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Informační systémy

Důležitýmnástrojempodniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům
efektivně fungovat vmnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti
informačníchsystémů.Seznámímesesarchitekturou informačníchsystémůas je-
jími různými podtypy. Také budeme věnovat pozornost životnímu cyklu vývoje in-
formačního systému amodelům životního cyklu.

Cíl studia

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:

1. Znát typy architektur IS.
2. Znát fáze životního cyklu IS.
3. Znát různémodely životního cyklu IS.

Vstupní znalosti

Pro studium 11. kapitoly potřebujete znát zejména:

principy databázových systémů (kapitola 10) a sítě Internet (kapitola 9),
základní pojmy z oblasti informačních systémů.

Časový rozsah studia

Předpokládaný časový rozsah potřebný pro studium této kapitoly je cca 1 hodina.

11.1

Informační systémy a informační technologie

Informační systém (IS) je komplex prvků, které jsou vzájemně propojeny informačními
vazbami. Prvky systému tvoří nejen informace, ale také informační technologie, lidé, or-
ganizace práce a řízení chodu systému. Informační technologie (IT) zahrnují technické
a programové prostředky i jejich metodické a znalostní zázemí, které slouží ke zpracování
a poskytování informací.
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Informační systémy a technologie se používají ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu
zpracovánídat zaúčelemtvorbyaprezentace informací. Informacesepotévyužívají na růz-
nýchúrovních řízenípodniku.Porozumění informačnímsystémůma informačnímtechno-
logiím a jejich zvládnutí se proto stalo nutnou podmínkou úspěšnosti manažerů ve všech
oblastech hospodářské činnosti. Je tomu tak proto, že IS/IT se staly jedním z rozhodujících
faktorů efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti podniku.
Moderní podnik musí být vybaven interní infrastrukturou IT, která propojuje pracov-

níky podniku na všech úrovních řízení, umožňuje jim vzájemnou komunikaci a zpřístup-
ňuje jim aktuální informace o stavu podnikových procesů. Moderní podnik musí dispo-
novat i kvalitní externí infrastrukturou IT, která podniku umožní efektivní výměnu infor-
mací s obchodními partnery (dodavateli, zákazníky) a umožní napojení na externí infor-
mační zdroje, ze kterých management podniku čerpá informace o vývoji hospodářského
prostředí. Informační systém by tak měl být pro podnik jednou z priorit, které se věnuje
pozornost na strategické úrovni řízení.
Hlavním výstupem strategického řízení IS/IT je informační strategie (IST). IST je jed-

nou z dílčích strategií, které navazují na globální strategii podniku a představuje dlouho-
dobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií. Jejím cílem je
optimální podpora cílů podniku a podnikových procesů pomocí informačních technologií.
Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána v prvé

řadě charakterem současného hospodářského prostředí a významem informací v tomto
prostředí. Informace, resp. znalosti se staly v současném hospodářském prostředí jedním
z nejcennějších podnikových zdrojů. Prudce rostoucí význam kvalitních a včasných infor-
mací pro úspěšnou existenci hospodářských subjektů se odráží v prudkém růstu informa-
tizace společnosti.
Informační systém je hlavním nástrojem podniku, pomocí kterého lze identifikovat

a analyzovat změny v okolí podniku (v hospodářském a právním prostředí, změny v tech-
nologiích, trendy i změny v konkurenčním prostředí) i změny v podniku samotném. Podnik
se pakmůže těmto změnám přizpůsobit, abymohl úspěšně obstát v konkurenčním boji.

11.2

Architektury informačních systémů

Výukový cíl 1: Znát typy architektur IS

Architektura informačního systému je vyjádření celkové koncepce informačního sys-
tému.Zahrnuje budoucí podobu systému, jednotlivé komponenty a vazbymezi nimi, vazby
na okolí podniku i na stávající organizační strukturu podniku. Architektura vytváří po-
měrně stabilní rámec pro řízení tvorby informačního systému, do něhož jsou postupně za-
čleňovány jednotlivé technologické a programové součásti v závislosti na potřebách a pod-
mínkách podniku.
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Každý informační systém většího rozsahu by měl mít definovanou vnitřní strukturu,
která umožní efektivně plnit funkce a cíle, pro něž byl navržen. Aby informační systém spl-
ňoval potřebné vlastnosti, musí také jeho architektura splňovat určité požadavky.

Pro architekturu je typická vysoká úroveň abstrakce. Zobrazuje strukturu a uspořá-
dání důležitých částí systému i způsob spolupráce jednotlivých subsystémůmezi sebou
i s okolím.
Je podporována hardwarová, softwarová i datová integrace – data jsou uložena pouze
jednou a přístupná všem aplikacím, uživatelské rozhraní se drží zažitých standardů,
jednotlivé softwarovémoduly spolu vzájemně komunikují a spolupracují.
Systémmusí být rozšiřitelný a parametrizovatelný – nebude problém rozšířit stávající
systém o další hardwarové a programové komponenty. Určité konstanty jsou nastavi-
telné přes uživatelské rozhraní (např. sazbaDPH při změně souvisejících předpisů).
Zpracování dat je efektivní a spolehlivé – spadá sem zajištění dostatečně rychlé odezvy
operací, zajištění konzistence dat při havárii systému, zabezpečení dat před zneužitím.
Architektura podporuje strategické cíle podniku – trendem je snižování nákladů, zvy-
šování kvality výrobků a služeb, zlepšení dobrého jména firmy, modernizace pracov-
ního prostředí. Architekturou by se tedy měli zabývat nejen odborníci na informační
systémy, ale takémanažeři, kteří díky tomumohou provádět kvalifikovanější rozhodo-
vání o informačních technologiích, inovacích, dodavatelích apod.

K architektuře se dá přistoupit z různých úhlů pohledu. Nejrozšířenějšími jsou klasický
pohled, který rozlišuje globální architekturu a dílčí architektury, amoderní pohled (tzv. ar-
chitektura 4+1 pohledů).

Globální architektura

Globální architektura je základní schéma znázorňující hrubou podobu informačního sys-
tému. V globální architektuře jsou vynechány veškeré detaily, aby byla co nejjednodušší
asrozumitelná.Architekturamáhierarchickoustrukturuadělí sedo tří vertikálníchúrovní,
které odpovídají obvyklému členění managementu (nižší, střední a vrcholový manage-
ment). Architektura má i svou horizontální dimenzi, kdy jednotlivé části odpovídají pod-
nikovým útvarů a funkcím (výroba, účetnictví, marketing…).
Globální architektura slouží také jako prostředek komunikace mezi zadavatelem a re-

alizátorem informačního systému, pomáhá při definici priorit nasazování informačního
systémudoprovozu.Dobře provedenýnávrh architektury systémupomáháminimalizovat
dodatečné náklady spojené s chybným zadáním nebo řízením podniku. Jednotlivé kompo-
nenty architekturymusí být v souladu s podnikovou strategií, funkčními a řídicími postupy
vpodnikuamusí zajišťovat flexibilnípřizpůsobeníměnícímsepodnikovýmprocesům.Glo-
bální architektura zahrnuje také specifikaci potřebného stupně spolehlivosti – odolnost
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proti technickým závadám, negativním zásahům obsluhy apod. Postupem času došlo ke
značné standardizaci základních stavebních bloků globální architektury. Tato standardní
architektura je zobrazována jako pyramida rozdělená podle tří úrovní řízení podniku (viz
obr. 11.1).

Obr. 11.1: Základní bloky globální architektury

Konkrétní podoba architektury systému je ovlivněna řadou faktorů. Předmět činnosti
podniku ovlivňuje vrstvu operativního řízení podniku. Organizační struktura (hierar-
chická nebo plochá, centrálně nebo decentralizovaně řízená) spoluvytváří způsob komu-
nikace mezi řídicími pracovníky. Je nutné brát v úvahu rozmístění jednotlivých pracovišť
podniku (jedna lokalita nebo dislokace na více místech), umístění některých pracovišť na
území jiných států (jiná legislativa a další odlišnosti zahraničního prostředí). Nezanedba-
telným hlediskem je možnost využití stávajícího technologického a technického vybavení
a personálních zdrojů v novém systému; v opačném případě bude třeba provést moderni-
zaci techniky a doškolit nebo nově vyškolit personál.

Operativní řízení podniku

TPS (TransactionProcessing System) reprezentuje druhy činností podniku na úrovni ope-
rativního řízení (krátkodobý horizont). Jejich funkce jsou prováděny rutinně, je požado-
vána vysoká rychlost odezev a spolehlivost. Hlavním úkolem je pořizování a aktualizace
dat, jejich evidence a základní přehledy. Tyto výstupy se používají ve vyšších vrstvách IS.
Skladba aplikací je velmi silně závislá na charakteru podniku (výrobní podnik, ma-

losériová nebo kusová výroba, hromadná výroba, podnik poskytující služby, obchodní
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společnosti). Na úrovni operativního řízení se nejčastěji používají aplikace podporující
konstrukční a technologické procesy – CAD (Computer Aided Design, konstrukce a ná-
vrhy), CAM (Computer Aided Manufacture, automatizovaná podpora řízení výrobních
provozů), MRP (Material Resource Planning, plánování zdrojů materiálu), ERP (Enter-
prise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů). Často se využívají také aplikace
typu CRM (Customer RelationshipManagement, řízení vztahů se zákazníkem), RIS (Re-
servation IS, rezervační systémy) či GIS (Geographic IS, kreslení, digitalizacemap, vytvá-
ření územníchmodelů) a další.

Taktické řízení podniku

MIS (Management Information System) podporuje taktické řízení podniku (střednědobý
horizont). Navazuje na vrstvu operativního řízení a na základě ucelených a sumarizova-
ných dat z TPS umožňuje kontrolovat a řídit základní podnikové aktivity. Na této úrovni se
provádějí především analýzy a zpracovávají se zprávy a přehledy. NaMIS jsou kladeny vy-
soké nároky v oblasti zajištění dostupnosti, bezpečnosti, zálohování a archivace dat a prů-
kaznosti operací. Důležitým faktorem je správná volba aplikačního softwaru a kvalita pou-
žitýchmetod a nástrojů.
Na taktické úrovni se řeší především oblasti týkající se analýzy, plánování, modelování

– např. správa zdrojů, řízení jakosti, marketing, lidské zdroje, legislativa či obchodně eko-
nomické aplikace (mzdy, účetnictví, finanční řízení).
Na MIS navazují systémy pro podporu rozhodování (DSS, Decision Support System),

které tvoří přechodmeziMISaEIS.Slouží propodporumetod rozhodovací aoperační ana-
lýzy.

Strategické řízení podniku

EIS (Executive Information System) obsahuje aplikace určené ke strategickému řízení
podnikuapropodporu vrcholového vedení (dlouhodobýhorizont).Aplikace využívají data
poskytovaná nižšími vrstvami (tj. TPS a MIS) i data z externích zdrojů. Pozornost je za-
měřena na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Jsou sledována i historická data
a vytvářejí se komplexní analýzy současného stavu, budoucího vývoje, prognózy a trendy.
Aplikace podporují vytváření nových pohledů na data, jejich agregaci a řazení do nových
souvislostí, vytváření časových řad a hledání vzájemných vazeb.
Na úrovni EIS se využívají specializované softwarové nástroje, které pracují s OLAP

technologií (On-lineAnalytical Processing). Základem je uložení dat ve vícedimenzionální
databázi. Dimenze jsou tvořeny různými pohledy na data – můžeme např. sledovat data
z pohledu ekonomického (obrat, zisk), časového a dalšího zvoleného pohledu (závody, zá-
kaznické segmenty apod.). Tento způsob uložení dat umožňuje rychle a pružně měnit jed-
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notlivé dimenze, tedy pohledy uživatele na data. Lze tak například snadno zjistit, jaký byl
zisk za první čtvrtletí u tržního segmentumalých a středních firem.
Počet uživatelů není velký (EIS je určen pro vrcholový management), nároky na zajiš-

tění provozu proto nejsou tak vysoké.Místo toho je kladen důraz na podporu uživatelů, re-
lativně jednoduché ovládání, přehlednost prezentace dat (včetně využití multimédií) a na
možnost průběžnýchmodifikací aplikací.

Kancelářské systémy

OIS (Office Information System) zastupuje sadu aplikací zaměřených na podporu kan-
celářských prací. Cílem je snížení nároků na administrativní operace, zjednodušení zpra-
cování dat, zvýšení formální úrovně výstupů, zrychlení a zefektivnění komunikace včetně
podpory týmové práce.
OIS nejčastěji zahrnuje textový procesor, tabulkový procesor, software pro tvorbu pre-

zentací, klienta elektronické pošty, plánovací kalendář, aplikace pro podporu týmové práce
a pro správu dokumentů.

Komunikace s okolím

EDI (ElectronicData Interchange) představuje aplikace zajištující elektronickou komuni-
kaci s okolímpodniku–dodavateli, odběrateli, zákazníky, bankami či státními institucemi.
V této oblasti se již v širokémměřítku prosadilo využití možností poskytovaných sítí Inter-
net.

Ověřovací test

1. Jaké části má globální architektura IS?
2. Jak tyto části souvisejí s procesy v podniku?

11.3

Dílčí architektury

Na globální architekturu navazují dílčí architektury prohlubující návrh do větších detailů
– funkční, procesní, datová, softwarová, hardwarová a technologická.

Procesní architektura popisuje klíčové procesy, které se řeší při interakci podniku
s okolím. Na nejvyšším stupni abstrakce je při modelování využit kontextový diagram,
který zobrazuje podnik a jeho vazby na okolí.
Funkční architektura navrhuje rozklad základních funkcí a služeb do dílčích funkč-
ních celků (až na úroveň elementárních funkcí).
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Nástrojem pro zobrazení je diagram datových toků (Data FlowDiagram, DFD), který
vyjadřuje tok dat a popis elementárních aktivit. Diagram znázorňuje klíčové prvky –
hlavní procesy, úložiště dat, prvky z okolí systému i datové toky mezi nimi. Procesy
reprezentují místa transformace dat, jejich činnost je aktivována datovými toky nebo
událostmi. Datové toky reprezentují vazby mezi prvky systému a úložiště dat slouží
k uchování potřebných dat. Diagram se tvoří na několika úrovních (dekomponuje se)
a pohled na systém se dále precizuje.
Datová architekturadefinuje použitou datovou základnupomocí entit, jejich atributů
a vazebmezi entitami.Entity lze chápat jako objekty reálného světa (např. faktura, ob-
jednávka, zaměstnanec). Entity jednoho typu mají stejnou strukturu a jsou popsány
svými atributy (např. u objednávky evidujeme její číslo, objednané zboží, jeho množ-
ství, objednatele,datumobjednáníatd.).Vazby(relace)definují souvislostmeziobjekty
jedné, dvou nebo několika entit. Důležitou vlastností vazeb je jejich mohutnost (kar-
dinalita), která udává, kolik instancí jedné entity se vztahu účastní. Při modelování je
použit entitně-relační diagram (ERD), který zobrazuje entity a vztahymezi nimi.
Softwarová architektura specifikuje, z jakých programových komponent se bude celý
systém skládat, určuje funkce jednotlivých komponent, jejich vstupní a výstupní data,
algoritmy transformace dat a vývojové prostředí. Softwarová architektura také defi-
nuje vzájemnou spolupráci jednotlivých programovýchmodulů. Základními typy soft-
warové architektury jsou lineární, hierarchická, vrstvená a síťová architektura.
Hardwarová architekturaurčuje technické vybavení informačního systému. Jedná se
nejen o servery, pracovní stanice, tiskárny a ostatní zařízení, ale i jejich vzájemné pro-
pojení, použití záložních zdrojů napájení a zálohovacích zařízení.
Technologická architektura propojuje datovou, softwarovou a hardwarovou archi-
tekturu.Definuje způsob zpracování dat (interaktivní, dávkové, řízené událostmi, cen-
tralizované, distribuované), způsob práce aplikací (klient–server, peer-to-peer) a stan-
dardy uživatelského rozhraní.

Horizontální struktura

Jiným pohledem na strukturu informačního systému je pohled z hlediska jednotlivých slo-
žek podniku využívajících tento systém. Při členění podniku na několik středisek jsou vy-
tvářeny pro jednotlivá střediska jejich subsystémy. Při dalším členění středisek na oddělení
a útvary vzniká stromová struktura. Příklademmohou být subsystémyVýroba,Marketing,
Management, Účetnictví a další členění subsystému Výroba na Nákup surovin, Kontrolu
zásob apod.
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Vrstvená architektura

V současnosti do pojmu architektura patří vnitřní systémová architektura a struktura im-
plementačníchvrstevumožňujícípřenášet systémmezi různýmiprostředími (jinýoperační
systém, změna databáze). Tato struktura se nazývá vrstvená architektura.
Nejjednodušším (a nejstarším) případem vrstvené architektury je jednovrstvá architek-

tura, kdy všechny operace řešil jediný subsystém (tedy celý systém). Později vznikaly dvou-
vrstvé systémy pracující v režimu klient–server. Na straně serveru byla databázová vrstva,
na straně klienta fungovala aplikační logika i prezentace dat uživateli. S růstem počtu da-
tabázových systémů, operačních systémů, požadavků na tvorbu integrovaných systémů
a různých zařízení, pomocí kterých jemožno budovat informační systémy, došlo ke vzniku
třívrstvé architektury s těmito vrstvami:

prezentační vrstva,
aplikační vrstva,
datová vrstva.

Obr. 11.2: Schéma třívrstvé architektury

Na nejnižší úrovni je datová vrstva reprezentovaná databázovým systémem poskytují-
cím společnou datovou základnu různým dílčím systémům integrovaného informačního
systému. Datová vrstva zajišťuje funkce pro vkládání, získávání a modifikaci dat, kontro-
luje integritu ukládaných dat, provádí jejich předzpracování a agregaci. Označuje se též
jako backend.
Prostřední vrstvou je aplikační vrstva, která realizuje veškeré transformace (operace

a výpočty) vstupních a výstupních dat. Zajišťuje například funkčnost aplikací, bezpečnost
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systému, transformaci dat, integritu dat a řadu dalších funkcí. Protože leží mezi datovou
a prezentační vrstvou, bývá označována pojmemmiddleware.Middleware je v komerčním
světě též používán pro aplikační servery. V případě realizace v prostředí webu je middle-
ware řešen skripty na straně serveru.
Nejvyšší vrstvou (tedy nejblíže k uživateli systému) je prezentační vrstva (frontend),

která zajišťuje prezentaci výsledků a komunikaci s uživatelem (uživatelské rozhraní).
Podle rozsahu zajišťovaných funkcí rozlišujeme klientské programy na tlusté a tenké

klienty. Činnost tlustého (těžkého) klienta pokrývá prezentační vrstvu a zasahuje také do
vrstvy aplikační. Funkcionalita tenkého (lehkého) klienta je omezena na co nejjednodušší
zprostředkování vstupu a výstupu mezi informačním systémem a uživatelem, tj. prezen-
tační vrstva je oddělena od ostatních vrstev. Většinou jemožné provozovat tenké klienty na
různých zařízeních (osobní počítače, PDA – kapesní počítače, mobilní telefony) a operač-
ních systémech (MSWindows,Linux,WindowsMobile,…).Vpřípadě realizace informač-
ního systému v prostředí webu je klientem libovolný internetový prohlížeč.

Ověřovací test

3. Z jakých částí se skládá dílčí architektura IS?
4. Které vrstvy obsahuje třívrstvá architektura a jaká je jejich funkce?

Architektura 4+1 pohledů

Každý pohled odpovídámodelu v dokumentaci systému.
Architektura4+1pohledů vychází z toho, že architekturamábýt viděna z různýchúhlů

pohledu. Každý pohled odpovídámodelu v dokumentaci systému.
1. Logický pohled vyjadřuje logickou strukturu IS z hlediska výsledné funkčnosti, iden-

tifikuje hlavní subsystémy a vazby mezi nimi. Je důležitý zejména pro analytiky a de-
signery.

2. Implementační pohled popisuje organizaci softwarových modulů, rozdělení IS do jed-
notlivých komponent a je důležitý zejména pro programátory.

3. Procesní pohled se soustředí na zpracování procesů, chování systému, rozšiřitelnost,
výkonnost a zotavení z chyb. Zajímá především systémové integrátory.

4. Pohled nasazení se týká instalace a zavedení systému a navázání systému na topologii
hardwarových a dalších softwarových komponent. Zajímá všechny tvůrce systému.

5. Pohled případů užití (use case pohled) se týká používání, pomáhá odhalit základní po-
žadavkynaarchitekturu systému,poskytuje zpětnouvazbunavěcnépožadavkypři tes-
tování. Zajímá koncové uživatele.
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11.4

Životní cyklus informačního systému

Výukový cíl 2: Znát fáze životního cyklu IS

Informační systém, stejně jako jiné produkty, prochází od okamžiku rozhodnutí o jeho na-
sazení v podniku až do ukončení jeho používání různými fázemi. Souhrnně je sled všech
fází nazýván životním cyklem informačního systému.

Úvodní studie

Úvodní studie je první z řady dokumentů, které vznikají při tvorbě informačního systému.
V úvodní studii se odráží cíl podniku při zavádění informačního systémuna základě podni-
kové strategie, obsahuje analýzu aktuálního stavu v podniku, identifikaci problému v aktu-
álně používaném informačním systému a v hrubých rysech nastiňuje návrh nového infor-
mačního systému dekomponovaný na úroveň jednotlivých subsystémů. Dále může obsa-
hovat odhadovanou časovou náročnost, odhad nákladů na pořízení informačního systému
a stanovení přínosu pro podnik.
Úvodní studie je dokument, který předkládají uchazeči při výběrovém řízení na zave-

dení informačního systému v podniku. Proto jsou součástí úvodní studie také informace
pro podnikový management, dopady na organizaci práce, pracovní a sociální aspekty za-
vedení informačního systému (požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, zvýšení efektivity
práce, redukcepočtu zaměstnanců).Součástí úvodní studie jsou také technické specifikace
požadavků na softwarové a hardwarové vybavení.

Analýza

Před návrhem řešení je nezbytné provést analýzu problému. Analýza je prováděna z něko-
lika různých hledisek, především je věnována pozornost procesnímu, funkčnímu a dato-
vému hledisku. Během procesu analýzy jsou vytvářeny různé modely sloužící ke komuni-
kaci mezi zadavateli a analytiky. Mezi běžně vytvářené modely patří kontextový diagram
(reprezentuje vazby systémuna své okolí), funkčnímodel (reprezentovaný diagramemda-
tových toků), datový model (entitně-relační diagram), matematický model. Pro reprezen-
tacimodelu sepoužívá různých foremzápisu–prostý slovní popis (případně zjednodušený
strukturovaný jazyk), grafické znázornění, matematický popis, matice chování a jiné. Vý-
sledkem analýzy je rozbor problému a označení problematických partií spolu s návrhem
řešení.
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Globální návrh

Základní návrh provedený v úvodní studii je v globálním návrhu rozveden do větších de-
tailů. Fáze globálního návrhu je prováděna na logické úrovni, tedy obecně a nezávisle na
určité konkrétní hardwarové a softwarové platformě.
Při návrhu hardwaru jsou specifikovány požadavky na počty a rozmístění jednotlivých

terminálů, požadavky na servery, požadavky na rychlost odezvy a přenosovou kapacitu da-
tových spojů. Návrh softwarové části systému zahrnuje návrh architektury (určení jednot-
livých vrstev), definici standardu pro komunikaci mezi jednotlivými moduly (protokoly),
standardy v oblasti uživatelského rozhraní (konzistentní chování všech modulů k uživa-
teli), specifikace požadovaných rychlostí odezvy a také způsob zpracování úloh (interak-
tivní, dávkové).
Je vytvořen podrobný datovýmodel odpovídající charakteru dat zpracovávaných v pod-

niku(objem, forma,obsah,dobauchování). Jeprovedenahlubokádekompozice funkčního
modelu (až na úroveň transakcí), reakce na události, vstupní a výstupní data transakcí a je-
jich transformace spolu s vymezenímstupně automatizace (akce spouštěnénapřání uživa-
tele, akce spouštěné automaticky). Na základě provedené analýzy jsou specifikovány role
uživatelů, kteří budou s informačním systémem pracovat. Jsou definována oprávnění jed-
notlivých uživatelů nebo celých skupin v rámci celého podniku a také potřebná kvalifikace
těchto uživatelů.

Detailní návrh

Přidetailnímnávrhusepřechází od logickéhonávrhuk fyzickému, tj. jsouužnavrženykon-
krétní hardwarové a softwarové komponenty systému. Jsounavrženy specifikace počítačů,
tiskáren, síťovýchprvků a dalšího vybavení (např. snímače čárového kódu), jejich umístění
v jednotlivýchmístnostech a potřebné stavební úpravy. Na úrovni softwaru je zvolen data-
bázový systém (relační databáze, strukturovaný soubor), struktura jednotlivých záznamů
a datové typy. Je proveden odhad četnosti přístupů k databázi (což spolu s požadavky na
rychlost odezvy určuje požadavky na hardware), frekvence ukládání nových dat a tím i ná-
růst velikosti databáze (důležité informace pro návrh způsobu zálohování), jsou navrženy
formuláře pro vstup dat a tiskové sestavy (výstupy přizpůsobené podnikové kultuře – jed-
notné záhlaví, použití hlavičkového papíru apod.). Jsou definovány jednotlivé moduly in-
formačního systému spolu s jejich vstupy a výstupy.
Dále je stanovena metodika tvorby a transakce ve funkčním modelu jsou dekompono-

vány na úroveň jednotlivých kroků. Na základě toho jsou navrženy algoritmy zpracování
dat. Výběr programovacího jazyka pro realizaci informačního systému ovlivní možnosti
tvorby knihoven funkcí a vzorových řešení programu. Pro zajištění kvalifikované obsluhy
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jsouplánovánaškolení a jejichobsah.Umenšíchprojektůsplývádetailnínávrhsglobálním
návrhem.

Implementace

Implementací se rozumí realizace informačního systému podle specifikací v detailním ná-
vrhu. Nakupuje se hardwarové vybavení a je prováděna instalace základního softwaru.
Dále je třeba vytvořit databázedle specifikací uvedených vdetailnímnávrhuanaplnit je po-
čátečními daty. V této fázi mohou být použita i testovací data, ale je třeba připravit převod
dat z původního (nahrazovaného) systému do nového systému. Je nutné zvolit metodu za-
vádění informačníhosystému(kompletní zavádění, postupnézaváděnípoodděleníchnebo
po jednotlivýchmodulech).
Programové moduly a aplikace jsou vytvářeny podle vzorových řešení nebo jsou použí-

ványnástrojepro jejich tvorbu (CASEaRADnástroje10). Průběh tvorbyaplikací bymělbýt
provázen tvorbou dokumentace – uživatelské (pro účely školení), provozní (nezbytné pro
zajištění správného provozu systému) a programátorské (pro dodatečné úpravy a opravy
chyb).Aplikace jsou testoványna správnost poskytovaných výsledků (provádí se verifikace
a validace), je kontrolována požadovaná rychlost odezev a výsledky testu jsou zohledněny
při dalším vývoji aplikací. Během implementace je možné začít provádět základní školení
uživatelů.

Zavádění systému do provozu

Zavádění informačního systému zahrnuje instalaci, konfiguraci a testování hardwaru
a softwaru potřebného pro provoz systému. Týmu zajišťujícímuprovoz systému je předána
uživatelská a provozní dokumentace a soubor operačních postupů (posloupnost kroků při
startování a ukončení chodu systému, postup aktualizace systému, obnova systému po vý-
padku, postup při vzniku chyby).
Během zavádění informačního systému dochází k souvisejícím změnám v organizaci

podniku – vstupují v platnost nové organizační předpisy a směrnice, jsou prováděny po-
třebné personální změny.Uživatelům jsou distribuována přihlašovací jména a hesla (popř.
čipové karty apod.), jsou pořádána školení v používání informačního systému i zajištění
jehoprovozu. V systému jsou zavedenaprovozní data a jsouprováděny zátěžové testy. Fáze
zavádění končí pozitivním vyhodnocením akceptačních testů. Po splnění všech podmínek
přechází nový systémdo rutinníhoprovozu.Původní systém jepakbuďcelý odstaven, nebo
je zachován přístup pro omezený počet uživatelů (především kvůli zpětné analýze za pro-

10ComputerAidedSoftwareEngineering (počítačempodporované softwarové inženýrství),RapidApplication
Development (rychlý vývoj aplikací).
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vozní období). Celý proces zavádění by seměl držet stanoveného harmonogramu, aby pře-
chod od starého systému k novému byl uskutečněn v krátké době bez zbytečných průtahů.
Zavádění lze řešit několika způsoby.
Při použití souběžné strategie jsou po nějakou dobu v provozu oba systémy (původní
i nový) současně. Tato strategie je náročná na kapacity.
Při uplatnění pilotní strategie se systém zavede a vyzkouší v jednomoddělení podniku,
po odsouhlasení je zaveden v celém podniku.
Postupná strategie doporučuje zavádění informačního systémupo jednotlivýchmodu-
lech.
Ve výjimečných případech lze využít i nárazovou strategii, kdy je původní systém vy-
střídán novým takřka bez přechodové fáze.

Provoz a správa

V průběhu provozování systému dochází k údržbě hardwaru i softwaru. Hardwarové zá-
vady jsou řešeny prostřednictvím servisních oprav nebo nákupem nového zařízení. Může
probíhat postupnéposilování výkonunebovytváření záložních serverůpropřípadvýpadku
produkčních serverů (zvýšení redundance komponent). Zásahy do softwaru informačního
systému jsou prováděny v případě opravy nalezené chyby nebo při modifikaci na základě
přání uživatelů. Všechny požadavky na úpravu jsou předmětem jednání s dodavatelem sys-
tému, který vyhodnotí náročnost modifikace a stanoví cenu za tyto úpravy. Součástí reali-
zace úprav je i aktualizace dokumentace a případněmůže zahrnovat i přeškolení.

Ukončení provozu

Poslední fází životního cyklu informačního systému je ukončení jeho provozu, který větši-
nou probíhá souběžně s nasazením nového systému do provozu. Je proveden převod data-
bází do nového systému, systém je zazálohován a všechny další operace jsou prováděny na
novém systému. Důvody pro nahrazení stávajícího systémumohou být různé – systém již
nevyhovuje situaci v podniku, výrobce ukončil podporu, podnik byl koupen jinou společ-
ností, která využívá vlastní informační systém.

Ověřovací test

5. Jaké jsou fáze životního cyklu IS?

208 Informační systémy



Modely životního cyklu

11.5

Modely životního cyklu

Výukový cíl 3: Znát různé modely životného cyklu IS

V praxi nejsou jednotlivé fáze životního cyklu řešeny lineárně tak, jak jsou v této kapitole
uvedeny, ale některé fáze se mohou překrývat nebo opakovat. Existuje několik ověřených
modelů řízení návrhu a vývoje informačního systému, z nichž jmenujme model vodopád,
iterativní model, model výzkumník a model prototypování. Při reálné práci na systému
často není využíván jeden konkrétní model, ale spíše kombinace uvedenýchmodelů.

Model vodopád

Při vývoji podlemodelu vodopád jsou jednotlivé fáze striktně odděleny. Postupdodalší fáze
řešení nastává ažpoúplnémaúspěšnémvyřešení předchozí fáze, návrat ke dřívějším fázím
není možný. Realizace systému tímto způsobem je možná pouze za předpokladu, že zada-
vatel znápřesně svojepotřeby (je schopenpřesnědefinovat svépožadavky), nedochází k je-
jich změně v průběhu času, nedojde ke změně využívaných technologií a řešitel je na tak
vysoké úrovni, že je schopen tímto způsobem pracovat.
Model vodopád určuje pořadí jednotlivých fází podle jejich logického sledu – definice

požadavků, analýza, návrh, implementace, testování a zavádění (viz obr. 11.3).
Nevýhodou tohoto způsobu řízení je fakt, že provozuschopný informační systém vzniká

až v pozdějších etapáchprojektu apřípadnénedostatky jsoudetekovány až v závěru vývoje.
Odstranění zjištěných nedostatků je pak tím obtížnější a nákladnější (časově i finančně),
v čím dřívější fázi vznikly.

Iterativní model

Iterativní model vyžaduje aktivní účast zadavatele projektu. Po provedení analýzy, návrhu
a implementace jsou shromážděny požadavky uživatelů a je provedena nová iterace cyklu
analýza, návrh, implementace. Připomínky vznikají často až v průběhu řešení, když si uži-
vatelé uvědomí své potřeby a možnosti, které jim systém poskytuje. Po zapracování všech
připomínek, na kterých se zadavatel s dodavatelemdohodli, je vytvořena, otestována a pře-
dána k provozu konečná verze systému. Výhodou tohoto modelu je spoluodpovědnost za-
davatele za rozsah řešených funkcí a plnění požadavků daných úvodní studií. Další vý-
hodou je také skutečnost, že je zadavatel dobře informován o postupu prací na projektu.
Schéma iterativníhomodelu je zachyceno na obr. 11.4.
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Obr. 11.3:Model vodopád

Model výzkumník

Při práci metodou výzkumník je možné zasahovat do již dříve provedených etap a v nich
provádět modifikace. Předání do provozu se provede, pokud zadavatel systém akceptuje.
Na rozdíl od iterativního modelu nejsou prováděny vždy znovu všechny fáze analýzy, ná-
vrhu a implementace. Při řízení projektu tímto způsobem je velmi obtížné odhadnout ča-
sové i finanční náklady a také plán plnění jednotlivých etap. Schéma modelu výzkumník
ilustruje obr. 11.5.
Dalšímproblémemjedokumentace,kterásemusíprovádětprůběžně.Tvorbadokumen-

tace v počátku projektu bez následných aktualizací nedokumentuje výsledný produkt, na-
opak při dokumentaci pouze výsledného produktu není z dokumentace patrné, jakým způ-
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Obr. 11.4: Iterativní model

Obr. 11.5:Model výzkumník

sobem se dospělo k řešení (není ani patrné, jaký byl původní rozsah zadání). Také existuje
riziko, že nebude udržen rovnoměrný rozvoj všech modulů a dojde k přílišnému soustře-
dění pozornosti na jeden určitý modul a ostatní moduly budou strádat.

Informační systémy 211



Modely životního cyklu

Prototypování

Smyslem prototypování je zrychlená tvorba systému, kdy je řešena pouze určitá část vý-
sledného systému. Při prototypování může být velmi rychle navrženo uživatelské rozhraní
(vstupní formuláře, výstupní sestavy), ale tyto formuláře nemusejí být plně funkční (např.
prototypnebude schopenukládat data). Jinýmpříklademmůžebýt vytvoření prototypuur-
čité transakce nebo algoritmu a následné ověření správnosti chování prototypu zadavate-
lem.
Poznatky získané při tvorbě prototypu jsou pak využity při všech fázích realizace infor-

mačního systému.Prototypy samotnépaknejsouvyužity ve výslednémproduktu, ale slouží
pouze jako komunikační prostředekmezi realizátorem a zadávajícím podnikem. Role pro-
totypu je zachycena na obr. 11.6. Prototyp systému, který je schopen základní manipulace
s daty, je velmi užitečný při vyjasňování představ zadavatele o budovaném systému. Proto-
typování se velmi často umenších systémůkombinuje smetodou výzkumník, ale při tvorbě
rozsáhlých systémů se nepoužívá v takovém rozsahu především z ekonomických důvodů.

Ověřovací test

6. Charakterizujte jednotlivémodely životního cyklu IS.

Literatura a odkazy

Oblast informačních systémů je velmi rozsáhlá a v tomto textu jsme se tak seznámili pouze
s úvodem. Zájemce odkazujeme na bohaté literární zdroje, které se věnují podnikovým in-
formačním systémům.
Basl, J.Podnikové informační systémy. 2. vyd. Praha:Grada, 2008. 283 s. ISBN978-80-247-

-2279-5.
Gála, L., Pour, J., Toman,P.Podniková informatika.1. vyd. Praha:Grada, 2006. 482 s. ISBN

80-247-1278-4.
Sodomka, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006.

351 s. ISBN 80-251-1200-4.

Shrnutí kapitoly

Předmětem výkladu 11. kapitoly je úvod do informačních systémů. Kapitola je věnována
především popisu architektury IS, různým typům architektur a také životnímu cyklu IS,
který popisuje vývoj systému.
1. Typy architektur IS.

Architektura IS se zabývá, podobně jako ve stavebnictví, návrhem informačního
systému. Rozlišuje se globální architektura a dílčí architektury.
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Obr. 11.6: Prototypování

Globální architektura se na IS dívá jako na celek a IS rozděluje podle toho, na jaké
úrovni řízení se používá. Rozlišuje se část pro operativní, taktické a strategické ří-
zení, pomocné části souvisejí s kancelářskými aplikacemi a elektronickoukomuni-
kací.
Dílčí architektura zahrnuje funkční, procesní, datovou, softwarovou, hardwaro-
vou a technologickou architekturu a zkoumá IS z různých úhlů pohledu.

2. Fáze životního cyklu IS.

Používání IS prochází různými fázemi. Jako první se provádí úvodní studie a ana-
lýza, poté globální a detailní návrh, následuje implementace, uvedení do provozu,
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provozasprávaapři změněsituace jeposlední fázíukončeníprovozu(obvykle spo-
lečně s přechodem na nový IS).

3. Různémodely životného cyklu IS.

Při projektování IS se používají různé modely životního cyklu IS, které odrážejí
různé styly práce.Model vodopád obsahuje relativně samostatné, na sebe navazu-
jící fáze. Iterativní model pracuje s provázanými fázemi, je možné se vracet k dří-
vějším fázím. Model výzkumník rovněž umožňuje se vrátit, ale nemusejí se znovu
provádět všechny fáze cyklu. Další možností je prototypování, vytvoření částečně
funkčního vzoru.

Přehled nových pojmů

Informační systém: uspořádaný souhrn prvků a činností spolu s jejich vlastnostmi
a vztahy. Transformacemi dat v jednotlivých prvcích systému se vytvářejí informace pro
uživatele.

Informační technologie: zahrnují technické a programové prostředky i jejich metodické
a znalostní zázemí, které slouží ke zpracování a poskytování informací.

Informační strategie: jednazestrategiípodniku,kteráse týká informačníchzdrojů, služeb
a technologií, integruje IS/IT do globální strategie podniku.

Architektura informačního systému: návrh budoucí podoby IS, jednotlivé komponenty
systému a vazbymezi nimi.

Globální architektura: základní schéma, které znázorňuje hrubou podobu vytvářeného
informačního systému, rozlišují se zde tři základní úrovně (transakční,manažerská a vý-
konná).

TPS (Transaction Processing System): část IS určená pro operativní řízení.

MIS (Management Information System): část IS určená pro taktické řízení.

EIS (Executive Information System): část IS určená pro strategické řízení.

OIS (Office Information System): část IS pro podporu kancelářských prací.

EDI (Electronic Data Interchange): část IS pro elektronickou komunikaci s okolím pod-
niku.

Procesní architektura: dílčí architektura, která definuje procesy týkající se podniku.

Funkční architektura: dílčí architektura, která navrhuje rozklad základních funkcí a slu-
žeb do dílčích funkčních celků.

Datováarchitektura: dílčí architektura, kterádefinujepoužitoudatovouzákladnupomocí
entit a relací mezi nimi.
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Softwarová architektura: dílčí architektura, která specifikuje, z jakých programových
komponent se bude celý systém skládat.

Hardwarováarchitektura: dílčí architekturaurčujícíurčuje technickévybavení informač-
ního systému.

Technologická architektura: dílčí architektura, která propojuje datovou, softwarovou
a hardwarovou architekturu.

Třívrstvá architektura: architektura, která obsahuje prezentační, aplikační a datovou
vrstvu.

Tenký klient: klient pokrývající prezentační vrstvu systému.

Těžký klient: klient pokrývající prezentační a aplikační vrstvu systému.

Životní cyklus: souhrn jednotlivých fází používání IS.

Klíč k ověřovacím cvičením

1. Jaké části má globální architektura IS?
Architektura zahrnuje části určené pro řízení (TPS,MIS, EIS) a pro podporu podniko-
vých procesů (OIS, EDI).

2. Jak tyto části souvisejí s procesy v podniku?
TPS slouží pro operativní řízení, MIS pro taktické a EIS pro strategické řízení. OIS se
využívá pro podporu kancelářské práce a EDI pro elektronickou komunikaci.

3. Z jakých částí se skládá dílčí architektura IS?
Dílčí architektura zahrnuje funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou
a hardwarovou architekturu.

4. Které vrstvy obsahuje třívrstvá architektura a jaká je jejich funkce?
Třívrstvá architektura obsahuje prezentační vrstvu (komunikace s uživatelem), apli-
kační vrstvu (transformace dat) a datovou vrstvu (uložení dat v databázi).

5. Jaké jsou fáze životního cyklu IS?
Úvodní studie, analýza, globální návrh, detailní návrh, implementace, uvedení do pro-
vozu, provoz a správa, ukončení provozu.

6. Charakterizujte jednotlivé modely životního cyklu IS.
Model vodopád obsahuje relativně samostatné, na sebe navazující fáze. Iterativní mo-
del pracuje sprovázanými fázemi, jemožné se vracet kdřívějším fázím.Model výzkum-
ník rovněžumožňuje se vrátit, alenemusejí se znovuprovádět všechny fáze cyklu.Další
možností je prototypování, vytvoření částečně funkčního vzoru.
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