spot�ebovávány. 
Jednotlivé �innosti, které jsou zobrazeny v PD, mají v jisté form� sv�j obraz v procesech 
DFD, i když se nejedná o vztah 1:1 ale spíše 0..n:0..n. D�vodem tohoto zamlženého vztahu je 
p�edevším r�zné zam��ení i charakter obou diagram� – jeden popisuje proces a druhý 
strukturu funkcí systému. Nicmén� p�esto by �innosti business procesu m�ly mít sv�j obraz v 
DFD. 
Vzhledem k tomu, že procesní model i DFD pracují s událostmi, m�ly by se stejné události 
objevovat v obou diagramech, nebo by se mezi událostmi z DFD a PD m�la objevovat vazba. 
 

                                                 
17 Elementární Datastore je DataStore u n�jž není objektivní d�vod k jeho rozkladu do podrobn�jší struktury DataStor� (tedy 
neskrývá v sob� rozporné struktury, jak jsou definovány M.A.Jacksonem). 
18 Elementární funkce je funkce, u níž  není objektivní d�vod k rozkladu do DFD nižší úrovn� (tedy neskrývá v sob� 
rozporné struktury, jak jsou definovány M.A.Jacksonem). 
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Následující sada pravidel dopl�uje pravidla p�edchozí p�edchozí kapitoly B.1.4 o náležitosti 
vztah� mezi modelem proces� (PD) a diagramem datových tok� (DFD): 
 

M) Každý elementární vstupní datový tok v  DFD od terminátoru (tj. zvn�jšku systému) 
musí odpovídat n�jaké události, specifikované v popisu n�jakého (n�jakých) 
business procesu (proces�) v PD. 

N) Každý stav každého procesu v PD musí korespondovat s n�kterým(i) 
elementárním(i) Datastorem(y) v DFD a naopak každý elementární Datastore 
v DFD musí korespondovat s n�kterým(i) stav(y) proces�(�) v PD. Jde o 
korespondenci M:N. 

Konzistence DFD a STD 
State-Transition diagram popisuje životní cyklus objekt� n�jaké t�ídy. Obsahuje stavy, ve 
kterých se objekt dané t�ídy m�že nacházet a p�echody mezi t�mito stavy. P�echody jsou 
realizovány n�jakou akcí, která nastane na základ� události z vn�jšího sv�ta. V tomto p�ípad� 
je op�t p�echod vyvolán n�jakou událostí, jež m�že mít obraz v DFD i v PD. STD, jako 
základní nástroj popisu souvislostí mezi objektovým a procesním modelem reality (viz 
p�edchozí kapitolu v�etn� tam specifikovaných pravidel konsistence), jsou tak z hlediska 
DFD skryty za t�mito modely a nemusí být v�bec z hlediska funk�nosti systému brány 
v úvahu. 

Obrázek B 10 ilustruje n�které základní vztahy mezi modely, popisované výše. 
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Obrázek B 10 Konsistence modelu proces�, objekt� a DFD 

B.1.5.7 Implementace Diagramu datových tok� v nástroji PowerDesigner 
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V p�edchozím textu byly diskutovány pot�eby udržování konzistence diagramu datových tok� 
s ostatními diagramy. Protože nástroj PowerDesigner standardn� neobsahuje model, 
odpovídající DFD, je pot�eba využít širokých možností rozši�itelnosti tohoto nástroje, a model 
v n�m vytvo�it.  
V rámci této metodiky byl DFD implementován pomocí úpravy - sdpecializace diagramu t�íd. 
DFD implementovaný na bázi modelu t�íd pak m�že být snadno propojen s STD i CD a dále i 
s designovými modely (viz kapitolu B2)., což je žádoucí zejména z d�vodu možností zajišt�ní 
konsistence model�  
 
Specializace diagramu t�íd na DFD je realizována zavedením 4 standardních stereotyp�:    

• DataStore,  
• Funkce,  
• Terminátor, 
• DataFlow. 

 
První t�i jsou stereotypy objektu t�ída, DataFlow je stereotypem asociace. 
 
Pro takto stereotypizovaný model t�íd pak platí pravidla konzisten�ních vztah� v DFD: 

• DataStore musí mít alespo� jeden vstupní DataFlow a jeden výstupní DataFlow. 
• DataFlow smí spojovat pouze Funkci a Funkci, Funkci a DataStore nebo Terminátor a 

Funkci. 
• DataFlow Terminátor -> Funkce musí mít p�i�azenu událost 
• Funkce musí mít alespo� jeden DataFlow 
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B.1.6 Ostatní – dopl�kové diagramy UML a jejich použití 
 
Jazyk UML obsahuje n�které další, doposud nezmi�ované nástroje, které jsou z hlediska této 
metodiky nástroji dopl�kovými. Jejich existence není nutná (nep�inášejí žádnou informaci, 
kterou by nebyly schopny p�inést diagramy základní), mohou však být vhodným zp�sobem 
pohledu na problematiku z jiného úhlu. 

B.1.6.1 Use Case Diagram 
Use case diagram zachycuje vazby mezi aktéry a funkcemi systému a mezi funkcemi 
navzájem. Aktéry mohou být uživatelé systému, uživatelské role, organiza�ní jednotky ale i 
jiné informa�ní systémy. Tito akté�i p�istupují k funkcím informa�ního systému. 
Tento diagram je diagramem dopl�kovým, protože zobrazuje modelovaný systém z velmi 
podobného pohledu jako diagram funkcí. Funkce zachycené v use case diagramu by by m�ly 
odpovídat svým významem i názvem funkcím z diagramu funkcí. 
Use case diagram m�žeme být na rozdíl od funk�ního diagramu použít k: 
• modelování scéná�� užití 
• modelování p�ístupových práv 
• modelování vzor� uživatelského rozhraní 
 
Modelování scéná�� pomocí use case diagram� je zvažováno i ve specifikaci UML. Vlastní 
UML ovšem nemá jiné prost�edky pro modelování posloupnosti interakce r�zných uživatel� s 
funkcemi systém. Tato metodika naopak obsahuje modelování proces� pomocí procesního 
diagramu, který tuto oblast pokrývá daleko detailn�ji a tudíž není d�vod scéná�e modelovat i 
pomocí use case diagram�. 
 
Modelování p�ístupových práv pomocí use case diagram� m�že být pro n�které skupiny 
uživatel� t�chto diagram� mnohem p�ehledn�jší než popis p�ístupových práv jiným zp�sobem 
(nap�. slovním popisem nebo poznámkami ve funk�ním diagramu). Z tohoto d�vodu má 
smysl tento diagram využít p�inese-li to zlepšení komunikace a pom�že-li to k p�esn�jší 
definici p�ístupových práv. 
 
Modelování vzor� uživatelského rozhraní je z�ejm� nejsiln�jším argumentem pro používání 
use case diagram�. Toto modelování má však smysl pouze u n�kterých architektur systému. 
Proto lze tento diagram za�ít používat na rozhraní fáze a analýzy a designu, kdy je ur�ena 
cílová architektura systému. 
Modelováním vzor� uživatelského rozhraní rozumíme p�edevším ur�ení, které funkce jsou 
speciálním p�ípadem funkcí jiných (vazba stereotypu <<extends>>) a které funkce se skládají 
z jiných funkcí systému (vazba stereotypu <<includes>>). 
 
P�i použití n�kterých architektur lze use case diagramy vhodn� využít i ve fázi designu k 
popisu komponent systému. Nap�íklad p�i použití architektury model-view-controller pro 
tvorbu uživatelského rozhraní odpovídají jednotlivé use case komponentám typu 
<<controller>>, což m�že designér�m pomoci ve vytvo�ení komponentového diagramu, 
návrhu jednotlivých komponent a ur�ení jejich vazeb. 
 

B.1.6.2 Diagram objekt� (instancí) 
Objektové diagramy jsou �ástí notace pro objektový design. Zachycuje objekty – instance t�íd 
- a vztahy mezi nimi. Zachycuje tedy vlastn� stav systému v ur�itém okamžiku. Zjednodušuje 
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pohled na diagram t�íd a umož�uje také modelovat konkrétní p�ípady kombinace instancí, což 
napomáhá plnému pochopení informace, vyjad�ované modelem t�íd. 
 

Objekt

 
 

objekt 

Objekt_1 Objekt_2

 

závislost „objektu 2“ na „objektu 1“ 

 

B.1.6.3 Diagramy posloupností a spolupráce objekt� 
Diagramy posloupností a diagramy spolupráce objekt� slouží k popisu vzájemných vazeb a 
sou�innosti jednotlivých objekt� systému. Tyto diagramy jsou v podstat� jakýmsi dopl�kem 
diagramu t�íd a diagramu stav� a slouží pro lepší pochopení vztah� business proces� na stran� 
jedné a životních cykl� objekt� na stran� druhé.  
Oba typy model� jsou sou�ástí objektov� orientovaného modelu – OOM (Object-Oriented 
Model). Oba modely v podstat� zachycují stejné vazby, ale ze dvou r�zných pohled�. 
Hlavním rozdílem tedy je, že diagramy spolupráce objekt� se soust�edí na popis vzájemných 
vazeb spolupracujících objekt�, na zobrazení struktury vzájemných vazeb a p�edávaných 
zpráv. Naproti tomu diagram posloupností zd�raz�uje hledisko �asové posloupnosti v jaké 
dochází k interakci objekt�. 
 

Diagramy spolupráce objekt� (Collaboration Diagrams) 
Pomocí diagram� spolupráce objekt� se zobrazují vzájemné vazby (instance link) aktér� 
(actor), objekt� (object) – instancí jednotlivých t�íd – a informace/zprávy/data (message) které 
si vzájemn� vym��ují. Tímto diagramem popisujeme tyto elementy v konkrétní �ásti resp. 
funkcionalit� systému, m�že nap�íklad popisovat provedení ur�ité operace. 
Diagram spolupráce popisuje chování z pohledu interakce jednotlivých element�, specifikuje 
chování t�íd, rozhraní a možné využití operací. Dopl�uje tím class diagram, kterýžto je 
vícemén� statickým popisem struktury systému.  
P�i tvorb� tohoto diagramu dochází k ov��ování jednak statického modelu – diagramu t�íd – 
tak i procesního modelu. Analýza pomocí t�chto diagram� pak m�že vést k dodate�nému 
dopln�ní jednotlivých model�. 
Tento typ diagram� je užite�ný pro ujasn�ní významu a rolí jednotlivých objekt�. 
 

Diagramy posloupností (Sequence Diagrams) 
Diagram posloupností (Sequence Diagram), jak již bylo �e�eno výše, je svou podstatou 
p�íbuzný diagramu spolupráce a slouží k popisu vzájemných interakcí objekt� a �inností mezi 
nimi v chronologickém sledu. Klí�ovým rozdílem od zmi�ovaného diagramu spolupráce je 
práv� �asové hledisko, tj. diagram posloupností se snaží zachytit  
 
Základní diagram posloupností lze automatizovan� vygenerovat z diagramu spolupráce 
objekt� pomocí volby 
Tools/Create Default Sequence Diagram 
Takto ovšem dojde k vygenerování modelu neúplného, je nutné jej upravit a to zejména co se 
týká �asové posloupnosti.  
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Obdobným zp�sobem lze vytvá�et i základní diagram splupráce na základ� diagramu 
posloupností, a sice pomocí volby 
Tools/Create Default Collaboration Diagram 
 

B.1.6.4 Diagram �inností 
Diagram �inností (Activity diagram) je jedním z model� UML a slouží k popisu chování 
�ídících tok� (transition) mezi akcemi provád�nými v systému (activity). 
Diagram �inností je využíván pro popis jednotlivých proces�, tak jak jsou (�i by m�ly být) 
odráženy systémem. Tedy v zásad� popisuje chování jednotlivých metod. 
Zachycuje jednotlivé �ídicí toky od jedné �innosti k druhé. 
 

 
 

Obrázek B 11 - P�íklad použití Activity Diagramu v nástroji Power Designer 
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B.2 Konstruk�ní modely 
 
Architektonický design je klí�ovou fází vývoje informa�ního systému. Jeho kvalita rozhoduje 
o úsp�chu celého projektu. P�i tvorb� designu systému vycházíme z analytických model�, 
p�edem definovaných v globální a detailní analýze IS. Výsledkem architektonického designu 
je jasn� specifikovaná architektura IS. 
Architektura informa�ního systému je obvykle velice komplexní a m�žeme se na ni dívat z 
r�zných hledisek (statické vs. dynamické aspekty systému; abstraktní vs. fyzická úrove�, 
popis systému vs. procesy v n�m probíhající). Z této komplexnosti vyplývají dva základní, 
�áste�n� se p�ekrývající pohledy. Jejich kombinace nám umožní porozum�t 
architektonickému designu. T�mito pohledy jsou komponentová a procesní architektura (viz 
Obrázek B 12). 
Komponentová architektura se zam��uje na t�ídy, tedy statické aspekty systému. Rozd�luje 
systém na jasn� identifikovatelné, vzájemn� propojené komponenty, �eší jejich vnit�ní stavy a 
p�echody mezi nimi. Architektura proces� se naproti tomu v�nuje instancím t�íd 
(dynamické aspekty systému). D�lí systém na procesy, �eší jejich vzájemné interakce a 
koordinaci. 

Architektura komponent:
t�ídy
statické aspekty
propojení komponent
logický pohled
struktura popisu systému

Architektura proces�:
objekty
dynamické aspekty
koordinace proces�
fyzický pohled
struktura chování systému

Interface

User iface System iface

Funkce

Model

Technická platforma

UIS DBS NetSw

        

 

Obrázek B 12 Komponentová versus procesní architektura 

 
Odd�lením komponentové a procesní architektury snižujeme komplexnost a zlepšujeme 
porozum�ní architektu�e jako celku. Avšak hranice mezi ob�ma pohledy není ostrá, ob� 
architektury se �áste�n� prolínají. Zabývá-li se nap�íklad komponentová architektura vazbou 
mezi objekty komunikujícími pomocí zpráv, zam��uje se procesní architektura na interakci 
jako takovou, její skute�né vykonávání na fyzické úrovni systému. 
 
Architektonický design je založen na t�ech základních principech. Prvním z nich je: 
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Princip 1: Definování všech potencionálních kritérií na architekturu systému 
 
Výchozím bodem pro architektonický design je stanovení kritérií vycházejících z analýzy. 
Kritéria mohou a v�tšinou jsou ve vzájemném rozporu (nap�. požadavek na rychlost odezvy 
oproti požadavku centrálního zpracování dat na vzdáleném serveru). Je proto pot�eba 
stanovení priorit pro jednotlivá kritéria. 
 
Druhý princip vyjad�uje obecný cíl architektonického designu: 
 

Princip 2: Propojení kritérií s technickým prost�edím 
 
Architektonický design musí na jedné stran� rozum�t systémovému kontextu vyjád�enému 
stanovenými kritérii a na stran� druhé prost�edk�m technické platformy. 
A protože b�hem architektonického designu musíme ud�lat velké množství zásadních 
rozhodnutí, která výsledný IS výrazn� ovlivní, p�idáme ješt� t�etí d�ležitý princip: 
 

Princip 3: Brzy p�ehodnotit 
 
Je pot�eba v�as zjistit, zda daný design spl�uje stanovená kritéria. Pokud tomu tak není, je 
pot�eba jej zm�nit. Jakákoliv architektonická p�ehodnocení u�in�ná pozd� znamenají 
obrovské dodate�né náklady a mohou celý projekt znehodnotit. 
 
B�hem designu tedy: 

• definujeme kritéria designu, stanovíme jejich priority,  
• popíšeme všechny programové �ásti a jejich vzájemné vazby 
• definujeme chování IS a specifikujeme vzájemné vazby proces� a komponent. 

 
Obrázek B 13 ilustruje jednotlivé kroky architektonického designu. 
 

 

Dokumentace  
analýzy 

Specifikace  

architektury 

Procesy 

stanovení kriterií 
obecných 
specifických 

stanovení priorit kriterií 

Komponent
y 

Kriteria 

 

Obrázek B 13 Postup architektonického designu 
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V následující �ástech se budeme podrobn�ji v�novat jednotlivým fázím. 
 

B.2.1 Kritéria designu 
Kritéria designu, tedy seznam požadovaných vlastností architektury systému, jsou výchozím 
bodem každého designu. Neexistuje žádný obecný recept, jak navrhnout dobrý design 
libovolného informa�ního systému. Vždy je pot�eba individuáln� posuzovat konkrétní 
podmínky každého projektu. Stanovení kritérií nám v tom pom�že. 

B.2.1.1 Obecná kritéria designu 
Kvalitní architektonický design je hodnocen podle toho, jak spl�uje požadavky výchozí 
analýzy. Systém by m�l správn� modelovat zadanou problémovou doménu a implementovat 
všechny požadavky na funkcionalitu. Podstatné však je, aby neobsahoval žádnou významnou 
závadu. Nedodržení jediného d�ležitého kritéria znamená neúsp�ch. Platí tedy: 
 
 Princip: Dobrý design nemá žádné kritické slabiny 
 
B�hem let se objevilo mnoho r�zných výzkum� zabývajících se obecnými kritérii 
architektonického designu. Následující tabulka nám p�edstavuje klasický seznam kritérií pro 
kvalitu softwaru. Vyjdeme-li z n�ho, m�že nám to pomoci p�i stanovení seznamu pro náš 
projekt. 
 
Kritérium Je m��ítkem… 
Použitelnost p�izp�sobitelnosti systému organiza�nímu, provoznímu a 

technickému kontextu 
Bezpe�nost zabezpe�ení v��i neautorizovanému p�ístupu k dat�m a za�ízením 
Efektivnost schopnosti ekonomicky využít technickou platformu 
Správnost napln�ní uživatelských požadavk� 
Spolehlivost napln�ní požadované p�esnosti výkonu funkcí 
Udržovatelnost náklad� na nalezení a opravu chyby 
Testovatelnost náklad� na ov��ení, že systém správn� provádí své ur�ené funkce 
Flexibilita náklad� na modifikaci 
Srozumitelnost úsilí pot�ebného k porozum�ní systému 
Znovupoužitelnost možnosti použití �ástí systému v jiných systémech 
P�enositelnost náklad� na p�enos systému na jinou technickou platformu 
Interoperabilita náklad� na propojení systému s jinými systémy 
 
Je z�ejmé, že n�která z t�chto obecných kritérií jsou v��i sob� v rozporu. Záleží na 
konkrétním návrhu, která z nich považujeme za podstatná a která mén�. Z toho vyplývá další 
d�ležitý princip: 
 

Princip: Dobrý design vyvažuje více kritérií 
 
Objektov� orientovaná analýza a design vyzdvihuje t�i klí�ová kritéria s shrnuje je do 
následujícího principu: 
 

Princip: Dobrý design je použitelný, flexibilní a srozumitelný 
  
Dá se �íci, že tato kritéria mají obecnou platnost. Podívejme se na n� podrobn�ji. 
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Použitelnost 
P�i hodnocení použitelnosti se díváme na design jako celek, bez ohledu na jeho vnit�ní �len�ní 
a sledujeme tyto dva pohledy: 

• jak design uspokojuje uživatelské požadavky 
• jak využívá technickou platformu – špatný design n�které prvky platformy p�et�žuje, 

zatímco jiné nevyužívá efektivn� 
 
Flexibilita 
P�i návrhu IS je velice obtížné spat�it jej v celé jeho komplexnosti sou�asn� s pochopením 
všech podstatných souvislostí. Je pravd�podobné, že n�které požadavky byly opomenuty, jiné 
budou zm�n�ny, n�která architektonická rozhodnutí je zase b�hem designu pot�eba odložit 
nap�íklad z r�zných organiza�ních d�vod�. Je tedy jasné, že p�i návrhu vždy disponujeme 
pouze nedostate�nými znalostmi pot�ebnými pro design. 
Kvalita designu závisí na cen� pozd�jších zm�n. Flexibilita je podstatn� ovlivn�na 
modularitou systému, možností vym�nit celé komponenty za jiné se stejným nebo podobným 
rozhraním. 
 
Srozumitelnost 
Jak již bylo vícekrát zmín�no, je obtížné b�hem návrhu designu znát a rozum�t sou�asn� 
všem �ástem jednotliv� i designu jako celku. Systém je pot�eba proto budovat zp�sobem, 
který bude snadno pochopitelný a tím udržovatelný. P�i designu systému nám v tom mohou 
pomoci n�které nástroje.  
První z nich je abstrakce. Porozumíme-li n�kterému konceptu, budeme snadno chápat 
všechny jeho použití v konkrétních p�ípadech v r�zných �ástech designu. Za další m�žeme 
považovat užití návrhových vzor� (patterns) a to na r�zných úrovních systému od celých 
komponent až po jednotlivé t�ídy.  
Srozumitelnost m�že být také zvýšena vy�len�ním a spojováním podobné funkcionality do 
specializovaných komponent. Bude-li nap�íklad mnoho �ástí systému p�istupovat k n�jakému 
zdroji technické platformy, m�žeme tuto funkcionalitu vy�lenit do komponenty manažeru 
tohoto zdroje. Tím se systém stává srozumiteln�jší (a samoz�ejm� také flexibiln�jší). 

B.2.1.2 Specifické podmínky designu 
Krom� diskutovaných obecných kritérií je pot�eba brát v úvahu také projektov� specifické 
podmínky. Ty m�žeme v zásad� rozd�lit do t�ech kategorií: 

• Technické: existující hardware, základní software i další existující systémy, použití 
existujících standardních komponent, zakoupení nových (nap�. nov�jší verze 
pravd�podobn� má v�tší životnost, ale je mén� vyzkoušená), využití existujících 
návrhových vzor�, atd. 

• Organiza�ní: uzav�ené kontrakty (nap�. rozd�lení úloh mezi více nezávislých 
dodavatel�, aby žádný z nich nem�l moc nad celým IS), plány dalšího rozvoje IS, atd. 

• Personální: kompetence, zkušenosti z podobných projekt�, znalosti technické 
platformy 

B.2.1.3 Stanovení priorit 
Na záv�r úvodní fáze designu je pot�eba p�id�lit jednotlivým kritériím jejich priority. Do 
celkového seznamu použijeme obecná kritéria stejn� jako kritéria vzešlá z projektov� 
specifických podmínek. Pro další vývoj IS je d�ležité kontrolovat, zda design uvedená kritéria 
spl�uje. 
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B.2.2 Diagram komponent 
Komponentová architektura vychází z definovaných kritérií designu a modeluje programovou 
strukturu systému. Výsledkem fáze komponentové architektury je diagram t�íd spolu se 
specifikací komplexních komponent.  
 

Komponentou rozumíme souhrn programových �ástí, tvo�ících celek s definovanými 

odpov�dnostmi. 

 
Takto zám�rn� široce pojatá definice zahrnuje vše od jednotlivých t�íd p�es podsystémy až po 
systém jako celek (který pak chápeme také jako jednu komponentu). V této fázi se ale 
zam��ujeme zejména na st�ední úrove�, tedy na �ásti celkového systému, kdy každá z nich 
zahrnuje obvykle více t�íd, které spolu souvisí. 
 
Postup specifikace komponent ilustruje Obrázek B 14. 
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Obrázek B 14 Postup specifikace komponent 

D�íve než se budeme v�novat podrobn�ji jednotlivým krok�m specifikace komponent, 
podívejme se na n�kolik obecn� platných princip�. Hlavními p�ednostmi správn� navržené 
komponentové architektury jsou flexibilita a srozumitelnost. I komplexní systém je tedy 
možné navrhnout, pokud budeme dodržovat: 
 

Princip 1: Redukce složitosti rozd�lením na komponenty podle oblastí zájmu 
 
Návrh komponentové architektury je interaktivní proces, kterým se snažíme p�eklenout 
požadavky a kritéria s technickými možnostmi. Komponentová architektura musí poskytovat 
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flexibilitu, ale samoz�ejm� neumožní jakékoliv architektonické zm�ny. Proto je d�ležitý 
následující princip: 
 

Princip 2: Uvažování stabilních kontextových struktur (stabilní aspekty reality a 
podmínek práce systému) 

 
Problémová doména IS se nem�ní nap�íklad tak �asto jako aplika�ní prost�edí. Proto je 
vhodné rozd�lit systém nap�íklad na t�i komponenty – model, funkce, uživatelské rozhraní 
(klasický návrhový vzor MVC – model-view-controller). Je pravd�podobné, že uživatelské 
rozhraní se bude m�nit �ast�ji, m�že jich nap�íklad vzniknout více pro r�zné platformy (web, 
mobilní telefony, atd.) p�i zachování stabilních komponent model a funkce. 
 
P�i návrhu komponentové architektury nám mohou pomoci existující vzory, jejich využívání 
shrnuje: 
 

Princip 3: Použití stávajících komponent 
 

B.2.2.1 Zkoumání architektonických vzor� 
 
Cílem této fáze designu je výb�r architektury systému nejlépe odpovídající kritériím a 
následné ur�ení komponent. K výb�ru vhodné architektury nabízí skandinávská metodika t�i 
typové architektonické vzory (viz Obrázek B 15): 
 
 

Architektura:
vrstvená
generická
Client-Server

C2 C3C1

Li+1

Li-1

Li

Interface

User iface System iface

Funkce

Model

Technická platforma

UIS DBS NetSw

 
Obrázek B 15 Typové architektonické vzory 

 
Vrstvená architektura je v softwaru jedním z nejpoužívan�jších vzor�. Jednotlivé vrstvy 
p�edstavují komponenty, které jsou vzájemn� propojeny ve sm�ru nahoru a dol�. Klasickým 
p�íkladem bývají sí�ové architektury (ISO-OSI nebo TCP/IP). Každá vrstva má jasn� 
definované rozhraní, které mohou ostatní vrstvy využívat. 
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Každou vrstvu je samoz�ejm� dále možné dekomponovat na menší �ásti, �ímž nám v 
jednotlivých vrstvách vzniknou sub-komponenty. Vazby pak nemusí být specifikované mezi 
celými vrstvami ale pouze mezi t�mito sub-komponentami. 
Architektonický vzor vrstvené architektury m�žeme vid�t v n�kolika variacích, podle toho, 
jaké vazby mezi sebou jednotlivé vrstvy mají. Rozlišujeme tak vrstvené architektury: 

• Uzav�ené – kdy každá vrstva (i) používá pouze vrstvy bezprost�edn� sousedící (i+1 a 
i-1) 

• Otev�ené – každá vrstva m�že využívat všech vrstev, nejen t�ch, které p�ímo sousedí 
 
Vrstvené architektury m�žeme dále d�lit na 

• Striktní – vrstva smí využívat a volat pouze vrstvy položené níže 
• Volné – vrstva m�že využívat jiné vrstvy v obou sm�rech – nahoru i dol� 

Zkombinováním uvedených d�lení mohou vzniknout �ty�i typy vrstvených architektur – od 
nejvíce omezené uzav�ené-striktní až po druhý extrém otev�ené-volné, kdy prvek vrstev již v 
podstat� mizí. 
 
Klient-server architektura 
Klient-server architektura je založena na principu jednoho poskytovatele služby a jednoho 
nebo více uživatel� této služby. Tato architektura je asymetrická v tom smyslu, že server 
obecn� nemá žádné informace o klientech, zatímco klienti musí znát server a služby, které 
poskytuje. Klienti o sob� rovn�ž vzájemn� neví a p�istupují k serveru nezávisle na ostatních. 
 
Generická architektura 
Na p�edchozím obrázku (Obrázek B 15) vidíme také p�íklad generické architektury. Je 
pom�rn� vhodné vy�lenit �ásti systému, které jsou specifické pro technickou platformu a 
vytvo�it pokud možno obecn�jší rozhraní, které budou moci další komponenty využívat. Na 
p�íkladu je vid�t takové vy�len�ní komponenty (knihovny) UIS pro uživatelská rozhraní, 
komponenty DBS pro databázov� orientované �ásti systému a komponentu NetSW pro �ásti 
spolupracující se sítí.  Zbývající �ást architektury navržené v tomto p�íkladu je již klasický 
model-view-controller. 

B.2.2.2 Definice subsystém� 
U jednodušších systém� není problém využít pouze standardní architekturu MVC a celý 
systém se tak bude skládat pouze ze t�ech komponent: model, funkce a uživatelské rozhraní. 
Designovat tímto zp�sobem komplexn�jší systémy by bylo nevhodné. Ty je pot�eba rozd�lit 
na více �ástí (subsytém�), které spolu budou komunikovat pomocí jasn� definovaných 
rozhraní. Každý subsystém se tak bude skládat dále z vlastních sub-komponent.  
Jak je vid�t na následujícím obrázku, každý subsystém obsahuje navíc komponentu 
Systémové rozhraní (system interface). Na rozdíl od komponenty uživatelského rozhraní, 
která umož�uje interakci s uživatelem, stará se systémové rozhraní o zp�ístupn�ní funkcí 
jiným subsystém�m. 
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Obrázek B 16 P�íklad architektury sybsytém� 

Architektura uvnit� každého subsystému na p�edchozím obrázku je uzav�ená a striktní. Každá 
vrstva využívá pouze vrstvu ležící bezprost�edn� pod ní. Subsystémy naopak mají mezi sebou 
symetrické závislosti prost�ednictvím komponent systémových rozhraní. Systémové rozhraní 
je zodpov�dné za monitorování sub-komponenty pod sebou a pokud je pot�eba, vy�izuje 
požadavky u jiných subsystém�. Bývá �asto výhodné zm�nit závislost systémového rozhraní 
na sub-komponent� funkce na závislost symetrickou. Sub-komponenta funkce pak m�že volat 
p�ímo systémové rozhraní a jeho prost�ednictvím využívat jiných subsystém�. Není p�íliš 
vhodné, aby funkce využívaly p�ímo systémová rozhraní jiných subsystém�. To by p�idávalo 
další závislosti a systém by se stal p�íliš provázaný a t�žko udržovatelný. 
V p�ípad� distribuované aplikace uvažujeme obvykle klient-server architekturu. Na klientskou 
a serverovou stranu se m�žeme dívat jako na dva nezávislé subsystémy, každý s vlastními 
sub-komponentami (model, funkce, uživatelské rozhraní). Druhou možností je rozložit tyto 
sub-komponenty mezi klientskou a serverovou stranu. V tomto p�ípad� se nám nabízí n�kolik 
variant a je pot�eba rozhodnout, která z nich je pro naše ú�ely nejvhodn�jší: 
 
Klient Server Architektura 
U U + F + M Distribuovaná prezentace 
U F + M Lokální prezentace 
U + F F + M Distribuovaná funkcionalita 
U + F M Centralizovaná data 
U + F + M M Distribuovaná data 
 

B.2.2.3 Ur�ení komponent 
P�i definici systému nebo subsystém� obvykle za�ínáme u standardního rozd�lení na 
komponenty model, funkce a rozhraní. V p�ípad� komplexních návrh� je pot�eba ale dále 
postupovat s dekompozicí jednotlivých komponent. 
Dekompozice modelu je obvykle nejsložit�jší, protože bývá obtížné nalézt jasné hranice v 
modelované problémové domén�. Pokud jsou n�které �ásti mén� provázané a nebo jsou jejich 
vazby jednodušší, odd�líme tyto �ásti do samostatné komponenty. 	asto je také vhodné 
rozd�lit modelovou komponentu na její databázovou �ást a �ást skute�ného modelu. 
Rozd�lení komponenty funkcí je možné nap�íklad s využitím vrstvené architektury. 
Nejspodn�jší komponenta funkcí poskytuje pouze primitivní operace pracující p�ímo s 
modelem. Vrstvy položené výše mohou tyto operace využívat a sestavovat nich komplexn�jší 
funkce. Nejvyšší vrstva pak bude poskytovat funkce, které jsou vyžadovány komponentami 
rozhraní (uživatelského p�ípadn� systémového). 

<<komponenta>> 
Uživatelské rozhraní 
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<<komponenta>> 
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V neposlední �ad� je pot�eba dekomponovat uživatelské rozhraní. Zejména v poslední dob� 
roste pot�eba podpory r�zných za�ízení – systém musí poskytovat rozhraní pro uživatele 
prost�ednictvím PC (webový prohlíže� nebo aplika�ní klient), mobilních telefon�, PDA a 
podobn�. Pom�rn� vhodné je rozd�lení na obecn�jší vrstvu uživatelského rozhraní, která 
poskytuje popisy obrazovek, ale nestará se o vlastní zobrazování. Tato vrstva musí sm�rem 
nahoru poskytovat jednoduché rozhraní (protokol), které je pak možné interpretovat nejvyšší 
vrstvou aplikace na r�zných platformách.  
 

B.2.3 Diagram proces� (rozmíst�ní) 
Návrh architektury proces� je po specifikaci kritérií a návrhu komponentové architektury 
poslední fází designu. Jejím cílem je rozmíst�ní komponent navržených v komponentové 
architektu�e na jednotlivé fyzické �ásti systému (procesory). Zatímco v komponentové 
architektu�e pracujeme s t�ídami a komponentami, procesní architektura se v�nuje instancím a 
jejich interakcím. 
 

Procesní architektura je tedy struktura nezávislých vzájemn� spolupracujících proces�, 
která popisuje b�h systému. 

 
Procesor je za�ízení schopné vykonávat program. 
 
Aktivní objekt je objekt, který byl p�i�azen procesu. 

 
Programová komponenta je fyzický modul programového kódu. 

 
Na procesní architekturu se díváme ve dvou rovinách abstrakce: Za prvé na globální úrovni, 
kdy rozmis�ujeme jednotlivé komponenty na dostupné procesory systému. A za druhé na 
úrovni proces�, kdy sledujeme kooperaci komponent a �ešíme synchronizaci proces�. V 
p�ípad�, kdy designujeme samostatnou aplikaci, která nemá p�íliš interakcí se svým okolím, 
bývá procesní architektura pom�rn� snadná. Situace se ale komplikuje, pokud tvo�íme nap�. 
komplexn�jší monitorovací systém, systémy �asto komunikujícími s okolím nebo když náš 
systém pracuje s �asov� náro�nými úkoly a mnoho z nich se �eší na pozadí hlavního b�hu 
aplikace (tedy v jiných vláknech �i procesech) a je pot�ebná jejich synchronizace. 
 
P�íklad výstupu procesní architektury vidíme na následujícím obrázku. 
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Obrázek B 17 Diagram rozmíst�ní (Deployment Diagram) 

 
Procesní architektura vychází ze t�ech základních princip�: 

 
Princip 1: Rozmíst�ní komponent na procesory 
 

Procesní architektura musí navrhnout systém tak, aby vyt�žoval rovnom�rn� všechny 
dostupné procesory. To je vyjád�eno dalším principem: 

 
Princip 2: Vytvo�ení architektury bez úzkých míst 

Procesy vyžadují b�hem svého vykonávání p�ístup k r�zným zdroj�m a objekt�m (respektive 
r�zné objekty jsou k nim p�i�azovány jako aktivní). 	asto samoz�ejm� dochází ke kolizi 
požadavk� (nap�. pobo�kové systémy banky pot�ebují p�istupovat k n�kterému sdílenému 
systému). Procesy je proto pot�eba koordinovat, což vyjad�uje: 

 
Princip 3: Koordinace sdílení zdroj� s aktivními objekty 

 
B�hem tvorby procesní architektury postupujeme tak, jak je vyjád�eno na následujícím 
obrázku. 
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Obrázek B 18 Postup specifikace procesní architektury systému 

Podívejme se na jednotlivé kroky specifikace procesní architektury podrobn�. 

B.2.3.1 Distribuce programových komponent 
Procesní architektura obvykle následuje poté, co jsou již pom�rn� p�esn� definované 
komponenty a t�ídy z fáze komponentové architektury. Krom� toho, je možný i jiný postup, 
jak k designu celkov� p�istupovat - tvo�it procesní i komponentovou architekturu vícemén� 
soub�žn�. Tento p�ístup umož�uje, aby procesní architektura zp�tn� ovliv�ovala tvorbu 
komponent. Celý design pak probíhá ve více iteracích, kterými se postupn� p�ibližujeme 
celkovému �ešení. Je na každém tv�rci systému, jaký z p�ístup� zvolí. V každém p�ípad� je 
ale d�ležité udržet ob� architektury – komponentovou a procesní – v konzistenci. 
 
Prvním krokem p�i distribuci komponent na fyzické procesory je separace programových 
komponent, které neobsahují žádné aktivní objekty, a samotných aktivních objekt�. Bude-li 
nap�íklad komponenta obsahovat dva aktivní objekty – �tení ze sít� a zápis do souboru, je 
pot�eba oba tyto objekty vy�lenit a z hlediska procesní architektury s nimi pracovat jako se 
dv�ma odd�lenými procesy. 
 
V dalším kroku je pot�eba identifikovat dostupné procesory, které využijeme k vykonávání 
systému. 
T�etím krokem je vlastní rozmíst�ní programových komponent obsahujících pouze pasivní 
objekty a rozmíst�ní aktivních objekt� na dané procesory. V závislosti na architektu�e 
(vrstvená, klient-server) umis�ujeme programové komponenty na jeden nebo více procesor�. 
Pro systém navržený podle vrstvené architektury není problém umístit vše na jeden procesor. 
V p�ípad� umíst�ní architektury klient-server na jediný procesor je pot�eb mít na z�eteli 
p�ípadný požadavek paralelního b�hu více klient� a �ešit tento požadavek prost�edky, které 
poskytuje opera�ní systém na daném procesoru. Obvyklejší situace ale je varianta odd�lení 
serverových a klientských programových komponent a jejich umíst�ní na r�zné procesory.  
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P�i rozmíst�ní se nám hodí využít jeden ze t�í distribu�ních vzor� – centralizovaný, 
distribuovaný a decentralizovaný. Podívejme se na n� podrobn�. 

B.2.3.2 Zkoumání distribu�ních vzor� 
Centralizovaný vzor 
První variantou je distribuovat programové komponenty na procesory co nejmén� je to 
možné. Jinými slovy udržet (v ideálním p�ípad�) veškerá data a funkcionalitu na jednom 
míst� – serveru. Následující obrázek ukazuje p�íklad takového centralizovaného vzoru.  

 
Obrázek B 19 Centralizovaný vzor 

Na klientské procesory umístíme pouze uživatelské rozhraní, takže se jedná v rámci systému 
podstat� o jednoduché terminály k serveru. 
 
Distribuovaný vzor 
Distribuovaný vzor p�edstavuje p�esný opak p�edchozího vzoru. Model (tedy veškerá data) 
jsou umíst�na na každém klientském procesoru. Server zajiš�uje pouze komunikaci mezi 
klienty (správnou replikaci dat a jejich udržování v konzistentním stavu). Následující obrázek 
ukazuje tento vzor. 

Klient 
Uživatelské 
rozhraní 

Systémové 
rozhraní 

Server 

Uživatelské 
rozhraní 

Funkce 
 

Systémové 
rozhraní 

Model 
 

…  Více klient� 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 91 z 186 
 

 
 

Obrázek B 20 Distribuovaný vzor 

Decentralizovaný vzor 
Ur�itou kombinací p�edchozích dvou je vzor t�etí – decentralizovaný. Vzor je založený na 
rozd�lení dat a tím i funkcí do dvou �ástí – �ást vlastní každému jednotlivému klientu a �ást 
sdílená, která je spravovaná serverem. Tento vzor (viz následující obrázek) je využitelný 
zejména v p�ípadech, kdy problémová doména je snadno rozd�litelná na n�kolik podobných 
sub-domén, kdy každá z nich se stává problémovou doménou pro klientskou stranu. 
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Obrázek B 21 Decentralizovaný vzor 

 
Výhody a nevýhody t�ech uvedených vzor� shrnuje následující tabulka: 
 
Vzor Výhody Nevýhody 
Centralizovaný Klientské komponenty jsou 

nenáro�né na hardware 
Veškerá data konzistentní, 

protože jsou na jednom 
míst� 

Systém je relativn� snadný 
na pochopení a 
implementaci 

Sí�ový provoz je p�im��ený 

Nízká robustnost celkového 
systému. V p�ípad� výpadku 
serveru nebo sít� nefunguje 
ani žádný klient 

Data nejsou zreprodukována a 
tudíž je v�tší riziko jejich 
ztráty (tento problém se ale 
samoz�ejm� dá vy�ešit 
snadno zálohováním) 

 
 

Distribuovaný Rychlé odezvy (veškerá 
data jsou na klientské 
stran�) 

Klienti mohou pracovat i p�i 
výpadku sít� nebo 
serveru 

Data jsou zreprodukována, 
takže riziko jejich ztráty 

Množství redundantních dat 
Riziko nekonzistence dat 
Vysoký provoz na síti (replikace 

a synchronizace) 
Vysoké technické požadavky na 

klientský hardware 
Komplexní architektura, složitá 
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je menší implementaci 
Decentralizovaný Data jsou konzistentní, 

protože klientská data 
není pot�eba replikovat a 
sdílená data jsou 
umíst�na pouze jednou – 
na serveru 

Sí�ový provoz by m�l být 
relativn� malý 

Rychlé odezvy v p�ípad� 
lokálních dat 

Náro�nost na hardware 
klientských procesor� 

Klientská data nejsou 
zreprodukována, v�tší riziko 
ztráty, komplikovan�jší 
zálohování klientských dat 

 
 
 

B.2.3.3 Identifikace sdílených zdroj� 
Jakmile jsou komponenty systému rozmíst�ny na dané procesory, stojí p�ed námi poslední 
velký úkol – nalezení sdílených zdroj� a vy�ešení synchronizace. 
P�edm�tem našeho zájmu budou v této fázi t�i druhy zdroj�, jejichž využití musíme 
koordinovat a vy�ešit: 

Procesory (sou�asný b�h více proces� na jednom procesoru) 
Programové komponenty (využití jedné komponenty více procesy sou�asn�) 
Externí za�ízení (nap�. sou�asné sdílení tiskárny nebo r�zných vstupních m��ících 

za�ízení) 
 
K identifikaci sdílených zdroj� pot�ebujeme pom�rn� dob�e znát komponenty a operace nad 
nimi. Je t�žké projít touto fází designu proces� p�ed tím, než budou komponenty p�esn� 
definované. Nicmén� na druhou stranu je nevhodné �ekat s návrhem procesní architektury tak 
dlouho. Vhodným zp�sobem se zdá postupovat sou�asn� a ve více iteracích se p�ibližovat 
celkovému designu. 
 

B.2.3.4 Výb�r koordina�ních mechanism�, jejich vzory  
Výb�r mechanism� pro zajišt�ní správné funkce systému p�i sdílených zdrojích závisí velmi 
na programovacím jazyku zvoleném pro implementaci a na cílové platform�. Díky tomu je 
t�žké �íci n�jaký všeobecn� platný návod, jak v této fázi postupovat. 
Obecn� m�žeme koordinovat procesy sdílející n�jaký zdroj bu� pomocí synchronizace 
proces� (pozastavení, jeden proces �eká na druhý) nebo pomocí vým�ny dat (kdy data jsou 
p�edávána z jednoho procesu do druhého bez pot�eby n�jaké synchronizace). 
 
V závislosti na platform� a jazyku bývají k dispozici n�které z následujících vzor�: 
 
Vyhrazený (dedikovaný) monitor zabezpe�uje vstup do sdíleného zdroje pouze jednomu 
volajícímu procesu. Pokud jiný proces má zájem použít zdroj ve stejné chvíli, je zastaven až 
do okamžiku, kdy první proces zdroj neuvolní. Pro pozastavený proces je toto volání zcela 
transparentní a nemusí proto situaci sám nijak �ešit. Ur�itým rizikem tohoto návrhu je to, že 
p�i nevhodném návrhu dochází k velmi �astým p�erušením b�hu proces�. 
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Centralizovaný dispe�er úloh je založen na principu vykonávání všech úloh v (pod-)systému 
jedním aktivním objektem. Dispe�er úloh je oblíbeným vzorem v n�kolika sou�asných 
platformách. 
 
Registrace na zm�nu stav� je dalším z možných mechanism�. Místo aby objekt aktivn� 
testoval nap�. zm�ny externích �idel v n�jakých pravidelných intervalech, posta�í 
zaregistrovat se na zm�nu a komponenta je vyvolána v p�ípad�, že nastane daná událost 
(zm�na hodnoty na �idle). 
 
Asynchronní vým�na dat p�edpokládá existenci datových struktur typu zásobník (fronta) s 
atomickými operacemi na dané technické platform�. Na p�edchozím p�íkladu by nap�íklad 
jeden proces do fronty p�idával nové a nové nam��ené údaje. Druhý proces by �as od �asu 
p�e�etl poslední hodnotu, ale sou�asn� vy�istil všechna zastaralá m��ení, která už nejsou v tu 
chvíli užite�ná. 
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Díl C Realizace model� v nástroji Power Designer 
 
Tento díl publikace se zabývá možnostmi realizace soustavy model� metodiky, popisované 
v díle B za dodržování princip� popsaných v díle A v prost�edí nástroje PowerDesigner. 
 

C.1 Odlišné používání pojm� „model“ a „diagram“ 
V tomto dílu jsou pojmy model a diagram chápány jinak než v dílech A, D a p�edevším B. 
V díle B se modelem rozumí zjednodušený popis reality, který je graficky reprezentován 
p�íslušným grafickým diagramem. Textové teabulky požadavk� nejsou v díle B chápány jako 
diagram. V n�kterých p�ípadech mohou být pojmy model a diagram chápány jako synonyma. 
V tomto díle zam��eném na popis realizace metodiky v nástroji PowerDesigner je význam 
t�chto pojm� jiný - stejný jako v uživatelské dokumentaci tohoto nástroje. 
V nástroji Sybase PowerDesigner verze 12 je možné vytvá�et 6 typ� model�. Každý z t�chto 
model� m�že obsahovat jeden i více typ� diagram�. Diagramem se rozumí bu� klasický 
grafický diagram r�zných notací nebo i r�zné textové tabulky a tabulky provázání (p�edevším 
u modelu požadavk� - Requirements Model). Model je tudíž chápán jako agregace n�kolika 
diagram� stejného �i r�zného typu. Ukládání do soubor� se provádí na úrovni model�; na 
úrovni model� jsou organizovány i metamodely a jejich rozši�ování. R�zné prodejné verze a 
instalace nástroje se také mohou lišit po�tem typ� podporovaných model�. Z pohledu 
PowerDesigneru je tedy pojem model používán spíše z technologického hlediska k sdružování 
r�zných diagram� do samostatných celk�. P�íkladem takového celku je Objektov� 
orientovaný model (Object Oriented Model - OOM), který se skládá z 10 typ� diagram� tak 
jak je definuje standard UML. 

C.2 Modely PoweDesigneru nezbytné pro realizaci princip� metodiky 

C.2.1 Object Oriented Model (OOM) 
Podpora objektového modelování v PowerDesigneru je založena na jazyku Unified Modeling 
Language (UML). Jsou podporovány všechny standardní diagramy UML: 
 
název v  metodice název v PowerDesigneru sekce popisující metodické využití
Use case diagram Use Case Diagram B.1.6.1
Diagram t�íd Class Diagram A.4, B.1.1

Composite Structure Diagram
Diagram instancí Object Diagram B.1.6.2
Diagram spolupráce objekt� Collaboration Diagram B.1.6.3
Diagram posloupností Sequence Diagram B.1.6.3
Diagram stav� Statechart Diagram B.1.3
Diagram �inností Activity Diagram B.1.6.4
Diagram komponent Component Diagram B.2.1
Diagram rozmíst�ní Deployment Diagram B.2.2  
 
Všechny tyto diagramy jsou sdruženy v Objektov� orientovaném modelu (Object Oriented 
Diagram - OOM). Objektový model je díky množství v n�m obsažených diagram� a díky 
vazb� na generátory diagramem, který se používá jak v analýze tak v designu a implementaci 
systému a z tohoto pohledu je d�ležitým provázáním t�chto fází. PowerDesigner umož�uje 
používat v diagramech r�zné verze notace pro analýzu (zjednodušené modely) i pro design ve 
specifických programovacích jazycích se stereotypy typickými pro dané jazyky. Je tudíž 
možné používat jeden analytický OOM pro analýzu a ve fázi designu z n�j vygenerovat OOM 
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s notací pro konkrétní programovací jazyk, který je po up�esn�ní možné použít ke generování 
kódu aplikace. Standardn� je podporováno n�kolik programovacích jazyk�: C#, C++, Java, 
PowerBuilder a další, viz dokumentace PowerDesigneru. 
Dále je zde možnost synchronizace OOM s datovými modely (konceptuálními i fyzickými) a 
tak udržovat konzistenci mezi datovou a aplika�ní stránkou vyvíjeného systému.  

C.2.2 Business Process Model (BPM) 
Business procesy jsou v prost�edí PowerDesigneru modelovány pomocí Modelu business 
proces� (Business Process Model - BPM). Tento model m�že obsahovat diagramy dvou typ�: 
procesní diagram (Business Process Diagram)  a diagram hierarchie proces� (Process 
Hierarchy Diagram). V sekcích A.4 a B.1.2 jsou popsána metodická východiska pro popis 
proces� pomocí diagramu proces�. Diagram hierarchie proces� není v metodice zmi�ován, 
ale jeho využití m�že zlepšit orientaci v organizaci proces� pomocí základního principu 
metodiky - hierarchickou abstrakcí. 
BPM m�že být podobn� jako OOM použit v kombinaci s n�kterou z dopl�ujících notací. Na 
výb�r je zjednodušená analytická notace, notace podle standardu BPMN 1.0, notace 
BPEL4WS a další. Pokud má být sou�ástí implementace výsledného systému Business 
Process Management System, lze použít analytický popis proces� ke generování model� pro 
fázi designu a implementace v notaci BPEL4WS a následnou generaci BPEL implementace. 

C.2.3 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram (DFD), tak jak je popsán v sekci B.1.5, není standardní sou�ástí 
PowerDesigneru. Pro pot�eby této metodiky byl vytvo�en upravením diagramu t�íd. Diagram 
t�íd byl zvolen jako základ tohoto modelu, protože modeluje existenci reality a DFD modeluje 
existenci funkcí a datových úložiš� informa�ního systému. Notace diagramu je však velmi 
odlišná od diagramu t�íd. N�které prvky diagramu mají nový význam (t�ída -> funkce, data 
store, terminátor; asociace -> data flow) jiné nebyly v�bec použity. 
Definice tohoto modelu se nachází na p�iloženém CD a lze ji doinstalovat do PowerDesineru 
jako Extended Model Definition. 

C.2.4 Model požadavk� (Requirements Model - RM) 
PowerDesigner nabízí podporu pro práci s požadavky, tak jak je vyžadováno sekcí A.6, v 
podob� Requirements Modelu (RM). Tento model umož�uje evidenci požadavk� v 
hierarchické struktu�e a jejich export do formátu Microsoft Word. Ke každému požadavku je 
možné zadat jeho jméno, kód, typ (stadardn�: funk�ní, technický, designový), stereotyp a 
vazby na libovolný objekt v jiném modelu. 
RM obsahuje t�i typy diagram�: 

a/ Dokument správy požadavk� (Requirements document view) – k zobrazení všech 
požadavk�, které jsou zaznamenány b�hem vývoje projektu 

b/ Trace ability matrix view – k propojení  požadavk� s dalšími typy model�, 
externími soubory nebo dalšími požadavky. 

c/ User allocations matrix views – k propojení požadavk� s uživateli a skupinami, ke 
kterým se tyto požadavky vztahují   
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Obrázek C 1 P�íklad Requirements Modelu 

Pro jednodušší vkládání vazeb objekt� jiných model� na požadavky je dobré v každém 
modelu v menu Tools>>Model Options zaškrtnout 'Enable links to requiremennt'. Poté je 
sou�ástí properties každého objektu i záložka Requirements, kde lze nastavit vazby na 
požadavky. 

 
Obrázek C 2 Požadavky jako vlastnosti objektu repository 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 98 z 186 
 

 
Vazby požadavk� je možné sledovat p�es Traceability Matrix View – tabulku, která p�ehledn� 
zobrazuje vazby mezi požadavky a objekty: 

 
Obrázek C 3 Traceability Matrix View 

 

C.2.5 Konceptuální datový model (Conceptual Data Model - CDM) 
Tento model popisuje logické vztahy mezi datovými entitami aplikace bez ur�ení 
technologického prost�edí pro jejich uložení a správu. Jeho význam je p�edevším ve fázi 
designu IS, kdy je t�eba podrobn�ji popsat jakým zp�sobem budou objekty reality 
reprezentovány daty. PowerDesigner umož�uje tento model vygenerovat z objektového 
modelu - z diagram� t�íd. 

C.2.6 Fyzický datový model (Physical Data Model - PDM) 
Tento model  slouží k návrhu fyzické struktury databáze po zvolení konkrétního 
databázového systému. Lze ho vygenerovat z fyzického datového modelu. Naopak z tohoto 
modelu lze generovat implementaci v jazyce SQL v dialektu zvoleného databázového 
systému. PowerDesigner podporuje v�tšinu významných databázových systém�. 

C.2.7 Information Liquidity Model (ILM) 
Tento model je nejspecifi�t�jší z datových model�. Umož�uje modelovat replikaci dat v 
rela�ních databázových systémech. Lze ho využít p�i provozu IS, který je t�eba replikovat. 

C.2.8 XML model 
XML model je nástroj pro vizualizaci struktury XML dokument�. Pokud implementace IS 
obsahuje ukládání dat nebo vým�nu zpráv ve formátu XML, lze ve fázi designu použít XML 
model k definici struktury XML. Tento model lze vygenerovat z objektového modelu a lze z 
n�j dále generovat implementaci v jazyce DFD nebo XML Schema (XSD).Multi-Model 
Report (MMR) 
Multi-Model Report je speciální typ modelu, který umož�uje definovat obsah a formu 
dokumentace k jednomu a více model�m vyvo�eným v PowerDesigneru. Výstupy lze 
tisknout, nebo generovat ve formátech RTF nebo HTML. Tento model lze s výhodou použít k 
dokumenta�ním ú�el�m ve všech fázích životního cyklu IS, kdy se používá PowerDesigner. 

C.2.9 Free Model (FM) 

Free model lze využít k modelování �ehokoliv naprosto volnou notací. Správnost 
takového modelu však není nijak kontrolována a je tudíž vhodný jen k jednodušším 
dokumenta�ním ú�el�m.Vazby mezi modely pro zajišt�ní konzistenceVazby v 
PowerDesigneru 
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V rámci jednoho modelu lze využívat r�zného provázání objekt�, které je specifické pro daný 
model. Nap�íklad vazba d�di�nosti mezi t�ídami v diagramu t�íd apod. Mezi modely však 
takové vazby tvo�it nelze. Mezi modely lze tvo�it pouze 'Extended dependencies' – rozši�ující 
vazby.  

 
Rozši�ující vazby jsou orientované vazby mezi libovolnými objekty nebo celými diagramy. 
Každá taková vazba se zobrazuje v záložce 'Extended dependencies“ v properties zdrojového 
objektu a v záložce 'Dependencies', podzáložce 'Extended dependencies' u cílového objektu. 
Každá vazba m�že mít stereotyp. Standardn� nejsou žádné stereotypy definovány. 
Rozši�ující vazby byly p�vodn� ur�eny pouze k dokumenta�ním ú�el�m. Pro pot�eby této 
metodiky jsou využívány i k zajišt�ní konzistence model� ve smyslu díl� A a B. Sou�ástí 
p�iloženého CD je definice kontrol rozši�ujících vazeb, která po doinstalování do 
PowerDesigneru kontroluje dodržování konzisten�ních pravidel definovaných v dílech A a B 
a dále pro p�ehlednost vyjmenovaných. Zkontrolování konzistence se v prost�edí 
PowerDesigneru provádí volbou v menu Tools>>Check Model. 
 

C.2.10 Vý�et sady konzisten�ních pravidel 
 
Následující text vyjmenovává sadu konsisten�ních pravidel, která by m�la být dodržována p�i 
tvorb� model�, a to v zájmu udržení vnit�ní kvality analýzy, jíž metodika nabízí.  Tato 
pravidla jsou do r�zné míry a r�znými zp�soby implementována v nástroji Power Designer 
v.12, jak je podrobn�ji popsáno v následující kapitole. Bez ohledu na to  zda a jak je v nástroji 
dané pravidlo implementováno, jeho platnost je obecná a m�lo by být p�i vývoji systému 
dodržováno. 

C.2.10.1 Pravidla pro konsistenci vztah� mezi modelem t�íd, jejich životními cykly 
(State Chart) a modelem proces� 

A) Každá t�ída objekt� z modelu t�íd musí být zastoupena v modelu proces� v alespo� 
jednom z jeho vstup�, �i výstup� a/nebo aktér�, �i jiných externích aspekt�. 

B) Každý vstup, �i výstup procesu, jakož i každý externí aspekt procesu, musí být 
zastoupen v modelu t�íd jako t�ída, nebo asociace mezi t�ídami, �i jako kombinace 
obojího. 

C) Každá t�ída objekt� z modelu t�íd musí mít specifikovány alespo� t�i metody: 
a. metodu, jíž objekt (instance t�ídy) vzniká (konstruktor), 
b. metodu, jíž objekt (instance t�ídy) zaniká (destruktor), 
c. alespo� jednu metodu, jíž se m�ní atributy objektu (transformer). 

D) Pro každý atribut t�ídy objekt� z modelu t�íd musí být u této t�ídy specifikována  
metoda, jíž je tomuto atributu p�id�lena po�áte�ní hodnota a metoda, jíž je hodnota 
atributu zm�n�na. 

E) Pro každou asociaci mezi t�ídami musí být u každé takto asociované t�ídy 
specifikována metoda, odpovídající této asociaci. 

F) Ke každé t�íd� objekt�, která není považována za primitivní, je p�i�azen stavový 
diagram, popisující její životní cyklus. 

G) Stavový diagram životního cyklu t�ídy musí mít popsány všechny p�echody mezi 
všemi svými stavy. Popis každého p�echodu specifikuje jednak událost, na základ� 
které se p�echod uskute�ní (spouš�), jednak metodu, jíž se tento p�echod uskute�ní. 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 100 z 186 
 

H) Stavový diagram životního cyklu t�ídy musí obsahovat v popisech p�echod� mezi 
stavy všechny metody této t�ídy. Popisy p�echod� mezi stavy nesmí obsahovat 
metody, které nejsou specifikovány u  této t�ídy. 

I) Každá událost, specifikovaná v popisech p�echod� ve stavovém diagramu životního 
cyklu t�ídy, musí korespondovat s událostí, specifikovanou v popisu n�jakého 
(n�jakých) business procesu (proces�). 

 

C.2.10.2 Pravidla pro konsistenci vztah� mezi modelem t�íd (CD) a diagramem 
datových tok� (DFD). 

 
J) Každý elementární Datastore  v DFD musí být v CD zastoupen jako t�ída, nebo 

asociace, anebo kombinace obojího. 
K) Atributy každého elementárního Datastore z DFD musí být datovou strukturou 

atribut� t�íd, jimiž je tento Datastore  v CD zastoupen. 
L) Metody každé elementární funkce  z DFD musí být algoritmickou strukturou metod 

t�íd, jimiž jsou v CD zastoupeny Datastory, spojené datovými toky s touto funkcí 
 

C.2.10.3 Pravidla pro konsistenci vztah� mezi modelem proces� (PD) a diagramem 
datových tok� (DFD) 

M) Každý proces má vazbu alespo� na 1 funkci 
N) Každá funkce má vazbu alespo� na 1 proces 
O) Každá událost v procesním modelu má vazbu na vstupní tok (T-F) v DFD (prot�jšek k 

bodu M) 
P) Každý elementární vstupní datový tok v DFD od terminátoru (tj. zvn�jšku systému) 

musí odpovídat n�jaké události, specifikované v popisu n�jakého (n�jakých) business 
procesu (proces�) v PD. 

Q) Každý stav každého procesu v PD musí korespondovat s n�kterým(i) elementárním(i) 
Datastorem(y) v DFD a naopak každý elementární Datastore v DFD musí 
korespondovat s n�kterým(i) stav(y) proces�(�) v PD. Jde o korespondenci M:N. 

 

C.2.10.4 Ostatní dopl�ková pravidla 
R) Každý proces má vazbu alespo� na 1 požadavek 
S) Každý požadavek má vazbu alespo� na 1 proces 
T) Každá funkce má vazbu alespo� na 1 požadavek 
U) Každý požadavek má vazbu alespo� na 1 funkci 
V) Každá událost v STD by m�la mít vazbu na vstupní tok v DFD 
W) Pokud je volitelný use case diagram použit, tak každý funk�ní požadavek má vazbu na 

alespo� jeden use case, který má vazbu na aktéra 
X) Každý use case, který má vazbu na aktéra, má vazbu i na alespo� jeden funk�ní 

požadavek 
Y) Use case má alespo� jednu vazbu na aktéra nebo je cílem alespo� jedné dependency 

nebo obojí 
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C.3 Podrobný popis realizace vybraných model� a vazeb 
 
Tato kapitola popisuje jak jsou realizovány n�které specifické modely v nástroji Power 
Designer, nebo úpravy standardních model� a vazeb mezi nimi ve smyslu podpory metodiky. 
Popisuje také zp�sob realizace podpory metodických (konsisten�ních) pravidel v tomto 
nástroji. 
Následující vazby mohou být uplat�ovány za t�chto p�edpoklad�: 

• Procesní model bude založen na jazyku BPMN 1.0 

• Objektov� orientovaný model bude založen na jazyku Analysis 2 a zárove� bude 
použito rozší�ení (Extended Model Definition) pro diagram datových tok� – DFD 

• Pro model požadavk� bude použito rozší�ení RQM Language. 
 

C.3.1 Diagram datových tok� (DFD) 

Použití 
Diagram datových tok� (DFD) byl implementován jako rozší�ení (Extended Model Definition 
– EMD) objektov� orientovaného modelu. Pro jeho použití je pot�eba vytvo�it nový diagram 
t�íd s rozší�ením DFD nebo toto rozší�ení do již existujícího diagramu t�íd dodate�n� 
naimportovat. 
 

• Vytvo�ení nového diagramu t�íd s rozší�ením DFD 
File � New... � Object Oriented Model � záložka General: Class Diagram 
(language Analysis 2), záložka Extended Model Definitions � DFD 

 
• Dodate�né naimportování rozší�ení DFD 

Model � Extended Model Definition � Import an Extended Model Definition � 
DFD 
 
Po úsp�šném zavedení DFD rozší�ení bude v každém diagramu t�íd nov� p�ístupná paleta 
nástroj� s prvky pro tvorby diagramu datových tok�. 

 
 
Paletu s DFD nástroji lze v p�ípad� pot�eby obvyklým zp�sobem zav�ít, její op�tovné otev�ení 
probíhá p�es menu:  
Tools � Customize Toolbars... � DFD 

Kontrola formální správnosti diagramu DFD 
Kontrola formální správnosti diagramu je zajiš�ována ihned p�i jeho vytvá�ení. Pokud by 
došlo vložením n�kterého objektu ke vzniku chybového stavu, je uživatel upozorn�n na to, 
jaká chyba nastala a chybn� vložená vazba je ihned odstran�na. Kontrolovány jsou následující 
situace: 
 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 102 z 186 
 

• Rekurzivní Datový tok – nem�že být vytvo�en takový Datový tok, který vchází do 
toho samého objektu, ze kterého i vychází (Terminator, Datový sklad, Funkce). Po 
potvrzení MessageBoxu s chybovou hláškou je neplatná vazba ihned odstran�na. 

• Nepovolené vazby t�chto typ�: 
o Terminator – Terminator 
o Data Store – Data Store 
o Terminator – Data Store 
o Data Store – Terminator 

Tyto vazby jsou povolené pouze prost�ednictvím Funkce P�i pokusu vytvo�it vazbu 
p�ímo bude zobrazen MessageBox s oznámením chyby a následn� bude neplatná 
vazba odstran�na. 

Úpravy pro další verzi 
Kontrola Datového skladu – do a z každého datového skladu musí vést alespo� jeden Datový 
tok  
 

C.3.2 Vazba externích aspekt� procesu na diagram t�íd  
Je pot�eba vytvo�it a kontrolovat vazbu mezi externími atributy procesu v procesním modelu a 
t�ídami, asociacemi nebo kombinacemi t�íd a asociací v diagramu t�íd. Vazba není v 
diagramech vid�t, ale je možné ji nalézt ve vlastnostech obou svázaných element�.  

Postup tvorby 
Tuto vazbu je možné vytvo�it ve vlastnostech externího atributu (Resource, Organization 
Unit) procesu na záložce Extended dependencies - Add Object. Po vybrání odpovídajícího 
diagramu t�íd je možné si vybrat konkrétní t�ídu, se kterou by m�l být svázán. U této t�ídy 
potom bude vazba vid�t na kart� Dependencies.  
 
Kde je vazba k nalezení: 

• externí atribut v procesním modelu: Vlastnosti - záložka Extended Dependencies 

• t�ída v objektovém modelu: Vlastnosti - záložka Dependencies - karta Extended 
Dependent Objects (EDO), v dialogu dole 
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Kontrola existence vazby 
Kontrola, zda všechny externí atributy procesního modelu obsahují tyto vazby, je provád�na 
po spušt�ní Check Modelu, konkrétn� to jsou položky „Organization unit to class“ a 
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„Resource to class.“ Detailní rozpis všech nalezených chyb je k dispozici na záložce Script po 
prob�hnutí Check Modelu.  
 

 
 
Jediné, na co je t�eba dát pozor p�i opakovaném spoušt�ní Check modelu jo fakt, že detailní 
výpisy chyb se p�i spušt�ní kontroly nemažou, proto se p�ípadné nov� nalezené chyby 
p�idávájí za chyby z minulých kontrol. Výpis je tedy nutné mazat p�íkazem Clear 
v kontextovém menu. 

Úpravy pro další verzi 
Bude p�idána kontrola i ze strany diagramu t�íd, tzn. bude kontrolováno také to, jestli každá 
t�ída má vazbu na externí atribut(y) v procesním modelu. 

C.3.3 Specifikace a kontrola povinných metod u každé t�ídy  
Každá t�ída objekt� v diagramu t�íd musí mít specifikovány alespo� t�i následující metody: 

• metodu, jíž objekt (instance t�ídy) vzniká (konstruktor) 
• metodu, jíž objekt (instance t�ídy) zaniká (destruktor) 
• alespo� jednu metodu, jíž se m�ní atributy objektu (transformer) 

Postup tvorby 
Tato „specifikace“ metody se provádí ve vlastnostech dané t�ídy v poli Stereotype. Pro 
každou t�ídu je pot�eba definovat alespo� t�i metody, každou s jedním ze stereotyp� 
create/transform/destroy. Ostatní metody mohou být i bez definovaného stereotypu. 
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Kontrola existence povinných metod 
Spln�ní t�chto podmínky kontroluje Check „Basic methods check.“ Funguje tak, že je 
testována p�ítomnost alespo� jedné metody každého povinného stereotypu u každé t�ídy. 

C.3.4 Metody atribut�  
Pro každý atribut t�ídy z diagramu t�íd musí být u této t�ídy specifikována metoda, kterou 
bude danému atributu p�id�lena po�áte�ní hodnota. Dále by m�la být u této t�ídy 
specifikována metoda, jíž m�že být hodnota atributu zm�n�na. 

Postup tvorby 
Propojení mezi jednolivými metodami a p�íslušnými atributy je realizováno vkládáním názvu 
atributu do komentá�e metody. Na obrázku u p�edchozí kapitoly je uveden v komentá�i 
(Comment) název atributu Cislo. Jméno každého atributu by tedy m�lo být v komentá�i 
alespo� dvou metod této t�ídy.  

Kontrola existence nastavených stereotyp� 
Spln�ní této podmínky testuje Check „Methods of attributes,“ který testuje, zda je název 
atributu obsažen v poli komentá� alespo� u dvou metod. Pokud není uveden v�bec, nebo 
pouze jednou, následuje detailní výpis na záložce Script, který up�esní zjišt�né nedostatky. 

C.3.5 Metody asociovaných t�íd  
Pro každou asociaci mezi t�ídami musí být u obou takto asociovaných t�íd specifikována 
metoda odpovídající této asociaci (resp. t�íd� na druhém konci asociace). 
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Postup tvorby 
Vazba na asociovanou t�ídu se tvo�í specifikováním pole Return Type u dané metody t�ídy. 
Tato vazba není oboustranná a je tedy nutné definovat odpovídající metodu u obou 
asociovaných t�íd. Vazba se ur�uje v seznamu metod t�ídy v poli Return Type, kde je po 
kliknutí na tla�ítko  (Select Classifier) vybrána odpovídající t�ída. 

Kontrola metod asociovaných t�íd 
Check „Methods of associated classes“ kontroluje vždy vazbu mezi dv�ma, asociací 
spojenými t�ídami a to tak, že každá t�ída musí obsahovat metodu, jejíž Return Type odpovídá 
názvu asociované t�ídy. Mohou nastat pouze dva typy chyb: 

• Ob� t�ídy na sebe vzájemn� nemají vytovo�eny metody 
• Pouze jedna t�ída nemá vytvo�enu metodu na prot�jší t�ídu 

 
Ob� varianty jsou v p�ípad� výskytu op�t detailn� rozepisovány na záložce Script. 
 

C.3.6 STD diagram pro každou neprimitivní t�ídu  
Ke každé t�íd� objekt�, která není považována za primitivní, je p�i�azen stavový diagram, 
popisující její životní cyklus. 

Postup tvorby 
Ve vlastnostech každé neprimitivní t�ídy je na kart� Related Diagrams pomocí tla�ítka 

Add Object  pot�eba p�i�adit odpovídající Statechart diagram. 

Kontrola existence nejvýše jednoho STD u každé t�ídy 
Check pro tuto vazbu je nazván „Related Statechart diagram“ a kontroluje existenci 
maximáln� jedné vazby na Statechart diagram u každé t�ídy. T�ída tedy m�že mít žádný nebo 
jeden navázaný Statechart diagram, nem�že jich ale mít více. 
 

C.3.7 Vazba elementárních Data stor� do diagramu t�íd  
Každý elementární Datastore v DFD byl v diagramu t�íd zastoupen jako t�ída, asociace anebo 
kombinace obojího. 

Postup tvorby 
Každý Data Store je do diagramu vkládán implicitn� jako elementární (stereotyp Data Store). 
V p�ípad� pot�eby vytvo�it komplexní Data Store sta�í zm�nit stereotyp vloženého 
elementárního Datastoru na „Complex Datastore.“ V tom okamžiku pro n�j p�estává být 
nezbytné obsahovat alespo� jednu vazbu (Extended dependency) do diagramu t�íd (nicmén� 
stále je to možné), ale je nutné, aby obsahoval alespo� jeden vno�ený objekt. I u vno�ených 
elementárních datastor� je nutné, aby m�ly alespo� jednu vazbu do diagramu t�íd. 

Kontrola formální správnosti vazeb a struktury datastor� 
Check kontrolující tyto vlastnosti je nazván „Elementary and Complex Data Store test“. U 
elementárních datastor� (stereotyp Data Store) je kontrolována p�ítomnost alespo� jedné 
vazby na t�ídu, asociaci nebo kombinaci obojího v diagramu t�íd. U komplexních datastor� 
(stereotyp Complex Datastore) je kontrolována existence vnit�ních objekt�, kontrolou tedy 
neprojde prázdný komplexní datastore. 
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Úpravy pro další verzi 
a) zajistit, aby Data Store nemohl mít inner classes/classifiers, 
b) nebo p�i vložení inner class dojde automaticky ke zm�n� stereotypu na Complex 

Datastore. 
 

C.3.8 Vazba mezi procesem a požadavkem  
Ú�elem je vytvo�it a kontrolovat vazby  mezi procesním modelem a modelem požadavk� tak, 
aby m�l každý proces vazbu na alespo� jeden požadavek a každý požadavek vazbu na alespo� 
jeden proces. 

Postup tvorby 
Vzhledem k tomu, že ve vlastnostech procesního (a obecn� jakéhokoliv jiného modelu, jehož 
prvky mohou obsahovat vazby na požadavky) modelu není implicitn� p�ístupná karta 
Requirements, sloužící k propojování procesního modelu (BPM) s modelem požadavk�, je 
zapot�ebí nejd�íve procesní model pro vazby na požadavky nakonfigurovat. To je možné 
provést dv�ma zp�soby: 
 

• z procesního modelu: 
Tools � Model Options � Model Settings � Check Box „Enable links to 

requirements“ 
• z modelu požadavk�: 

To je možné provést tak, že prvotní vazba procesu s požadavkem se vytvo�í 
v modelu požadavk� ve vlastnostech konkrétního požadavku na kart� Traceability 
Links, ke které se odstaneme následovn�: 
Properties � Traceability Links � Add Links to Design Objects � ozna�it proces 

pro vazbu 
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Po potvrzení vazby na konkrétní proces je ješt� nutné odsouhlasit dotaz na dopln�ní 
procesního modelu o tento druh propojení a od tohoto momentu je možné vytvá�et vazby 
z obou model� bez nutnosti jakékoliv další konfigurace. 

 
Kde je vlastnost k nalezení: 

• procesní model: Properties � záložka Requirements � Add Objects 

• model požadavk�: Properties � Traceability Links � Add Links to Design Objects 

Kontrola existence vazeb 
Je pot�eba kontrolovat, jestli každý proces v procesním modelu má vazbu alespo� na jeden 
požadavek a naopak. První �ást kontroly byla implementována jako Custom Check „Process 
to requirement“ v procesním modelu, druhá �ást jako Custom Check „Requirement to 
process“ v modelu požadavk�. 
 

C.3.9 Vazba mezi funkcí a procesem  
Každá funkce v diagramu datových tok� musí mít vazbu na alespo� jeden proces. 

Postup tvorby 
Tuto vazbu je možné vytvo�it ve vlastnostech funkce na záložce Extended Dependencies.  
Properties � Extended Dependencies � Add Objects 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 109 z 186 
 

Kontrola existence vazeb 
Vazbu funkce na proces kontroluje Custom check „Function to process.“ 

Úpravy pro další verzi 
Bude implementována kontrola vazby i pro druhou stranu, tedy vazba procesu na alespo� 
jednu funkci. 
 

C.3.10 Vazba mezi funkcí a požadavkem  
Každá funkce v diagramu datových tok� musí mít vazbu na alespo� jeden požadavek. 

Postup tvorby 
Diagram datových tok� je stejn� jako v p�ípad� procesního modelu pot�eba nejd�ive na vazby 
na požadavky nakonfigurovat. I tady je to možné provést dv�ma zp�soby, stejn� jako u 
procesního modelu. 
 
Kde je vazba k nalezení: 

• DFD: Vlastnosti Funkce - záložka Requirements (nutno mít povolené/povolit 
requirement links v model options) 

• RQM: Vlastnosti požadavku - záložka Traceability Links nebo záložka Dependencies 
- karta Design Objects 

Kontrola existence vazeb 
Vazbu funkce na alespo� jeden požadavek kontroluje Custom check „Function to 
requirement.“ 

Úpravy pro další verzi 
Bude implementována kontrola vazby i pro druhou stranu, tedy vazba požadavku na alespo� 
jednu funkci. 
 

C.3.11 Vazby mezi Use Case a funk�ním požadavkem 
Každý use case, který má vazbu(association) na aktéra, má vazbu i na alespo� jeden funk�ní 
požadavek. Platí to i naopak, tedy každý funk�ní požadavek má vazbu na alespo� jeden use 
case, který má vazbu na aktéra. Zárove� platí, že každý Use Case má vazbu bu� na aktéra 
nebo je cílem alespo� jedné závislosti (dependency).  

Postup tvorby 
Vazba Use Case na požadavek je tvo�ena stejným zp�sobem jako u ostatních diagram� 
objektového modelu, tedy ve vlastnostech na záložce Requirements. Vazba z opa�né strany, 
tedy vazba požadavku na Use Case, se tvo�í ve vlastnostech požadavku na záložce 
Traceability Links. 

Kontrola existence vazeb 
Tuto vazbu kontrolují celkem dva checky: 

• model požadavk�: Check „Requirement to Use Case“ kontroluje p�ítomnost vazby na 
alespo� jeden Use Case u každého funk�ního požadavku 
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• Use Case diagram: Check „Use Case to requirement“ kontroluje u Use Cas�, které 
mají vazbu na aktéra, vazbu na požadavek a u t�ch, které vazbu na aktéra nemají, 
kontroluje, jestli jsou cílem alespo� jedné závislosti. 
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Díl D Použití metodiky 
 

D.1 Metodika a standardy 
Metodika je vystav�na na existujících metodách, technikách a nástrojích. V p�ípad� pot�eby si 
z použitých metod, technik �i nástroj� vybírá vhodné �ásti a jiné nechává k volitelnému 
použití podle úvahy a specifických pot�eb uživatel�. Pro modelování struktury reality využívá 
n�které diagramy jazyka UML, pro popis chování reality využívá procesního modelování 
podle standardu BPMN a pro popis funcionality systému používá standardní Data Flow 
Diagram ze strukturované analýzy. 
 
Základními zdroji standard� v této metodice tedy jsou: 

• jazyk UML ([UML, 2006]) 
• standard Business Process Modelling Notation ([BPMN, 2005]) 
• Yourdonova strukturovaná analýza ([Yourdon, 1989]) 

 
Metodika je vystav�na tak, aby ji standardy v principu nijak neomezovaly. Již tím, že je 
metodika postavena na základních principech, jež mají nad�asovou platnost (viz kapitolu A1), 
je �áste�n� zajišt�na její nezávislost na standardech, které v budoucnu vzniknou19. To je dob�e 
vid�t nap�íklad na vztahu metodiky k nejsiln�jšímu oborovému standardu – jazyku UML. 
Z tohoto jazyka využívá metodika pouze klí�ové analytické nástroje – diagram t�íd (Class 
Diagram) a diagram stav� (State Chart) a oba klí�ové nástroje designové – diagram 
komponent (Component Diagram) a diagram rozmíst�ní (Deployment Diagram). Jmenované 
nástroje jsou p�ímým odrazem základních princip� a lze tedy o�ekávat, že se jejich podstata 
m�nit nebude. Ostatní nástroje, v�etn� oblíbeného diagramu p�ípad� užití systému (Use Case 
Diagram), které již nejsou p�ímým odrazem základních princip� a jejich význam �asto bývá 
p�edm�tem spor� mezi r�znými metodickými p�ístupy, jsou touto metodikou považovány za 
dopl�kové20 a metodika je tak na nich i na jejich p�ípadném dalším pohnutém osudu, tím, že 
se jí netýkají, dokonale nezávislá.  
Diagram datových tok� je tradi�ním de-facto standardem pro funk�ní modelování ješt� z dob 
strukturovaných p�ístup� k vývoji IS. Jeho absence v systému standardních nástroj� 
objektového p�ístupu v UML je asi nejdiskutovan�jším p�edm�tem spor� r�zných 
metodických p�ístup� a potažmo brzdou dalšího vývoje metodik v oblasti (srovn. nap�. jeho 
klí�ovou úlohu v p�vodní metodice OMT v [Rumbaugh, 1992]). Nejsystemati�t�ji jej, v�etn� 
klí�ových vazeb na ostatní standardní modelovací nástroje, popisuje Ed Yourdon ve své 
Strukturované analýze ([Yourdon, 1989]). V naší metodice je diagram datových tok� 
implementován jako specializace modelu t�íd, �ímž je v základních rysech a priori dokonale 
konsistentní s klí�ovými nástroji objektového modelování, p�i�emž smysluplnost pojetí DFD 
jako specializace diagramu t�íd je metodicky od�vodn�na (mimo jiné i odkazy na teorie 
kolem typové specializace objekt�, existence tzv. funk�ních a datových objekt� apod.). Jeho 
další vývoj je tak pln� �iditelný podle vývoje diagramu t�íd. 
Nejmén� usazená oblast standard� jsou standardy procesního modelování. Zde metodika 
vychází z vlastního metamodelu podnikového procesu21, jenž je základním obsahovým 
vymezením pot�ebných vlastností nástroje procesního modelování (Diagramu proces�). Tento 
metamodel zde slouží jako základní šablona, podle níž jsou srovnávány p�íslušné existující 
                                                 
19 pokud tyto standardy budou vycházet ze stejných princip�, ovšem, což by se m�lo dát p�edpokládat 
20 jak je vysv�tleno v p�íslušných kapitolách díl� B a D této metodiky 
21 protože standardizace v oblasti modelování proces� není doposud na takové úrovni zralosti, aby bylo zvykem  standardy 
stav�t na systematicky rozvíjeném metamodelu, jako je tomu nap�. v p�ípad� UML 
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standardy diagramu proces�. V sou�asnosti pat�í k nejsiln�jším standard�m Business Process 
Modelling Notation (BPMN), podporovaná i nástrojem Power Designer v.12 a tak se i 
vyskytující v p�íkladech v této publikaci. Vazba BPMN na základní konstrukty metamodelu je 
podrobn�ji popisována v kapitole B1.2. 
 

D.2 Role metodiky v organizaci 
Je z�ejmé, že žádná metodika není a ani nem�že být v praxi striktn� vynucována a dodržována 
ve všech svých detailech. Metodika je ur�itou kostrou poskytující základní rámec pro vývoj 
systému, poskytuje návod jak postupovat v jednotlivých fázích žívotního cyklu informa�ního 
systému. V n�kterých �ástech sama nabízí variantní použití dopl�ujících technik a nástroj�. 
Všechny �ásti metodiky mohou být a pravd�podobn� budou uživateli upravovány podle 
specifických pot�eb oranizací. Takové zm�ny jsou možné pokud p�inášejí dostate�né zlepšení 
a pokud jsou v souladu se záladními principy metodiky a neporušují konzistenci použitých 
nástroj� a technik. Z tohoto pohledu je t�eba tuto metodiku chápat jako šablonu pro konkrétní 
metodiku organizace, ikdyž se tato šablona snaží být kompletní, konzistentní a univerzáln� 
použitelná. 
 
Role konkrétní upravené metodiky v organizaci je p�edevším ve strategickém uchopení 
business modelu organizace a jeho provázání na informa�ní systém. I když je metodika 
vytvo�ena s cílem sladit vývoj IS s business modelem, práv� zvolená cesta p�es business 
model a strategii organizace dává metodice daleko širší význam než jen vývoj IS. Pomocí 
modelování business systému je možné odhalovat zákonitosti a zlepšovat fungování 
organizace jako takové. V tomto smyslu je metodika provázána i s principy obecného 
procesního �ízení organizace a metodami procesního reengineeringu a tím pádem relevantní i 
pro širší vedení spole�nosti - ne jen specialist� na IT. 
 
Druhou d�ležitou rolí metodiky je kontinuální zlepšování fungování organizace v m�nícím se 
prost�edí. Tohoto cíle metodika dosahuje pomocí sb�ru požadavk� uživatel� systému a jejich 
analýzou - jedná se tedy o zlepšování fungovní organizace odspoda (bottom-up). Analýza 
t�chto požadavk� m�že odhalit nutnost zm�ny IS ale i business systému organizace - 
struktury strategických cíl� i fungování proces�. S rostoucí mírou turbulence podnikatelského 
prost�edí rostou i požadavky na rychlé p�izp�sobení organizace na všech úrovních od 
strategických cíl�, p�es procesy až k IS. N�které cíle, procesy a �ásti IS mohou v pr�b�hu 
delšího �asu dokonce zanikat nebo být nahrazovány novými. Má-li z�stat organizace 
životaschopná, musí nutn� dojít ke kozistentní zm�n� ve všech oblastech. Pakliže je analýze 
požadavk� v�nována pat�i�ná pé�e, zp�tnovazebné p�sobení bude udržovat business procesní 
model v „živém“, tj. aktuálním stavu odpovídajícímu aktuálním pot�ebám organizace. 
Aktuální stav strategie spole�nosti, odpovídajících proces� a jejich podpory informa�ním 
systémem je p�edpokladem dlouhodobého úsp�chu organizace. 
 
  

D.3 Role uživatel� ve vztahu k metodice 

D.3.1 Role vedení 
Role vedení organizace ve vztahu k metodice je dob�e viditelná v pojetí, jež p�edstavuje 
Obrázek D 1 Projekty IS/ICT v kontextu proces� a �ízení organizace. Vedení tím, že 
rozhoduje o zm�nách strategického zam��ení, rozhoduje sou�asn� i o pot�ebách informa�ní 
podpory �innosti organizace. V sou�asné situaci p�echodu organizací na procesní �ízení je 
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nezbytné jednak už ve strategickém rozhodování proaktivn� uvažovat roli informa�ních 
technologií a systém� p�ímo p�i koncipování business proces�, jednak si uv�domovat 
strategický význam této podpory. Pružná informa�ní podpora proces�, korespondující s jejich 
principiální prom�nlivostí, se stává nezbytností. Na druhou stranu však pružný informa�ní 
systém nezbytn� vyžaduje p�ímé zapojení již konceptor� systému business proces� (a tato 
koncepce za�íná na úrovni strategického vedení organizace) do procesu jeho vývoje. 
Znamená to, že vrcholové vedení musí um�t p�esn� specifikovat své zám�ry v termínech 
business proces� a jejich realiza�ních specifik – a to v�etn� využití technologie. Takový 
vpravd� intimní vztah mezi strategickým vedením organizace a vývojem jejího informa�ního 
systému se neobejde bez precizního jazyka pro komunikaci konceptor� businessu a 
realizátor� jeho informa�ní podpory (IS). A práv� takovým jazykem se snaží být popisovaná 
metodika. 

D.3.2 Role analytik� 
Analytici organizace jsou rolí, pro kterou je metodika ur�ena p�edevším. P�edevším oni by 
m�li dbát na celkovou konzistenci reality, model� reality a model� IS, odhalené problémy 
analyzovat a v sou�innosti s ostatními rolemi také navrhovat �ešení. Z toho vyplývají zna�né 
nároky na schopnosti analytik� i na jejich osvojenou znalost celé metodiky a pravidel 
konzistence. 

D.3.3 Role programátor�, designer� a jiných profesí podílejících se na vývoji IS 
Design, implementace a zavád�ní nových systém�, stejn� jako výb�r, nákup a integrace 
dodaných systém� musí být v organizaci ve vzájemném souladu s ostatními �ástmi IS. 
Zajiš�ování této konzistence je smyslem metodiky, proto i všichni pracovníci podílející se na 
rozvoji IS by m�li metodiku znát a �ídit se jejím doporu�eními. Jejich role spo�ívá p�edevším 
v p�ejímání záv�r� analytik� a v detailizování analytických model� vytvo�ených za použití 
metodiky a jijich aplikaci na konkrétní vyvíjené �i nakupované �ásti IS. P�i své práci by 
designé�i, programáto�i a systémoví integráto�i m�li dbát na hierarchickou konzistenci s 
modely reality a informa�ního systému, �ímž bude zajišt�na efektivní informa�ní podpora 
strategických cíl� organizace. 

D.3.4 Role pracovník� helpdesku 
P�i provozu informa�ního systému je kladen zna�ný d�raz na realizaci uživatelského st�ediska 
(helpdesk / hotline), které je v tomto smyslu základním bodem signalizace objektivní pot�eby 
zm�ny IS (viz Obrázek D 1). Uživatelské st�edisko tak má d�ležitou roli prvotního 
analyzátora požadavk� na IS. Na n�m leží hlavní odpov�dnost za to, že žádný takový signál 
nez�stane nevyslyšen i za to, že u požadavk�, signalizujících stejnou vlastnost reálného 
systému, bude identifikován stejný p�vod a nebudou �ešeny jako r�zné (což poskytuje 
p�íležitost k nekonzistencím ve vývoji IS). Mimo jiné plynou z výše uvedeného mimo�ádné 
požadavky na kvalifikaci personálního obsazení uživatelského st�ediska: pracovník 
uživatelského st�ediska musí mít p�edevším analytické schopnosti, musí být schopen 
odpov�dn� odlišit subjektivní požadavky, �i omyly a nepochopení uživatel� od signál� o 
objektivní pot�eb� zm�ny v informa�ním systému, nebo dokonce v reálném systému 
(požadavek na IS m�že také signalizovat nedostatky v �ízení organizace, �i její strategii). 
 

D.4 Metodika a �ízení projekt� 
 
Problematika vztahu mezi metodickým postupem prací na vývoji IS a zákonitostmi vedení 
projektu je již diskutována v obecné rovin� v kapitole A3. Tato kapitola dopl�uje obecné 
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pojednání v kapitole A3 o jednoduchou ilustraci na p�íkladu možného promítnutí 
metodických návod� jak z oblasti tvorby IS, tak z oblasti vedení projektu do jednoho 
konkrétního postupu konkrétního projektu. 
 
V rámci vedení projektu d�líme �innosti a práci, kterou je t�eba vykonat na libovolné menší 
celky až do takové úrovn� detailu, která umož�uje rozd�lení díl�ích úkol� na jednotlivé �leny 
týmu pop�. pracovní skupiny a úsp�šné zvládnutí projektu. Zde se nabízí n�kolik variantních 
postup�, z nichž uve�me dva: 
 

a) jednotlivé pracovní skupiny dostávají p�esn� ohrani�ené celky, o jejichž vývoj se 
starají v pr�b�hu celého metodického cyklu pop�. více cyklech 

b) jednotlivé pracovní skupiny pracují zp�sobem „manufaktury“, v rámci metodického 
cyklu navazují jedna na druhou 

 
Poznámka: Metodickým cyklem rozumíme pr�chod všemi fázemi metodiky od prvního kroku 
po poslední. 
 
Stanovíme milníky projektu tak, aby byly umíst�ny vždy  

a) na konci fáze – tato varianta je vhodná v p�ípad� velmi rozsáhlých projekt� a 
v po�átku projektu 

b) na konci celého cyklu – výhodné u menších projekt�, kde si m�žeme dovolit 
postupovat p�es celý cyklus až po nasazení a testování a odvození nových požadavk� 
pro další cyklus. Tuto variantu je vhodné použít v záv�ru projektu, kdy je již IS 
v testování a máme tak dostate�nou zp�tnou vazbu v podob� proudu požadavk� od 
tester�. 

 
Ukažme si nyní p�íklad pr�chodu cyklem metodiky na nejobecn�jší rovin�.  
 
1. Analýza 

1.1. Analýza business strategie 
1.2. Tvorba analytických model� 

1.2.1. Tvorba BPM (Business Process Modelu) 
1.2.2. Tvorba modelu požadavk� (Requirements Model) 
1.2.3. ERD 
1.2.4. DFD (Data Flow Diagram) 
1.2.5. Diagram t�íd (Class Diagram) 
1.2.6. Diagram užití (Use Case) 

2. Design 
2.1. Tvorba designových model� 

2.1.1. Model komponent (Component Model) 
2.1.2. Model nasazení (Deployment Model) 

3. Nasazení 
4. Testování v provozu 
5. Odchytávání požadavk� 
 
Na fázi 5 navazuje znovu fáze 1, další cyklus znovu za�íná analýzou požadavk� na IS, 
tentokrát p�írustku (nebo zm�n�) požadavk� oproti požadavk�m p�edchozímu cyklu. 
 
Fáze 1.2.3 až 1.2.6 mohou být �azeny také alternativn�. Tedy není nutné dopracovávat se 
k modelu t�íd p�es mezistupe� zjednodušeného statického vid�ní business systému v 
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objektech datového modelu, zvlášt� pokud je analytik�m p�irozený pohled na realitu 
prost�ednictvím modelu t�íd. Obdobn� není nutné specificky mapovat uživatelské rozhraní 
informa�ního systému, jelikož jeho obsah je již úpln� definován v diagramu datových tok� 
(DFD). Nicmén� m�že to být velmi vhodné jako dopl�kový model, zd�raz�ující vid�ní 
systému uživatelskýma o�ima, stejn� jako �astý nástroj užite�ných semi-formálních metod 
analýzy uživatelských požadavk�, jakou je nap�íklad oblíbený prototyping. 
 

D.5 Zm�na Business Process Modelu jako cesta ke zlepšení systému 
 
Z hlediska vztahu metodiky a �ízení organizace je podstatná zp�tnovazební smy�ka, které 
umož�uje kontinuální zlepšování business modelu. IS podléhá neustálé zm�n�, a to jak ve fázi 
vývoje, tak také po jeho nasazení. Vzniká pot�eba reakace na nov� p�íchozí požadavky a 
z toho plynoucí úpravy IS a  p�idávání nových funkcionalit. S rostoucí mírou turbulence 
podnikatelského prost�edí dochází ke stále �ast�jším zm�nám business strategie, které se 
projevují zm�nou business proces�. Procesy mohou v pr�b�hu delšího �asu dokonce zanikat 
nebo vznikat. Má-li z�stat organizace životaschopná, musí nutn� dojít k promítnutí t�chto 
zm�n do IS. Veškeré známé požadavky na IS musí být pe�liv� analyzovány a v p�ípad�, že se 
prokáže jejich opodstatn�nost, implementovány do IS. Tuto zp�tnou vazbu ilustruje Obrázek 
D 1. 
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Obrázek D 1 Projekty IS/ICT v kontextu proces� a �ízení organizace 

 
Obrázek ukazuje základní vztahy mezi �ízením organizace a �ízením jejího IS/IT. Vývoj IS/IT 
probíhá prost�ednictvím jednotlivých projekt�, zatímco jeho provoz je záležitostí rutinních 
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opakovaných proces�. Rozhraní mezi provozem IS/IT a jeho vývojem – tedy jak p�echází 
rutina do vzniku n��eho nového – je v podstat� esencí problematiky �ízení IS/IT. A k ujasn�ní 
tohoto rozhraní je nezbytné si ujasnit také rozhraní mezi reálným systémem organizace – 
jejími business procesy – a systémem jeho informa�ní podpory – IS/IT. Esence problematiky 
�ízení IS/IT je tak sou�asn� definicí základního smyslu a základních východisek existence 
IS/IT. 
 
 
Na obrázku jsou vid�t procesy – �innosti �ty� základních druh�. 

• v�cné (business) procesy tvo�í základ fungování celé organizace. Jsou to procesy, 
tvo�ící b�žný život organizace, procesy, do nichž je koncentrován celý smysl její 
existence. Z nich také pocházejí základní podn�ty jak pro vývoj informa�ního 
systému, tak pro �ízení podniku jako celku. 	asto ani nejsou jednotliví p�vodci t�chto 
podn�t� schopni rozlišit skute�nou podstatu svého problému, své pot�eby. Tak se jim 
mohou typicky jevit problémy / pot�eby zm�ny v �ízení, �i strategickém zam��ení 
organizace, jako problémy nedostate�né podpory jejich práce informa�ním systémem. 

• �innosti �ízení organizace a �ízení jejího IS/IT  jsou �innosti permanentní. Probíhají 
prakticky stále, pr�b�žn�, jsou spíše nestrukturované, ad-hoc reaktivní, nemají 
charakter typického procesu, spíše permanentn� probíhající �innosti. V rámci t�chto 
�inností se odehrávají d�ležité procesy hodnocení podn�t� uživatelské sféry, integrace 
vývoje SW a koordinace projekt� IS/IT. V kompetenci t�chto �inností je též 
identifikace d�ležitých podn�t� �ídicího charakteru – podn�ty k revizi strategie, 
prov�rce IS/IT apod. 

• procesy Revize informa�ní strategie, Zhodnocení provozu IS/IT a Vytvo�ení plánu 
vývoje IS/ICT na další období jsou procesy opakované. Se slovníkem procesního 
analytika bychom  je mohli nazvat procesy, �ízenými �asovanými událostmi. Primárn� 
mají tedy tyto procesy plánovitý charakter. Krom� plánovaného b�hu tyto procesy 
ovšem slouží i ad-hoc situa�nímu použití (v p�ípad� mimo�ádné události, problému, na 
základ� výsledku auditu IS/IT apod.). Jedná se o hlavní �ídicí procesy z oblasti �ízení 
IS/IT organizace. 

• projekty vývoje IS/IT jsou zvláštním druhem proces� – procesy jednorázovými. Jejich 
formou probíhá veškerý vývoj IS/IT. Oblast projekt� a jejich vedení je samostatnou 
metodickou oblastí s vlastními, na ú�elu projektu (v tomto p�ípad� vývoji IS/IT) do 
zna�né míry nezávislými, pravidly, jak je diskutováno již v p�edchozích kapitolách. 
Nicmén� tyto projekty neprobíhají bez vzájemných souvislostí a bez širšího kontextu. 
Zatímco �ízení každého jednoho projektu je relativn� samostatná záležitost, každý 
projekt má sv�j plán, tým, �ídicí strukturu a komunika�ní procedury, vlastní 
mechanismy �ízení zm�n apod., nad všemi projekty je sou�asn� nutno uvažovat 
procesy jejich vzájemné koordinace a �ízení jako systému projekt�. A tyto procesy 
jsou již sou�ástí rutinních proces�, narozdíl od projekt� je jejich charakter 
permanentní a opakovaný22. Pat�í sem zejména procesy plánování a koordinace 
projekt� (konkrétn� Vytvo�ení plánu vývoje IS/I na další období a Koordinace 
projekt� IS/IT). Základním nástrojem ošet�ení rozhraní mezi rutinními procesy �ízení 
IS/IT a projekty jeho vývoje, ležícím p�esn� mezi t�mito dv�ma obecn� neslu�itelnými 
problémovými oblastmi, je základní klí�ový dokument �ízení projektu – Projektový 
zám�r, u b�žících projekt� pak jeho derivát - Projektová zm�na. 

 
                                                 
22 zatímco k základním obecným charakteristikám projektu pat�í jeho neopakovatelnost 
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Sledujíce vazby mezi jednotlivými nazna�enými druhy proces� na obrázku, m�žeme 
pozorovat základní zp�tnou vazbu od informa�ního systému organizace k jejím business 
proces�m. Pokud informa�ní systém organizace dokonale podporuje pot�eby proces�, 
projevují se všechny pot�eby zm�n v business procesech (lhostejno zda ve významu problém� 
a nedostatk�, nebo zám�r�, �i podn�t� ke zlepšení) i n�jakým zp�sobem v jejím informa�ním 
systému. Bu� jsou tyto pot�eby vnímány p�ímo jako problémy s informa�ním systémem 
(nap�íklad neposkytuje všechny pot�ebné informace pro podporu business procesu), anebo je 
jejich vazba na informa�ní systém z�ejmá (nap�íklad pot�eba vnímat data v jiné – doposud 
nepodporované struktu�e a souvislostech). Tak již v samotných business procesech organizace 
vznikají prvotní podn�ty ke zm�nám informa�ního systému. Tyto podn�ty se vztahují bu� 
jenom k informa�nímu systému (ty pak mají zpravidla charakter hlášení problém�, nedostatk� 
IS/IT), anebo, a to velmi �asto, se za nimi ve skute�nosti skrývá mnohem hlubší problém / 
pot�eba zm�ny ve v�cném systému business proces� a/nebo �ízení organizace. Proto jak 
v oblasti proces� �ízení organizace, tak v oblasti proces� �ízení jejího IS/IT, musí existovat 
procesy, zajiš�ující základní vyhodnocení podstaty každého takového problému a jeho 
adekvátního �ešení (tedy postoupení na správné místo organiza�ní struktury, odpovídající jeho 
podstat�). Na stran� proces� �ízení organizace je to proces Hodnocení podn�t� uživatelské 
sféry, na stran� proces� �ízení jejího IS/IT je to proces, v obrázku nazvaný Help Desk. Help 
Desk tak, po vyhodnocení podstaty problému, bu� zpracuje p�íslušný podn�t v rámci �ízení 
IS/IT, nebo jej p�edá k �ešení do oblasti proces� �ízení organizace, podobn� ze strany proces� 
�ízení organizace m�že p�irozen� vzniknout požadavek na zm�nu IS/IT s cílem podpory 
zm�ny v �ízení organizace, nebo jejich business procesech. Pro �ízení provozu a kontinuálního 
vývoje IS/IT je pak zapot�ebí veškeré podn�ty ke zm�nám IS/IT analyzovat z hlediska jejich 
vzájemných souvislostí, aby mohly být p�íslušn� dávkovány a promítnuty do plánu vývoje 
IS/IT na další období v podob� naplánovaných projekt� (viz proces Vytvo�ení plánu dalšího 
vývoje IS/IT).  

D.5.1 Role požadavk� na IS 
V souvislosti s procesem Help Desk, jmenovaným v p�edchozím odstavci, je t�eba upozornit 
na souvislost s fenoménem tzv. „uživatelských požadavk� na IS“. Tato problematika je 
samostatn� rozebírána v kapitole A6. Tam uvedená klasifikace požadavk� je používána jako 
základní nástroj analýzy požadavk� s cílem specifikace projektových zám�r� pro budoucí 
vývoj systému. V tomto smyslu je analýza požadavk� také d�ležitým prvkem zp�tné vazby 
mezi provozem informa�ního systému a jeho vývojem (vývojovými zm�nami). Objektivní 
pot�eba zm�n a nových vývojových verzí informa�ního systému je signalizována práv� ve 
form� požadavk� na n�j, a to zejména od jeho uživatel�. Proto je také v provozu informa�ního 
systému kladen zna�ný d�raz na realizaci uživatelského st�ediska (Help Desk), které je 
v tomto smyslu základním bodem signalizace objektivní pot�eby zm�ny IS. Uživatelské 
st�edisko tak má d�ležitou roli prvotního analyzátora požadavk� na IS. Na n�m leží hlavní 
odpov�dnost za to, že žádný takový signál nez�stane nevyslyšen i za to, že u požadavk�, 
signalizujících stejnou vlastnost reálného systému, bude identifikován stejný p�vod a nebudou 
�ešeny jako r�zné (což poskytuje p�íležitost k nekonzistencím ve vývoji IS). Mimo jiné 
plynou z výše uvedeného mimo�ádné požadavky na kvalifikaci personálního obsazení 
uživatelského st�ediska: pracovník uživatelského st�ediska musí mít v tomto smyslu takové 
analytické schopnosti, aby byl schopen odpov�dn� odlišit subjektivní požadavky, �i omyly a 
nepochopení uživatel� od signál� o objektivní pot�eb� zm�ny v informa�ním systému, nebo 
dokonce v reálném systému (požadavek na IS m�že také signalizovat nedostatky v �ízení 
organizace, �i její strategii). 

Z výše uvedeného je z�ejmá klí�ová úloha proces� hodnocení podn�t� uživatel� nejenom 
pro vývoj IS/IT, ale pro �ízení vývoje organizace jako celku (resp. vývoje jeho business 
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proces�). Mimo jiné to dokazuje kritickou d�ležitost proces� Help Desk a potažmo pot�ebu 
špi�kové kvalifikace jeho personálního obsazení. Jak už bylo zmín�no výše, pracovníci 
v t�chto procesech musí dokonale rozum�t podstat� businessu a sou�asn� být i zdatní 
v technických aspektech jeho informatické podpory, musí být schopni �ešit technické detaily a 
sou�asn� tvo�it rozhodnutí o zm�nách proces� a vid�t jejich d�sledky v oblasti strategického 
�ízení organizace. V procesn� �ízené organizaci se pak Help Desk p�ímo stává centrem 
realizace vývoje systému business proces� prost�ednictvím jeho IS/IT23. 

 
Pakliže tato vazba funguje, zp�tnovazebné p�sobení bude udržovat business procesní model v 
„živém“, tj. aktuálním stavu. Aktuální stav procesního modelu je logickým p�edpokladem 
aktuálního IS, tj. IS, jehož funkce odpovídají požadavk�m na IS a pozitivn� p�sobí na 
dosahování strategických cíl� organizace. 
 

                                                 
23 K základním princip�m procesního reengineeringu organizace (jako cest� k p�echodu organizace na procesní �ízení) totiž 
pat�í i klí�ová úloha IS/IT. Informa�ní systém je jednak nástrojem realizace procesní zm�ny, jednak samotný vývoj IT (a 
jejich využití v IS) poskytuje d�ležité podn�ty ke zm�nám v procesech. Krom� toho je procesn� �ízená organizace 
charakteristická nutnou permanentní prom�nlivostí svých proces� a ta je nemožná bez delegování �ídicí pravomoci z tradi�ní 
úrovn� strategického �ízení do koncep�ního �ízení jednotlivých proces�, kde IS/IT zaujímá, již výše zmi�ovanou, klí�ovou 
úlohu. Podtrženo a se�teno to znamená, že zna�ná �ást �ízení vývoje proces� je obsažena v práci s podn�ty uživatel� IS/IT. 
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Poznámka k užití pojm� „požadavek“ a „pot�eba“ 
V tomto textu používáme tohoto vymezení pojm�, které odpovídají pot�eb� odlišit pot�eby a 
požadavky IS. Pot�eby a požadavky jsou z�eteln� vymezeny a v metodice se s nimi pracuje 
zvláš�. Termíny požadavek a pot�eba tedy není možné libovoln� zam��ovat. 
 
Pot�eba (Need) = objektivní pot�eba ur�ité funkcionality IS, která je analytiky odvozena 
výhradn� z model� reality. 
 
Požadavek (Requirement) = požadavek uživatele na funkcionalitu navrhovaného IS, získaný 
v pr�b�hu analýzy (nap�. pomocí metody dotazníku, interview, etc.) nebo po zavedení IS do 
provozu (helpdesk). Jeho vznik m�že být determinován subjektivním p�áním uživatele, 
snahou usnadnit si práci, bez vztahu k ostatním �ástem systému, což m�že vést ke zkreslení. 
P�i zjiš�ování pot�eb systému je nutné odlišit expertní požadavky od t�ch, které jsou 
determinovány pouze individuálním p�ínosem. Expertní požadavky mohou mít dopad na 
úpravu model� reality a tím pozitivn� ovlivnit celý systém, zatímco ostatní požadavky mohou 
mít pozitivní dopad pouze na funkce, užívané individuem.  
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Díl E P�íklad použití metodiky v prost�edí Power Designer 
 

Tento díl popisuje použití metodiky na konkrétním p�íkladu. V�tšina použitých metod 
a technik je realizována v prost�edí Power Designer. Pro úplnost je t�eba dodat, že ne všechny 
modely a techniky, použité v p�íkladu, jsou v tomto prost�edí podporovány. Jedná se 
konkrétn� o metodu Business System Planning (BSP), použitou ve fázi globální analýzy, u 
které, vzhledem k její povaze, jakož i k odlišným povahám a zam��ení globální a detailní 
analýzy, ani nemá p�íliš smysl požadovat její podporu v tomtéž prost�edí, které slouží detailní 
analýze, designu a dalším navazujícím aktivitám v postupu vývoje informa�ního systému. 

P�íklad tedy není zam��en na demonstraci možností nástroje, ale na kompletní ukázku 
metodikou daného postupu od základních výchozích rozhodnutí strategické povahy p�es jejich 
rozpracování v podnikových procesech a dalších náležitostech firemního systému, 
integrovanou koncepci informa�ní podpory proces� a aplikace informa�ních technologií 
v nich, až po p�echod k jejich realizaci v daném prost�edí konkrétní zvolené technologie. 

Podrobn�ji je pak rozepsána zejména �ást detailní analýzy a návrhu systému, kde je 
nástrojová podpora jednotlivých analytických metod a technik obecn� nejsiln�jší a 
nejefektivn�jší. 

 

E.1 Popis business systému – základního východiska návrhu IS 

E.1.1 P�edm�t podnikání a základní koncept imaginární firmy 

Nov� vzniklá spole�nost na trhu estetické chirurgie „Plastická chirurgie, s.r.o.“ se chce 
ve své podnikatelské �innosti v�novat poskytování služeb estetické chirurgie zahrani�ním 
klient�m, kte�í budou za tímto ú�elem dopraveni do 	R. Tato koncepce vychází z toho, že 
ceny t�chto zákrok� jsou v 	eské republice n�kolikanásobn� nižší než nap�. ve Spojených 
státech nebo Velké Británii. Oproti ostatním službám, které lze tímto zp�sobem samoz�ejm� 
nabízet i v mnoha jiných oborech, má plastická chirurgie jednu velkou výhodu – ve sv�t� a 
mezi odbornou má velmi dobrou pov�st díky zru�nosti �eských léka�� a dlouhé tradici. Díky 
tomu lze vybudovat firmu s image nejen levného, ale p�edevším kvalitního poskytovatele 
služeb. 

P�edpokládaným segmentem klientely budou ob�ané západních stát� (zejména jde o 
oblast USA, VB a západní Evropy) a ob�asné bývalého Sov�tského svazu. V t�chto zemích je 
poptávka po estetické chirurgii velmi vysoká a zárove� jsou zde velmi vysoké poplatky za 
provád�né zákroky v této oblasti. 

V 	eské republice existuje n�kolik podobných za�ízení, která se specializují na tuto 
oblast  chirurgie. I tato za�ízení jsou z �ásti zam��ena na zahrani�ní klientelu. Žádné z t�chto 
za�ízení není založeno na p�ímém získávání klient� ze zahrani�í prost�ednictvím partnerských 
léka�� a žádné z t�chto za�ízení neposkytuje služby formou „dovolené“. Krom� t�chto center 
estetické chirurgie existují také jednotky plastické chirurgie, p�i velkých nemocnicích. Tyto 
jednotky nejsou zam��eny na výd�le�nou �innost poskytováním služeb estetické chirurgie.   

Všeobecn� existuje p�etlak poptávky nad nabídkou v této oblasti chirurgie na území 
	R. 

E.1.2 Podniková vize 

„Uspokojovat zákazníky toužící po zm�n� svého vzhledu, bez ohledu na vzdálenost 
mezi státem kde žije a 	eskou republikou. P�es tyto spokojené „zákazníky“ se bude snažit 
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dále pronikat do pov�domí dalších a dalších potenciálních klient� s cílem zlepšit a zv�tšit 
rozsah svých poskytovaných služeb.“ 

E.1.3 Strategie k napln�ní vize 

K napln�ní vize, chce spole�nost využívat moderního IS, pomocí kterého bude 
schopen  p�ijímat klienty z celého sv�ta bez ohledu na vzdálenost mezi zemí kde klient žije a 
	eskou republikou.   

Dosažení své vize je plánováno ve dvou krocích v závislosti, jak se bude vyvíjet 
poptávka po službách estetické chirurgie ve spole�nost Plastická chirurgie, s.r.o. 

Fáze jsou následující: 

V první fázi bude celý projekt provozován ve spolupráci se zvolenou nemocnicí, která 
za úplatu poskytne prostory (opera�ní sály + možnost rekonvalescence). V p�ípad� úsp�šného 
chodu spole�nosti postoupí projekt v �asovém horizontu cca 2 let do druhé fáze, kterou bude 
vybudování samostatného sanatoria za Prahou. Toto uspo�ádání má n�kolik výhod.  

• v p�ípad� neúsp�šného chodu projektu minimální finan�ní ztráty 
• získání zkušeností a zaškolení vlastního personálu  
• možnost vytvo�ení osobních kontakt� a p�ípadné „p�etáhnutí“ vytipovaných 

jedinc� do vlastních �ad 
• lepší podmínky pro poskytnutí úv�ru (nebo vstup investora) na výstavbu 

sanatoria po prokazatelné 2 roky trvající úsp�šné �innosti 

V druhé fázi p�ijde na �adu výstavba sanatoria a postupné st�hování provozu do jeho 
prostor. To bude obsahovat krom� opera�ních sál� a zázemí pro léka�ský a zdravotnický 
personál také ubytovací kapacity pro pacienty jak p�ed zákrokem, tak pro následnou 
rekonvalescenci (pokud bude pot�eba). I v této fázi ovšem bude pokra�ovat spolupráce 
s partnerskou klinikou – pro pot�eby plastické chirurgie totiž není pot�eba žádné speciální 
diagnostické a monitorovací vybavení. V n�kterých výjime�ných p�ípadech (nap�. p�i 
mimo�ádných komplikacích) však m�že být jeho p�ítomnost nezbytná. Proto je nap�íklad 
pot�eba zajistit spolupráci s ARO (anesteziologicko – resuscita�ní odd�lení) nebo JIP 
(jednotka intenzivní pé�e ), které používají mimo�ádn� nákladné p�ístroje.  

Krom� této spolupráce bude ješt� nutné zajistit souhru se zahrani�ními subjekty. Ty 
budou kliniku zastupovat ve vybraných zemích a krom� propagace a zajišt�ní klientely také 
zajistí základní konzultace a p�edopera�ní vyšet�ení (základní úkony jako krevní tlak, EKG, 
zjišt�ní alergie atd.). Z toho vyplývá, že se bud jednat o zdravotnická za�ízení, která sama tyto 
služby neposkytují a za zákazníky budou mít zajišt�nou provizi (typicky p�jde o privátní 
praktické léka�e).  

E.1.4 Popis �innosti 

Core business spole�nosti je, jak již bylo uvedeno ve vizi a strategii, poskytování 
služeb estetické chirurgie. Zákazníci budou p�icházet do kontaktu se spole�ností p�es 
kontaktní léka�e. Tito léka�i budou provád�t všechna pot�ebná vyšet�ení a ta budou zasílána 
do centra v 	eské republice. Je tedy nutný robustní informa�ní systém, protože po n�kolika 
letech p�jde o stovky až tisíce klient�. S každým klientem je spojené obrovské množství dat 
v elektronické podob�, jako je nap�íklad EKG, rentgeny, sono atd. Pro spole�nost je podstatný 
bezpe�ný, spolehlivý a rychlý p�enos dat od partnerských léka�� do centra v 	R. Systém bude 
vyžadovat velikou flexibilitu jednak co do rozsahu, tak také do možnosti rozší�ení o další 
p�edm�ty podnikání. Také je t�eba vzít v úvahu, že musí být koncipován s možností fungovat 
mnoho let. 
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Celý proces za�íná vyjád�ením zájmu zákazníka na pobo�ce našeho partnerského 
za�ízení (partnerského léka�e).  Tomuto p�edchází úkony, které závisí na konkrétní situaci a 
�ešení t�chto úkon� není sou�ástí požadavku investora. Proces Za po�átek procesu tak 
považujeme až p�íchod klienta na pobo�ku s konkrétním p�áním. 

V partnerském za�ízení kdekoliv ve sv�t� je klientovi vytvo�ena p�edb�žná nabídka a 
to na základ� p�edstav, které na této pobo�ce vyjád�í. Takto vytvo�ená nabídka se p�edkládá 
klientovi a sou�asn� se ukládá do databáze. Do databáze se ukládají všechny nabídky a to i 
v p�ípad�, pokud nejsou klienty p�ijaty. Na této úrovni není �ešena situace, kdy bude zákazník 
do partnerského za�ízení volat. Zp�sob reakce na tuto situaci bude záviset na každém 
partnerském za�ízení. Pokud bude ochotno vytvo�it nabídku pouze po telefonu, je toto možné.  

Na nabídku muže klient reagovat dv�ma zp�soby. Nabídku vytvo�enou na základ� jím 
p�edložených požadavk� m�že odmítnou, v tomto p�ípad� je proces ukon�en. M�že také 
nabídku p�ijmout a v tomto p�ípad� je s klientem vytvo�ena smlouva o provedení 
p�edopera�ních vyšet�ení. Tato smlouva je op�t ukládána do databáze. Smlouvu m�že 
zákazník nepodepsat, v tomto p�ípad� je proces ukon�en. V p�ípad� podpisu smlouvy jsou 
zahájena p�edopera�ní vyšet�ení. Výsledky p�edopera�ních vyšet�ení se ukládají do databáze 
stejn�, jako tomu je u všech výše uvedených p�ípad�.  

Výsledek p�edopera�ního vyšet�ení m�že být: 

• nevyhovující – s klientem je ukon�ena spolupráce v daném požadavku. 
V p�ípad� jiného typu požadavku m�že podmínky splnit.  

• vyhovující – s klientem je up�esn�na nabídka. 

Po vytvo�ení nové (respektive upravení p�vodní) nabídky dochází k její akceptaci. 
Pokud klient nabídku neakceptuje, m�že mu být vytvo�ena jiná nabídky. Pokud nesouhlasí s 
další nabídkou (respektive jejím opakováním v r�zných podobách) je proces ukon�en. Pokud 
s nabídkou souhlasí (akceptace je pozitivní) – platí jak v p�ípad� upravované nabídky tak i 
v p�ípad� první nabídky, je kontaktována p�íslušná nemocnice, kde bude zákrok proveden. U 
up�esn�ní nabídky je podstatné, že jsou zahrnuty do okolností i kontextové faktory, kterými 
jsou letecké spole�nosti a hotelová za�ízení, kde bude klient ubytován. Tyto faktory mohou 
zp�sobit, že je nabídka odmítnuta a je požadováno její upravení. Nemusí nap�íklad vyhovovat 
termín provedení operace, kvalita cílového hotele nebo zp�sob dopravy (moc p�estup�, pouze 
druhá t�ída atd.). Spole�nost Plastická chirurgie, s.r.o. si tato pot�ebná data sama stahuje 
z provozních systému spolupracujících spole�ností (hotely, letecké spole�nosti, nemocnice). 

Po akceptaci nabídky je informována nemocnice, hotel a letecká spole�nost a jsou 
zablokovány (objednány) p�íslušné termíny dohodnuté v objednávce. Tímto je proces 
ukon�en a dochází k samotnému p�íletu zákazníka, jeho ubytování, provedení operace a 
rekonvalescence. Toto již není cílem tohoto dokumentu. P�ílet a ubytování zákazníka bylo 
vy�ešeno zablokováním p�íslušných termín�. Operace je zajišt�na zablokováním p�íslušného 
termínu v partnerském léka�ském za�ízení. Rekonvalescence a kulturní vyžití závisí na volb� 
p�íslušného hotelu a místa, kde se bude operace provád�t.  

Procesy spojené s kulturním vyžitím zde nejsou �ešeny. Toto je spojeno s konkrétním 
hotelem a nemocni�ním za�ízením. 

Zde uvedený procesní model je jen velice hrubým nástinem celého procesu, tém�� 
každý proces m�že být rozepsán na nižší úrovni. Slouží spíše jako formální zobrazení procesu 
vy�ízení požadavku klienta. 

Následující obrázek je grafickým vyjád�ením procesu: 
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Obrázek E 1 Model business proces� (�inností) 

D�ležité pro datový model IS bude, aby umož�oval (resp. obsahoval data), které bude 
možné transportovat do DWH. Sou�ástí projektu m�že tedy být i multidimenzionální analýza 
(vytížení doktor� (zejména v druhé fázi realizace – vlastní léka�i), rentabilita jednotlivých 
�inností, zákazník�, analýza které �innosti jsou nejvíce žádány, jaké zboží se nejvíce prodává 
apod.).  V datovém modelu musí být informace ve struktu�e, která bude umož�ovat ETL do 
DWH.  

E.1.5 Specifikace Informa�ního systému: 

Zde uvedená specifikace informa�ního systému je specifikací hrubou a bude 
dola�ována v oboustranném dialogu mezi vedoucím projektu a sponzorem projektu.  

E.1.5.1 Aplika�ní architektura 
Funkcionalitu budoucího IS by m�ly zabezpe�it následující aplikace. 
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• SW pro �ízení kontaktního centra – software pro �ízení vztah� mezi jednotlivými 
partnerskými organizacemi a okamžité rozpoznání klient� a poskytování 
aktuálních informací o daném klientovi, 

• systém na zakázku (jádro projektu) –evidence klient�, zdravotního stavu, 
partnerských organizací, (všechny �innosti jsou uvedeny v popisu businessu) 

E.1.5.2 Funk�ní architektura 
IS by m�l zabezpe�it následující funkce: 

• uchování veškerých informací o klientech, v�etn� zdravotního stavu, po�tu 
plastických operací konaných v našem za�ízení i v jiných za�ízeních, požadovaný 
standard na kvalitu související pé�e, atd., 

• �ízení lidských a ostatních zdroj� – optimalizace po�tu léka�� (zejména v druhé 
fázi) na základ� údaj� z DB klient�, 

• funkcionalita contact centra – identifikace klienta, zobrazení údaj� o klientovy, 
p�ístup ke znalostní databázi 

• EIS – hlavn� nástroje pro efektivní �ízení zdroj� (opt. po�et zdravotnického 
personálu ve správné struktu�e), dále také analýza ekonomických ukazatel� podle 
r�zných dimenzí, analýza jednotlivých druh� požadovaných operací atd. 

E.1.5.3 Procesní architektura 
• viz popis business �inností a z toho pramenící procesy (m�že být postupn� 

konzultovány s týmem) 

E.1.5.4 Datová architektura 
• musí obsahovat požadavky stanovené v popisu business �inností. Požadováno je 

RDBMS. 

E.1.5.5 Organiza�ní architektura 
• D�ležitou sou�ástí cíl� informa�ního systému je redukce náklad� na lidské zdroje. 

Tzn. je nutná optimalizace lidských zdroj� k po�tu provád�ných operací. Z toho 
d�vodu je nutné držet pro každého léka�e individuální kalendá�, pomocí kterého 
bude docházet k optimalizaci. Z d�vodu efektivního �ízení lidských zdroj� je také 
vybudování DWH. Efektivní �ízení lidských zdroj� pak bude provád�no na 
základ� OLAP analýz. 

• organiza�ní architektura je velice relativn� plochá. Každý léka�ský tým má 
vedoucího. Nad jednotlivými léka�i stojí primá�, který zast�ešuje veškeré léka�ské 
�innosti. Nad sestrami stojí vrchní sestra, která v rozhodovací pravomoci podléhá 
primá�i. 

• Sou�ástí organiza�ní architektury jsou �editel spole�nosti Plastická chirurgie, s.r.o., 
jeho poradci a samoz�ejm� vedoucí a �lenové jednotlivých �inností, které jsou 
s provozem spole�nosti spojeny (ú�etnictví, marketing, atd.) jak bylo 
specifikováno ve speciálním dokumentu (Globální podniková analýza a požadavek 
investora). 
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E.2 Globální analýza systému 
 
Globální analýza a návrh IS p�edstavuje úvodní nástin budoucího �ešení IS. Zabývá se 
analýzou p�edm�tné oblasti z obecného hlediska. Jejím cílem v žádném p�ípad� není provád�t 
výb�r fináln� nasazených produkt�. Jejím cílem je naopak analyzovat všechny možné aspekty 
konkrétního projektu a to p�edevším: vnit�ní požadavky organizace, požadavky na vn�jší 
subjekty, požadavky vn�jších subjekt�, možné architektury �ešení IS, apod. 
 

E.2.1 Analýza BSP  

BSP analýza slouží k ov��ení souladu podnikových strategií, definovaných proces� a 
navržené organiza�ní struktury. Jejími základními vstupy byly zadavatelem dodané 
dokumenty Podnikatelský zám�r a SWOT analýza. Dalšími dokumenty, z kterých analýza 
vychází, jsou Globální strategie, Informa�ní strategie a zadavatelský projekt. N�které detaily 
byly konzultovány p�ímo se sponzorem. Krom� zajišt�ní souladu strategií, proces� a 
organiza�ní struktury byly s pomocí techniky informa�ního k�íže specifikovány základní 
komponenty navrhovaného informa�ního systému. 

Cílem je popis proces� probíhajících ve firm� s d�razem na vymezení  subsystém�  s 
ohledem na spln�ní strategických cíl� firmy.  

Metoda BSP je využita pouze �áste�n� a to jako podklad pro další vývoj IS.  Jsou 
použity ty �ásti a do takové hloubky, aby posta�ovaly ke spln�ní cíl�, které tato �ást analýzy 
má poskytnout pro další práce na vývoji systému. 

E.2.1.1 Dimenze matic 

.E.2.1.1.1 Strategie 

V souladu s globální strategií firmy byly stanoveny tyto krátkodobé i dlouhodobé 
strategické cíle organizace s vlivem na IS organizace. 

• levný poskytovatel služeb pro zahrani�ní klientelu, 
• kvalitní poskytovatel služeb, 
• kvalitní smluvní vztahy s partnery (nemocnice, pojiš�ovny, klienti, cestovní 

kancelá�e), které zajistí dosažení cíl�, 
• �ízení zkušeností (znalostí) zam�stnanc�, 
• spolehlivost a bezpe�nost systému. 

Strategie kvalitní a levný poskytovatel služeb pro zahrani�ní  klientelu vychází p�ímo 
ze zadání sponzora, který na t�chto dvou aspektech staví sv�j podnikatelský zám�r a svoji 
konkuren�ní výhodu. 

Strategie smluvní vztahy je pojata velmi komplexn� a široce. Spadají pod ni veškeré 
vztahy firmy s okolními subjekty. Partnerské nemocnice v zahrani�í, nemocnice v 	echách 
pronajímající svoje kapacity za úplatu, pojiš�ovny, cestovní kancelá�e, letecké spole�nosti, 
hotely atd. 

Návrhem �ešitele projektu bylo zahrnutí do strategií rovn�ž minimalizace ztrát, jež by 
p�edstavovala „zadní vrátka“ v p�ípad� neúsp�chu celého projektu, tedy o sm�rování 
veškerého podnikání k minimalizaci jakýchkoli ztrát. Je t�eba si uv�domit, že tato strategie, i 
když to m�že svád�t k opa�nému názoru, je odlišná od strategie levný poskytovatel služeb. 
Strategie �íslo 1 znamená levný produkt z hlediska trhu (tedy pokud budeme nabízet na 
zahrani�ním trhu – levný produkt pro daný zahrani�ní trh). Kdežto minimalizace ztrát 
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znamená ošet�ení, vyvarování se a �ízení veškerých p�ípadných krizových situací, možných 
finan�ních nesoulad� apod. Tento námi navrhovaný strategický cíl byl odmítnut, a proto není 
do analýzy BSP zahrnut. 

Strategie �ízení zkušeností (znalostí) zam�stnanc� m�že být brána analogicky 
k tradi�ním vzd�lávacím program�m, které probíhají praktický v každé spole�nosti. Zde je 
mín�no jak vzd�lávání a zvyšování kvalifikace našich pracovníku (p�edevším léka�� – 
specialist�), tak monitoring trhu (op�t p�edevším trhu léka�� – specialist�) a p�ípadné 
p�etažení perspektivních odborník� do naší firmy. 

Velké množství dat procházejících vytvá�eným systémem jsou data velmi citlivého 
charakteru, a z tohoto d�vodu je stoprocentní spolehlivost, bezpe�nost a stabilita systému 
nezbytnou podmínkou. 

.E.2.1.1.2 Procesy 

Za základní procesy, které výrazn� ovliv�ují chod firmy považujeme tyto: 

• získávání a uzavírání kontrakt�, 
• registrace nového zákazníka, 
• rezervace opera�ního za�ízení, 
• diá� specialist� (�ízení HR), 
• rezervace doprovodných služeb, 
• fakturace, 
• evidence a management hmotných zdroj�. 

Proces získávání a uzavírání kontrakt� obsahuje, jak je již z jeho názvu patrné, n�kolik 
díl�ích podproces�. Proces získávání kontrakt� je procesem p�i n�mž jsou vyhledávání a 
získáváni jak klienti/zákazníci tak dodavatelé externích služeb, nebo partne�i pro outsourcing. 
Tyto procesy zahrnují také nap�íklad ú�ast na kongresech týkajících se plastické a estetické 
chirurgie. 

Druhý proces p�edstavuje p�ijetí poptávky od klienta, zaslání nabídky klientovi, registraci 
zákazníka a objednávku plastické operace. 

Další proces p�edstavuje komunikaci a zajišt�ní vlastní rezervace opera�ního sálu, p�ípadn� 
dalšího léka�ského zázemí pot�ebného pro výkon vlastní plastické operace u externího 
partnera se kterým již bylo dop�edu nasmlouván pronájem opera�ních sál� a za�ízení. 

Diá� specialist� úzce souvisí s funkcí �ízení lidských zdroj�. Na základ� p�ijaté objednávky 
na plastickou operaci je zanesen záznam do diá�e specialist�. Ten obsahuje rozvrhy všech 
pracovník� nutných pro plynulé provedení objednávky – tzn. léka��, sester apod. 

Již v procesu registrace nového zákazníka je klientovi nabídnuta �ada doprovodných služeb 
(návšt�va kulturních akcí, výlety, sportovní vyžití atd.). Podle objednávky zadané klientem 
jsou tyto doprovodné služby objednány u externích partner�. 

Proces fakturace zahrnuje nejen vyfakturování provedené plastické operace, ale i 
doprovodných služeb. Tento proces dále zahrnuje p�ijetí platby a její kontrolu od klienta a 
p�ípadné p�edání léka�ské dokumentace týkající se provedeného léka�ského zákroku 

Evidence a management hmotných zdroj�, p�edstavují �ízení a evidenci veškerého majetku, 
který spole�nost vlastní nebo který využívá na základ� pronájm�. Sou�ástí je i rozhodování o 
možných pronájmech zdroj� v p�ípad�, že kapacity nejsou pln� využity nebo vyjád�ení 
doporu�ní k nákupu (pronájmu) nových kapacit, pokud stávající kapacity jsou nedostate�né. 

.E.2.1.1.3 Organizace 
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Z obchodní strategie (globální strategie) spole�nosti Plastická chirurgie, s.r.o. 
vyplynula v první fázi návrhu následující relativn� plochá organiza�ní struktura. Z grafu �. 1 
je vid�t, že �editeli je pod�ízeno p�t vedoucích a každý má p�i�azen ur�itý po�et pod�ízených. 
Po�et pod�ízených pro každého z vedoucích bude odvozen podle aktuální velikosti kliniky. 
P�edpokládané po�ty zam�stnanc� pro jednotlivé velikosti jsou následující: 

• malá klinika = 2 léka�i, 6 sester, 3 zam�stnanc� pomocného personálu, ú�etní, 
2 administrativní zam�stnanci (právní a ekonomické záležitosti), 

• st�ední klinika = 5 léka��, 10 sester, 4 zam�stnanci pomocného personálu, 
ú�etní, 3 administrativní zam�stnanci (právní a ekonomické záležitosti), 

• velká klinika = 10 léka��, 15 sester, 6 zam�stnanc� pomocného personálu, 2  
ú�etní, 5 administrativních pracovník� (právní a ekonomické záležitosti). 

Spole�nost za�íná jako malá klinika, která by se za optimálních podmínek m�la 
rozvinou do podoby velké kliniky a s tím souvisejícím po�tem zam�stnanc�. Zm�ny v grafu 
spo�ívají pouze v p�idávání pod�ízených jednotlivým vedoucím. 

 

 
Obrázek E 2 Organiza�ní struktura spole�nosti Plastická chirurgie, s.r.o. 

V následujícím grafu je vytvo�ená organiza�ní struktura tak, jak byla dohodnuta 
s investorem projektu. Cílem této úpravy bylo rozpracování p�vodního podnikatelského 
zám�ru, který je pouze obecným cílem, nikoliv však cílem finálním. Z tohoto d�vodu byla 
provedena tato úprava, která lépe vyjad�uje pot�eby �ízení spole�nosti Plastická chirurgie, 
s.r.o.  
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Obrázek E 3 Organiza�ní struktura spole�nosti Plastická chirurgie, s.r.o upravená po dohod� se 

sponzorem pro pot�eby BSP analýzy 

Z upravené organiza�ní struktury firmy uvedené v obrázku �.2 vyplívají tyto 
organiza�ní jednotky: 

Management – úkolem Managementu je �ídit lidi, optimalizovat procesy pro 
zákazníka a komunikovat s dodavateli. 

Finance – odd�lení má na starosti ú�etnictví, �ímž se dostává do styku s daty 
zákazník� a fakturuje jim údaje ze zakázky. Dále p�ijímá faktury jiných dodavatel�. 

�ízení zdroj� – odd�lení �ízení zdroj� komunikuje s dodavateli materiálu a jiných 
pot�eb, sou�ástí je samotná pé�e o majetek ve vlastnictví spole�nosti, zajišt�ní konzistence se 
zákony, vyhledávání partnerský organizací, atd. 

�ízení lidských zdroj� – �ízení lidských zdroj� se stará o vlastní zam�stnance. 

Administrativa – odd�lení Administrativa zajiš�uje b�žné administrativní úkony, 
sou�ástí administrativy jsou záležitosti právní povahy a samoz�ejm� také záležitosti 
ekonomického charakteru. 

.E.2.1.1.4 Charakteristiky rolí 

Na úrovni GAN jde pouze o vyjmenování základních �inností (funkcí), které budou 
jednotlivé role vykonávat. Nejde o úplný a p�esný seznam �inností jimi vykonávaných.  

Management: 

• definuje cíle a strategie spole�nosti, 
• uzavírá smlouvy s hotely, cestovními kancelá�emi, 
• stanovuje kone�né ceny, 
• vypracovává analýzy vytížení pronajatých kapacit a využití léka�ského personálu, 
• kontroluje hospoda�ení spole�nosti. 

Finance: 

• zajiš�uje vyú�tování s externími subjekty (platební styk), 
• eviduje faktury zákazník�m, 
• eviduje pohledávky a závazky, 
• zajiš�uje vedení ú�etnictví a mzdy. 

 

Administrativa 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 129 z 186 
 

• zajiš�uje b�žné administrativní úkony, 
• sou�ástí administrativy jsou záležitosti právní povahy (právník), 
• sou�ástí jsou záležitosti ekonomického charakteru (ekonom). 

 

�ízení zdroj� 

• v první fázi minoritní – firma využívá zejména pronajaté prostory, 
• v dalších fázích standardní evidence veškerého majetku (movitého, nemovitého), 
• zajiš�uje soulad softwarových systém� s p�íslušnými p�edpisy (autorská práva u 

SW), 
• dává návrhy na možnosti p�ípadného pronajmutí p�ebyte�ného majetku (budovy, 

vybavení atd.), 
• zajiš�uje evidenci zdroj� u partnerských organizací a partnerských léka��, 
• zajiš�uje vyhledávání potenciálních nových partnerských organizací �i léka��, 
• vytvá�í reporty o vytížení zdroj� pro management, 
• definuje pravidla pro komunikaci partnerských organizací s klienty a realizují 

požadované �innosti tak, jak je specifikováno v dalších kapitolách. 
 

�ízení lidských zdroj� 

• minoritní �ást, 
• zahrnuje �ízení léka�ského personálu, 
• realizuje vyhledávání a nábor léka�ského personálu pot�ebné kvalifikace, 
• zajiš�uje pé�i o zam�stnance, 
• �eší p�ípadné problémy se zam�stnanci, 
• vytvá�í podklady pro management pro tvorbu report�. 
 

.E.2.1.1.5 T�ídy dat 

Základní množiny dat op�t vyplývají z globální strategie firmy a informa�ní strategie a 
dále ze zp�sobu, kterým bude �innost firmy vykonávána. 

Operace data vztahující se k dané operaci (místo konání, �as konání, 
p�edpokládaní operaté�i, atd.) 

Faktura da�ový doklad odesílaný jednak dodavatel�m (s p�íslušnými 
specifickými údaji pro ni pot�ebnými) a odesílaný klient� (rovn�ž s údaji specifickými pro 
klienty). Souhrnn� jsou obsažena data z jednotlivých faktur (platebních doklad�). 

Zákazník data o zákaznících (jméno, adresa, kontaktní údaje…), 

Zakázka požadovaný druh estetického chirurgického zákroku, 

Pracovník veškeré údaje o zam�stnancích (osobní, kontakty, plat…), 

Dodavatel informace o dodavatelích (jméno, adresa, zboží…), 

 

Grafické vyjád�ení základních t�íd dat obsahuje následující class-diagram. 
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Obrázek E 4 Diagram t�íd 
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E.2.1.2 Pomocné matice 
V následující podkapitole jsou uvedeny jednotlivé pomocné matice z nichž je 

v následující kapitole „E.2.1.3 Informa�ní k�íž“ vytvo�en informa�ní k�íž.  

Smyslem každé z matic je vyjád�it, v kterých faktorech se  matice protínají. 

.E.2.1.2.1 Matice STRATEGIE / PROCESY  

 
Tabulka E 1 Pomocná matice Procesy/strategie 

.E.2.1.2.2 Matice PROCESY / T�ÍDY DAT 

 
Tabulka E 2 Pomocná matice Procesy/T�ídy dat 
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.E.2.1.2.3 Matice STRATEGIE / T�ÍDY DAT 

 
Tabulka E 3 Pomocná matice Strategie/T�ídy dat 

 
 

.E.2.1.2.4 Matice PROCESY / ORGANIZA�NÍ JEDNOTKY 

 
Tabulka E 4 Pomocná matice Procesy/Organizace 
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.E.2.1.2.5 Matice T�ÍDY DAT / ORGANIZA�NÍ JEDNOTKY 

 
Tabulka E 5 matice T�ídy dat/Organiza�ní jednotky 

 
 
 

.E.2.1.2.6 Matice STRATEGIE / ORGANIZA�NÍ JEDNOTKY 

 
Tabulka E 6  Pomocná matice Strategie/Organiza�ní jednotky 
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E.2.1.3 Informa�ní k�íž 
Výše popsaným srovnáním a uspo�ádáním jednotlivých matic a následnou další 

analýzou se ustavily �ty�i dimenze informa�ního k�íže. Poslední dimenzí je rozpad 
plánovaného informa�ního systému do jednotlivých funk�ních modul� �i subsystém�. Ten 
bylo t�eba provést tak, aby tyto byly co nejlépe v souladu s podnikovými procesy, podnikovou 
organiza�ní strukturou spole�nosti a jejími partnery. P�edchozí analýza by potom m�la 
zajistit, že tyto �ty�i zmín�né dimenze jsou v souladu s dimenzí nejd�ležit�jší a prvotní – totiž 
s podnikovými strategiemi. 

Následující odstavce popisují výsledný rozpad IS na jednotlivé subsystémy a jejich 
vazby na ostatní dimenze. 

 
Tabulka E 7 Informa�ní k�íž 

E.2.1.4 Subsystémy IS: 
Z p�edchozí analýzy vyplynuly tyto subsystémy: 

• IS pro komunikaci se subjekty a správu vnit�ních zdroj� (Business modul),  
• Finan�ní modul,  
• Personální modul (�ízení HR), 
• Zákaznický IS (Koordinace p�ípad�). 
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E.2.1.5 Procesy + IS 
Moduly IS, které podle našeho názoru budou nejlépe podporovat procesy organizace. 

Jsou následující: 

Business modul (IS pro komunikaci se subjekty a správu vnit�ních zdroj�) – 
podporuje nejvíce proces� a je také považován za nejrobustn�jší modul IS. Skrývá v sob� 
rovn�ž mohutnou datovou základnu. Tento modul zprost�edkovává komunikaci 
s partnerskými organizacemi, zajiš�uje zprost�edkování p�enosu dat mezi partnerskými 
organizacemi a centrálou v 	eské republice. Primárním cílem modulu je zpracování dat o 
zákaznících. Charakteristické pro komunikací v Business modulu je, že tato komunikace 
spo�ívá v komunikaci s externími subjekty (hotely, letecké spole�nosti, cestovní kancelá�e 
atd.). Sou�ástí modulu je rovn�ž správa vnit�ních zdroj�, které má spole�nost k dispozici. 
Podobná komunikace je uskute��ována ve finan�ním modulu, kde se jedná o komunikaci 
z finan�ního pohledu v podob� realizace plateb externím subjekt�. Ve finan�ním modulu je 
sou�ástí také p�íjem plateb od externích subjekt�, kterými jsou naši klienti. 

Modul Finan�ní se podílí na primárních procesech pouze sekundárn� a to 
zprost�edkováním plateb za poskytované služby jednak léka�ského charakteru, ale také služby 
za navazující a samoz�ejm� také p�edcházející pé�i. Prost�ednictvím finan�ního modulu je 
zajišt�na v�asná realizace plateb dodavatel�m tak, abychom se nedostali do p�ípadných spor� 
z d�vod� neplacení svých závazk�. Cílem je, aby veškeré tyto �innosti probíhali v co nejv�tší 
mí�e elektronickou formou, což má tento a také business modul zajistit. 

Dalším významným modulem, který rozhodujícím zp�sobem ovliv�uje chod 
organizace je modul Koordinace opera�ních p�ípad� (zákaznický IS). Jeho hlavním úkolem 
je zajišt�ní správného a v�asného opera�ního požadavku tak, jak bylo ve smlouv� dohodnuto 
s klientem. Sou�ástí této �innosti je i následné hodnocení �inností, které jsou s tímto v souladu 
– hodnocení úsp�šnosti, správnosti provedených vyšet�ení atd. Koordinace spo�ívá 
v nastavení správné situace mezi partnery, zablokování vhodných termín� pro realizaci 
požadavk� (a� už termín� operace, termín� let� a pot�ebných léka�ských kapacit), které byly 
dohodnuty s klientem. Tento modul úzce souvisí s Business modulem a vzájemn� se dopl�ují. 

Poslední Personální modul zpracovává veškeré informace o zam�stnancích a 
podporuje tak hlavní procesy. 

Funkcionalita „kontaktního centra“ tak, jak bylo zmi�ované v p�edcházejících 
dokumentacích, byla po provedení BSP a zhodnocení všech okolností zahrnuta do modulu 
„Business modul“ a z tohoto d�vodu zde není popisována. 

E.2.1.6 Data + IS 
Data a IS spolu velice úzce souvisí. Každému modulu IS náleží data, se kterými modul 

pracuje. Data musejí být poskytována v�as a v požadované kvalit� tak, aby systém mohl �ádn� 
vykonávat své funkce. 

U Business modulu (IS pro komunikaci se subjekty a správu vnit�ních zdroj�) jsou 
nejd�ležit�jší následující data: 

•  údaje o klientech,  
• požadované opera�ní zákroky klient�, 
• poskytované zákroky z naší strany, 
• údaje o partnerských organizacích v zahrani�í, 
• údaje o partnerských léka�ích, 
• údaje o smluvních za�ízeních v nichž je poskytována léka�ská pé�e, 
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• údaje o dodavatelích (hotely, cestovní kancelá�e,...) 

Výše bylo zmín�no, že funkcionalita „Podpora kontaktního centra“ je sou�ástí 
modulu „Business modul“. Smyslem funkcionality, kterou by za jistých podmínek mohlo být 
možné vy�lenit jako samostatný modul, je zabezpe�it p�ijetí, zaevidování požadavku klienta, 
poskytnutí možností volných termín� pro operace, volných letenek, atd. Tato funkcionalita je 
zahrnuto do „Business modulu“ a bude umož�ovat vkládání nových klient� do databáze, 
zobrazení dat o zákazníkovi, zaevidování nového požadavku. Hlavními daty budou práv� tyto 
požadavky (detailní informace o každém zákaznickém požadavku). 

Sekundárn� jsou požadavky zákazník� vedeny také v modulu Koordinace p�ípad� 
(zákaznický IS), kde se jednotlivé požadavky hodnotí s hlediska spokojenosti zákazníka a �adí 
se tak, aby byla dosažena maximální efektivnost. 

Finan�ní modul zpracovává data spojené s platbou za zboží nebo služby.  

Finan�ní modul zabezpe�uje p�edevším ú�etnictví a jeho propojení s dokumenty 
vzniklými mimo samotný modul. Jde hlavn� o dodavatelské faktury, odb�ratelské faktury, 
bankovní výpisy atd.V matici jsou mu p�i�azena data Faktury – tato data jsou však spíše 
souhrnem všech platebních možností. Tzn., že platba na fakturu není jediným zp�sobem 
úhrady zboží �i služeb. 

Modul Personální odd�lení je zodpov�dný za veškerou zam�stnaneckou agendu + 
evidenci pobo�ek. Personální modul zabezpe�uje veškeré informace pro �ízení lidských 
zdroj�. Obsahuje p�edevším databázi zam�stnanc�. Jelikož firma pot�ebuje udržovat i údaje o 
spokojenosti klient� s jednotlivými zam�stnanci (zejména zdravotními sestrami, s kterými 
jsou v nej�ast�jším kontaktu), jsou data o zam�stnancích sekundárn� poskytována i modulu 
Koordinace p�ípad� (zákaznický IS). Tento modul se tak stává pom�rn� univerzálním 
nástrojem pro �ízení chodu spole�nosti v podob� správného a efektivního po�adí operací, 
evidenci a hodnocení služby a hodnocení zam�stnance, který tuto „službu“ poskytl. Tím se 
stává velmi vhodným pro to, aby byl centrem znalostního �ízení a místem kde jsou 
spravována odpovídající data. 

E.2.1.7 Procesy + Organizace 
Sou�ástí p�vodního návrhu struktury organizace byly i externí pracovníci. Tito 

externí zam�stnanci jsou plánování zejména pro první fázi životního cyklu. Ve fázi druhé je 
již plánován stabilní personál s ohledem na po�et opera�ních zákrok�, které jsou spole�ností 
Plastická chirurgie, s.r.o. poskytovány. Po dodate�né konzultaci se sponzorem jsme se 
rozhodli p�evést �innost t�chto subjekt� na stálé zam�stnance pod hlavi�kou personální 
odd�lení. Externí pracovníci m�li být využívání zejména v první fázi životního cyklu, jak 
bylo uvedeno výše. Externí pracovníci mohou být využíváni také v p�ípadech velké 
jednorázové poptávky po opera�ních zákrocích, kterou nebude spole�nost Plastická chirurgie, 
s.r.o. schopna uspokojit z vlastních zdroj�. Cílem však je dosáhnout stavu, kdy budeme 
využívat pouze vlastní zkušené a kvalifikovaných pracovníky, kte�í budou pln� vytíženi, než  
najímat externisty u nichž nemusí být zaru�ena požadovaná kvalita pro námi poskytované 
služby. 

Sou�ástí modulu „Personální odd�lení“ je samoz�ejm� hodnocení zam�stnanc� tak, 
jak bylo uvedeno výše, ale toto také navazuje na modul „Koordinace opera�ních p�ípad�“. 
Hodnocením zde rozumíme hodnocení nejen z pohledu kvality odvedené práce, ale také 
z pohled� p�ístupu léka�ského personálu ke klient�m atd.  
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Do �ídících proces� jsme ve výsledku p�idali �ízení lidských zdroj� (�ízení HR), které 
jsme dali do primární souvislosti s personálním odd�lením. Tento proces by m�l zajistit 
dostatek kvalifikovaných pracovník� na p�íslušné posty. 

E.2.1.8 Organizace a Data 
V postupu tvorby BSP analýzy jsme dosp�li k záv�ru, že z hlediska firmy není až tak 

podstatné, kdo danou operaci provede, ale že bude provedena co nejlépe a v souladu s firemní 
strategií. S touto myšlenou vlastn� padly veškeré p�vodní sekundární vazby. Konkrétn�, 
krom� již zmín�ných zam�stnanc�, i klienti a požadavky. 

O tom, že by m�l být primárn� vztah mezi zam�stnanci a personálním odd�lením není 
snad pochyb. 

Proti p�vodní úvaze jsme zrušili sekundární vztah mezi personálním odd�lením a 
požadavky. P�vodní idea byla taková, že personální odd�lení sleduje na základ� požadavk� 
vytíženost zam�stnanc�, což ale vyplívá z báze zásah�. 

U finan�ního odd�lení jsme vazby omezili primárn� na faktury a ú�etnictví (což bylo i 
v p�vodní úvaze) a p�idali jsme vztah na klienty. Ostatní vazby jsou navázány 
prost�ednictvím jiných �ástí organizace. 

Kontaktní centrum by m�lo zajiš�ovat prvotní styk se zákazníky (prost�ednictvím 
partnerských  organizací). Proto jsme se nakonec rozhodli soust�edit jeho sílu zejména na 
zákazníky. Sekundárn� pak na sledování požadavk� klient�. Fakturace p�íslušných 
provedených operací �eší finan�ní odd�lení.  

E.2.1.9 Shrnutí BSP 
Ve fázi BSP analýzy jsme identifikovali základní podnikové strategické cíle a procesy, 

s pomocí kterých hodlá zadavatel t�chto cíl� dosáhnout. Tyto dv� dimenze jsme dali do 
souvislosti s navrhovanou organiza�ní strukturou podniku. Výsledné dimenzí byly 
zkombinovány do informa�ního k�íže (viz dále) dopln�ny o nejvhodn�jší rozpad IS na 
jednotlivé subsystémy. 

V následujících �ástech tohoto dokumentu budou výše zmín�né základní procesy 
detailn�ji popsány. 

Výsledkem další analýzy potom bude návrh konkrétního �ešení výše definovaných 
modul� IS a rovn�ž návrh technické a komunika�ní infrastruktury pot�ebné pro jejich 
provozování. 

 

E.2.2 Základní procesy 

Plný proces p�ed rozd�lením na díl�í procesy 
Core business spole�nosti je, jak již bylo uvedeno ve vizi a strategii poskytování 

služeb estetické chirurgie. Zákazníci budou p�icházet do kontaktu se spole�ností p�es 
kontaktní léka�e. Tito léka�i budou provád�t všechna pot�ebná vyšet�ení a ta budou zasílána 
do centra v 	eské republice. Je tedy nutný robustní informa�ní systém, protože po n�kolika 
letech p�jde o stovky až tisíce klient�. S každým klientem je spojené obrovské množství dat 
v elektronické podob�, jako je nap�íklad EKG, rentgeny, sono atd. Pro spole�nost je podstatný 
bezpe�ný, spolehlivý a rychlý p�enos dat od partnerských léka�� do centra v 	R. Systém bude 
vyžadovat velikou flexibilitu jednak co do rozsahu, tak také do možnosti rozší�ení o další 
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p�edm�ty podnikání. Také je t�eba vzít v potaz, že musí být koncipován s možností fungovat 
mnoha let. 

V následujícím diagramu je vyjád�en pr�b�h realizace toho procesu. Jednotlivé �ásti 
procesu budou dále zpodrobn�ny v dalších �ástech této kapitoly. 

Porovnáme-li první fáze následujícího diagramu zjistíme, že jsou odlišné od 
plánovaného procesu, které je uveden v dokumentu „Zadavatelsky_projekt_v1.04.doc“. Toto 
je zp�sobeno postupným ujas�ováním požadavk� s investorem. 

Aktivujícím �lánkem procesu je zájem klienta, respektive jeho p�íchod na pobo�ku 
(p�íchod k partnerské organizaci).  Tímto je mín�no vyjád�ením zájmu zákazníka na pobo�ce 
našeho partnerského za�ízení (partnerského léka�e).  Tomuto p�edchází úkony, které závisí na 
konkrétní situaci a �ešení t�chto úkon� není sou�ástí požadavku investora. Za po�átek procesu 
tak považujeme až p�íchod klienta na pobo�ku s konkrétním p�áním. 

V partnerském za�ízení kdekoliv ve sv�t� je klientovi vytvo�ena p�edb�žná nabídka a 
to na základ� p�edstav, které na této pobo�ce vyjád�í. Takto vytvo�ená nabídka se p�edkládá 
klientovi. Na této úrovni není �ešena situace, kdy bude zákazník do partnerského za�ízení 
volat. Zp�sob reakce na tuto situaci bude záviset na každém partnerském za�ízení. Pokud 
bude ochotno vytvo�it nabídku pouze po telefonu, je toto možné.  

Na nabídku muže klient reagovat dv�ma zp�soby. Nabídku vytvo�enou na základ� jím 
p�edložených požadavk� m�že odmítnou, v tomto p�ípad� je proces ukon�en. M�že také 
nabídku p�ijmout a v tomto p�ípad� je s klientem vytvo�ena smlouva o provedení 
p�edopera�ních vyšet�ení. Smlouvu m�že zákazník nepodepsat, v tomto p�ípad� je proces 
ukon�en. V p�ípad� podpisu smlouvy jsou zahájena p�edopera�ní vyšet�ení.  

Výsledek p�edopera�ního vyšet�ení m�že být: 

- nevyhovující – s klientem je ukon�ena spolupráce v daném požadavku. 

V p�ípad� jiného typu požadavku m�že podmínky splnit.  

- vyhovující – s klientem je up�esn�na nabídka. 

V p�ípad� vyhovujícího výsledku zákazník formuluje p�esn� sv�j požadavek 
(požadavky). Následn� je nutné zjistit, zda je již zákazník zaregistrován (tedy byli mu již 
námi poskytnuty služby) �i nikoliv. Pokud zákazník není zaregistrován prob�hne jeho 
registrace, s kterou souvisí uložení jeho údaj� a souvisejících materiál� do databáze evidence 
zákazník�. Výsledek samoz�ejm� m�že být také, že již je zaregistrován. Pokud je tomu tak, 
prob�hne kontrola, zda není zákazník dlužníkem z p�edcházejících zásah�. Pokud je zákazník 
dlužný za provedené úkony, tento požadavek není akceptován a je s ním rozvázán vztah (toto 
je samoz�ejm� možné ošet�it zp�sobem, že zákazník okamžit� uhradí své závazky a následuje 
vyhodnocení, že zákazník není dlužník). 

Pokud zákazník není dlužník nebo je nov� registrován, následuje uzav�ení finální 
smlouvy. 

Po uzav�ení smlouvy již nastává registrace souvisejících služeb, které budou spojeny 
s plánovanou plastickou operací (doprava, ubytování, kulturní vyžití atd.). 

Klient se m�že rozhodnout realizovat sv�j požadavek na plastickou operaci 
samostatn�, aniž by využil nabídku našich souvisejících služeb (hotel, letecká doprava atd.). 
V tomto p�ípad� je vynechán proces up�es�ování nabídky a je p�istoupeno p�ímo k realizaci 
objednávky. Toto je zde z d�vod�, že klient nemusí mít zájem tyto služby využít nebo m�že 
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jít o klienta z 	eské republiky, který tyto služby nebude pot�eba. Toto je �ešeno v rámci níže 
uvedených subproces�. 

Po akceptaci nabídky (v rámci subprocesu) je informována nemocnice, hotel a letecká 
spole�nost a jsou zablokovány (objednány) p�íslušné termíny dohodnuté v objednávce. Tímto 
je proces ukon�en a dochází k samotnému p�íletu zákazníka, jeho ubytování, provedení 
operace a rekonvalescence. Toto již není cílem tohoto dokumentu. P�ílet a ubytování 
zákazníka bylo vy�ešeno zablokováním p�íslušných termín�. Operace je zajišt�na 
zablokováním p�íslušného termínu v partnerském léka�ském za�ízení. Rekonvalescence a 
kulturní vyžití závisí na volb� p�íslušného hotelu a místa, kde se bude operace provád�t – 
�ešeno v následujících podkapitolách o subprocesech. 

Procesy spojené s kulturním vyžitím zde nejsou �ešeny. Toto je spojeno s konkrétním 
hotelem a nemocni�ním za�ízením. 

Po provedení realizace objednávky již následuje pouze fakturace a ukon�ení vztahu se 
zákazníkem. 

Zde uvedený procesní model je jen velice hrubým nástinem celého procesu, tém�� 
každý proces m�že být rozepsán na nižší úrovni. Slouží spíše jako formální zobrazení procesu 
vy�ízení požadavku klienta. 

Grafické vyjád�ení popisuje následující obrázek �. 5 
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Obrázek E 5 Core process 

Obrázek �.5:  
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Proces rezervace služeb 
Proces rezervace služeb je zpodrobn�ním (vyjmutím) jedné �ásti core-procesu. Ú�elem je 
zp�ehlednit ob� grafická provedení. 
Rezervace služeb za�íná uzav�ením smlouvy. Následn� je nutné zjistit termíny volných míst a 
nabídnout je klientovi. Toto je velmi podobné �ásti akceptace v p�edcházejícím grafu. Zde je 
to již vybíráno pod konkrétní smlouvou, kdežto ve výše uvedeném procesu byla rozepsána 
�ást, která je ješt� nezatížená uzav�enou smlouvou. Je zde snazší odstoupení od vzájemných 
závazk�. 
Po vytvo�ení nové (respektive upravení p�vodní) nabídky dochází k její akceptaci. Pokud 
klient nabídku neakceptuje, m�že mu být vytvo�ena jiná nabídky. Pokud nesouhlasí s další 
nabídkou (respektive jejím opakováním v r�zných podobách) je proces ukon�en. Pokud 
s nabídkou souhlasí (akceptace je pozitivní) – platí jak v p�ípad� upravované nabídky tak i 
v p�ípad� první nabídky, je kontaktována p�íslušná nemocnice, kde bude zákrok proveden. U 
up�esn�ní nabídky je podstatné, že jsou zahrnuty do okolností i kontextové faktory, kterými 
jsou letecké spole�nosti a hotelová za�ízení, kde bude klient ubytován. Tyto faktory mohou 
zp�sobit, že je nabídka odmítnuta a je požadováno její upravení. Nemusí nap�íklad vyhovovat 
termín provedení operace, kvalita cílového hotele nebo zp�sob dopravy (moc p�estup�, pouze 
druhá t�ída atd.). Spole�nost Plastická chirurgie, s.r.o. si tato pot�ebná data sama stahuje 
z provozních systému spolupracujících spole�ností (hotely, letecké spole�nosti, nemocnice). 
Je-li vybrán vhodný termín, je nabídnut zákazníkovi, který jej m�že �i nemusí schválit. Pokud 
je vše schváleno, dochází k rezervaci služeb. 
Další zpodrobn�ní �ásti rezervace služeb bude sou�ástí detailní analýzy a návrhu. 

Proces realizace objednávky 
Proces realizace objednávky následuje po procesu rezervace. Tento proces za�íná termínem 
nástupu na „prázdniny“. Proces postupuje postupn� od p�íletu zákazníka, kdy je kontaktován 
naším hotelem, který zajiš�uje jeho ubytování a odvoz do hotelu z letišt�. Po ubytování má 
p�íslušné odpo�inkové aktivity v závislosti na dohodnuté smlouv� a pak následuje p�íjem do 
nemocnice. Odvoz do nemocnice zajiš�uje bu� hotel nebo spole�nost Plastická chirurgie, 
s.r.o. op�t v závislosti na uzav�ené smlouv�. 
Po p�íjmu do nemocnice je provedena operace a následuje rekonvalescence. Pokud má klient 
objednány další doprovodné služby, pak jsou realizovány a na jejich konci je odlet klienta 
dom�. Pokud tyto služby objednány a zaplaceny nemá následuje rovnou po nezbytné 
rekonvalescenci odlet klienta dom�. 
 

 �ízení lidských zdroj� 
Nábor zam�stnanc� – p�i poklesu po�tu zam�stnanc� anebo rozši�ování firmy dochází 

k nutnosti p�ijmout nové zam�stnance. Model zachycuje proces p�ijímání nových 
zam�stnanc�. Je z n�j vid�t: 

Prvá fáze je p�íprava p�ijímací �ízení, po který p�ichází na rad pohovor s kandidáti na 
volné pozice. Následuje rozhodující fáze, kde se zhodnotí kvalifika�ní a jiné p�edpoklady 
kandidáta, na jejich základe je rozhodnuto o jeho (ne)p�ijetí. V p�ípade p�ijetí je zapsán do 
databáze zam�stnanc�. 

Výplata mezd – model zachytává proces kalkulace a výplaty mezd zam�stnanc�. Je 
z n�j vid�t: 

Ve výplatné období prob�hne kalkulace mezd každého zam�stnance, jako vstup slouží 
databáze zam�stnanc�, odkud se �erpají údaje o odpracovaných hodinách, p�es�asech, 
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prémiích, atd. Po této fáze dochází k p�evodu výplaty na ú�et každého zam�stnance (�íslo 
ú�tu se zjiš�uje z databáze zam�stnanc� ) a platby jsou zaevidováni pro finan�ní �ízení. 

Propušt�ní zam�stnanc� – model zachytává proces propušt�ní zam�stnance, v p�ípade 
nespl�ování podmínek. 

Nejd�ív dochází k výstraze zam�stnance pohovorem. Jestli zam�stnanec napraví 
nedostatky, m�že pokra�ovat v práci ve firm�, jestli je zam�stnanec nesplní, je mu dána 
výpov��, je zaznamenána do databáze zam�stnanc� a pozd�ji p�eveden výmaz ex-
zam�stnance. 

 

E.2.3 Funk�ní analýza a datové toky na úrovni GAN 

E.2.3.1 Hrubý rozpad funkcí 
Následující schéma vyjad�uje na globální úrovni funkce, které mají jednotlivé �ásti 

firmy vykonávat, a které budou podporovány IS. A�koliv to v grafu není vyjád�eno exaktn�, 
management je nad�ízen ostatním útvar�m (finance, administrativa, �ízení zdroj�, �ízení 
lidských zdroj�). V grafu nejsou vyjád�eny všechny funkce, jak bylo uvedeno výše. Funkce 
jsme pro ú�ely tohoto hrubého rozpadu slu�ovali a to podle p�íbuznosti.  

 
Obrázek E 6 Rozpad funkcí 
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E.2.3.2 Popis jednotlivých funkcí 
 

Název funkce Popis funkce 

1 Management  
1.1 Strategické rozhodování Funkce umož�uje IT podporu strategického 

rozhodování ve vztahu ke stanoveným cíl�m 
1.2 Reporty Zajišt�ní podávání report� ze strategických odv�tví 

(nap�. vývoj trhu), jejich zpracování a analýza 
1.3 Analýzy Funkce umož�uje nejhlubší analýzy podniku 
1.4 Hospoda�ení spole�nosti Podobn�, jako analýzy podniku, umož�uje hlubší 

analýzu, která je však cílen� zam��ena na kontrolu 
hospoda�ení spole�nosti a s tím souvisejících 
ukazatel� 

2 Personální odd�lení  
2.1 Nábor zam�stnanc� Evidence volných pozic ve firm� a zajišt�ní nových 

pracovních sil 
2.2 Evidence zam�stnanc� Evidence pracovníku firmy 
2.3 �ízení léka�. pers. Funkce umož�ující kontrolu vytíženosti zam�stnanc�. 

Poskytuje údaje pro vyšší stupn� �ízení. 
2.4 Pé�e o zam�stnance Funkce pro motiva�ní program pro zam�stnance. 

Evidence spokojenosti zam�stnanc� s pracovním 
prost�edím. 

2.4 �ešení problém� se  
zam�stnanci 

Evidence vzniklých problém� a zp�sob� jejich �ešení. 

3 Finan�ní �ízení  
3.1 Ú�etní kniha Vedení ú�etnictví a hlavní p�ehled o financování 

podniku 
3.2 Platební styk Zprost�edkování rozli�ných plateb, evidence p�ijatých 

a vyplacených plateb 
3.3 Pohledávky Sledování pohledávek 
3.4 Závazky Sledování závazk� 
3.5 Mzdy Zajiš�ovaní výplat 
4 Administrativa  
4.1 Ekonomika Funkce pro podporu ekonomických analýz, které jsou 

dále poskytovány vyšší úrovni �ízení. 
4.2 Právo Funkce vytvá�ející prostor pro tvorbu právního 

zajišt�ní �innosti spole�nosti 
4.3 Administrativní úkony Podpora širokého spektra administrativních úkon� 
5 �ízení zdroj�  
5.1 Evidence majetku Funkce zajiš�ující evidenci majetku, který pat�í 

spole�nosti nebo je jí využíván 
5.2 Návrhy na využití dalších 
zdroj� 

Funkce umož�ující analýzy aktuálního stavu a 
skute�ných pot�eb zdroj�, návrhy na jejich dopln�ní 
(omezení), p�edávané vyšším úrovním podniku 

5.3 Evidence zdroj� Funkce pro podporu širokého spektra zdroj�, které 
jsou využívány k dosažení hlavních cíl� spole�nosti 

5.4 Zajišt�ní souladu IS se zákony Funkce zajiš�ující p�ístup k normám, které ovliv�ují 
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�innosti IS 
5.5 �ízení partnerských organizací Metodicky �ídí a hodnotí partnerské organizace. 

Zajiš�uje rozsáhlou �innost s partnerskými 
organizacemi spojenou. 

Tabulka E 8 Rozpad funkcí 

E.2.3.3 Hierarchie funkcí IS 

 
Obrázek E 7 Hierarchie funkcí IS 

E.2.3.4 Popis vlastností v hierarchii funkcí IS 
 
	. Název funkce Popis funkce 
1 Správa zakázek Umož�uje vést evidenci zakázek. 
2 Správa objednávek Umož�uje vést evidenci objednávek. 
3 Správa zákazník� Umož�uje vést evidenci zákazník�. 
4 Správa zahrani�ních partner� Umož�uje vést evidenci zahrani�ních partner�. 

5 Správa tuzemských 
zdravotnických za�ízení 

Umož�uje vést evidenci tuzemských zdravotnických 
za�ízení a informací o jejich volné kapacit�. 

6 Správa chirurg� Umož�uje vést evidenci chirurg� a informací o jejich 
volné kapacit�. 

7 Správa doprovodných služeb Umož�uje vést evidenci poskytovatel� doprovodných 
služeb a informací o jejich volné kapacit�. 

8 Správa zam�stnanc� Umož�uje vést evidenci zam�stnanc�. 
9 Ú�etnictví Umož�uje vést ú�etnictví organizace. 

Tabulka E 9 Popis funkcí IS k alternativnímu pohledu 

Firma zajiš�ující plastické operace pro 
zahrani�ní zákazníky a její IS 

Správa zakázek Správa objednávek 

Správa zákazník� Správa zahrani�ních partner� 

Správa tuzemských 
 zdravotnických za�ízení 

Správa chirurg� 

Správa doprovodných služeb Správa zam�stnanc� 

Ú�etnictví 
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E.2.3.5 Kontextový diagram a diagram datových tok� 
Kontextový diagram vyjad�uje ve zjednodušené podob� toky informací, stejn� jako je tomu u 
DFD. DFD je však podrobn�jší. Kontextový diagram vyjad�uje situaci budoucího systému 
v kontextu daného prost�edí. 

Model datových tok� (DFD diagram) je informací o jednotlivých tocích dat uvnit� a 
vn� organizace. Diagram vyjad�ující tyto toky informací je zobrazen na následujícím 
diagramu. Diagram správn� pat�í až na úrove� DAN, ale z d�vod� up�esn�ní si požadavk� 
investora byl vyhotoven již ve fázi GAN, a proto je i zde uveden. 

Mohli bychom se v�novat podrobnému popisu tohoto diagramu, jeho obsah je však 
natolik jednozna�ný, že není t�eba žádný detailní popis provád�t. 

Zd�raznit je nutno skute�nost, že „Zam�stnanci“ jsou zde uvedeni dvakrát. Toto je 
z d�vodu v�tší p�ehlednosti diagramu.  

Základními toky dat, které v podniku probíhají jsou následující: 

- tok údaj� o partnerech, 

- tok údaj� o zam�stnancích, 

- tok údaj� o ú�etních informacích, 

- tok údaj� p�i komunikaci s partnerskými za�ízeními a léka�i, 

- tok informací o doprovodných službách (v r�zných podobách), 

- tok informací o objednávkách 

a velmi d�ležitý tok informací o platbách. 
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E.2.4 Návrh základních subsystém� IS 

Návrh informa�ního systému pro Plastickou chirurgii, s.r.o. s sebou p�ináší �adu 
specifických problém� a z nich vyplívajících požadavk� a omezení.  

Nejprve si je t�eba uv�domit, že se v našem p�ípad� jedná o subjekt spadající do 
kategorie malých a st�edních podnik�, který si m�že dovolit investovat do IS/ICT pouze 
omezené množství prost�edk�. P�itom klade na IS systém široké spektrum požadavk�.  

Shrnutí základních požadavk� na IS: 

• podpora b�žných administrativních funkcí 

• elektronická forma komunikace, v�etn� vým�ny dokument� v elektronické podob� 

• propojení s informa�ními systémy vn�jších subjekt� (nemocnice, cestovní agentury, 
ubytovací za�ízení, atd.) 

• podpora partnerských nemocni�ních za�ízení (PNZ), sledování historie klienta 

• �ízení volných kapacit nemocnic a specialist� 

Od informa�ního systému se o�ekává, že bude podporovat b�žné administrativní 
�innosti (ú�etnictví, vedení majetku apod.). Tato oblast je v IT odv�tví již zna�n� zab�hnutá, 
aplikace dostupné na trhu mají za sebou dlouhé období existence a jsou prov��eny �asem. 
Nelze tedy o�ekávat dosažení žádné konkuren�ní výhody. 

Na druhou stranu p�edm�tná oblast podnikání p�edstavuje na trhu dosud ojedin�lé 
požadavky kladené na IS a její integrace do sou�asných SW systém� bude p�edstavovat 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 147 z 186 
 

vysokou p�idanou hodnotu a m�že vést ke zna�né mí�e konkurenceschopnosti na trhu 
poskytování služeb plastické chirurgie. 

Jedním ze zásadních požadavk� je bezesporu vedení veškeré dokumentace 
v elektronické podob� a to hlavn� p�i komunikaci s partnerskými nemocni�ními za�ízeními 
(PNZ) v zahrani�í. Tato za�ízení nepodléhají �eské legislativ�, je na míst� p�edpokládat 
velkou rozt�íšt�nost legislativních požadavk� na elektronickou komunikaci. Každý subjekt 
nacházející se v jiné zemi bude podléhat jiné legislativ� týkající se ochrany osobních údaj� a 
jejich poskytování elektronickou cestou, v�etn� požadavk� na zabezpe�ení této formy 
komunikace. V n�kterých zemích tato problematika nemusí být �ešena v�bec.  

P�i propojování IS bude nutné analyzovat konkrétní informa�ní systém u vn�jších 
subjekt� a jeho možnosti propojení s navrhovaným IS. Nejv�tší p�ínos propojení pak lze vid�t 
u propojení s IS nemocnic a tudíž v efektivním �ízení volných kapacit nemocnic a specialist�.  

E.2.4.1 Analýza požadavk� na IS 
Elektronická komunikace s sebou p�ináší nové spektrum problém�, a� již se jedná o 

legislativní �i technické problémy. Legislativu v tomto sm�ru nelze opomíjet, p�edstavuje 
velkou �ást požadavk� kladených na IS. Proto velký d�raz na technickou stránku celého 
�ešení m�že vést v záv�ru de facto k ilegalit� IS a k promarn�ní investovaných prost�edk�. 
Zákon též m�že pomoci p�i vymáhaní pohledávek soudní cestou, což je p�i p�echodu k 
„bezpapírové“ kancelá�i dalším d�ležitým faktorem pro úsp�ch IS. 

.E.2.4.1.1 Elektronická komunikace  

Pro komunikaci se subjekty v 	eské republice je rozhodující stávající legislativa. Ta 
již kone�n� za�íná smysluplným zp�sobem umož�ovat elektronickou komunikaci a staví ji na 
stejnou úrove� jako klasickou listinnou formu. Hlavním prost�edkem, který z pohledu zákona 
zajiš�uje rovnost takovéto komunikace, je elektronický podpis. Stávající úprava je však teprve 
v za�átcích, bude nutné analyzovat a vyhodnotit i budoucí novely.  

Dalším a možná ješt� d�ležit�jším aspektem je ochrana osobních údaj� (dle zák. 
101/2000 Sb. v sou�asném zn�ní). Mnoho uživatel� IS bude pracovat s citlivými údaji o 
klientech a tudíž je nutné IS navrhnout takovým zp�sobem, aby byly pln� spln�ny legislativní 
nároky a nedošlo ke kolizi se zákonem. Dále pak bude nutné identifikovat pracovníky, kte�í 
s citlivými údaji p�icházejí do styku a provést alespo� základní školení v oblasti bezpe�nosti 
dat. Jedná se p�edevším o administrativní pracovníky a léka�ský personál.  

P�i komunikaci se zahrani�ními subjekty je d�ležité pro každou zemi analyzovat 
legislativní požadavky na ochranu osobních údaj�, uznání elektronické komunikace z pohledu 
zákona (hlavn� pro �ešení možných konflikt� soudní cestou) a požadavky legislativy na 
zabezpe�ení elektronické komunikace. Klienti také budou muset souhlasit s poskytnutím 
osobních údaj� pro pot�eby IS, tento fakt je nutné prosadit do smluvních podmínek s 
klientem! 

S ohledem na orientaci firmy spíše na západní trhy – tzn. hlavn� USA a zem� EU – 
odkud bude pocházet majoritní �ást klient�, lze však o�ekávat vzájemn� velmi podobnou 
legislativu. Komunikaci se subjekty z prostoru EU bude velice významným zp�sobem 
uleh�ovat i �lenství 	R v EU a z toho plynoucí požadavky na sjednocovaní a harmonizaci 
legislativy.  
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.E.2.4.1.2 Propojení s informa�ními systémy vn�jších subjekt� 

Propojování s IS všech vn�jších subjekt� klade na IS systém požadavky jak 
legislativního rázu, tak p�edevším technického rázu. 

Legislativní požadavky jsou vícemén� stejné jako u p�edchozího bodu, proto se dále 
budeme zabývat technickou stránkou. 

Na první pohled je jasné, že co subjekt, to jiný informa�ní systém, to jiná míra 
možností propojení. Není možné tedy o�ekávat jednotné rozhraní mezi jednotlivými IS, a to 
ani mezi IS stejné kategorie subjekt�. Naopak, p�edpokladem je, že každá organizace bude 
mít jiný informa�ní systém a tudíž bude nutné �ešit každé jednotlivé propojení. To si m�že 
vyžádat dodate�né náklad� nezanedbatelné výše. Také není možné cílový subjekt žádným 
zp�sobem donutit k propojení, což vede k nutné stimulaci, nejlépe finan�ního charakteru, 
nap�. v podob� ur�ité provize. Tento bod však již bude muset být �ešen v rámci každé 
smlouvy o zprost�edkování služeb PNZ pro Plastickou chirurgii s.r.o. Pokud se nelze se 
subjektem dohodnout na jakékoli aktivní ú�asti, nelze s ním ani spolupracovat!  

Hlavní faktory bránící propojení: 

• smluvní 
o nutnost zavázat se k propojení 
o informa�ní a bezpe�nostní politika 

• legislativa 
o uznání elektronické formy komunikace  
o požadavky na zabezpe�ení 
o ochrana osobních dat 

• technické  
• finan�ní 

.E.2.4.1.3 Podpora PNZ, sledování historie klienta 

Informa�ní systém musí poskytovat zázemí pro partnerská nemocni�ní za�ízení, 
hlavn� pak sledování historie komunikace s klientem. Tento základní požadavek je sou�ástí 
Zadavatelského projektu, uzav�eného s Plastickou chirurgií s.r.o., v�etn� podrobného nástinu 
zp�sobu podpory. Jde p�edevším o možnost sledovat p�edchozí nabídky klientovy, evidovat 
jeho požadavky, zm�ny a výsledky. 

Proces podpory PNZ lze rozd�lit do dvou fází: 

1) Anonymní nabídka služeb 

2) Poskytování konkrétních služeb konkrétnímu klientovi 

V první fázi je klient p�ijat PNZ, jsou vyslechnuty jeho požadavky a u�in�na nabídka 
služeb. Klient vystupuje v��i IS jako anonymní klient, jemu u�in�ná nabídka je uložena do IS, 
nap�. pro pozd�jší analýzu poskytovaných služeb. D�ležité je, aby byl klient v��i systému 
anonymní, ale p�esto n�jakým zp�sobem identifikován pro p�ípad p�ijetí nabídky.  

Pokud klient nabídku p�ijme, vstupuje do systému jako konkrétní klient a partnerská 
za�ízení mají p�ístup k jeho historii v IS a následn� mohou, v souladu s procesními schématy, 
postupovat dále k p�edopera�ním vyšet�ením. 

P�i takovémto nastavení proces� je však nutné si uv�domit, že druhá strana (PNZ) 
pracuje de facto se dv�mi IS najednou a provádí tak�ka duplicitní evidenci údaj�. Jednak 
pracuje se svým IS, jelikož vykonává b�žnou léka�skou praxi a tu musí n�jakým zp�sobem 
vykazovat, jednak s IS Plastické chirurgie s.r.o, nebo� se ve smluvních podmínkách zavázal 
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ke spolupráci. Za této situace by tedy bylo vhodné, propojit IS PNZ, aby se tak zamezilo 
dvojímu zadávání dat. Bohužel, takovéto propojení by si dle bodu .E.2.4.1.2 mohlo vyžádat 
p�íliš velké náklady, konkrétní dohody o vzájemném poskytování údaj� proto bude vhodné 
uzav�ít pouze s n�kolika hlavními PNZ. 

.E.2.4.1.4 �ízení volných kapacit nemocnic a specialist� 

Pro efektivní fungování podniku je nutné efektivním zp�sobem �ídit volné kapacity 
nemocnic a specialist�. Z pohledu IS je toto možné dosáhnout propojením s IS smluvní 
nemocnice, která bude v první fázi poskytovat veškeré léka�ské zázemí. Dle bodu .E.2.4.1.2 
bude nutné práv� s touto nemocnicí vybudovat efektivní propojení IS. Propojení si nevyžádá 
p�íliš velké náklady (pokud budeme uvažovat to, že se jedná o jediný subjekt a ne o mnoho 
r�znorodých subjekt�). Personální požadavky pak budou zajiš�ovány v souladu s �asovými 
možnostmi nemocnice. 

.E.2.4.1.5 Uživatelé 

Byli identifikovány následující skupiny uživatel� IS: 

• Zam�stnanci 
• Klienti – stávající i potencionální 
• PNZ 
• Dodavatelé služeb 

Pro každou z t�chto skupin musí IS co nejlépe zajiš�ovat pokrytí a uspokojení jejich 
pot�eb. 

 

E.2.5 Globální návrh designu systému 

Informa�ní systém Plastické chirurgie s.r.o. p�edstavuje unikátní sm�s požadavk� a 
z nich vyplívajících �ešení. V zásad� je možné provést roz�len�ní celého informa�ního 
systému na dv� �ásti: 

• Standardní �ást 
• Unikátní �ást 

Standardní oblast p�edstavuje b�žnou firemní agendu. Zde je nejlepším �ešením 
zakoupení na trhu dostupných standardizovaných TASW. Ty p�edstavují �asem prov��ené 
�ešení, poskytují širokou podporu i co se tý�e souladu s legislativou a nejsou p�íliš nákladné. 
Také jsou dostate�n� modulární a s novými pot�ebami sta�í pouze zakoupit nový modul. 
Výb�r konkrétního ERP systému bude cílem Detailní fáze analýzy a návrhu (DAN). Do této 
kategorie produkt� lze po�ítat i SW pro Kontaktní Centrum. 

Unikátní �ást zrcadlí samotnou jedine�nost business projektu a tudíž bude nutné ji �ešit 
jiným zp�sobem, viz. následující odstavce. 

E.2.6 Jádro informa�ního systému (Business modul) 
Jádro IS Plastické chirurgie s.r.o. a v n�m uložená funkcionalita by m�la pln� pokrýt 

jedine�né požadavky celého projektu. Business modul podporuje p�edevším procesy 
komunikace s PNZ, smluvní nemocnicí a dodavateli služeb (letecké spole�nosti, hotely, 
cestovní kancelá�e). Sou�ástí business modulu je také databáze klient�, PNZ a dodavatel� 
služeb.  
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Námi navrhovaná architektura IS bude vycházet z t�ívrstvého modelu. Jeho základy 
budou spo�ívat na robustním databázovém serveru. Ten bude propojen s aplikacemi vnit�ní 
sít� podniku a bude poskytovat data i aplika�nímu serveru. Ten bude zprost�edkovávat 
komunikaci s vn�jšími subjekty. �ešení komunikace s vn�jšími subjekty bude založeno na 
standardizovaných internetových službách a technologiích. 

Proto jádrem našeho �ešení je aplika�ní server, zast�ešující veškeré služby správy toku 
dokument� mezi jednotlivými subjekty, poskytující služby související kompletní správy 
klient�, který je integrován s ostatními podnikovými aplikacemi. Pro vn�jší subjekty budou 
služby aplika�ního serveru poskytovány prost�ednictvím webového serveru. Navržený 
webový portálový systém bude hlavním centrem pro komunikaci s potencionálními – ale i 
stávajícími – klienty, partnerskými nemocni�ními za�ízeními, stejn� tak jako s ostatními 
subjekty, poskytujícím služby klient�m p�i jejich pobytu v 	R. Pro konkrétní skupiny 
uživatel� budou v rámci definovaných rolí poskytovány pat�i�né služby,  pro každou skupinu 
bude dostupná jiná kategorie služeb. 

Jako obchodní partnery se bude snažit spole�nost Plastická chirurgie s.r.o získat 
nemocnice, jež budou ochotné se propojit s jejím informa�ním systémem a budou ochotny 
poskytovat informace o nabízených službách.. Nabídka konkrétních služeb, bude �ešena 
prost�ednictvím webové aplikace, která pob�ží na firemním webserveru a dále pak 
prost�ednictvím partnerských organizací, které budou zajiš�ovat krom� vlastní prezentace 
zárove� i další úkony (léka�ská vyšet�ení, atd.). Na tomto portále si budou moci zákazníci 
sami ov��it, zda jejich požadavek m�že být naší spole�ností uspokojen. Pokud je daná operace 
v nabídce, je na klientovy, aby navštívil p�íslušnou partnerskou organizaci a nechal si provést 
pot�ebná vyšet�ení.  

Sou�ástí business modulu je také databáze klient�. Zde je t�eba použít dostate�n� 
spolehlivé a robustní �ešení, které bude možno použít i v ostatních databázích dalších modul�. 
Jako uživatelský interface bude op�t použita webová aplikace, tak aby byla databáze v rámci 
firemního intranetu operativn� p�ístupná. Je pochopiteln� zapot�ebí d�kladn� vy�ešit 
zabezpe�ení p�ístupu. 

Tato webová aplikace umožní komunikaci s partnerskými nemocnicemi v zahrani�í 
(zajiš�ující klienty), které jejím prost�ednictvím budou znát naše kapacitní možnosti 
(neobsazenost termín�) a budou moci zasílat objednávky (tj. p�ihlášky na termíny) i 
s kompletní p�edopera�ní dokumentací. Volné termíny bude vkládat naše partnerská 
nemocnice (pop�ípad� jí pov��ená osoba), u které se budou úkony provád�t. Velice d�ležitá je 
správná definice p�ístupových práv a práv pro úpravy již zadaných dat a vysoký stupe� 
zabezpe�ení (šifrování). 
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Obrázek E 8 Architektura IS Plastické chirurgie 

E.2.7  Shrnutí  
S d�razem na efektivní vynakládání finan�ních prost�edk� navrhujeme �ešit b�žnou 

firemní agendu v IS pomocí standardizovaných komer�ních aplikací dostupných na trhu. 
Výb�r konkrétního balíku bude náplní další fáze analýzy a návrhu (DAN).  

Hlavní �ást budoucího IS bude tvo�ena aplika�ním serverem, poskytujícím 
požadované služby. Pro �ešení jednotlivých subsystém� informa�ního systému navrhujeme 
použít p�edevším vlastní webové aplikace, ke kterým je možno p�istupovat z jakéhokoli 
po�íta�e �i handheldu vybaveného webovým prohlíže�em (po ov��ení p�íslušných 
p�ístupových oprávn�ní). V�tšina aplikací pob�ží v prost�edí firemního intranetu a aplikace, 
které budou využívány pro komunikaci mezi partnerskými organizacemi budou využívat 
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prost�edí internetu s využitím dostate�n� zabezpe�ené šifrované komunikace pro zajišt�ní 
pot�ebné bezpe�nosti. 

Konkrétní �ešení bude prezentováno v dokumentu Detailní analýza a návrh. 

E.2.8  Komunika�ní architektura 
Komunika�ní architektura bude založená na sedmi vrstvém ISO OSI modelu. Pro 

vnit�ní komunikaci se bude používat ethernet, eventueln� šifrovaného bezdrátového p�ipojení 
WiFi. Pro datové p�enosy mimo firmu se využije internetového p�ipojení. Šifrování dat se 
bude provád�t bu�to na úrovni aplikace nebo bude vytvo�ena virtuální privátní sít pro každé 
spojení mezi firmou a protistranou. To vše bude záležet na dohod� mezi ú�astníky 
komunikace. V nejzazším p�ípad� se bude moci využít soukromého šifrovaného datového 
kanálu, což p�ináší zna�né náklady, ale na druhou stranu je to jeden z nejbezpe�n�jších 
zp�sob� komunikace. 

E.2.9 Standard ISO OSI 

ISO OSI je sedmi vrství model sí�ové architektury. První vrstva (fyzická) bude 
postavena na specifikaci 100BASE-TX (100Mbit/s). Co se tý�e páte�ní sít�, ta bude využívat 
bu�to 1000BASE-T nebo 1000BASE-TX, bude záležet na protistran�, který z výše 
zmín�ných protokol� bude používat. 

Druhá vrstva (linková) bude používat dnes nejrozší�en�jší protokol „ethernet“. T�etí 
vrstva (sí�ová) bude IP a �tvrtá (transportní) bude TCP. Ostatní vrstvy 5-7 (rela�ní, 
prezenta�ní, aplika�ní) budou �ízeny jak opera�ním systémem tak vlastními aplikacemi. 

E.2.10 D�vody pro zvolení daného standardu 

Výhodou použití ethernetu v ISO OSI je v tom, že je dnes nejb�žn�jším 
komunika�ním protokolem a poskytuje uživateli flexibilitu v �ešení datových sítí. Protože se 
jedná o nejrozší�en�jší protokol, tak bude bez problém� zajišt�na kompatibilita mezi 
jednotlivými prvky ur�ené pro komunikaci a zárove� p�i pohledu z finan�ní stránky se bude 
jednat o mén� nákladné �ešení než u konkuren�ních proprietárních �ešeních. Tento protokol 
z�ejm� nebude použit pro p�ístup do vn�jších sítí, kde jsou jiné podmínky fyzické vrstvy. 

E.2.11 Hardwarová architektura 
Celkové zpracování dat ve firm� bude centralizované. Z toho vyplývá, že jednotliví 

zam�stnanci budou používat vlastní osobní po�íta� (pop�. p�enosný po�íta�). Ty budou 
zapojeny p�ímo do datové sít� (kabelem nebo bezdrátov�), a tím se propojí s ostatními 
stanicemi, p�edevším však s hlavním serverem a tiskárnami. 

Veškeré po�íta�ové stanice, servery, tiskárny a aktivní sí�ové prvky budou dodávány 
specializovanou firmou, a zárove� touto firmou budou za�ízení spravovány. Tímto se má 
namysli správa pouze hardwarové �ásti, nikoli softwarové. S danou firmou bude dohodnuto: 

• Servisní zásah do 24h, a to v�etn� víkend� a svátk� 
• Profesionální p�ístup servisních technik� 

P�í použití outsourcingu se spole�nost bude moci naplno v�novat své primární 
�innosti, nebude se muset p�ímo starat o hardwarové komponenty. S tím budou spjaty z�ejm� 
v�tší finan�ní výdaje.  

E.2.12 Po�íta�ové stanice 
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Nároky na po�íta�ové stanice budou záležet na zatížení klientské �ásti informa�ního 
systému a dále na jednotlivých aplikacích. Není však p�edpoklad, že by bylo nutné nakupovat 
technologicky nejnov�jší a nejrychlejší za�ízení, podstatná bude p�edevším funk�nost a 
spolehlivost.  

E.2.13 Servery 

Po�íta�ových server� bude n�kolik: 

• Storage 
• Server pro datovou základnu 
• Mail/Internet/Proxy Server 
• Firewall/NAT Server 
• Aplika�ní server 

Tato struktura server� se v pr�b�hu života firmy bude p�izp�sobovat vnit�ním i 
vn�jším nárok�m. Bude nutné již p�edem celou strukturu p�ipravit na r�st po�tu zam�stnanc�, 
tedy r�st po�t� po�íta�ových stanic, a z toho vyplývající vzr�stání zatížení server�. 

E.2.14 Sí� 

Jednotlivé partnerské organizace budou s centrálou, resp. s centrálním serverem, 
komunikovat po internetu, ke kterému budou p�ipojeny pevnou linkou (využíváno bude 
šifrované VPN). V rámci jednotlivých pobo�ek bude vybudována drátová sí� na architektu�e 
Fast Ethernetu. Plánovaná rychlost v rámci pobo�ek je 100 Mbit/s.  

E.2.15 D�vody pro zvolení technologií 

Celá hardwarová struktura bude tímto p�ipravena na vnit�ní i vn�jší zm�ny. Bude 
možné p�idávat, ubírat a m�nit jednotlivé hardwarové prvky podle pot�eby. Struktura je tedy 
maximáln� flexibilní.  

Po�íta�ové stanice a servery budou již z po�átku nastaveny tak, aby v budoucnu p�i 
v�tším po�tu uživatel� nedocházelo ke zpomalení práce. V pr�b�hu technologického vývoje 
bude možné jednotlivé komponenty m�nit za nové, pop�ípad� se budou moci m�nit 
komplexní hardwarové jednotky. Výkonnost celého systému se bude muset sledovat a na 
základ� interpretací výsledných dat se budou provád�t zm�ny. 

V oblasti drátových sí�ových prvk� se v budoucnu nebudou konat velké zm�ny, nebo� 
celá struktura bude nastavena na velký po�et uživatel�. Kapacity linek vnit�ní sít� budou 
dostate�né, vn�jší linky bude nutné op�t sledovat a zvyšovat podle pot�eby rychlosti 
komunikace. 

Struktura bezdrátové sít� je nyní navržena podle sou�asn� dostupných 
technologických možností. Vývoj v této oblasti je razantní, v budoucnu se jist� budou 
implementovat nová bezpe�n�jší a rychlejší za�ízení. 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 154 z 186 
 

 

E.3 Detailní analýza vybraných �ástí systému 
Detailní analýza a návrh IS p�edstavuje zpodrobn�ní úvodního nástinu budoucího 

�ešení IS, který byl proveden v etap� Globální analýza a návrh systému. Zabývá se analýzou 
p�edm�tné oblasti z konkrétních pohled� jednotlivých �ástí systému. Jejím cílem v žádném 
p�ípad� není provád�t výb�r fináln� nasazených produkt�. Jejím cílem je naopak podrobn� 
analyzovat všechny možné aspekty konkrétního projektu a to p�edevším: vnit�ní požadavky 
organizace, požadavky na vn�jší subjekty, požadavky vn�jších subjekt�, možné architektury 
�ešení IS, apod. S tímto je spojená tvorba detailního diagramu datových tok�, který vyjad�uje 
toky dat mezi jednotlivými �ástmi systému v probíhajících procesech. Dále to jsou detailní 
procesní diagramy a samoz�ejm� také datové modely a diagramy t�íd. 

V detailní analýze neprovádíme analýzu všech modul�, které jsme navrhli v etap� 
Globální analýza a návrh. Z t�chto modul� jsme si vybrali pouze n�které (nap�íklad business 
modul – komunikace se subjekty), ty, které vyžadují analyzovat podrobn�ji. Jsou to ty �ásti 
systému, které nemají standardní charakter a které tedy nelze realizovat akvizicí již hotového 
�ešení. Takových �ástí nebývá v informa�ním systému mnoho, jsou však zpravidla jeho 
kriticky d�ležitou �ástí (i s p�ihlédnutím ke své specifi�nosti) – adresují specifické, hluboce 
intimní, potažmo i nez�ídka neve�ejné a vysoce cen�né, oblasti p�sobení a praktiky 
organizace. V každé organizaci lze o�ekávat jistý podíl takovýchto specifických �ástí 
informa�ního systému, dá se i �íci, že p�ímo úm�rný dynami�nosti dané organizace ve 
srovnání s jejím okolím. 

Podkladem pro následující detailní analýzu je Globální analýza a návrh, uvedená 
v p�edchozích kapitolách tohoto p�íkladu. 

 

P�i analýze jednotlivých �ástí IS jsme ur�ili, které �ásti budou pro daný systém a tedy i 
pro zákazníka klí�ové (viz BSP v GAN). Z identifikovaných modul� jsme si vybrali ty, které 
jsme ozna�ili za klí�ové, a které zárove� podporují core-business organizace. Takto ozna�ené 
moduly považujeme za nutný cíl analýzy na detailní úrovni.  

Jako klí�ový jsme identifikovali modul s názvem Core business. Modul je složen z n�kolika 
proces�, které se dále rozkládají na subprocesy. Jedním z t�chto proces� je nap�íklad proces 
Rezervace obsahující další subproces, a také nap�íklad proces Realizace. Procesem Rezervace 
máme na mysli sled subproces� a událostí, který je iniciován p�ijetím zakázky (podpisem 
smlouvy) na operaci a je zakon�en výb�rem vhodných vhodného termínu nejen operace, ale i 
dalších souvisejících služeb, pokud jsou požadovány. Proces kon�í rezervací (objednáním) 
všech t�chto dohodnutých skute�ností. Stejným zp�sobem by šlo popisovat i další z námi 
zkoumaných proces�. Toto však necháme do samotné �ásti tohoto dokumentu, kde se této 
tématice budeme v�novat podrobn�.  
To, jakým zp�sobem budou procesy navrženy a jak budou podporovány ze strany IS, je 
naprosto zásadní moment, který bude ovliv�ovat budoucí fungování a efektivitu celé firmy.  
Tento dokument dále rozpracovává jednotlivé poznatky uvedené v dokumentu Globální 
analýza a návrh. Dále konkretizuje model do v�tších detail� až do fáze, kdy je možné za�ít s 
implementací. P�echází od logického návrhu k fyzickému. Obsahuje dokon�ení datového 
modelu, funk�ní a procesní analýzy, data flow diagramu a stavového diagramu. 
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E.3.1 Hranice systému  - �ást systému pro detailní analýzu a návrh. 
V této �ásti analýzy se zabýváme �ástí informa�ního systému. Musíme si uv�domit, že cílem 
této etapy není programování a ani implementace systému. Tato �ást má však vytvo�it 
podklady pro výše zmín�ná dv� �ásti realizace nového IS. 
Uv�domujeme si, že kvalita a využitelnost navrhovaného systému je velmi siln� závislá na 
kvalit� vstupních dat a �ízení jejich po�izování. Na druhou stranu se domníváme, že systém 
musí být schopen plnit alespo� �áste�n� požadavky i v p�ípad�, pokud data nebudou dostupná 
ve stoprocentní kvalit�.  
P�ístupy k využívání systému se mohou lišit nap�íklad podle kvalifikace pracovník�, úrovn� 
zralosti organizace a podobn�. Celý systém je tedy navržen tak, aby byl po této stránce pokud 
možno co nejvíce flexibilní a umož�oval i vývoj v �ase. 

E.3.2 Analýza událostí a �inností 
Tato kapitola obsahuje výb�r nejd�ležit�jší událostí, na základ� kterých bude provedena 
analýza toku dat uvnit� proces� (spole�nosti) a následná funk�ní analýza s pomocí DFD (Data 
Flow Diagram – diagram datových tok�). Uvedeny jsou ty toky dat, jejichž název je p�íliš 
dlouhý pro zapsání do diagramu DFD a ty toky dat, které jsou použity v konzisten�ní tabulce. 
nejde tedy o seznam všech tok�. Tabulka nejsou se�azena podle �ísel svých �ádk�, a to 
z d�vodu zachování konzistence s níže uvedenými modely DFD, které se na tuto tabulku 
odkazují. Uvedená podoba tabulky je výsledkem pr�b�žných úprav spolu s modelováním tok� 
dat, �ímž docházelo k pr�b�žným zm�nám až do uvedené výsledné podoby. Tabulka tak 
ilustruje i p�edchozí pracovní postup analýzy. 
Všechny podstatné kroky jsou uvedeny v DFD a následné konzisten�ní tabulce. 
Události, které jsou p�ímo použity v konzisten�ní tabulce, jsou o�íslovány p�ímo v názvech a 
zobrazeny podtržen�. 
 
Seznam událostí  
�íslo Název události Typ události 

8 
Zam�stnanec zjistil volné termíny jednotlivých služeb a vybral 
vhodný termín pro zákazníka DF 

10 Zam�stnanec zarezervoval specialisty DF 

11 
Zam�stnanec zarezervoval nemocni�ní prostory a sd�lil informace 
o rezervaci do IS nemocnice DF 

13 Požadavek rezervace hotelu DF 
14 Požadavek rezervace letenek DF 
15 Požadavek objednání dopl�kových služeb DF 
17 Potvrzení termínu zákazníkem DF 
6 1_Registrace zákazníka zahrani�ním partnerem DF 
9 3_Akceptace termínu zákazníkem DF 
18 4_P�íjezd zákazníka DF 
19 7_Zákazník opustil nemocnici DF 
20 6_Platba zákazníka DF 
21 2_Podpis smlouvy zákazníkem DF 
22 5_Zákazník se dostavil k operaci DF 
23 8_Léka�ská zpráva od PNZ DF 
24 9_Termín ubytování � 
25 10_Zákazník nezaplatil v daném termínu � 
26 11_Storno zakázky DF 
27 12_Termín pln�ní služeb � 

Tabulka E 10 Seznam událostí 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 156 z 186 
 

E.3.3 Diagramy datových tok� 
Kontextový diagram vyjad�uje ve zjednodušené podob� toky informací mezi 

systémem a jeho okolím. Vyjad�uje tak situaci budoucího systému v kontextu daného 
prost�edí. 

Následující podrobn�jší modely datových tok� nižších úrovní dekompozice popisují 
jednotlivé toky dat uvnit� a vn� organizace.  

Základními toky dat v organizaci jsou: 

• tok údaj� o partnerech, 
• tok údaj� o zam�stnancích, 
• tok údaj� o ú�etních informacích, 
• tok údaj� p�i komunikaci s partnerskými za�ízeními a léka�i, 
• tok informací o doprovodných službách (v r�zných podobách), 
• tok informací o objednávkách, atd. 
 

E.3.3.1 Kontextový diagram 
 

Faktura

Výplatní pásky

6_Platba zákazníka

Faktura zahr. partnera

Faktura dodavatele

Kapacita partnerských za�ízení

Nabídky kapacit

Objednávka kapacit

1_Registrace zákazníka zahrani�ním partnerem

11_Strono zakázky

2_Podpis smlouvy zákazníkem

3_Akceptace termínu zákazníkem

8_Léka�ská zpráva od Partnerského nemocni�ního za�ízení (PNZ)

7_Zákazník opusti l nemocnici

5_Zákazník se dostavil k operaci

Zjišt�ní poopera�ního stavu

4_P�íjezd zákazníka

IS Plastická chirurgie, s.r.o.

Zahrani�ní partner

Zákazník

Dodavatel

Zam�stnanec Finan�ní instituce

 
Obrázek E 9 Kontextový DFD 
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E.3.3.2 Diagram datových tok� úrovn� 0 
 

Výplata
Podklady pro výplaty

Záznamy z operací Kapacity

Nemocnice

Rezervace kapacit

Volné kapacity

Termín pln�ní služeb

�asové kapacity

8,10,11

Data zakázky Data zakázek

Data zákazník�

Data rezervace
Data zákazník�

13,14,15

Údaje o dodavatelích

Podklady pro fakturaci
Data o dodavatelích pro fakturaci

Data zákazník�

Záznamy z operací
Ú�etní záznamy

Faktura Výplatní pásky

6_Platba zákazníka

Faktura zahr. partnera

Faktura dodavatele

Storno poplatek

Kapacita partnerských za�ízení

Nabídky kapacit

Objednávka kapacit

1_Registrace zákazníka zahrani�ním partnerem

11_Strono zakázky

2_Podpis smlouv y zákazníkem

3_Akceptace termínu zákazníkem

8_Léka�ská zpráv a od Partnerského nemocni�ního za�ízení (PNZ)

7_Zákazník opustil nemocnici

5_Zákazník se dostav il k operaci

Zjišt�ní poopera�ního stavu

4_P�íjezd zákazníka

Zakázky

Data zakázky

Finance

Rezervace zakázky

HR

Realizace

Rezervace kapacit

Registrace zákazníka

Výplatní pásky

Dodavatelé Vnit�ní ú�etní doklady
Hodnocení+záznamy z operací �asové rozvrhy

Nemocnice

Zakázky

Zákazníci

Zákazník : 1 Zam�stnanec : 1 Finan�ní insti tuce

Dodavatel : 1

Dodavatel : 2

Zákazník : 2

Zahrani�ní partner

Dodavatel : 3

Zam�stnanec : 2

Obrázek E 10 DFD úrovn� 0 

 
Diagram úrovn� 0 popisuje celý systém, a to na p�íslušné úrovni podrobnosti (ctí 

nap�íklad pravilo 7±2). Již z popisu na této úrovni je patrné, že n�které z funkcí jist� budou 
p�edm�tem podrobn�jšího popisu. Zejména, a zcela neoddiskutovateln�, jde o funkce, které 
kombinují více externích událostí – tedy více vstup� zvenku (�ili od terminátor�) do systému. 
U takových funkcí bude zapot�ebí up�esnit vzájemný vztah jednotlivých manipulací 
jednotlivými událostmi (resp. je p�edstavujícími jednotlivými datovými toky). A to se 
neobejde bez podrobn�jšího popisu na nižší úrovni abstrakce. 
 Výše zmi�ovaná pot�eba podrobn�jšího popisu vzniká, z technického hlediska vzato, u 
všech funkcí s výjimkou jediné – funkce HR (ta je zjevn� reakcí na jedinou �asovanou 
událost, tedy v provozu systému bude realizována pravideln� a plánovit�). Nicmén� p�esto 
složitost funkce Registrace zákazníka lze považovat za triviální, jelikož kombinuje pouze dv� 
externí události (tedy posta�í ujasnit si vztah t�chto dvou událostí, jenž je zde vícemén� 
zjevný). Funkce Rezervace kapacit kombinuje dv� externí události se t�emi událostmi, 
zprost�edkovanými funkcí Rezervace zakázky – je vhodné ji tedy odložit k vyjasn�ní až po 
vyjasn�ní funkce Rezervace zakázky. Netriviální se jeví také funkce Finance, jež má však 
standardní povahu a tudíž patrn� nebude muset být podrobena detailní analýze. 
 Z výše uvedené úvahy vycházejí dv� funkce: 

• Rezervace zakázky a 
• Realizace, 
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jako funkce, jež bude primárn� zapot�ebí detailn� dekomponovat. Tyto dv� funkce jsou 
podrobn�ji popsány níže. 

E.3.3.3 Diagramy datových tok� úrovn� 1 
 

.E.3.3.3.1 Funkce Rezervace zakázky 
 

Data objednávky

Data rezervace

Data zákazník�

13,14,15

Údaje o dodavatelích

11_Strono zakázky

2_Podpis smlouv y zákazníkem

3_Akceptace termínu zákazníkem

Storno poplatek

8,10,11

Data zákazník�

Data rezervace

Storno zakázky

Zakázky

Zakázky

Rezervace 
zakázky::Vytvo�ení 
smlouvy o zakázce

Rezervace 
zakázky::Provedení 

rezervací

Rezervace 
zakázky::Stornování 

zakázky
Rezervace 

zakázky::Interface_
Finance

Rezervace 
zakázky::Interface_
Rezervace kapacit

Zákazníci

Zakázky

Dodavatelé

Zákazník

 
 

Obrázek E 11 Funkce Rezervace zakázky 
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.E.3.3.3.2 Funkce Realizace 
 

Termín pln�ní služeb

Data zakázek

Záznamy z operací

Ú�etní záznamy

7_Zákazník opustil nemocnici5_Zákazník se dostav il k operaci

Zjišt�ní poopera�ního stavu

4_P�íjezd zákazníka

Data zakázky

Uzav�ení zakázky

Uzav�ení zakázky

Záznamy operací

Zahájení zakázky

Uzav�ení zakázky

Data zakázky

Ú�etní založení zakázky

Ú�etní záznamy zakázky

Ubytování klienta

Ubytování

Realizace::Interface_Rezervace 
kapacitRealizace::Napláno

vání zakázky

Realizace::Zahájení 
zakázky

Realizace::Sledování
 pr�b�hu zakázky

Realizace::Ukon�ení
 zakázky

Realizace::Sledování 
poopera�ních akcí Realizace::�ešení 

ubytování klienta

Zakázky

Vnit�ní ú�etní doklady

Hodnocení+záznamy z operací

Dodavatel

Zam�stnanec

 
 

Obrázek E 12 Funkce Realizace 
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E.3.4 Procesní modely 

E.3.4.1 Core proces 
Core business spole�nosti je, jak již bylo uvedeno ve vizi a strategii, poskytování 

služeb estetické chirurgie. Zákazníci budou p�icházet do kontaktu se spole�ností p�es 
kontaktní léka�e. Tito léka�i budou provád�t všechna pot�ebná vyšet�ení a ta budou zasílána 
do centra v 	eské republice. Je tedy nutný robustní informa�ní systém, protože po n�kolika 
letech p�jde o stovky až tisíce klient�. S každým klientem je spojené obrovské množství dat 
v elektronické podob�, jako je nap�íklad EKG, rentgeny, sono atd. Pro spole�nost je podstatný 
bezpe�ný, spolehlivý a rychlý p�enos dat od partnerských léka�� do centra v 	R. Systém bude 
vyžadovat velikou flexibilitu jednak co do rozsahu, tak také do možnosti rozší�ení o další 
p�edm�ty podnikání. Také je t�eba vzít v potaz, že musí být koncipován s možností fungovat 
mnoha let. 

V následujícím diagramu je vyjád�en pr�b�h realizace toho procesu. Jednotlivé �ásti 
procesu budou dále zpodrobn�ny v dalších �ástech této kapitoly. 

Aktivujícím �lánkem procesu je zájem klienta, respektive jeho p�íchod na pobo�ku 
(p�íchod k partnerské organizaci).  Tímto je mín�no vyjád�ením zájmu zákazníka na pobo�ce 
našeho partnerského za�ízení (partnerského léka�e).  Tomuto p�edchází úkony, které závisí na 
konkrétní situaci a �ešení t�chto úkon� není sou�ástí požadavku investora. Za po�átek procesu 
tak považujeme až p�íchod klienta na pobo�ku s konkrétním p�áním. 

V partnerském za�ízení kdekoliv ve sv�t� je klientovi vytvo�ena p�edb�žná nabídka a 
to na základ� p�edstav, které na této pobo�ce vyjád�í. Takto vytvo�ená nabídka se p�edkládá 
klientovi. Na této úrovni není �ešena situace, kdy bude zákazník do partnerského za�ízení 
volat. Zp�sob reakce na tuto situaci bude záviset na každém partnerském za�ízení. Pokud 
bude ochotno vytvo�it nabídku pouze po telefonu, je toto možné.  

Na nabídku muže klient reagovat dv�ma zp�soby. Nabídku vytvo�enou na základ� jím 
p�edložených požadavk� m�že odmítnout, v tomto p�ípad� je proces ukon�en. M�že také 
nabídku p�ijmout a v tomto p�ípad� je s klientem vytvo�ena smlouva o provedení 
p�edopera�ních vyšet�ení. Smlouvu m�že zákazník nepodepsat, v tomto p�ípad� je proces 
ukon�en. V p�ípad� podpisu smlouvy jsou zahájena p�edopera�ní vyšet�ení.  

Výsledek p�edopera�ního vyšet�ení m�že být: 

• nevyhovující – s klientem je ukon�ena spolupráce v daném požadavku. V p�ípad� 
jiného typu požadavku m�že podmínky splnit.  

• vyhovující – s klientem je up�esn�na nabídka. 

V p�ípad� vyhovujícího výsledku zákazník formuluje p�esn� sv�j požadavek 
(požadavky). Následn� je nutné zjistit, zda je již zákazník zaregistrován (tedy byli mu již 
námi poskytnuty služby) �i nikoliv. Pokud zákazník není zaregistrován prob�hne jeho 
registrace, s kterou souvisí uložení jeho údaj� a souvisejících materiál� do databáze evidence 
zákazník�. Výsledek samoz�ejm� m�že být také, že již je zaregistrován. Pokud je tomu tak, 
prob�hne kontrola, zda není zákazník dlužníkem z p�edcházejících zásah�. Pokud je zákazník 
dlužný za provedené úkony, tento požadavek není akceptován a je s ním rozvázán vztah (toto 
je samoz�ejm� možné ošet�it zp�sobem, že zákazník okamžit� uhradí své závazky a následuje 
vyhodnocení, že zákazník není dlužník). 

Pokud zákazník není dlužník nebo je nov� registrován, následuje uzav�ení finální 
smlouvy. 
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Po uzav�ení smlouvy již nastává registrace souvisejících služeb, které budou spojeny 
s plánovanou plastickou operací (doprava, ubytování, kulturní vyžití atd.). 

Klient se m�že rozhodnout realizovat sv�j požadavek na plastickou operaci 
samostatn�, aniž by využil nabídku našich souvisejících služeb (hotel, letecká doprava atd.). 
V tomto p�ípad� je vynechán proces up�es�ování nabídky a je p�istoupeno p�ímo k realizaci 
objednávky. Toto je zde z d�vod�, že klient nemusí mít zájem tyto služby využít nebo m�že 
jít o klienta z 	eské republiky, který tyto služby nebude pot�eba. Toto je �ešeno v rámci níže 
uvedených subproces�. 

Po akceptaci nabídky (v rámci subprocesu) je informována nemocnice, hotel a letecká 
spole�nost a jsou zablokovány (objednány) p�íslušné termíny dohodnuté v objednávce. Tímto 
je proces ukon�en a dochází k samotnému p�íletu zákazníka, jeho ubytování, provedení 
operace a rekonvalescence. Toto již není cílem tohoto dokumentu. P�ílet a ubytování 
zákazníka bylo vy�ešeno zablokováním p�íslušných termín�. Operace je zajišt�na 
zablokováním p�íslušného termínu v partnerském léka�ském za�ízení. Rekonvalescence a 
kulturní vyžití závisí na volb� p�íslušného hotelu a místa, kde se bude operace provád�t – 
�ešeno v následujících podkapitolách o subprocesech. 

Procesy spojené s kulturním vyžitím zde nejsou �ešeny. Toto je spojeno s konkrétním 
hotelem a nemocni�ním za�ízením. 

Po provedení realizace objednávky již následuje pouze fakturace a ukon�ení vztahu se 
zákazníkem. 

Zde uvedený procesní model je jen velice hrubým nástinem celého procesu, tém�� 
každý proces m�že být rozepsán na nižší úrovni. Slouží spíše jako formální zobrazení procesu 
vy�ízení požadavku klienta. 

Grafické vyjád�ení procesu je na následujícím obrázku: 
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E.3.4.2 Podproces Rezervace služeb 
Proces rezervace služeb je zpodrobn�ním (vyjmutím) jedné �ásti core-procesu. Ú�elem je 
zp�ehlednit ob� grafická provedení. 
Rezervace služeb za�íná uzav�ením smlouvy. Následn� je nutné zjistit termíny volných míst a 
nabídnout je klientovi. Toto je velmi podobné �ásti akceptace v p�edcházejícím grafu. Zde je 
to již vybíráno pod konkrétní smlouvou, kdežto ve výše uvedeném procesu byla rozepsána 
�ást, která je ješt� nezatížená uzav�enou smlouvou. Je zde snazší odstoupení od vzájemných 
závazk�. 
Po vytvo�ení nové (respektive upravení p�vodní) nabídky dochází k její akceptaci. Pokud 
klient nabídku neakceptuje, m�že mu být vytvo�ena jiná nabídky. Pokud nesouhlasí s další 
nabídkou (respektive jejím opakováním v r�zných podobách) je proces ukon�en. Pokud 
s nabídkou souhlasí (akceptace je pozitivní) – platí jak v p�ípad� upravované nabídky tak i 
v p�ípad� první nabídky, je kontaktována p�íslušná nemocnice, kde bude zákrok proveden. U 
up�esn�ní nabídky je podstatné, že jsou zahrnuty do okolností i kontextové faktory, kterými 
jsou letecké spole�nosti a hotelová za�ízení, kde bude klient ubytován. Tyto faktory mohou 
zp�sobit, že je nabídka odmítnuta a je požadováno její upravení. Nemusí nap�íklad vyhovovat 
termín provedení operace, kvalita cílového hotele nebo zp�sob dopravy (moc p�estup�, pouze 
druhá t�ída atd.). Spole�nost Plastická chirurgie, s.r.o. si tato pot�ebná data sama stahuje 
z provozních systému spolupracujících spole�ností (hotely, letecké spole�nosti, nemocnice). 
Je-li vybrán vhodný termín, je nabídnut zákazníkovi, který jej m�že �i nemusí schválit. Pokud 
je vše schváleno, dochází k rezervaci služeb. 
Další zpodrobn�ní �ásti rezervace služeb bude sou�ástí detailní analýzy a návrhu. 
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Rezervace služeb
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E.3.4.3 Podproces Rezervace objednaných služeb 
 
Podproces Rezervace objednaných služeb je zpodrobn�ním procesu Rezervace služeb 
uvedeném v p�edcházející podkapitole. Aktivujícím prvkem procesu je požadavek na službu. 
Po tomto procesu dochází k �innostem rozpadajícím se do dvou v�tví. První v�tev p�edstavuje 
rezervaci specialisty (léka�ský personál) a druhá v�tev p�edstavuje rezervaci nemocni�ních 
prostor� pot�ebných pro operaci v partnerském nemocni�ním za�ízení. Z obou v�tví se 
ukládají výsledky do p�íslušných databází. V p�ípad� první v�tve (rezervace léka�ského 
personálu) se ukládají do databáze interních specialist�. Zde ztotožním pojem specialista 
s pojmem léka�ský personál pot�ebný pro daný léka�ský zákrok (plastickou operaci). 
Výsledky rezervace nemocni�ního za�ízení se promítají do interní databáze konkrétní 
nemocnice (partnerského za�ízení).  
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V druhé v�tvi (rezervace nemocni�ních za�ízení) je nutné „protla�ení“ informací do všech 
pot�ebných informa�ních systém� v daném informa�ním za�ízení tak, aby byla zajišt�na 
oboustranná spokojenost a bezproblémový chod proces� rezervace v dalších fázích. 
Po provedení obou v�tvích následuje synchronizace, která p�edstavuje jistou podmínku, že 
proces nebude pokra�ovat dále, dokud nebudou spln�ny ob� v�tve. Toto je nutné 
z následujících d�vod�: 

• není možné mít rezervované specialisty (léka�ský personál) a nemít rezervované 
léka�ské prostory, kde bude daný opera�ní zákrok proveden, 

• není možné, aby výše popsaná situace byla v opa�ném po�adí – nemáme léka�ský 
personál, ale máme rezervované prostory, 

• následná synchronizace vyjad�uje, že proces nep�jde dále, dokud nebudou spln�ny 
ob� výše uvedené podmínky. 

Poté jsou rozepsány jednotlivé operace a oznámeny specialist�m. Tímto se rozumí 
vytvo�ení ur�itého reportu, dle investora nejmén� �trnáct dní p�edem, o rozd�lení opera�ních 
zákrok�, �as� jejich konání a složení opera�ního týmu. Takovýto report bude k dispozici tak, 
aby si každý z oprávn�ných zam�stnanc� mohl ov��it, kdy a jaké má pracovní povinnosti. 
Z tohoto vychází, že bude vytvá�en jednak v papírové podob� administrativním personálem a 
sou�asn� bude k dispozici na intranetové síti tak, aby k n�mu m�li p�íslušní pracovníci p�ístup 
i v p�ípadech, kdy nebudou p�ítomni v prostorách spole�nosti Plastická chirurgie, s.r.o. 

Následuje finální rezervace hotelu a letenek, kdy se p�íslušné termíny ukládají do 
databází. Podstata rezervace a objednávání obou služeb je založena na napojení do 
informa�ních systém� leteckých spole�ností a hotelových služeb, kterými jsou nap�íklad 
systém Amadeus pro letecké spole�nosti a Accordhotels pro oblast hotelových služeb. 

Samoz�ejmostí je zde možnost nevyužívat námi nabízených dopl�kových služeb. To je 
zejména v p�ípadech, kdy bude klientem ob�an 	eské republiky, který pravd�podobn� nebude 
pot�ebovat leteckou dopravu. Pro tyto p�ípady je v procesu možnost odmítnutí poskytovaných 
služeb.  
Pokud zákazník služby požaduje, jsou objednány a pak následuje proces kompletace 
objednávky. V p�ípad�, že poskytované služby nejsou požadovány, následuje p�ímo po výše 
zmín�né podmínce na požadavek vedlejších služeb kompletace objednávky. 
Po kompletaci objednávky tento subproces kon�í a vracíme se zp�t na vyšší úrove�, kde 
pokra�ujeme v dalším pr�b�hu procesu. 
 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1, �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 166 z 186 
 

Rezervace objednaných služeb
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E.3.4.4 Podproces Realizace objednávky 
Proces realizace objednávky následuje po procesu rezervace. Tento proces za�íná termínem 
nástupu na „prázdniny“. Proces postupuje postupn� od p�íletu zákazníka, kdy je kontaktován 
naším hotelem, který zajiš�uje jeho ubytování a odvoz do hotelu z letišt�. Po ubytování má 
p�íslušné odpo�inkové aktivity v závislosti na dohodnuté smlouv� a pak následuje p�íjem do 
nemocnice. Odvoz do nemocnice zajiš�uje bu� hotel nebo spole�nost Plastická chirurgie, 
s.r.o. op�t v závislosti na uzav�ené smlouv�. 
Po p�íjmu do nemocnice je provedena operace a následuje rekonvalescence. Pokud má klient 
objednány další doprovodné služby, pak jsou realizovány a na jejich konci je odlet klienta 
dom�. Pokud tyto služby objednány a zaplaceny nemá následuje rovnou po nezbytné 
rekonvalescenci odlet klienta dom�. 
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Realizace objednávky
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E.3.4.5 Podproces Fakturace a platba 
 
Proces vyjad�uje postup, který bude realizován p�i placení zakázky zákazníky. Podstatné 
v tomto procesu je �ást týkající se doru�ení faktury, který bude moci být realizován n�kolika 
zp�soby (pošta, elektronicky, kurýr atd.). Další d�ležitou �ástí je rozhodování, zda je faktura 
uhrazena. Pokud je faktura �ádn� uhrazena, je fakturace ukon�ena a je možné pokra�ovat 
dalšími �ástmi, které jsou uvedeny v core-procesu. Pokud nastane situace, že faktura �ádn� 
uhrazena není, dojde k aktivaci procesu doru�ení upomínky. Cílem této funkcionality je 
upozornit zákazníka, že jím objednané služby je t�eba zaplatit. Na doru�ení upomínky m�že 
zákazník op�t reagovat dv�ma zp�soby. V lepším p�ípad� zákazník pouze zapomn�l fakturu 
uhradit a uhradí ji nyní a v d�sledku toho se dostáváme zp�t do v�tve rozhodování, zda byla 
faktura �ádn� uhrazena. Pokud dojde k situaci, že zákazník fakturu stornuje, dochází 
automaticky k ukon�ení obchodního p�ípadu z pozice klienta, který o n�j nemá zájem.  
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Fakturace a platba
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E.3.5 Diagram t�íd – Class diagram 
 

Model t�íd vznikl detailn�jším rozpracováním vybrané �ásti globálního objektového 
(datového) modelu z globální analýzy. Z hlediska informa�ního systému zobrazuje tento 
model statický pohled na data, užívaná ve zvolené �ásti informa�ního systému  v�etn� 
vzájemných vazeb a hlavních metod pro práci s nimi. 
 Model je však p�edevším detailním konceptuálním modelem reálného systému 
organizace. To znamená, že jednotlivé t�ídy p�edstavují zobecn�né objekty z reálného života, 
jejich základní klasifikace (generalizace) a popis základních principiálních vazeb (asociací) 
mezi nimi. Jednotlivé popsané atributy t�íd tak p�edstavují reálné vlastnosti objekt�, které jsou 
pro podporu �innosti organizace informa�ním systémem podstatné. Jednotlivé popsané 
metody t�íd pak p�edstavují �innosti (akce), které jsou reálnými objekty provád�ny, nebo jsou 
na nich páchány, a to takové, které jsou pro podporu �innosti organizace informa�ním 
systémem podstatné – tedy ty, které korespondují s událostmi, vedoucími k jednotlivým 
�innostem ve výše popsaných business procesech. 
 Existence objekt�, jejich principiálních vazeb, d�ležitost jejich atribut� a k nim 
vázaných �inností (metod), jsou esenciálními d�vody k realizaci datové základny 
informa�ního systému a definují její nezbytný obsah. Jedná se o definici toliko obsahu, 
plynoucího ze samotné podstaty problému, a to bez ohledu na r�zné možné další d�vody, 
pocházející ze specifik situace (použité technologie, charakteristik okolí systému, 
organiza�ních a dalších neobecných rys� organizace24). Tyto další faktory technologického a 
implementa�ního charakteru, jakkoliv d�ležité, mohou být, a budou, zohledn�ny až 
v následných fázích designu systému a jeho implementace. 
 
 Na diagram t�íd navazují popisy životních cykl� klí�ových objekt� modelu v podob� 
stavových diagram�. Tyto podrobn�ji zasazují jednotlivé metody do postupu vnit�ní logiky 
vývoje objektu v �ase.

                                                 
24 nap�íklad nedostatku kvalifikovaných pracovník�, zabra�ujícímu využití vhodné technologie apod. 
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0..1

0..*

Fakturace zahrani�ní pobo�ky0..*
1..1

Fakturace zakázky

1..1

0..1

Fakturace zakázky

1..1

0..*

Zakázka reklamována

1..10..*

Operace reklamována

0..*
0..*

Upomínka faktury
1..1

0..*

Administrativní_pracovník

- Napln_prace

+ Zmena_naplne_prace ()

Zam�stnanec

-
-
-
-
-
-
-
-

ID
Jmeno
Pri jmeni
Adresa
Telefon
Mail
Hodinova_mzda
Odpracovane_hodiny

+
+
+
+
+
+
+

Za�azení_do_evidence ()
Zrušení_z_evidence ()
Zm�na_atributu_zam�stnance ()
P�id�lení_úkolu ()
Odejmutí_úkolu ()
Vyjmutí_ze_stavu ()
Za�azení_do_stavu ()

Léka�ský_personál

- Uvazek

+
+

Prirazeni_k_operaci ()
Zmena_uvazku ()

Doktor

- Special izace

+ Zmena_special izace ()

Sestra

- Specializace

+ Zmena_specializace ()

Odborný_asistent

- Napln_prace

+ Zmena_naplne_prace ()

Operace

-
-

ID
Datum

+
+

Nova_operace ()
Zruseni_operace ()

Zákrok

-
-
-
-
-

ID
Popis_zakroku
Delka_operace
Delka_rekonvalescence
Potrebna_special izace

+
+
+

Novy_zakrok ()
Zruseni_zakroku ()
Zmena_zakroku ()

Poskytovatel_opera�ního_prostoru

-
-

Vybavenost
Najem

+ Prirazeni_operace ()

Zakázka

-
-
-

ID
Cena
Datum_pri jeti

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sjednani_zakazky ()
Sjednání dopl�kové služby ()
Sestavení zakázky a rezervace ()
Fakturace zakázky ()
Realizace zakázky ()
Odeslání upomínky ()
Vy�ízení reklamace ()
Uzav�ení zakázky ()
Archivace zakázky ()

Dodavatel_služeb

-
-
-
-
-
-
-

ID
Nazev
Adresa
Telefon
Mail
Fax
Rating

+
+
+

Registrace_dodavatele ()
Zruseni_dodavatele ()
Zmena_u_dodavatele ()

Ubytovací_kapacita

-
-
-

Typ_ubytovani
Cena_noc
Dalsi_sluzby

+ Zmena_parametru_ub_kap ()

Dopravce

- Zpusob

+ Zmena_zpusobu ()

Dopl�ková_služba

-
-

Typ_sluzby
Cena

+ Zmena_doplnkove_sluzby ()

Doprava_klienta

-
-
-
-
-

ID
Datum
Odkud
Kam
Cena

+
+

Sjednani_dopravy ()
Zruseni_objednane_sluzby ()

Ubytování_klienta

-
-
-

ID
Datum
Pocet_dni

+
+

Sjednani_ubytovani ()
Zruseni_objednane_sluzby ()

Zábava_klienta

-
-
-

ID
Datum
Misto_konani

+
+

Sjednani_zabavy ()
Zruseni_objednane_sluzby ()

Faktura

-
-
-
-

ID
Castka
Splatnost
Datum_vystaveni

+
+
+

Vznik_faktury ()
Zanik_faktury ()
Zmena_faktury ()

Klient

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ID
Jmeno
Pri jmeni
Datum_narozeni
Pohlavi
Preferovane_zajmy
Adresa
Telefon
Mail
Dluzna_castka

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Novy_klient ()
Zmena_parametru_klienta ()
Stanovení termínu vyšet�ení ()
Stanovení druhu vyšet�ení ()
Posouzení zp�sobilosti klienta k operaci ()
Vy�ízení formalit pro operaci ()
Odmítnutí operace pro kl ientovu nezp�sobilost ()
Registrace kl ienta ()
Stanovení poopera�ních aktivit ()
Vyšet�ení poopera�ního stavu ()
Ubytování kl ienta ()
Zahájení operace ()
Uzav�ení zakázky ()
Zajišt�ní zpáte�ní cesty ()

Pojiš�ovna

-
-
-
-
-
-
-

ID
Nazev
Adresa
Telefon
Fax
Mail
Info

+
+

Registrace_pojistovny ()
Zruseni_pojistovny ()

Léka�ská_zpráva

-
-
-
-

ID
Diagnoza
Dalsi_udaje
Datum

+
+

Vytvoreni_zpravy ()
Zruseni_zpravy ()

Zahrani�ní_pobo�ka

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ID
Nazev
Adresa
Telefon
Mail
Fax
Oblast_pusobeni
Pocet_klientu
Rating

+
+
+

Nova_pobocka ()
Zruseni_pobocky ()
Modifikace_pobocky ()

Faktura vydaná

Faktura p�i jatá

Reklamace zakázky

- Datum reklamace

+
+

Vznik_reklamace ()
Zanik_a_archivace_reklamace ()

Upomínka

- Datum zaslání

+
+

Vytvo�ení_upomínky ()
Zrušení_upomínky ()
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E.3.6 Životní cykly klí�ových t�íd – stavové diagramy (State Chart)  
 

V této kapitole uvádíme popis životních cykl� klí�ových t�íd v podob� stavových  
diagram�. Stavový diagram (State Chart) je nástrojem specifického popisu procesu – 
v podob� stav� a p�echod� mezi nimi. Jedná se o procesní popis, nicmén� popisuje proces 
zcela jiného charakteru, než jsou výše uvedené business procesy. Smyslem popisu životního 
cyklu objektu je p�edevším vymezení základních zákonitostí (omezení), jimiž se veškeré 
jednání tohoto objektu (�i jednání na n�m, manipulace jím) musí �ídit. 
 

Životní cyklus t�ídy Klient

Klient objednán na vyšet�ení() / Stanovení termínu vyšet�ení()

/ Odmítnutí operace pro klientovu nezp�sobilost()

Operace ukon�ena() / Vyšet�ení poopera�ního stavu()

Klient pot�ebuje ubytovat() / Ubytování klienta()

P�íjezd klienta() / Vy�ízení formalit pro operaci()

Nastal termín operace() / Zahájení operace()

Nastal termín vyšet�ení() / Stanovení druhu vyšet�ení()

Klient vyšet�en() / Posouzení zp�sobilosti klienta k operaci()

Klient vyšet�en() / Posouzení zp�sobilosti klienta k operaci()

Klient znovu projevil zájem o operaci() / Registrace klienta()

Kl ient se rozhodl nepodstoupit operaci() / Odmítnutí operace pro klientovu nezp�sobilost()

Klient projevil zájem o poopera�ní aktivi ty() / Stanovení poopera�ních aktivit()

P�íjezd klienta() / Vy�ízení formalit pro operaci()

Operace ukon�ena() / Vyšet�ení poopera�ního stavu()

Klient zaplati l() / Zajišt�ní zpáte�ní cesty()

Operace ukon�ena() / Vyšet�ení poopera�ního stavu()

Operace ukon�ena() / Vyšet�ení poopera�ního stavu()

Ukon�ení poopera�ního klidu() / Stanovení poopera�ních aktivit()Doprovodné služby real izovány() / Uzav�ení zakázky()

Nový kl ient()

Zaregistrovaný Klient

�ekání na p�edopera�ní vyšet�ení

Jednoduché vyšet�ení Specializované vyšet�ení

Klient do�asn� neschopen operace

Klient odmítnut

Klient schopen operace

Domluveny poopera�ní aktivity

Klient operován

�ekání na úhradu operace

End_2

Realizace doprovodných služebPoopera�ní kl id

Klient ubytován

Start1

Klient kontaktován

Klient trvale neschopen operace
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Životní cyklus t�ídy Klient procesn� popisuje základní zákonitosti vývoje tohoto objektu 
v �ase. Vymezuje podstatné stavy a možné p�echody mezi nimi.  
 

Životní cyklus t�ídy Zam�stnanec

P�i jetí_zam�stnance()

Zadání_úkolu() / P�id�lení_úkolu()

Ukon�ení_práce_na_úkolu() / Odejmutí_úkolu()

Požadavek_na_dovolenou() / Vyjmutí_ze_stavu()

Návrat_do_zam�stnání() / Za�azení_do_stavu()

Oznámení_o_onemocn�ní() / Vyjmutí_ze_stavu()

Návrat_do_zam�stnání() / Za�azení_do_stavu()

Propušt�ní_zam�stnance() / Zrušení_z_evidence()

Zm�na_eviden�ních_údaj�_zam�stnance() / Zm�na_atributu_zamestnance()

Žádost o p�i jetí

Nazam�stnán

Zam�stnánPráce na úkolu

Na dovolené Nemocen

 
 
Životní cyklus t�ídy Zam�stnanec procesn� popisuje základní zákonitosti vývoje tohoto 
objektu v �ase. Vymezuje podstatné stavy a možné p�echody mezi nimi.  
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Klient požaduje dopl�kovou službu() / Sjednání dopl�kové služby()

Nastal termín operace() / Realizace zakázky()

Životní cyklus t�ídy Zakázka

Potvrzení termín� zákazníkem() / Sestavení zakázky a rezervace()

Nastal termín operace() / Realizace zakázky()

Ukon�ení prací na zakázce() / Fakturace zakázky()

Klient reklamuje zakázku() / Vy�ízení reklamace()

Uhrazení zakázky zákazníkem() / Uzav�ení zakázky()

Nastal termín ú�etní uzáv�rky() / Archivace zakázky()

Uplynula lh�ta splatnosti faktury() / Odeslání upomínky()

Podpis smlouvy o zakázce

Zakázka sjednána

Zakázka realizována

Zakázka fakturována

Zakázka uhrazena

Zakázka archivována

Rezervace p�ipravená k realizaci

 
 

Výše uvedený model t�íd v podob� diagramu t�íd a popisu životních cykl� n�kterých, 
procesn� významných, t�íd ukazuje smysl takové soustavy diagram� pro specifikaci 
konceptuálního modelu. Popisy životních cykl� vznikají p�edevším na základ� znalosti reality 
a jejích zákonitostí – jsou procesním vymezením t�chto zákonitostí. P�itom forma životního 
cyklu popisu p�irozen� vede k promyšlení všech relevantních událostí, hrajících v život� 
daného objektu, a to v�etn� událostí okrajových, �asto zapomínaných, spojených se vznikem, 
�i zánikem objektu (nap�. všechny možnosti, jak získat nového klienta, všechny možnosti 
ukon�ení zam�stnaneckého pom�ru, akce vázané k ukon�ení zakázky (archivace) apod.). 

Životní cykly objekt� a jejich kontext, daný vztahy k ostatním objekt�m, se musí 
vzájemn� dopl�ovat. Stavy jednotlivých objekt� docházejí zm�n vždy na základ� n�jaké 
události a �asto (resp. v�tšinou) v souvislosti s jinými objekty – tedy daná událost tak má 
význam pro n�kolik r�zných objekt�. Tyto, více objekt�m spole�né, události pak musí 
odpovídat popsaným vazbám (asociacím) mezi t�mito objekty. Tak nap�íklad sjednání nové 
služby v rámci zakázky znamená jednak vznik nové sjednané služby (instance objektu 
p�íslušné ho typu služby), jednak v život� zakázky p�echod ze stavu Rezervace p�ipravená 
k realizaci do stavu téhož. Podobn� reklamace zakázky, krom� vzniku instance objektu 
Reklamace, znamená u zakázky p�echod ze stavu Zakázka fakturována zp�t do stavu Zakázka 
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realizována (reklamace vrací zakázku zp�t do hry, což je fakt, na n�jž lze p�i tvorb� modelu 
t�íd snadno zapomenout, ovšem p�i uvažování o všech možnostech konce života zakázky je 
nep�ehlédnutelný - nezávislé popisování života t�ídy nás zde upozor�uje na d�ležité 
skute�nosti, které v diagramu t�íd ješt� nejsou popsané). Takto se r�zné pohledy na stejné v�ci 
(zde nap�íklad nahlížení jedné události v kontextu života r�zných objekt�) vzájemn� dopl�ují 
a podmi�ují a podn�cují tak k dosažení úplného a ze všech podstatných hledisek korektního 
pohledu na modelovanou realitu. 
 U p�echod� mezi stavy objekt�, vyvolaných spole�nou událostí, je namíst� také 
v�novat pozornost podrobn�jší charakteristice vztahu obou dot�ených objekt�. Ta by m�la 
odpovídat adekvátnímu pojetí této události v život� t�ídy. Obecn� by nap�. m�lo platit, že 
asociace o kardinalit� 1 musí odpovídat jednorázovému výskytu p�íslušné akce v život� t�ídy 
na této stran� asociace, kardinalit� n pak odpovídá vícenásobný výskyt p�íslušné akce. 
Podobn� parcialit� vztahu (kardinalit� 0) musí odpovídat jistá podmín�nost p�íslušné akce 
v život� t�ídy. Tak nap�íklad fakt, že tentýž klient m�že mít více zakázek a více léka�ských 
zpráv, se projevuje v jeho životním cyklu existencí r�zných možností opakování akcí jako je 
vyšet�ení, stanovení termínu operace apod. Parcialita asociace mezi Klientem a Fakturou pak 
nutn� vyžaduje možnost r�zných alternativních cest v život� klienta mezi jednotlivými jeho 
stavy (zde konkrétn� nap�íklad možnost klienta odmítnout a rozjednanou zakázku tak v�bec 
nerealizovat). 

N�co podobného platí i pro generické objekty, u nichž popisujeme jejich životní 
cyklus. Pokud jsou jednotlivé specializace generického objektu (zde nap�íklad Zam�stnanec, 
vyskytující se ve specializacích Administrativní pracovník a Léka�ský personál) procesn� 
odlišné – tedy odlišné ve svých životních cyklech, potom musí být tyto životní cykly popsány 
u každé specializace zvláš� a životní cyklus generického objektu pak popisuje pouze 
dynamiku, spole�nou všem specializovaným pod-objekt�m. V životním cyklu takového 
generického objektu pak musí existovat specifický stav pro každou jednotlivou variantu 
(specializaci) objektu, za nímž se skrývá samostatn� popsaný život specializovaného pod-
objektu. Životní cyklus generického objektu pak popisuje možné cesty jak se stává objekt 
specializovaným. To m�že být významné pro, �asto pot�ebný, popis zm�ny specializace (zde 
by bylo  nap�íklad možné popsat, jakým mechanismem se odborný asistent m�že stát 
doktorem, aniž bychom jej museli p�estat považovat za jednoho a téhož zam�stnance)25. 
 
 Principiální r�znost a sou�asn� úzká provázanost t�chto dvou pohled� na existenci 
objekt� tak slouží jako universální nástroj dosažení pot�ebné úplnosti, komplexnosti a 
sou�asn� p�esnosti modelu, jež jsou nezbytné pro d�kladnou specifikaci všech podstatných 
východisek dalšího vývoje informa�ního systému – následného provázání s procesními 
modely, odvození funk�nosti  a posléze designu programového systému. 

                                                 
25 V tomto p�íkladu není popisovaný vztah životního cyklu generického objektu k život�m jeho specifických variant 
ilustrován, protože z hlediska této úlohy není nutné jednotlivé specializace procesn� rozlišovat. Nicmén� tato pot�eba bývá 
velmi aktuální, jak ukazuje nap�íklad celá teorie CRM (Customer Relationship Management), kde klí�ovým pojmem je 
životní cyklus zákazníka, popisujícím jak metamorfuje ze stavu potenciálního (hý�kaný) do stavu aktivního (dojený) a zp�t, 
p�i�emž každému tomuto jeho stavu odpovídá specifický životní pod-cyklus (pod-životní cyklus), ur�ující specifické akce a 
styl chování k n�mu, odpovídající danému stavu. 
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Konzistence model� 
Uvedená konzisten�ní tabulka demonstruje konzistenci model� detailní analýzy:  

procesního modelu, stavového diagramu a diagramu datových tok�. Jelikož se všechny 
modely, uvedené v jedné �ádce tabulky, týkají téže �innosti (resp. jsou vyvolány toutéž 
událostí), je nutné, aby všechny události, akce a stavy m�ly sv�j ekvivalent ve všech 
modelech. Proto je v konzisten�ní tabulce pro každou událost, akci i stav uveden její název 
použitý v každém z popisovaných model�. Tabulka je užite�ná jak pro zjišt�ní názv� událostí, 
akcí a stav� v jednotlivých modelech, tak i pro kontrolu konzistence, tedy toho, že všechny 
modely popisují danou �innost stejným zp�sobem. 
 

 
Událost  

 
Akce  

Stav 

�. 
V procesu 

V 
životním 
cyklu 
t�ídy 
(STD) 

Ve vstupu 
IS (DFD) 

V 
procesu 

V životním 
cyklu t�ídy 
(STD) 

Ve funkci 
IS (DFD) V procesu 

V životním 
cyklu t�ídy 
(STD) 

1. 
Formulace 
požadavku 
zákazníkem 

Nový 
klient 

1_Registrace 
zákazníka 
zahrani�ním 
partnerem 

Registrace 
zákazníka 

P�idání 
klienta 

Registrace 
zákazníka 

1_�ekání na 
uzav�ení 
smlouvy 

Zaregistrovaný 
klient 

2. 
Formulace 
požadavku 
zákazníkem 

Stávající 
klient 

8_Léka�ská 
zpráva od 
PNZ 

Údaje 
zákazníka 

Vyhledání 
klienta 

Registrace 
zákazníka 

2_�ekání na 
uzav�ení 
smlouvy 

Vyhledaný 
klient 

3. 
Zákazník 
podepsal 
smlouvu 

Podpis 
smlouvy o 
zakázce 

2_Zákazník Uzav�ení 
smlouvy 

Nová 
zakázka 
(konstruktor) 

Rezervace 
zakázky 

�ekání na 
termín 
realizace 

Zakázka 
sjednána 

4. 

Zákazník se 
vyjád�il 
k navrhova
nému 
termínu 

Akceptová
ní data 
operace 
zákazníke
m 

3_Akceptace 
termín� 
zákazníkem 

Rezervace 
objednaný
ch služeb 

Potvrzení 
termín� 
zákazníkem 

Rezervace 
zakázky 

�ekání na 
vyjád�ení 
zákazníka 

Rezervace 
p�ipravená k 
realizaci 

5. 

Zákazník 
p�ijel + 
nastal 
termín 
nástupu na 
pobyt 

P�íjezd 
klienta 

4_P�íjezd 
zákazníka 

Kontakt 
zákazníka P�evzetí Realizace 

�ekání na 
termín 
operace 

Kontaktovaný 
klient 

6. 
Nastal 
termín 
ubytování 

Pot�eba 
bytování  

9_Termín 
ubytování 
zákazníka 

Ubytování 
zákazníka Ubytování Realizace 

�ekání na 
termín 
operace 

Ubytovaný 
klient 

7. 

Nastal 
termín 
nástupu do 
nemocnice 

Naplánova
ná operace 

5_Dostavení 
zákazníka k 
operaci 

P�íjem do 
nemocnice 

Provedení 
operace Realizace 

�ekání na 
provedení 
operace 

Provedená 
operace 

8. 
Zákazník 
uhradil 
fakturu 

Uhrazení 
zakázky 
zákazníke
m 

6_Platba 
zákazníkem 

Doru�ení 
upomínky 

Uhrazení 
zakázky Finance �ekání na 

platbu 
Zakázka 
uhrazena 

9. 
Zákazník 
uhradil 
fakturu 

Uhrazení 
zakázky 
zákazníke
m 

6_Platba 
zákazníkem 

Zjišt�ní 
volných 
termín� 

Uhrazení 
zakázky Finance 

Konec 
fakturace a 
�ekání na 
vyjád�ení 
zákazníka 

Zakázka 
uhrazena 

10. Zákazník 
stornuje 

Stornování 
zakázky 

11_Storno 
zakázky 

Ukon�ení 
obchodníh

Stornování 
zakázky 

Rezervace 
zakázky 

Cekani na 
ukonceni 

Zakázka 
stornována 
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zakázku klientem o p�ípadu obchodniho 
pripadu 

11. 
Odchod 
zákazníka 
z nemocnice 

Odeslání 
pacienta 
na 
rekonvales
cenci 

7_Zákazník 
opustil 
nemocnici 

Zjišt�ní 
doprovod
ných 
služeb 

Kontrola Realizace 

�ekání na 
termín 
doprovodných 
služeb  

Propušt�ní 
pacienta 
 

12. 
Odchod 
zákazníka 
z nemocnice 

Odeslání 
pacienta 
na 
rekonvales
cenci 

7_Zákazník 
opustil 
nemocnici 

Zjišt�ní 
doprovod
ných 
služeb 

Kontrola Realizace 
�ekání na 
termín 
odjezdu 

Propušt�ní 
pacienta 
 

13. 

Nastal 
termín 
doprovodný
ch služeb 

Zjišt�ní 
doprovodn
ých služeb 

12_Termín 
pln�ní  
služeb  

Cerpani 
doprovod
nych 
sluzeb 

Cerpani Realizace 
�ekání na 
termín 
odjezdu 

Zjišt�ny 
doprovodné 
služby 

Tabulka E 11 Konsistence model� 

 
K zajišt�ní konsistence model� je velmi d�ležitá podpora nástroje CASE. Power 

Designer tuto podporu poskytuje jednak ve form� standardních možností kontroly konsistence 
(consistency checks) jak uvnit� modelu, tak mezi nimi (na základ� vytvá�ení vazeb mezi 
modely pomocí tzv. rozší�ených závislostí (extended dependencies)). Vzhledem k tomu, že 
zajišt�ní konsistence je kriticky d�ležitým aspektem metodického postupu a de facto tvo�í 
jeho hlavní hodnotu, je velmi d�ležité v Power Designeru používat jak standardní kontroly 
konsistence, tak i kontroly specifické této metodice, dopln�né do nástroje v podob� tzv. 
„custom checks“. K tomu je ovšem zapot�ebí p�edevším vytvá�et vazby mezi modely pomocí 
rozší�ených závislostí, jak je popisováno na p�íslušných místech této metodiky. 



Metodika vývoje IS s pomocí nástroje Power Designer verse 1,  �erven 2006 

Václav �epa a kol.  strana 179 z 186 

E.4 Design systému – Hardwarová a softwarová architektura 
 

Návrh informa�ního systému pro Plastickou chirurgii, s.r.o. s sebou p�ináší �adu 
specifických problém� a z nich vyplívajících požadavk� a omezení.  

Nejprve si je t�eba uv�domit, že se v našem p�ípad� jedná o subjekt spadající do 
kategorie malých a st�edních podnik�, který si m�že dovolit investovat do IS/ICT pouze 
omezené množství prost�edk�. P�itom klade na IS systém široké spektrum požadavk�.  

Shrnutí základních požadavk� na IS: 

• podpora b�žných administrativních funkcí 

• elektronická forma komunikace, v�etn� vým�ny dokument� v elektronické podob� 

• propojení s informa�ními systémy vn�jších subjekt� (nemocnice, cestovní agentury, 
ubytovací za�ízení, atd.) 

• podpora partnerských nemocni�ních za�ízení (PNZ), sledování historie klienta 

• �ízení volných kapacit nemocnic a specialist� 

• flexibilita pro další rozši�ování funk�nosti i výkonu 

Od informa�ního systému se o�ekává, že bude podporovat b�žné administrativní 
�innosti (ú�etnictví, vedení majetku apod.). Tato oblast je v IT odv�tví již zna�n� zab�hnutá, 
aplikace dostupné na trhu mají za sebou dlouhé období existence a jsou prov��eny �asem. 
Nelze tedy o�ekávat dosažení žádné konkuren�ní výhody. 

Na druhou stranu p�edm�tná oblast podnikání p�edstavuje na trhu dosud ojedin�lé 
požadavky kladené na IS a její integrace do sou�asných SW systém� bude p�edstavovat 
vysokou p�idanou hodnotu a m�že vést ke zna�né mí�e konkurenceschopnosti na trhu 
poskytování služeb plastické chirurgie. 

Jedním ze zásadních požadavk� je bezesporu vedení veškeré dokumentace 
v elektronické podob� a to hlavn� p�i komunikaci s partnerskými nemocni�ními za�ízeními 
(PNZ) v zahrani�í. Tato za�ízení nepodléhají �eské legislativ�, je na míst� p�edpokládat 
velkou rozt�íšt�nost legislativních požadavk� na elektronickou komunikaci. Každý subjekt 
nacházející se v jiné zemi bude podléhat jiné legislativ� týkající se ochrany osobních údaj� a 
jejich poskytování elektronickou cestou, v�etn� požadavk� na zabezpe�ení této formy 
komunikace. V n�kterých zemích tato problematika nemusí být �ešena v�bec.  

P�i propojování IS bude nutné analyzovat konkrétní informa�ní systém u vn�jších 
subjekt� a jeho možnosti propojení s navrhovaným IS. Nejv�tší p�ínos propojení pak lze vid�t 
u propojení s IS nemocnic a tudíž v efektivním �ízení volných kapacit nemocnic a specialist�.  

Analýza požadavk� byla provedena v GAN, a proto zde na ní jen odkazujeme. 

E.4.1 Softwarová architektura 
 
Architektura IS bude vrstvená - t�ívrstvá (resp. �ty�vrstvá pro zahrani�ní uživatele): 

• DB server jako centrální úložišt� dat sloužící zárove� jako komponenta, která 
umož�uje integrovat nezávislé komponenty aplika�ní logiky 

• Aplika�ní server zprost�edkující funkcionalitu IS 
• R�zní klienti pro r�zné skupiny uživatel�: 

• tlustí intranetoví klienti 
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• webový server 
• komponenty pro integraci s tuzemskými partnery 

• tencí klienti - webové prohlíže�e zákazník� a zahrani�ních partner� 
 
Takto zvolená architektura je dostate�n� flexibilní a umož�uje vym�nit n�které své �ásti v 
p�ípad�, že jejich výkon nebude dosta�ující. Zvyšující se nároky na objem dat a výkon lze 
o�ekávat p�edevším u databázového serveru, protože na tomto serveru jsou všechny ostatní 
komponenty p�ímo �i nep�ímo závislé. Také aplika�ní server lze v budoucnu rozši�ovat o 
další komponenty informa�ního systému, upgradovat jeho hardware nebo distribuovat 
aplika�ní komponenty na více fyzických stroj� pro v�tší výkon. 
Tlustí klienti poskytují vyšší produktivitu práce než webové uživatelské rozhraní. Proto jsou 
použity pro intranetové uživatele - r�zné skupiny zam�stnanc�. 
Naopak externím uživatel�m IS - zákazník�m a zahrani�ním partner�m - je funkcionalita IS 
zp�ístup�ována pomocí webového rozhraní. D�vodem je p�edevším to, že tyto externí 
uživatele lze jen st�ží nutit k instalaci speciálního softwaru a vzhledem je frekvenci jejich 
práce s IS není rozdíl v produktivit� práce u t�chto skupin uživatel� dostate�ným 
argumentem. 

o Komponenty pro integraci s tuzemskými partnery budou pravd�podobn� jiné pro 
každou partnerskou organizaci, jelikož nelze p�edpokládat, že partnerské organizace budou 
mít stejné informa�ní systémy. 
 

 
Obrázek E 13 Diagram komponent 

 

E.4.2 Odvození diagramu komponent z DFD 

Diagram komponent znázor�uje hlavní komponenty IS a jejich závislosti. Byl odvozen z 
DFD úrovn� 0 tak, že funkce úrovn� 0 p�edstavující n�jakou funkcionalitu systému jsou 
p�evedeny na komponenty v diagramu komponent. Tyto komponenty tuto funkcionalitu 
implementují. Data story z DFD jsou v diagramu komponent representovány databázovým 
schématem informa�ního systému, na n�mž jsou závislé všechny komponenty, které 
zapisovaly nebo �etli z datastor�. T�etí vrstva klientských komponent byla odvozena od 
terminátor� v DFD tak, že každý terminátor - skupina uživatel� - bude používat jednu 

Finance HR Realizace zakázkyRegistrace zákazníka

Rezervace kapacitRezervace zakázky

Database schema

Intranetový klient financeZákaznický web Web zahrani�ních partner� Interface tuzemských partner�Intranetový klient HR Intranetový klient Realizace zakázky
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klientskou komponentu ke komunikaci s IS. Výjimkou jsou tlustí klienti pro zam�stnance, 
kterých bude n�kolik pro r�zné skupiny zam�stnanc�, i když v DFD byly všechny skupiny 
zam�stnanc� reprezentovány jediným terminátorem. 

Závislosti mezi komponentami st�ední vrstvy odpovídají p�ímým dataflow z DFD. Nep�ímé 
dataflow jsou reprezentovány závislostí na databázi. Závislosti mezi klientskými 
komponentami a st�ední vrstvou odpovídají dataflow mezi funkcemi a terminátory. 
 

Hardwarová architektura 
Výše uvedené komponenty softwarové architektury budou umíst�ny na fyzické stroje podle 
následujícího diagramu: 
 

 
Obrázek E 14 Diagram rozmíst�ní 

 
 
Hardwarová architektura se skládá ze t�í server�: databázového, aplika�ního a webového. 
Jejich rozd�lení na t�i fyzické stroje umož�uje snazší upgrade jednotlivých server� a u 
webového serveru zjednodušuje správu sít�, jelikož k tomuto serveru jako jedinému bude 
možné p�istupovat z vn�jšku organizace. Dále diagram znázor�uje r�zné po�íta�e 
zam�stnanc�, které budou p�es intranet komunikovat p�ímo s aplika�ním serverem. 
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E.5 Záv�re�ná poznámka k p�íkladu 
 

P�íklad postupu vývoje informa�ního systému, uvedený v této kapitole, pom�rn� 
rozsáhle popisuje použití jednotlivých metod a technik, p�edepsaných metodikou, a to 
zp�sobem, p�edepsaným metodikou. P�es sv�j rozsah ilustruje pouze n�které fáze postupu 
vývoje – je zam��en na analýzu a �áste�n� na navazující design. Z analýzy pokrývá jak fázi 
globální (zam��enou na celek), tak detailní (zam��enou na díl�í detail).  

Nepokrývá jednak fáze p�edcházející globální analýze – nezabývá se specificky 
strategickými úvahami na úrovni informa�ního systému, jednak fáze následné – 
implementaci, instalaci, ani zavedení systému do provozu a v�bec už ne provoz systému. 
Tyto, p�íkladem nepokryté fáze postupu vývoje IS, jsou velmi odlišné od fází analýzy a 
designu jak v metodách a nástrojích, tak i ve zp�sobu jejich �ízení, plynoucího p�edevším 
z jejich charakteru. 
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Slovník pojm� 

 
Pojem Anglicky Význam 

Analýza 
požadavk� 

Requirements 
Analysis 

Analýza požadavk� je analytická �innost probíhající od za�átku 
analýzy systému až po ukon�ení provozu systému. Tato �innost 
spo�ívá v získávání, t�íd�ní a ov��ování relevantnosti požadavk� 
na systém a definování následných akcí pro uspokojení 
relevantních požadavk� – p�edevším zm�n systému anebo 
proces�. 
Systematický proces s cílem objevení podstaty – p�vodu 
požadavku.  

Asociace Association Obecná vazba mezi t�ídami v modelu t�íd.  
Data Store Data Store Abstrakce jakéhokoliv zp�sobu uložení dat v systému. T�ída 

typu (stereotypu) <<datastore>> ve funk�ním modelu.  
Datový model Data model Statický strukturální model. Popisuje existenci objekt� a jejich 

vzájemných vazeb, v�etn� jejich atribut�. 
Datový tok Data Flow Abstrakce jakéhokoliv zp�sobu p�esunu dat v systému. 

Asociace typu (stereotypu) <<dataflow>> ve funk�ním modelu. 
elementární 
Datastore 

Elementary 
Datastore 

Datastore, u kterého není objektivní d�vod k dekompozici do 
podrobn�jší struktury sub-datastor�. Na úrovni elementárních 
datastor� jsou formulována základní konsisten�ní pravidla, 
týkající se tohoto elementu model�. 

EMD Extended 
Model 
Definition 

Mechanismus (zp�sob) rozší�ení modelu v Power Designer. 

Funkce Function Jednotka chování systému. 
• V širším pojetí zahrnuje jak abstraktní obsahovou 

jednotku chování, tak i její technologická, 
implementa�ní, uživatelská a jiná specifika. 

• V užším pojetí jde o základní prvek funk�ního modelu 
(viz definici) - t�ída typu (stereotypu) <<function>> ve 
funk�ním modelu. 

Funk�ní model Function 
model 

Model funkcí informa�ního systému a jejich vazeb v podob� 
datových tok�. 

IS Information 
System 

Informa�ní systém 
Systém podpory �ízení organizace informacemi. 

IT Information 
Technology 

Informa�ní technologie 
Technologie, související se zpracováním informací. 

IS/IT Information 
System / 
Information 
Technology 

Informa�ní systém / Informa�ní technologie 
Synonymum pro informa�ní systém, zd�raz�ující jeho propojení 
s informa�ními technologiemi. Jednota informa�ních 
technologií a jejich významu, daná jejich použitím v realizaci 
informa�ního systému. 

Komponenta Component Souhrn programových �ástí, tvo�ících celek s definovanými 
odpov�dnostmi 

Link Link Vazba mezi instancemi t�íd v modelu objekt�. Instance asociace 
z modelu t�íd. 

Model objekt� Object model Model instancí t�íd objekt�. Pomocný model k modelu t�íd. 
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Pojem Anglicky Význam 
Model t�íd Class model Model zahrnující objekty, vystupující v business procesech 

systému v podob� t�ídy. 
Objekt Object Sou�ást systému, která má vztah k ostatním. 
Požadavek Requirement Jednotka pot�ebnosti funkcionality systému.  

Pojem m�že mít význam: 
1. užší - uživatelského požadavku / problému (požadavek, 

kladený uživatelem na systém), 
2. širší - obsahového požadavku (obecn�jší, širší pojetí,  

jakýkoliv d�vod k pot�eb� jisté funkcionality. Krom� 
fyzického požadavku uživatele m�že být tímto d�vodem 
nap�. i výsledek analýzy podle pravidel a technik 
metodiky, nebo formální d�vod kladený normou, �i 
standardem apod.). 

Obsahové požadavky, na rozdíl od uživatelských, vznikají už ve 
fázi analýzy systému a odrážejí pot�ebu podporovat firemní 
procesy informa�ním systémem. 
Požadavky se d�lí na: 

• Funk�ní (požadavky na výkon a chování systému) 
• Ostatní (non-functional) 

o technologické (�eší se na úrovni použité 
technologie) nap�. ur�ení opera�ního systému, 
dodavatele databázového systému, apod, 

o designové (�eší se v úrovni realizace systému) 
nap�. vzhled uživatelského rozhraní, rychlost 
odezvy, apod. N�které tyto požadavky se za�ínají 
�ešit už ve fázi designu. Toto ozna�ení také  
odpovídá p�eddefinovaným typ�m v nástroji 
Power Designer, 

o ostatní 
Výše uvedená klasifikace požadavk� je základním nástrojem 
analýzy požadavk� (viz definici) s cílem specifikace 
projektových zám�r� pro budoucí vývoj systému. 

Proces  Process Obecn�: �asová struktura �inností. 
Specificky:  

a) postup realizace business zám�ru (business process), 
b) posloupnost �inností v systému (technology process), 
c) postup vývoje software (software proces), apod. 

Procesní 
model 

Process model Model zachycující procesy v systému, vazby mezi nimi a jejich 
strukturu.. 

Procesní 
architektura 

 Design: Struktura nezávislých proces� zachycující chování 
informa�ního systému. 
Analýza: Struktura nezávislých proces� zachycující chování 
reálného systému. 

P�echod Transition Vazba mezi dv�ma stavy v modelu stav� a p�echod�. 
P�ír�stkový 
model vývoje 
IS 

Incremental IS 
Development 
Model 

Model vývoje IS, postavený na principiálním rozdílu mezi 
obsahovým celkem IS a projektem jeho vývoje. Rozhraním 
mezi obsahovou jednotkou systému (subsystémem) a jednotkou 
jeho realizace (projektem) je tzv. p�ír�stek. 

Stav State Statická veli�ina fáze systému. 
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Pojem Anglicky Význam 
Stavový 
diagram 

State Chart Diagram obsahující životní fáze objekt� v systému. 

Terminátor Terminator Abstrakce všech možných zdroj� a míst spot�eby dat systému. 
T�ída typu (stereotypu) <<actor>> ve funk�ním modelu.  

T�ída Class Model objektu. Každá t�ída obsahuje atributy a operace. 
Událost Event Podn�t nebo �innost, která ovliv�uje prvky systému. 
UML Unified 

Modelling 
Language 

Jednotný modelovací jazyk – standard objektov�-orientovaného 
modelování (OO), rozvíjený spole�ností OMG (Object 
Management Group). Ve form� meta-modelu definuje základní 
pojmy a principy OO modelování, soustavu nástroj� (diagram�) 
jazyka a jejich vzájemné vztahy, plynoucí z definovaných 
princip�. 

Vodopádový 
model vývoje 
IS 

Waterfall IS 
Development 
Model 

Teoretický model vývoje IS, postavený na myšlence 
jednopr�chodové realizace celého systému po jednotlivých 
fázích jeho životního cyklu. Tento model je prakticky nereálný a 
je používán jen pro vysv�tlení smyslu „p�ír�stkového p�ístupu“ 
k vývoji IS. 
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