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•Stanovte si cíl: co chcete získat a k čemu

•Hledejte bedničky, klidně od prostředka, 
ale jen za jeden konec

•Slyšte, poslouchejte, naslouchejte.

•Buďte proaktivní a kreativní: nečekejte 
jen co Vám kdo řekne 

•Vše kreslete/pište = pracujte, nemelte jen 
pusou

Shrnutí závěrem
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• analytik a architekt SW informačních systémů s 15 lety praxe
• Informační systém Městské policie Brno

• Správa serverových systémů TIC a VZMB Brno
• MZe | MPSV• Evropské R&D projekty
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Co znamená analýza?

Dle definice:

Rozložení komplexního tématu/systému na 
menší, lépe uchopitelné, části.



Psyhologická

Co znamená analýza?

Datová
Ekonomická

Dle oblasti aplikace a dle části ontologie:

TechnickáMedicínská

Obchodní

LingvistickáHudební

Procesní

Softwarová

Matematická

Statistická

VztahováLiterární

Systémová



Co znamená analýza?
Jedno z možných dělení1 dle použitých technik:
• Popisná (Descriptive: Roztřídit, popsat)
• Výzkumná (Exploratory: Nalézt vztahy)
• Deduktivní (Inferential: Vzorek aplikovat na celek)
• Prediktivní (Predictive: Dle historie předvídat 

budoucnost)
• Příčinná/Kauzální (Causal: Jak změna jedné 

proměnné ovlivní jinou – popis hodnot.)
• Následková (Mechanistic: Úplný popis 

mechanismů jak změna proměnných ovlivňuje 
jiné.)

[1] Jeffry Leek, John Hopkins Bloomberg School of Public Health
https://datascientistinsights.com/2013/01/29/six-types-of-analyses-every-data-scientist-should



Co znamená analýza v SW návrhu:
Jedno z možných dělení1 dle použitých technik:
• Popisná (Descriptive: Roztřídit, popsat)
• Výzkumná (Exploratory: Nalézt vztahy)
• Deduktivní (Inferential: Vzorek aplikovat na celek)
• Prediktivní (Predictive: Dle historie předvídat 

budoucnost)
• Příčinná/Kauzální (Causal: Jak změna jedné 

proměnné ovlivní jinou – popis hodnot.)
• Následková (Mechanistic: Úplný popis 

mechanismů jak změna proměnných ovlivňuje 
jiné.)

[1] Jeffry Leek, John Hopkins Bloomberg School of Public Health
https://datascientistinsights.com/2013/01/29/six-types-of-analyses-every-data-scientist-should



Co znamená analýza v praxi?

• Práci si informacemi, tj. jejich:

A proč se to všechno vlastně dělá? K čemu to je?

Zde odpovíme!

Jak a na co se ptát

Kde (z čeho) získat odpovědi
Nalezení (zjištění)

Uchopení (pochopení – systematizace)

Ukotvení (záznam)

Využití (záznamu)



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Základem je správná otázka

• Ta vychází z toho: „Čeho chceme docílit?“

• Jak tuto otázku určit zjistíme až ve 4 fázi –
Využití.

• Ovšem tato otázka je – pokud se bavíme o 
designu informačních systémů –
„zodpovězena“ pomocí některých základních 
oblastí a otázek, které jsou přítomny vždy…



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Základní otázky (funkční!) pro SW IS

• CO? (data)

• JAK?/KDY? (proces)

• JAK TO MÁ VYPADAT? (I/O – sestavy)

(obrazovky)

(stránky)

(reporty)

• KDO? (proces  v organizaci =>

aut/auth)

Otázky vyplývají z:
• Toho, co potřebuje 

programátor znát
• Co ovlivňuje cenu 

aplikace nejvíce 
(metoda funkčních 

bodů)

Ještě máme tzv. 
„nefunkční“ (všeobecně 

platné požadavky):
• Architektonické

• Bezpečností
• Výkonnostní
• Použitelnost

• Školení
• Dokumentace

• …. (pozor, tady se nám skrývají i ty nefunkční!)



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Informační systém ale nemusí být vždy 
jen software!

Ale třeba také:
 Způsob předávání a uchovávání ústních informací

 Papírová kartotéka a systém práce s ní
 Vedení spisové služby - Spisový a skartační řád 

 Nástěnka (a co s ní)



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Příklad - EPC Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Kde informace najít? (forma)
•POZOROVÁNÍM (a kladením správných otázek) => dále viz „Dotazem“
•V zadávací dokumentaci (a kladením správných otázek)

V textu (lexikálně)

V textu (referenčně – odkazy do zákona, vyhlášek, standardů, vnitřních 

směrnic…)
•V přechozích analýzách či výsledných produktech (software) (a kladením…)

Nutnost pochopit metodiku předchozího analytika, může zavádět
•Dotazem - dialogem

S kým:

Zákazník interní (skutečný / virtuální) / externí

Brainstorming

Nejdražší

Tazatel může působit jako neodborný

Vhodné jen pro doplnění – dialog, kdy obě strany od začátku chápou 

problémovou doménu a řeší ad-hoc jen některé kusy

Tzv. „řešitelský 
tým“ nebo 

také „garanti“



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Kde informace najít? (postup)

• Lexikálně v textu:
1. Substantiva (podměty)
2. Predikáty (přísudky)

3. Objekty (předměty)

• Reference:
Zjevné (odkazy na zákony)
Skryté (nové, doposud nedefinované pojmy)

Ukázka z praxe: Zadávací dokumentace



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

...

Příjemce dotace
=

podpořená osoba

příjemce dotace
=

podpořená osoba
??



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

informacím o projektu

dat(a) projektu

příjemci

podpořené osoby

akce

číselníky

indikátory

reporty

data získaná z okolních..

{id projektu, název, datum zveřejnění…}

{typ stavu}

{typ indikátoru, časové rozlišení, hodnota…}

No a tohle už jsou
nám známé bedničky!



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

...

...



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

CO má být přesně 
obsahem 

dokumentu 
„Oznámení“? 

??
?

?
? ??

???



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Kde informace najít? (postup)

• V přechozích analýzách či výsledných 
produktech (software)

Nutnost pochopit metodiku/notaci 

předchozího analytika, může zavádět

Ukázka z praxe: Transfer z jiné notace



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Číselník

+ ID

+ Nazev

+ Popis

Verze

+ Cislo

+ Popis

+ Platnost od

+ Platnost do

Data

+ Data

Sloupce

+ Nazev

+ Popis

+ Poradi

Řádek

+ PlatnostOd

+ PlatnostDo

Proxy

+ URI

Hodnota

+ Hodnota

Kategorie

+ Kod

+ Nazev

+ Popis

Notifikace

+ URI

+ Email

+ System

Uživ atel

+ System

Událost

+ Typ

+ Datum

Stav

+ Kod

+ Nazev

Omezení

Validace

Aplikační skupina

Datov á v erzeRegistrov á v erze

Sloupec registrov é 

v erze

+ XPath

Sloupec datov é 

v erze

Diagram znázorňuje jádro doménového modelu evidence 

Číslníků. Základní předpoklady této evidence jsou:

 Verzování - číselník může existovat ve více verzích

 Datové číselníky - strukturu i data číselníku může 

nadefinovat uživatel dynamicky

 Registrové číselníky - struktura je definována v evidenci 

Číselníků, ale data jsou načítána z externího zdroje 

(registru)
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Jádro evidence Číselníků

Číselník

Sloupec

Hodnota

Řádek

Verze

Validace

Událost

Notifikace

Proxy

Data

Uživatel

Omezení

Stav verze

Kategorie

Entita číselník obsahuje základní metadata číselníku, 

dále je vše vázáno přes entitu Vereze. Číselník může 

obecně existovat ve více verzích, které mohou být v 

různých stavech - od rozpracovaný až po 

publikovaný. V jednu chvíli může existovat právě 

jedna publikovaná verze.

V systému je možné pracovat se dvěma typy 

číselníků:

 Datové - mají definovanou vlastní strukturu - 

sloupce, řádky, hodnoty

 Registrové (proxy) - čerpají data z externích 

zdrojů a v podobě XML je ukládají a poskytují 

transformované v rámci rozhraní modulu 

číselníků
Import

Plán notifikací

Oprávnění

Log změn
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D_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Nazev_radku: nvarchar(50)

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

* Verejny: bit

 Export: bit

 Zkratka: nvarchar(20)

 Hierarchicky: bit

 Nazev_DB_tabulky: nvarchar(50)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 ExId: int

«PK»

+ PK_Ciselnik(uniqueidentifier)

C_SYSTEM

«column»

*PK Kod: nvarchar(32)

* Nazev: nvarchar(100)

* Zkratka: nvarchar(20)

 Popis: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

 Externi: bit

 FK Zdroj_Parent_Kod: nvarchar(32)

«FK»

+ FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«index»

+ IXFK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«PK»

+ PK_C_Ciselnik_uzivatelu(nvarchar)

D_DATA

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Data: nvarchar(max)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Data(uniqueidentifier)

D_HODNOTA

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_sloupec: uniqueidentifier

*FK Id_radek: uniqueidentifier

* Hodnota: nvarchar(500)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_D_Hodnota_D_Sloupec(uniqueidentifier)

+ FK_Hodnota_Radek(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_Hodnota_D_Sloupec(uniqueidentifier)

+ IXFK_Hodnota_Radek(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Hodnota(uniqueidentifier)

D_NOTIFIKACE

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Nazev: nvarchar(100)

 Poznamka: nvarchar(255)

 Platnost_do: datetime2(7)

 Platnost_od: datetime2(7)

 FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

 FK System_Kod: nvarchar(32)

 FK Kategorie_Kod: int

 Email: nvarchar(100)

 Chyba: bit

 Zmena_stavu: bit

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 URI: nvarchar(512)

«FK»

+ FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02(nvarchar)

+ FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE(int)

+ FK_Notifikace_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Notifikace(uniqueidentifier)

D_OMEZENI

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_uzivatel: uniqueidentifier

*FK Id_sloupec: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«FK»

+ FK_Omezeni_D_Sloupec(uniqueidentifier)

+ FK_Omezeni_Uzivatel(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Omezeni(uniqueidentifier)

D_PROXY

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_verze: uniqueidentifier

* URI: nvarchar(255)

 Cetnost_aktualizace: int

 Poznamka: nvarchar(255)

 Xpath_radku: nvarchar(1024)

 Xsd: nvarchar(max)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 DelLogin: nvarchar(300)

«FK»

+ FK_Proxy_D_Verze(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Proxy(uniqueidentifier)

D_RADEK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Poznamka: nvarchar(2048)

 Platnost_od: datetime2(7)

 Platnost_do: datetime2(7)

 FK Id_rodic: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_D_Radek_D_Radek(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_Radek_D_Radek(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_Radek(uniqueidentifier)

DX_VERZE_RADEK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_radek: uniqueidentifier

*FK Id_verze: uniqueidentifier

 ExID: varchar(100)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_JoinVerzeToRadek_D_Radek(uniqueidentifier)

+ FK_JoinVerzeToRadek_D_Verze(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_JoinVerzeToRadek_D_Radek(uniqueidentifier)

+ IXFK_JoinVerzeToRadek_D_Verze(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_DX_VerzeRadek(uniqueidentifier)

D_SLOUPEC

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Max_hodnota: decimal(18,4)

* Poradi: int

* Verejny: bit

 Min_hodnota: decimal(18,4)

 Regex: nvarchar(255)

 Regex_napoveda: nvarchar(255)

 Atribut: bit

*FK Typ: int

 Hlavni_popis: bit

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

 Unikatni_hodnota: bit

 Primarni_klic: bit

 Povinna_hodnota: bit

 FK Id_validace: int

 Sekvence: bit

 FK Id_Verze: uniqueidentifier

* Diskriminator: nvarchar(3)

* XsdNazev: nvarchar(50)

 Xpath: nvarchar(1024)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 Nasobna_vazba: bit

«FK»

+ FK_D_Sloupec_C_Typ_sloupec(int)

+ FK_D_SLOUPEC_D_VERZE(uniqueidentifier)

+ FK_D_Sloupec_Validace(int)

«index»

+ IXFK_D_SLOUPEC_D_VERZE(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_Sloupec(uniqueidentifier)

DX_VERZE_SLOUPEC

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_verze: uniqueidentifier

*FK Id_sloupec: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_JoinVerzeToSloupec_Sloupec(uniqueidentifier)

+ FK_JoinVerzeToSloupec_Verze(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_JoinVerzeToSloupec_Sloupec(uniqueidentifier)

+ IXFK_JoinVerzeToSloupec_Verze(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_DX_VerzeSloupec(uniqueidentifier)

C_VERZE_STAV

«column»

*PK Kod: int

* Nazev: nvarchar(50)

 Popis: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

«PK»

+ PK_Stav(int)

C_UDALOST_TYP

«column»

*PK Id: int

* Nazev: nvarchar(50)

 Popis: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Typ_udalosti(int)

D_UDALOST

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Datum_cas: datetime2(7)

 Login_uzivatele: nvarchar(50)

 Popis: nvarchar(255)

*FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

*FK Id_typ_udalosti: int

 FK System_Kod: nvarchar(32)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«FK»

+ FK_D_UDALOST_C_SYSTEM_02(nvarchar)

+ FK_D_Udalost_C_Typ_udalosti(int)

+ FK_D_Udalost_Ciselnik(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_Udalost_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_Udalost(uniqueidentifier)

D_UZIVATEL

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Poznamka: nvarchar(255)

 Platnost_od: datetime2(7)

 Platnost_do: datetime2(7)

*FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

*FK System_Kod: nvarchar(32)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 DelLogin: nvarchar(300)

«FK»

+ FK_D_UZIVATEL_C_SYSTEM_02(nvarchar)

+ FK_D_Uzivatel_Ciselnik(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_Uzivatel_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_Uzivatel(uniqueidentifier)

C_VALIDACE

«column»

*PK Id: int

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

* Regex: nvarchar(255)

 Napoveda: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Validace(int)

D_VERZE

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Cislo_hlavni: int

* Cislo_doplnkove: int

 Popis: nvarchar(255)

 Platnost_do: datetime2(7)

 Platnost_od: datetime2(7)

 Typ: nvarchar(50)

*FK Id_stav: int

*FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

 FK Id_data: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 ExID: nvarchar(50)

«FK»

+ FK_D_Verze_D_Ciselnik(uniqueidentifier)

+ FK_D_Verze_D_Data(uniqueidentifier)

+ FK_Verze_Stav(int)

«index»

+ IXFK_D_Verze_D_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_Verze(uniqueidentifier)

D_VYUZITI

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

 FK Id_uzivatel: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

«FK»

+ FK_Vyuziti_D_Uzivatel(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Vyuziti(uniqueidentifier)

C_SLOUPEC_TYP

«column»

*PK Id: int

* Nazev: nvarchar(100)

 Typ: nvarchar(100)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

«PK»

+ PK_C_Typ_sloupec(int)

C_KATEGORIE

«column»

*PK Kod: int

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

 InsDat: datetime2(7)

 InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Kategorie(int)

DX_KATEGORIE_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Ciselnik_Id: uniqueidentifier

*FK Kategorie_Kod: int

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«index»

+ IXFK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«PK»

+ PK_DX_KATEGORIE_CISELNIK(uniqueidentifier)

D_IMPORT

«column»

*PK Guid: uniqueidentifier

* Data: varbinary(max)

* Mime_Typ: nvarchar(150)

 InsDat: datetime2(7)

 InsLogin: nvarchar(300)

«PK»

+ PK_D_IMPORT(uniqueidentifier)

D_POZNAMKA

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Text: nvarchar(512)

*FK Id_verze: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

 DelLogin: nvarchar(300)

«FK»

+ FK_D_POZNAMKA_D_VERZE(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_POZNAMKA(uniqueidentifier)

D_NOTIFIKACE_PLAN

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Datum_cas: datetime2(7)

 Chyba_pokusy: int

 Chyba_text: nvarchar(1024)

 InsDat: datetime2(7)

 InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

*FK Notifikace_Id: uniqueidentifier

*FK Verze_Id: uniqueidentifier

 Zprava: nvarchar(512)

 Pouze_mail: bit

 DelDat: datetime2(7)

 Zprava_predmet: nvarchar(255)

«FK»

+ FK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_NOTIFIKACE(uniqueidentifier)

+ FK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_VERZE(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_NOTIFIKACE(uniqueidentifier)

+ IXFK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_VERZE(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_NOTIFIKACE_PLAN(uniqueidentifier)

D_OPRAVNENI

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

*FK Ciselnik_Id: uniqueidentifier

*FK Role_Id: uniqueidentifier

«FK»

+ FK_D_OPRAVNENI_D_AUTH_ROLE(uniqueidentifier)

+ FK_D_OPRAVNENI_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_D_OPRAVNENI_D_AUTH_ROLE(uniqueidentifier)

+ IXFK_D_OPRAVNENI_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_OPRAVNENI(uniqueidentifier)

Model databáze::D_AUTH_ROLE

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Nazev: nvarchar(50)

* Zkratka: nvarchar(15)

 Popis: nvarchar(255)

 FK Rodic_Id: uniqueidentifier

 Admin: bit

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 Ldap_cn: nvarchar(255)

 Cizi_role: bit

 Vyjimka: bit

«FK»

+ FK_D_AUTH_ROLE_D_AUTH_ROLE(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_AUTH_ROLE(uniqueidentifier)

H_LOG_ZMEN

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 FK Ciselnik_Id: uniqueidentifier

 FK Kategorie_Kod: int

*FK Typ_Zmeny_Id: int

* Uuid_zaznamu: uniqueidentifier

* Sloupec: nvarchar(255)

* Hodnota_pred: nvarchar(4000)

* Hodnota_po: nvarchar(4000)

* InsLogin: nvarchar(300)

* InsDat: datetime

* Smazano: bit

 FK Verze_Id: uniqueidentifier

«FK»

+ FK_H_LOG_ZMEN_C_KATEGORIE(int)

+ FK_H_LOG_ZMEN_C_LOG_TYP_ZMENY(int)

+ FK_H_LOG_ZMEN_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

+ FK_LOG_ZMEN_VERZE(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_H_LOG_ZMEN_C_LOG_TYP_ZMENY(int)

+ IXFK_H_LOG_ZMEN_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_H_LOG_ZMEN(uniqueidentifier)

C_LOG_TYP_ZMENY

«column»

*PK Id: int

* Nazev: nvarchar(255)

«PK»

+ PK_Table1(int)

D_EXPORT_STAV

«column»

*pfK CiselnikId: uniqueidentifier

* VerzeId: uniqueidentifier

* TabulkaNazev: nvarchar(255)

* DatumExportu: datetime2(7)

«FK»

+ FK_D_EXPORT_STAV_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_EXPORT_STAV(uniqueidentifier)

DX_HODNOTA_RADEK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Id_Hodnota: uniqueidentifier

*FK Id_Radek: uniqueidentifier

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_DX_HODNOTA_RADEK_D_HODNOTA(uniqueidentifier)

+ FK_DX_HODNOTA_RADEK_D_RADEK(uniqueidentifier)

«index»

+ IXFK_DX_HODNOTA_RADEK_D_HODNOTA(uniqueidentifier)

+ IXFK_DX_HODNOTA_RADEK_D_RADEK(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_DX_HODNOTA_RADEK(uniqueidentifier)

+FK_D_Verze_D_Data

1

(Id_data = Id)

«FK»

+PK_Data 0..1

+FK_D_UZIVATEL_C_SYSTEM_02

0..*

(System_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu 1

+FK_D_Verze_D_Ciselnik

1..*

(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_D_Sloupec_C_Typ_sloupec

0..*

(Typ = Id)

«FK»

+PK_C_Typ_sloupec1

+FK_D_UDALOST_C_SYSTEM_02
0..*

(System_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

0..1

+FK_Notifikace_Ciselnik

0..*(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

0..1

+FK_LOG_ZMEN_VERZE

0..*

(Verze_Id = Id)

«FK»

+PK_Verze
1

+FK_Omezeni_Uzivatel

0..*

(Id_uzivatel = Id)

«FK»

+PK_Uzivatel

1

+FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02

0..*
(System_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

0..1

+FK_JoinVerzeToRadek_D_Verze

0..*

(Id_verze = Id)

«FK»

+PK_Verze

1

+FK_D_POZNAMKA_D_VERZE 0..*

(Id_verze = Id)

«FK»

+PK_Verze 1

+FK_D_Radek_D_Radek

0..*

(Id_rodic = Id)

«FK»

+PK_Radek

1

+FK_D_Udalost_C_Typ_udalosti

0..*

(Id_typ_udalosti = Id)

«FK»

+PK_Typ_udalosti

1

+FK_D_OPRAVNENI_D_AUTH_ROLE

0..*

(Role_Id = Id)
«FK»

+PK_D_AUTH_ROLE 1

+FK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_VERZE

0..*

(Verze_Id = Id)

«FK»

+PK_Verze

1

+FK_DX_HODNOTA_RADEK_D_RADEK

0..*

(Id_Radek = Id)

«FK»

+PK_Radek

1

+FK_Proxy_D_Verze

0..1

(Id_verze = Id)

«FK»

+PK_Verze

1

+FK_H_LOG_ZMEN_D_CISELNIK 0..*

(Ciselnik_Id = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik 1

+FK_H_LOG_ZMEN_C_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

1

+FK_DX_HODNOTA_RADEK_D_HODNOTA
0..*(Id_Hodnota = Id)

«FK»

+PK_D_Hodnota

1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK

0..*

(Ciselnik_Id = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

1

+FK_Omezeni_D_Sloupec

0..*

(Id_sloupec = Id)

«FK»

+PK_Sloupec

1

+FK_D_Uzivatel_Ciselnik

0..*

(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_D_Udalost_Ciselnik

0..*

(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_JoinVerzeToSloupec_Verze

0..*

(Id_verze = Id)

«FK»

+PK_Verze

1

+FK_D_Sloupec_Validace

0..*

(Id_validace = Id)

«FK»

+PK_Validace

1

+FK_D_Hodnota_D_Sloupec

0..*

(Id_sloupec = Id)

«FK»

+PK_Sloupec

1

+FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM

0..*(Zdroj_Parent_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

1

+FK_JoinVerzeToSloupec_Sloupec

1..*

(Id_sloupec = Id)

«FK»

+PK_Sloupec

1

+FK_JoinVerzeToRadek_D_Radek

1..*

(Id_radek = Id)

«FK»

+PK_Radek

1

+FK_Vyuziti_D_Uzivatel 0..*

(Id_uzivatel = Id)

«FK»

+PK_Uzivatel 1

+FK_D_AUTH_ROLE_D_AUTH_ROLE

0..*

(Rodic_Id = Id)

«FK»
+PK_D_AUTH_ROLE

1

+FK_H_LOG_ZMEN_C_LOG_TYP_ZMENY

0..*

(Typ_Zmeny_Id = Id)

«FK»
+PK_Table1

1

+FK_Hodnota_Radek

0..*

(Id_radek = Id)

«FK»

+PK_Radek

1

+FK_Verze_Stav

0..*

(Id_stav =

Kod)«FK»

+PK_Stav 1

+FK_D_EXPORT_STAV_D_CISELNIK

0..*

(CiselnikId = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_D_SLOUPEC_D_VERZE

1

(Id_Verze = Id)

«FK»

+PK_Verze

0..1

+FK_D_NOTIFIKACE_PLAN_D_NOTIFIKACE

0..*

(Notifikace_Id = Id)

«FK»

+PK_D_Notifikace

1

+FK_D_OPRAVNENI_D_CISELNIK

0..*

(Ciselnik_Id = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

0..1
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Číselník

+ ID

+ Nazev

+ Popis

Kategorie

+ Kod

+ Nazev

+ Popis

Notifikace

+ URI

+ Email

+ System

0..*1

0..*

0..*

Číselník

Notifikace

Kategorie

0..1

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*
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Číselník

Název Popis Veřejný

XSD

název

řádku

ID

Kategorie Název

Popis

Kód

Notifikace

Zkratka

Exportovat

Název

DB

tabulky

Hierarchický

0..1

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*
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Notifikace

Poznámka

Platnost

od

Platnost

do

Email

Změny

stavu

Název

Chyba

Systém

URI
0..*

Kód předka

1

0..* 1
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D_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Nazev_radku: nvarchar(50)

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

* Verejny: bit

 Export: bit

 Zkratka: nvarchar(20)

 Hierarchicky: bit

 Nazev_DB_tabulky: nvarchar(50)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 ExId: int

«PK»

+ PK_Ciselnik(uniqueidentifier)

C_SYSTEM

«column»

*PK Kod: nvarchar(32)

* Nazev: nvarchar(100)

* Zkratka: nvarchar(20)

 Popis: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

 Externi: bit

 FK Zdroj_Parent_Kod: nvarchar(32)

«FK»

+ FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«index»

+ IXFK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«PK»

+ PK_C_Ciselnik_uzivatelu(nvarchar)

D_NOTIFIKACE

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Nazev: nvarchar(100)

 Poznamka: nvarchar(255)

 Platnost_do: datetime2(7)

 Platnost_od: datetime2(7)

 FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

 FK System_Kod: nvarchar(32)

 FK Kategorie_Kod: int

 Email: nvarchar(100)

 Chyba: bit

 Zmena_stavu: bit

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 URI: nvarchar(512)

«FK»

+ FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02(nvarchar)

+ FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE(int)

+ FK_Notifikace_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Notifikace(uniqueidentifier)

C_KATEGORIE

«column»

*PK Kod: int

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

 InsDat: datetime2(7)

 InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Kategorie(int)

DX_KATEGORIE_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Ciselnik_Id: uniqueidentifier

*FK Kategorie_Kod: int

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«index»

+ IXFK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«PK»

+ PK_DX_KATEGORIE_CISELNIK(uniqueidentifier)

+FK_Notifikace_Ciselnik

0..*(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

0..1

+FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02

0..*
(System_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

0..1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK

0..*

(Ciselnik_Id = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

1

+FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM

0..*(Zdroj_Parent_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

1

+FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

0..1



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Kde informace najít? (postup)
• Dotazem - dialogem

Vhodné jen pro doplnění – dialog, kdy obě strany od začátku chápou 

problémovou doménu a řeší ad-hoc jen některé kusy

Buďte důslední: hlídejte si strom probíraných témat

Hlídejte ale i integritu vzájemných tvrzení a jejich LOD

Buďte všímaví:

hlídejte si jiné formulace, 

 jiné pojmy použité pro popis téhož = jiná vlastnost než čekáte

 Jiné pojmy použité jako nový předmět, který nebyl explicitně zmíněn

• Aktivní kontrola – představení pochopení problematiky analytikem

Zachovává výhodu dialogu ale odstraňuje některé jeho nevýhody
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Kde informace najít? (postup)
• Dotazem - dialogem

Vhodné jen pro doplnění – dialog, kdy obě strany od začátku chápou 

problémovou doménu a řeší ad-hoc jen některé kusy

Buďte důslední: hlídejte si strom probíraných témat

Hlídejte ale i integritu vzájemných tvrzení a jejich LOD

Buďte všímaví:

hlídejte si jiné formulace, 

 jiné pojmy použité pro popis téhož = jiná vlastnost než čekáte

 Jiné pojmy použité jako nový předmět, který nebyl explicitně zmíněn

• Aktivní kontrola – představení pochopení problematiky analytikem

Zachovává výhodu dialogu ale odstraňuje některé jeho nevýhody
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Hlídejte strom probíraných témat

Ukázka: Cimrman

Kdo si píší elektronicky, 
pošlete Vaši verzi e-

mailem…
Předmět: MEND18 Úkol 2

Na: lukas@plachy.eu
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• Neduhy stáří: 

• neschopnost udržení a opuštění myšlenky

• Typický reprezentant: (nesch. udržení) Z. Nejedlý
• Začal přednášku o husitském hnutí a skončil úplně jinde

• Kdo to byl: Jeho pravidelné rozhlasové promluvy „Na okraj dne“
• Denní doba promluv (každou neděli dopoledne)



Kdo si píší elektronicky, 
pošlete Vaši verzi e-

mailem…
Předmět: MEND18 Úkol 2

Na: lukas@plachy.eu

• Vůně nedělní svíčkové u maminky
• Studující Smoljak v Praze

• Pochází z vesnice, jezdil domů každou neděli
• Proč jen na neděli: Pracovní sobota
• Pracovní sobota – popis – proč jim to tak nepřišlo:

• Móda chalupaření přišla později
• Na chalupu p. Smoljak jezdil – rodná chalupa

• Ne vždy byla svíčková pravá
• Vzácné maso (hovězí) 
• Náhrada hovězí svíčkové

• Králík – dostupnější na venkově
• Lišky sbírané s tatínkem

• Tehdy jich byl plný les - plevel
• Lišky jako nejedlé houby v některých mykol. atlasech
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• Husitské hnutí
• Různící se názory

• Dříve spíše glorifikace (F. Palacký, A. Jirásek)

• Dnes více kritický přístup 
• prof. J. Pekař

• Přísedící u přijímacích zkoušek na FF
• Otázka „Pekař?“ (z Prahy)

• Prof. A. Pražák
• Nedoceněná osobnost

• Literární vědec

• Předseda České národní rady

• Pražské povstání ve 45’
• Vlasovci v Praze

• Problém: Rudá armáda, v Praze Vlasovci

• Tolerance vlasů
• Holá hlava
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VŠECHNO, co jste nalezli

Věci

Typy věcí

Vztahy – polohy

Vztahy – obsahy

Kategorie předmětů

ddddd

Věci

Typy věcí

Vztahy – polohy

Vztahy – obsahy

Kategorie předmětů

Funkce předmětů

Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Kdo si píší elektronicky, 
pošlete Vaši verzi e-

mailem…
Předmět: MEND18 Úkol 3

Na: lukas@plachy.eu



Nalezení Uchopení Ukotvení Využití

Jak informace sebrat?

• Začněte klidně zprostředka…

… ono Vám ostatně ani nic jiného 

nezbyde.

Rozdělujte informace do domén, ty 

„škatulkujte“.
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Jak informace sebrat?

• Začněte klidně zprostředka…

… ono Vám ostatně ani nic jiného nezbyde.

Rozdělujte informace do domén, ty „škatulkujte“.

 Hlídat LOD (Level Of Detail!!!!)

Vynikající pomocník: 

Glosář

 má jej i spisovatel – charaktery postav, míst

SW umožňující unikátní názvy objektů

SW nástroje textové analýzy
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A co když je to v textu?

• Glosář
• Myšlenkové mapy 
• ERD 

• POZOR když si děláte škatulky, které rozřazujete 
a spojujete jejich vzájemnými vztahy na jejich 
statickou vs. dynamickou část 
(procesy/skupiny/data-předměty)

• A POZOR na části HOS – HW, OW, SW
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Myšlenkové mapy
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ERD
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A co s tím?

• Když už máte „škatulky“

• ať už v hlavě nebo „nějak“ na papíře

• můžete je začít formálně zachycovat.
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TOHLE Vás určitě učí

• Takže jen pár poznámek, na co si dát pozor:

 Notace vs. metodika (vs. metoda)
 (a pár zajímavých notací / metod navíc)

 Forma vs. obsah

 Různé perspektivy pohledu
 A integrita mezi nim
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Notace vs. metodika

• METODIKA: Jak postupovat.

• METODIKA má své METODY.

• NOTACE (technika): Jak to zachytit (nakreslit).

• METODIKY existují, ale stejně nakonec zjistíte, že si „šijete vlastní, na míru“.

(některé dokonce přicházejí i s „konfigurátory“)

např. Rational Unified Process (IBM, Rational Rose)

• Vnímejte z metodik hlavně METODY a TECHNIKY



Název Typ Účel

UML (3.0) Notace Modely:
• Strukturální (třídy, ERD, komponenty, nasazení)
• Behaviorlání (aktivity, sekvence, STD, DFD, use-case)
• Zvlášní (Requirements, GUI, Data modely)

ArchiMate (3) Notace Vrstvy (vy každé procesy, jejich předměty a podměty):
• Business (obchodní)
• Aplikační
• Technologická

BPMN (2.1) Notace • Hranice oblastí (swimmlanes/pools) a objekty 
překračující tyto hranice

• Dobře zpracovatelné výjimky – řešení na „neúspěch“ 
a události

EPC Notace • Snadné pro transici komunikace s běžnými uživateli 
mezi textem a diagramem

• Role/systémy/datové objekty (a jejich vztahy k 
procesním krokům)
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UML (3.0)

BPMN (2.1)

ArchiMate (3)

EPC

ERM
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BPMN 2.1
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Počáteční

událost

Pravidelná

počáteční

událost

Aktivita (co dráha

dělá)

Aktivita kterou dělá

druhá dráha

Podmínka

rozvětvení

Průběžná událost

(zpráva)

Aktivita

Konečná

událost

Konečná

událost

Zpráva

předávaná Zpráva

vrácená

«BusinessProcess»

Celý nějaký proces

«BusinessProcess»

Celý nějaký proces

sekvenční tok
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ArchiMate 2.0

Pohledy:

Vrstvy: Prvky:

Pasivní
(předměty děje)

Behaviorální
(děje - přísudky)

Aktivní
(nositelé děje -

podměty)

Business
(obchodní)

Application
(„softwarová“)

Technology
(technologická)



Nalezení Ukotvení VyužitíUchopení

ArchiMate 2.0

Pohledy:

Vrstvy: Prvky:

Pasivní
(předměty děje)

Behaviorální
(děje - přísudky)

Aktivní
(nositelé děje -

podmě)

Business
(obchodní)

Application
(„softwarová“)

Technology
(technologická)

BusinessObject

Informace/Objekt v procesu

NAD/S ČÍM to děláme?

"text smlouvy"

(jen vybrané příklady)

BusinessProces | Obchodní proces | CO se dělá? | "Obchod"

BusinessFunction

Funkce procesu.

"Obchodováni"

BusinessRole

Role v organizaci

Odpovědnosti?

"uživatel vozu","..ISu"

ApplicationComponent

Aplikační komponenta | Jakýkoliv

'pojmenovatelný' KUS APLIKACE. |

"MS Word", "IS - modul smlouvy"

ApplicationInterface

Rozhranní aplikace

"www listener", "SOAP

metoda", "GUI dialogu Tisk"

DataObject

DatovýObjekt

Automaticky procesovatelná data

"tabulka", "view", "soubor (aplikačně)"

ApplicationService

Aplikační služba

CO rozhraní/ap. nabízí.

"WS", "zařazení dok. k tisku",

"vracení www stránek"

ApplicationFunction

Aplikační funkce

"CO/jak aplikace dělá"

"Načtení souboru", "Tisk"

Artifact

Artefakt - fyzická reprezentace dat

"soubor (1a0 na médiu)", "DB",

"páska", "HDD", ".php skript"

InfrastructureService

Infrastrukt. služba

Public viditelná funkce

"www server", "SOAP service"

InfrastructureFunction

Funkce infrastruktury

"Poskytování www stránek"

"Přenášení dat"
Node

Uzel - Výpočetní

zdroj nějaký.

"Aplikační server", "Stanice"
Device

Zařízení

Kus HW "server HP", "PC

case", "tiskárna"
altern. "Síť"!!!!!
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ArchiMate 2.0 (jen vybrané příklady) vazeb

A B

assigment (active A provádí chování B)

association (obecně A patří k B)
B C

kompozice (C je složeno z B)

agregace (B patří do skupiny C) lze

realizovat také vnořením objektů do sebe

C D
used by (behav. C je používáno

D=rol/komp/colab)

access (behavior. C přístupuje k pasiv. D)

E F
triggering (E předchází/spouští F)

flow (data/informace tečou z E do F)

D E

realize (obecné D je realizováno specifickým E)

specializace (D je specifickým případem E)
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ArchiMate 2.0

Business
(obchodní)

Application
(„softwarová“)

Technology
(technologická)

BUSINESS FUNCTION:

PRO: Architekti; LOD: 2-Coh.

CO: Tok info/zbož í mezi bus. funkcemi.

BFunct Role
Actor

BSvc

BProc/BFunct

Role

BUSINESS PROCESS (=BP):

PRO: Architekt, Manažer; LOD: 3-Detail

CO: Jaké služby náš BP poskytuje? Jaké role jsou 

odpovědné za BP? Jaké informace používají naše 

BP?

PRODUCT:

PRO: Architekt, Manažer; LOD: 3-Detail

CO: Jaké služby náš BP poskytuje? Jaké role 

jsou odpovědné za BP? Jaké informace 

používají naše BP?

Prod

BSvc

Proc/Funct/Interact

AppSvc ApIfc

APP BEHAVIOR:

PRO: Architekt; LOD: 1,2,3-Overview/Coher./detail

CO: Jak (jakými funkcemi) interně aplikace 

realizuje své služby (services)? Které součásti se na 

tom podílí?

AppSvc

AppFunctDatObj
ApCOMp

AppIfce
AppIface

ApCOM
DatObj ApCollab

APP STRUCTURE_

PRO: Architekt; LOD: 3-Detail

CO: Hlavní struktura aplikací - z čeho se 

skládají? Jak jsou jejich moduly spojeny? 

Jaké poskytují rozhranní? Jaká 

zpracovávají data?

Node

DevceSW Ntwrk

IfrSvc
Artifact

DatObj AppCOMp

IMPLEMENTATION & DEPLOYMENT:

PRO: Architekt, Manažer; LOD: 2-Koherence

CO: Jakými artefakty jsou aplikace realizovány na 

infrastruktuře? Artefakty jsou data nebo komponenty 

aplikací.

Node

DevceSW Ntwrk

IfrSvc IfrIface

Loc

IfFunct

Artifact

(asoc)

INFRASTRUCTURE:

PRO: Architekt, Manažer; LOD: 3-Detail

CO: Jak je SW/HW zapojený? Jaké to poskytuje 

služby? A kde to fyzicky máme?



Nalezení Ukotvení VyužitíUchopení

ArchiMate 2.0

Node CommPath

Device
Network

AppCOMp
DataObject

AppService

Actor

BusSvc
Proc / Funct

BusObject

Actor
Role

Location

BusCollaboration
BusInteraction

BusIface

BusSvc

BusProces

BusFunct

BusObject

AppSvc

AppIface

AppCOMp

AppFunct

AppCollab

AppInteract

BusIface Role BusProcess
BusFunctBusInteraction

AppIfaceAooCOMp
Node IfraIface

BusCollab Role BusProcess
BusFunctBusInteraction

ProductContracet BusSvc

AppSvc

AppCOMp

AppCollab

Role

BusIface

BusSvc

AppSvc

AppIface

BusProcessBusFunct BusInteraction

AppCOMp

AppFunct

Node IfraIface

BusObject DatObject
Artifact

BusSvc
BusProcess BusFunctBusInteraction

AppSvc
AppCOMp

IfraSvc

IfraFunct

AppInteract

BusObject

Represent.

CommPath

Network

Artifact

AppCOMp

DatObject

AppSvc

AppFunct AppInteract

BusSvc
BusProcess

BusFunct

BusInteraction

SW

IfraSvc

IfraFunct

Node
SWDevice

AppCOMpAppCollabBusCollab Role

BusProcess BusFunctBusInteraction

AppFunct AppInteract

BusEvnt

BusProcess
BusFunct

BusInteraction

AppFunct AppInteract

BusProcess
BusFunct

BusInteraction
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Obsah vs. Forma

• Obsah: co potřebujeme zachytit a ukotvit

• Forma: jak to potřebujeme zachytit.

• Tohle už jsme dnes viděli! Kdo si 
vzpomene?
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Obsah vs. Forma
Číselník

+ ID

+ Nazev

+ Popis

Kategorie

+ Kod

+ Nazev

+ Popis

Notifikace

+ URI

+ Email

+ System

0..*1

0..*

0..*

Číselník

Notifikace

Kategorie

0..1

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*
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událost

Aktivita (co dráha

dělá)

Aktivita kterou dělá

druhá dráha

Podmínka

rozvětvení

Průběžná událost

(zpráva)

Aktivita

Konečná

událost

Konečná

událost

Zpráva

předávaná Zpráva

vrácená

«BusinessProcess»

Celý nějaký proces

«BusinessProcess»

Celý nějaký proces

sekvenční tok

1. Po té, co se stane „Počáteční událost“, tak v „první Dráze“ 
začnou dělat Aktivitu

2. Jakmile ji dokončí, převezme od nich práci „druhá Dráha“ 
a začnou dělat „Aktivitu“

3. K tomu musejí kontaktovat „Jinou stranu“. 
4. „Jiná strana“ „pravidelně“ poskytuje službu „celého 

nějakého procesu“, který na základě vstupní zprávy dodá 
výstupní zprávu, čímž pro „Jinou stranu“ práce končí

5. ….
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Obsah vs. Forma

T_ISZR_MONIT_ERRORS

«column»

*PK ID: int

 XPATH: varchar(512)

 REGEXP: varchar(512)

 RESCODE: int

 FK RUNTIME_ERROR: varchar(20)

* ACTIVE: bit

* PRIORITY: int

* DESCRIPTION: varchar(200)



Nalezení Ukotvení VyužitíUchopení

Různé perspektivy pohledu
Jak vidí IŤák běžné uživatele…

…jak vidí běžní lidé informatiky.
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Různé perspektivy pohledu
• Už jsme si ukázali, že jednu problematiku 

můžeme pokrýt více notacemi

• Jde o to, co chceme zachytit a daným 
modelem komunikovat

• Stále se ovšem díváme na tutéž věc
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Pohled metodiky ARIS

Pohled „Výsledků“ (struktura „Produktů“)

Pohled „dat“ 
(a jejich 

struktury)

Pohled 
„funkční“ 

(STRUKTURA 
funkčních 

celků)

Pohled struktury ORGANIZACE

PROCES
(DYNAMICKÝ POHLED)
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Pohled metodiky ARIS - celek
Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává
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Pohled metodiky ARIS - proces
Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává
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Pohled metodiky ARIS – informace/data

Objednávka

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává

ovlivňuje
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Pohled metodiky ARIS - systémy

CRM

Platební systém Skladový systém

načítá z

načítá z

Notifikuje o objednávce
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Pohled metodiky ARIS - orgware

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává

podřízený
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Pohled metodiky ARIS - produkty

Zákazník přichází do

obchodu

Objednává si

zboží u

obchodníka

CRM

Představa o

zboží

Zákazník

Zákazník

Zákazník

Obchodník

Objednávka

Platba zboží

Platební automat

Platební systém

Vyzvednutí ze

skladu

Zakoupené

zboží

Skladový systém

Nákup

uskutečněn

skladník

Výstup

«flow»

vstup

«flow»

jedná

«flow»

«flow»

vyzvedává

provádí

provádí

podporuje

vyzvedává
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Různé perspektivy pohledu
• Dělení: statické/dynamické
• Business / Logical / Technology (příklad: 

ArchiMate)
• LOD (level of detail)

• …… a další

Číselník

+ ID

+ Nazev

+ Popis

D_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

* Nazev_radku: nvarchar(50)

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

* Verejny: bit

 Export: bit

 Zkratka: nvarchar(20)

 Hierarchicky: bit

 Nazev_DB_tabulky: nvarchar(50)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 ExId: int

«PK»

+ PK_Ciselnik(uniqueidentifier)

C_SYSTEM

«column»

*PK Kod: nvarchar(32)

* Nazev: nvarchar(100)

* Zkratka: nvarchar(20)

 Popis: nvarchar(255)

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

 Externi: bit

 FK Zdroj_Parent_Kod: nvarchar(32)

«FK»

+ FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«index»

+ IXFK_C_SYSTEM_C_SYSTEM(nvarchar)

«PK»

+ PK_C_Ciselnik_uzivatelu(nvarchar)

D_NOTIFIKACE

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

 Nazev: nvarchar(100)

 Poznamka: nvarchar(255)

 Platnost_do: datetime2(7)

 Platnost_od: datetime2(7)

 FK Id_ciselnik: uniqueidentifier

 FK System_Kod: nvarchar(32)

 FK Kategorie_Kod: int

 Email: nvarchar(100)

 Chyba: bit

 Zmena_stavu: bit

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 ValidFrom: datetime2(7)

 ValidUntil: datetime2(7)

 DelDat: datetime2(7)

 URI: nvarchar(512)

«FK»

+ FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02(nvarchar)

+ FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE(int)

+ FK_Notifikace_Ciselnik(uniqueidentifier)

«PK»

+ PK_D_Notifikace(uniqueidentifier)

C_KATEGORIE

«column»

*PK Kod: int

* Nazev: nvarchar(100)

 Popis: nvarchar(255)

 InsDat: datetime2(7)

 InsLogin: nvarchar(300)

 EdiDat: datetime2(7)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 PlatnostOd: datetime2(7)

 PlatnostDo: datetime2(7)

«PK»

+ PK_Kategorie(int)

DX_KATEGORIE_CISELNIK

«column»

*PK Id: uniqueidentifier

*FK Ciselnik_Id: uniqueidentifier

*FK Kategorie_Kod: int

* InsDat: datetime2(7)

* InsLogin: nvarchar(300)

 EdiLogin: nvarchar(300)

 DelDat: datetime2(7)

«FK»

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK(uniqueidentifier)

+ FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«index»

+ IXFK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE(int)

«PK»

+ PK_DX_KATEGORIE_CISELNIK(uniqueidentifier)

+FK_Notifikace_Ciselnik

0..*(Id_ciselnik = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

0..1

+FK_D_NOTIFIKACE_C_SYSTEM_02

0..*
(System_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

0..1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_CISELNIK

0..*

(Ciselnik_Id = Id)

«FK»

+PK_Ciselnik

1

+FK_DX_KATEGORIE_CISELNIK_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

1

+FK_C_SYSTEM_C_SYSTEM

0..*(Zdroj_Parent_Kod = Kod)

«FK»

+PK_C_Ciselnik_uzivatelu

1

+FK_D_NOTIFIKACE_D_KATEGORIE

0..*

(Kategorie_Kod = Kod)

«FK»

+PK_Kategorie

0..1
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Různé perspektivy pohledu

• Co se velmi často zapomíná: 

Integrita mezi nimi

• Když je v datové entitě atribut, musí být i v 
DB a na I/O SW (obrazovka, report…)

• Když je nějaká informace vstupem do 
procesu, musí být také někde v datech

• Když…
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Různé perspektivy pohledu - integrita
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Různé perspektivy pohledu - integrita
Student

Zavedení studenta 

do seznamu studentů

Studijní referent

Student

Vydání potvrzení o studiu

Zahájení studia Zahájení studia studenta

Zahájení studia studenta

Škola

Změna známky

Známky

Potvrzení změny

Požadavek na změnu známky zkoušky Požadavek na změnu známky

Přijetí potvrzení změny

Zjištění chybné známky zkoušky

Klientská aplikace UI

Uložení nového studenta

Klientská aplikace 

<<Student>>

UlozStudenta();

Databáze

SP: StoreStudent

Student

[Nový, založen]NePotvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

Vložení dat

Uložení nového studenta

Referent stud. Odd.

Uložení studenta

Oprava známky zkoušky

Nalezení studenta

UlozZnamku(); SP: StoreZnamka

Známa

[Změněna]Ne
Potvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

NactiStudenty();

Změna známky

Student

Student

 

Nástup studia

 

Kontrola známek

Informační systém
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Různé perspektivy pohledu - integrita
Student

Zavedení studenta 

do seznamu studentů

Studijní referent

Student

Vydání potvrzení o studiu

Zahájení studia Zahájení studia studenta

Zahájení studia studenta

Škola

Změna známky

Známky

Potvrzení změny

Požadavek na změnu známky zkoušky Požadavek na změnu známky

Přijetí potvrzení změny

Zjištění chybné známky zkoušky

Klientská aplikace UI

Uložení nového studenta

Klientská aplikace 

<<Student>>

UlozStudenta();

Databáze

SP: StoreStudent

Student

[Nový, založen]NePotvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

Vložení dat

Uložení nového studenta

Nalezení studenta

UlozZnamku(); SP: StoreZnamka

Zkousky

[Změněna]Ne
Potvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

NactiStudenty();

Změna známky

Student

Data studentů

Studenti

PK ID         int

      Jmeno  text

Zkousky

PK ID_zk     int

FK  ID_stud  int

       datum    dt

       znamka tiny

Informační systém
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Různé perspektivy pohledu - integrita
Student

Zavedení studenta 

do seznamu studentů

Studijní referent

Student

Vydání potvrzení o studiu

Zahájení studia Zahájení studia studenta

Zahájení studia studenta

Škola

Změna známky

Známky

Potvrzení změny

Požadavek na změnu známky zkoušky Požadavek na změnu známky

Přijetí potvrzení změny

Zjištění chybné známky zkoušky

Klientská aplikace UI

Uložení nového studenta

Klientská aplikace 

<<Student>>

UlozStudenta();

Databáze

SP: StoreStudent

Student

[Nový, založen]NePotvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

Vložení dat

Uložení nového studenta

Nalezení studenta

UlozZnamku(); SP: StoreZnamka

Zkousky

[Změněna]Ne
Potvrzení uloženého student

[Chyba]

Ano

Zobrazení chybové informace

NactiStudenty();

Změna známky

Student

Relační DB systém

Studenti Zkoušky

Klientská 

aplikace

Studenti

využívá

využívá

Studijní referent

StudentStudent

Stavový řádek

Menu

3465ID:

Jméno: Lukáš Plachý

Datum
Zkoušky

ZnámkaPředmět

Správa studentů

+UlozStudenta() : bool

-ID : int

-Jméno : string

Student

+NactiStudenty()

-Studenti

Studenti 1

*

Data studentů

Studenti

PK ID         int

      Jmeno  text

Zkousky

PK ID_zk     int

FK  ID_stud  int

       datum    dt

       znamka tiny

M
o

d
e

l a
rc

h
ite

k
tu

ry
 s

y
s
té

m
u

M
o

d
e

l ro
z
h

ra
n

í s
y
s
té

m
u

Model architektury systému

Model architektury dat

Informační systém
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Instance vs. Třídy

• Velmi často opomíjený problém
• V dialogu: Hovoří zákazník o třídě, instanci, 

kopiích instance či rozšíření třídy?
• V modelování: Je právě vytvářený objekt:

• Jinou instancí téže třídy? (třebas v jiné notaci)
• Kopií téže třídy? (podobnou, však zcela jinou 

třídou)
• Rozšířením dané třídy

• Dědičnost (specializace/rozšíření) vs. 
Generalizace
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Nalezení Ukotvení VyužitíUchopení

Kdo si píší elektronicky, 
pošlete Vaši verzi e-

mailem…
Předmět: MEND18 Úkol 5

Na: lukas@plachy.eu
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A proč se to všechno vlastně dělá? K čemu to je?

Naprosto k ničemu…

… pokud tomu nedáte smysl vy sami!
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Sdílení, inventarizace, archivace
- ale jak? A proč?

Na začátku analýzy…

(to bylo někde tady)

… si je nutno stanovit cíl, PROČ tu analýzu vlastně děláme.

 Analýza je jen sada metod, 

nikoliv postup, co a jak se musí dělat, 

ale co a jak můžete dělat!

Viz 
„Notace 

vs. 
metodika“
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Cíle toho „PROČ“:

Co je cílem z pohledu „vyššího“ celku (toho, kvůli 

kterému se analýza dělá – kvůli čemu, proč?)

=> Klíčové otázky na začátku!

Co je cílem té analýzy v rámci toho celku?

=> S pomocí čeho (nástroj) chceme na ty 

klíčové otázky hledat odpovědi?

(K čemu má sloužit její výstup?)
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Cíle toho „PROČ“:

Co je cílem z pohledu „vyššího“ celku (toho, kvůli 

kterému se analýza dělá)

=> Klíčové otázky na začátku!

Co je cílem té analýzy v rámci toho celku?

=> S pomocí čeho (nástroj) chceme na ty 

klíčové otázky hledat odpovědi?

(K čemu mají sloužit její výstupy)
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Co s těmi informacemi?

Sdílení mezi lidmi -> komunikace pro postupné 

zpracování – přerody do jiné formy

Zjednodušení – zejména pro přenos při 

komunikaci

Úplné (důsledné) zachycení

Zakotvení pro budoucno, až paměť poleví
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Sdílení – co s těmi informacemi?

Základní cíl každé komunikační strategie:

KDO je konzumentem?

a CO potřebuje vědět?

Vzpomínáte?
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Je v tom ještě jedna zrada: pochopení
aneb

Schéma zákazník jako vstup i cíl výstupu

Zákazník
projektu

Analytik Zákazník
zadání

Analýza
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Je v tom ještě jedna zrada: pochopení
aneb

Schéma zákazník jako vstup i cíl výstupu

Zákazník
projektu

Analytik Zákazník
zadání

Analýza
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Sdílení – co s těmi, kdo nerozumí?

Dokumentace

 Její vysvětlení

 A jemu komunikované informace  a směrování

 Vzpomínáte na „Nalezení -> Zdroje informací -> Dialog 

’ověřovací’“? TADY je jeho čas.

TAJNÝ BONUS NAVÍC: Zákazník Vám bude říkat nejen co 

chce, ale také jak mu to máte vyřešit. Zde je dobrý 

moment ovlivnit zadání tak, jak to potřebujete také vy!
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Je v tom ještě jedna zrada: pochopení
aneb

Schéma zákazník jako vstup i cíl výstupu

Zákazník
projektu

Analytik
Zákazník
zadání

Analýza

Tohle je ale dost náročné 
– co s tím? Jak si to 

zjednodušit?

Tohle je ale dost náročné 
– co s tím? Jak si to 

zjednodušit?
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Je v tom ještě jedna zrada: pochopení
aneb

Schéma zákazník jako vstup i cíl výstupu

Zákazník
projektu

Analytik Zákazník
zadání

Analýza
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Sdílení – zjednodušení na rozhraních mezi 
„mozky“:
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Sdílení – zjednodušení mezi „mozky“:

Analytik

Tohle musí

být

předatelné!
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Analytik

×
Takhle 

ne!

Sdílení – zjednodušení mezi „mozky“:
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Analytik


Takhle 

ANO!

Sdílení – zjednodušení mezi „mozky“:
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Analytik Zákazník 
zadání

…

Adílení – zjednodušení mezi „mozky“:
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Sdílení – co je pro to potřeba?

Základní problém:

Ne nalézt či zakotvit informaci,  ale zajistit, aby každý 

věděl:

• kde je informace k nalezení,

a 

• že je informace k nalezení (notifikace).
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Sdílení – co s těmi informacemi?

 Jeho 2 řešení:

 Systematizace: zakotvení informací nějakým standartním způsobem 

– když kdo zná tento systém ví, kde a jak informace hledat

Komunikace: 

Notifikace: nástěnky, aktuality, porady.. (web, mail, nástěnka)

Edukace: třebas vnitrofiremní školení, porady

(CMS, trackery, procesy – jenže ty nejsou všespásné)
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Sdílení – SYSTEMATIZACE (edukace)
 Zakotví to metodiku (i Vám)

 Co musí určit:

 Co (jaké nástroje) použít

 Jak a co mezi nimi 

transferovat (+ KDO! řízení!)

 Jakou integritu hlídat

 Kdo je konzumentem čeho
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Sdílení – SYSTEMATIZACE (soubory)
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Sdílení – SYSTEMATIZACE (soubory)
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Sdílení – SYSTEMATIZACE (navig. modely)
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Sdílení – SYSTEMATIZACE (navig. modely)
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Sdílení – KOMUNIKACE 

Notifikace: nástěnky, aktuality, porady.. (web, mail, 

nástěnka)

Edukace: třebas vnitrofiremní školení, porady

(CMS, trackery, procesy – jenže ty nejsou 

všespásné)
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Nalezení Uchopení Ukotvení Využití



Vždyť přece na 
formě nezáleží!

I když je práce 
nejhorší způsob jak 
si zajistit živobytí, je 

to pořád ten 
nespolehlivější.

• Stanovte si cíl analýzy = jaké informace 
potřebujete na výstupu a k čemu (pro KOHO)

• Klubko začínejte rozmotávat jen za jeden konec 
– hledejte bedničky (diskrétní celky a jejich 
rozhraní)

• Slyšte, poslouchejte, naslouchejte.
• Při zjišťování buďte proaktivní a kreativní = 

zvídaví – nečekejte jen co Vám kdo řekne 
• Vše kreslete/pište = pracujte, nemelte jen 

pusou; Při tom pozor na:
• kopírování instance/třídy.
• Integritu mezi perspektivami

Shrnutí závěrem



Díky za …
… pozornost,
… účast
… a spolupráci.

Lukáš Plachý
2016

lukas@plachy.eu 


