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Táto študijná príručka je rozdelená do štyroch hlavných častí nasledovne:
1
2
3
4

Informácie a informačné systémy
Systémová analýza a jej návrh
Technické, programové vybavenie a komunikácia
Informácie a riadenie

Časti sú ďalej rozdelené na 16 kapitol kvôli uľahčeniu plánovania vášho učebného
programu. Nie všetky kapitoly sú rovnakej dĺžky a na začiatku každej je poučenie o
tom, koľko času by malo trvať jej preštudovanie.. Mali by ste si uvedomiť, že časy
navrhnuté na preštudovanie každej kapitoly sú iba usmernenia keďže rôzni ľudia
pracujú rôznou rýchlosťou. Nemali by ste sa príliš znepokojovať, ak vám
preštudovanie kapitoly trvalo trochu kratšie alebo dlhšie.
Kapitoly

1

Časť
Informácie a informačné systémy

2

Systémová analýza a návrh

3

Technické, programové vybavenie
a komunikácie

4

Informácie a riadenie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kapitola
Charakter informácií
Využitia informácií
Údaje a tok informácií
Informačné systémy – 1
Informačné systémy – 2
Informačné systémy – 3
Systémová analýza a návrh
Štruktúrovaná metodika
Prototypovanie
Počítačové systémy

11
12
13
14
15
16

Siete
Sieťové normy a riadenie siete
Komunikácie
Internet
Riadenie
Právne hľadiská

Na konci každej kapitoly sú uvedené odkazy. Nasmerujú vás na ďalšie čítanie, ale
nepovažujte tieto zoznamy za úplné. Existuje mnoho alternatívnych textov, o ktorých
môžete zistiť, že sú rovnako užitočné. Ak hľadáte ďalšie referenčné informácie, dajte
si pozor na ich dátum. Najmä v technických oblastiach týchto súhrnov majú veci
tendenciu rýchlo sa meniť a mali by ste sa pokúsiť byť čo najaktuálnejší. Čo sa týka
technického obsahu, existuje webový server na adrese www.whatis.com , ktorá
poskytuje užitočné a aktuálne definície kľúčových termínov, s ktorými sa v module
môžete stretnúť.
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Časť 1
Informácie a informačné systémy
Ciele
Cieľmi tejto časti je poskytnúť vám:
• potrebné podklady, aby ste pochopili, že informácie sú jadrom procesu
rozhodovania,
• primerané schopnosti na zostavenie, využitie a zaobchádzanie s informáciami.

Materiály tejto časti vám poskytnú vedomosti o nasledujúcich oblastiach:
• sprostredkovanie informácií,
• údaje a tok informácií,
• vplyv organizačnej štruktúry na tok dokumentov,
• životný cyklus informačných systémov (IS),
• komunikačné siete v moderných organizáciách,
• uplatnenia aplikácií IS.
PRÍSTUP ŠTUDENTA
Aby ste boli úspešní, otvorený spôsob učenia vyžaduje vašu spoluúčasť.
Nasledujúce odrážky predstavujú vašu časť tejto dohody, okrem prečítania týchto
materiálov, sebahodnotenia, štúdia a prípravy na skúšky.
• Prečítajte si všetky články o informačných systémoch, ku ktorým sa dostanete.
• Venujte pozornosť informačným systémom prevádzkovaným vo vašich vlastných
inštitúciách či organizáciách.
• Buďte kritickí, ale konštruktívne, - kde to funguje ? Kde to sklamalo?
• Vyhľadajte vašich odborníkov v oblasti informatiky (IT) a klaďte im otázky.
• Pozerajte televízne programy a počúvajte programy v rádiu o informačných
systémoch.
• Premýšľajte o informačných systémoch a vytvárajte si vlastné predstavy.
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Kapitola 1
Charakter informácií
Táto kapitola je dostatočne krátka, aby vás pripravila na štart. Zaoberá sa
teoretickými pojmami súvisiacimi s údajmi a informáciami a poskytuje dôležitý základ
pre mnoho z toho, čo je potrebné si naštudovať neskôr. Jej preštudovanie by malo
trvať približne jeden a pol hodiny vrátane cvičení.
1.1 CIELE
Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať:
• rozlišovať medzi informáciami, údajmi, poznatkami a vedomosťami,
• analyzovať atribúty informácií a údajov pre poskytnuté údaje alebo informácie,
• vysvetliť ako údaje súvisia s informáciami,
• určiť procesy podieľajúce sa na premene údajov na informácie v danej situácii.
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1.1.1 Cvičenie
Začneme posudzovaním rozdielov medzi údajmi a informáciami.
Použite túto tabuľku na vymenovanie toho, čo sú podľa vás rozdielne charakteristiky
údajov a informácií.
Údaje

Informácie

Teraz pokračujte a na konci tejto kapitoly si znovu pozrite svoj zoznam, znovu
posúďte, čo ste sa naučili a pozrite sa, či chcete urobiť nejaké zmeny.
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1.2 ÚDAJE
Údaje sú surovinou/základom informácií a obsahujú:
• skutočnosti,
• čísla,
• opisy,
• grafy/plány/mapy,
• diagramy.
Tieto položky, keď sú zozbierané, predstavujú často náhodný výber, ktorý pre
príjemcu nedáva zmysel, pokiaľ nie sú utriedené, zoskupené, atď. V tomto surovom
stave sa uvádzajú ako údaje.
Predstavte si kolegu, ktorý vchádza do vašej kancelárie a hovorí: “Tu sú všetky
nároky na cestovné výdavky pre celú organizáciu za posledných šesť mesiacov”.
Potom, ako to povie, položí na váš stôl nákupnú tašku plnú pomiešaných
potvrdeniek. O chvíľu zazvoní telefón a váš vedúci vás požiada, aby ste zistili, koľko
minulo finančné oddelenie na cestovné za prvý štvrťrok. Niekde v tejto nákupnej
taške sa nachádza veľká časť odpovede, ale pokiaľ nevyberiete potvrdenky
finančného oddelenia, neroztriedite ich, neskontrolujete ich správnosť a nespočítate,
sú pre vás len málo užitočné.
Nehľadiac na nákupnú tašku, existujú dva spôsoby, ktorými sa dajú uložiť údaje
predtým, ako sa spracujú, a potom pre budúce odkazy, tak aby tvorili informácie:
• čitateľné pre človeka,
• použiteľné pre prácu s počítačom.
Forma čitateľná pre človeka znamená, že ktokoľvek, kto sa díva na tieto údaje, ich
dokáže, pokiaľ sú napísané v jazyku, ktorému rozumie, čítať priamo bez akejkoľvek
pomoci.
Použiteľné pre prácu s počítačom znamená, že iba počítač dokáže “čítať” tieto údaje
a musí ich interpretovať pre ľudské oko. Počítače ukladajú údaje v číslicovej forme.
To znamená, že všetky údaje sa konvertujú do postupnosti číslic, konkrétne
jednotiek a núl. Čitateľ - človek ich dokáže čítať a pochopiť iba potom, ako stroj
spätne konvertuje tieto údaje do slov a čísel.
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1.2.1 CVIČENIE
Pouvažujte o svojom domácom a pracovnom prostredí. Ako ukladáte údaje, ktoré
potrebujete? Používate v každom prípade tie najefektívnejšie metódy? Prečo
používate konkrétnu metódu?
Napíšte odpoveď do tohto okienka.
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Poznámky k cvičeniu
Všetky súbory v počítačoch sú strojovo čitateľné. Pre svoju prácu by ste si mali
vypísať aspoň niektoré z ďalej uvedených položiek, kde sú uložené na počítači buď
centrálne alebo na vašom osobnom počítači (PC):
• súbory výplatných listín,
• elektronické účtovné osnovy ako rozpočty, investičné výdaje,
• listy,
• zápisnice,
• účtovné knihy.
Ukladanie na papier ako prostriedok je príkladom údajov alebo informácií čitateľných
pre človeka; uvádzame zopár príkladov toho, čo ste snáď mohli napísať:
• vytlačené hlásenia o výnimkách/ printed exception reports
• správy o rozdieloch – odchylkách/ variance reports
• formuláre na uplatnenie nákladov/ expense claim forms
• listy a zápisnice/ letters and memoranda
Mnoho položiek sa dá uložiť buď v elektronickej forme alebo na papieri. Niektoré
organizácie sa pokúšali prijať politiku “úradu bez papierov”. To by znamenalo, že
všetky údaje a informácie by sa ukladali na počítačoch a prezerali na obrazovke.
Neukladali by sa papierové kópie. Existujú očividné prednosti tohto prístupu, ako je
zvýšená bezpečnosť a znížené skladovacie priestory. Avšak len málo organizácií
dosiahlo skutočne úrad bez papiera.
Doma, ak máte počítač, by ste mohli uviesť:
• počítačové hry,
• listy alebo správy spracované programom pre spracovanie textov,
• akékoľvek elektronické účtovné osnovy.
Ručne písané alebo vytlačené:
• potvrdenky,
• účty,
• pokladničné ústrižky,
• certifikáty na akcie,
• úradné a osobné listy
sú všetko príklady informácií alebo údajov čitateľných pre človeka, ktoré sa
nachádzajú v domácnosti.
14
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Efektívnosť média, na ktoré informácie ukladáte, by ste mali posúdiť podľa
jednoduchosti, s akou môžete údaje uložiť, vyhľadať a spracovať.
Potom, ako sme sa pozreli na údaje, posúďme informácie. Väzba medzi nimi sa
často zobrazuje vo forme ďalej uvedenej rovnice:
ÚDAJE + PROCES = INFORMÁCIE

15
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1.3 INFORMÁCIE
Informácie sú údaje, ktoré boli zozbierané a spracované z konkrétneho dôvodu;
spolu s meniacimi sa dôvodmi sa menia procesy používané v procese konverzie.
Rovnaké údaje sa dajú spracovať rôznymi spôsobmi, aby sa zabezpečili informácie
pre viacero účelov.
Informácie sa dajú získať:
• VÝBEROM alebo
• ZOSKUPENÍM alebo
• ICH PREMENOU - TRANSFORMÁCIOU.
Výber znamená vybratie primeraných údajov na poskytnutie informácií pre
transakciu,
udalosť alebo proces rozhodovania, ktoré sa vykonávajú. Keď procesu dobre
rozumieme (napríklad vykonávanie záznamov do účtovnej knihy), výber údajov je
priamočiary. Modelovanie budúcich trendov alebo výdavkov však vyžaduje od toho,
kto ich spracúva výber a využitie údajov novátorským spôsobom. V tomto prípade
vždy existuje nebezpečenstvo, že sa použijú neprimerané údaje a vypracujú chybné
hypotézy.
Zoskupenie je sčítanie alebo zúčtovanie údajov, aby poskytli informácie. Príklady
zoskupenia zahrnujú:
• sčítanie hodín na kontrolných kartách pracovníkov s hodinovou mzdou, aby sa
získal celkový odpracovaný čas,
• vyčíslenie mesačných výdavkov buď ako celkový súčet alebo rozpísané podľa
konkrétnych záhlaví.
Všetci používame informácie a robíme tak od narodenia. Naučili sme sa
zhromažďovať údaje, spracovať ich a interpretovať výsledky. Pozrime sa na úlohu
chytiť hodenú loptu. Vidíme, ako sa lopta blíži k nám, natiahneme jednu alebo
obidve ruky podľa šikovnosti alebo veľkosti a rýchlosti lopty a spravidla ju chytíme.
Aby sme naučili robota robiť to isté, museli by sme do neho naprogramovať
nasledujúce informácie: balistiku, aby mohol zakresliť dráhu lopty, rýchlosť vetra,
smer vetra a silu, akou bola lopta hodená.
My robíme tieto veci automaticky, veríme údajom, ktoré dostávame od našich
zmyslov.
Pri práci musíme mať podobnú vieru v údaje, ktoré používame na vypracovanie
informácií preto, aby sme urobili rozhodnutie. Teraz si preberieme niektoré body,
ktoré musíme posúdiť, ak má byť táto viera oprávnená.
Užívateľ musí dokázať rozlišovať medzi
• aktuálnymi informáciami,
• historickými informáciami.
16
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V závislosti od práce, ktorú robíme, môžeme potrebovať buď veľmi aktuálne údaje
alebo fakty alebo historické údaje, ktoré môžu byť staršie ako päť rokov. Riadiaci
pracovníci zaoberajúci sa strategickým plánovaním môžu používať údaje z minulosti
kvôli nájdeniu trendov a predpovedaniu budúcnosti. Môžu si prezerať štvrťročné
alebo ročné údaje a spracovanie môže trvať niekoľko mesiacov, čo ich robí stále
viac neaktuálnejšími. To však nemusí byť dôležité, ak sa používajú na vypracovanie
päťročných strategických plánov alebo porovnaní medzi aktuálnymi a
predpovedanými výsledkami pre akýkoľvek časový interval.
Manažér na strednej alebo riadiacej úrovni bude požadovať informácie v
strednodobých termínoch: často týždenne, mesačne alebo štvrťročne. Na tejto
úrovni je potrebné monitorovať aktuálne výsledky voči predpovedaným detailnejšie a
získať včasné varovania o odchýlkach od cieľov, aby napravili situáciu skôr, ako sa
príliš vymkne spod kontroly. Na tejto úrovni sa môžu údaje staršie ako šesť
mesiacov posudzovať ako historické a irelevantné pre terajšiu situáciu.
Na prevádzkovej úrovni bude manažér požadovať veľmi aktuálne informácie, často
na dennom alebo v mimoriadne kritických oblastiach na hodinovom základe. V tomto
prípade môžu byť dokonca aj jeden deň staré údaje málo platné.
Pamätajte si – informácie jednej osoby sú údajmi inej osoby. Údajom, ktoré ste
dostali, musíte veriť, aby ste ich premenili na informácie, ktoré sú pre vás užitočné.
Okrem toho ste zaviazaní voči ľuďom, ktorým posielate svoje informácie, aby ste
zabezpečili ich maximálnu možnú správnosť. Pre nich môžu predstavovať údaje,
ktoré budú spracovávať, aby vypracovali nové informácie: napríklad rozpočtové
hlásenia pre každé oddelenie sa môžu zlúčiť, aby vytvorili rozpočtové hlásenie pre
celú organizáciu.
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1.4 ATRIBÚTY ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ
Aby boli informácie užitočné, musia byť:
• Správne. Nemá zmysel zadávať údaje do účtovnej knihy alebo používať ich na
vypracovanie účtovnej súvahy, ak nie sú správne. Je dôležité podniknúť všetky
primerané kroky na zaistenie toho, že zadané údaje sú správne. Toto môže
zahrnovať dvojitú kontrolu čísel, obmedzenie veľkosti alebo rozsahu čísel, ktoré sa
dajú zadať, pridanie kontrolných súčtov, aby sa skontrolovalo, že sa nestratili žiadne
údaje medzi ich zadaním a zberom .
• Presné. To neznamená to isté ako správne. Bavíme sa tu o presnosti. Napríklad
na prevádzkovej úrovni pri zadávaní alebo výpočte hotovosti môžeme pracovať s
presnosťou na haliere alebo zlomky haliera, zatiaľ čo na úrovni strategického
plánovania sa môžeme zaoberať sumami zaokrúhlenými na tisícky libier. Je dôležité
pracovať s údajmi, ktoré sú na primeranej úrovni presnosti vzhľadom na prácu, ktorú
robíte.
• Aktuálne. Keď musíme urobiť rozhodnutie, potrebujeme mať tie informácie, ktoré
sú k dispozícii teraz. Ak nie sú, buď musíme urobiť rozhodnutie s použitím neúplných
informácií alebo odložiť toto rozhodnutie dovtedy, kým budú informácie k dispozícii.
Každá možnosť by mohla viesť k zlému rozhodnutiu a tým sa ukázať ako nákladná
pre organizáciu a jednotlivcov ovplyvnených rozhodnutím.
• Relevantné. Jedna z hlavných námietok vznášaných voči informačným systémom
v elektronickej forme je obrovské množstvo informácií, ktoré sa dostane na stôl. Iba
niektoré z týchto informácií sú pre príjemcu užitočné. Toto preťaženie informáciami
môže prekážať osobe, ktorá robí rozhodnutie a spôsobiť vynechanie niektorého
dôležitého bodu kvôli nedostatku času na preosiatie tohto nadbytočného množstva
podrobností.
• Spoľahlivé. Keď dostávate údaje alebo informácie, s ktorými musíte pracovať,
prijímate ich v dobrej viere, že odosielateľ vynaložil maximálne úsilie na zaistenie ich
správnosti a presnosti. Ak si nemôžete byť istí spoľahlivosťou údajov alebo
informácií, potom bude vaše rozhodovanie znehodnotené, pretože nebudete vedieť,
ako sa na ne môžete spoľahnúť. Okrem toho bude ovplyvnený váš postoj k
spoľahlivosti budúcich informácií z rovnakého zdroja a buď ich odmietnete používať
alebo ich budete používať iba opatrne.
• Zrozumiteľné. Bez ohľadu na to, koľko úsilia vynaložíme, aby sme splnili vyššie
uvedené kritériá, ak príjemca nedokáže pochopiť údaje alebo informácie, pretože sú
prezentované vo forme, ktorá je mu cudzia, potom sme mrhali svojím a jeho časom
a prostriedkami. Je podstatné, aby sa poskytovateľ a príjemca dohodli na ich
najzrozumiteľnejšej prezentácii.
• Užitočné. Toto v mnohom súvisí s relevantnosťou. Údaje a informácie sú užitočné
iba vtedy, ak môžu pomôcť pri rozhodovaní alebo ďalšej transakcii. Ak nedokážu
splniť ani jednu z týchto vecí, potom pravdepodobne iba zastrú procesy
rozhodovania.
• Cenovo priaznivé. Získavanie a šírenie údajov a informácií stojí peniaze. Čím
aktuálnejší, správnejší a presnejší materiál sa požaduje, tým je drahší z hľadiska
systémov, ktoré ho majú vyprodukovať. Preto je pri navrhovaní informačných
systémov potrebné zvážiť náklady na získanie údajov a informácií na navrhovanej
18
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úrovni správnosti alebo presnosti voči nákladom organizácie na využívanie menej
náročnej formy.
1.5 POZNATKY A VEDOMOSTI
Keď je málo nových informácií, často sa potom kriesia historky o počítačoch, ktoré
sa učia myslieť ako ľudské bytosti. Ani najsilnejší zástancovia umelej inteligencie
netvrdia, že sme dosiahli túto úroveň počítačovej vytríbenosti. Informačné systémy
na báze počítačov sú veľmi dobré pri spracovaní údajov podľa vopred stanovených
pravidiel: niektoré expertné systémy sa môžu javiť ako by ich vytvárali sami. V
skutočnosti iba pracujú podľa pravidiel stanovených ľudskými bytosťami. Pravidlá
používané v expertných systémoch sú prepracované , ale ani tak nedokážu naučiť
počítačové systémy pracovať od prvých princípov alebo používať zdravý rozum.
Poznatky
Naše poznatky sa vyvíjajú v dôsledku oboznamovania sa s niečím. Poznatky
získavame prostredníctvom skúseností, každé stretnutie pridáva k našej informačnej
základni niečo ohľadne témy, osoby alebo skutočnosti a zvyšuje našu schopnosť
vykladať si danú množinu okolností. Čím viac informácií získame a čím širší je
rozsah podmienok, v akých sa stretávame s konkrétnym subjektom (témou, osobou
či skutočnosťou), tým lepšie ho dokážeme pochopiť a tým širšie sú naše poznatky o
tomto subjekte.
Vedomosti
Vedomosti sú viac ako jednoduché získavanie obrovského súboru informácií, je to
schopnosť spájať informácie a skúsenosti a použiť výsledok v novej situácii, často
inovačným spôsobom.
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Cvičenie 1.5.1
1.
Pozrite sa na svoju prácu a pouvažujte, ktoré úlohy si vyžadujú informácie.
Ako viete, či údaje, ktoré dostávate, spĺňajú atribúty už prediskutované v tejto časti?
Ako zaistíte, že informácie, ktoré posielate, spĺňajú tieto atribúty vzhľadom na
potreby príjemcov?
2.
Pozrite sa znovu na úlohy, ktoré plníte a pouvažujte, ktoré sa úplne spoliehajú
na informácie a údaje a ktoré vyžadujú poznatky alebo vedomosti. Ako by ste mohli
rozlišovať medzi tými úlohami, ktoré vyžadujú poznatky a vedomosti a tými úlohami,
ktoré to nevyžadujú?
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Záver
Na konci tejto kapitoly by ste mali získať dôležité nahliadnutie do podstaty údajov a
informácií. Mali by ste chápať rozdiely medzi týmito termínmi a to, ako údaje súvisia
s informáciami. Mali by ste byť teraz pripravení postúpiť k ďalšej kapitole, ktorá sa
zaoberá spôsobmi, akými sú informácie využívané v kontexte organizácie.

Odkazy
P.Bocij, D.Chaffey,
A.Greasley, S.Hickie

2002

Business Information Systems (Podnikové
informačné systémy)
Pitman Publishing

T.Lucey

1994

Management Information Systems
(Informačné systémy riadenia)
DP Publications
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Kapitola 2
Využívanie informácií
Druhá kapitola stavia na prvej a zaoberá sa tým, ako sa využívajú informácie v
kontexte riadenia organizácií verejnej správy. Preštudovanie tejto kapitoly by takisto
malo trvať asi jeden a pol hodiny.
2.1 CIELE

Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať:
• zdôvodniť tvrdenie, že informácie sú zdroj,
• posúdiť, či sú informácie uznávané ako zásadne dôležité v rámci vašej vlastnej
organizácie a oddelenia,
• navrhovať zmeny vo vnímaní informácií tam, kde je to vhodné,
• porovnávať a konfrontovať druhy rozhodovania na troch úrovniach riadenia,
• porovnávať a konfrontovať tri úrovne riadenia,
• zdôvodniť zmeny tradičnej organizačnej štruktúry organizácie verejnej správy v
dôsledku novej informačnej technológie a komunikačných systémov,
• rozlišovať medzi štruktúrovanými, neštruktúrovanými a pološtruktúrovanými
problémami,
• vysvetliť tri fázy rozhodovania,
• vypracovať primerané grafy na podporu argumentov o vzťahu medzi úrovňou
riadenia a druhom rozhodovania.
2.2 INFORMÁCIE AKO ZDROJ
Historicky sa informácie viac považovali za vedľajší produkt nejakej činnosti ako za
zdroj. Keď sa všetky manipulácie s údajmi robili ručne, takýto prístup nebol
nerealistický. Čas a úsilie potrebné na prezretie celého radu ukazovateľov
novátorským spôsobom alebo len na prezretie boli mimo možností väčšiny, ak nie
všetkých organizácií.
V priebehu práce s touto kapitolou zistíme, že tvorba informácií stojí veľa peňazí.
Okrem toho ich zneužitie môže prísť organizáciu draho:
• náklady na slabú analýzu a projekt informačného systému,
• slabé vedenie projektu informačných systémov,
• neskoré zaplatenie účtov môže vyvolať pokuty, zatiaľ čo za včasnú úhradu by bola
zľava,
• neskoré vypracovanie faktúr a neschopnosť sledovať neplatenie by mohli viesť k
problémom s hotovostným tokom a vyšším úrokom účtovaným zo strany banky.
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K tomuto zoznamu by ste pravdepodobne mohli pridať vlastné príklady.
Postupne si manažéri začali uvedomovať, že schopnosť využívať informácie
inovačným spôsobom im dáva výhodu pred ich konkurentmi a že iba jednoduché
zmechanizovanie starého ručného systému nestačí. Rýchla zmena kvôli splneniu
nových požiadaviek zákazníka alebo zdokonalenie samotnej organizácie sa vo
veľkej miere spolieha na informácie interné a tiež tie, ktoré sú pre organizáciu
externé.
Vedúci pracovníci boli nútení uznať, že informácie sú dôležitým prostriedkom, ktorý
sa dá použiť alebo zneužiť rovnakým spôsobom ako akýkoľvek iný zdroj. Vo
verejnom sektore sa predtým dalo nazerať na informačné systémy z hľadiska
zlepšenia efektívnosti: kládol sa menší dôraz na poskytovanie efektívnych služieb
pre našich zákazníkov. Toto sa mení: teraz je zvýšený dôraz na meranie a
porovnávanie výkonnosti a na splnenie potrieb zákazníka; je potrebné nájsť nové
spôsoby prevádzkovania, plánovania a predpovedania budúcich požiadaviek. Z
toho vyplýva, že informácie môžu byť tak dôležité, lebo prostredníctvom nich
môžeme zabezpečiť, že naša organizácia poskytuje služby predstavujúce tú
najvyššiu hodnotu.
Jednou zo stratégií nemocnice ako zlepšiť jej služby pacientom by mohlo byť
poskytnúť tie všeobecným lekárom priamy prístup k poradovníkom konzultantov.
Toto by umožnilo všeobecným lekárom nájsť odborníka s najkratším poradovníkom
a následne rezervovať termín návštevy ich pacientov u tohto konzultanta. Neskôr by
všeobecný lekár mohol on-line skontrolovať, kde sa jeho pacient v poradovníku
nachádza, ak dôjde k oneskoreniu.
Kvôli úspešnému vedeniu organizácie verejnej správy, jej riadeniu a zabezpečeniu
jej prežitia sa vyžadujú ľudské a technické zdroje, ale takisto zdroje informácií. Slabé
informačné zdroje môžu byť rovnako škodlivé ako nedostatok elektrickej energie
alebo nedostatok pracovníkov. Američania považujú informácie za tak dôležité, že
vynašli nový názov pracovnej náplne pre pracovníkov, ktorí trávia svoj čas
zhromažďovaním, spracovaním a rozširovaním informácií, volajú ich pracovníci
s poznatkami (knowledge workers). Pracovníci, ktorí zbierajú údaje, zadávajú ich
do systému a vykonávajú spracovanie transakcií sa môžu nazývať pracovníkmi
s informáciami (information workers).
Pre niektoré organizácie nie sú informácie len prostriedkom, ale takisto komoditou,
ktorá sa má predávať. Mnohí z vás ste už určite dostali nežiadanú poštu ako
dôsledok kontaktov so spoločnosťou, ktorá obchoduje so zoznamami adries.
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Cvičenie 2.2.1
Ako sa informácie odlišujú, keď sa na ne pozerá ako na komoditu alebo ako na
zdroj? Zdôvodnite svoju odpoveď.
2.3 INFORMÁCIE NA STRATEGICKEJ, TAKTICKEJ A OPERATÍVNEJ ÚROVNI

ÚROVNE RIADENIA A INFORMAČNÉ POTREBY
Všetky úrovne riadenia v akejkoľvek organizácii majú jednu stálu činnosť,
rozhodovanie.
Samozrejme, že existujú iné činnosti: organizovanie, komunikovanie, ovplyvňovanie
a plánovanie. Keď sa pokúšate pochopiť, aký druh informácií sa vyžaduje v
organizácii, často je múdre najprv sa pozrieť na druh rozhodnutí na každej riadiacej
úrovni. Posúdime to s použitím bežnej metódy, hierarchickej pyramídy.
Obrázok 2.3.1 Úrovne riadenia a charakteristiky rozhodnutí
Úroveň riadenia Charakteristiky rozhodnutí

Odstránené:

D

Odstránené: Unstructured

nerutinné
so širokým rozsahom
s dlhodobým dopadom
STRATEGI

TAKTICKÁ

OPERATÍVNA

Čiastočne štruktúrované
Nerutinné
So strednodobým dopadom

Odstránené: C

Štruktúrované
rutinné
okamžité
s krátkodobým dopadom

Charakter rozhodnutí
Neštruktúrované, nerutinné, so širokým rozsahom, s dlhodobým dopadom
Čiastočne štruktúrované, nerutinné, so stredným rozsahom, so strednodobým
dopadom
Štruktúrované, rutinné, okamžité, s krátkodobým dopadom
Väčšinu charakteristík poznáte, ale zopár minút budeme venovať posúdeniu jedného
alebo dvoch menej známych termínov.

24

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Štruktúrované sú tie problémy, ktoré sú predvídateľné a opakované. Tento druh
problémov je tak dobre známy, že spravidla už existujú smernice a postupy, ktoré pri
správnom použití zabezpečia správne rozhodnutie.
Neštruktúrované sa týkajú problémov, ktoré nemajú definované pravidlá na
riešenie. Riešenie pochádza iba zo zmesi skúseností, úsudku, intuície a
všeobecných smerníc, ktoré by sa mohli dať použiť v danej situácii.
Čiastočne štruktúrované sa týkajú problémov, ktoré majú štruktúrované a
neštruktúrované prvky. Niektoré aspekty môžu byť zrejmé a iné otvorené pre
interpretáciu.
Simon (1986) navrhol tri fázy v procese rozhodovania:
1. Vstupná informácia – uvedomujeme si, že problém existuje, čo je veľmi dôležitý
prvý krok a zhromažďujeme údaje, ktoré by mohli byť užitočné pri riešení situácie,
rovnako dôležitý druhý krok.
2. Návrh – pokúšame sa použiť údaje a akékoľvek iné dostupné prostriedky na
vypracovanie jedného alebo viacerých možných riešení problému.
3. Výber – musíme vybrať jednu z možností na realizáciu riešenia problému.
Ak roztriedime naše rozhodnutia na strategické, taktické a operatívne, môžeme sa
pozrieť na ich rozdielne charakteristiky a vyvodiť druhy a zdroje údajov, ktoré
budeme potrebovať na ich vyriešenie.
Strategické rozhodovanie (strategické plánovanie). Niektorí autori uvádzajú
označenie strategické plánovanie namiesto strategické rozhodovanie, my však
budeme používať druhý termín.
Stanovenie cieľov pre organizáciu, zistenie rozhodujúcich ukazovateľov úspechu
a zistenie a definovanie základných predpokladov, na ktorých sú založené dlhodobé
plány, to všetko sú úlohy, ktoré vykonávajú riadiaci pracovníci. Na tejto úrovni by
nám mohli klásť napríklad tieto otázky:
“Mali by sme ponúkať pohotovostné služby a služby pri nehodách vo všetkých
našich nemocniciach alebo iba v jednej v danej oblasti?”
“Ako vyvážime potrebu zabezpečiť splnenie okamžitých potrieb občanov bez toho,
aby sme zanechali ťažké úverové bremeno pre našich nasledovníkov?”
Rovnaké otázky si môžeme klásť každý rok, ale kontext otázok sa mení.
Zásahy štátnej správy a samosprávy, nové zákonné požiadavky, sociálne trendy,
aby sme uviedli iba zopár faktorov, sú tie druhy zmien, ktoré budeme musieť
sledovať. Naše rozhodnutia budú veľmi komplexné a neštruktúrované. Nedokážeme
stanoviť všetky premenné, existuje mnoho nehmotných a nekvantifikovateľných
faktorov. Namiesto toho budeme musieť priradiť hodnoty podmnožine premenných,
ktoré považujeme za najvplyvnejšie.
Samotné informácie budú spadať do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:
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• externé informácie týkajúce sa konkurentov, klientov, dodávateľov, vládnej
politiky, životného prostredia,
• neformálne, založené na počutých faktoch, chýroch, predtuchách, názoroch.
Tieto faktory robia strategické rozhodovanie neexaktnou vedou. Spravidla musíme
urobiť ťažké rozhodnutia s vysokým prvkom rizika a mesiace alebo dokonca roky
nemusíme vedieť, či sú naše rozhodnutia správne.
Poznámka: Zlé strategické rozhodnutie môže zničiť organizáciu.
Taktické rozhodnutia. Na tejto úrovni sa musíme rozhodnúť, ako prideliť
prostriedky, ktoré máme k dispozícii takým spôsobom, aby sme splnili naše ciele.
Naše ciele sú navrhnuté tak, aby podopierali strategické ciele organizácie. Otázky,
ktorými sa musíme zaoberať na tejto úrovni, zahrnujú napríklad:
“Kto by mal byť našim hlavným dodávateľom?”
“Aké úverové limity by sme mali stanoviť pre našich klientov?”
“Za akých podmienok by sme mohli ponúkať zľavu za okamžitú platbu zo strany
našich klientov?”
Tieto rozhodnutia nie sú tak rutinné a štruktúrované ako operatívne rozhodnutia.
Môžeme zistiť, že nepoznáme všetky premenné v rozhodnutí alebo môžu chýbať
niektoré hodnoty významných premenných. Posúďme tento príklad:
Musíme vybrať dodávateľa surovín. Zistíme, že nový dodávateľ je lacnejší ako náš
starý, ale v prípade nového dodávateľa nevieme nič o jeho spoľahlivosti, riadení
kvality alebo službách pre zákazníkov. Zároveň ale nie sme ani informovaní o tom,
že náš terajší dodávateľ, ktorý bol vždy spoľahlivý, čelí hroziacemu štrajku
zamestnancov.
Taktické rozhodnutia majú prechodný vplyv na organizáciu s tým, že výsledky
rozhodnutia budú viditeľné po niekoľkých týždňoch. Zlé taktické rozhodnutie sa môže
ukázať ako ťažko fungujúce alebo naopak, ale ono samotné nebude mať
pravdepodobne dlhodobý škodlivý vplyv na organizáciu.
Operatívne rozhodnutia. Tieto riadia naše “životne dôležité” činnosti, ako je
spracovanie objednávok, fakturácia, inventarizácia. Operatívne rozhodnutia sú dobre
definované s jasne stanovenými postupmi na riešenie spravidla sa opakujúcich
otázok. Premenné a ich vzťahy sú dobre preštudované za týchto okolností a
hodnoty premenných sme schopní kvantifikovať s vysokým stupňom istoty. Otázky,
ktorými sa zaoberáme na tejto úrovni, sú napríklad:
“Koľko tlačív výplatnej pásky by som mal objednať?”
“Má tento pracovník nárok na príspevok za používanie automobilu?”
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Ak urobíme na tejto úrovni zlé rozhodnutie, výsledky sú spravidla okamžité, ale majú
krátke trvanie a vždy sú v istej forme prekonateľné.
Organizačnú pyramídu sme používali na vysvetlenie väzby medzi rozhodovaním a
úrovňami riadenia: niekoľko riadiacich pracovníkov na vrchole s viacerými taktickými
vedúcimi pracovníkmi v strede a veľkým počtom prevádzkových manažérov na
spodku.
Obrázok 2.3.2 to zobrazuje spolu so zvislými komunikačnými linkami. Informácie
prechádzajú pyramídou nadol a nahor, pretože vedúci pracovníci môžu komunikovať
priamo iba s malým počtom podriadených manažérov naraz. Informácie sa
odovzdávajú od riadiaceho manažéra na podriadeného nadol po pyramíde a od
podriadeného k nadriadenému smerom nahor po pyramíde. Je to tradičná schéma
pre väčšinu organizácií verejnej správy.

Obrázok 2
Tradičná schéma

Hlavné vedenie
(5%)
Stredné vedenie
(35%)
Prevádzkové a administratívne
(60%)

Hierarchická pyramída hore ukazuje tradičnú schému organizácií verejnej správy.
V súčasnosti stále viac používanou je schéma, ktorú uvádzame na dolnom obrázku:
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Dnes
Hlavné vedenie
(5%)

Stredná úroveň

Odstránené: (55%)

Stredné vedenie
Pracovníci s poznat.
Spolu 40%
Prevádzkový
a administratívny
manažment manažmentéri

Odstránené: é
Odstránené:
Odstránené: e

Informační pracovníci
Spolu 55%
Prechod organizačnej štruktúry z foriem hierarchickej pyramídy na formy zosieťovaného
kosoštvorca je výsledkom investícií do nástrojov informatiky.

Elektronická pošta, faxové prístroje, telekonferencie, osobné počítače na každom
stole umožnili rozvoj horizontálnej komunikácie. V skutočnosti teraz môžeme úplne
obchádzať strnulú pyramídovú štruktúru. Nolan a ďalší vyhlasujú kosoštvorcový tvar
za organizačnú štruktúru budúcnosti. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú na
čele vo využívaní výsledkov rozvoja informatiky a komunikačných technológií, majú
stále menej prevádzkových pracovníkov, ale viac pracovníkov s poznatkami.
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Cvičenie 2.3
Odstránené: činnosť

1. Ktorá z nasledujúcich úrovní nie je úroveň riadenia v hierarchickej
pyramíde?

Odstránené: 1
Odstránené: op

a. Operatívna
b. Procedurálna
c. Strategická
d. Taktická
2. Horizontálna komunikácia organizácií sa zlepšuje s tým, ako si
osvojujú nové technológie komunikácie a informatiky. V dôsledku toho
pripomína tvar organizácie najviac
a. Rovnobežník
b. Pyramídu
c. Kosoštvorec
d. Štvorec
3. Ako pomáhajú informácie v každej z troch etáp rozhodovania?
4 Teraz si znovu pozrite tabuľku, ktorú ste vyplnili pre cvičenie 2.2, a
porovnajte svoje návrhy s nasledujúcimi.
Údaje
fakty
čísla
popisy
diagramy
plány
mapy
grafy
platobné stupnice
zoznam zvýšení cien

Informácie
profily zákazníkov
účet ziskov a strát
obchodný účet
súvaha
zoznam dlžníkov
výplatná páska
daňové priznanie
hlavná účtovná kniha
zoznam veriteľov

Poznámka: Niektoré položky ste mohli umiestniť do rôznych stĺpcov, t.j.
“zoznam veriteľov”, “platobné stupnice” alebo “zoznam zvýšení cien”.
Pamätajte si, informácie jednej osoby sú údajmi niekoho iného, a preto
bude vždy existovať nejednoznačnosť.
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2.4 INFORMÁCIE A FINANCIE VO VEREJNOM SEKTORE
Manažérske účtovníctvo, hoci naň neexistuje ani jedna definícia, zohráva svoju
úlohu v plánovaní, rozhodovaní a kontrole v rámci organizácií verejnej správy.
Všetky tieto úlohy vyžadujú vstupy do systému manažérskeho účtovníctva a
schopnosť merať výstupy alebo výsledky. Až doteraz nedostatok merateľných
výstupov vo verejnom sektore často obmedzoval úlohu manažérskeho účtovníctva
pri príprave a kontrole rozpočtov .
Príprava rozpočtu za týchto okolností znamená pridelenie často vzácnych (nikdy
nepostačujúcich) prostriedkov škále činností primeraných pre organizáciu a kontrola
rozpočtu zaisťuje, že všetky transakcie sú riadne povolené. Oblasti rozhodovania,
plánovania a kontroly sú odkázané zohrávať menej významnú úlohu, ktorá je daná
potrebou obmedzovať verejné výdavky.
Už vieme, že rozhodovanie a plánovanie si vyžaduje informácie a vieme priznať, že
situácia alebo systém sa nedá ovládať bez toho, aby sme poznali výstupy
jednotlivých činností či aktivít. Aby sme rozšírili používanie manažérskeho
účtovníctva, musíme sa pozrieť na informácie, ktoré by sa mohli generovať, a podľa
toho upraviť postupy.
Pendlebury (1990) uvádza viacero štúdií o pokusoch zlepšiť manažérske účtovníctvo
v celom verejnom sektore. Niektoré jednoducho opakujú status quo, zatiaľ čo iné sa
pokúšajú rozšíriť aspekty plánovania a rozhodovania v manažérskom účtovníctve.
Finančné účtovníctvo sa zaoberá výkazníctvom finančného stavu organizácie
navonok. Údaje sa tu získavajú napríklad z celej škály zdrojov, príjmov, výdavkov,
dlžníkov, veriteľov. Potom sa triedia a zoskupujú, aby sa zabezpečili výkazy pre
guvernérov, miestne úrady, vládu. Presné a zmysluplné výkazy sa nedajú pripraviť,
pokiaľ údaje použité na ich vypracovanie nespĺňajú atribúty informácií a údajov, o
ktorých sme hovorili predtým.
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Cvičenie 2.4.1
Posúďte svoju vlastnú organizáciu a urobte zoznam postupov manažérskeho
účtovníctva v rámci vášho oddelenia. V nižšie poskytnutom priestore vymenujte
vstupy pre systém manažérskeho účtovníctva a vykonávané procesy. Pouvažujte,
aké výstupy by mali byť dostupné a či sú správne merané. Ako by sa dal váš systém
zmeniť, aby ste získali lepšie informácie pre podporu rozhodovania, plánovania a
kontrolu procesov vášho oddelenia?
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Záver
Na konci tejto kapitoly by ste mali byť schopní doceniť dôvody, prečo organizácie
verejnej správy potrebujú informácie a rozsah riadiacich funkcií a požiadavky na
rozhodovanie, ktoré musia byť robené na základe získaných informácií. Takisto si
uvedomíte, že charakteristiky informácií sa budú meniť podľa účelu, ktorému slúžia.
Tieto vedomosti by vám mali poskytnúť dôležitú koncepčnú základňu pre niektoré
odborne náročnejšie témy, s ktorými sa stretnete neskôr. Ďalšia kapitola je svojím
charakterom odbornejšia a zaoberá sa údajmi a tokom informácií vrámci
organizácie.
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Kapitola 3
Tok údajov a informácií
Táto kapitola je svojím charakterom trochu viac odborne zameraná. Je dôležité, aby
ste s ňou pracovali pozorne a aby ste absolvovali cvičenia a autotesty. Jej
absolvovanie by malo zabrať trochu viac času ako ste potrebovali pre
predchádzajúcu kapitolu, pravdepodobne asi dve hodiny.
3.1 CIELE

Ku koncu tohto študijného celku by ste mali dokázať:
• interpretovať tok údajov v rámci organizácií verejnej správy s použitím primeraných
nástrojov,
• zostavovať diagramy toku údajov pre systémy v rámci organizácií verejnej správy,
• uviesť do vzťahu údaje a proces,
• zhrnúť koncepciu databáz,
• porovnať databázový a tradičný spôsob ukladania údajov,
• rozlišovať medzi hierarchickými, sieťovými a relačnými databázami,
• zdôvodniť výber konkrétnej databázovej štruktúry.
3.1 TOK INFORMÁCIÍ CEZ ORGANIZÁCIU VEREJNEJ SPRÁVY

Základné „stavebné“ prvky - komponenty každej organizácie sú:
• ľudia
• technológia
• úlohy
• kultúra
• štruktúra
ktoré spolu tvoria sociotechnologický systém.
Tento koncepčný rámec, prvýkrát vypracovaný Leavittom a Whislerom, je
znázornený na obrázku 3.2.1
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Obrázok 3.2.1 Organizácie ako sociotechnologické systémy
Úlohy

Štruktúr
a

Technológia

Ľudia

Kultúr
a
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Informačné systémy musia zahrnovať všetky tieto komponenty.
Ak chcete zlepšiť výkonnosť vašej organizácie ako manažér, musíte:
• zmeniť jeden alebo viacero týchto komponentov a
• primerane zohľadniť ich vzájomné vzťahy.
Historicky sa informatika používala jednoducho na automatizovanie existujúcich
procesov namiesto pokusu o zníženie organizačnej zložitosti. Napríklad pri ručnom
procese by úradník vyhotovil štyri kópie tlačiva objednávky: počítač by sa
jednoducho použil na urýchlenie vytlačenia týchto štyroch kópií.
Elektronická výmena údajov (EDI - Electronic Data Interchange) alebo elektronický
obchod (e-commerce) by mohli znížiť alebo odstrániť potrebu vyhotovovania
akýchkoľvek kópií vôbec. Drucker, Rockart a Keen a iní namietali, že informatika by
mala podporovať koncepciu organizačnej prestavby.
V tradičných organizáciách všeobecne a teda aj v tradičných organizáciách verejnej
správy je štruktúra hierarchická s centrálne riadeným získavaním a ukladaním
údajov. Výkazy sa vyrábajú pre manažérov, ktorí jasne definovali oblasti
zodpovednosti vo funkčných oblastiach. Podriadení očakávajú spätnú väzbu a
pokyny od svojich nadriadených.
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Informatika a informačné systémy by mali pomôcť organizácii k dosiahnutiu plochej,
decentralizovanej štruktúre, (s menším počtom úrovní riadenia)
s telekomunikačnými sieťami distribuujúcimi spracovania a ukladanie údajov do
pracovných skupín a útvarov. Obrázok 3.2.2
(od Ralpha Carlyle, Datamation/Automatické spracovanie údajov, 1990) znázorňuje
hlavné charakteristiky tejto novej organizácie. Zobrazuje organizačnú štruktúru, ku
ktorej môžu doviesť inštitúciu informačné systémy a informačná technológia.
Obrázok 3.2.2

Centralizovaná kontrola kľúčových funkcií

Dobre definované údaje
Interdisciplinárne,
skupiny s podnikateľským
duchom

Odstránené: podnikateľské

Vzájomné zosieťovanie
Multidisciplinárne všestranní pracovníci

Odstránené: i

Integrované
útvary

Odstránené: obchodn

Vývoj globálneho produktu
Úzko spojené operácie, prebiehajúce súčasne
Zjednotený
pohľad

Odstránené: obchodný

Kooperujúce
vedenie

Odstránené: atívne
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Táto organizačná štruktúra vytvára u pracovnej sily pocit spoluúčasti. Zamestnanci
pracujú v skupinách a sú zodpovední za:
• vypracovanie riešení pre problémy,
• stanovenie si vlastných výkonnostných cieľov,
• určité rozvrhovanie svojej práce.
Tieto postupy by mali viesť k:
• zamestnancom, ktorí zdieľajú ciele a zámery organizácie a metódy potrebné na ich
dosiahnutie; ľuďom, ktorí sú zodpovední za informačnú technológiu namiesto toho,
aby boli jej otrokmi;
• tomu, že všetci zamestnanci sa budú zameriavať na službu ‘produktu’ organizácie
namiesto zameriavania sa na ich vlastnú úlohu ako jednotlivca alebo len na úlohu
ich oddelenia;
• zamestnancom, ktorí akceptujú a uplatňujú zodpovednosť im potrebnú na výkon
svojej práce.
Tok informácií cez tradičnú organizačnú štruktúru má tendenciu smerovať vertikálne
u nahor a nadol cez úrovne riadenia, zatiaľ čo organizácie deväťdesiatych rokov by
mali mať informačné toky smerujúce horizontálne i vertikálne, teda ku každému, kto
ich potrebuje.
3.3 DECENTRALIZOVANÉ, CENTRALIZOVANÉ A DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY
Stručne sa pozrieme, čo sa myslí pod každým z týchto termínov a tiež na silné a
slabé stránky každého z týchto druhov systémov. Chceme upozorniť, že sme
používali bežné definície pre každý z týchto termínov, ale zistíte, že termíny
‘decentralizované’ a ‘distribuované’ niektorí autori navzájom zamieňajú.
Rôzne funkcie manažmentu môžu byť buď:
• centralizované
• decentralizované alebo
• distribuované.
Celá funkcia, ako napríklad skladové hospodárstvo, môže byť centralizovaná ako
jediný útvar celej inštitúcie alebo decentralizovaná tým, že je úplne rozptýlená po
celej organizácii. Nakoniec sa skladové hospodárstvo môže rozdeliť tak, že
skladovaný materiál, príslušné informácie a zodpovednosť sú prenesené na útvary
organizácie, ale kontrolné mechanizmy sa vedú centrálne.
Informačné systémy a informačné siete môžu pomáhať pri vývoji decentralizovaného
systému, ktorý môže viesť k čiastkovej optimalizácii, keď všetky oddelenia a útvary
pracujú pre vlastné ciele a nie pre ciele a zámery organizácie. To však umožní
manažérom na nižších úrovniach využívať svoje znalosti špecifických oblastí na
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kvalitnejšie rozhodovanie. Tieto rozhodnutia budú viac reagovať na situáciu a takisto
zvýšia zaangažovanosť manažérov na prijímaných rozhodnutiach.
Tie isté informačné systémy a informačné siete umožňujú zveriť zodpovednosť
veľkej časti rozhodovania nižšiemu manažmentu, čím sa získavajú výhody
decentralizovaného systému, ale zároveň sa umožní vyššiemu manažmentu
monitorovať a kontrolovať celkovú výkonnosť v rámci organizácie.
Nakoniec, konvenčnejší vyšší manažéri môžu použiť tieto systémy na získavanie
informácií a ich rýchlejšie postupovanie nahor po organizačnej štruktúre, čím
sústredia ešte viac rozhodovania do vlastných rúk.
Jednou z oblastí, kde nastala decentralizácia, je oblasť manažérskych informačných
systémov. Presun k pracovným staniciam, osobným počítačom (PC - personal
computer) a lokálnym počítačovým sieťam (LAN - local area networks) rozptýlil
veľkú časť moci a vplyvu minulého centralizovaného strediska na spracovanie
údajov. Toto rozčlenenie sa uvádza ako štruktúra klient- server: počítače na
stoloch užívateľov sa uvádzajú ako klienti, pretože využívajú služby poskytované cez
LAN inými väčšími počítačmi, ktoré pracujú ako servery. Servery poskytujú služby,
ako je zdieľané ukladanie dát, zdieľanie tlačiarní a elektronická pošta.
Pretože užívatelia majú možnosť znovu konfigurovať svoje počítače, často je
potrebné volať odborníkov na informatiku, aby vyriešili problémy s počítačmi, ktoré
sme nazvali „klient“. V dôsledku toho teraz nastal presun smerom k takzvanému
distribuovanému prístupu, kde existuje kontrola:
• technického vybavenia,
• programového vybavenia,
• postupov na ukladanie, prenos a využitie.
V tejto situácii sa užívateľské počítače často uvádzajú ako “tenkí klienti”, pretože
poskytujú menej funkcií a oveľa viac sú oklieštené tým, čo im umožňujú servery. V
najviac rozvinutom prístupe k práci počítačov tzv. tenkých klientov sa aplikačné
programové vybavenie spravuje na aplikačných serveroch. To znamená, že počítače
- klienti nie sú nič viac ako “neprogramovateľné” terminály, cez ktoré majú užívatelia
prístup k službám. Tieto stroje sú niekedy uvádzané ako sieťové počítače (network
computers), aby sa odlíšili od osobných počítačov (PC).
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3.3.1 OTESTUJTE SA
1. Ktoré systémy sa snažia uspokojiť potreby organizácie a takisto potreby
oddelenia?
2. Najťažšie sa riadia a kontrolujú ________________ systémy.
3. Ktoré sú komponenty organizácie?
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Cvičenie 3.3.1
Pozrite sa na vlastnú organizačnú štruktúru a jej informačné systémy. Rozhodnite, či
sú centralizované, decentralizované alebo distribuované (definície nájdete uvedené
v slovníku). Zdôvodnite príčiny svojho výberu.
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3.4

DATABÁZY

Najzákladnejšou funkciou informatiky je aj v organizáciách verejnej správy ukladať
údaje. Až potom, ako sa údaje zozbierajú a uložia, dajú sa ďalej spracovávať.
Napríklad údaje obsiahnuté vo faktúrach prijatých od dodávateľov sa musia uložiť
predtým, ako sa faktúra môže spracovať na zaplatenie. Podobne sa údaje dajú
premeniť na informácie užitočné pre riadenie iba vtedy, ak boli uložené. Ak znovu
použijeme príklad faktúr dodávateľa, podrobnosti zo všetkých faktúr prijatých v
priebehu určitého obdobia je potrebné uložiť skôr, ako sa dá vypracovať výkaz o
výdavkoch za toto obdobie.
Tieto zásoby údajov sú známe ako databázy.
Ako prvý krok na pochopenie toho, ako sú databázy navrhnuté, musíme pochopiť
terminológiu. Budeme sa zaoberať databázou, ktorá jednoducho obsahuje zoznam
ľudí, povedzme zamestnancov organizácie.
Každá položka v databáze (t.j. každá osoba) sa uvádza ako záznam (record) alebo
entita (entity).
Každý záznam sa delí na polia (fields) alebo atribúty (attributes), ktoré
predstavujú charakteristiky položky, napr. dátum narodenia, PSČ, titul.
Súbor (file) alebo tabuľka (table) je množina záznamov, ktoré boli zorganizované
do konkrétneho formátu. Zameriame sa na dátové súbory, ale musíme si pamätať,
že počítačové programy sa takisto uvádzajú ako súbory. Existuje viacero rôznych
súborov, o ktorých by ste mali vedieť:
• Hlavný súbor (Master file). Trvalá kópia súboru, ktorá sa pravidelne aktualizuje.
• Transakčný súbor (Transaction file). Dočasný súbor, ktorý udržiava všetky
informácie o transakcii pre dané obdobie predtým, ako sa použijú na aktualizáciu
hlavného súboru.
• Archívny súbor (Archive file). Súbor neaktuálnych informácií, ktoré sa musia
uchovávať počas stanoveného obdobia pre prípad potreby. Napríklad ich môžu
potrebovať audítori.
Najjednoduchší druh databázy pozostáva z jedného zoznamu záznamov. Tento
prípad sa často uvádza ako plochá štruktúra súboru (flat file), pretože údaje o
každej jednotlivej osobe sú všetky uložené v jednom zázname, inými slovami v
jednom riadku.
Databázy plochých súborov majú tú výhodu, že sú ľahko zrozumiteľné. Majú však
takisto vážne nevýhody. Hlavnými nevýhodami je zdvojenie údajov a
nekonzistentnosť údajov (data duplication and data inconsistency).
Aby sme ilustrovali zdvojenie údajov, zamyslime sa znovu nad vyššie uvedeným
zoznamom zamestnancov. Jedným z polí v tejto databáze bude oddelenie, v ktorom
osoba pracuje. Pretože každé oddelenie zamestnáva veľa ľudí, znamená to, že
názov oddelenia sa bude v tomto súbore opakovať mnohokrát. Je to neefektívne,
pretože vždy pri pridávaní nového zamestnanca sa názov oddelenia musí zadávať
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znovu. Vo veľkej databáze to tiež znamená, že sa mrhá kapacitou uloženia údajov
na ukladanie tých istých údajov opakovane.
Toto zdvojenie údajov môže tiež viesť k nekonzistentnosti údajov. Napríklad
oddelenia sa môžu uvádzať pre rôznych ľudí pod trochu odlišnými názvami. Takže
jedna databáza môže uvádzať jednu osobu ako pracujúcu vo „finančnom oddelení“ a
inú v „oddelení finančných služieb“, a pritom obidve osoby v skutočnosti pracujú v
rovnakom oddelení. Toto môže predstavovať problém pri prehľadávaní databázy,
keď hľadáme všetky osoby, ktoré pracujú v tom istom oddelení, napríklad aby sme
získali zoznam všetkých pracovníkov oddelenia.
Riešením je vybrať názvy oddelení do samostatného súboru alebo tabuľky v rámci
databázy. To znamená, že každý názov oddelenia sa v tomto novom súbore musí
uložiť iba raz. Každá osoba v pôvodnom súbore môže byť potom pridelená do
oddelenia uvedením jej vzťahu k jednému zo záznamov v novom súbore.
To znamená, že databáza sa zmenila z plochého súboru na relačnú (relational)
databázu.
Návrh relačnej databázy vyžaduje oveľa viac plánovania ako štruktúra plochého
súboru. Jeden z nástrojov, ktorý používajú systémoví analytici pri navrhovaní
systémov relačnej databázy, je schéma vzťahov entít. Táto schéma určuje všetky
samostatné súbory, ktoré vytvoria databázu a znázorňuje vzťahy medzi nimi.
Napríklad už sme zistili, že databáza zamestnancov bude pozostávať z dvoch
súborov alebo tabuliek, konkrétne zamestnancov a oddelení. Celá schéma vzťahov
entít na ilustrovanie tejto skutočnosti je uvedená na obrázku 3.4.1
Obrázok 3.4.1
Oddelenia

Zamestnan
ci

Schéma zobrazuje dve entity, konkrétne oddelenia a zamestnancov. Čiara medzi
nimi dvomi znamená, že tam existuje vzťah. Rozdelenie na tri čiary na strane
zamestnancov znázorňuje, že ide o vzťah jeden - viacerí: každé oddelenie môže
mať mnoho zamestnancov, ale každý zamestnanec pracuje iba pre jedno oddelenie.
Samozrejme je možné, že organizácia môže mať politiku, ktorá umožňuje pridelenie
zamestnancov do viac ako jedného oddelenia. V takom prípade by vzťah bol viaceríviacerí a znázornený je na obrázku 3.4.2.
Obrázok 3.4.2
Oddelenia

Zamestnan
ci
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3.4.1 OTESTUJTE SA
Nakreslite celú schému vzťahov, aby ste znázornili primeranú štruktúry databázy
knihy došlých faktúr. Vaša schéma by mala obsahovať nasledujúce entity:
dodávateľov, objednávky, faktúry dodávateľov, dodacie listy.
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Integrované databázy
Vývoj relačných databáz vyústil do možnosti integrovania databáz v celej organizácii.
Toto sa dá ilustrovať použitím príkladu vyššie spomenutej databázy zamestnancov.
Obsahuje podrobnosti o každom zamestnancovi vrátane oddelenia, kde pracujú,
práce, ktorú vykonávajú, ich domáce adresy, atď. Predstavme si, že tá istá
organizácia má samostatný systém pre vedenie výplatných listín. Systém bude
obsahovať niektoré údaje rovnaké, ako sú v databáze zamestnancov, napríklad
meno a oddelenie.
Takže opäť vznikajú problémy zdvojenia a nekonzistentnosti údajov, tentoraz medzi
dvoma systémami a nie v rámci jednej databázy. Zvyšuje to riziko nekonzistentnosti
údajov. Napríklad, ak je zamestnanec preložený z jedného oddelenia do druhého,
mohlo by sa stať, že podrobnosti v databáze zamestnancov sa aktualizujú, na rozdiel
od údajov v systém pre vedenie výplatných listín. Výsledkom by mohlo byť, že
výplatné pásky zamestnancov budú doručené do nesprávneho oddelenia a ich mzda
účtovaná na zlý rozpočtový kód.
Ak by bol súbor zamestnancov a systém výplatných listín integrovaný, potom by
bola potrebná iba jedna korekcia na aktualizáciu podrobných údajov o
zamestnancovi pre obidva systémy. To znamená, že jedna relačná databáza
nahradila dve samostatné databázy. Táto nová jediná databáza sa používa pre dva
účely - vedenie zamestnancov a správu výplatných listín. Z technického hľadiska to
znamená, že dve samostatné (počítačové) aplikácie sa obracajú na rovnakú
databázu.
Na dosiahnutie tohto nového druhu programovej aplikácie je potrebný takzvaný
systém riadenia bázy dát (DBMS database management system). DBMS sa
nachádza medzi jednotlivými aplikáciami a údajmi. Toto je znázornené na obrázku
3.4.3
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Obrázok 5

Aplikácie

DBMS

Databáza

Koncový užívateľ

Koncovýužívateľ
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Systém riadenia databázy
• organizuje
• manipuluje a
• vyhľadáva
• údaje uložené v databáze.
Okrem toho ponúka systém riadenia databázy ďalšie výhody:
• Vylúčenie nadbytočnosti údajov. V špeciálnych databázach jednotlivých
aplikácií, kde každý musí udržiavať vlastnú kópiu údajov, sa množia viacnásobné
kópie údajov.
• Nezávislosť údajov a programu. Zmeny programov v tradičnom systéme
vyžadujú zmeny v uložení údajov a naopak. DBMS však funguje ako rozhranie
medzi údajmi a programami a tým odstraňuje potrebu, aby programátor držal krok so
zmenami vo fyzickom uložení údajov.
• Bezpečnosť údajov. DBMS má bezpečnostné systémy, ktoré bránia
neoprávnenému prístupu k údajom.
• Integrita údajov. Sú centrálne dohodnuté postupy na minimalizovanie možnosti
zavedenia nesprávnych údajov do systému.
Nevýhody prostredia integrovanej databázy spočívajú v nákladoch na systém
samotný a požiadavkách na dodatočný výkon spracovania a ďalšie technické
vybavenie, ktoré sú bežne potrebné. Ďalší problém spočíva v tom, že vytvorenie
integrovanej databázy je nákladná záležitosť z hľadiska času, úsilia a takisto peňazí.
Tiež je problémom kontrola veľkej databázy. Pretože ju používa niekoľko oddelení,
žiadne oddelenie nemá za ňu plnú zodpovednosť. Toto by mohlo vyústiť do
konfliktov a zmätku. Najlepším riešením tohto problému je vymenovať správcu
databázy, ktorý spolupracuje s užívateľom pri:
• rozhodovaní o obsahu databázy,
• špecifikovaní toho, ako sa databáza bude využívať,
• odsúhlasení, aké zmeny by sa mali v údajoch urobiť a kto by mal mať oprávnenie
na uskutočnenie týchto zmien,
• zabezpečovaní toho, že sa uplatňujú všetky normy a riadiace prvky.
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3.4.2 OTESTUJTE SA
1. Pole je iný názov pre ______________.
2. Záznam je najmenšia jednotka uloženia údajov. (Áno alebo nie).
3. Uveďte päť príkladov databáz, ktoré by sa dali nájsť v úrade miestnej samosprávy.
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ODPOVEDE NA AUTOTESTY

AUTOTEST 3.3.1
1. Distribuované
2. Decentralizované
3. Ľudia, technológia, úlohy, kultúra a štruktúra
AUTOTEST 3.4.1
Model vzťahov entít pre knihu došlých faktúr:
Dodávatelia

Objednávky

Dodacie
listy

Faktúry

Každému dodávateľovi sa môže poslať mnoho objednávok. Každá objednávka môže
vyústiť do jednej alebo viacerých dodávok a každá dodávka sa môže týkať jednej
alebo viacerých objednávok. Každá objednávka môže vyústiť do jednej alebo
viacerých faktúr.
Táto schéma bude správna iba v prípade, ak sa predpokladá, že každá faktúra sa
týka iba jednej objednávky. Ak by dodávateľ mohol začleniť položky z viacerých
objednávok do jednej faktúry, potom by sa vzťah medzi objednávkami a faktúrami
stal vzťahom viacerí – viacerí.
3.4.2 OTESTUJTE SA
1. Atribút.
2. Nie
3. V orgáne miestnej správy by sa dalo nájsť mnoho druhov databáz. Uvádzame
niektoré možnosti (mohli vás napadnúť takisto iné):
•
•
•
•
•
•

zamestnanci
miestni platcovia dane
poslanci
databáza voličov danej samosprávy
budovy, ktoré obec vlastní
zásoby stavebných materiálov v majetku obce
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•
•
•

zariadenia informačného systému vo vlastníctve obce
knihy vo verejných knižniciach, ktoré obec prevádzkuje
žiaci v školách, ktoré obec prevádzkuje

Záver
Dve najdôležitejšie oblasti vedomostí v tejto kapitole sa týkajú toku údajov a
informácií v rámci organizácie a koncepcie bázy dát. Mali by ste sa naučiť určovať a
rozlišovať medzi rôznymi druhmi databáz a posúdiť okolnosti, za ktorých by ktorý
konkrétny druh bol najvhodnejší.
Odkazy
Leavitt H J & Whistler T L 1989

“Management in the 1980s” (Riadenie v
osemdesiatych rokoch)
Harvard Business Review

Rockart J & Short J

1989

“IT in the 1990s: Managing Organisational
Interdependence” (Informačné technológie v
deväťdesiatych rokoch: Riadenie vzájomnej
závislosti v organizácii)
Sloan Management Review

P.Bocij, D.Chaffey,
A.Greasley, S.Hickie

2002

Business Information Systems
(Podnikové informačné systémy)
Pitman Publishing
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Kapitola 4
Informačné systémy – 1
Kapitola 4 je prvá z troch kapitol o informačných systémoch. Rozdelili sme túto časť
do troch samostatných kapitol, aby bolo jej štúdium ľahšie a prístupnejšie.
Preberanie každej kapitoly by malo trvať približne dve hodiny. Ak chcete, môžete
spojiť viac týchto kapitol v závislosti od toho, koľko času máte k dispozícii. Môžete
dokonca prebrať všetky tri kapitoly naraz. Časti záver a odkazy sú uvedené na konci
kapitoly 6.
Ďalej uvedené ciele sú celkovými cieľmi pre všetky tri kapitoly o informačných
systémoch.
4.1 CIELE

Ku koncu týchto kapitol o informačných systémoch by ste mali dokázať:
• posúdiť vhodnosť vašich terajších systémov vzhľadom na aktuálne kritériá
úspechu,
• vysvetliť, ako sa dá použiť podnikový reinžiniering na prehodnotenie všetkých
aspektov funkcií a kultúry organizácií verejnej správy,
• načrtnúť pravdepodobnú reakciu pracovníkov na hlavné zmeny v ich pracovnom
prostredí,
• uplatniť filozofiu systémov na podnikové systémy,
• vysvetliť kľúčové koncepcie systémového prístupu a uplatniť tieto koncepcie na
pracovné problémy,
• vysvetliť koncepcie z hľadiska informačných systémov,
• určiť komponenty informačného systému,
• určiť prostriedky informačného systému,
• rozlišovať medzi rôznymi druhmi podnikových informačných systémov,
• zdôvodniť výber informačného systému pre konkrétnu úlohu riadenia,
• revidovať terajšie informačné systémy v súlade s rozsahom dostupných
informačných systémov,
• zhrnúť silné a slabé stránky dostupných informačných systémov,
• uviesť do súvislosti organizačné ciele s interakciami medzi rôznymi informačnými
systémami,
• použiť príklady druhov informačných systémov na vysvetlenie, ako pomôžu
všetkým úrovniam spracovania informácií, riadenia a plánovania informácií,
• zdôvodniť úlohu informačných systémov v koordinácii a integrácii podsystémov do
organizačného informačného systému.
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4.2 ÚVOD
Dôležitým bodom, ktorý je potrebné uviesť hneď na začiatku, je skutočnosť, že
informačný systém nie je to isté ako počítač. Niektoré informačné systémy používajú
počítače na spracovanie údajov a iné nie. Pravidelne vznikali diskusie, keď
počítačoví odborníci chceli automatizovať pomocou počítača všetko na dohľad
a naopak niektoré hrdinské, často počítačovo nevzdelané duše sa pokúsili udržať
tento príliv v medziach. Dnes väčšina rozumných ľudí uznáva, že počítače majú veľa
čo ponúknuť informačným systémom z hľadiska rýchlosti, presnosti, výkonu
z hľadiska spracovania a komunikácie, ale že technológia nie je vždy odpoveďou.
Ak ručný systém funguje dobre, potom musíme veľmi starostlivo posúdiť nasledujúce
otázky.
• Spomaľuje tento systém alebo inak zasahuje do iných systémov, s ktorými
vzájomne pôsobí?
• Funguje dnes tento systém dobre, ale existujú príznaky problémov v budúcnosti,
napríklad zvýšenie objemov transakcií?
• Bol tento druh informačného systému v minulosti automatizovaný pomocou
počítača?
• Existuje technológia a programové vybavenie na automatizovanie tohto
informačného systému pomocou počítača?
• Vyvažujú náklady na automatizovanie systému pomocou počítača jeho výhody?
Zadefinujeme informačný systém ako formálny systém, ktorý zbiera, ukladá a
spracováva údaje z rôznych zdrojov a potom produkuje informácie potrebné pre
rozhodovanie.
Existujú neformálne informačné systémy, ako sú podnikové klebety a šuškandy na
oddelení, my sa však sústredíme na formálnejšie systémy.
CVIČENIE 4.2.1
Vymenujte informačné systémy, ktoré ovplyvňujú váš pracovný život, pod jedným z
dvoch ďalej uvedených záhlaví.
Informačný systém automatizovaný Manuálny informačný systém
pomocou počítača

Odstránené: Ručný
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4.3

REINŽINIERING ORGANIZÁCIE A ORGANIZAČNÝCH, PROCESOV

Keď boli počítače prvýkrát uvedené aj do oblasti verejnej správy, na každého urobila
dojem rýchlosť, s ktorou vykonávali úlohy, ktoré dovtedy bežne manuálne vykonávali
ľudia, ale oveľa pomalšie. Výsledkom bola automatizácia neefektívnych procesov v
takej forme, ako existovali, a nevyvinula sa žiadna snaha na odstránenie
prirodzených nedostatkov vo výkonnosti. Dedičstvo tohto prístupu z päťdesiatych
rokov znamenalo pre mnohé organizácie prispôsobiť organizačné štruktúry, návrh
pracovných miest, toky prác, kontrolné mechanizmy požiadavkám
• efektivity – organizácia sa snaží získať čo najviac zo vstupov
• kontroly – uistením sa, že organizácia môže byť monitorovaná a riadená
V súčasnosti, aj vďaka rastu očakávaní zo strany zákazníkov, sa snažíme tiež o
• inováciu – hľadaním nových pracovných postupov
• služby – poskytovaním tých služieb, ktoré sú požadované
• rýchlosť – tým, že robíme svoju prácu rýchlejšie
• kvalitu – vysokým štandardom práce
Verejný a tiež štátny sektor museli uznať, že prístup “vždy sme to robili takto”,
znamená pohromu v stále sa meniacom svete. Každá organizácia sa musí stať viac
konkurencie schopnou či už na prilákanie zákazníkov, súkromných investícií alebo
štátnych prostriedkov. Stále viac a viac sa schopnosť, či je organizácia vhodná na
investovanie, prenájom alebo partnerstvo, posudzuje podľa
• nákladov
• rýchlosti
• služieb
• kvality.
Hammer (1990) definuje reinžiniering ako základnú analýzu a prebudovanie
všetkého, čo súvisí s činnosťou organizácie na dosiahnutie dramatického zlepšenia
jej výkonnosti a riadenia súvisiacich zmien. Potom reinžiniering napr. podniku je
spôsobom presunu procesov z irelevantných na také, ktoré sú pre moderný svet
relevantné.
Kvôli zabezpečeniu úspechu pri reinžinieringu musia vedúci pracovníci znovu
navrhnúť kľúčové procesy organizácie spôsobom, ktorý čo najlepšie využíva
informatiku. Toto nie je jednoduché, pretože si to od vyžaduje odložiť nabok naše
predsudky a vytvoriť skutočné inovačnú víziu toho, ako by veci mali fungovať.
Hneď ako sa objaví jasný obraz cesty dopredu, môžeme zaujať tvrdý kritický pohľad
na všetky terajšie postupy so zámerom vykonať akékoľvek zmeny, ktoré sú
potrebné. To znamená, že musíme posúdiť nielen pracovné náplne, riadiace
postupy, kontrolné postupy a organizačné štruktúry, ale tiež kultúru a hodnoty
organizácie. Najmä naostatok uvedené oblasti podliehajú legendám a mýtom,
zvykom a praxi z hľadiska často nezdokumentovaných pravidiel založených na
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záujmoch z dávnej minulosti organizácie, ktoré sú však už pre potreby moderného
sveta irelevantné.
Často počuť krik, že ‘do spisov potrebujeme päť kópií faktúry!’. Verejný sektor
nedávno podstúpil viacero závažných zmien nielen vo finančnej oblasti a príležitosť a
potreba prestavby jednotlivých organizácií, ktoré by zohľadnili tieto zmeny, sú jasné.
Nie je jednoduchou úlohou pozrieť sa na terajšie postupy novým pohľadom. Často
sa zameriavame na iný postup alebo úroveň kontroly namiesto toho, aby sme
uvažovali o úplne novom prístupe, pretože problémy sú okamžité a súrne a my na
ne nemáme čas.
CVIČENIE 4.3.1
Pouvažujte o vlastnom oddelení a úprimne sa pokúste identifikovať niektoré mýty a
legendy, zvyky a postupy, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné.
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Kvôli prestavbe - reinžinieringu organizácie musíme vykoreniť všetky pravidlá,
písané a nepísané, a starostlivo preskúmať ich význam pre dnešok. Ako urobíme
tieto nové a imaginárne zmeny? Jedným z možných spôsobov je zamerať sa na to,
čo máme dosiahnuť a nie na úlohy, ktoré sme už vykonali.
Reinžiniering vždy vedie k základným zmenám v:
• tom, ako sa veci robia a
• kto ich robí.
To môže znamenať, že niektoré pracovné miesta a oddelenia úplne zaniknú, pričom
niektoré z nich boli doteraz považované za hlavné v organizácii. Ľudia, od ktorých sa
požaduje urobiť zásadné zmeny v pracovných postupoch, kladú silný odpor.
Ako manažéri, od najnižších po najvyšších, musíte demonštrovať svoju totálnu
zaangažovanosť a oddanosť zmenám a pracovať na zmene všetkých zlých zvykov a
postojov a tiež organizačnej kultúry, organizačnej štruktúry, subjektívnych názorov
a a toho ako veciam rozumejú, ktoré organizáciu brzdia.
Keď sa navrhuje zmena môžeme zamestnancov v organizáciách verejnej správy, z
ktorých máme skúsenosti, rozdeliť do jednej z dvoch kategórií,:
(1) nadšenci, ktorí veria, že veci sa musia zmeniť a využijú každú možnosť a
vynaložia všetko úsilie na zabezpečenie uskutočnenia zmien,
(2) tradicionalisti, ktorí tvrdia, že to všetko tu už bolo a ktorí prinajmenšom zmene
pasívne vzdorujú.
Ich zoskupenie do kolektívu nie je jednoduché, ale jeden spôsob ako tomuto procesu
napomôcť, je uznať, že vaši zamestnanci potrebujú školenie, aby získali nové
schopnosti pre tento hrdinský nový svet. Teoreticky nám reinžiniering podniku
neumožňuje luxus reorganizácie jednej operácie dnes a iného oddelenia zajtra.
Namiesto toho musíme zaútočiť na všetky oblasti naraz.
Členovia tímu zastupujúci všetky funkčné oblasti organizácie verejnej správy sa
musia stretnúť, aby analyzovali a skúmali dovtedy, kým úplne nepochopia účel
každého procesu: namiesto toho, aby sme sa pokúsili zlepšiť proces, musíme sa
snažiť nájsť lepšie spôsoby, ako dosiahnuť konečný výsledok.
Hammer (1990) poskytuje niekoľko zásad reinžinieringu.
• Organizovať výsledky a nie úlohy. Tu sa hovorí, že človek by mal vykonať všetky
kroky v procese. Inými slovami, mal by sa stanoviť cieľ, ktorý sa má dosiahnuť a
zadať prostriedky, ktorými sa cieľ má presadiť a nie zoznam úloh, ktoré sa majú
vykonať.
• Pracovníci, ktorí používajú výstup z procesu, by mali tento proces vykonávať.
Historicky organizácie vyvinuli zvláštne oddelenia, účty, nákup, dopravu, atď. Ak
chce účtovné oddelenie 3 000 blokov formulárov A34B(6), vznesie požiadavku a
pošle ju do oddelenia nákup, centrálne služby alebo niektoré iné špecializované
oddelenie, ktoré ich objedná od dodávateľa. Prečo by si napríklad nemalo účtovné
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oddelenie objednať bloky priamo, najmä keď oni samotní sú jediní užívatelia
formulárov A34B(6)?
• Začleniť prácu so spracovaním informácií do reálnej práce, ktorá produkuje
informácie. Organizácie vytvorili oddelenia, ktorých jediným dôvodom existencie je
zbierať, spracovať a rozširovať informácie, ktoré vygenerovali ostatné oddelenia.
Vznikli, pretože ľudia nemali čas robiť to sami alebo sa im neverilo, že informácie
múdro využijú. Zavedenie počítačových systémov by bolo malo obmedziť tento jav,
ale nestalo sa tak. Základnou koncepciou reinžinieringu v organizácii je vrátiť späť
zodpovednosť za spracovanie informácií do oddelenia, ktoré ich vytvorilo. Krátko sa
pozrieme na informačné systémy, ktoré by mohli tejto zmene pomôcť.
• Zaobchádzať s geograficky rozptýlenými prostriedkami, ako keby boli
centralizované.
Keď je komunikácia ťažká, potom je rozumné zdvojovať oddelenia a informácie v
rámci široko rozvetvenej organizácie. Zdokonalené telekomunikácie a počítačové
systémy znamenajú, že môžeme centralizovať informácie a služby, ktoré sú
potrebné v celej spoločnosti a mať existujúce útvary oveľa menšie, s prístupom k
centrálnym zdrojom, ale zároveň s možnosťou zaoberať sa všetkými miestnymi
záležitosťami.
• Spájať paralelné činnosti namiesto integrovania ich výsledkov. Nemocnica má
mnoho oddelení a pacient bude využívať služby viacerých z nich. Každé oddelenie
má svoje vlastné osobné karty pre každého pacienta a prípadne ich postupuje do
centrálnej kartotéky s rizikom straty alebo oneskorenia pri presúvaní. Ak by
röntgenologické oddelenie, hematológia, atď. dokázali spojiť svoje procesy
prostredníctvom diskusie medzi odborníkmi po komunikačných sieťach tam, kde je to
možné, mohli by zlepšiť služby pacientom a zabezpečiť, že sa nemrhá časom a
prostriedkami pri vykonávaní nepotrebných vyšetrení alebo že sa nezanedbajú
životne dôležité príznaky, ktoré sa nedajú spozorovať, keď sa výsledky posudzujú
samostatne.
• Umiestniť miesto rozhodovania tam, kde sa práca vykonáva, a do procesu
zabudovať kontrolu. Spravidla osoba, ktorá vykonáva proces, nie je tá istá osoba,
ktorá o procese rozhoduje. Prečo? Predpokladá sa, že osoba vykonávajúca proces:
– nemá čas,
– nemá záujem,
– musí sa jej zabrániť v robení chýb alebo krádeži,
– nemá vedomosti a rozhľad pre rozhodovanie.
S podporou informačných systémov, ktoré zachytávajú a spracovávajú údaje, a cez
expertné systémy, ktoré poskytujú určité znalosti a usmernenie, je možné oprávniť
pracovníkov, aby v základe monitorovali a kontrolovali svoje vlastné rozhodnutia. V
jednej organizácii trvá hlavný pokladník na podpisovaní súhlasu pre každý výdavok
presahujúci 10 £. Je to malá organizácia, ale má viacero oddelení a pracovná záťaž
navyše je pre hlavného pokladníka vysoká. Môžete sa nad týmto príkladom
pousmiať ako nad príliš horlivou kontrolou, ale väčšina vedúcich pracovníkov, ak sú
úprimní, uznajú problémy súvisiace so zrieknutím sa kontroly a právomoci.
• Zhromažďovať informácie naraz a pri zdroji. Keď je ťažké informácie prenášať
alebo ich príchod trvá dlho, potom má zmysel umožniť každému oddeleniu, aby
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zhromažďovalo informácie samo, aj vtedy ak rovnaké informácie zhromažďuje niekto
iný. Elektronická výmena údajov, (EDI- Electronic Data Interchange), optické
snímače znakov (OCR - optical character readers), optické snímače značiek
(OMR - optical mark readers), snímače čiarkového kódu (bar code readers) a
relačné databázy(relational databases )výrazne zvýšili zaznamenávanie a
zdieľanie údajov a informácií. Takže aká je úloha informačných systémov pri
reinžinieringu? Majú poskytovať vedúcim pracovníkom podstatné operatívne
informácie, aby mohli zrýchliť, presmerovať a zvýrazniť svoje plánovacie,
rozhodovacie a kontrolné úlohy. Technológia informačných systémov môže zlepšiť
komunikáciu v rámci organizácií verejnej správy a medzi nimi a ich okolím. Kvôli čo
najlepšiemu využitiu vyžaduje reinžiniering nielen návrh a zavedenie informačných
systémov, ale úplne novú informačnú infraštruktúru.
Pri čítaní týchto troch kapitol spoznáte ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri tomto
prístupe, v neposlednom rade možnosť nepriateľského postoja pracovníkov a takisto
investičné náklady.
Keď je však potrebné urobiť zásadné zmeny v chode organizácie kvôli
environmentálnym zmenám alebo potrebe drastického zníženia nákladov, vzniká
silný argument pre tento prístup. Dokonca aj menšie a menej dramatické zmeny
dávajú riadiacim pracovníkom príležitosť pýtať sa, či by nebol výhodnejší úplne nový
prístup.
CVIČENIE 4.3.2
1. Odpovedzte na nasledovné otázky:
(a) Čo sa mieni pod reinžinieringom podniku ?
(b) Prečo je dôležitý pre riadiacich pracovníkov ?
(c) Ako by sa mali zaoberať jeho dôsledkami?
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4.4

ZÁKLADY SYSTÉMOV

Teória systémov – Prečo ju potrebujeme?
V tom momente, ako niekto spomenie teóriu, väčšina ľudí uprie zastrený pohľad do
diaľky. Ale toto nás neodradí od toho, aby sme stručne načrtli koncepcie, ktoré tvoria
prístup k systémom. Nie je to vôbec nezmyselné a pomôže vám to pochopiť
vzájomné vzťahy medzi vami, vašimi úsekmi, oddeleniami, organizáciou a ich
okolím. Okrem toho budeme venovať istý nezanedbateľný čas pohľadu na všetky
aspekty informačných systémov a tieto koncepcie by vám to mali uľahčiť.
Biológovia snažiaci sa pochopiť, ako rôzne systémy v rámci organizmu fungujú a sú
vzájomne prepojené, začali vyvíjať teóriu systémov a mnohé z týchto koncepcií sú
pre žijúce organizmy stále relevantné.
Kľúčové pojmy teórie systémov
Systém (System)
Skupina vzájomne súvisiacich prvkov organizovaných na splnenie spoločného účelu.
Príkladmi sú spoločnosti, miestne orgány, automobily.
Podsystém (Subsystem)
Mnoho prvkov systému má v skutočnosti všetky podstatné vlastnosti systému, a
preto sa nazývajú podsystémy. Príkladmi sú oddelenia, divízie, úseky, brzdové
systémy, hydraulické systémy, prieskum adresárov a odbyt.
Hranice systému (System Boundary)
Hranice medzi systémom a jeho okolím. Biologické a fyzické systémy sa snažia mať
jasne určené hranice, spoločenské systémy ako napríklad organizácie majú hmlisté
hranice.
Rozhranie (Interface)
Výstup z jedného systému sa stáva vstupom do iného systému prekročením
rozhrania alebo hranice medzi nimi.
Adaptívny systém (Adaptive System)
Systém, ktorý má schopnosť zmeniť sám seba alebo svoje okolie, aby prežil.
Otvorený systém (Open System)
Otvorený systém je systém, ktorý sa vzájomne ovplyvňuje so svojím okolím. Toto
vzájomné pôsobenie môže nadobudnúť formu tepla, energie alebo informácií.
Jednoducho povedané, systém prijíma vstup od okolia, spracuje ho a postúpi výstup
späť do okolia.
Obrázok 4.4.1
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Otvorený systém
Prostredie

Proces

Hranice
systému
Uzavretý systém (Closed System)
Uzavreté systémy sú úplne sebestačné a nepôsobia vzájomne so svojím okolím. V
reálnom svete neexistuje žiadny skutočne uzavretý systém.
Synergický efekt (Synergy)
Podsystémy a iné komponenty systému pracujú spoločne v takom zmysle, že
dosiahnu viac ako je súčet jednotlivých prvkov pracujúcich nezávisle.
Entropia (Entropy)
Systémy majú snahu stať sa chaotickými, stratiť užitočné funkcie a prestať fungovať.
Od uzavretých systémov sa predpokladá takéto správanie. Otvorené systémy, ktoré
vzájomne pôsobia so svojím okolím, však smerujú k väčšiemu rozlíšeniu,
sústavnému zlepšovaniu sa a vyššej úrovni organizácie.
Snaha dosiahnuť ciele (Goal Seeking)
Komponenty systému pracujú spoločne na dosiahnutí spoločného cieľa. V
sociálnych systémoch spôsobuje škála jednotlivcov a čiastkových jednotiek so
svojimi vlastnými cieľmi, hodnotami a programami, že spravidla existuje viacero
cieľov.
Spätná väzba (Feedback)
Informácie týkajúce sa výstupov sa privádzajú späť do systému ako vstup. Toto
umožňuje modifikáciu procesov, aby sa zaistilo, že výstupy splnia vopred stanovené
kritériá.
Kontrola (Control)
Činnosť na uvedenie rozdielov medzi skutočnými a požadovanými výstupmi
systémov do prijateľnej miery je príkladom kontroly.
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CVIČENIE 4.4.1
Vyberte systém, s ktorým pracujete, pohľadávky, výplatná listina, atď. Odvoďte
nasledovné komponenty:
(a) hranice systému

(b) vstupy

(c) výstupy

(d) podsystémy

(e) rozhranie

(f) kontrola
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4.5 PRVKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Jednoducho povedané, informačný systém prijíma údaje ako vstup, spracuje ich a
produkuje
informácie ako výstup. Použijeme všeobecnú teóriu systémov, aby nám pomohla
pochopiť, ako pracujú informačné systémy.
Každý informačný systém čerpá zo štyroch oblastí prostriedkov:
• Ľudia. Sú podstatní pre prácu ktoréhokoľvek informačného systému.
Ľudia informačného systému spadajú do jednej z dvoch kategórií:
(1) koncoví užívatelia, ktorí používajú samotný informačný systém alebo informácie,
ktoré produkuje;
(2) odborníci na informačné systémy, ktorí sú vyškolení na vývoj a prevádzku
informačných systémov.
• Technické vybavenie (Hardware). Zahrnuje všetky fyzické zariadenia a materiály
požadované informačným systémom, ako sú počítače, periférie, telekomunikácie a
pamäťové médiá.
• Programové vybavenie (Software). Tento prostriedok budeme vykladať tak, že
neznamená iba inštrukcie pre technické vybavenie, t.j. programy, ale tiež postupy,
ktoré majú vykonať ľudské zdroje.
• Údaje (Data). Musíme uznať, že údaje nie sú iba surovinou informácií, ale
dôležitým prostriedkom ako také a vyžadujú starostlivé riadenie. Údaje zahrnujú:
(1) text (text)
(2) abecedno-číslicové znaky (alphanumeric)
(3) obraz (image)
(4) zvuk (audio)
a sú uložené v súboroch (files), databázach (databases), databázach modelov
(model bases), databázach vedomostí – poznatkov (knowledge bases).
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CVIČENIE 4.5.1
Odstránené: ¶

Pre každý druh vyššie uvedených prostriedkov uveďte dva alebo tri
príklady zo svojich skúseností.

Odstránené: ť
Odstránené: (5) kontrolu.

Ako riadiaci pracovník – manažér musíte dokázať rozpoznať
základné komponenty informačných systémov, ktoré ovplyvňujú váš
pracovný život. To znamená, že by ste mali byť schopní
identifikovať:
• Technické, programové vybavenie, dátové prostriedky, ľudí, ktorí
ich používajú.

• Druh informačných produktov, ktoré produkujú.

• Ako vykonávajú základné úlohy
(1) vstup (input)

(2) spracovanie (processing)

(3) výstup (output)

(4) ukladanie do pamäte (storage)

(5) kontrolu (control)
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NAVRHOVANÉ ODPOVEDE
Ľudia:
Koncoví užívatelia – ktokoľvek iný ako odborník na informačné systémy, ktorý
používa informačný systém, t.j. úradníci, riadiaci pracovníci, nadriadení pracovníci.
Odborníci – počítačoví analytici, programátori, systémoví projektanti, obchodní
analytici, počítačoví operátori.
Technické vybavenie:
Stroje – počítače, monitory, diskové jednotky, páskové jednotky, tlačiarne, optické
snímače, súradnicové zapisovače(computers, monitors, disc drives, tape drives,
printers, optical scanners, plotters).
Médiá – papier, pružné disky, magnetické pásky, optické disky, plastické karty
(paper, floppy discs, magnetic tape, optical discs, plastic cards).
Telekomunikácie - modemy, faxy, skupinové radiče, komunikačné kanály (modems,
facsimile, cluster controllers, communication channels).
Programové vybavenie :
Programy – operačné systémy, aplikácie - tabuľky, spracovanie textov, výplatné
listiny (operating system, applications - spreadsheet, word-processing, payroll).
Procedúry – procedúry opravy chýb, procedúry zadávania údajov, overovacie
procedúry, rozdelenie výdavkov (error correction procedures, data entry procedures,
validation procedures, expenses distribution).
Údaje :
Záznamy zamestnancov, platové stupnice, databáza inventára, databáza
dodávateľov, rozpočtové údaje (Employee records, pay scales, inventory database,
supplier database, budgetary details).
Informačné produkty :
Hlásenia o výnimočnej situácii, zmenové hlásenia, faktúry, správy vedenia, výročné
správy, výkazy hotovostných tokov (Exception reports, variance reports, invoices,
management reports, annual report, cash flow statements).
Momentálne sme sa vôbec nezaoberali kontrolou, lebo tá sa bude preberať v
samostatnom module.
Teraz sa pozrieme na informačné systémy, ktoré sa bežne nachádzajú v organizácii.
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Kapitola 5
Informačné systémy – 2
Kapitola 5 jasne nadväzuje na kapitolu 4 (Informačné systémy – 1). Môžete hneď pokračovať
alebo prebrať ju samostatne. V takom prípade by vám to malo trvať asi dve hodiny.
5.1 PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Hoci sa táto časť nazýva podnikové informačné systémy je plne aplikovateľná aj na
podmienky organizácií verejnej správy. Nasleduje jednoduchá schéma zobrazujúca
vzťah medzi manažérskymi a prevádzkovými informačnými systémami vo vzťahu k
podnikovým operáciám a úrovniam manažmentu.
Obrázok 7

Odstránené: ačného

Exekutívne informačné systémy
Strategický
manažment
žment
Taktický
manažment
vedenie

Odstránené: vykazovania

Odstránené: é
Odstránené: vedenie

Systémy podpory rozhodovania

Odstránené: é

Systémy vykazovania informácií

Operatívny
manažment

Podnikové operácie

Odstránené: e
Odstránené: vedenie

Systémy automatizácie administratívy
Systémy spracovania transakcií
Systémy kontroly procesov

(Schéma založená na P41, Management Information Systems: A Managerial End
User Perspective (Manažérske informačné systémy: perspektíva riadiacich
koncových užívateľov) od Jamesa A O’Briena, Publikované: Irwin 1993)
Táto schéma nám má pripomenúť, že hoci sa pozeráme na každý druh
informačného systému izolovane, ony navzájom súvisia a podporujú podnikové
operácie.

63

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Informačné systémy na operatívnej úrovni (transakčné systémy)
(Operational Level Information Systems (Transaction Processing Systems TPS)
Informačné systémy na operatívnej úrovni spracúvajú údaje a produkujú informácie,
ktoré sa používajú vo vnútri a mimo organizácie. Nie sú však orientované na
produkovanie špecializovaných informácií, ktoré požaduje vedenie: spravidla je
potrebné ďalšie spracovanie a doladenie.
Obrázok 5.1.2Systémy nákupných transakcií, príklad informačného systému
na operatívnej úrovni

zjemňovanie

Zásoby
Nákup

*
*
*

Spracovanie nákupných transakcií
Databáza aktualizácií
Spracovanie prieskumov /výkazov

Dodávateľ
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Väčšina transakčných systémov spadá do informačných systémov na operatívnej
úrovni.
Transakčné systémy (Transaction Processing Systems TPS) sú systémy, ktoré
zaznamenávajú a spracúvajú údaje vznikajúce z transakcií v rámci organizácie
alebo medzi organizáciou a jej okolím. Existuje mnoho druhov transakčných
systémov vrátane nasledovných:
• pohľadávky accounts receivable
• záväzky accounts payable
• fakturácia invoicing
• vedenie hlavnej účtovnej knihy ledger maintenance
• objednávky ordering
• expedícia shipping
Sú to stavebné bloky pre všetky ostatné informačné systémy v rámci organizácií
verejnej správy a podrobne ich skúmajú a kontrolujú operatívni riadiaci pracovníci,
napríklad nadriadení vedúci. Spracovanie transakcií je obyčajne činnosť s veľkým
objemom a v dôsledku toho aj časovo náročná. Tieto dve charakteristiky boli
dôvodom, prečo bolo spracovanie transakcií prvou oblasťou, ktorá bola
automatizovaná pomocou počítačov začiatkom päťdesiatych rokov a je tak široko
využívaná dnes. Spravidla existujú dve metódy vykonávania spracovania transakcií:
(1) Dávkové spracovanie - batch processing. Transakcie sa zhromažďujú za
určité časové obdobie (hodiny, dni alebo dokonca týždne) a spracúvajú sa
periodicky. Príklady tohto druhu spracovania transakcií zahrnujú systémy výplatných
listín, počítanie tržieb na konci dňa. Toto je najstaršia forma automatizovania
spracovania transakcií pomocou počítača. Dávkové spracovanie je systém
centralizovaného spracovania, kde sa kontrola a spracovanie robí centrálne a
vykonáva sa na zvyčajne na individuálnych počítačoch alebo laptopoch.
(2) Spracovanie v reálnom čase (interaktívne spracovanie) Real time
processing (interactive processing).. Tu sa transakcia prijme a spracuje okamžite.
Príkladom spracovania v reálnom čase, s ktorým sme sa všetci stretli, sú terminály
elektronického predajného miesta v supermarketoch, kde snímač čiarového alebo
magnetického kódu dekóduje opis výrobku a potom z inventára zásob vyberie cenu
a pridá ju k účtu. Tá istá transakcia pravdepodobne tiež spustí úpravu snímačov
zásob, aby sa vykázalo, že zásoba tejto položky sa zmenšila o jednu. Tento proces
sa však nemusí dokončiť pred uzávierkou obchodného dňa, keď sa všetky záznamy
o zásobách aktualizujú: toto by bol ďalší príklad dávkového spracovania.
Čiarový kód sa široko používa v oblastiach ako sú napríklad verejné knižnice a
supermarkety. Keď sa spracovanie vykonáva v blízkosti miesta, kde transakcia
vznikla a nie centrálne, používame termín rozdelené spracovanie a teda v našom
opise operácie snímania čiarového kódu uvádzame rozdelené spracovanie.
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Obrázok 5.1.3
Podsystémy spracovania transakcií

zákazník, objednávka, faktúra, platba, zamestnanci, fakturácia, oznámenie o platbe,
pohľadávky, mzda, oznámenie o predaji, nevyrovnané, údaje výplatných listín,
výplatná listina, predaj, splatné čiastky, hlavná účtovná kniha, splatné účty, platba
predajcu, schválená faktúra predajcu, údaje o zásobách, predajcovia, faktúra
predajcu, žiadanka, zásoby, nákupná objednávka, nákup, nákupná objednávka,
žiadanka o materiály, oznámenie o prijatom tovare, prijatie tovaru
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Obrázok 5.1.3 znázorňuje niektoré transakčné systémy, ktoré nájdeme v mnohých
Organizáciách verejnej správy. Systémy boli zjednodušené tak, že sú znázornené
iba hlavné prvky, ale mali by ste si všimnúť, koľko z nich je navzájom previazaných.
To znamená, že problém s jedným transakčným systémom môže mať vážne
dôsledky na iné systémy a dokonca na samotnú organizáciu. Zaslanie faktúr za
službu v oblasti verejného sektoru skôr ako bola táto služba zákazníkovi poskytnutá,
ich určite znepokojí, čo by mohlo vyústiť do straty zákazníkov, nepriaznivej publicity
alebo pozornosti príslušného ombudsmana. Neschopnosť promptne odoslať faktúry
by však mohla tiež viesť k strate príjmov a dokonca k problémom s hotovostným
tokom. Neskoré zaplatenie faktúr sa môže ukázať ako brzdiaci faktor, pretože sa
stratí možnosť využiť zľavy za okamžitú platbu.
Príčiny týchto problémov sú často výsledkom takzvaných úzkych miest, ak sa objem
transakcií stal pre systém príliš veľký na to, aby ho systém zvládol alebo sa skrátili
pôvodne predpokladané časové mierky. Existujú tiež nepredvídané problémy ako
napríklad chrípková epidémia, ktorá zdecimuje počet pracovníkov. Posledný z
uvedených problémov býva krátkodobý a všetci sme zažili situácie, keď každý
využiteľný človek pomáhal udržiavať systém v prevádzke primeraným spôsobom,
kým sa veci nevrátia k normálu.
Predošlé problémy, kde sa už systém nedokáže vyrovnať s pracovnou záťažou,
volajú po reforme nielen kvôli zaangažovaným jednotlivcom, ale tiež kvôli ochrane
iných systémov, s ktorými preťažený systém spolupracuje.
Kontrolné procesy na operatívnej úrovni budú zahrnovať automatické rozhodnutia o
opakovaných objednávkach pre systém zásob a kontrolu kreditného stavu užívateľa
danej služby (service users credit status).
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CVIČENIE 5.1.1
Vykonajte tieto dve činnosti skôr, ako prejdete na ďalšiu.

(a) Vysvetlite termíny ‘dávkové spracovanie’ a ‘spracovanie v
reálnom čase’.

Odstránené: ko

(b) Vymenujte šesť transakčných systémov v rámci vašej
inštitúcie a to buď dávkové spracovanie alebo spracovanie v
reálnom čase. Zdôvodnite svoju odpoveď.

68

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

5.2

SYSTÉMY AUTOMATIZÁCIE ADMINISTRATÍVY

Systém automatizácie administratívy (Office Automation System - OAS) je
informačný systém na operatívnej úrovni, ktorý mení spôsob organizácie
administratívnych prác a ich vykonávania.
V zásade je OAS systém založený na počítačoch, ktorý zhromažďuje, spracúva,
ukladá a elektronicky prenáša dokumenty a iné formy komunikácie medzi
jednotlivcami, skupinami a organizáciami. Niektorí výskumníci tvrdia, že produktivita
práce administratívnych pracovníkov sa zvýšila až o 30% v dôsledku automatizácie
administratívy, iní tvrdia, že nenastali žiadne výrazné zmeny.
OAS má v oblasti verejnej správy mnohoraké využitie. Jedným z príkladov by mohlo
byť ich využívanie v automatizácii rutinných kancelárskych prác ako je príprava
správ využitím softwaru (Desktop Publishing DTP). Iným príkladom môže byť
využívanie softwaru Project Management na riadenie veľkých projektov napríklad
Microsoft Project.
Obrázok 5.2.1
Prehľad systémov automatizácie administratívy

systém automatizácie administratívy, systém elektronickej komunikácie, systém
riadenia administratívy, systém elektronických schôdzí, systém elektronického tlače
materiálov, systém spracovania obrázkov
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Automatizácia administratívy pokrýva nielen spracovanie, ukladanie a spravovanie
údajov, ale tiež komunikácie, ktoré umožňujú šírenie údajov a tým aj prijímanie
rozhodnutí. Uvedieme niekoľko príkladov využitia systémov automatizácie
administratívy:
1. Spracovanie textu (Word-processing)
Sú to základné systémy pre tvorbu, úpravu, uloženie a vytlačenie dokumentov
založených na texte.
2. Tlačová alebo typografická príprava materiálov v počítači (DTP - Desk Top
Publishing)
Systémy DTP sa používajú na vypracovanie zložitejších dokumentov, ako sú noviny
a reklamné letáky, ktoré obsahujú rôznorodé druhy údajov, vrátane textu, fotografií,
náčrtkov, atď. Poskytujú flexibilné prostriedky pre navrhovanie a rozvrhnutie stránok.
3. Elektronická pošta (Electronic Mail)
Umožňuje prenos odkazov, správ a listov uložených elektronicky, ktoré sa majú
preniesť cez štandardné komunikačné kanály v rámci budov alebo po celom svete.
Veľkým problémom je súkromie. V Spojených Štátoch boli súdne prípady, kde sa
súdili užívatelia a ich organizácie vo veci, či by organizácia mala ‘čítať’ elektronickú
poštu alebo či je to súkromná vec príslušných jednotlivcov.
4. Intranet (Intranet)
Intranet je informačná služba podobná celosvetovej sieti www s tým rozdielom, že je
k dispozícii iba v rámci organizácie. Využíva rovnakú technológiu ako Internet.
Informácie sa ukladajú vo forme webovských stránok, ktoré boli vytvorené s použitím
programovacieho jazyka ako napríklad hypertextový označovací jazyk (HTML hypertext mark-up language) alebo rozširovateľný označovací jazyk (XML extensible mark-up language). Tieto jazyky umožňujú označenie strán rôznymi
spôsobmi, napríklad poskytnutím väzieb na iné strany, čím sa umožnia rýchle
krížové odkazy.
Intranet sa dá používať na poskytovanie užitočných informácií, ako sú firemná
politika a firemné postupy alebo interné telefónne zoznamy. Takisto sú možné
spriahnuté alebo inak on line transakcie, ako je predkladanie požiadaviek na
výdavky alebo žiadostí o dovolenku.
Výhodou poskytovania informácií v tomto formáte je to, že sa dajú pravidelne
udržiavať aktuálne a že sa tak vyhne nákladom na tlač, distribúciu a ukladanie
papierových verzií. Ich používanie je taktiež veľmi jednoduché bez potreby
rozsiahlych školení, pretože k informáciám sa pristupuje cez program na
prehliadanie súborov ako napríklad Microsoft Internet Explorer.
5. Elektronické diáre (Electronic Diaries)
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Pracovníci majú svoje diáre so schôdzami na sieti a ostatní užívatelia s primeranými
úrovňami prístupu majú prístup k týmto diárom, aby sa pozreli, kedy budú mať
príslušní pracovníci čas a kedy by sa dali dohodnúť stretnutia.
6. Odkazová služba (Voice mail)
Tento systém zabezpečuje systémy telefónnych odkazov. Hlasové odkazy sa dajú
digitálne zaznamenať, zapamätať a vyvolať na želanie. Keď si chcete vypočuť
odkazovú službu, jednoducho vytočíte číslo svojej poštovej schránky a kvôli
bezpečnosti zadáte osobný identifikačný kód. Odkazy sa dajú vymazať, uložiť alebo
(prípadne) odoslať iným ľuďom.
7. Automatická distribúcia hovorov (Automatic Call Distribution)
Keď voláte do organizácie, neozve sa vám spojovateľ, ale nahraný hlas, ktorý vás
požiada o stlačenie čísla na klávesnici vášho telefónu, ktoré zodpovedá požadovanej
službe. Príkladom môže byť:
“Haló tu je mestský úrad XY. Po zvukovom signály stlačte číslo služby, ktorú
požadujete. Stlačte 1 pre odbor plánovania životného prostredia. Stlačte 2 pre
stavebný odbor. Stlačte 3 pre informácie”.
Stlačíte číslo, ktoré požadujete, a počítač vás automaticky prepojí.
Zložitejšie systémy pridávajú rozpoznávanie hlasu, ktoré umožňuje systému klásť
vám jednoduché otázky, ktoré potom zodpovedáte s obmedzenými možnosťami
odpovedí (napr. “áno” alebo “nie”).
Jedným z rizík týchto systémov je, že volajúci sa často hnevajú a majú pocit, že na
ich dopyt nebola primeraná reakcia, lebo nehovorili so skutočnou osobou.
8. Videokonferencie (Video Conferencing)
Viackanálové televízne systémy sú zriadené v zemepisne vzdialených miestach a
osoby sa môžu vizuálne a ústne obracať na iných účastníkov. Počítače môžu byť
tiež spojené do systémov, takže každý účastník má príslušné údaje na dotyk tlačidla
a počas relácie alebo po nej môže prenášať údaje iným účastníkom.
Výhodou tohto druhu systému je to, že umožňuje stretnutia bez míňania času
potrebného na zhromaždenie všetkých účastníkov na rovnaké miesto. Hoci
videokonferencie majú svojich prívržencov, je zaujímavé, že nespôsobili zánik
osobných stretnutí. Spoločnosti, ktoré navzájom prichádzajú často do styku, majú
tendenciu zgrupovať sa na jednom mieste, napríklad banky vo finančných štvrtiach
veľkých miest ako napríklad Londýn a New York.
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CVIČENIE 5.2.1
Vypracujte zoznam prostriedkov automatizácie administratívnych prác, ktoré máte k
dispozícii vo vašej organizácii. Pre každý uveďte, aké výhody a nevýhody (ak
existujú) vyplývajú z jeho používania.
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Odstránené: ¶
¶
¶
¶

(1) Sú automatizované administratívne práce nevyhnutne
administratívou bez papierov? Vysvetlite svoju odpoveď.

Odstránené: Hlasová pošta
Odstránené: Automatický
rozvod hovorov
Odstránené: Stolný
typografický systém

(2) Rozhodnite, či sú nasledovné výroky správne alebo nie.
(a) Tlačová alebo typografická príprava materiálov v počítači
nahradil spracovanie textov v administratívnom prostredí pri
spracovaní textov.
SPRÁVNE/NESPRÁVNE
(b) Odkazová služba umožňuje užívateľovi odosielať alebo vysielať
hlasové správy. Tieto hlasové správy sa môžu zaznamenať a uložiť
digitálne a vyvolať na želanie.
SPRÁVNE/NESPRÁVNE
(c) Automatická distribúcia hovorov je automatické presmerovanie
hovorov počítačom, keď volajúci stlačí jednu z vopred definovaných
skupín čísel na klávesnici svojho telefónu.
SPRÁVNE/NESPRÁVNE
(d) Elektronická pošta je prenos odkazov, správ a listov medzi
jednotlivcami cez počítač a telekomunikačné kanály.
SPRÁVNE/NESPRÁVNE
Porovnajte svoje odpovede na otázku 2 s predchádzajúcim textom.
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Výhody a obmedzenia automatizácie administratívnych prác
Automatizácia administratívnych prác môže znížiť náklady na komunikáciu
administratívy a zlepšiť produktivitu pracovníkov s poznatkami prostredníctvom
skrátenia času na prípravu a vysielanie dokumentov a správ. Počet chýb urobených
v dokumentoch a správach sa zníži a tým sa skráti čas potrebný na vypracovanie
konečnej verzie.
V dôsledku automatizácie administratívnych prác sa menia alebo miznú niektoré tradičné
administratívne úlohy a prostredia a toto môže mať záporný vplyv na zamestnancov. Riadiaci
pracovníci musia zabezpečiť, že zamestnanci majú primerané školenie a že sú informovaní o
pozitívnych aspektoch akýchkoľvek nových inovácií.
Bezpečnosť môže takisto predstavovať problém, pretože siete môžu ponúkať
príležitosti na prienik do systémov a spôsobenie skazy, a tak riadiaci pracovníci
musia zabezpečiť, aby existovali stratégie na zníženie pravdepodobnosti
poškodzovania a zneužívania systémov. Bezpečnosťou a kontrolou sa budeme
zaoberať neskôr.
V tejto chvíli ešte nemusíte vidieť potrebu existencie niektorých z týchto nástrojov a
napríklad myšlienka videokonferencie sa môže zdať zbytočná. My sa vám iba
snažíme zdôrazniť, aký široký je rozsah nástrojov automatizácie administratívnych
prác. Tento rozsah sa v budúcnosti nepochybne rozšíri. Jednou z vecí, ktoré musí
posúdiť riadiaci pracovník z oblasti verejnej správy, je to, ktoré z týchto nástrojov
budú pre nich a pre ich pracovníkov podstatné a ktoré napriek tomu, že nie sú
potrebné, by mohli zvýšiť výkonnosť alebo spokojnosť s prácou.
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CVIČENIE 5.2.2

Videokonferencie majú potenciál výrazne znížiť náklady na
služobné cesty, a napriek tomu stále ešte hodne podnikateľov
uprednostňuje cestovanie na stretnutie namiesto využitia tejto
novej techniky. Prečo sa podľa vášho názoru videokonferencie
presadzujú tak pomaly? Ako by sme mohli prekonať tieto problémy
?
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Kapitola 6
Informačné systémy – 3
Kapitola 6 je posledná z troch kapitol o informačných systémoch a mala by vám
zabrať približne rovnakú dobu ako predchádzajúce dve, teda asi dve hodiny.
6.1 MANAŽÉRSKE INFORMAČNÉ SYSTÉMY (MIS - MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS)
Termín manažérske informačné systémy používame na opis systému, ktorý používa
údaje získané zo systémov operatívnej úrovne s cieľom poskytovať:
• Súhrnné informácie. Súhrnné správy sú poskytované vo vopred stanovenom a
tradičnom formáte v pravidelných intervaloch. Príkladom tohto druhu správ sú
mesačné súvahy alebo týždenné údaje o odbyte .
• Správy na požiadanie. Tieto správy sa produkujú na požiadanie pre riadiacich
pracovníkov, ktorí sú pri pracovných staniciach. Riadiaci pracovníci používajú na
vyžiadanie správ o okamžitom stave dopytovacie jazyky (Query languages) a
generátory správ (report generators). Príkladom by mohla byť kontrola aktuálnej
výšky obecných daňových dlžníkov alebo aktuálneho stavu rôznych úloh, ktoré rieši
odbor dopravy.
• Správy o výnimočných faktoch či udalostiach pre riadiacich pracovníkov. Tu sa
informácie prezentujú pravidelne, ale obsahujú iba informácie o výnimočných faktoch
či udalostiach ako napríklad, keď sú výdavky vyššie ako bežné alebo neočakávaný
pokles odbytu. Tieto správy pomáhajú pri štruktúrovanom rozhodovaní, ale nie sú
veľmi nápomocné pri neštruktúrovaných rozhodnutiach. Tieto tradičné oblasti MIS
sa teraz uvádzajú tiež ako informačné spravodajské systémy a ako informačné
požiadavky vedenia sú v skutočnosti oveľa rozsiahlejšie, než by sa u týchto druhov
správ predpokladalo.
Manažérske informačné systémy spravidla produkujú informácie, ktoré vopred
špecifikoval riadiaci pracovník. Inými slovami, keď sa systém navrhoval, projektanti
daného informačného systému požiadali riadiacich pracovníkov, aby prognózovali
druh informácií, ktoré budú požadovať v budúcnosti: vychádzajú z toho, že je bežnou
praxou situácia, že ako sa organizácia a jej prostredie menia, na už hotové správy
sa zabúda a údaje z nich sa nevyužívajú. Pri snahe zmierniť tento problém
ponúkajú mnohé MIS teraz pre tento účel nástroje v rámci manažérskeho
informačného systému (ktoré používajú už spomenuté dopytovacie jazyky - Query
languages s využitím ktorých môžu riadiaci pracovníci žiadať okamžité odpovede
na konkrétny problém.
Viete, že mnoho úloh riadenia zahrnuje rozhodovanie a plánovanie a tradičné MIS
nie sú v týchto oblastiach obzvlášť užitočné. Odborníci v informatike vyvinuli iné
informačné systémy, ktoré pomáhajú v týchto oblastiach a my sa na ne pozrieme
bližšie.
CVIČENIE
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Použite príklady zo svojho pracoviska na opísanie správ tohto
typu:

Odstránené: , ktoré
Odstránené: ste uviedli v
otázke 2 tohto autotestu.

Súhrnné informácie

Správy na požiadanie

Správy o výnimočných faktoch či udalostiach
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6.2 PODPORNÉ SYSTÉMY ROZHODOVANIA (DSS - DECISION SUPPORT
SYSTEMS)
Podporný systém rozhodovania je flexibilná, integrovaná sústava počítačových
nástrojov, ktoré umožňujú pracovníkovi, ktorý rozhoduje, využívať pri tvorbe správ
priamo počítačea iné informácie pri riešení neštruktúrovaných, pološtruktúrovaných
a nepredpokladaných problémov.
Cieľom DSS je:
• riešiť problémy, ktoré sa nepredpokladali pri návrhu manažérskeho informačného
systému;
• špecificky riešiť istý druh problémov a rozhodnutí, ktorým čelí vrcholové vedenie;
• umožniť aj neskúseným užívateľom počítačov používať tento systém
prostredníctvom vytvorenia čo najoptimálnejšieho rozhrania človek/počítač (HCI human/computer interface) pre užívateľa;
• poskytovať riadiacim pracovníkom potrebné analytické nástroje pre finančné
plánovanie a prognózovanie;
• umožniť riadiacim pracovníkom prístup k všetkým podnikovým údajom akýmkoľvek
spôsobom, ktorý chcú, aby mohli vykonávať analýzy typu “čo-keď”.
Modelovanie a DSS
Všetci sme si zvykli na modely, od záľuby stavať kópie lietadiel, lodí alebo domov vo
voľnom čase až po boj s algebrou v škole. Modelmi môžu byť ústne opisy, výkresy,
presné modely, grafy alebo matematické vyjadrenie reality. Sú určené na to, aby
nám pomáhali pochopiť situácie a veci, aké boli, sú alebo budú v budúcnosti.
Systémy podpory rozhodovania používajú matematické modely, ktoré sú uložené v
báze modelov. Tieto modely môžu byť všeobecné alebo pre určitý účel, jednoduché
alebo veľmi zložité v závislosti od problému, ktorý sa má riešiť. Okrem jednoduchých
účtovných vzťahov ako napríklad výnosy - náklady = zisk, bude báza modelov
obsahovať:
• modely lineárneho programovania
• modely prognózovania pomocou viacnásobnej regresie
• modely investičného (kapitálového?) rozpočtovania. /capital budgeting models/
Tieto modely sú uložené ako tabuľkové šablóny, programy alebo programové
moduly. DSS umožňuje užívateľovi spájať modely do zložitej podpory rozhodnutia
pre konkrétne situácie, ktorým užívateľ čelí.
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CVIČENIE 6.2.1
Uveďte zoznam modelov, ktoré používate doma alebo v práci.

Odstránené: Tu u
Odstránené: ste
Odstránené: li
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Programové vybavenie podpory rozhodovania (DSS - Decision Support
Software)
Programové vybavenie musí koordinovať databázu, databázu modelov, generátory
dialógov – v skutočnosti všetky aspekty systému podpory rozhodovania. Napriek
tomu, že sa pohybuje od veľmi zložitých jednoúčelových generátorov DSS až po
tabuľky s dodatočným zabudovaným programovým vybavením, musí všetko
programové vybavenie podpory rozhodovania dokázať:
1. Riadiť databázu DSS. Zahrnuje vytvorenie, udržiavanie a používanie databázy
vytvorenej z údajov, ku ktorým sa pristupovalo z databáz organizácie.
2. Riadiť modely. Zahrnuje uloženie, revidovanie, vyhľadávanie a kontrolu modelov
DSS a spájanie modelov za účelom vytvorenia integrovaných modelov.
3. Riadiť rozhranie človek /počítač tak, aby bol dialóg medzi užívateľom a DSS
jednoduchý a aby užívateľ dokázal vyvinúť podporu rozhodovania, ktorú požaduje.
Vstupné metódy zahrnujú:
• ikony - icons: symboly na obrazovke, na ktoré môže užívateľ ukázať myšou
namiesto toho, aby sa musel učiť a písať príkazy;
• menu - menus: rad voliteľných možností navrhnutých tak, aby viedli užívateľa k
požadovanej etape v interaktívnom programe;
• príkazy - commands: pokyny pre počítač;
• dopyty - queries: požiadavky na informácie z databázy;
• dialógové okienka - dialogue boxes: správy zobrazované počítačom na
obrazovke, ktoré oznamujú, že od užívateľa sa očakáva zadanie určitých vstupných
údajov pre systém.
Výstup bude zahrnovať:
• správy - reports: manažérske informácie;
• grafiku - graphics: zobrazovanie informácií v grafickej forme ako napríklad
diagramy a grafy;
• náznaky - prompts;
• odozvy - responses.
Analytické modely, ktoré existujú v DSS
V DSS existujú štyri základné druhy analýzy:
• Analýza “čo keď”. Tu pozoruje riadiaci pracovník zmeny v kľúčových
premenných, keď sa robia úpravy v iných premenných. Napríklad riadiaci pracovník
by sa mohol zaujímať o vplyv na príjmy v prípade, že veľká skupina daňových
poplatníkov by mala vyhrať spor o zníženie daní. Analýzy “čo keď” sa opakujú s
rôznymi hodnotami dovtedy, kým riadiaci pracovník nebude presvedčený, že získal
všetky možné informácie z rôznych scenárov.
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• Analýza citlivosti. Nie všetky premenné majú rovnaký dopad na model, keď sa
zmenia. Analýza citlivosti robí opakovane malé úpravy jednej premennej naraz.
Niektoré DSS robia automaticky opakované malé zmeny premennej, keď sa
požaduje vykonanie analýzy citlivosti. Táto metóda je veľmi užitočná, ak si riadiaci
pracovník nie je istý relatívnymi hodnotami viacerých predpokladaných kľúčových
premenných. Riadiaci pracovník môže použiť túto analýzu na sledovanie vplyvu
zmien na úrovniach príjmov na iné faktory obsiahnuté v rozhodnutiach o
rozpočtovaní.
• Analýza hľadania cieľa. Namiesto toho, aby sme zisťovali, čo sa stane, ak
zmeníme hodnoty premenných ako v prípade analýzy “čo keď” a analýzy citlivosti,
rozhodneme sa, kam smerujeme (cieľ) ohľadne premennej a potom meníme hodnoty
ostatných premenných dovtedy, kým nedosiahneme cieľ. Príkladom by mohli byť
cesty prvej triedy pre samosprávny kraj. Ak je známy rozpočtový cieľ, riadiaci
pracovníci môžu potom meniť: úrovne pracovníkov centrálnej administratívy,
náklady na údržbu zariadení, časové harmonogramy nákupu zariadení, dátumy
začiatkov nových projektov, atď. a pokúsiť sa nájsť najlepší spôsob vyváženia
rozpočtu.
• Analýza optimalizácie. Riadiaci pracovník má optimálne ciele pre jednu alebo viac
premenných v rámci určitých limitov alebo obmedzení. Ostatné premenné sa
opakovane upravujú dovtedy, kým sa tieto optimalizované hodnoty nedosiahnu.
Jazyky finančného plánovania sú najbežnejšími nástrojmi, ktoré sa používajú na
modelovanie, vykonávanie štatistickej analýzy a prognózovanie.
Systémy podpory skupinového rozhodovania
Užívateľ DSS nemusí pracovať v stopercentnej izolácii. Väčšina z nás robí najťažšie
rozhodnutia po poradách s priateľmi a kolegami a skupinové DSS ponúkajú tento
prostriedok riadiacim pracovníkom. Môžu byť vysoko prepracované, sofistikované
alebo veľmi jednoduché. Rozhodovacia miestnosť PLEXSYS na Arizonskej
univerzite je vysoko prepracovaná: prednášková sála s pracovnými stanicami
klávesnicou a obrazovkou pre každé sedadlo, elektronickými tabuľami, projekčnou
miestnosťou, pomocnou konzolou pre odborníka DSS. Jednoduchý skupinový DSS
by mohol byť malou miestnosťou so štyrmi alebo piatimi ľuďmi zoskupenými okolo
jedného osobného počítača s odborníkom DSS a stojanom s veľkorozmernými
papiermi (flip chart) na kreslenie alebo bielou tabuľou.

Podnikoví riadiaci pracovníci a systémy podpory rozhodovania
Rozhodovanie je stála, opakujúca sa téma riadenia. Výborný riadiaci pracovník
organizácie verejnej správy sa najvýraznejšie odlišuje od slabého riadiaceho
pracovníka schopnosťou prijímať dobré, rozumné rozhodnutia, aj keď existuje
mnoho ďalších aspektov práce riadiaceho pracovníka. Čokoľvek, čo zlepšuje
manažérske rozhodovanie, je hodnotným nástrojom v našom vybavení, a takto by sa
malo pozerať na DSS. Žiadni riadiaci pracovník hodný svojho mena by nesníval o
postúpení rozhodovania nejakému systému, ale namiesto toho by mal uznať, že
dodatočné informácie poskytnuté modelovaním a analyzovaním vo výraznej miere
procesy rozhodovania zlepšujú.
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Tu je potrebné upozornenie. Napriek snahám projektantov informačných systémov
nie je používanie DSS jednoduché, a preto je potrebné školenie a osobné úsilie
užívateľa, aby boli skutočne úspešné. Z tohto dôvodu má DSS ako napríklad
Plexsys pomocníka, pracovníka, ktorý je vyškolený v používaní tohto systému a
ktorý pozná silné a slabé stránky rôznych dostupných modelov. Pamätajte si, že
DSS môže nielen zlepšiť vaše rozhodovanie, ale tiež môže z vás urobiť úplného
hlupáka kvôli zlému alebo nesprávnemu výberu modelov alebo údajov.

6.3 EXEKUTÍVNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY (EIS - EXECUTIVE INFORMATION
SYSTEMS)
Exekutívne informačné systémy, ktoré spájajú vlastnosti MIS a DSS, sú zamerané
na najvyššie úrovne vedenia organizácie verejnej správy a líšia sa od DSS
nasledovne:
DSS
Všeobecný návrh, ktorý môžu využiť
strední riadiaci pracovníci pre
viaceré
účely.
Relatívne jednoducho sa používa, je
potrebné určité školenie predtým,
ako
riadiaci pracovník dokáže vybudovať
aplikácie alebo finančný model.
Pretože je to všeobecný balík
vyvinutý
pre viacerých užívateľov, ktorí si
delia
náklady na vývoj, je relatívne lacný.

EIS
Spravidla jedinečne navrhnutý pre jedného
riadiaceho pracovníka a jeho potreby.

Nie je potrebné školenie. Analytik navrhne EIS
so všetkými potrebnými modelmi a menu tak,
že výkonný pracovník iba musí požiadať o
potrebné informácie.

Navrhnutý pre jedného alebo veľmi malý počet
výkonných pracovníkov, a preto je drahší.
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Obrázok 6.3.1 Model EIS

Technické vybavenie, programové - sofwarové vybavenie, EIS, DBMS, komunikačné
programové vybavenie, externá databáza, interné databázy, špeciálne databázy
riadenia, údaje
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Projektant musí vziať do úvahy nasledovné oblasti:
Vyšší riadiaci pracovníci - (top manažment) nemajú ani čas ani sklon naučiť sa, ako
používať nástroje DSS, a preto požadujú najprepracovanejšie rozhrania
človek/počítač. Vyšší výkonní pracovníci trávia mnoho času monitorovaním
kritických faktorov úspešnosti organizácie a vypracovávaním dlhodobých plánov.
Výkonní pracovníci zbierajú informácie, ktoré potrebujú, z listov, zápisníc, stanov,
zasadnutí (neformálnych a formálnych), správ, telefonických rozhovorov a
spoločenských stretnutí. Tento zoznam, ako ste si nepochybne všimli, sa ani v
najmenšom neopiera o informácie z počítačov.
Obrázok 6.3.1 znázorňuje, ako EIS spravidla spája výkonnú pracovnú stanicu s
hlavným počítačom, minipočítačmi – laptopmi a osobnými počítačmi cez lokálne
siete, kde sa programové vybavenie EIS napája na databázy organizácie. Okrem
toho poskytuje EIS prostredníctvom diaľkových sietí takisto spojenie s externými
databázami, ktoré sú užitočné v procese rozhodovania výkonných pracovníkov. Tu
musíme brať do úvahy možný problém preťaženia informáciami. EIS dokáže spojiť
externé a interné údaje a prezentovať ich v širokom rozsahu formátov. Výkonní
pracovníci a projektanti systémov sa musia presvedčiť, že všetky spoje a
prezentácie sú naozaj užitočné pre strategické rozhodovanie. To znamená, že
výnimky a odchýlky, ktoré sú dôležité pre výkonného pracovníka, ako napríklad
odchýlky od rozpočtov, výsledky mimo limitov kontroly alebo nové trendy, musí
systém indikovať. Výkonný pracovník potrebuje údaje, ktoré pomáhajú merať
úspešnosť organizácie, výkonnosť tých pracovníkov, ktorí sú považovaní za
rozhodujúcich pre túto úspešnosť, a takisto potrebuje informácie o externých
faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť.
Výkonný plánovací proces sa zdokonalí pomocou externých údajov o sledovaní
trendov a kontrole plánovacích predpokladov v porovnaní so skutočnosťou. Okrem
toho môžu informácie o konkurentoch alebo organizáciách v rovnakej oblasti
podnietiť nový nápad alebo upriamiť pozornosť na chyby, ktoré by sa nemali
zopakovať.
Teraz sa stručne pozrieme na charakteristiky dobrého exekutívneho informačného
systému:
• Ľahko použiteľné rozhranie. Dotykové obrazovky, kde výkonný pracovník ukáže
priamo na položku, ktorú chce preskúmať, je pre EIS očividným rozhraním. Okrem
toho tu môžu nájsť svoje uplatnenie myš, ikony a roletové menu (mouse and icons
and pull down menus).
• Možnosti modelovania. EIS by mal obsahovať niektoré z analytických nástrojov
DSS ako napríklad analýzu “čo keď”.
• Možnosti rozvinutia nižších úrovní. Hoci sa výkonní pracovníci zaoberajú hlavne
súhrnnými údajmi, musia mať možnosť pozrieť si podrobné údaje o situácii alebo
probléme, ak si to želajú. V EIS sa táto funkcia nazýva rozvinutie nižších úrovní.
• Bezpečnostný systém. Výkonní pracovníci sa zaoberajú dôvernými údajmi a
informáciami a v dôsledku toho vyžadujú vysoké úrovne bezpečnosti systémov,
ktoré používajú.
• Sieťový prístup. Výkonní pracovníci používajú údaje z rôznorodých miest a sieťové
prostriedky sú veľmi dôležité pri plnení tejto potreby.
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• Presun bloku. Výkonní pracovníci často potrebujú vyňať informácie a poslať ich
spolu s príslušným komentárom iným osobám v rámci organizácie a mimo nej.
Tento prostriedok nazývaný presun bloku (vystrihni a vlož - Cut and paste) vyžaduje
základné prostriedky spracovania textov a elektronickú alebo odkazovú službu.
• Rýchlosť. Výkonní pracovníci zvyknú požadovať údaje, dokonca aj historické,
okamžite, a preto je podstatný rýchly čas odozvy.
• Kvalitná grafika. Prezentácia informácií je veľmi dôležitá, a preto sa vyžaduje
farebná grafika vysokej kvality.
• Transparentná technológia. Výkonní pracovníci sa nebudú chcieť zaoberať
komunikačnou technológiou potrebnou na vyňatie a zostavenie informácií, ktoré
požadujú. Preto musí byť technológia transparentná, čiže výkonný pracovník
nemusí vedieť o technických vlastnostiach potrebných pre vytvorenie spojení medzi
zdrojmi údajov.
• Individuálnosť. Menu a voliteľné možnosti, ktoré sú k dispozícii, musia byť
individuálne prispôsobené potrebám a jazyku výkonného pracovníka. Toto môže
znamenať projektovanie personalizovaných databáz, ktoré obsahujú podmnožinu
firemných databáz, štátnych štatistík, spriahnutých – on line databázových služieb.
• Vývoj. Keďže výkonní pracovníci môžu v priebehu bližšieho oboznamovania sa so
systémom objaviť nové aplikácie alebo prostredie môže v priebehu času spôsobiť
zmenu informačných požiadaviek, je dôležité, aby sa EIS mohol vyvíjať s cieľom
držať krok s inováciami a zmenami.
• Časový režim. Riadiaci pracovníci majú mnoho povinností, ktoré súperia o ich čas.
Zaradenie elektronického denníka a evidenčný súbor umožnia výkonnému
pracovníkovi sledovať dôležité dátumy a časy. Okrem toho by mal výkonný
pracovník byť schopný kontrolovať disponibilnosť kolegov a podriadených pre
stretnutia, atď.
Nakoniec musí EIS poskytovať informácie, ktoré:
• sú relevantné pre výkonného pracovníka;
• sa vyhýbajú nadbytočným alebo irelevantným informáciám a teda sú jasné;
• prezentujú porovnania a vzťahy medzi údajmi.
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6.3.1 OTESTUJTE SA
1. Čo znamená možnosť ‘rozvinutia nižších úrovní’ EIS?
2. Ako sa dá rozlišovať medzi DSS a EIS?
Ťažkosti a výhody EIS
Existuje viacero potenciálnych problémov a takisto výhod EIS a my sa krátko
pozrieme na všetky.
Deklarované výhody EIS zahrnujú:
1. Výkonní pracovníci si zlepšia vedomosti o svojej organizácii a jej prostredí vďaka
rozsahu informácií, ktoré si dokážu sami generovať.
2. Výkonní pracovníci dostávajú iba kľúčové údaje a informácie v prispôsobenej
forme, ktorá znižuje pravdepodobnosť preťaženia informáciami.
3. Keďže počítač reaguje okamžite na požiadavku výkonného pracovníka ohľadne
informácií, potenciálne „úzke“ miesta komunikácie medzi výkonným pracovníkom a
ostatnými pracovníkmi sa významne zredukujú.
4. Čas výkonného pracovníka a ostatných pracovníkov sa šetrí, pretože počítač
produkuje správy a ostatné informácie pre daný účel.
Problémy, ktoré môžu vzniknúť s EIS, zahrnujú:
1. Ak výkonnému pracovníkovi EIS nevyhovuje alebo nie je schopný ho zvládnuť,
potom by sa negatívne pocity ohľadne počítačov mohli preniesť do plánov a stratégií
organizácie. Toto by mohlo mať vážny dopad na inštitúciu, keby nedokázala držať
krok s vývojom relevantným pre jej ciele.
2. EIS nemusí zodpovedať riadiacemu štýlu výkonných pracovníkov, ktorí sú
zvyknutí pre dosiahnutie svojich cieľov skôr riadiť ľudí než zvládnuť počítače.
3. Ak má každý výkonný pracovník svoj vlastný prispôsobený EIS, mohol by vzniknúť
rozpor, pretože reprodukovanie modelov a súvisiacich údajov sa generuje na
základe rôznych predpokladov.
4. Podriadení pracovníci sa môžu cítiť veľmi nepríjemne s vedomím, že výkonní
pracovníci majú prístup k ich všetkým operatívnym a taktickým údajom – najmä ak
ich nedokázali analyzovať najprv sami.
I keď sme hovorili o EIS, často sa stretnete s termínom exekutívne podporný systém
(ESS - Executive Support System). Niektorí autori tvrdia, že je medzi nimi rozdiel,
pričom jeden ponúka dodatočné vlastnosti v porovnaní s druhým. My sme spolu s
viacerými autormi používali tieto termíny vzájomne zameniteľným spôsobom. Takisto
je pravda, že strední riadiaci pracovníci pokladajú EIS za veľmi užitočné a využívajú
tieto aplikácie pre vlastné taktické potreby.
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CVIČENIE 6.3.1

1. Ktoré aspekty EIS by boli obzvlášť užitočné pre vášho
vedúceho odboru?

2. Ako by mohol EIS pomôcť riaditeľovi pri úlohách plánovania a
riadenia? Ako by mohol pomôcť pri interpersonálnych úlohách?
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6.4 ÚČTOVNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY (AIS - ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEMS)
Účtovné informačné systémy sú najstaršie a najširšie používané informačné systémy
v organizáciách. Od doby, kedy prví statkári odovzdali každodenný chod statku
správcovi, boli zavedené účtovné informačné systémy. Účtovné informačné systémy
stále spočívajú na koncepciách podvojného účtovníctva vyvinutých pred stovkami
rokov.
AIS zaznamenávajú tok finančných prostriedkov cez organizáciu a vykazujú ho na
historickom základe – čiže posledný týždeň, posledný mesiac alebo posledný rok.
Okrem toho produkujú dôležité finančné výkazy ako napríklad účty ziskov a strát,
hotovostný tok a súvahy. Zložitejšie systémy zahrnujú tiež modelovacie nástroje,
ktoré produkujú prognózy budúcich podmienok ako napríklad plánované príjmy
alebo finančné rozpočty.
O AIS sa dá povedať, že majú dve hlavné oblasti – prevádzkový účtovný systém,
ktorý sa sústreďuje na vedenie historických záznamov a na informácie požadované
zákonom.
Presné finančné výkazy sú podstatnou funkciou týchto systémov. Zo slova
‘prevádzkový’ si odvodíte, že zahrnuje systémy spracovania transakcií ako
napríklad:
• Výplatná listina. Systémy na základe počítačov pomáhajú organizácii
zabezpečovať pohotové a presné platby svojim zamestnancom a zároveň produkujú
štatistické informácie pre riadiacich pracovníkov, mzdy, daňové a iné zrážky pre
zamestnancov a štát.
• Hlavná účtovná kniha. Systémy hlavnej účtovnej knihy automatizované pomocou
počítačov zabezpečujú lepšie finančné riadenie a kontrolné správy a vyžadujú menej
zamestnancov na ich vypracovanie ako ručný systém.
• Spracovanie objednávok. Systémy spracovania obchodných objednávok založené
na počítačoch sú rýchle, presné a efektívne. Takisto sú schopné poskytovať
systémom riadenia zásob údaje na objednávkach, ktoré sa majú vyplniť, takže
objednávky sú vybavené čo najrýchlejšie, ako je to možné.
• Skladové hospodárstvo. Skladové hospodárstvo založené na počítačoch vie
pripraviť všetku potrebnú prepravnú dokumentáciu, pretože vie upraviť stavy zásob.
Okrem toho môže automaticky generovať informácie pre opätovné objednávanie,
môže zlepšiť služby pre zákazníkov pri súčasnom znížení nákladov na udržiavanie
zásob.
• Pohľadávky. Pohľadávky automatizované pomocou počítačov pripravujú včasné a
presné faktúry a mesačné úverové výkazy pre zákazníkov, čo by malo generovať
promptné platenie. Okrem toho generujú riadiace správy o predĺženom úvere a
dlžných peňažných prostriedkoch. Toto by malo pomôcť minimalizovať straty z
nedobytných pohľadávok.
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• Záväzky. Systém automatizovaný pomocou počítačov by mal zaistiť, že účty budú
promptne platené, aby sa zabránilo pokutám a aby sa zabezpečili zľavy, ktoré môžu
vzniknúť pri platbe načas. Takisto generuje riadiace informácie potrebné na analýzu
nákupov, platieb a požiadaviek na hotovosť.
Nebudeme preberať účtovné podrobnosti týchto transakčných systémov, pretože sa
nimi budete zaoberať na inom mieste štúdia. Zaradili sme však schému základného
účtovného informačného systému verejnej správy, ktorá je znázornená nižšie.
Obrázok 6.4.1 Účtovný informačný systém

Systém nákupných transakcií, systém spracovania obchodných objednávok, systém
pohľadávok, hlavná účtovná kniha, finančné výkazníctvo, systém záväzkov, systém
spracovania výplatných listín
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6.5

FINANČNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Všetky finančné informačné systémy z oblasti verejnej správy podporujú finančných
riadiacich pracovníkov, ale systémy využívajúce počítače by mali byť schopné
poskytovať presné, včasné informácie, ktoré sa dajú interpretovať viacerými
spôsobmi.
Hlavné oblasti pokryté finančnými informačnými systémami sú:
• Investičné rozpočtovanie. Tento proces vyhodnocuje finančný dopad navrhovaných
investičných výdajov. Tabuľkové modely sú prirodzenou súčasťou týchto systémov
pri analýze návrhov dlhodobých výdavkov.
• Riadenie hotovosti a cenných papierov. Informácie o kapitálových výnosoch a
nákladoch, ak sú poskytnuté promptne, umožňujú finančným manažérom umiestniť
nadbytočné finančné prostriedky do vkladov dovtedy, kým nebudú potrebné. Tieto
systémy produkujú takisto pravidelné prognózy hotovostného toku a matematické
modely, ktoré sa používajú na stanovenie stratégií na prekonanie výkyvov v stave
hotovostného toku.
• Finančné prognózovanie. Existujú rôzne štatistické balíky prognózovania,
prostredníctvom ktorých je možné prognózovať:
• celoštátne ekonomické trendy
• miestne ekonomické trendy
• mzdové nárasty
• demografické trendy
• úrokové miery.
• Finančné plánovanie. Na vyhodnotenie súčasnej a plánovanej finančnej situácie
organizácie sa používajú rôzne plánovacie modely. Tiež môžu pomôcť určiť, ako
splniť finančné potreby organizácie.
V minulosti sa riadiaci pracovníci spoliehali pri posudzovaní stavu organizácie na
účtovné informačné systémy. Riadiaci pracovníci si v súčasnosti začínajú
uvedomovať, že kvôli získaniu pravdivého obrazu potrebujú takisto informácie
nefinančného charakteru. Tieto môžu mať formu profilov zamestnancov, počtu
sťažností od zákazníkov alebo klientov alebo čas potrebný na vykonanie rôznych
úloh. Preto je potrebné, aby boli účtovné informačné systémy integrované s inými
informačnými systémami tak, aby riadiaci pracovníci mohli pri riadení a kontrolovaní
organizácie čerpať z najvhodnejších údajov.
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CVIČENIE 6.5.1

1. Ako môžu finančné informačné systémy využívajúce počítače
pomôcť organizácii zhodnotiť finančné potreby v budúcnosti a plniť
ich? Ako sa toto rieši vo vašej organizácii?

2. Prečo by mali byť účtovné informačné systémy spojené s inými
informačnými systémami v rámci organizácie?
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6.6

SYSTÉMY RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI (CRM – CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS)

Jedným z iných druhov informačných systémov, ktorých význam neustále rastie, je
systém riadenia vzťahov so zákazníkmi. Ako napovedá názov, účelom tohto druhu
systému je zlepšiť spôsob, akým organizácia riadi vzťahy so svojimi zákazníkmi
alebo klientmi a tým zlepšiť služby, ktoré poskytuje.
Základom každého systému CRM je databáza podrobných údajov o zákazníkoch.
To, čím sa CRM systém odlišuje, je spôsob, akým sa táto databáza sprístupňuje
pracovníkom, ktorí jednajú so zákazníkmi a spôsob, akým sa aktualizuje pri
zaznamenávaní podrobností o všetkých takýchto jednaniach.
Stúpajúca popularita systémov CRM súvisí s takzvaným odosobnením organizácií
verejnej správy. S rastom organizácií a rýchlejším obratom zamestnancov je ťažšie
poskytovať “osobné” služby. Zákazníci veľkých organizácií sa zriedkavo stretávajú
alebo rozprávajú s tou istou osobou dvakrát pri dvoch po sebe nasledujúcich
príležitostiach.
Systém CRM sa pokúša riešiť tento problém vytvorením ilúzie osobnej služby. Toto
platí najmä pre telefónne volacie strediská alebo tzv. telephone call centres, ktoré
predstavujú jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí zamestnávania. Umožňujú veľkým
organizáciám verejnej správy poskytovať ľuďom danej oblasti to, čo dúfajú, že bude
pokladané za “osobnú” službu.
Systém CRM je podstatným prvkom tohto prístupu: keď sa zákazník prvýkrát
rozpráva s operátorom volacieho strediska, tento operátor nemá o ňom alebo o
histórii jeho jednaní s organizáciou žiadne vedomosti. Keď operátor nájde
prostredníctvom systému CRM podrobné údaje o zákazníkovi, zobrazia sa mu v
celom rozsahu. V priebehu rozhovoru môže operátor robiť stručné poznámky, takže
história zákazníka sa aktualizuje pre budúce odkazy.
Systém CRM sa dá tiež rozšíriť, aby umožňoval automatizáciu častých transakcií.
Napríklad ak občan telefonuje na mestský úrad, aby požiadal o kópiu svojho výpisu
o zaplatených daniach, táto operácia bude vyžadovať iba kliknutie na správne
tlačidlo na obrazovke: systém potom vytlačí výpis, pravdepodobne niekde inde v
budove alebo dokonca v inej budove, odkiaľ je potom možné ho odoslať.
Pretože systém CRM je realizovaný v sieti, je možné, aby pracovník odoslal dopyty
zákazníkov inému zamestnancovi. Zrejme v prípade, keď zákazník požaduje
odbornejšiu radu, ako môže poskytnúť operátor, ktorý s ním práve rozpráva.
Systémy CRM nielen pomáhajú pri prevádzkovaní podniku, ale takisto poskytujú
údaje, ktoré sa dajú použiť na monitorovanie a kontrolu činností organizácie. Keď
rozšírime vyššie uvedený príklad, riadiaci pracovník môže chcieť vedieť, ako často
zákazníci volajú do banky, aby požiadali o vytlačenie výpisov. Systém CRM bude
mať tieto údaje uložené, takže sa dajú vybrať vo forme správy vhodnej pre potreby
riadiaceho pracovníka.
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Systémy CRM poskytujú výhody pre verejný a tiež súkromný sektor. Mnoho orgánov
samosprávy vo Veľkej Británii zmenilo spôsob jednania s občanmi. Predtým musel
občan najprv zistiť správne oddelenie, na ktoré sa má so svojou požiadavkou obrátiť.
Ak sa obrátil na nesprávne oddelenie, poradili mu, aby sa obrátil so svojou
požiadavkou niekde inde. Nový prístup zahrnuje miesto jediného kontaktu, často
nazývané “pracovisko s jednou návštevou - one stop shop”. Toto pracovisko môže
pozostávať z kancelárie, ktorú môžu ľudia navštíviť, a z volacieho strediska telephone call centres pre tých, ktorí uprednostňujú použitie telefónu.
Schopnosť pracovať týmto spôsobom závisí vo veľkej miere od dostupnosti
primeraných informácií a komunikačnej technológie. Systémy CRM umožňujú
sledovanie, presmerovanie a monitorovanie požiadaviek občanov. Intranet v rámci
celej organizácie (viď predchádzajúca diskusia) poskytuje osobe, ktorá sa zaoberá
pôvodnou požiadavkou občana okamžitý prístup k rozsiahlemu objemu informácií o
celej organizácii.
Systémy CRM a s tým súvisiaci vývoj v oblastiach, ako sú volacie strediská a
pracoviská s jednou návštevou, prinášajú významné výhody pre zákazníka - klienta
a tiež poskytovateľa služieb. Je však dôležité mať na pamäti, že občania môžu ľahko
nadobudnúť pocit odosobnenia kvôli relatívnej anonymite takýchto systémov. Pri
projektovaní týchto systémov je potrebné venovať úsilie minimalizácii takéhoto rizika.
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CVIČENIE 6.6.1

Zistite, či vaša organizácia využíva systémy CRM alebo akékoľvek
iné moderné techniky na riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Ak áno, aké kroky (ak existujú) boli prijaté, aby sa zabezpečilo, že
zákazníci nebudú mať pocit odosobnenia?
Ak nie, ktoré oblasti (ak existujú) v činnosti vašej organizácie by
mohli mať úžitok z používania takýchto systémov?
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6.7 EXPERTNÉ SYSTÉMY
Začneme rozlíšením medzi expertnými systémami a umelou inteligenciou. Umelá
inteligencia (AI – Artificial Intelligence) je spojením vedy, technológie, biológie,
psychológie, lingvistiky, počítačovej vedy, inžinierstva a matematiky za účelom
vyvinúť počítače, ktoré dokážu myslieť, vidieť, počuť, rozprávať, chodiť a cítiť. Je
treba pripustiť, že doteraz sa nám nepodarilo dosiahnuť niečo, čo by sa skutočne
približovalo k tomuto ideálu, ak použijeme Turingov test, ktorý navrhol britský
odborník na umelú inteligenciu Alan Turing v roku 1950. A síce že stroj by sa dal
označiť za mysliaci, ak by sa človek mohol rozprávať s človekom a s počítačom bez
toho, aby ich videl a nevedel povedať, kto je kto (Zeichick, 1992). Nájdu sa takí, ktorí
budú namietať, že žiadny počítač nikdy tento test nezvládne. My len
poznamenávame, že sme ešte nedosiahli túto etapu, a preto sa sústredíme na jednu
špeciálnu oblasť umelej inteligencie a síce expertný systém.
Expertný systém je informačný systém založený na poznatkoch - knowledgebased information system, ktorý uchováva poznatky o konkrétnej, komplexnej
aplikačnej oblasti a používa ich na pôsobenie ako:
• konzultant
• školiteľ
pre konečného užívateľa.
Od človeka špecialistu by sa očakávalo riešenie pološtruktúrovaných a
neštruktúrovaných problémov, vysvetlenie jeho zdôvodnenia a zistenie dodatočných
informácií v prípade potreby prostredníctvom kladenia otázok. Na riešenie problému
by použil svoje skúsenosti, tušenie a pocity. Expertný systém sa snaží napodobniť
tento spôsob práce.
Prvé expertné systémy boli navrhnuté na diagnostikovanie chorôb, neskoršie
zahrnuli diagnostikovanie porúch zariadení a zodpovedanie zložitých daňových
otázok. Teraz sa pozrieme na komponenty expertného systému, ktoré sú podobné
bez ohľadu na oblasť odbornosti.
Poznatková základňa
Táto ukladá poznatky získané od experta alebo skupiny expertov technikom
poznatkov - knowledge engineer. Poznatky v expertnom systéme sa môžu
rozdeliť do dvoch kategórií:
• Skutočnosti o odbornej oblasti - doména - domain v žargóne AI). Tieto skutočnosti
zahrnujú: pozorovania, teórie, hypotézy, definície, vzťahy, merania,
pravdepodobnosti, limity a rozsahy.
• Heuristika alebo metódy približného výpočtu a náuky, ktoré opisujú spôsob, akým
človek odborník odôvodní dosiahnutie záveru.
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Existuje viacero spôsobov, akými sa všetky tieto poznatky dajú uložiť v základni
poznatkov, ale zameriame sa iba na najbežnejšiu metódu založenú na pravidlách.
Ostatné metódy sú nasledovné:
• Na základe rámca - frame-based. Poznatky sú prezentované ako hierarchia alebo
sieť rámcov. Každý rámec predstavuje objekt, prvok alebo údaj - entity.
• Na základe objektu - object-based. Poznatky sú prezentované ako sieť objektov.
• Na základe prípadu - case-based. Poznatky sa zhromažďujú z prípadov
skutočných skúseností v aplikačnej oblasti.
• Sémantické siete - semantic nets. Prispôsobenie metódy na základe rámcov.
• S hmlistou logika - fuzzy logic. Metóda zdôvodňovania, ktorá sa pokúša formulovať
proces ľudského zdôvodňovania zohľadnením približných hodnôt, nejednoznačných
údajov a úrovní možností. Japonsko je centrom aktivít „fuzzy logiky“ a používa ju vo
vlakoch metra, výťahoch, autách a na burze cenných papierov.
Základňa poznatkov na základe pravidiel predstavuje poznatky ako množinu
skutočností a pravidiel. Mnoho pravidiel nadobúda formu Ak....POTOM .... INAK.
Inferenčný mechanizmus - Inference Engine
Je ním programové vybavenie, ktoré načrtáva závery ako výsledok preskúmania
existujúcich skutočností a pravidiel. Inferenčný mechanizmus takisto pridáva nové
skutočnosti, ak sú v súlade so známymi informáciami a pravidlami. Spojenie
pravidiel a skutočností sa nazýva odvodzovacou reťazou, pretože vedie expertný
systém k vyvodeniu priebehu postupu. Inferenčný mechanizmus používa dve
základné stratégie na vytvorenie odvodzovacích reťazí. Sú to:
• Vzostupné reťazenie - Forward-chaining. Inferenčný mechanizmus uplatňuje
pravidlá na skutočnosti, aby sa dospelo k záveru. Predpokladová časť jedného
pravidla (časť AK pravidla) sa posudzuje naraz iba jedna a prezerá sa poznatková
základňa, aby sa zistilo, či má nejaké skutočnosti, ktoré splnia podmienky pravidiel.
Ak sa nájdu skutočnosti, potom sa pravidlo spustí (alebo aktivuje) a záver tohto
pravidla sa pridá k pracovnej pamäti poznatkovej základne ako nová skutočnosť.
Hľadanie na základe poznatkov pokračuje dovtedy, kým sa nenájdu všetky zhody.
Potom sa použije ďalšie pravidlo v základni poznatkov a celý proces sa začne
odznova. Tento proces pokračuje dovtedy, kým sa nenájdu všetky hypotézy a záver
alebo závery sa oznámia užívateľovi.
Ako príklad si vezmeme reťazec, ktorý by sa mohol použiť pri kontrole podvodu s
kreditnými kartami. Prepísali sme výroky ‘ak.. potom’ ako otázky.
1. Je číslo karty pravé? Áno. Choď na pravidlo 2.
2. Zmenil sa spôsob používania karty? Nie. Choď na pravidlo 3.
3. Je suma, ktorá sa má zaúčtovať, vyššia ako sa očakávalo na základe
predchádzajúcich transakcií? Áno. Choď na pravidlo 4.
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4. Požiadať správcu - človeka, aby položil zákazníkovi niekoľko osobných a
dôverných otázok. Choď na pravidlo 5.
5. Súhlasia zákazníkove odpovede s odpoveďami, ktoré sú v systéme? Áno. Choď
na pravidlo 7.
6. Zavolať políciu.
7. Schváliť transakciu.
• Spätné reťazenie - Backward-Chaining. Toto je prístup riadený cieľom, kde
expertný systém overuje možný záver voči skutočnostiam a pravidlám. Príkladom by
tu bola situácia, keď symptómy pacienta poukazujú na začiatočné štádiá meningitídy
alebo tetanu. Keď doktor začne s týmito dvoma ‘cieľmi’, potom môže pracovať
smerom späť prostredníctvom ‘pravidiel’, ktoré uplatňuje na symptómy pre každú
chorobu a dospeje k diagnóze.
Podsystém získavania poznatkov - Knowledge Acquisition Subsystem
Tento podsystém používa technik poznatkov na definovanie poznatkov experta a
schopnosti riešenia problému a na ich zakódovanie. Pretože poznatky experta nie sú
nikdy statické, ale neustále sa vyvíjajú, umožňuje tento podsystém takisto pridávanie
a vymazávanie skutočností a pravidiel v prípade potreby.
Podsystém vysvetľovacieho mechanizmu - užívateľské rozhranie
(Explanation Subsystem - User Interface)
Tento podsystém uvedie užívateľovi, prečo kladie konkrétnu otázku alebo ako
dospel k určitej etape alebo záveru. Mal by komunikovať v prirodzenom jazyku, čiže
spôsobom akým by komunikoval človek expert.
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6.7.1 OTESTUJTE SA
1. Aké sú hlavné komponenty expertného systému?
2. Koľkými spôsobmi sa dajú uložiť informácie v základni poznatkov? Ktoré sú to?
3. Čo je prácou technika poznatkov?
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Prednosti expertných systémov
Existuje viacero predností uvádzaných pre expertné systémy a my si ich tu stručne
vymenujeme a opíšeme. Expertné systémy:
1. Sú spôsobom uchovávania, rozmnožovania a rozširovania expertných poznatkov.
2. Znižujú potrebu zamestnávať viacerých dobre platených expertov alebo
prinajmenšom zvýšia ich produktivitu.
3. Zlepšujú správnosť a nespornosť rozhodovania, pretože rovnaké ‘expertné’
poznatky sú k dispozícii užívateľom.
4. Oveľa lepšie sa s nimi dokumentuje zdôvodnenie uskutočneného rozhodnutia
alebo navrhnutého záveru ako v prípade experta človeka. Je to preto, lebo človek
akceptuje názor experta, ak pochádza od experta človeka, ale chce dôkaz, ak je od
experta počítača.
5. Vysvetľujú zdôvodnenie procesu rozhodovania tak, že umožňujú užívateľovi
pohľad do procesu prijatia rozhodnutia, čo z nich robí veľmi užitočný školiaci nástroj
pre užívateľov a potenciálnych odborníkov.
Obmedzenia
Expertné systémy ešte nie sú schopné úplne nahradiť expertov ľudí v týchto
činnostiach. Dôvody preto zahrnujú:
• Expertné systémy sú veľmi nákladné na vývoj a údržbu.
• Je ťažké získať poznatky expertov, niektorí nedokážu vysvetliť, ako robia
rozhodnutia, a preto sa nedajú odvodiť pravidlá.
• Experti v rovnakej oblasti nemusia súhlasiť so spôsobom riešenia problémov v
odbornej oblasti.
• Oblasti odbornosti sa menia tak rýchle, že expertné systémy len ťažko môžu
udržiavať krok s týmito zmenami. Informatika spadá do tejto kategórie.
• Expertným systémom chýba zdravý rozum – inteligencia, ktorú získavame
pomocou celoživotných skúseností. Príkladom je prípad, keď expertný systém
navrhnutý pre včasné varovanie pred ruskými raketami nedokázal rozlíšiť túto
udalosť od východu mesiaca. Našťastie človek expert to porovnal s inými
zariadeniami včasnej výstrahy a rozhodol, že tento systém nefungoval správne.
• Expertné systémy sa nedokážu sami učiť. Musia ich udržiavať ľudia.
• Komunikácia medzi užívateľom a systémom je strnulá v porovnaní s konverzáciou
človek-človek, čo znižuje schopnosť uvažovať.
Napriek týmto nedostatkom v súčasnosti viac ako 4000 expertných systémov
používajú firmy ako napríklad American Express, Alamo Car Rental, spoločnosti
ťažiace ropu, Barclaycard.
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Oblasti vhodné pre expertné systémy
Expertný systém by sa mal zaoberať problematikou s nasledovnými
charakteristikami, aby bol životaschopný:
• Bežné úlohy, ktorým sa učia začiatočníci.
• Existujú experti v danej oblasti, ktorí sa venujú koncepcii expertných systémov v ich
oblasti odbornosti.
• Riešenie problému trvá expertovi človeku pár minút až pár hodín.
• Nevyžaduje sa zdravý úsudok.
• Expertný systém musí pomáhať aj pri základných požiadavkách organizácie.
• Oblasť problematiky je obmedzená.
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ODPOVEDE NA AUTOTESTY 6.3.1 a 6.7.1

1. (d).
2. Tri druhy správ sú: zhrnutie, výnimka, dopyt.

1. (c),(d).
2. (d).

AUTOTEST - OTESTUJTE SA 6.3.1
1. Možnosti rozvinutia nižších úrovní. Hoci sa výkonní pracovníci zaoberajú hlavne
súhrnnými údajmi, musia mať možnosť pozrieť si detaily situácie alebo problému, ak
si to želajú. V EIS sa táto funkcia nazýva rozvinutie nižších úrovní.
2. EIS majú veľmi zložité UGI, ktoré nevyžadujú ovládanie klávesnice, spojenia na
externé databázy, prostriedky rozvinutia nižších úrovní, dobré bezpečnostné
prostriedky, premiestnenie bloku, spojenia na lokálne počítačové siete, odozvy s
vysokou rýchlosťou, transparentné technológie.
AUTOTEST – OTESTUJTE SA 6.7.1
1. Základňa poznatkov, inferenčný mechanizmus, podsystém získavania poznatkov,
podsystém vysvetľovacieho mechanizmu.
2. Existuje päť spôsobov ukladania informácií. Sú to: skutočnosti, údaje, domnienky,
predpoklady a heuristické metódy.
3. Navrhnúť expertný systém v spolupráci s expertom človekom.
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Záver
Pri práci s poslednými tromi kapitolami o informačných systémoch ste absolvovali
hlavnú časť výuky. Teraz by ste mali mať základné vedomosti o teórii a koncepciách
a o tom, ako sa dajú použiť na informačné systémy. Mali by ste vedieť posúdiť
rozsah a rozmanitosť rôznych druhov informačných systémov verejnej správy a
dokázať rozlišovať medzi nimi. Takisto by ste mali poznať organizačný kontext, v
rámci ktorého sú tieto systémy prevádzkované, a uviesť do súvislosti požiadavky
organizácií verejnej správy s kvalitou konkrétnych informačných systémov.
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Pitman Publishing

H.Clifton,
A.Sutcliffe

Business Information Systems (Podnikové
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Prentice Hall

S.Gordon,
J.Gordon

1994

1996

Information Systems: A Management
Approach (Informačné systémy: Manažérsky
prístup)
Dryden Press
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Časť dva: Systémová analýza a jej tvorba
Ciele
Cieľmi tejto časti je poskytnúť vám:
• vedomosti potrebné na to, aby vám umožnili oceniť význam systémovej analýzy a
návrhu pre úspech organizácie verejnej správy,
• schopnosť oceniť úlohy obsiahnuté vo vývoji nových systémov v rámci organizácií
verejnej správy.
ÚLOHA MATERIÁLOV UČEBNÉHO KURZU
Materiály učebného kurzu vám poskytnú vedomosti o nasledujúcich oblastiach:
•

životnosť systémovej analýzy a návrhu

•

alternatívne prístupy vrátane štruktúrovanej metodiky a prototypovania.

ÚLOHA ŠTUDENTA
Aby ste boli úspešní, tento typ tzv. otvoreného učenia si vyžaduje vašu spoluúčasť.
Nasledujúce odrážky predstavujú vašu časť tejto dohody, okrem prečítania týchto
materiálov, otestovania samého seba, vypracovania práce a prípravy na skúšky.
• Prečítajte si všetky články o systémovej analýze a jej tvorbe aštruktúre, ku ktorým
sa dostanete.
• Venujte pozornosť informačným systémom prevádzkovaným vo vašich vlastných
inštitúciách a pokúste sa zistiť, ako a kto tieto systémy vyvinul.
• Preskúmajte procesy a postupy na svojom pracovisku a pokúste sa stanoviť sami
pre seba, čo pracuje dobre a čo nefunguje.
• Vyhľadajte vašich odborníkov v oblasti informatiky (IT) a klaďte im otázky.
• Premýšľajte o vývoji systémov a vytvárajte si vlastné predstavy.
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Kapitola 7
Systémové analýzy a ich tvorba

Kapitola 7 uvádza druhú hlavnú časť tejto učebnej príručky a to Systémové analýzy
a ich tvorba. Uvedie vás do základných koncepcií tvoriacich základ tohto veľmi
dôležitého aspektu informačných systémov. Tri kapitoly v tejto časti spolu veľmi úzko
súvisia a mali by sa študovať v danom poradí. Kapitola 7 by sa mala preberať
približne dve hodiny. Závery a odkazy pre kapitoly 7, 8 a 9 nájdete na konci kapitoly
9.
Odpovede na všetky autotesty pre túto kapitolu nájdete tiež na konci kapitoly
deväť.
7.1 CIELE
Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať:
• porovnať metodiku životného cyklu tvorby systémov SSADM a prototypovania;
• vysvetliť význam systémovej analýzy;
• rozlišovať medzi rôznymi druhmi analýzy;
• vysvetliť úlohu systémového analytika;
• zdôvodniť použitie metodík analýzy a jej dizajnu;
• rozpoznať etapy životného cyklu vývoja systému;
• usporiadať komponenty životného cyklu vývoja systému ;
• uviesť slabé stránky životného cyklu vývoja systému .
7.2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA A SYSTÉMOVÍ ANALYTICI
Začneme vyvrátením jedného obľúbeného mýtu o informačných systémoch.
Systémová analýza neznamená inštalovanie počítača na vykonávanie úloh, ktoré
robili ľudia. Takýto bol v minulosti prístup v niektorých oblastiach, spravidla však
dospel k smutnému a často drahému koncu.
Systémová analýza je hĺbková štúdia informačných potrieb koncového užívateľa za
účelom vypracovania funkčných požiadaviek, ktoré povedú k zdokonalenému
systému. Tento nový systém musí spĺňať súčasné potreby užívateľa a zároveň byť
dostatočne flexibilný, aby zvládol zmeny požiadaviek užívateľa v budúcnosti. Môže
sa zistiť, že nový systém bude vyžadovať počítačový systém ako časť celku, nie je to
však nevyhnutná požiadavka pre projekt ako taký.
Analýza bude zahrnovať podrobnú štúdiu nasledovného:
• vstupy, procesy a výstupy terajšieho systému;
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• informačné potreby koncových užívateľov a organizácie;
• schopnosti informačného systému, ktoré sú potrebné na splnenie informačných
potrieb koncových užívateľov.
Podrobnejšie sa budeme zaoberať nástrojmi analýzy neskôr, teraz sa zameriame na
druhy analýzy, ktoré sa majú vykonať.
7.3 ORGANIZAČNÁ ANALÝZA
Kvôli zdokonaleniu informačného systému musíme pochopiť organizačné prostredie,
v ktorom funguje. Preto musí analytik chápať štruktúru riadenia, organizačnú kultúru,
podnikateľské činnosti, súčasné informačné systémy a systémy okolitého prostredia,
s ktorými vzájomne spolupracuje. Túto úlohu teraz spravidla vykonáva komerčný
analytik, ktorý má základné vedomosti o organizácii a jej súčasných systémoch a
budúcich plánoch. Bolo by napríklad ťažké pre analytika, ktorý pracoval výlučne v
súkromnom sektore, aby vypracoval finančný informačný systém pre samosprávu
bez toho, aby si preštudoval, ako sa financovanie verejných služieb odlišuje od
financovania v súkromnom sektore. Bez týchto poznatkov by sa mohlo stať, že by sa
vytvoril informačný systém, ktorý by nepodporoval požiadavky samosprávy.
7.4 ANALÝZA SÚČASNÉHO SYSTÉMU
Pred navrhovaním nášho nového a zdokonaleného informačného systému musíme
poznať:
• súčasný systém;
• jeho silné a slabé stránky;
• ako vykonáva funkcie vstupu, spracovania, uloženia, výstupu a kontroly;
• prostriedky, ktoré používa z hľadiska technického, programového vybavenia a ľudí;
• oblasti, ktoré fungujú dobre;
• konkrétne problémové oblasti (napríklad úzke miesta).
Starostlivá analýza súčasného systému poskytne takéto informácie, ktoré sa využijú
počas projektovej etapy na špecifikovanie prostriedkov, vstupov, procesov a
výstupov požadovaného systému.
Funkčná analýza
Koncoví užívatelia a systémoví analytici tu pracujú spoločne pri výbere špecifických
informačných potrieb. Ich hlavných cieľom je stanoviť, čo by sa malo urobiť a nie ako
to urobiť. Po tejto analýze by sme mali mať množinu funkčných požiadaviek.
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7.5 SYSTÉMOVÝ ANALYTIK
Systémový analytik je odborník na informatiku, ktorý analyzuje a tiež navrhuje
systém.
Spravidla začínali mnohí systémoví analytici svoju kariéru ako programátori a neskôr
prešli na analýzu a dizajn. Nedávno však do tejto oblasti prešli komerční odborníci.
Vývoj programovacích nástrojov “piatej generácie” znamená, že práca pri
programovaní a analýze sa teraz dá spojiť. Dôvodom je skutočnosť, že nové nástroje
automatizujú mnoho bežných a časovo náročných činností obsiahnutých v
programovaní. Z tohto dôvodu sa táto práca v súčasnosti často uvádza ako analytik
/ programátor.
Analytik musí byť zástancom zmeny. Väčšina organizácií trpí určitou zotrvačnosťou,
keď nastane čas zmien. Väčšina ľudí však bez ohľadu na to, že sa sťažujú na
existujúce systémy, uprednostňuje poznanie pred neistotou zmeny. Systémový
analytik musí zapojiť ľudí v organizácii do práce na novom systéme od jej začiatku.
Toto je zapojenie užívateľov rozhodujúce, lebo aj najdokonalejší doteraz navrhnutý
systém je zbytočný, ak ho užívatelia nepoužívajú správne alebo nedokážu rozpoznať
jeho prínos pre ich prácu. Podstatné je, aby analytik sústavne monitoroval reakcie
užívateľov na systém, aby sa zabezpečilo, že splní ich informačné potreby.
Tri hlavné charakteristiky práce analytika sú nasledovné:
• Plánovanie a navrhovanie nového systému. Pre dosiahnutie tohto zabezpečí
analytik spoluúčasť užívateľov.
• Komunikácia. Ľudí dokážete zaujať svojou prácou a nápadmi iba vtedy, ak im
dokážete jasne a presne vysvetliť, čo máte na mysli. Systémoví analytici musia
podávať ústne prezentácie a vypracovávať predbežné a konečné správy, ktoré sa
pohybujú od niekoľkých strán po niekoľko zväzkov.
• Koordinácia. Do projektu sa zapojí aspoň jeden analytik, programátori, riadiaci
pracovníci koncových užívateľov, koncoví užívatelia, stavební technici, ak je
potrebné previesť s tým súvisiace úpravy budovy, dodávatelia technického a
programového vybavenia (hardware a software), keď spomenieme len niektorých.
Všetky tieto úlohy nám pomáhajú vytvoriť obraz typu človeka, ktorý by bol dobrým
systémovým analytikom. Tento človek musí mať:
• dobré komunikačné schopnosti;
• analytické myslenie;
• príslušné technické schopnosti;
• poznatky o komerčnom prostredí a informačných systémoch;
• sebamotiváciu a sebadisciplínu, pretože analytik často pracuje bez dohľadu;
• sebadôveru, pretože sú obdobia, keď sa zdá, že projekt je v bezvýchodiskovej
situácii a analytik musí pokračovať v práci smerom k cieľu informačného systému,
ktorý splní požiadavky užívateľov.
Pozrime sa teraz, ako analytici dosahujú svoje ciele.
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7.5

OTESTUJTE SA

1. Aká je úloha komerčného analytika?
2. Prečo musí byť systémový analytik schopný ľahko komunikovať s inými ľuďmi?
3. Ako môže analytik zabezpečiť, že nový systém splní požiadavky užívateľa?
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7.6 ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝVOJA SYSTÉMU
Termín ‘životnosť’ v životnom cykle vývoja systému je veľmi vhodný. Komerčné
systémy sa rodia, rastú, dospievajú a nakoniec zanikajú alebo zlyhajú presne ako
živé organizmy. Pozrieme sa teraz na etapy znázornené na obrázku 7.6. V tomto
procese sa naučíme, ako sa pôvodná myšlienka na nový alebo zrevidovaný systém
stáva realitou.
Obrázok 7.6

Životný cyklus vývoja systému

Inicializácia
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Systémová
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Toto je veľmi bežné predstavenie životného cyklu vývoja systému, ale existujú
odchýlky: ak sa pozriete na iné verzie, mali by ste rozpoznať tieto základné fázy.
Teraz sa pozrieme na každú z týchto fáz porade, ale nezabudnite, že my informační
odborníci nikdy nevymyslíme jeden pojem a necháme ho tak. Pojmy sústavne
predefinovávame, a preto vám uvedieme pre každú fázu pri jej preberaní aj niektoré
alternatívne pojmy. Takisto sa nedajte zaviesť postupnosťou týchto etáp alebo úloh,
ktoré sú obsiahnuté v každej etape. Niektoré z rôznych úloh môžu prebiehať
súčasne.
Pamätajte na to, že životný cyklus, ktorým sa zaoberáme, platí rovnako na vývoj
nového systému ako aj na zásadné úpravy alebo aktualizácie existujúceho systému.
Počiatočná iniciatíva
Znamená začiatok projektu. Je potrebné stanoviť počiatočné dôvody pre vznik
nového systému, napríklad vyjasnením problémov s existujúcim systémom, ak
existuje. Je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň podpory pre tento projekt v rámci
organizácie a existenciu finančných prostriedkov, aspoň v princípe. Samozrejme, že
presné náklady nebudú v tejto etape známe.
Realizačná štúdia (Feasibility Study)
Realizačná štúdia známa tiež ako predbežný prieskum (preliminary
investigation) alebo správa o systéme zahrnuje štúdium systému. Obsahuje
mnoho z krokov, ktoré sa nachádzajú v etape analýzy, tu sú však menej podrobné.
Ako napovedá názov, účelom realizačnej štúdie je rozhodnúť, či je projekt
realizovateľný. Štúdia musí posúdiť, či problémy so systémom zistené v začiatočnej
etape sú skutočné alebo či ich základom je iný problém, ktorým je potrebné sa
zaoberať?
Takisto je potrebné posúdiť, či je projekt technicky, ekonomicky a prevádzkovo
realizovateľný? Tieto zistenia sú uvedené v správe, ktorej obsah je nasledovný:
• Oficiálny názov projektu.
• Definícia skutočného problému na základe toho, že analytik a užívateľ sa dohodli, v
čom spočíva problém.
• Rozsah projektu. Pre vedenie projektu je dôležité, že sú vytýčené hranice projektu,
takže analytici a riadiaci pracovníci vedia, čo sa od systému očakáva, že bude
vykonávať a čo nemá obsahovať. Ak je rozsah príliš široký, projekt možno nikdy
nedokončíme, ale ak je príliš úzky, môžeme spochybniť jeho schopnosť naplniť
potreby užívateľov.
• Široké ciele pre systém založené na požiadavkách užívateľov.
• Technická realizovateľnosť. Či je k dispozícii technológia a odborné znalosti na
splnenie požiadaviek nového systému.
• Ekonomická realizovateľnosť. Dá sa očakávať, že výhody nového systémy vyvážia
náklady?
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• Prevádzková realizovateľnosť. Dokáže organizácia skutočne prevádzkovať systém
po jeho vytvorení?
• Zoznam voliteľných možností ako napríklad nechať to tak; aktualizovať systém;
prepracovať systém, spolu s odporúčaním analytika.
Táto správa je obvykle celkom krátka a po jej prečítaním a prípadných otázkach
analytikovi musia riadiaci pracovníci užívateľa urobiť jedno z troch rozhodnutí:
1. Schváliť okamžité riešenie problému.
2. Schváliť ďalšiu fázu (analýza).
3. Upustiť od celého nápadu.
Mali by ste si uvedomiť, že zákazník alebo riadiaci pracovníci užívateľa a nie analytik
rozhodujú o tom, či pokračovať. Vlastníctvo projektu patrí užívateľom a nie
informačným odborníkom. Vo veľkých organizáciách a samozrejme to platí aj pre
organizácie verejnej správy, najmä ak systém obsahuje viacero funkčných oblastí,
môže tieto rozhodnutia prijímať riadiaci výbor zostavený z vyšších riadiacich
pracovníkov z každého odboru v rámci organizácie, ktorý má právomoc schvaľovať
vývoj systému a udeľovať mu priority. Okrem toho bude tento výbor poverený, aby
zabezpečil, že informačné systémy, ktoré sa vyvíjajú, budú podporovať ciele a
zámery organizácie.
Systémová analýza
Účelom systémovej analýzy je pochopiť, ako pracuje terajší systém a vytvoriť
systémové požiadavky. Kvôli pochopeniu existujúceho systému musí analytik
zhromaždiť všetky existujúce údaje o systéme, potom ich usporiadať a analyzovať.
Etapu analýzy môže rozdeliť na
1. zhromažďovanie údajov;
2. analyzovanie údajov.
1. Zhromažďovanie údajov
Zhromažďovanie údajov je časovo náročné a nákladné. Neexistujú žiadne
stanovené postupy, pretože každý systém a jeho prostredie sú odlišné. Máme však k
dispozícii niektoré odskúšané a overené metódy a stručne si každú z nich
rozoberieme:
• Pozorovanie. Pozorovanie ľudí pri práci sa musí vykonávať citlivo: mnohí z nás
strácajú schopnosti a koncentráciu a cítime sa ohrození, keď nás pozorujú. Analytici
sa dívajú, ako údaje prechádzajú cez systém a zaujímajú ich vzájomné vzťahy medzi
užívateľmi. Mali by sa snažiť o spoluprácu nadriadeného alebo riadiaceho
pracovníka a požiadať ich o vysvetlenie ich prítomnosti ostatným zamestnancom.
Mali by vykonať niekoľko návštev, aby si užívatelia zvykli na ich prítomnosť. Môžu sa
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rozhodnúť vykonávať čiastočné pozorovanie, kedy sa v skutočnosti zapoja do
činností užívateľov.
• Rozhovory. Vedenie rozhovorov je ťažké. Sledujte televíznych reportérov a
všimnite si, ktorí z nich dosiahnu, že osoba poskytujúca rozhovor sa uvoľní a povie
viac než pôvodne zamýšľala a nastolí ťažkú tému, a ktorí pracujú presne podľa
vopred stanoveného zoznamu otázok a vôbec nedokážu zaujať. Analytici musia byť
flexibilní pri rozhovoroch s užívateľmi, aby sa mohli zaoberať hodnotnými témami
prieskumu. Navyše musia dokázať rozumieť neverbálnemu jazyku, ktorý sprevádza
odpovede, aby získali kompletný obraz o pocitoch osoby poskytujúcej rozhovor.
Vedenie rozhovorov je časovo náročné a nákladné, a preto sa musí obmedziť na
kľúčových ľudí v organizácii, ale umožní analytikovi vcítiť sa do situácie osôb
poskytujúcich rozhovory, čo môže byť dôležité pri zvýšení zapojenia užívateľa do
projektu.
• Dokumenty. Tu sú zahrnuté všetky príručky s postupmi, formuláre, správy a
akékoľvek iné písomné materiály, ktoré by mohli zlepšiť naše poznatky o organizácii
a systéme. Niekedy sú analytici zaplavení samotným objemom dokumentácie a
musia si vyberať, ktoré materiály prečítajú. Niekedy zúfalo potrebujú nájsť zápis
alebo kus papiera, ktorý im dá tip ohľadne postupov, ktoré by sa mali použiť.
• Dotazníky. Sú užitočné, keď sa pokúšate získať informácie od veľkého počtu
užívateľov alebo keď sú títo roztrúsení na veľkom geografickom území. Dotazníky
majú svoje tienisté stránky v tom, že niektorí ľudia ich nevyplnia ani keď sú
anonymné, pre prípad, že by sa dali identifikovať. Ľudia nemajú radi vypĺňanie
formulárov a presne toto predstavuje dotazník, takže čím jednoduchší je formát
(odpovede áno/nie alebo začiarknutie okienka), tým pravdepodobnejšie dostaneme
odpoveď. Jednoduché dotazníky uľahčujú vykonanie analýzy odpovedí, môžu však
zakryť podrobnosti jednoducho z dôvodu obmedzeného rozsahu odpovedí. Najlepšie
výsledky sa dosiahnu, keď dotazník navrhne skúsený odborník v oblasti navrhovania
dotazníkov.
2. Analyzovanie údajov
Keď analytici zozbierajú všetky príslušné údaje ohľadne systému, takmer určite
skonštatujú, že ich je obrovské množstvo. Ďalším krokom je výber nástrojov, ktoré
im pomôžu zorganizovať, pochopiť a analyzovať údaje. Existuje celý rad nástrojov,
ktoré sú k dispozícii, vrátane schémy toku dát, schém vzťahov subjektov,
rozhodovacích tabuliek a systémových vývojových diagramov. Nie všetky nástroje sú
relevantné pre každý systém a osoba, ktorá má schopnosti analytika, si musí zvoliť
primerané nástroje.
Nástrojmi sa tu nebudeme zaoberať. V jednej z predchádzajúcich kapitol sme si
prebrali schémy vzťahov subjektov. Táto dokumentácia bude tvoriť základ
dokumentácie nového systému. Keď analytik zanalyzoval tieto údaje, mal by
rozumieť systému a takisto požiadavkám nových systémov. Opis nového systému v
realizačnej štúdii bol postavený na širokom základe, ale teraz sa dá vypracovať
oveľa presnejšia špecifikácia.
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3. Správa pre vedenie
Po dokončení etapy analýzy predloží analytik riadiacim pracovníkom užívateľa alebo
riadiacemu výboru ďalšiu správu, ktorá bude obsahovať nasledovné body:
• požiadavky na nový systém
• problémy, ktoré sa objavili v priebehu analýzy
• odporúčania ohľadne nového postupu činnosti.
Riadiaci pracovník alebo riadiaci výbor musia prijať rozhodnutie, či sa bude
pokračovať v projekte alebo nie. Ak sú problémy, ktoré sa objavili, mimoriadne
závažné, bolo by oveľa menej nákladné zastaviť projekt v tejto etape ako prejsť k
projektovej etape, ktorá obvykle zaberá veľa času.

7.6

OTESTUJTE SA

1. Čo je účelom realizačnej štúdie?
2. Aké informácie by sa mali objaviť v správe realizačnej štúdie?
3. Aké techniky zhromažďovania údajov používajú analytici pri vykonávaní etapy
analýzy životného cyklu systému.
4. Aké oblasti by mala pokrývať správa pre vedenie?
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CVIČENIE 7.6.1

Pozrite sa na systém, ktorý poznáte, a urobte rozhovory s troma
ľuďmi, ktorí používajú systém, o ich názoroch o úspechoch a
nedostatkoch systému.
Boli ste prekvapení ich názormi? Získali ste nové pohľady na
systém?
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7.7

NÁVRH ALEBO DIZAJN SYSTÉMU

Táto etapa sa delí na dve časti – posúdenie hlavných otázok a potom podrobný
návrh systému.
Prvá etapa zahrnuje kladenie otázok ako napríklad:
• Mal by byť systém centralizovaný alebo decentralizovaný?
• Malo by programové vybavenie byť na mieru (vypracované na objednávku) alebo
‘konfekčné’ (existujúce) programové vybavenie, ktoré sa kúpi od dodávateľa?
• Ako by sa mali zachytávať údaje?
• Ako a kedy by sa mali generovať správy?
Tieto otázky budú zodpovedané po diskusiách s užívateľmi a spravidla bude
existovať viac ako jedna alternatívna cesta, ktorá by sa mohla prijať. Jedna
alternatíva môže obsahovať viac automatizácie ako druhá alebo môže byť viacero
druhov technológie potrebnej na splnenie toho, že ciele systému sa dajú realizovať.
Každá z týchto alternatív bude niesť so sebou vlastné náklady a prínosy.
Analytik urobí predbežné výbery technického a programového vybavenia (hard
a software) v prípade, že sa majú zakúpiť, a potom sa klasifikujú náklady a prínosy a
priradí sa im peňažná hodnota tam, kde je to možné. Ďalej sa pozrieme, ako sa dajú
klasifikovať náklady a prínosy – sú to samozrejme príklady, nie kompletný zoznam, a
nie všetky sa objavia v každej analýze pomeru vynaložených nákladov k celkovému
prínosu konkrétneho systému.
Hmotné prínosy (tangible)
• Znížené náklady na údržbu a prevádzku.
• Znížené investície do technického a programového vybavenia: niektoré voliteľné
možnosti budú vyžadovať lacnejšie technické a programové vybavenie ako iné.
• Znížené personálne náklady: niektoré konfigurácie budú vyžadovať menšiu
podporu informačných odborníkov a menej užívateľských vstupov.
• Znížené náklady na prenájom: rozhodnutia o tom, či kúpiť alebo prenajať, sa budú
odlišovať od systému k systému.
• Skrátená doba pohľadávok: nový systém by mal zlepšiť priepustnosť údajov a
informácií a tým umožniť včasné inkasovanie dlhov.
• Skrátená doba záväzkov: promptné platenie pre získanie zliav, včasné platby, aby
sa vyhlo vzniku pokút za oneskorené platby.
• Znížené investície do zásob.
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Nehmotné prínosy
• Zlepšená kontrola nad spracovaním informácií: primeranejšie a včasnejšie
výkazníctvo a možnosť zadávať otázky pre konkrétne účely.
• Zlepšené rozhodovanie: informačný systém je navrhnutý tak, aby spĺňal informačné
potreby užívateľa, a preto by údaje a informácie mali podporovať procesy
rozhodovania, ktoré používajú užívateľ a riadiaci pracovníci.
• Zlepšená morálka zamestnancov: zdokonalený systém by mal uľahčiť niektoré
únavné činnosti z prác užívateľov a poskytnúť príležitosť na vykonávanie
náročnejších úloh. Okrem toho nahradenie starého systému, ktorý má večné
poruchy alebo nedostatky v plnení ich potrieb, systémom, ktorý ich podporuje,
takisto zlepší morálku zamestnancov.
Hmotné náklady
• Údržba a prevádzka: dokonca aj najjednoduchší systém osobného počítača má
náklady na údržbu a prevádzku.
• Zamestnanci: mohlo by byť potrebné zamestnať pre navrhované systémy ďalších
odborníkov.
• Kúpa, leasing alebo prenájom nového technického a programového vybavenia.
• Príprava pracoviska: potrebné budú minimálne ďalšie zásuvky a sieťové káble, ale
možno budú potrebné pre zavedenie nového systému takisto osvetlenie, klimatizácia
alebo dokonca stavebné úpravy.
• Samotná etapa návrhu stojí peniaze a čím zložitejší bude systém, tým nákladnejšia
bude táto etapa.
Nehmotné náklady
• Záporný vplyv na morálku zamestnancov: ak budú mať pocit, že zmeny im boli
nanútené bez konzultácie, že stratili postavenie alebo ich kolegovia sa stali
nadbytočnými, potom to nepriaznivo ovplyvní ich morálku a môže viesť k slabšej
produktivite.
• Zvýšená centralizovaná kontrola systému.
• Negatívny vplyv na zákazníkov, ak má systém ťažkosti pri zrode alebo nedokáže
splniť ich požiadavky.
• Zvýšenie špecializácie informačného systému: zmnoženie odborných informačných
systémov, ktoré by mohlo viesť k nefunkčnosti v rámci organizácie, ak sa neprijme
správna stratégia.
• Strata kontroly operatívnych riadiacich pracovníkov nad informačným systémom.
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Druhou etapou je podrobný návrh. Tento je časovo veľmi náročný, ale takisto je
mnohými spôsobmi najpriamočiarejší.
Poradie činností je spravidla nasledovné:
• Výstupné požiadavky. Celý systém je úplne zbytočný, ak užívateľ nedokáže
používať výstup, ktorý produkuje, a z tohto dôvodu začíname s etapou konečného
výstupu. Ak vieme presne, aké informácie sa požadujú a v akom formáte, môžeme
pracovať spätným smerom, aby sme zabezpečili, že všetky prvky systému smerujú k
tomuto účelu.
Analytik musí zvážiť:
1. Výstupné médium: výsledky by mali byť prezentované na obrazovke alebo na
papieri.
2. Požadovaný druh výstupu:
• Súhrn: vytvorený združením údajov do celkov alebo zhustením údajov do formátu s
väčšou výpoveďou. Príkladmi sú finančné výkazy ako napríklad súvahy a
účty príjmov a výdavkov (income and expenditure).
• Odchýlka: výsledok analýzy odchýlok na takých údajoch ako napríklad rozpočtové
čísla a skutočné čísla za rok.
• Výnimka: vznikne len vtedy, keď nastanú vopred stanovené podmienky “mimo
rozsahu” a obsahuje iba informácie týkajúce sa týchto podmienok.
• Správy pre konkrétny účel alebo na vyžiadanie: riadiaci pracovník alebo užívateľ
môže požiadať o správu, kedykoľvek ju potrebuje.
3. Obsah výstupu, napríklad:
• dátum
• číslo účtu
• odkaz na zákazníka/občana
• množstvo
• cena za jednotku množstva.
Analytik musí takisto posúdiť, či majú byť formuláre predtlačené s logom organizácie,
atď. pre externých príjemcov.
• Vstupné požiadavky. Keď presne vieme, aké výstupy sa požadujú, môžeme
pouvažovať o vstupoch potrebných na ich vyprodukovanie. Ako zachytíme údaje?
Snímače čiarových kódov, snímače dokumentov, snímače optických znakov alebo
značiek sú možnosti, ktoré máme k dispozícii. Ak sa požadujú dokumenty alebo
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vstupné obrazovky, potom je takisto potrebné ich navrhnúť. Musí sa rozhodnúť, aké
údaje sa majú zobrazovať na obrazovke alebo formulári a v akej postupnosti sa
objavia.
Keď užívateľ zadal údaje, systém by mal dokázať skontrolovať, či sú údaje správne
zadané a tiež presné. Musíme navrhnúť postupy, ktoré užívateľ nevidí a ktoré
potvrdia platnosť údajov (kontrola, či sú údaje úplné a primerané; napríklad
nechceme vystaviť vodičský preukaz šesťročnému dieťaťu alebo poslať poslednú
výzvu na obecnú daň osobe, ktorá už nežije) a overia (kontrola, či sú zaznamenané
údaje po prevode do systému identické so zozbieranými) údaje. Takisto musíme mať
istotu, že vstupné systémy si dokážu poradiť s akýmikoľvek výkyvmi v objemoch,
najmä s akýmikoľvek špičkami.
Skôr ako prejdeme ďalej, je potrebné uviesť ešte jeden bod, ktorý je dôležitý pre
vstupné a takisto výstupné etapy. Užívatelia si musia poradiť s viacerými zmenami
pracovných postupov po zavedení nového systému, a preto by sme sa mali vyhýbať
nepotrebným zmenám. Ak sa robia akékoľvek zmeny v tradičných vstupných a
výstupných dokumentoch, vrátane presunu od papiera k obrazovke, nemali by sa
robiť samoúčelne. Napríklad ak bolo číslo účtu vždy v pravom hornom rohu a dátum
v ľavom hornom rohu, potom by ich analytik mal nechať tak, pokiaľ neexistuje
závažný dôvod na zmenu.
• Návrh databázy. Musíme sa rozhodnúť, ako budú údaje organizované v databáze.
Predtým uvádzané schémy vzťahov subjektov znázorňujú jeden z nástrojov, ktorý
môže analytik použiť v tejto etape. Bude však potrebné posúdiť viacero podrobností
ako napríklad, aké oblasti sa presne budú požadovať vo vzťahu ku každému
subjektu.
• Systémové spracovanie. Starý systém bude modelovaný v etape analýzy
napríklad s použitím schém tokov dát. Nový systém bude takisto potrebné
modelovať za použitia jednej alebo viacerých existujúcich techník zostavovania
diagramov alebo schém.
• Systémové kontroly a zálohovanie. Táto oblasť pokrýva všetko od kontrolovania
zadávania vstupov, spracovania a vypracovania výstupov údajov a informácií, aby
sa zabránilo podvodom, až po zálohovanie súborov a programov. Kontrolami sa
budeme zaoberať podrobnejšie na inom mieste, musíme tu však spomenúť ich
význam.
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CVIČENIE 7.7.1

Pozrite sa na informačný systém, ktorý poznáte. Zistite všetky
výstupy z tohto systému. Odvoďte z nich vstupy a procesy potrebné
na získanie výstupu. Nepoužívajte vstupy a procesy, ktoré sa už
používajú ako príklady, návody alebo „pamätné dosky z kameňa“ –
snažte sa pozrieť na systém novými očami.
Keď ste tak urobili, porovnajte vstupy a procesy s terajším systémom.
Sú podobné? Prečo áno alebo prečo nie?
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7.8

BUDOVANIE SYSTÉMU

Teraz prejdeme k vytvoreniu programového vybavenia. V etape návrhu sme sa
museli rozhodnúť, či sa kúpi ‘konfekčné programové vybavenie’ alebo programové
vybavenie ‘šité na mieru’.
Programové vybavenie šité na mieru sa tvorí zvlášť pre danú organizáciu, a preto by
malo spĺňať jej požiadavky v celom rozsahu. Taktiež je navrhnuté na prevádzku na
technickom vybavení systému bez ohľadu na jeho osobitosť. Ak organizácia nemá
vlastných programátorov ynamená to však, že bude musieť objednať
programátorskú firmu za dodatočných nákladov. Aj v prípade, ak má k dispozícii
vlastných programátorov, pracovné zaťaženie by mohlo vyžadovať zamestnanie
ďalších pracovníkov. Môže sa ukázať, že vytvorenie programového vybavenia je
ťažšie, ako sa predpokladalo, a termíny sa nemusia splniť alebo sa môžu odsunúť, a
tým náklady na vytvorenie programového vybavenia môžu stúpnuť oveľa prudšie,
ako sa predpokladalo. Takisto existuje problém s údržbou programového vybavenia
v budúcnosti, ak ste si kúpili služby programátorskej firmy. Kto má byť zodpovedný
za údržbu? Koľko bude stáť v nasledujúcich dvoch, troch alebo piatich rokoch?
V súčasnosti sa mnohé organizácie rozhodujú pre ‘konfekčné’ hotové programové
vybavenie. Existuje celý rad programového vybavenia pre všeobecné účely
(tabuľkové, databázové programy) a špecializované programy (účtovnícke programy,
správa miezd a ľudských zdrojov). Má to tú výhodu, že programové vybavenie je už
odskúšané a overené, takže je menej pravdepodobné, že sa objavia „skryté chyby“
pri prvom použití. Ďalšou výhodou je, že niekedy hotové balíky obsahujú prostriedky,
o ktorých kupujúci neuvažoval, ale ktoré sa ukážu byť veľmi užitočnými.
Hotový balík programového vybavenia nemusí presne spĺňať požiadavky užívateľov
alebo vyhovovať súčasným postupom užívateľov a toto môže spôsobiť sklamanie
pracovníkov. Ak sa však vysvetlia kladné aspekty, malo by to zmierniť tento
problém.
Skôr ako kúpime ‘konfekčné’ hotové programové vybavenie, musíme:
• zhromaždiť všetky informácie, ktoré o existujúcich balíkoch dokážeme získať
• vyradiť nevhodné balíky
• porozprávať sa s inými užívateľmi
• vyskúšať zvolený balík programového vybavenia naživo
• vyhodnotiť a porovnať zostávajúce balíky programového vybavenia.
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Ďalej uvádzame príklad kontrolného zoznamu pre vyhodnotenie balíkov
programového vybavenia.
Kritériá vyhodnotenia

Ohodn.

Plnenie požiadaviek:
Spĺňa balík presne požiadavky užívateľa?
Ak nie, dá sa balík zmeniť pri rozumných nákladoch?
Technické vybavenie:
Podporuje terajšie alebo navrhované technické vybavenie toto
programové vybavenie bez akýchkoľvek prídavkov alebo zmien?
Programové vybavenie operačného systému:
Je programové vybavenie zlučiteľné s program. vybavením operačného
systému?
Efektívnosť:
Koľko počítačovej systémovej pamäti, aký procesor a koľko iných
prostriedkov vyžaduje balík na svoj úspešný chod?
Bezpečnosť a kontrola:
Poskytuje balík primeranú úroveň editovania, potvrdenia platnosti,
overenia, kontroly priebehu a iných kontrolných charakteristík?
Poskytuje balík primerané úrovne bezpečnosti, t.j. heslá?
Rozhranie užívateľ- počítač:
Dajú sa údaje jednoducho zadávať, opravovať a spravovať?
Existujú prostriedky vyhľadávania na zobrazovanie údajov a ľahko sa
používajú?
Existuje prostriedok online nápovede?
Dajú sa obrazovky a menu ľahko používať?
Užívateľská podpora:
Aká úroveň znalosti počítačov sa vyžaduje od užívateľa?
Existuje už skupina užívateľov programového vybavenia?
Poskytuje predajca rozsiahle školenie pre užívateľov?
Existuje miestna podpora a/alebo pohotovostná linka pre otázky a
problémy?
Predajca:
Je predajca životaschopný?
Aká je finančná situácia predajcu?
Ako dlho sa predajca zaoberá touto činnosťou?
Dajú sa tvrdenia predajcu o výkonnosti programového vybavenia doložiť?
Poskytuje predajca bezplatné skúšobné obdobie?
Je toto obdobie dosť dlhé na skutočné odskúšanie balíka?
Dokumentácia:
Je balík dobre vybavený dokumentáciou?
Sú užívateľské príručky optimálne pre užívateľa?
Existujú technické príručky pre odborných užívateľov?
Životaschopnosť balíka:
Javí sa balík životaschopný z dlhodobého hľadiska?
Je dostatočne flexibilný, aby sa vyrovnal so zmenami technického
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Ak sa po posúdení týchto možností rozhodneme vytvoriť programy sami, potom
musia byť tieto programy starostlivo odskúšané s použitím správnych a nesprávnych
údajov, aby sa odskúšali prevádzkové prostriedky programov a prostriedky na
zachytávanie chýb. Rovnaké pravidlá dobrej dokumentácie, dobrých rozhraní
počítač-človek a všetkých kontrolných prostriedkov platia rovnako na zákazkové
programové vybavenie ako aj na hotové programové vybavenie. Dobrá
dokumentácia je takisto veľmi dôležitá a v tejto oblasti vlastná produkcia často
zlyháva.
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7.9 IMPLEMENTÁCIA - REALIZÁCIA
Môže sa vám zdať, keď sme dospeli k tejto etape, že sa tu jedná o ‘skoncovanie so
starým a zavedenie nového’, ale v skutočnosti je situácia omnoho zložitejšia.
V priebehu tejto etapy sa musíme zaoberať nasledovnými oblasťami:
• Školenie. Táto oblasť bola tradične veľmi zanedbávaná. Užívatelia sa musia začať
školiť čo možno najskôr, niektorí snáď už v priebehu skúšobnej fázy. Užívatelia
nebudú čítať užívateľskú príručku hrubú 8 cm a plnú hustého textu. Oveľa lepšie pre
nich je mať možnosť, aby si systém vyskúšali sami. Praktické školenie znamená, že
sa budú robiť chyby a že tam bude niekto, kto vám povie, ako sa dostať zo zmätkov,
do ktorých ste sa sami dostali. Zrejme si budete myslieť, že školiteľom by mal byť
niekto z odborníkov na informatiku, ktorí systém navrhli. Títo ľudia však často
poznajú systém príliš dobre a spravidla nie sú veľmi dobrí v pomoci začínajúcim
užívateľom. Radšej by to mal byť niekto, kto je užívateľom systému v rovnakej
oblasti ako školení pracovníci.
• Konverzia zariadenia. Toto zahrnuje nákup nového zariadenia a jeho inštaláciu.
Pri vypisovaní verejných súťaží na zmluvy musíme dodržiavať politiku organizácie a
nesmieme zabudnúť uviesť, že všetky káble a konektory by mali byť zahrnuté v
cene. Dodanie zariadenia alebo nábytku sa musí zosynchronizovať s ostatnými
dodávkami a takisto so všetkými stavebnými úpravami, ktoré sa musia urobiť skôr,
ako sa inštaluje systém.
• Prenos údajov. Táto etapa môže byť veľmi ťažká. Ak sa údaje už nachádzajú v
počítačovom systéme, môže byť potrebné konvertovať ich do formátu, ktorému nový
počítačový systém dokáže porozumieť a uložiť ich. Ak sa jedná o spisy, ktoré nie sú
v elektronickej forme, potom sa musí prijať rozhodnutie, či je potrebné zadať do
počítača všetky existujúce spisy alebo či sa zavedú iba spisy z niekoľkých
predchádzajúcich rokov. Konverzia spisov do počítača bude takmer vždy tak
rozsiahla úloha, že sa budú musieť prechodne zamestnať dodatoční pracovníci, ktorí
pomôžu s procesom konverzie.
• Systémový prechod. Existuje viacero spôsobov ‘vytiahnutia zástrčky’ na starom
systéme a pokračovania s novým. Pozrieme sa postupne na každý z nich a
uvedieme prednosti a nevýhody každého.
1. Priama konverzia. Nie je pre ľudí so slabým srdcom alebo so sklonom k nervozite.
Táto metóda znamená, že si držíte palce, rýchlo sa pomodlíte, vypnete starý systém
a zapnete nový. Výhodou je, že ľudia musia používať nový systém, ale je tu zásadný
nedostatok. Ak nový systém zlyhá, nie je miesto na ústup. Z tohto prístupu už vzniklo
vo Veľkej Británii mnoho katastrof, jednou z najviac medializovaných v posledných
rokoch bol kolaps pohotovostného dispečerského systému londýnskej služby
sanitiek. Ak je však nový a starý systém úplne odlišný tak, že prepnutie späť na starý
systém nie je možné, potom môže byť priama konverzia jedinou odpoveďou.
2. Paralelná konverzia. Pre nervóznych ľudí to znamená prevádzkovanie dvoch
systémov počas určitej doby vedľa seba. Výhodou je, že ak nový systém zlyhá, stále
máme starý, ku ktorému sa môžeme uchýliť. Rizikom je, že hoci sa predpokladá
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spoločné používanie obidvoch systémov, pokiaľ nie sú užívatelia spokojní so
spoľahlivosťou nového systému, nebudú ochotní odpojiť sa okrem prípadu vzniku
problému. Je rozumné nástojiť, že po stanovenom dátume sa starý systém odpojí
bez ohľadu na následky. Táto metóda konverzie je tiež najviac nákladná, pretože
vyžaduje zdvojenie všetkého vrátane kancelárskych potrieb, zariadenia a možno aj
dodatočných pracovníkov.
3. Postupná konverzia. Systém sa tu zavádza po častiach. Keď sa podsystém stane
úplne prevádzkyschopný, inštaluje sa v celej organizácii, takže všetci užívatelia
používajú ten istý systém. Nedostatkom je to, že všetci užívatelia musia znášať
problémy a poruchy systému.
4. Pilotná konverzia. Tu sa kompletný systém zavedie iba pre malý počet užívateľov
a iba po preukázaní úspešnosti sa uvoľní pre všetkých užívateľov. Táto metóda je
skutočne jediná možná v organizáciách, ktoré majú niekoľko divízií alebo pobočiek a
tiež minimalizuje rozvrat spôsobený výpadkami a poruchami.
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Obrázok 7.9.1

Štyri možnosti prechodu

Priamy prechod, starý systém, nový systém, čas
Paralelný prechod, starý systém, nový systém, čas
Postupný prechod, starý systém, nový systém, čas
Pilotný prechod, starý systém, nový systém, čas
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• Vyhodnotenie a odovzdanie. Funguje systém? Spĺňa užívateľské požiadavky,
špecifikácie, rozpočet, harmonogramy, atď.? Vyhodnotenie systému môže viesť k
zlepšeniam. Vyhodnotenie sa bude vykonávať v každej organizácii iným spôsobom.
V niektorých sa stretne analytik s riadiacimi pracovníkmi užívateľa a vyhodnotia
systém v súlade s vopred definovanými kritériami. V iných organizáciách bude
pozvaná nezávislá skupina bez potenciálnej predpojatosti, aby vykonala
vyhodnotenie. Po uspokojivom dokončení vyhodnotenia môže systém analytik
formálne odovzdať riadiacemu pracovníkovi užívateľa, ktorý bude odteraz
zodpovedať za tento systém.
7.9.1 OTESTUJTE SA
Spárujte nasledujúce kľúčové pojmy s príslušnou definíciou.
Kľúčové pojmy:
(a) Pilotná konverzia, (b) vyhodnotenie, (c) systémový prechod, (d) priama
konverzia, (e) paralelná konverzia, (f) postupná konverzia.
Definície:
(i) Proces súčasného prevádzkovania starého a nového systému.
(ii) Štúdium nového systému, aby sa zistilo, či spĺňa špecifikáciu.
(iii) Proces zastavenia starého systému a okamžitého odštartovania nového systému
namiesto starého.
(iv) Proces prevádzkovania verzie nového systému v malom rozsahu.
(v) Proces rozdelenia systému na menšie jednotky a ich zavádzania po jednej.
(vi) Konverzia zo starého systému na nový.
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7.9 ÚDRŽBA A KONTROLA
Táto etapa je najdlhšia zo všetkých, pokračuje v priebehu celého životného cyklu
systému.
Údržba zahrnuje:
• Monitorovanie a vykonanie všetkých potrebných úprav tak, aby systém poskytoval
očakávané výsledky.
• Vykonávanie revízií a dodatkov do systému so zmenou požiadaviek. Tak ako sa
informačné systémy stávajú rozsiahlejšími, hranice údržby sa zvyšujú do bodu, kedy
sú dôvodom nedokončených vývojových projektov.
Systém by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že stále primerane
spĺňa požiadavky organizácie. Keď prestane spĺňať tieto požiadavky a problémy sa
nedajú vyriešiť údržbou, ako je uvedené vyššie, začína životný cyklus systému
odznovu odštartovaním nového projektu na nahradenie alebo aktualizáciu
existujúceho systému.
Problémy so systémovým vývojovým cyklom
Problémy nespočívajú v koncepcii životnosti systému, ale v spôsobe vykonávania
etáp. Užívateľ bol spravidla zapojený len do etapy analýzy. Po zhromaždení
všetkých údajov analytik odišiel a objavil sa prípadne znovu so systémom, s ktorým
užívateľ musel pracovať. Pretože toto mohlo nastať o niekoľko rokov neskôr,
systém veľmi často už nespĺňal požiadavky užívateľa. Neexistuje formálna
požiadavka na analytika alebo programátora, aby používal konkrétnu metódu
zaznamenávania a dokumentovania terajšieho alebo nového systému. To znamená,
že niektorí odborníci dôkladne vypracovávali správy a kreslili systémové vývojové
diagramy s priebehom postupu a iní až do konca projektu nevypracovali takmer nič.
Toto často vyústilo do slabej dokumentácie, čo znamená, že pokus o údržbu
systému je takmer nemožný.
Ďalšie problémy okrem toho, že systémy nespĺňali požiadavky užívateľov,
predstavovali systémy, ktorých dodávka sa oneskorovala o niekoľko rokov a ktoré
stáli mnoho tisíc ak nie miliónov libier viac, ako bola pôvodná cena.
Pri pokuse vyvážiť tieto problémy vyvinuli viacerí ľudia vrátane Jacksona (1983)
koncepciu analýzy štruktúrovaných systémov.
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CVIČENIE 7.10.1

1. Prečo je dôležité, že školenie užívateľov by malo začať čo možno
najskôr v realizačnej fáze?

2. Aké kritériá by ste použili, keby ste radili vášmu riadiacemu
pracovníkovi, ktorú zo štyroch metód prechodu prijať pri zavádzaní
nového systému? Odôvodnite svoje argumenty.
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Kapitola 8
Štruktúrovaná metodika
Kapitola 8 logicky vyplýva z predchádzajúceho celku pri načrtnutí a alternatívnom
prístupe k životnému cyklu vývoja tradičných systémov. Kapitola sa sústreďuje na
jednu formu štruktúrovanej metodiky, existuje však viacero alternatív, ktoré sa dajú
použiť. Prvotná koncepcia a princípy, ktoré predstavujú základ štruktúrovanej
metodiky, sú rovnaké a sú dobre znázornené v štruktúrovanej metodike systémovej
analýzy a návrhu – dizajnu (SSADM - Structured Systems Analysis and Design
Methodology). Prebratie tejto kapitoly by malo trvať asi jeden a pol hodiny.
8.1 Ciele
Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať
• zdôvodniť použitie štruktúrovanej metodiky,
• použiť koncepciu štruktúrovanej metodiky na podporu koncepcie zainteresovanosti
užívateľa,
• vysvetliť ciele SSADM,
• spojovať moduly SSADM s modulmi životného cyklu vývoja systému,
• zdôvodniť použitie SSADM,
• kriticky odhadnúť silné a slabé stránky SSADM.
8.2 POTREBA ŠTRUKTÚROVANEJ METODIKY
Potreba štruktúrovanej metodiky systémovej analýzy nesúvisí iba s problémami
spojenými s tradičným prístupom, ale tiež s:
• vytvorením kvalitného produktu,
• zlepšením produktivity vývojových pracovníkov.
Takisto berie do úvahy potrebu zainteresovania užívateľov a vedenia organizácie na
plánovaní a kontrole projektu, na zabránení nesplnenia užívateľských požiadaviek a
filozofie prečerpania časového limitu a rozpočtu, ktorá bola charakteristická pre
príliš veľa projektov informačných systémov.
Štruktúrovaná metodika nenahradzuje skôr opísaný životný cyklus vývoja systému.
Poskytuje štruktúrovaný rámec pre riadenie možnosti realizácie (feasibility), etapy
analýzy a návrhu.
Všetky štruktúrované metodiky majú spoločné tieto charakteristiky:
• štruktúrujú projekt do malých, dobre definovaných činností,
• špecifikujú postupnosť a vzájomné pôsobenie týchto činností,
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• využívajú diagramy a iné modelovacie techniky na poskytnutie presnejšie
štruktúrovanej definície, ktorá je zrozumiteľná pre užívateľov a takisto vývojových
pracovníkov.
Prednosti štruktúrovanej metodiky sú nasledovné:
1. Zabezpečuje jasný zoznam požiadaviek, ktorým rozumie každý a ktoré sú pevným
základom pre následný návrh - dizajn a realizáciu.
2. Efektívnejšie využívanie skúsených a aj neskúsených pracovníkov: pretože úlohy,
ktoré je potrebné splniť, sú veľmi presne opísané, táto práca sa môže zadať
neskúsenému analytikovi a dohľad môže byť minimálny, čím sa uvoľní skúsený
analytik pre prácu na zložitejších úlohách.
3. Zlepšuje plánovanie a kontrolu projektov. Keď sú úlohy presne stanovené,
riadenie projektu by malo byť priamočiarejšie.
4. Systémy lepšej kvality, ktoré budú presnejšie spĺňať požiadavky užívateľov a
dokumentácia bude mať vysoký štandard, čím sa umožní jednoduchšia údržba.
CVIČENIE 8.2.1
Aké sú výhody používania štruktúrovanej metodiky ako časti
projektu vývoja informačného systému?
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8.3 SSADM - ŠTRUKTÚROVANÁ METODIKA SYSTÉMOVEJ ANALÝZY A
NÁVRHU - DIZAJNU
SSADM je známou skratkou pre štruktúrovanú metodiku systémovej analýzy
a návrhu - dizajnu. SSADM je vlastníctvom Úradu pre štátne obchodovanie (OGC)
britskej vlády. Hoci OGC vlastní túto metodiku, zastáva otvorený prístup, čo
znamená, že SSADM je verejne dostupná a nie je patentovaná. OGC zverejňuje
referenčné príručky SSADM. (Dajú sa kúpiť na adrese www.ogc.gov.uk.)
Stratégia SSADM nie je určená na vynachádzanie vlastných nových techník, ale na
prevzatie najlepších techník a nápadov z iných metód a ich skombinovanie do
jedného celku. Skúsenosti z rokov pôsobenia ako štátnej normy sa privádzajú späť
do tejto metódy ako spätná väzba kvôli zaisteniu udržiavania a zlepšovania stability
a praktickosti.
Dôležitým aspektom SSADM je to, že do vývojovej metodiky by mala byť
zabudovaná sústavná krížová kontrola a jedným zo spôsobov, ako to robiť, je
vytvoriť rôzne pohľady na systém, ktoré sa používajú na vzájomnú krížovú kontrolu.
Tri hľadiská, ktoré používa SSADM, sú:
• údaje, tu je zahrnuté, aké údaje sa požadujú, ako sú generované, uložené,
spracované a akým spôsobom je zabezpečený výstup,
• definície funkcií, ktoré sumarizujú požiadavky užívateľa na systém,
• činnosti alebo aktivity organizácie, ktoré spúšťajú spracovanie údajov.
Tieto tri hľadiská sa navzájom dopĺňajú a poznatky získané z jedného sa privádzajú
späť do ďalších. Takisto priame porovnanie týchto hľadísk môže ukázať zanedbania
alebo rozdiely, ktoré vyžadujú ďalšie skúmanie.
SSADM spája rad techník do osvedčeného rámca a poskytuje rady ohľadne toho,
ako a kedy by sa mali používať. Rady sú veľmi detailné a voči SSADM sa preto
často vznášajú námietky, že je príliš normatívna a že tam nie je priestor na tvorivosť
alebo cit.
SSADM predpokladá, že existuje potreba pre:
• Zainteresovanie užívateľa. To je podstatné v priebehu projektu na zaistenie toho,
že odborníci vytvoria systém optimálny pre užívateľa, ktorý spĺňa jeho požiadavky.
• Zaistenie kvality. Zaistenie toho, že koncový produkt spĺňa dohodnuté požiadavky a
normy. Ak sa vytvorí systém spĺňajúci tieto kritériá, potom budú jeho vývoj a údržba
priamočiare.
• Oddelenie logických a fyzických špecifikácií. Niektoré projekty trvajú niekoľko
rokov. Vývoj veľkých systémov môže trvať aj päť rokov a v priebehu tohto času sa
počítačová a komunikačná technika radikálne zmení, ak sa vezme do úvahy
posledných dvadsať rokov. Logické systémy, ktoré sú navrhnuté z hľadiska toho, čo
sa požaduje a nie z hľadiska toho, ako sa to má urobiť, nie sú ovplyvnené týmto
vývojom technológií. Toto oddelenie logických špecifikácií od fyzických znamená, že
rozhodnutia o nákupe môžu profitovať zo súčasných inovácií v technológii.
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• Každá etapa SSADM sa dá považovať za čiernu skrinku. Čiže sa dá povedať, že
vieme aké sú vstupy a môžeme pracovať s výstupmi, ale pokiaľ nepracujeme na
danej etape, nemusíme vedieť nič o procesoch, ktoré generujú výstup, čiže o tom, čo
je vo vnútri tejto “čiernej skrinky”.
Budete si pamätať, že SSADM predpokladá potrebu zainteresovania užívateľa a z
tohto dôvodu sa budeme krátko zaoberať SSADM. V úlohe užívateľa sa od vás
môže požadovať pomoc pri projekte s použitím SSADM. Analytici si teraz
uvedomujú, že musia rozumieť obchodným funkciám, aby mohli navrhovať
informačné systémy a užívateľ by mal aspoň posúdiť rôzne aspekty práce analytika.
SSADM pozostáva z piatich modulov:
• štúdia možnosti realizácie- Feasibility Study,
• analýza požiadaviek - Requirements Analysis,
• špecifikácia požiadaviek - Requirements Specification,
• špecifikácia logických systémov - Logical System Specification,
• fyzický návrh - Physical Design.
Výstavba systému využíva programovanie a odskúšanie programov. Štruktúrované
programovanie existovalo dávno pred štruktúrovanou analýzou a návrhom, takže v
SSADM nie je obsiahnutá výstavba systému.
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Obrázok znázorňuje vzťah SSADM k tradičnému prístupu k životnému cyklu.
Obrázok 8.3.1

Postavenie SSADM ohľadne modulov životného cyklu
vývoja systému

Realizačná štúdia, Modul 2 Analýza požiadaviek, Modul 3 Špecifikácia požiadaviek,
Modul 4 Špecifikácia logických systémov, Modul 5 Fyzický návrh, Realizácia, Údržba
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8.4 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SSADM
Opíšeme niektoré základné body týkajúce sa SSADM. Je to metodika riadená
údajmi, ktorá predpokladá, že jej podkladom je všeobecná dátová štruktúra, ktorá sa
v priebehu času veľmi málo mení. Napríklad ľudia sú platení podľa mzdovej stupnice
alebo hodinovej sadzby a majú zrážky pre daňové a poistné účely. Táto štruktúra
údajov sa modeluje v začiatočnej etape. Porovnáva sa s požiadavkami na
spracovanie a výkazníctvo a je definitívne zabudovaná do architektúry systému.
Techniky SSADM zapadajú do rámca modulov, etáp a krokov, každá so svojimi
vlastnými
definovanými vstupmi a výstupmi. Okrem toho existuje viacero formulárov a
dokumentov, ktoré poskytujú dodatočné informácie okrem informácií, ktoré poskytujú
diagramy.
Systémová príručka
Vstupy pre každú etapu sú hlavným zdrojom informácií pre túto etapu. Teda jednou
z hlavných výhod SSADM je postupné skompletovanie informácií pre systémovú
dokumentáciu, etapu po etape. Systémová príručka obsahuje výstupy z každej etapy
a je k dispozícii počas celého životného cyklu systému.
Štruktúra modulov SSADM
Každý modul je vytvorený z viacerých etáp, ktoré sú zase vytvorené z krokov
zaisťujúcich, že je splnený každý cieľ a čiastkový cieľ. Každá etapa má priradených
viacero krokov a každý krok je rozdelený na úlohy. V niektorých moduloch dosahuje
počet úloh stovky a toto je jedna z oblastí vedúcich k sťažnostiam na SSADM.
Profesionáli sa sťažujú na to, že je príliš normatívna, lebo sú prinútení prepracovať
sa cez všetky tieto úlohy. Iní tvrdia, že sú to iba usmernenia, ktoré sa môžu
ignorovať.
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8.5 TECHNIKY SSADM
SSADM používa viacero techník vytvárania diagramov a textov. Ďalej stručne
opíšeme niektoré z najpopulárnejších nástrojov.
1. Schémy toku dát (DFD - Data flow diagrams), ktoré zobrazujú hranice systému a
jeho vzťah k vonkajšiemu systému. Okrem toho zobrazujú:
• funkcie
• pamäte dát
• vstup
• výstup
pre tento systém.
2. Modely entít už boli opísané. Zobrazujú dátové štruktúry a vzťahy dát pre systém.
Zoskupovanie dátových štruktúr alebo entít prípadne vytvorí pamäte dát na konečnej
schéme toku dát.
3. Histórie života entít, ktoré ukazujú, ako je každá entita ovplyvnená funkciou
systému a poskytuje dynamický pohľad na systém.
Obrázok 8.5.1

Príklad histórie života entity

Produkt, Produkt vo výrobe, Životnosť produktu, Produkt zastavený, Produkt
modernizovaný, Zmena ceny, Zmena špecifikácie
Kľúč: * Udalosť môže nastať veľakrát alebo nikdy.
o
Naraz môže nastať iba jedna z udalostí.
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4. Normalizácia, ktorá transformuje zložité dátové štruktúry do jednoduchých
zoznamov, sa používa na vybudovanie modelov entít zdola nahor zo vstupu a
výstupu dátových štruktúr.
5. Hlavné črty procesu, ktoré špecifikujú operácie potrebné na spracovanie
transakcie v systéme. Toto vedie k výrobe programových špecifikácií.
6. Fyzická kontrola návrhu, ktorá poskytuje množinu pravidiel pre transformáciu
logických špecifikácií do fyzických špecifikácií. Pre každý produkt technického a
programového vybavenia sa vyžaduje odlišná množina pravidiel.
8.5.1 OTESTUJTE SA
21. Vysvetlite nasledovné techniky:
•

modely entity,

•

normalizácia,

•

DFD,

•

história života entity.

8.5 SPUSTENIE PROJEKTU
Táto etapa predchádza štúdii možnosti realizácie. Pre projekt SSADM sa týka
vypracovania projektu, dohodnutého súpisu podkladov, priradených členov skupiny,
načrtnutých plánov. Verzia SSADM poskytuje podrobné usmernenia pre túto
činnosť.
Modul 1 – Štúdia možnosti realizácie - Feasibility Study
SSADM poskytuje podrobné usmernenia ohľadne vykonania štúdií možnosti
realizácie pozostávajúcich z jednej etapy. Zahrnuté kroky sú veľmi podobné krokom
v SDLC:
010 Príprava na štúdiu možnosti realizácie
020 Definovať problém.
030 Zvoliť možnosti realizácie.
Šesť logických riešení problému vo formulácii definície problému je načrtnutých ako
voliteľné možnosti podnikateľského systému. Vypracujú sa technické špecifikácie pre
každé z logických riešení a všetky aspekty voliteľných možností sa prediskutujú s
užívateľmi. Tento zoznam šiestich riešení sa prípadne prečistí a zníži na tri riešenia,
ktoré sa ďalej rozvíjajú.
040 Zostaviť správu o možnosti realizácie .
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Výstupy alebo produkty modulu vytvoria časť správ o možnosti realizácie . Výstupmi
sú:
• plán činnosti,
• možnosti realizácie (3),
• náčrt súčasného opisu okolitého prostredia,
• formulácia definícií problému,
• katalóg požiadaviek obsahujúci problémy terajšieho systému a požiadavky nového
systému,
• užívateľský katalóg obsahujúci súhrn zodpovedností a činností terajších a
potenciálnych užívateľov.
Dokonca aj v tomto module oceníte bohatosť detailov. Stručne vysvetlíme
zostávajúce moduly a etapy.
Modul 2 – Analýza požiadaviek Requirements Analysis
Terajší systém analyzuje do hĺbky, ale SSADM nedáva pokyny ohľadne základných
schopností, ako sú vedenie pohovorov, pozorovania, dotazníky, atď., pretože sa
namieta, že ktorýkoľvek dobrý systémový analytik bude mať tieto schopnosti. Modul
analýzy požiadaviek sa rozdelí na dve etapy:
• Etapa 1 sa zaoberá analýzou terajšieho systému.
• Etapa 2 špecifikuje požiadavky nového systému.
Uskutočnenie týchto etáp by malo vyústiť do potvrdenia toho, či sa oplatí pokračovať
v projekte.
Modul 3 – Špecifikácia požiadaviek - Requirements Specification,

Tento modul má iba jednu etapu - špecifikáciu požiadaviek, ktoré produkujú výstupy,
ktoré sa dajú použiť na špecifikáciu logického systému.
Modul 4 - Špecifikácia logického systému - Logical System Specification,
Pre tento modul sú definované dve etapy:
• technické systémové možnosti
• logický návrh.
Tieto majú za cieľ zabezpečiť:
(a) relevantné informácie pre vedenie na výber technického prostredia, ktoré
poskytne najlepšiu hodnotu za peniaze pri splnení požiadaviek,
(b) skupinu fyzického návrhu so systémovou špecifikáciou, ktorá je nezávislá od
realizácie.
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Návrh fyzického systému - Physical Design
Týmto sa zaoberá iba jedna etapa - fyzický návrh. Je tu iba jedna etapa a jej cieľom
je vytvoriť základy pre výstavbu systému vypracovaním fyzického návrhu, ktorý
špecifikuje všetky údaje, procesy, vstupy a výstupy primerane pre zvolené technické
a programové prostredia a ktoré spĺňajú dohodnuté štandardy inštalácie.
Etapy vytvorenia a odskúšania programov, realizácie a údržby nie sú v SSADM
pokryté. Je tam údržba SSADM, ale tá je úspešná iba u systémov, ktoré boli
navrhnuté s použitím SSADM.

138

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Kapitola 9
Prototypovanie
Kapitola 9 dokončuje časť o systémovej analýze a návrhu a predstavuje druhú
alternatívu k tradičnému prístupu k životnému cyklu vývoja systému. Kapitola je
trochu kratšia a jej prebranie by malo trvať asi jednu hodinu.
9.1 CIELE
Na konci tejto kapitoly by ste mali dokázať
• zdôvodniť úlohu prototypovania vo vývoji systému,
• ilustrovať vhodné a nevhodné prototypovacie aplikácie,
• spojiť prototypovanie so životným cyklom vývoja systému,
• poznať úlohu nástrojov CASE v systémovej analýze.
9.2 PROTOTYPOVANIE
Prototyp je pracovným modelom informačného systému. Nemá všetky
charakteristiky, funkcie alebo rýchlosť konečného systému, ale má ich dosť na to,
aby sa užívatelia mohli rozhodnúť o:
• sympatii,
• nesympatii,
• dodatkoch a
• zmenách, ktoré by chceli.
Užívatelia majú pred sebou systém, ktorý
• je živý,
• odskúša ich nápady,
• je vytvorený rýchlo, a preto je včas k dispozícii vo vývojovom cykle,
• vyvíja sa: predpokladá sa jeho zmena v priebehu času, ako sa užívateľ a analytik
rozhodnú, ktoré nápady sa majú vylepšiť a ktoré zrušiť,
• je relatívne lacný pri budovaní.
Posledný bod stojí za podrobnejšiu analýzu. Sme zvyknutí na články v tlači, kde sa
prototyp lietadla alebo nového automobilu vyrobí za náklady, ktoré zďaleka
presahujú konečné náklady výrobného modelu. To nie je prípad informačných
systémov. Prototyp je oveľa lacnejšou alternatívou pre konečný produkt. Dve
základné príčiny pre používanie prototypovania sú nasledovné:
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• Vyjasňuje požiadavky užívateľa. Užívateľ považuje za oveľa jednoduchšie
poukázať na veci, ktoré sa mu páčia alebo nepáčia, alebo preukázať, prečo je
charakteristika nevhodná, ako sledovať písomnú správu alebo schémy formálnejších
vývojových metodík.
• Overuje, či sú požiadavky užívateľa správne a či sa dajú dosiahnuť za primerané
náklady.
9.3 ODÔVODNENIE PRE PROTOTYPOVANIE APLIKÁCIÍ
Zlá systémová analýza a zlý návrh systému môžu viesť k vývoju systému, ktorý
nespĺňa požiadavky užívateľa. Prototypovanie môže pomôcť zlepšiť produktivitu
vývoja.
Zabezpečenie dobrej produktivity znamená vykonať opatrenia, aby sa zistilo či:
• je minimalizovaná strata času v dôsledku nesprávneho vývoja,
• sú minimalizované chyby návrhu,
• má úsilie analytikov vysokú návratnosť,
• užívatelia dostávajú tie aplikácie, ktoré potrebujú,
• nie je potrebné znovu urobiť vývojové práce.
Tieto ciele sú veľmi chvályhodné, ale nešťastnému analytikovi stoja v ceste na ich
dosiahnutí viaceré prekážky:
• užívatelia majú ťažkosti pri špecifikovaní potrieb a niekedy nerozumejú svojim
požiadavkám v celom rozsahu,
• dokončenie špecifikácií závisí od existujúcej technológie,
• statické opisy sú často nepostačujúce na zobrazenie podrobností dynamickej
situácie,
• zlyhanie komunikácie medzi užívateľom a analytikom.
Prototypovanie prekonáva tieto prekážky tým, že buduje systém bez zbytočných
prídavkov, od ktorého sa očakáva, že sa bude meniť a zdokonaľovať.
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9.4 UŽÍVATEĽOVA REAKCIA NA PROTOTYPOVANIE
Väčšina analytikov zistí, že ak dáte užívateľom prototyp, nedokážu sa dočkať
možnosti odskúšať ho. Namiesto kopy suchopárnej dokumentácie dostanú skutočný
fungujúci systém, s ktorým môžu pracovať a skúšať ho dovtedy, kým nie sú spokojní.
Prototypovanie nie je vždy vhodné a je účinnejšie, ak vzniknú určité podmienky:
• Požiadavky nie sú známe alebo sú hmlisté, pretože systém je jedinečný a nie sú
žiadne predchádzajúce skúsenosti, ku ktorým by sa dalo uchýliť.
• Požiadavky sa musia vyhodnotiť, pretože užívatelia sa nedokážu dohodnúť na
požiadavkách alebo ich relatívnej priorite.
• Nová technológia je základom pre vývoj systému a jej schopnosť splniť požiadavky
sa musí vyhodnotiť skôr, ako sa systém realizuje.
9.5 KROKY PRI PROTOTYPOVANÍ
Ďalej sú opísané kroky pri prototypovaní.
1. Zistiť známe požiadavky:
• účel systému,
• rozsah jeho kapacity.
Na tejto etape sa podieľa iba jeden analytik.
2. Vyvinúť pracovný model.
3. Revidovať prototyp, aby presnejšie splnil požiadavky koncových užívateľov.
4. Opakovať krok tri dovtedy, kým užívateľ a analytik nie sú presvedčení, že všetky
relevantné údaje boli zachytené.
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9.5.1 OTESTUJTE SA
Pozrite sa na nižšie uvedenú schému a označte okienka skôr, ako sa pozriete na
obrázok 9.5.1 , ktorý uvádza odpovede.

Koncoví užívatelia zistia svoje informačné požiadavky a zhodnotia realizovateľnosť
možných riešení.
Koncoví užívatelia a analytici vo vzájomnej spolupráci navrhnú a odskúšajú
prototypy komponentov informačného systému, aby splnili požiadavky užívateľov.
Užívateľ odskúša prototypy, ktoré sa menia dovtedy, kým koncový užívateľ nie je
spokojný s výstupom.
Zistenia z etapy prototypovania sú zavedené do vývoja úplného systému.
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ODPOVEĎ NA AUTOTEST 9.5.1
Obrázok 9.5.1

Prototypovanie a systémový vývoj

Zistiť požiadavky koncových užívateľov. Koncoví užívatelia zistia svoje informačné
požiadavky a zhodnotia realizovateľnosť možných riešení.
Vyvinúť systémový prototyp. Koncoví užívatelia a analytici vo vzájomnej spolupráci
navrhnú a odskúšajú prototypy komponentov informačného systému, aby splnili
požiadavky užívateľov.
Revidovať prototyp, aby sa presnejšie splnili požiadavky užívateľov. Užívateľ
odskúša prototypy, ktoré sa menia dovtedy, kým koncový užívateľ nie je spokojný s
výstupom.
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Vyvinúť a udržiavať úplný systém. Zistenia z etapy prototypovania sú zavedené do
vývoja úplného systému.
Prototypovanie je interaktívny vývojový proces a pred prvou iteráciou sa analytik
musí stretnúť s užívateľom a:
• opísať metódu prototypovania,
• vysvetliť činnosti a postupnosť,
• prediskutovať zodpovednosti každého účastníka,
čím sa vyhnú mylným predstavám.
9.5.2 OTESTUJTE SA
Napíšte do stĺpca nazvaného “účastník” slovo “analytik”, “užívateľ” alebo “obidvaja” v
závislosti od toho, či si myslíte, že zodpovednosť by mal mať analytik, užívateľ alebo
obidvaja.
ZODPOVEDNOSŤ

ÚČASTNÍK

Stanoviť účel systému
Opísať výstup systému
Opísať dátové požiadavky
Oboznámiť užívateľa s procesom prototypovania
Formulovať plán prototypovania
Odhadnúť náklady prototypovania
Vytvoriť úvodný prototyp
Vyhodnotiť prototyp
Používať a vyhodnotiť prototyp
Stanoviť potreby zlepšení
Neadekvátnosť dokumentov a neželané vlastnosti
Zhodnotiť reakcie a návrhy užívateľa
Prediskutovať zmeny v prototype
Zmeniť prototyp
Použiť a zhodnotiť modifikovaný prototyp podľa potreby
Zhodnotiť a prediskutovať užívateľove reakcie a urobiť modifikácie podľa potreby
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Stanoviť, ako využiť informácie získané používaním prototypu
Teraz porovnajte svoje odpovede s odpoveďami v nasledujúcej tabuľke.

ODPOVEDE NA AUTOTEST 9.5.2
ZODPOVEDNOSŤ

ÚČASTNÍK

Stanoviť účel systému

OBIDVAJA

Opísať výstup systému

OBIDVAJA

Opísať dátové požiadavky

OBIDVAJA

Oboznámiť užívateľa s procesom prototypovania

ANALYTIK

Formulovať plán prototypovania

ANALYTIK

Odhadnúť náklady prototypovania

ANALYTIK

Vytvoriť úvodný prototyp

ANALYTIK

Vyhodnotiť prototyp

ANALYTIK

Používať a vyhodnotiť prototyp

UŽÍVATEĽ

Stanoviť potreby zlepšení

UŽÍVATEĽ

Neadekvátnosť dokumentov a neželané vlastnosti

UŽÍVATEĽ

Zhodnotiť reakcie a návrhy užívateľa

ANALYTIK

Prediskutovať zmeny v prototype

OBIDVAJA

Zmeniť prototyp

ANALYTIK

Použiť a zhodnotiť modifikovaný prototyp
podľa potreby

UŽÍVATEĽ

Zhodnotiť a prediskutovať užívateľove reakcie
a urobiť modifikácie podľa potreby

ANALYTIK

Stanoviť, ako využiť informácie získané
používaním prototypu

ANALYTIK
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Mal by sa vypracovať časový harmonogram pre spustenie a navrhovaný dátum
dokončenia úvodnej iterácie. Charakter prototypovania spôsobuje, že stanoviť pevný
dátum dokončenia nie je múdre, ale mal by sa stanoviť cieľový dátum, pretože
prototypovanie sa pravdepodobne vymkne spod kontroly ako každá iná vývojová
technika, ak sa nevyvinie úsilie na zabránenie tomuto problému.
Na začiatku prediskutujú užívateľ a analytik výstupné požiadavky a dátové potreby
systémov, vrátane požadovaných individuálnych správ a ich usporiadania. Analytik
vyzbrojený týmito informáciami odhadne náklady na prototypovanie.
Keď náklady odsúhlasí riadiaci pracovník vývojového systému, analytik vytvorí
prototyp. Poukázali sme na to, že slabou stránkou prístupu životného cyklu vývoja
systému je nedostatok dokumentácie v priebehu vývojového procesu. A jednou z
výhod SSADM je to, že táto dokumentácia sa vytvára súčasne s prácou na projekte.
Teraz argumentujeme, že prototyp nevyžaduje v priebehu svojho návrhu príliš veľa
dokumentácie. Spolieha sa na prostriedky generátora aplikácií a ostatné balíky,
ktoré používa analytik, preto sa nevypracováva formálna dokumentácia. Toto môže
predstavovať riziko, ak sa prototypovanie používa ako nástroj pre štruktúrovanú
metodiku, ktorá predpokladá, že dokumentácia sa bude vyvíjať súčasne s vývojom
projektu. Zodpovednosťou užívateľa je pracovať s prototypom a vyhodnotiť jeho
vlastnosti a prevádzku. To znamená, že užívateľ musí chcieť používať prototyp
navyše k výkonu svojej bežnej pracovnej náplne a tiež zaznamenávať silné a slabé
stránky prototypu. Nie je to nepodstatná úloha. Analytik zachytáva informácie o tom,
čo sa užívateľovi páči a čo sa mu nepáči a prečo má také stanovisko. Ako dôsledok
tejto informácie analytik modifikuje prototyp, aby vytvoril ďalšiu generáciu tejto
aplikácie.
Hoci užívateľ a analytik prediskutujú zmeny, za skutočnú realizáciu modifikácií
zodpovedá analytik.
Procesy opísané vyššie sa budú opakovať tak často, ako je to potrebné, aby sa
vyvinula nová aplikácia. Spravidla bude potrebných štyri až šesť iterácií, ale práce sa
zastavia, keď sa užívateľ a analytik dohodnú, že:
• systém sa vyvinul tak, že obsahuje potrebné vlastnosti,
• z ďalších iterácií sa už nedá získať žiadny úžitok.

146

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

9.6 OSUD PROTOTYPU
Potom, ako užívateľ a analytik vyhodnotia informácie získané z vývoja a používania
prototypu, existujú štyri možné postupy.
1. Zanechať aplikáciu jej osudu, pretože:
• Systém nie je potrebný, počas prototypovania sa objavilo náhradné riešenie.
• Skúsenosti s prototypom poukazujú na to, že prístup bol nevhodný.
• Udalosť, ktorá spustila prototypovanie, bola jednorazová situácia, ktorá sa nebude
opakovať.
2. Realizovať prototyp, pretože:
• Vyvinutý prototyp viedol k aplikácii, ktorá má požadované vlastnosti, kapacitné a
výkonnostné charakteristiky. Inými slovami, prototyp je prijateľný.
• Aplikácia sa používa iba výnimočne, a preto sa nevyžaduje optimálna rýchlosť
alebo efektívnosť a prototyp je vhodný na zriedkavé použitie.
• Aplikácia neovplyvňuje alebo nepôsobí s inými aplikáciami alebo údajmi v
organizácii a spĺňa potreby priamych užívateľov. Pretože nepôsobí spoločne s
ostatnými informačnými systémami v organizácii, nie je potrebné vyvíjať systém
ďalej, aby vyhovoval iným systémom.
• Okolité prostredie aplikácie sa nachádza v stave obdobia neistoty a nedajú sa
stanoviť dlhodobé prevádzkové potreby. Preto sa nedá zdôvodniť pokračovanie
vývoja prototypu, ktorý v súčasnosti vyhovuje.
3. Opätovný vývoj aplikácie. Úspešný prototyp môže poskytnúť dostatočné
informácie o aplikačných požiadavkách vedúce k vývoju úplnej aplikácie. Dva
najbežnejšie spôsoby začlenenia prototypovania aplikácie sú nasledovné:
(a) prototyp sa používa ako alternatíva k činnosti analýzy požiadaviek,
(b) prototyp sa používa ako náhrada za činnosti návrhu a realizácie.
4. Začať s novým prototypom. Informácie získané vývojom a využívaním terajšieho
prototypu budú príležitostne poukazovať na to, že na splnenie potrieb organizácie
verejnej správy je nevyhnutný úplne nový prístup a musíme začať s celým procesom
úplne od začiatku. Bude to stále lacnejšie ako vtedy, keď dospejeme k záveru
päťročného projektu a zistíme len to, že sme pracovali na základe chybnej premisy.
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9.7 NÁSTROJE PROTOTYPOVANIA
Prototypovanie je možné v dôsledku rozšírenia osobných počítačov a celého radu
aplikačných nástrojov optimálnych pre užívateľa. Pozrieme sa teraz stručne na
niektoré z nich.
Jazyky štvrtej generácie
Kritériá na to, aby sa nástroj považoval za jazyk štvrtej generácie, spravidla
vyžadujú, aby:
• umožnil užívateľom produkovať programové vybavenie za jednu desatinu času
jazykov starej tretej generácie ako boli napríklad programovacie jazyky FORTRAN a
COBOL;
• bol optimálny pre užívateľa, ľahko sa naučil a zapamätal a dokázal upútať
užívateľov tak, aby s ním pracovali;
• bol užitočný pre informačných profesionálov a tiež pre koncových užívateľov.
Príkladmi jazykov štvrtej generácie sú:
• Dopytovacie a vyhľadávacie jazyky - Query and Retrieval Languages. Tieto jazyky
sú spravidla spojené so systémami riadenia databáz a umožňujú užívateľovi
dopytovať sa v databázach a súboroch s použitím jednoduchých výberových kritérií,
ako napríklad “vypísať všetkých dlžníkov”, až po zložité výberové kritériá, ako
napríklad “vypísať všetkých dlžníkov, ktorí majú nesplatený dlh viac ako 1 000 £ a sú
dlžní viac ako dva týždne. Zoznam by sa mal zobraziť v zostupnom poradí dlhov”.
• Report Generators. Vyžadujú spravidla vstup od informačného profesionála.
Vykonávajú zložité úlohy spracovania údajov a produkujú výstupy v širokom rozpätí
formátov.
• Grafické generátory - Graphics Generators. Užívatelia dokážu vyhľadávať údaje z
databáz a súborov a zobraziť ich vo viacerých grafických formátoch ako napríklad
kruhové diagramy, stĺpcové diagramy, histogramy a čiarové grafy. Mnohé z nich
teraz produkujú výstupy vo farbe, ktorú však musia užívatelia používať rozvážne.
Niektorá farba zlepší a vyjasní výstup, ale pokus využiť všetkých 512 farebných
možností na jednej grafickej obrazovke spôsobí stratu jasnosti a príjemcovi bolenie
hlavy.
• Nástroje podpory rozhodovania a finančného modelovania - Decision Support and
Financial Modelling Tools. Na osobných počítačoch sú to obvykle tabuľkové
aplikácie ako napríklad Microsoft Excel, ale vždy sú k dispozícii oveľa zložitejšie
nástroje. Pracovníci, ktorí používali elektronické tabuľky, dosvedčia, ako ľahko sa
vyrobí užitočná aplikácia dokonca aj bez použitia makier – macro (zabudovaných v
programovacom prostriedku). Výsledky svojej práce uvidíte hneď na obrazovke a
veľmi jednoducho môžete robiť úpravy.
• Generátory aplikácií - Application Generators. Aspoň teoreticky dokážu generovať
celé informačné systémy. Užívateľ špecifikuje svoje požiadavky a generátor
generuje kód programu na základe týchto potrieb. Mnohé z operácií vstupu,
spracovania a výstupu informačného systému sú štandardným programom a sú
148

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

zaradené do knižnice generátora aplikácií pri jeho budovaní. Avšak vzhľadom na to,
že užívatelia sú rôzni, je veľmi nepravdepodobné, že generátor aplikácií dokáže
poskytnúť všetky požadované prostriedky. Výstupy užívateľa sú teda zaradené do
aplikácie, ktorá umožňuje užívateľovi zaviesť kód pre špeciálne požiadavky.
Hoci je mnoho generátorov aplikácii interaktívnych a dokážu vygenerovať aplikácie
za pár hodín, sú skutočne určené na to, aby ich používali informační profesionáli a
nie koncoví užívatelia.
• Generátory obrazovky alebo maliari obrazoviek - Screen Generators or Screen
Painters. Používajú sa na vytvorenie kódu pre ‘vymaľovanie’ obrazovky
požadovanými formátmi. Generátor bude pôsobiť vzájomne s dátovým slovníkom
pri vyhľadaní informácií o údajoch ako napríklad dĺžka poľa, typ údajov, ktoré sa
majú zadať, limity rozsahov údajov (ako napríklad, že platné sú iba hodnoty od 1 000
do 1 999).
• Systémy dátových slovníkov - Data Dictionary Systems. Spravidla súvisia s
databázovým systémom. Slovník uchováva údaje o údajoch. Obsahuje nasledovné:
• Logický názov každej časti údajov, na ktoré odkazujú všetky aplikácie, keď
chcú pristupovať k údajom.
• Alternatívne názvy, podľa ktorých sa každý rozpozná v rôznych aplikáciách.
• Typ údajov, t.j. celé, reálne, abecedno-číslicové, logické.
• Dĺžka dátového poľa.
• Opis dátovej položky.
• Knižnice znovu použiteľných kódov. Keď programátor navrhol mimoriadne
elegantný a efektívny výstupný program alebo triediaci program, môže uložiť
tento kód do knižníc, odkiaľ sa dá vyhľadať a zaradiť do nového systému.

Špecifickým príkladom jazykov štvrtej generácie sú napríklad Visual C++ and Visual
Basic.
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9.7.1 OTESTUJTE SA
Priraďte k ďalej uvedeným kľúčovým pojmom správnu definíciu.
Kľúčové pojmy:
(a) generátor výkazov
(b) dátový slovník
(c) dopytovací jazyk
(d) nástroj finančného modelovania
(e) generátor aplikácií.
Definície:
(i) Užívateľ špecifikuje svoje požiadavky a jazyk vyrobí programový kód na základe
týchto potrieb.
(ii) Jazyk spravidla spojený so systémami riadenia databáz, ktorý umožňuje
užívateľovi dopytovať sa databáz a súborov s použitím kritérií výberu.
(iii) Jazyk, ktorý vykonáva zložité úlohy spracovania a vyrobí výstup v celom rade
formátov.
(iv) Tabuľkové aplikácie ako napríklad EXCEL a LOTUS 123 s prostriedkami makier,
ktoré sa používajú pre finančné aplikácie.
(v) Schránka na ukladanie údajov o údajoch.
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9.8 STRATÉGIE PROTOTYPOVANIA
Analytik môže prijať pri prototypovaní aplikácie viacero stratégií, ktoré budú závisieť
od aplikácie a tiež od vývojovej etapy, pre ktorú sa prototyp vyvíja. Tieto stratégie sú
nasledovné:
• Prototypovať iba obrazovky. Budú to vstupné a výstupné obrazovky, s ktorými bude
koncový užívateľ pracovať počas doby životnosti systému. Je dôležité, aby sa
užívateľ cítil pohodlne pri práci s týmito obrazovkami a aby ich dokázal ľahko
používať. Táto stratégia bude podporovať takéto úsilie.
• Prototypovať iba procedúry spracovania. Keď sú postupy spracovania alebo presné
detaily procesu neisté, táto stratégia pomáha vyjasniť situáciu a zabezpečiť, že sa
realizujú správne procedúry.
9.9 KRITIKA, KTORÁ SA TÝKA PROTOTYPOVANIA
Niektorí ľudia by namietali, že prototypovanie je triviálna činnosť. Nie je to pravda.
Prototypovanie sa nedá používať náhodne, nie je to hračka. Aplikácia by mala byť
reálna a dôležitá. Prototypovanie urobené ľahkomyseľne povedie k neuspokojivým
aplikáciám so všetkými chybami zle navrhnutého systému vytvoreného s použitím
starších techník.
Takisto nie je pravda, že prototypovanie sa hodí iba pre malé aplikácie. Hoci nie je
múdre prototypovať veľký systém v celom jeho rozsahu, prototypovanie môže
pomôcť vyriešiť spory a vyjasniť situáciu pri analýze požiadaviek a návrhu systémov.
Zainteresovanie užívateľa je rozhodujúce pre úspech prototypovania a využitie iba
symbolického zainteresovania užívateľa by negovalo výhody tohto prístupu.
9.10 ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝVOJA A SSADM
CASE-nástroje
Možno sa začudujete, prečo sa počítače nepoužívajú na pomoc pri tvorbe rôznych
etáp životného cyklu vývoja. Nuž dajú sa použiť. Tieto automatizované nástroje sa
nazývajú CASE-nástroje, kde CASE je skratka pre anglický názov programové
inžinierstvo s pomocou počítača alebo systémové inžinierstvo s pomocou počítača
(CASE Computer Aided Software or System Engineering). Mali by ste si uvedomiť,
že nástroje využívajúce počítač sú iba také dobré, ako sú ľudia, ktorí ich používajú.
Nezastrú problémy, ktoré už existujú vo vedení, a úroveň schopností v oblasti
systémového vývoja. V skutočnosti by tieto nástroje mohli problémy vystupňovať.
Existujú tri druhy nástrojov CASE:
• Predradené nástroje CASE (front-end-CASE), ktoré sú zamerané na systémové
plánovanie, etapy analýzy a návrhu.
• Záložné nástroje CASE (back-end-CASE), ktoré preberajú špecifikáciu generovanú
predradeným CASE a generujú kódy.
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• Integrované nástroje CASE, ktoré preberajú projekt priamo z plánovania až po
generovanie kódu. Hoci existuje obmedzený počet týchto druhov nástrojov,
nepovažujú sa za veľmi úspešné.
Mnoho organizácií používa predradený nástroj na zabezpečenie špecifikácie návrhu
a potom ho musia konvertovať do formátu prijateľného pre záložný nástroj CASE.
Niektoré namiesto toho prevezmú špecifikáciu a použijú programátorov, ľudí.
Jedným z hlavných problémov s nástrojmi CASE je to, že sú užitočné pri návrhu
nových systémov, ale majú obmedzené použitie pri modifikovaní existujúcich
systémov. Náš súčasný výskum poukazuje na to, že je ťažké zdôvodniť značné
náklady na nástroje a ešte ťažšie dokázať, že majú zvýšenú produktivitu alebo
skrátený čas systémového vývoja. Predtým, ako sa zaviedol prijateľný nástroj,
zavedenie nástrojov CASE viedlo často k chybným začiatkom a premrhanému úsiliu.
Viacero organizácií sa pokúsilo zaviesť nástroje, ktoré používali úplne iné techniky
analýzy a návrhu, ako sa vtedy používali v organizácii, a to sa ukázalo byť
katastrofálne. Dôvod, prečo sa organizácie pokúšali zavádzať tieto nástroje, spočíval
takmer vždy vo veľmi zlom stave systémovej dokumentácie. Tá je spravidla veľmi
rozsiahla a neaktuálna. Tí, ktorí vytrvali, hovoria o zvýšenej produktivite pracovníkov
a zlepšeniach v návrhu systému.
Nebudeme tu ďalej rozoberať nástroje CASE, pretože ony sú doménou
informačných odborníkov a pravdepodobne ňou ešte budú dlhý čas.
ODPOVEDE NA AUTOTEST 7.5.1 až 9.5.1
7.5.1
1. Komerčný analytik má základné vedomosti o organizácii a jej súčasných
systémoch vrátane štruktúry vedenia, kultúry organizácie, komerčných činností,
súčasných informačných systémov a okolitých systémov, s ktorými spolupôsobia, a
o budúcich plánoch. Tieto vedomosti sa používajú, aby sa zabezpečilo, že
informačné systémy, ktoré sa navrhujú, splnia komerčné potreby organizácie.
2. Analytik musí byť schopný získať dôveru pracovníkov a riadiacich pracovníkov.
Okrem toho musí dokázať vysvetliť ktorýmkoľvek zainteresovaným užívateľom, čo a
prečo sa robí, a takisto jasne vysvetliť závery analýzy a navrhované systémy tak,
aby to užívatelia pochopili a boli schopní klásť otázky, ak potrebujú dodatočné
vysvetlenie.
3. Analytik musí zabezpečiť, že všetky myšlienky a závery budú jasne povedané a
že systém zapadne do organizačnej štruktúry a kultúry. Navyše bude efektívne
pôsobiť spolu s ostatnými systémami v organizácii a mimo nej.
7.6.1
1. Skutočná otázka alebo problém so systémom a ekonomickou, prevádzkovou a
technickou realizovateľnosťou projektu.
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2. Správa by mala obsahovať oficiálny názov projektu, definíciu problému alebo
otázky, rozsah problému, ciele systému, technickú, ekonomickú a prevádzkovú
realizovateľnosť a zoznam voliteľných možností a odporúčaní pre vyriešenie
problému alebo otázky.
3. Techniky zhromažďovania údajov diskutované v texte sú nasledovné: dotazníky,
pohovory, pozorovania, čítanie dokumentácie.
4. Správa by mala obsahovať nasledovné: požiadavky na nový systém, problémy
pociťované počas analýzy, odporúčania ohľadne ďalšieho postupu.
AUTOTEST 6
(i) e.
(ii) b.
(iii) d.
(iv) a.
(v) f.
(vi) c.

8.5.1
1. Modely entity, ktoré znázorňujú dátové štruktúry a vzťahy dát pre systém.
Zoskupenie dátových štruktúr alebo entít prípadne vytvorí dátové schránky na
konečnej schéme toku dát.
Normalizácia, ktorá transformuje zložité dátové štruktúry do jednoduchých
zoznamov, sa používa na vybudovanie modelov entít zospodu nahor zo vstupných a
výstupných dátových štruktúr.
Schémy toku dát (DFD-Data flow diagrams), ktoré znázorňujú hranicu systému a jej
vzťah k vonkajšiemu svetu. Okrem toho znázorňujú:
• funkcie
• dátové schránky
• vstup
• výstup
pre systém.
Histórie života entity, ktoré znázorňujú, ako je každá entita ovplyvnená systémovou
funkciou a poskytujú dynamický pohľad na systém.
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9.7.1
(i) e.
(ii) c.
(iii) a.
(iv) d.
(v) b.

Záver
Teraz sme dokončili tri kapitoly, ktoré sa zaoberajú systémovou analýzou a návrhom
- dizajnom. Organizácie verejnej správy potrebujú systémy, ktoré plnia ich špecifické
potreby, pridávajú hodnotu a podporujú dosiahnutie cieľov organizácie. Je
nevyhnutné urobiť dôležité rozhodnutia, čo sa týka analyzovania potrieb pre systémy
a zvolenia a návrhu - dizajnu systémov, ktoré organizácia verejnej správy potrebuje.
Na konci týchto troch kapitol by ste mali poznať etapy životného cyklu vývoja
systému a to, ako tieto etapy zapadajú do seba. Mali by ste poznať slabé stránky
tradičných prístupov a potenciálne výhody a slabé stránky štruktúrovanej metodiky a
prototypovania.
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Celok tri: Technické vybavenie, programové vybavenie a komunikácie

Ciele
Cieľmi tejto časti je poskytnúť vám:
•

•

základné poznatky o informačnej a komunikačnej technike (ICT), ktoré
potrebujete, aby ste pochopili, ako fungujú informačné systémy v rámci
organizácií;
základnú kvalifikáciu požadovanú na využitie ICT v rámci kontextu pracoviska.

ÚLOHA MATERIÁLOV TOHTO CELKU
Materiály kapitol 10 až 14 vám poskytnú vedomosti o nasledujúcich oblastiach:
•

technické a programové vybavenie počítačov (kapitola 10)

•

siete (kapitoly 11 a 12)

•

komunikačná technológia (kapitola 13)

•

internet (kapitola 14).

ÚLOHA ŠTUDENTA
Aby ste boli úspešní pri tomto type otvoreného učenia vyžaduje si to vašu
spoluúčasť. Nasledujúce odrážky predstavujú vašu časť dohody, okrem prečítania
materiálov, samohodnotenie prostredníctvom testov, vypracovania práce a prípravy
na skúšky.
• Prečítajte si všetky články týkajúce sa vyššie uvedenej témy, ku ktorým sa
dostanete. Pokúste sa nájsť najnovšie odborné časopisy, ktoré by vám mohli
poskytnúť prehľad o súčasnom vývoji v danej oblasti.
• Pokúste sa o prístup k informačným systémom prevádzkovaným vo vašej vlastnej
organizácii a snažte sa pochopiť kľúčové prvky používaných technológií. Oboznámte
sa s používaním technológie prostredníctvom jej využívania vždy, keď je to možné.
• Vyhľadajte vašich odborníkov v oblasti informačnej a komunikačnej techniky (ICT)
a klaďte im otázky.
• Pripojte sa do siete. Skúmajte Internet a oboznámte sa s jeho možnosťami a
obmedzeniami v celom rozsahu.
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Kapitola 10
Počítače

Tento študijný celok je navrhnutý tak, aby vás zoznámil s počítačmi (ak ich ešte
nepoznáte, alebo o nich neviete úplne všetko). Používa jednoduchý prístup pri
opisovaní kľúčových prvkov tvoriacich počítačový systém a rozlišovaní medzi
hlavnými druhmi počítačov, ktoré existujú v súčasnosti. Tento celok je pomerne malý
a jeho prebratie by vám malo trvať približne hodinu. Ak už máte nejaké vedomosti o
výpočtovej technike, zrejme to bude trvať ešte kratšie.
10.1 CIELE

Na konci tohto modulu by ste mali dokázať:
• uviesť hlavné rozdiely a využitia sálových počítačov, minipočítačov a
mikropočítačov;
• navrhnúť vhodný počítač pre konkrétne aplikácie;
• spojiť rôzne počítačové systémy dohromady do životaschopného informačného
systému.
10.2 ÚVOD
Počítačový systém pozostáva z technického a programového vybavenia, ktoré
pracujú spoločne na prevode údajov do informácií.
Prediskutujeme tri hlavné triedy počítačov, ale chceli by sme upozorniť, že dnešné
mikropočítače sú oveľa výkonnejšie ako nedávne sálové počítače a hranice medzi
týmito troma druhmi sa dajú opísať prinajlepšom ako pohyblivý sviatok. Pri sálových
počítačoch sa zastavíme len z dôvodu porovnania. V súčasnosti sú nahradené
minipočítačmi a sú využívané len v zriedkavých prípadoch. Je však dôležité, aby ste
poznali aj históriu sálových počítačov, čo vám pomôže pri ich porovnaní so
súčasnými počítačmi a umožní vám lepšie vidieť ich prínos.
10.2 SÁLOVÉ POČÍTAČE
Sálové počítače sú výkonné počítače používané pre rozsiahle spracovanie. V
súčasnosti sa používajú menej ako v predchádzajúcich desaťročiach, ale stále
zostávajú v prípade, kde je to z hľadiska nákladov efektívne čo treba chápať ako
výnimku nie normu. Príkladom organizácií verejnej služby, kde sa ešte sálové
počítače využívajú sú Wolverhampton City Council, Bristol City Council,
Bedfordshire County Council a Cambridgeshire County Council. Používajú sa tiež
naďalej vo viacerých organizáciách štátnej služby.
.
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Sú to veľké systémy, ktoré vyžadujú bezprašné klimatizované prostredie a veľký
počet pracovníkov (technikov, programátorov a operátorov) na ich obsluhu.
Nadobudnutie sálových počítačov je veľmi nákladné. Hlavná pamäť, procesor,
pamäťové a vstupno-výstupné zariadenia často zaplnia veľkú miestnosť.
Sálové počítače boli prvými počítačmi, ktoré sa zaviedli do podnikateľského
prostredia. Používali sa pre účtovnícke funkcie ako napríklad výplatné listiny, kde je
veľký objem opakovaných výpočtov. V dôsledku toho zohrávali účtovníctvo a
finančníctvo vždy hlavnú úlohu pri využívaní centralizovaných výpočtových
prostriedkov.

Obrázok 10.3.1
Pamäťové
zariadenia
Vstupné
zariadenia
Systémov
ý sofvér

Procesor

Výstupné
zariadenia
Aplikačný
softvér

Sálové počítače využívali najmä veľké organizácie a ministerstvá, ktoré majú
rozsiahle a komplexné požiadavky na spracovanie údajov. Hoci boli sálové počítače
už poväčšine nahradené veľmi výkonnými lacnejšími počítačmi, majú isté prednosti:
• Bezpečnosť: Sálové počítače mali vždy dobré bezpečnostné opatrenia, pretože
tento prostriedok zdieľalo mnoho užívateľov. Monitorovali a kontrolovali prístup k
podnikovým databázam na rôznych úrovniach. Naproti tomu bezpečnosť osobných
počítačov je stále slabá.
• Zálohovacie prostriedky: Zálohovanie údajov a informácií zabezpečuje počítač a
jeho odborní pracovníci. Zálohovanie osobného počítača závisí spravidla od
užívateľa, ktorý na to môže zabudnúť.
• Dávkové spracovanie: Systémy vyžadujúce veľké objemy údajov a ich
spracovanie rýchlejšie obslúži sálový počítač.
• Veľké objemy zložitých výpočtov: Vedecký a technický výskum vyžaduje
obrovské množstvá analýz a simulácií. Toto je hlavné využitie sálových počítačov a
ich ešte výkonnejších príbuzných - superpočítačov, často nazývané ako ‘hltanie
čísel’.
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10.4 MINIPOČÍTAČE
Minipočítače sú o niečo menšie verzie sálových počítačov, hoci sa nedá určiť presné
odlíšenie. Minipočítače sú pravdepodobne zosieťované, nazývajú sa taktiež
počítačmi stredného rozsahu. Formálny opis minipočítača znie, že je väčší a
výkonnejší ako mikropočítač a menší a menej výkonný ako sálový počítač.
V súčasnosti do veľkej miery nahradili sálové počítače.
Na toto jasné rozlíšenie sa žiaľ nemôžeme spoliehať. Supermikropočítače sú
výkonnejšie ako niektoré minipočítače a superminipočítače sú výkonnejšie ako
niektoré sálové počítače. Minipočítače sú navrhnuté tak, aby boli menšie ako sálové
počítače a aby pracovali bez veľkého počtu pracovníkov alebo zabezpečenia
pracovného prostredia pre sálové počítače. Tieto počítače dokážu podporovať
viacero užívateľov naraz a majú väčšie pamäte a rýchlejšie procesory ako
mikropočítače.
Pracujú v oblastiach riadenia procesov, vedeckých a technických aplikáciách a
niektorých menších účtovných systémov ako napríklad pohľadávky. Niet však
pochybností, že minipočítače sú ohrozené zvyšujúcim sa výkonom mikropočítačov..
10.5 MIKROPOČÍTAČE
Sú to najmenšie a najlacnejšie existujúce počítačové systémy, ale taktiež
najrozšírenejšie. Spravidla ich používa iba jeden človek. Sú to výkonné nástroje pre
jednotlivcov a organizácie. Mikropočítače využívajú viac modernej techniky a ich
nadobudnutie a prevádzka sú všeobecne oveľa lacnejšie. Často môžu mať s
minipočítačom vzťah klient/server. Obyčajne sa jednoduchšie používajú a sú
optimálnejšie pre laika vďaka interaktívnemu charakteru programového vybavenia,
ktoré používajú (ako napríklad celá ponuka Microsoft v rámci sady programov MS
Office).
Mikropočítače sa ponúkajú v celom rade tvarov a veľkostí a často sa delia podľa
veľkosti: napríklad príručné, do dlane, prenosné, zápisníkové, kufríkové, stolové.
Delia sa takisto podľa použitia: domáce, osobné, profesionálne, pracovné stanice,
sieťové servery. Informační pracovníci používajú mikropočítače pre celý rad úloh a
pomáha im pritom množstvo existujúcich balíkov programového vybavenia. Tieto
zahrnujú všetko od spracovania textov a tabuliek po účtovné balíky a projektovanie
pomocou počítača (CAD - Computer Aided Design, software používaný hlavne
technikmi). Hand-heldy alebo elektronické diáre sú najmenšie typy počítačov. Majú
veľkosť niekoľkých centimetrov a sú dizajnované tak, aby sa vošli do ruky. Najlepším
príkladom počítača do ruky sú osobné digitálne diáre (Personal digital assistants PDAs). Hovorí sa im tiež palmtop. Príkladmi sú Palmpilot (navigator) a Pocket PC
(vreckový počítač). Prenosný počítač má všetky potrebné časti v jednom “bloku” –
zdroj, klávesnicu, myš a obrazovku. Moderné prenosné počítače bývajú veľmi ľahké
a ľahko prenosné v príručnej taške. Poznáme ich aj pod názvom ‘notebook’ alebo
‘laptop’. Stolový počítač - desktop je v súčasnosti najbežnejším typom.
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Elektronické diáre

Prenosný počítač

Stolový počítač

Vo svojej podobe osobných počítačov zodpovedajú mikropočítače oveľa viac ako
hocičo iné za neuveriteľné rozšírenie práce s počítačmi v posledných rokoch.
Obrovské množstvo ľudí má teraz prístup k výpočtom s výkonom, o ktorom sa pred
10 alebo 20 rokmi dalo iba snívať a Internet umožňuje spojenie týchto strojov
nepredstaviteľným spôsobom. Podrobne si rozoberieme Internet a jeho technológiu
neskôr v kapitole 18.
10.6 PERIFÉRNE ZARIADENIA
Vstupné zariadenia ako napríklad klávesnice, optické snímače, snímače čiarových
kódov a výstupné zariadenia ako napríklad zobrazovacie jednotky, tlačiarne a
súradnicové zapisovače sú všetko periférne zariadenia. Počítač bez ohľadu na jeho
cenu je bez nich úplne zbytočný, pretože sa nedá použiť na komunikáciu s
užívateľom. Nie všetci autori zaraďujú pamäťové zariadenia medzi periférie, my ich
sem však kvôli úplnosti zaradíme. Nemusíte si robiť starosti s technickými detailmi a
špecifikáciami, ale určitá oboznámenosť s terminológiou a funkčnosťou bude veľmi
užitočná. Pamätajte, že si môžete overiť význam akejkoľvek terminológie, ktorú
nepoznáte, keď sa pozriete na stránku www.whatis.com alebo do slovníka. Ďalej
uvedieme niektoré z hlavných zariadení.
Vstupné zariadenia zahrnujú nasledovné
• klávesnica - Keyboard/pad
• myš - Mouse
• svetelné pero - Lightpen
• guľový ovládač - Trackball
• pákový ovládač - Joystick
• optický snímač - Optical scanner
• snímač čiarového kódu - Bar code reader
• dotyková obrazovka - Touch screen
• grafický tablet - Graphics tablet
• video karta - Video capture card
• zvuková karta - Sound card
• digitálna kamera - Digital camera
• rozpoznávanie magnetických znakov - MICR.

Ako by ste sa rozhodli, ktoré vstupné zariadenia z vyššie uvedených možností
výberu by ste použili?
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Kritériá pre výber by mohli zahrnovať nasledovné
• objem údajov, ktoré sa majú zadať
• požadovaná rýchlosť
• presnosť
• zložitosť údajov
• náklady
• frekvencia vstupu údajov.
Výstupné zariadenia zahrnujú nasledovné
•
•

•

obrazovka terminálu
tlačiarne
o laserové
o ihličkové
o atramentové
zvukový systém.

Kritériá pre výber výstupných zariadení sa budú odlišovať od vstupných
• vhodnosť média
• stálosť
• čas odozvy
• rýchlosť
• náklady.
Veľa závisí od toho, aký druh výstupu sa vyžaduje a aká forma informácií bude
primeraná pre potreby manažmentu verejnej správy.
Pamäťové zariadenia - Storage devices
Počítače si musia zapamätať veľké množstvá údajov, ktoré budú obsahovať
pracovné údaje a takisto programové vybavenie. V súčasnosti existuje viacero
rôznych zariadení / médií, ktoré sa dajú použiť pre účely uloženia informácií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pevná disková jednotka - Hard disk drive
disketová jednotka - Floppy disk drive
vymeniteľné disky - Removable disks
pamäťový zásobník, USB kľúč - memory stick
CD-ROM - CD-ROM
CD (RW) - pre čítanie/zápis - CD read/write
DVD
magnetická páska Magnetic tape
primárna pamäť – pamäť (RAM) Primary storage – memory
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Kritériá pre výber
Účel uloženia bude najdôležitejším kritériom, ktoré riadi výber pamäťového
zariadenia a to, či chcete uložiť údaje tak, aby boli priamo alebo nepriamo spojené
so samotnými výpočtami. Ostatné faktory, ktoré je potrebné zohľadniť, zahrnujú
nasledovné:
• rýchlosť
• kapacita
• náklady
• spoľahlivosť
• stálosť
• bezpečnosť.
CVIČENIE

10.6.1

1. Preštudujte si počítačové systémy existujúce vo vašej vlastnej organizácii. Ktoré
úlohy sa vykonávajú na mikropočítačoch, minipočítačoch a sálových počítačoch?
Presunuli sa nejaké úlohy z jedného systému do iného? Ak áno, prečo?
2. Preštudujte si okruh vstupno/výstupných zariadení pripojených k týmto
počítačovým systémom. Ako sa odlišujú rýchlosť a náklady zariadení pre rôzne
počítačové systémy? Ktorý systém má najširší okruh periférií?
Programové vybavenie - Software
Programové vybavenie je potrebné na to, aby technické vybavenie vykonávalo to, čo
chcete, aby vykonávalo. Niektoré programové vybavenie bude zabudované do
počítača a bude svojím charakterom určené pre všeobecné použitie. Pre konkrétne
úlohy môže byť potrebné ďalšie programové vybavenie. Na riadenie prevádzky
počítačového systému sú potrebné podrobné inštrukcie.
Dve hlavné kategórie sú:
•

Systémové programové vybavenie – ktoré spravuje a riadi prevádzku
počítačového systému pri výkone úloh pre užívateľa.

•

Aplikačné programové vybavenie – je to množina programov, ktoré umožňujú
užívateľom vykonávať konkrétne činnosti pri spracovaní informácií, ktoré môžu
byť univerzálne alebo špeciálne pre danú aplikáciu.

Záver
Na konci tohto celku by ste mali ovládať netechnické vedomosti o kľúčových
prvkoch, ktoré tvoria počítačový systém. Takisto by ste mali chápať rozdiel medzi
staršími sálovými počítačmi a bežne používanými minipočítačmi a mikropočítačmi a
mali by ste vedieť odhadnúť, kedy by sa každý z nich mal použiť v rámci organizácií
verejnej služby.
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Je potrebné zdôrazniť, že nemusíte mať podrobné vedomosti o technických
aspektoch výpočtovej techniky. Nemáte v úmysle stať sa počítačovými operátormi
alebo technikmi. Všetko čo potrebujete, sú pracovné vedomosti o tom, ako tieto
zariadenia pracujú.
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Kapitola 11
Siete
Je nepravdepodobné, aby organizácie používali počítače v nezávislom režime.
Kapitola vychádza z kapitoly 10 a rozoberá spôsoby, akými sa počítače dajú spojiť
do siete a používať spoločne. Mali by ste urobiť prieskum vo vašej vlastnej
organizácii, aby ste videli, či a do akej miery je to realizované vo vašej organizácii.
Jeden spôsob, ako v súčasnosti organizácie spájajú svoje počítače do siete, je
využitie technológie a protokolov Internetu. Týmto sa budeme zaoberať neskôr ako
samostatnou témou. V tejto chvíli sa zameriame na tradičnejšie prístupy a
technológie uvedené v tomto študijnom celku. Prebranie tejto kapitoly by malo trvať
asi dve hodiny.
11.1 CIELE
Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať:
• opísať viacero sieťových topológií,
• vybrať primeranú topológiu pre danú situáciu,
• rozlišovať medzi LAN, WAN a VAN.
11.2 ÚVOD
Počítače sa dajú používať izolovane ako nezávislé prostriedky. Skôr ako sa
pozrieme na siete podrobne, chceli by sme, aby ste sa zamysleli nad nasledovným:
1. Počítače, ako už vieme, sú navrhnuté za účelom vkladať, spracovávať a
realizovať výstup alebo ukladať pôvodné údaje, programy, ktoré ich spracujú, a
generované informácie. Sálové počítače a minipočítače spravidla umožňujú
viacerým užívateľom, aby zdieľali údaje, informácie a programy. Osobný počítač
môže používať viac osôb, ale toto je spravidla spojené s narušením pracovného
priestoru iného užívateľa (osobné počítače takmer vždy stoja na niekoho stole).
Okrem toho údaje a program môže naraz používať iba jedna osoba. Ako prekonať
tieto problémy? Existuje viacero spôsobov:
• kúpiť ďalší počítač,
• odovzdávať si dáta medzi počítačmi prostredníctvom kopírovania diskiet,
• kúpiť ďalšiu kópiu aplikačného balíku.
2. Napriek tomu, že ceny stále klesajú, tlačiarne, snímacie zariadenia a ostatné
periférie sú stále drahé. Stále je nereálne mať na každom stole laserovú tlačiareň aj
vtedy, ak je pre ňu dosť miesta. Takže ak sa rozhodneme, aby mal túto tlačiareň iba
jeden počítač, naša obľúbenosť vo zvyšku oddelenia okamžite klesne. A keď si
šťastný užívateľ uvedomí, koľko času stratí, kým si ostatní pracovníci ‘iba vytlačia
túto súrnu správu’, budeme neobľúbení u všetkých.
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3. Je nezákonné kúpiť jeden kus programového vybavenia a potom ho skopírovať na
iný počítač bez dohody s dodávateľom. Znamená to, že musíme minúť veľa peňazí
na nákup takého počtu jednotlivých kópií, koľko máme počítačov, alebo riskujeme
trestné konanie.
Problémy takéhoto charakteru viedli informačných odborníkov k úvahám o spojení
alebo zosieťovaní osobných počítačov, ktoré sú rozmiestnené blízko seba, a
následne ich prepojení s inými osobnými počítačmi, minipočítačmi alebo sálovými
počítačmi, ktoré sú v istej vzdialenosti. Len v krátkej úvahe poukážeme na niektoré
ďalšie výhody.
• Lepší čas odozvy: Dobre navrhnutá sieť znamená, že údaje sa zhromažďujú zo
vzdialených miest a spracujú sa za oveľa kratší čas, ako je možné s použitím
tradičných metód. Navyše to zabezpečuje včasnejšie rozhodovanie a realizáciu
rozhodnutí. V dôsledku tohto budú zákazníkom poskytované lepšie služby a
vypracujú sa efektívnejšie pracovné postupy.
• Podpora pre procesy rozhodovania v organizácii: V centralizovaných
organizáciách, kde sa všetky dôležité rozhodnutia robia v ústredí, zaisťujú siete
rýchly a efektívny tok dát do centra a informácií a rozhodnutí do periférií. V
decentralizovaných organizáciách, kde sú oprávnenia na rozhodovanie a prostriedky
na ich realizáciu udelené miestnym riadiacim pracovníkom, umožňujú siete
miestnym riadiacim pracovníkom, kvôli pomoci pri rozhodovaní a oznamovaní
rozhodnutí späť do ústredia, pristupovať k údajom, ktoré sa uchovávajú centrálne.
• Podporuje vytvorenie strategických zväzkov: Organizácie spájajú klientov a
dodávateľov do svojich sietí, aby sa zlepšili časy odozvy a znížili náklady. Tieto
spoje môžu byť tak úspešné, že pre klienta sa prerušenie kontaktu stane príliš
drahým. O klientovi sa hovorí, že je zamknutý v systéme, a konkurenti sú vymknutí
zo systému. Trusty NHS by mohli byť schopné prijať túto metódu na uzamknutie
GPS držiacich prostriedky.
Pozrieme sa na LAN, topológiu LAN, WAN, VAN (a sieťové normy v ďalšom
študijnom celku).
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11.2.1

OTESTUJTE SA

Aké výhody má používanie sietí namiesto nezávislých osobných počítačov, sálových
počítačov a minipočítačov, ktoré všetky pracujú samostatne?

CVIČENIE 11.2.1
Ako využíva vaša organizácia siete na zlepšenie efektívnosti a účinnosti? Ak vaša
organizácia nepoužíva siete, (čo je nepravdepodobné), ktoré oblasti by mohli získať
zavedením siete? (V tejto etape ignorujte technológiu založenú na internete).
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CVIČENIE 11.2.2
Ako by mohla vaša organizácia využívať siete na vytvorenie strategických zväzkov s
klientmi a dodávateľmi? Myslíte si, že je etické a /alebo výhodné pre organizáciu
verejného sektoru vytvárať strategické zväzky takýmto spôsobom?
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11.3 LOKÁLNE POČÍTAČOVÉ SIETE (LAN - LOCAL AREA NETWORK)
Lokálna počítačová sieť (LAN) je komunikačná sieť používaná jednou organizáciou
alebo oddelením. Zahrnuté vzdialenosti spravidla nepokrývajú viac ako jedno
pracovisko. LAN je súkromným vlastníctvom a umožňuje užívateľom zdieľať údaje a
prostriedky a tiež elektronické zariadenia ako napríklad tlačiarne a veľké zariadenia
pre uloženie dát. LAN spája klientov a servery cez skrútený vodič, koaxiálny kábel
alebo stále viac používaný optický kábel, ktorý prenáša číslicové signály rýchlosťami
od 1 do 16 miliónov bitov za sekundu.
HVIEZDICOVÉ siete
Sú to pravdepodobne najstaršie siete, lebo ústredným počítačom s terminálmi
komunikujúcimi priamo s ním je vždy sálový počítač , a tieto terminály nedokážu
komunikovať priamo inak ako cez sálový počítač.
Obrázok 11.3.1 Hviezdicová topológia

ústredný počítač
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Tento typ siete LAN je vysoko centralizovaný. Ak riadime ústredný počítač, potom
riadime celú sieť. S ktorýmkoľvek iným užívateľom môžete komunikovať iba cez
ústredný počítač. To znamená, že trváme na zachovávaní určitých noriem a
monitorujeme používanie systémov. Hlavnou nevýhodou je, že ak má poruchu
ústredný počítač, potom nikto nemôže komunikovať s nikým iným dovtedy, kým sa
tento neopraví alebo nevymení.
Hierarchická topológia
Je známa tiež ako stromová topológia. Tu nie je ústredný počítač v strede, ale na
vrchole. Tento počítač má k sebe pripojených viacero ďalších počítačov alebo uzlov
a tie majú zase svoje vlastné uzly.
Obrázok 11.3.2 Hierarchická sieť

uzol

ústredný počítač
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Pozrite sa pozorne na tento obrázok, čo vám pripomína? Mali by ste si všimnúť, že
je podobný schéme organizácie. Tento druh siete je veľmi vhodný pre organizácie so
štruktúrami v podobe divízií alebo odborov. Údaje sa zhromažďujú na najnižších
úrovniach a spracujú sa, potom sa informácie postúpia na ďalšie úrovne. Aby sme
ako príklad použili obecný daňový systém, výber miestnych daní sa uskutočňuje na
najnižších úrovniach a informácie sa teda postupujú na ďalšie úrovne, kde sa
aktualizuje miestna databáza daní a vypracuje zoznam dlžníkov a iné úlohy. Tieto
informácie sa odovzdávajú ďalej, kde sa analyzujú, sumarizujú a postupujú ďalej po
strome, až kým nie sú začlenené do výročných správ, finančného modelovania a
systémov podpory rozhodovania. Ak zlyhá ústredný počítač, ostatné môžu stále
komunikovať s inými počítačmi po vlastnej vetve, ale nie s inými vetvami z hlavného
uzla.
Kruhová sieť
Ako napovedá názov, kruhová sieť je úplne uzavretý kruh. Obvyklý je jeden
komunikačný kanál, hoci niektorí používajú dvojitý kanál, ktorý prechádza cez celú
budovu a späť na začiatok. V tomto type kruhu neexistuje ústredná riadiaca jednotka
a každé zariadenie má rovnaký štatút.
Obrázok 11.3.3 Kruhová sieť
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Údaje sa prenášajú z počítača na počítač alebo formálnejšie z uzla na uzol a ak
správa nie je pre daný konkrétny uzol, prenáša sa na ďalší. Kruhová sieť má viacero
nevýhod:
• pridanie ďalšieho uzla ku kruhu nie je jednoduché;
• ak má uzol poruchu, potom je mimo prevádzky celá sieť;
• ak je kruh obsadený, potom čas, kým údaje prejdú medzi uzlami, ktoré sú od seba
v kruhu vzdialené, môže výrazne znížiť prenosovú rýchlosť kruhu.
Posledné dva body boli v niektorých sieťach prekonané inštalovaním dvojitého
kruhu.
Každý počítač môže pracovať nezávisle, spracovať údaje a aplikácie, ktoré sú
jedinečné pre vlastný úsek alebo odbor. Ale keď je to potrebné, môže tiež zdieľať
údaje a aplikácie s inými počítačmi v kruhu. Príkladom by bolo pridávanie transakcií
k nákupnej účtovnej knihe vedenej v oddelení nákupov a následné postúpenie
údajov z tejto knihy do účtovného oddelenia kvôli zaradeniu do systému splatných
účtov. Dopyty a iné záležitosti je potom možné postúpiť späť do oddelenia nákupov.
Nie všetky budovy a pracoviská sú vhodné pre úplný kruh, takže bolo potrebné nájsť
alternatívu a výsledkom bola zbernicová sieť.
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Zbernicová sieť
Obrázok 1.3.4 Zbernicová sieť
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Namiesto úplného kruhu je zbernicová sieť jediným komunikačným kanálom
vedeným cez budovu alebo pracovisko. Každý koniec tohto kanálu je ‘utesnený’
ukončovacím prvkom.
Vedenie zdieľa každé zariadenie, ktoré je k nemu pripojené. Prenášané správy
prijímajú všetky zariadenia na zbernici, takže porucha jedného uzla neovplyvní
prevádzku siete. Zbernica je drahšia ako kruh a používa sa takisto tam, kde je
prvoradá spoľahlivosť. Zbernica funguje ako kruhová sieť, v ktorej môžu počítače
pracovať nezávisle alebo môžu zdieľať údaje a aplikácie.
CVIČENIE 11.3.1
Načrtnite štyri topológie LAN, ktoré sme opísali, a porovnajte ich s obrázkami v texte.
Ak je okienko činnosti príliš malé, použite vlastný papier.
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Hybridné siete
Rôzne sieťové topológie sa dajú spojiť dohromady, aby vytvorili hybridné siete.
Obrázok 11.3.5

Hybridná sieť
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11.3.1

OTESTUJTE SA

Pozrite sa na hybridnú sieť na obrázku 11.3.5 a zvýraznite rozdielne topológie, ktoré
sme prebrali.

Spájanie sietí
Siete sa spájajú dohromady:
• Mostom - zariadením, ktoré spája siete s podobnými protokolmi a
architektúrou. To znamená, že mosty môžu spájať dohromady kruhové siete alebo
dohromady zbernicové siete.
• Medzisieťovým počítačom - zariadením na spájanie sietí s odlišnými sieťovými
architektúrami a protokolmi, ktoré konvertuje formát údajov a protokol prenosu
každej siete LAN.
Príkladom je spojenie kruhovej a zbernicovej siete dohromady.
CVIČENIE 11.3.2
Preskúmajte počítače vo vašej vlastnej organizácii. Koľko sietí tam existuje? Opíšte
ich topológie. Prečo boli použité tieto konkrétne architektúry? Ako ovplyvnili
pracovné postupy užívateľov? (Ako predtým – neberte do úvahy internet).
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11.3 DIAĽKOVÁ SIEŤ (WAN - WIDE AREA NETWORK)
Diaľková sieť pokrýva oveľa širšiu oblasť ako siete LAN. Niektoré pokrývajú mesto,
krajinu alebo dokonca celú zemeguľu. Výsledok týchto väčších vzdialeností
znamená, že nielen skrútené vodiče a koaxiálne káble, ale takisto optické káble,
mikrovlnové a družicové stanice tvoria časť prenosovej trasy. Komunikačné kanály
sa prenajímajú alebo požičiavajú od operátorov ako napríklad vo Veľkej Británii
British Telecom alebo Mercury. Siete WAN sú spojené so sieťami LAN cez mosty.
11.4 SIETE S PRIDANOU HODNOTOU (VAN - VALUE ADDED NETWORK)
Siete WAN sú prevádzkované cez komunikačné kanály poskytované bežnými operátormi ako
napríklad BT alebo AT&T. Viacero organizácií vytvorilo vlastné siete WAN s prenajatými
linkami a zlepšeniami, ktoré znižujú náklady sústredením správ od viacerých užívateľov a ich
odoslaním ako jednej správy cez prenajatú linku alebo ktoré ponúkajú prostriedky
elektronickej pošty. Viacero užívateľov sietí WAN prenajíma zvyšné kapacity vlastných sietí
iným. Jedným takým príkladom je Mastercard, ktorá umožňuje svojim bankovým klientom
na celom svete vyrovnať ich účty každý deň s použitím Banknetu alebo internetbankingu vlastnej diaľkovej siete Mastercard. O sieťach WAN s týmito zlepšeniami sa hovorí, že
ponúkajú užívateľovi dodatočnú hodnotu a sú známe ako siete s pridanou hodnotou (VAN).
11.5 ARCHITEKTÚRA KLIENT/SERVER
Pozostáva z počítačov klientov, ako sú osobné počítače zdieľajúce prostriedky ako
napríklad databázy a programové vybavenie uložené na výkonnejších počítačoch serveroch. Kľúčovým prvkom tohto prístupu sú:
•
•
•
•
•
•

sieťové servery
stolové osobné počítače
programové vybavenie klienta
programové vybavenie servera
prostredie vývoja aplikácií
infraštruktúra vrátane telekomunikačných procesorov a médií.
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Najmodernejšie informačné systémy sú založené na tejto štruktúre, preto má veľký
význam. Stolové počítače sú klienti, ktorých obsluhuje výkonnejší počítač.
Programové vybavenie a údaje sa dajú uložiť na pevnom disku servera a vyhľadať,
keď ich klient vyžaduje. Toto umožňuje vysoký stupeň flexibility pri výbere toho, ako
a do akej miery rozložiť spracovanie medzi systémovými prvkami.
CVIČENIE 11.6.1
Boli ste požiadaní, aby ste sa zúčastnili na práci pracovnej skupiny vytvorenej na
preskúmanie problémov výberu novej obecnej dane. Na tejto akcii sa máte zúčastniť
spolu s ďalšími šiestimi ľuďmi. Všetci budete pracovať zo svojich vlastných
organizácií, ktoré sa nachádzajú po celej krajine. Ako by ste zvolili vhodnú
počítačovú sieť, ktorá by pomohla skupine pri jej prieskume a príprave predbežných
a záverečných správ? Ako by sa vaša voľba zmenila, keby ste všetci pracovali v
rámci tej istej inštitúcie a prečo? Ako by ste využívali sieť na vypracovanie
záverečnej správy?
Pre túto činnosť použite vlastný papier.
11.6.1

OTESTUJTE SA

1. Vysvetlite rozdiel medzi mostom a medzisieťovým počítačom.
2. Ako zistíte rozdiel medzi sieťami LAN, WAN a VAN?
3. Aké sú hlavné výhody a nevýhody budovania siete?
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Záver
Kapitola 11 vás mala uviesť do dôležitého predmetu budovania sietí. Je to však iba
úvod. Na ňom musíte stavať v ďalších troch kapitolách. Teraz by ste mali byť
oboznámení s tradičnou architektúrou sieťových systémov a mali byť schopní
posúdiť rôzne prístupy, ktoré sa môžu použiť.
Odkazy
P.Bocij, D.Chaffey,
A.Greasley, S.Hickie

2002

Business Information Systems (Podnikové
informačné systémy) Pitman Publishing

H.Clifton, A.Sutcliffe

1994

Business Information Systems (Podnikové
informačné systémy) Prentice Hall
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Kapitola 12
Sieťové normy a riadenie sietí
Kapitola 12 sa zaoberá sieťovými normami a otázkami súvisiacimi s riadením sietí
v organizáciách verejnej správy. Nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu, kde ste boli
uvedení do základných foriem siete. Jej preberanie by vám malo zabrať približne dve
hodiny.
12.1 CIELE
Ku koncu tejto kapitoly by ste mali dokázať:
• obhájiť potrebu sieťových noriem;
• opísať EDI;
• použiť príklady na vysvetlenie úlohy EDI v podnikateľskom prostredí;
• preukázať, ako počítačové siete umožnili decentralizáciu pamätí údajov;
• vedieť, ako výkonnejšie osobné počítače a komunikácie môžu viesť k
zmenšovaniu;
• zvoliť vhodnú metódu decentralizácie spracovania;
• vyhnúť sa možným nástrahám pri riadení sietí.
12.2 ÚVOD
Teraz už viete, že máme celý rad:
• komunikačných kanálov
• sietí
• počítačov a iných zariadení.
Táto rôznorodosť je užitočná pritom, aby nám pomohla vybrať si optimálny systém
pre naše potreby, ale robí ťažkým pospájať ich všetky dohromady. Ako užívatelia sa
nechceme otravovať s učením zložitých príkazov kvôli konvertovaniu údajov z iného
systému na formát, ktorý pozná náš systém: chceme vyvolať tieto údaje do nášho
počítača vždy vtedy, keď ich potrebujeme. Pre stav, kedy užívateľ nevie, odkiaľ jeho
údaje pochádzajú alebo či konverzuje s iným osobným alebo sálovým počítačom, sa
používa výraz transparentnosť.
Tento nedostatok zlučiteľnosti znamená zvýšené náklady a zníženie efektívnosti a
účinnosti sietí. Existuje viacero pokusov o vypracovanie jednej množiny noriem,
ktorými by sa riadili všetky oblasti sieťových protokolov a sieťových architektúr.
Pozrieme sa stručne na jeden prípadne dva tieto systémy. Nebude sa od vás
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vyžadovať, aby ste si zapamätali všetky normy, ale mali by ste vedieť, že existujú a
prečo sú dôležité pri vývoji informačných komunikačných systémov.
12.3 PREPOJENIE OTVORENÝCH SYSTÉMOV (OSI - OPEN SYSTEMS
INTERCONNECTION)
OSI je medzinárodná norma, ktorá definuje spojiteľnosť väzieb medzi počítačmi na
rôznych úrovniach. Jej cieľom bolo umožniť výmenu informácií v rámci sietí medzi
rôznymi počítačmi bez ohľadu na výrobcu. Vyvinula ju Medzinárodná organizácia pre
normalizáciu (ISO - International Standards Organisation) a dátové komunikácie
rozdelila do siedmich rôznych vrstiev, z ktorých každá má vlastný protokol. Protokol
je definícia spôsobu komunikácie medzi sieťovými prvkami, ktoré tvoria časť normy.
Obrázok 12.2.1

Sedem vrstiev architektúry komunikačných sietí OSI
Architektúra

Aplikačná vrstva – Poskytuje komunikačné služby pre aplikácie koncových
užívateľov.
Prezentačná vrstva –
Poskytuje vhodné formáty a kódy prenosu údajov.
Relačná vrstva –
Spúšťa, udržiava a končí reláciu, kde relácia zahrnuje signály
začiatku a konca a všetky aspekty činnosti vykonávanej
užívateľom.
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Transportná vrstva - Podporuje organizáciu a prenos údajov medzi uzlami v sieti.
Synchronizuje rýchle a pomalé zariadenia.
Sieťová vrstva Poskytuje primeranú trasu zriadením spojení so sieťovými
uzlami.
Linková vrstva Formátuje údaje do záznamu alebo rámca, vykonáva procedúry
detekcie chýb.
Fyzická vrstva Poskytuje fyzický prístup k prenosovej ceste a prenáša údaje z
jedného uzla do druhého.
Každá vrstva vo veľkej miere závisí od ostatných a má svoje špeciálne funkcie, ktoré
vykonáva. OSI nepredpisuje, ako sa služba v každej vrstve musí vykonávať:
stanovuje služby, ktoré musí každá vrstva mať. Riziko spočíva v tom, že budovatelia
sietí môžu vytvoriť siete, ktoré sú v súlade s modelom v každom ohľade, ale
nedokážu komunikovať medzi sebou.
Pre každú vrstvu sú potrebné podrobnejšie normy.
Pre konkrétne siete sa používajú ďalšie sieťové normy. Príklady zahrnujú
nasledovné:
• ISDN – digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN - Integrated Services
Digital Network)
• SMDS – komutovaná mnohomegabitová dátová služba (SMDS - Switched
Multimegabit Data Service)
• X.25
• Sieť Ethernet
• X.400
• X.500
• široké pásmo.
Pozrieme sa na niektoré z nich vo vzťahu k Internetu. S ostatnými sa možno
stretnete, keď sa budete zaoberať viac prácou s počítačmi. Nerobte si príliš starosti s
technickými aspektmi týchto noriem, všimnite si, kedy a kde sa zdajú byť relevantné
pre pracovné situácie.
12.4 ELEKTRONICKÁ VÝMENA DÁT (EDI - ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE)
EDI je elektronická výmena štruktúrovaných informácií medzi organizáciami s
použitím diaľkových sietí a je definovaná špeciálnou medzinárodnou normou (ANSI
X12/EDIFACIT). Zahrnuje prenos obchodných transakčných údajov cez
telekomunikačné linky medzi obchodnými partnermi (organizácie a klienti a
dodávatelia). Transakčné dokumenty ako napríklad faktúry, nákupné objednávky a
potvrdenky sa prenášajú elektronicky s použitím štandardnej úpravy dokumentov.
EDI výrazne znižuje a môže dokonca odstrániť potrebu, aby úradníci - ľudia tlačili,
posielali poštou, kontrolovali chyby a narábali s obchodnými dokumentmi. Výhody
takto predstavujú znížené náklady, rýchlejší tok transakcií, zvýšenú produktivitu,
zníženie hladiny zásob a väčšiu spokojnosť zákazníkov.
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Okrem týchto výhod sa EDI v niektorých oblastiach stala nevyhnutnou záležitosťou,
pretože firmy odmietajú jednať so zákazníkmi, ktorí nemajú prostriedky EDI.
CVIČENIE 12.4.1
Ako pomáha vyvíjanie noriem organizáciám pri vývoji zdokonalených sietí?
Pozrite sa na siete vo vašej inštitúcii a pokúste sa zistiť, aké normy sa používajú, ak
sa vôbec používajú?
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12.5 DÔSLEDKY SIETÍ A TELEKOMUNIKÁCIÍ NA RIADENIE
12.5.1

ROZLOŽENÉ - DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY

Pred rozhodnutím o rozložení prostriedkov spracovania informácií a rozhodovacích
právomocí v rámci organizácie je potrebné posúdiť viacero faktorov, z ktorých
najdôležitejšie sú nasledovné:
1. Majú oddelenia alebo odbory prostriedky, čo sa týka ľudského potenciálu a
vybavenia, na realizáciu ich vlastných rozhodnutí?
2. Dalo hlavné vedenie oddeleniam alebo odborom oprávnenie realizovať ich vlastné
rozhodnutia?
3. Sú pracovníci podpory centrálneho informačného systému ochotní pomáhať pri
plánovaní a riadení lokálnych informačných systémov?
Ak je odpoveď na ktorúkoľvek z týchto otázok nie, potom musia riadiaci pracovníci
zvážiť, či je rozumné pokračovať.
12.5.2

DECENTRALIZOVANÉ SPRACOVANIE

S poklesom nákladov na osobné počítače sa úmerne zvýšil ich výpočtový výkon.
Užívateľ osobného počítača môže teraz vykonávať mnohé z procesov a uložiť
mnohé z údajov, ktoré boli predtým vyhradené minipočítačom. V dôsledku toho
presunulo mnoho organizácií väčšinu alebo všetko spracovanie na osobné počítače
prepojené sieťou. Tento trend sa nazýva zmenšovanie. Určite poznáte z vlastnej
organizácie ako vám možnosť používať počítač pomáha okrem iného znižovať
nevyhnutný čas na danú prácu. .

Ďalšie výhody zahrnujú:
• Zvýšenú spoľahlivosť systémov, pretože ak má poruchu jeden počítač, ostatné
môžu ďalej pracovať a dokonca preberú časť záťaže nefunkčného počítača.
• Náklady na dátovú komunikáciu sa znížia, pretože veľký podiel práce pobočky
alebo oddelenia sa vykoná na miestne.
• Koncoví užívatelia môžu pracovať priamo s počítačom, pretože programové
vybavenie osobného počítača je obvykle oveľa optimálnejšie pre užívateľa ako u
minipočítača. To znamená, že koncoví užívatelia môžu riešiť mnohé zo svojich
potrieb na spracovanie informácií sami, zatiaľ čo stále majú prístup k iným
užívateľom a databázam organizácie, ak ich potrebujú.
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12.5.2.1

OTESTUJTE SA

Aké sú výhody a náklady zmenšovania používaných počítačov?

12.5.3

DECENTRALIZOVANIE ÚDAJOV

Keď sme rozložili svoje požiadavky na spracovanie informácií na miestne oblasti,
musíme sa rozhodnúť, čo urobíme s údajmi. Nie je to jednoduchá úloha a pre
finančného manažéra je dôležité rozumieť ťažkostiam v tejto oblasti, aby boli
schopní o probléme komunikovať s profesionálnym pracovníkom z oblasti
informačných technológií. Údaje spadajú do jednej z nasledovných dvoch kategórií:
• Miestne údaje, ktoré nie sú zaujímavé pre žiadne ďalšie oddelenie, odbor alebo
jednotlivcov, a preto sa dajú uložiť miestne, musia sa však primerane kontrolovať a
uložiť. Môže to byť napríklad tabuľkový procesor, ktorý potrebujete pre svoju prácu,
ale nikto iný ho potrebovať nemusí.
• Zdieľané údaje, ktoré požadujú iné oddelenia, odbory alebo jednotlivci a musia sa
uložiť tak, aby ich mohol vyhľadať ktokoľvek, kto ich potrebuje. Napríklad databáza
miestnych platcov dane, ktorú potrebujú zdieľať viacerí jednotlivci či oddelenia.
Zdieľané údaje sú tie, ktoré spôsobujú problémy. Kto údaje vlastní a kto má právo
ich zmeniť alebo vymazať? Kto rozhoduje o tom, kto môže mať prístup k údajom?
Údaje sa dajú uložiť centrálne na súborovom serveri rozdelene alebo opakovane.
Posúdime tri spôsoby, ktorými sa dajú uchovávať údaje.
• Centrálna súborová pamäť: Databáza sa uloží na centrálnom zdroji, ktorým môže
byť minipočítač alebo osobný počítač. Keď užívateľ požaduje prístup k databáze a
má primerané oprávnenie, môže k nej pristupovať cez sieť.
• Rozdelená databáza: Tu sa údaje ukladajú na mieste, kde sa najčastejšie
používajú. Napríklad to môže znamenať že najpoužívanejšou a často až
„preplnenou“ je hlavná účtovná kniha v rámci finančného oddelenia. Systém riadenia
databázy (DBMS - Database Management System) udržiava slovník údajov, ktorý
obsahuje presné miesto uloženia údajov. Ak uzol žiada o údaje, DBMS sa pozrie do
slovníka údajov, aby našiel miesto, kde sú uložené, vyhľadá ich a odovzdá do uzla.
Príkladom rozdelenej databázy by boli nemocničné oddelenia, strediská ako
napríklad hematológia a röntgen. Odborní lekári si vedú informácie o pacientoch,
ktoré potrebujú pravidelne, ale môžu si sťahovať dodatočné údaje z iných zdrojov,
aby získali úplný obraz. Čo sa môže týkať finančného manažmentu regionálnych
samospráv.
• Opakovanie: Pri opakovaných databázach sa úplné kópie všetkých údajov
udržiavajú na každom mieste. Pravidelne, aspoň raz za 24 hodín sa všetky zmeny v
databáze skopírujú na každé miesto. Táto metóda je veľmi užitočná pre malé
databázy alebo v prípade, kedy užívatelia môžu chcieť periodicky načítať údaje z
centrálnej databázy pre vlastné oprávnené účely.
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Rozhodnutie, akú metódu prijať, bude závisieť od viacerých faktorov ako napríklad
citlivosť údajov, riziká zámerného alebo náhodného poškodenia údajov, charakter
údajov a kultúra organizácie. Je pravdepodobné, že vy ako finančný manažér budete
do takéhoto rozhodovania, keďže sa dotýka finančných údajov, zapojený.
12.6 ODBORNOSŤ RIADENIA SIETÍ
Je chybou si myslieť, že každý, kto sa stará o osobný počítač, dokáže riadiť sieť, keď
založí sieťové karty do počítačov a natiahne dlhé káble po celej budove. Výber,
inštalácia a údržba siete vyžaduje starostlivosť odborníka. Sieť má mnoho
zaujímavých prvkov ako napríklad:
• zálohovacie súbory
• bezpečnosť
• riadenie prístupu
• údržba siete.
Sieť s približne 50 osobnými počítačmi bude vyžadovať správcu siete na plný
úväzok. Čiže úvahy o vybudovaní siete musia zahrnovať dostupnosť a náklady na
vhodného, kvalifikovaného správcu siete.
Môžem spojiť čokoľvek s čímkoľvek!
Toto je púhy výmysel. Mnoho ľudí je presvedčených, že sieť im umožní komunikovať
priamo s počítačmi Apple Macintosh, DOSom a OS/2. Okrem toho sa tiež
domnievajú, že ich aplikácia v EXCELi jednoducho vyberie záznam z DBASE 4
alebo makra Lotus 123.
Kvôli efektívnemu používaniu siete je potrebné vybrať si kompatibilné počítače a
skontrolovať, či balíky programového vybavenia budú skutočne fungovať v sieti,
ktorú máte na mysli.
Normalizácia
Už skôr sme hovorili o normách a pre kupujúceho (vás) je dôležité presvedčiť sa, že
všetka technológia a programové vybavenie budú nielen fungovať vo vašej sieti, ale
že sú takisto navzájom kompatibilné. Pomyslite na problémy, keď zistíte, že vaša
nová drahá laserová tlačiareň nie je kompatibilná s vaším programovým vybavením!
Nepokladajte odpoveď obchodníka automaticky za pravdu, žiadajte dôkaz, že sieť
bude podporovať všetko, čo k nej chcete pripojiť. Toto je vhodná doba, keď je veľmi
dôležité pamätať si pravidlo “nech si kupujúci dáva pozor”.
Bezpečnosť
Pri sálových počítačoch zodpovedajú za bezpečnosť systému odborní pracovníci,
ale pri sieťach prechádza veľká časť zodpovednosti na koncového užívateľa. Preto
je dôležité, aby ste vyškolili svojich pracovníkov, aby akceptovali určité etické normy
a vysvetlili im, aké skutočne dôležité sú heslá, zámky na osobných počítačoch a to,
aby neponechali zapnutý osobný počítač pripojený do siete bez dozoru.
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Najprv obchodná činnosť, potom technológia
Musíte chápať pojmy súvisiace so sieťami, aby ste mohli pomáhať pri inteligentnom
rozhodovaní ohľadne nákupov a údržby. Hoci nákup novej techniky bude pre vás
pravdepodobne dôležitý. Najdôležitejšou úlohou je však zistiť potreby z hľadiska
hlavných činnosti vašej organizácie. Ak sieť nedokáže podporovať tieto životne
dôležité potreby, potom je to číre mrhanie peniazmi a inými prostriedkami.
CVIČENIE 12.6.1
Pouvažujte o vlastnej organizácii. Využíva centralizovaný alebo decentralizovaný
prístup k spracovaniu údajov a informácií? Aké druhy sietí sa používajú? Ako sú
riadené? Kto je zodpovedný za každú sieť?
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Záver
Teraz, keď ste dokončili štúdium kapitoly 12, mali by ste rozumieť významu
sieťových noriem a tiež základných protokolov. Mali by ste dokázať posúdiť niekoľko
kľúčových otázok obsiahnutých v riadení sietí v organizáciách verejnej správy. Mali
by ste tiež využiť príležitosť a uviesť niektoré z týchto poznatkov do súvislosti s
vaším pracoviskom.
Odkazy
G.Held

1998

K.Laudon, J.Laudon

1995

T.Sheldon

1994

Understanding Data Communications:
From Fundamentals to Networking
(Pochopenie dátových komunikácií: Od
základov k sieťovaniu)
John Wiley
Management Information Systems:
Organization and Technology
(Manažérske informačné systémy:
Organizácia a technológia)
Prentice Hall International
LAN Times Encyclopedia of Networking
(Časy lokálnych sietí: Encyklopédia
sieťovania)
Osborne McGraw Hill
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Kapitola 13
Komunikácia
Kapitola začína preskúmaním základných pojmov komunikácie, skôr ako budeme
pokračovať skúmaním technickejších oblastí týkajúcich sa elektronickej komunikácie.
Uvádzame síce niektoré technické detaily, je však dôležité, aby ste sa na nimi príliš
nezdržiavali. Hlavné je pochopiť a posúdiť všeobecné zásady a nenechať sa príliš
zaťažiť technickými záležitosťami. Kapitola 12 je pomerne dlhá a jej preberanie vám
bude trvať asi tri hodiny. Ak nemáte k dispozícii toľko času, môžete rozdeliť celok na
konci časti 13.4 alebo 13.5.
13.1 CIELE
Na konci tejto kapitoly by ste mali:
• pochopiť základnú koncepciu komunikácie a štruktúru komunikačného systému,
• poznať tradičné formy komunikácie.

• poznať rôzne prostriedky elektronickej komunikácie a komunikačnej technológie,
• navrhnúť kritériá pre výber komunikácií v rámci danej situácie.
13.2 ÚVOD DO KOMUNIKÁCIÍ
Komunikovanie informácií je pre finančných manažérov veľmi dôležité. Analýza
údajov a produkovanie finančných informácií nemá veľký zmysel, ak ich nepoužijete
alebo nepostúpite iným na použitie. Všetci poznáme ľudí, ktorí si držia informácie pre
seba, lebo sú presvedčení, že znamenajú moc. Toto je však pravda iba vtedy, ak
ostatní ľudia vedia, že majú predovšetkým tieto informácie ako prví.
Komunikácia je prostriedkom, ktorým jedna osoba ovplyvňuje myslenie inej osoby.
Vysvetľovanie situácií, ukazovanie obrázkov ľudom, to všetko sú spôsoby, ktorými
komunikujeme s inými, aby sme ovplyvnili ich myšlienky a rozhodnutia. Slabá
komunikácia však môže mať veľmi vážne dôsledky pre odosielateľa a takisto
príjemcu.
Pri komunikácii existujú tri úrovne problémov:
• Technické sa týkajú správnosti prenosu dát.
• Sémantické sa týkajú toho, ako príjemca chápe a interpretuje správu odosielateľa.
• Efektívnosť sa týka úspechu komunikácie pri produkovaní požadovanej činnosti
alebo správania sa.
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Každú z nich posúdime pri preberaní tradičnej a elektronickej komunikácie v
nasledujúcich častiach. Predovšetkým sa stručne pozrieme na všeobecnú štruktúru
komunikačného systému.
Najjednoduchšia forma komunikačného systému má štyri prvky:
1. zdroj
2. komunikačný kanál
3. cieľ
4. správu.
Informácie putujú cez komunikačný systém nasledovným spôsobom.
Obrázok 13.2.1

Jednoduchý komunikačný systém

Zdroj Digitálny signál
Dekodér

Kódovacie zariadenie

Digitálny signál

Analógový signál

Šum

Prijímač
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Toto je v zásade jednoduchý komunikačný systém počítača s počítačom, ale
môžeme sa naučiť niektoré skutočnosti o všetkých komunikačných systémoch, keď
si postupne preberieme jednotlivé komponenty.
• Zdroj je vysielačom signálu. Je to stroj alebo človek a informácie bude mať uložené
vo forme, ktorej rozumie. Pre počítač je to v digitálnej forme, my používame
chemickú a elektrickú pamäť v mozgu a slová na papieri.
• Kódovacie zariadenie konvertuje informácie do formátu, ktorý je vhodný pre
prenosovú metódu. V počítačovom systéme je to modem. My ako ľudia môžeme
mať informácie vytlačené alebo zapísané čitateľným rukopisom alebo mať
pripravenú disketu so správou v systéme spracovania textu alebo použijeme
telefónny mikrofón.
• Analógový signál je zakódovaná informácia, v prípade telefónnych liniek pre
počítačový prenos a tiež pre prenos ľudského hlasu.
• Dekodér konvertuje údaje späť do digitálnych signálov pre počítač. Pre nás telefón
vráti signál do zvukovej formy a oko či ucho konvertuje napísané či počuté slovo
späť do chemických a elektrických impulzov.
• Prijímač je počítač alebo človek prijímajúci informácie.
• Šum je náhodné rušenie, ktoré môže spôsobiť stratu alebo chaos pri prenose
informácií. Atmosférické, magnetické rušenie, zle počuté slová, to všetko sú príklady
šumu.
CVIČENIE 13.2.1
S pomocou pojmov uvedených pri všeobecnom komunikačnom systéme sa pozrite
na komunikačný systém vo vašom vlastnom oddelení alebo odbore a pokúste sa
zistiť nasledovné:
(a) zdroj
(b) kódovacie zariadenie
(c) prenosový formát
(d) dekodér
(e) prijímač
(f) šum.
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13.3 TRADIČNÁ KOMUNIKÁCIA
Všetko s výnimkou najjednoduchších foriem živočíšneho života komunikuje s
pomocou signálov a zvuku kvôli vyjadrovaniu pocitov: zachovávame si túto
najtradičnejšiu zo všetkých komunikácií do dnešného dňa. Vskutku sa hovorí, že
najvyšší riadiaci pracovníci stále uprednostňujú komunikáciu tvárou v tvár a osobné
kontakty s celou sieťou kolegov, zamestnancov a partnerov. Ak vidíte niekoho, s kým
sa rozprávate, potom vám jeho gestá a posunky môžu poskytnúť dodatočné
nahliadnutie do jeho skutočných pocitov. Ľudia chcú často hovoriť ‘mimo záznamu’ o
veciach, ktoré by nechceli dať do vytlačenej podoby.
Táto forma komunikácie je stále veľmi dôležitá. Všetci trávime mnoho hodín na
stretnutiach kvôli rozširovaniu informácií a rozhodovaniu. Využívame krátke porady
na vysvetlenie cieľov a zámerov a s nimi súvisiacich informácií kolegom a
podriadeným a stretnutia na zverejnenie informácií, aby sme im poskytli spätnú
väzbu pri hodnotení ich úspešnosti v plnení kritérií.
Konferencie sú ďalším spôsobom oznamovania informácií širšiemu publiku,
spravidla ľuďom, ktorí sa zaujímajú o podobné oblasti činností. Jedna osoba tu
prezentuje svoje názory alebo výsledky výskumu a publikum počúva a na konci
prezentácie kladie otázky.

190

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

CVIČENIE 13.3.1
Do nasledujúceho okienka zapíšte toľko tradičných, neverbálnych metód
komunikácie, na koľko si dokážete spomenúť, a potom ich porovnajte s naším
zoznamom v ďalšej časti.

V priebehu tisícov rokov bola ústna tradícia jediným prostriedkom komunikácie.
Pokiaľ sa vzdelanie nestalo široko dostupným, ľudia si pamätali svoju históriu,
príbehy a úlohy naspamäť. S tým, ako sa život stával zložitejším a ľudia začali spolu
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žiť v spoločenstvách a nadväzovať kontakty s inými podobnými spoločenstvami, štát
už nemohol riadne fungovať bez zaznamenávania informácií, plánov a rozhodnutí.
Vynašlo sa teda písanie v rôznych formách v závislosti od štátu. Iba jedna veľká ríša
pravdepodobne fungovala bez vyvinutia písomného jazyka a to bola ríša Inkov v
Južnej Amerike, kde používali systém uzlov na šnúrach.
Ďalšie komunikačné schopnosti, ktoré boli vyvinuté a súvisia s písaním, sú kreslenie
a umenie. Písomná komunikácia umožňuje rozširovať informácie a pokyny bez
zmeny na veľké geografické vzdialenosti a tiež zabezpečovať historické záznamy.
Až do konca 19. storočia bol jediným spôsobom komunikácie osobný kontakt alebo
písané slovo v listoch, správach alebo účtovných knihách. Keď sa začalo s
prieskumami, cestovanie sa zjednodušilo a pokryté vzdialenosti sa zväčšili. Čas,
ktorý trvalo doručenie správ po celom známom svete, sa stal prekážkou včasnej
komunikácie.
Telegraf (1832), poštová služba s jednotným poštovným vo výške 1 penny (1840),
telefón (1876) a bezdrôtový prenos (1895) výrazne urýchlili prenos informácií a teraz
sa považujú za súčasť tradičného komunikačného prostredia.
Knihy, časopisy, noviny, televízia a rádio sú ďalšie spôsoby šírenia informácií, ktoré
považujeme v súčasnosti za tradičné. V týchto prípadoch sú informácie dostupné pre
všetkých, ktorí zaplatia za ich získanie. Toto je neosobný spôsob oznamovania
informácií a umožňuje príjemcom informácie prevziať alebo neprevziať ich, podľa
vlastného rozhodnutia.
Počítače viedli k informačnej explózii: naše tradičné metódy komunikácie s údajmi sa
ukázali byť príliš pomalé na to, aby dokázali držať krok, a v telekomunikáciách
prebehol veľký vývoj, aby sa vyrovnali rýchlosti počítačov.
13.4 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
Tradične sú telekomunikácie prenosom informácií na veľké vzdialenosti cez telefóny,
telegraf, rádio alebo televíziu. Dátové komunikácie sú prenosom údajov alebo
informácií medzi počítačmi alebo zariadeniami súvisiacimi s počítačom. Počítače
teraz dokážu spracovať mnoho druhov informácií a táto schopnosť spolu s
pokračujúcim klesaním cien integrovaných obvodov vedie k integrácii hlasov, textu,
dát a obrazov. Takáto integrácia vedie ku koncepcii informačných sietí, ktoré
spracujú informácie a oznamujú ich elektronicky v akomkoľvek formáte cez bežné
médium. Príkladom je telefónny systém pôvodne vyvinutý na prenos hlasu, teraz
však zabezpečuje prenos obrazu a dát vo veľmi zložitých, rozložených informačných
systémoch.
13.5 TELEKOMUNIKAČNÉ KANÁLY
Zariadenia a tiež ľudia dokážu prenášať informácie iba vtedy, ak sú spojené
komunikačným kanálom. Tento kanál je prenosovou cestou pre:
• elektrické,
• elektromagnetické,
• optické signály.
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Média sa dajú rozdeliť na riadené a neriadené. Riadené médiá zahrnujú tradičné
káble a vodiče, zatiaľ čo neriadené média pokrývajú vývoj družicovej a mikrovlnnej
technológie.
Kanálové médiá
Pre prenos signálov cez komunikačný kanál musí existovať fyzické médium. Teraz
sa naň pozrieme. Začneme s najlacnejším najjednoduchším a postupne prejdeme
na najdrahšie a komplikované. Pritom prediskutujeme argumenty v prospech alebo
proti konkrétnemu médiu. Neočakáva sa od vás, že si zapamätáte všetky technické
detaily, ale mali by ste v každom prípade poznať ich silné a slabé stránky.
Skrútený vodič
Tí z vás, ktorí ste inštalovali svoje vnútorné telefónne linky, budú poznať tento druh
média. Medený vodič je pokrytý izolačným obalom a je skrútený po pároch. Niekedy
sú skrútené páry zviazané dohromady a pokryté ďalšou izoláciou, ktorá znižuje
rušenie (šum) vo vodičoch a z vonkajších zdrojov.
Ale ako vie každý, kto mal skrížené linky alebo praskoty a šumy, kvôli ktorým bol
rozhovor takmer nemožný, že rušenie je jednou z nevýhod tohto média. Skrútený
vodič je úspešný na krátke vzdialenosti a mimo možného rušenia, ako sú výkonné
elektronické a magnetické polia. Existuje limit objemu údajov, ktoré sa dajú preniesť
po tomto druhu kanála (10 miliónov bitov za sekundu cez zopár stoviek metrov bez
akéhokoľvek rozšírenia), je však postačujúci pre priemerného užívateľa v lokálnej
počítačovej sieti v rámci úradu (LAN).
Koaxiálny kábel
Toto médium je známe tým z vás, ktorí sa zblízka podívali na televíznu anténu.
Neodporúčame vám rozoberať svoju anténu, ale keď najbližšie navštívite obchod s
elektrickými potrebami, pozrite sa na koaxiálny kábel. Zistíte, že je tam hrubý
medený vodič v strede obklopený niekoľkými vrstvami izolácie a vodič.
Koaxiálny kábel, ktorý je drahší ako skrútený vodič, má nasledovné výhody:
• menej podlieha rušeniu,
• je veľmi pevný a bežne sa kladie na dno oceánu alebo pod zem,
• je vhodný pre lokálne siete v rámci pracoviska,
• môže prenášať oveľa viac údajov naraz ako skrútené vodiče.
Optické vlákno
Koaxiálny kábel sa na veľké vzdialenosti nahradzuje najnovšou formou kabeláže optickým vláknom. Ak máte káblovú televíziu, možno viete, že takýmto spôsobom je
privedená do vášho domu.
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Tieto káble sú vyrobené zo zväzkov optických vlákien hrubých ako ľudský vlas. Na
prenos informácií sa používajú laserom generované svetelné impulzy namiesto
elektrických impulzov.
Výhody optických káblov pred koaxiálnymi káblami a skrútenými káblami sú:
• sú ľahšie z hľadiska hmotnosti,
• môžu prenášať oveľa viac informácií,
• sú úplne necitlivé na elektromagnetické rušenie,
• sú vysoko odolné voči odpočúvaniu: akýkoľvek pokus o preniknutie do vlákna
okamžite preruší svetelný signál a je okamžite spozorovaný,
• majú nižšiu spotrebu,
• dátová chybovosť je oveľa nižšia.
Nevýhody zahrnujú:
• vysoké náklady na výrobu a inštaláciu (hoci klesajú),
• je takmer nemožné spájať káble, aby sa urobili prípojky.
Optické káble sa najčastejšie používajú pri prenose informácií na veľké vzdialenosti
a iba zriedkavo v lokálnych sieťach. Vo väčšine telefónnych sietí koaxiálne a
skrútené káble optickými a ich ceny klesajú.
13.5.1

OTESTUJTE SA

V nasledujúcich okienkach zoraďte v zostupnom poradí tri vyššie uvedené médiá z
hľadiska nákladov, rýchlosti a odolnosti voči šumu.
NÁKLADY

RÝCHLOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI ŠUMU
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Okrem médií drôtového prenosu sa používa na prenos vesmírny priestor a prenos
s pomocou elektromagnetických vĺn. Tieto médiá sú známe ako neriadené. Všetci
poznáme túto formu technológie založenú na využívaní družíc ako prenosového
médiá pre televízie a mobilné telefóny.
Mikrovlné systémy
Všetci sme zvyknutí vidieť veže na vysokých kopcoch zakryté parabolickými
anténami v tvare kužeľa na prenos mikrovlných impulzov. Tieto systémy používajú
mikrovlny vysokej frekvencie na prenos a prijímanie informácií.
Výhody mikrovlných vysielačov:
• sú veľmi úspešné na dlhé vzdialenosti,
• sú veľmi užitočné v ťažkom teréne,
• majú vysoké prenosové rýchlosti,
• sú cenovo priaznivé.
Nevýhody mikrovlných systémov zahrnujú:
• signály sa šíria priamočiaro a vyžadujú retranslačné stanice na ich zber, zosilnenie
a opakovaný prenos do ich cieľa;
• stanice musia byť v priamom dohľade, a preto sa obvykle umiestňujú na vysoké
veže na vysokých kopcoch;
• ľahko podliehajú atmosférickému rušeniu;
• pretože používajú rádiové vlny, signály sa dajú ľahko odpočúvať.
Komunikačné družice
Komunikačná družica pôsobí ako retranslačná stanica pre signály vysielané z
pozemných staníc, a v dôsledku toho robí prenos dát okolo sveta priamočiarejším.
Mikrovlny sa zhromažďujú, zosilňujú a opakovane vysielajú z družice na pozemnú
stanicu. Družica môže prenášať údaje cez oceány bez potreby priamej dohľadnosti
staníc. Každá družica sa nachádza na geostatickej obežnej dráhe (stacionárnej) 35
900 km nad Zemou a dokáže prenášať veľké objemy informácií vysokou rýchlosťou.
Hlavnou nevýhodou komunikačných družíc je časové oneskorenie spôsobené
obrovskými vzdialenosťami. Každý, kto telefonoval s niekým v Austrálii alebo v
Kanade, pozná časové oneskorenie medzi tým, kedy sa niečo do telefónu povie a
kedy správu počuť na druhom konci. Vývin v oblasti telekomunikačných technológií
pomáha toto oneskorenie znižovať, napriek tomu pri diaľkových prenosoch je stále
určitým problémom. Ďalšou nevýhodou je to, že signál sa dá ľahko odpočúvať i keď I
v tejto oblasti ochrana kódovaním pomáha riziko redukovať.

Tak ako pri káblovom prenose sa na nahradenie mikrovlnných signálov využívajú
lasery.
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13.5.2

OTESTUJTE SA

1. Aké sú výhody a obmedzenia komunikačných družíc?
2. Priraďte ďalej uvedeným pojmom správnu definíciu:
(i) telekomunikácie (iii) informačné siete
(ii) dátová komunikácia (iv) komunikačný kanál.
(a) Prenosová cesta pre elektrické alebo optické signály.
(b) Elektronické spracovanie a komunikácia vo forme textu, obrazov, hlasu a dát cez
bežné média.
(c) Prenos informácií cez telefón, rádio, televíziu alebo telegraf na veľké vzdialenosti.
(d) Prenos informácií medzi počítačmi alebo zariadeniami súvisiacimi s počítačmi.
13.6 KOMUNIKAČNÁ TECHNOLÓGIA
Na problém prepojenia sa pozrieme v inej časti, tu sa pozrieme niektoré technológie,
ktoré umožňujú informačným systémom komunikovať na krátke a veľké vzdialenosti
a tiež na zariadenia, ktoré posielajú a prijímajú údaje.
Modemy
Modem pochádza zo skrátenia pojmu modulátor-demodulátor. Je to zariadenie,
ktoré konvertuje digitálne signály na analógové a analógové späť na digitálne.
Pôvodne boli modemy zariadenia, ktoré stáli medzi zdrojom alebo prijímačom a
telefónom. Teraz však existujú modemové karty, ktoré sa zasunú do vnútra
zariadenia a telefónny konektor sa zastrčí priamo do karty na zadnej strane
zariadenia.
Obrázok 13.6.1

Modem, digitálny signál, analógový signál, modem
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Modemy konvertujú digitálne signály na analógové signály a naopak.
Modemy sú najpopulárnejšie technické zariadenia na prenos dát, ktoré sa používajú.
Prečo? Pretože telefónny systém je založený na rozsiahlej káblovej sieti, a preto je
najpohodlnejším spôsobom prenosu údajov. Problémom však je, že bol navrhnutý
na prenos hlasu. Analógový signál, ktorý má vlnovú formu, na ktorú je naložená
informácia, je dobre prispôsobený ľudskému hlasu, ale nie digitálnemu signálu
počítača, a tak je potrebný modem na to, aby sa urobili transformácie.
Špecializované modemy dokážu zvládnuť prenosové rýchlosti až do 33 200 bitov za
sekundu. Rozšírenie spojov z optických vlákien, ktoré nakladajú s dátami v digitálnej
forme, spôsobí prípadnú ďalšiu neú činnosť modemov.
Osobné počítače (PC) sú obvykle spojené priamo s telefónom, a preto modem
postačuje. Ak však chceme zhromaždiť informácie z viacerých osobných počítačov a
potom ich preniesť do iného počítača, v takom prípade potrebujeme zložitejšie
zariadenie, aby sme plne využili komunikačný kanál.
Pozrieme sa na dva príklady:
• Multiplexory: Širokopásmové komunikačné kanály majú kapacitu prenášať mnoho
správ naraz. Multiplexory umožňujú využívať túto kapacitu viacerým užívateľom tým,
že ju spoločne používajú. Bez takýchto zariadení by komunikačné kanály boli
neobsadené až 90% času.
Multiplexor spája prenos tak, že viacero terminálov môže spoločne používať rovnaký
komunikačný kanál.
Multiplexor spája prenosy z niekoľkých terminálov na jednom konci komunikačného
kanála a podobná jednotka na druhom konci správy oddelí.
• Predradený procesor: Sálový počítač a minipočítače musia komunikovať s
viacerými terminálmi naraz. Ak majú vykonávať úlohy
• kontroly chýb,
• synchronizácie signálov a
• vyvolávania terminálov, aby sa zistilo, či sú pripravené posielať alebo
prijímať údaje,
zostalo by veľmi málo času na uskutočnenie akéhokoľvek spracovania údajov.
Predradený procesor je teda menší počítač, ktorý spracováva všetku bežnú
komunikáciu medzi hlavným počítačom a vzdialenými terminálmi, kontroluje
oprávnenie užívateľov na používanie systému a vedie záznamy o aktivite užívateľov.

Koncentrátory a skupinové radiče sú zariadenia na základe mikroprocesorov s
vyrovnávacou pamäťou, ktoré sú riadené komunikačnými programami.
• Koncentrátory spájajú mnoho liniek s malou rýchlosťou do jedného kanálu s
vysokou rýchlosťou pomocou vyrovnávacej pamäti a smerujú dáta do ich správneho
cieľa.
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• Skupinové radiče spájajú skupiny zariadení do jedného komunikačného kanála.
Radič vyzýva každý terminál po rade, aby zistil, či má na poslanie nejakú správu.
13.6.1

OTESTUJTE SA

Ako zlepšujú multiplexory a skupinové radiče efektívnosť komunikačných sietí?

CVIČENIE 13.6.1
Prečo modem postačuje v celom rade požiadaviek na prenos informácií? Používa
vaša vlastná inštitúcia komunikačné zariadenia? Ak áno, aké kritériá sa použili na
zabezpečenie správneho výberu?
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Terminály
Zariadenia, ktoré sa používajú na zadávanie alebo prijímanie údajov v informačnej
sieti, sa nazývajú terminály. Niektoré sú striktne obmedzené na funkcie vstupu a
výstupu a nazývajú sa neinteligentné terminály. Iné majú mikroprocesorový výkon a
nazývajú sa inteligentné terminály. Pozrieme sa veľmi stručne na niektoré z
najbežnejších dostupných terminálov.
• Obrazovkové terminály: Každý, kto používa moderné osobné počítače, bude
poznať kombináciu klávesnice a obrazovky. Hoci existujú obrazovkové terminály so
špecifickou funkciou, sú to spravidla osobné počítače, ktoré môžu pracovať cez
komunikačnú linku takisto ako terminály.
• Transakčné terminály sú navrhnuté pre aplikácie dopytu a odozvy ako napríklad
riadenie zásob a zhromažďovanie transakčných údajov pri vytváraní údajov.
Teoreticky sa s týmito úlohami dokáže vyrovnať akýkoľvek terminál, ale transakčné
terminály majú často snímače čiarového kódu alebo snímače magnetického prúžku
ako zabudovanú časť terminálu, aby sa údaje nemuseli zadávať cez klávesnicu, lebo
je to proces mimoriadne náchylný chybám.
• Terminály pre diaľkový vstup prác (RJE - Remote-job-entry) sú navrhnuté na
spracovanie veľkých objemov zhromaždených údajov, vstupov, overených a
dávkovaných na prenos do ústredného počítača. RJE majú spravidla veľký objem
vnútornej pamäti a obmedzenú inteligenciu, ktorá im umožňuje vykonávať isté
základné kontroly overenia a potvrdenia platnosti údajov, ktoré sa zadávajú.
• Emulácia terminálu: Dnes je takmer vždy možné nahradiť osobný počítač
terminálom. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je prevádzkovať programové
vybavenie, ktoré zabezpečí, že hlavný počítač pokladá osobný počítač za jeden zo
svojich vlastných terminálov. Všetci výrobcovia počítačov ako napríklad ICL, DEC a
IBM poskytujú programové vybavenie emulátora terminálov, pretože vedia, že
užívatelia nebudú chcieť kupovať osobné počítače pre osobné práce alebo prácu v
rámci oddelenia, a terminály na úlohy, ktoré vyžadujú centrálne spracovanie. Okrem
toho mnoho ľudí nemá na stoloch dosť miesta pre dva počítače.
Ďalšou výhodou je, že užívatelia osobných počítačov si môžu zaviesť údaje z
ústredného zdroja a vložiť ich do vlastných aplikácií. Keď je osobný počítač v režime
emulátora, bežné aplikácie osobného počítača žiaľ spravidla nie sú dostupné. To
znamená, že užívateľ sa musí naučiť používať často nezrozumiteľné príkazy
centrálneho počítačového systému, aby využíval tieto prostriedky.
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CVIČENIE 13.6.2
Pozrite sa na vlastnú organizáciu a pokúste sa zistiť aspoň tri úlohy, ktoré by boli
vhodné pre každý druh terminálu. Zdôvodnite svoj výber. Ak nedokážete nájsť
vhodné úlohy pre niektorý konkrétny terminál, vysvetlite, prečo je to tak.
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CVIČENIE 13.6.3
Prišli sme k záveru nášho pohľadu na tradičné a elektronické komunikácie. Ako sa
rozhodujete v osobnom a pracovnom živote medzi použitím tradičných alebo
elektronických komunikácií? Ako sa vaše rozhodnutia zmenili v priebehu posledných
piatich rokov? Po preštudovaní ďalšieho celku, ktorý sa zaoberá Internetom, budete
možno chcieť zrevidovať odpoveď na túto otázku.

201

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

13.7 VÝBER KOMUNIKÁCIE
Stručne posúdime spôsob výberu vhodnej komunikačnej metódy. Skôr ako budeme
pokračovať, vymenujte si kritériá, ktoré by ste považovali za vhodné.
Ako finančný manažér z oblasti verejnej správy sa musíte dívať na telekomunikácie
nielen ako na metódu elektronickej komunikácie, ale takisto ako na prostriedok
zlepšenia komunikácie a spojiteľnosti organizácie a ako na rozhodujúci prvok
investícií do technológie. V dôsledku toho budete musieť vedieť odhadnúť:
(i) potenciálne výhody a problémy telekomunikácií,
(ii) spôsob plánovania a realizácie primeranej úlohy telekomunikácií v organizácii.
Dobré telekomunikácie môžu mať tri hlavné vplyvy na prevádzku organizácie:
1. znižujú čas potrebný na vykonanie transakcií;
2. znižujú akékoľvek obmedzenia, ktoré vznikajú kvôli geografickým vzdialenostiam;
3. vedú k reštrukturalizácii obchodných metód a vzťahov s dodávateľmi a
zákazníkmi.
Žiadna z týchto zmien sa neuskutoční, ak nemáte stratégiu, ktorú chcete realizovať.
Existuje viacero kritérií, ktoré sa dajú použiť na meranie úspešnosti alebo zlyhania
vášho plánu:
• Spoločné používanie prostriedkov. Kedy je potrebné spoločne používať dáta?
Najmä ak užívatelia nepracujú v bezprostrednej blízkosti, je rozumné ukladať
informácie na jednom mieste a využívať telekomunikácie, aby sa umožnil prístup k
užívateľom. Takže vzniká očividná otázka, či dokážu naše informačné systémy
vzájomne spoločne používať technické vybavenie, programové vybavenie a údaje?
Ak áno, potom by sa mala účinnosť a efektívnosť užívateľov a riadiacich pracovníkov
zlepšiť.
• Dostupnosť noriem. Existujú normy pre všetky prvky telekomunikácií, ktoré
potrebujete pre podporu požiadaviek vašej organizácie? Odpoveď na túto otázku
znie takmer iste nie. Pozrite sa spätne na jednotlivé časti a spomeňte si na normy, o
ktorých sme hovorili. To znamená, že riadiaci pracovníci sa budú musieť pokúsiť
vyvodiť spôsob, akým môžu nové normy ovplyvniť ich systémy.
• Realizácia telekomunikačných systémov. Tu je potrebné posúdiť otázku, ako
zabezpečiť, aby výhody telekomunikácií dosiahli všetkých koncových užívateľov.
Dajú sa koncoví užívatelia začleňovať do systémov po etapách? Musíte sa zbaviť
terajších systémov a začať odznova? Ak je vaša stratégia správna, potom by ste
mali dokázať postupne zavádzať nových užívateľov a prostriedky bez narušenia
práce terajších užívateľov.
• Bezpečnosť a spoľahlivosť. Ako často v minulosti ste prijímali opatrenia voči
nespoľahlivým systémom, ktoré vám spôsobili problémy, tak že ste realizovali svoje
vlastné osobné systémy? Ak systémy nie sú spoľahlivé, potom sa efektívnosť a
účinnosť namiesto zlepšenia zníži. Ak organizácia začne využívať telekomunikácie,
potom sú pre úspešnosť organizácie bezpečnosť a spoľahlivosť rozhodujúce.
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• Riadenie telekomunikačných systémov. Dokážu súčasní pracovníci v oblasti
informačných systémov riadiť siete? Ako to môžete povedať? Majú technické
vedomosti na inštalovanie technického, programového vybavenia a údajov? Dokážu
udržiavať systém, riešiť prevádzkové problémy a zabezpečiť zachovanie
bezpečnosti siete? Od spoľahlivosti a bezpečnosti sa odvíja ‘zdravie’ sietí, ktoré je
životne dôležité pre prosperitu organizácie.

CVIČENIE 13.7.1
Napíšte stručnú správu o telekomunikačných systémoch dostupných vo vašej
organizácii. Mali by ste zodpovedať nasledovnú otázky:
(a) Koľko druhov sietí máte a ako komunikujú?
(b) Kto je zodpovedný za plánovanie komunikačných systémov?
(c) Prejdite si vyššie uvedené kritériá a vysvetlite, v ktorých sú vaše telekomunikačné
systémy úspešné a v ktorých nie.
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Záver
Kapitola vám mala poskytnúť niektoré užitočné pohľady na charakter komunikácií a
to, ako súvisia s elektronickou komunikáciou. Mali by sme vám pripomenúť radu,
ktorú sme vám dali na začiatku, aby ste sa nezaplietli príliš do technických
podrobností, ale zamerali sa na základné pojmy, zásady a ich uplatňovanie v oblasti
verejnej správy.

Odkazy
G.Held

1998

K.Laudon, J.Laudon

1995

Understanding Data Communications: From
Fundamentals to Networking (Chápanie
dátovej komunikácie: Od základov k
sieťovaniu)
John Wiley
Management Information Systems:
Organization and Technology (Manažérske
informačné systémy: Organizácia a
technológia)
Prentice Hall International
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ODPOVEDE NA OTESTUJTE 1-10
OTESTUJTE SA 1
1. • Bezpečnosť: Sálový počítač monitoruje a riadi prístup k podnikovým databázam
na rôznych úrovniach. Bezpečnosť v rámci osobných počítačov je naopak stále
slabá.
• Zálohovacie prostriedky: Zálohovanie údajov a informácií zabezpečuje počítač a
odborní pracovníci. Zálohovanie osobného počítača spravidla závisí od užívateľa,
ktorý môže zabudnúť alebo mu nikdy nikto nepovedal, aké dôležité sú zálohové
kópie.
• Dávkové spracovanie: Systémy, ktoré vyžadujú veľké objemy údajov a
spracovania údajov, zvládne rýchlejšie sálový počítač ako mikropočítač.
• Veľké objemy zložitých výpočtov: Vedecký a technický výskum vyžaduje
obrovské množstvo analýz a simulácií. V tomto prípade je sálový počítač stále
rýchlejší ako mikropočítač.
2. Superpočítač.
3. Minipočítač alebo počítač stredného rozsahu.
4. (ii).
OTESTUJTE SA 2
Výhody zahrnujú: podpora pre procesy rozhodovania v organizácii; zlepšený čas
odozvy; jednoduchý prenos údajov medzi počítačmi; zakúpenie licencií pre
pracovisko alebo dohôd o viacerých kópiách pre programové balíky, ktoré znižujú
možnosť výroby nezákonných kópií; podpora vytvárania strategických zväzkov.
OTESTUJTE SA 3
Obrázok 39 (hotový)
OTESTUJTE SA 4
1. Most je zariadenie pre spájanie sietí, ktoré majú podobné protokoly a architektúru,
zatiaľ čo medzisieťový počítač spája dohromady siete s rôznymi architektúrami a
protokolmi. Medzisieťové počítače musia dokázať konvertovať prenosové protokoly
každej lokálnej siete a dátové formáty na formu zrozumiteľnú pre ostatných.
2. Lokálna počítačová sieť sa používa na krátke vzdialenosti, spravidla v rámci
jedného pracoviska, a je súkromným majetkom. Diaľkové počítačové siete sa
používajú na spojenie užívateľov, ktorých delia veľké vzdialenosti alebo dokonca
kontinenty. Väčšina diaľkových sietí využíva bežných operátorov ako napríklad BT
alebo Mercury na poskytnutie komunikačných kanálov, ale niektorí väčší užívatelia
vlastnia svoje vlastné komunikačné kanály. Siete s pridanou hodnotou poskytujú
zákazníkom diaľkových sietí dodatočné služby, ako je elektronická pošta alebo
bankové služby.
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3. Výhody
• Nižšie transakčné náklady vďaka nižšej potrebe ľudských vstupov.
• Zdokonalené spoločné používanie informácií a zdrojov technického vybavenia.
• Znížené náklady prostredníctvom spoločného používania technického a
programového vybavenia.
• Skrátený čas na komunikáciu v porovnaní s tradičnými metódami ako napríklad
klasická poštová služba.
• Zvýšená bezpečnosť údajov, ktoré sú zálohované na súborových serveroch, a v
dôsledku obmedzenia prístupu prostredníctvom mien a hesiel užívateľov.
Nevýhody
• Prílišná závislosť od sietí pre aplikácie kritické z hľadiska úloh.
• Náklady na počiatočné zriadenia a správu.
• Problémy počas úvodného nastavovania a údržby.
• Znížená bezpečnosť v dôsledku viacerých vonkajších prístupových bodov do
siete v diaľkových sieťach a cez Internet.
OTESTUJTE SA 5
(a) Nesprávne - transparentnosť.
(b) Správne.
(c) Správne.
OTESTUJTE SA 6
Výhody zahrnujú: zvýšenú spoľahlivosť systémov; zníženie nákladov na dátové
komunikácie; udelenie zodpovednosti koncovému užívateľovi za riešenie jeho
niektorých informačných potrieb. Neposudzovali sme náklady priamo, ale mali by ste
si byť vedomí nákladov na zariadenie, pracovníkov siete, rizika dátovej bezpečnosti
a možnosti dvojitej práce, pretože jednotlivci a oddelenia riešia rovnaké informačné
problémy rôznymi a často nekompatibilnými spôsobmi.
OTESTUJTE SA 7
(i) a
(ii) c
(iii) e
(iv) a
(v) h.
OTESTUJTE SA 8
NÁKLADY

RÝCHLOSŤ

ODOLNOSŤ VOČI ŠUMU

OPTICKÝ KÁBEL
KOAXIÁLNY KÁBEL
SKRÚTENÝ VODIČ

OPTICKÝ KÁBEL
KOAXIÁLNY KÁBEL
SKRÚTENÝ VODIČ

OPTICKÝ KÁBEL
KOAXIÁLNY KÁBEL
SKRÚTENÝ VODIČ

OTESTUJTE SA 9
1. Výhody: prenos údajov na obrovské vzdialenosti; keď je potrebná nová sieť,
nanajvýš bude potrebná jedna nová pozemná stanica.
Nevýhody: časové oneskorenie; ľahko sa dajú odpočúvať.
2. a. (iv)
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b. (ii)
c. (i)
d. (iii)
3. a. Nesprávne.
b. Správne.
c. Správne.
d. Nesprávne (30-50 km).
e. Nesprávne.
f. Správne.
OTESTUJTE SA 10
Multiplexory umožňujú viacerým užívateľom súčasne využívať dostupnú kapacitu
prostredníctvom jej spoločného využívania. Bez takých zariadení by komunikačné
kanály boli nevyužité až do 90% času. Skupinové radiče spájajú skupiny zariadení
do jedného komunikačného kanála. Radič vyzýva porade každý terminál, aby zistil,
či nemá správu na odoslanie.
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Kapitola14
Internet
Kapitola 14 je mimoriadne dôležitá a mala by vás uviesť priamo do centra diania z
hľadiska zhodnotenia spôsobov, akými sa informačné systémy a využívanie
počítačov vyvíjali v posledných rokoch. Ak už máte skúsenosti s používaním
Internetu, a v takom prípade vám väčšina tohto celku môže pomôcť usporiadať si
niektoré z myšlienok a poznatkov, ktoré máte. Ak ste Internet doteraz nepoužívali,
toto je dobrý podnet, aby ste s tým začali. Neexistuje náhrada za bezprostrednú
skúsenosť s pripojením sa do Internetu, čo vám v štúdiu veľmi pomôže. Tento celok
by mal trvať približne dve hodiny, ale ak sa budete pripájať, môže to trvať oveľa
dlhšie. Buďte opatrní pri narábaní s časom.
14.1 CIELE
Po dokončení tejto kapitoly dokážete:
•

vysvetliť, ako sa dá Internet používať a aké výhody sa z neho dajú získať;

•

opísať hlavné problémy súvisiace s používaním Internetu;

•

opísať, ako sa intranet dá používať na podporu činnosti vašej organizácie vrátane
elektronického obchodu známeho pod názvom e-commerce a v oblasti verejnej
správy e-government;

•

vyhodnotiť potenciál pre používanie Internetu a intranetov v rámci organizácií
verejnej správy.

14.2 ÚVOD
Táto kapitola je pomerne priamočiara a dá sa rozdeliť do troch hlavných
pododdielov. Malo by vám to pomôcť pri plánovaní prístupu a odhade času
potrebného na štúdium.
1. Čo je internet?
2. Aplikácie internetu – výhody a problémy
3. Intranety
14.2 ČO JE INTERNET?
Najvhodnejšie je začať s určitými základmi a definíciami kľúčových pojmov, ktoré sa
bežne používajú pri odkazoch na Internet a jeho používanie. Niektoré z týchto
termínov nie sú chápané úplne presne napriek ich širokému používaniu a existujú
tiež isté nesprávne výklady, ktoré pravdepodobne vyžadujú vyjasnenie na začiatku.
Na konci manuálu je aj slovník, ktorý vám môže byť užitočný.
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Internet je celosvetová sieť počítačov. Odhady sa líšia, ale má stovky miliónov
užívateľov s mesačnou mierou rastu od 8 do 15 % mesačne. Pôvod Internetu je v
obrannej stratégii americkej vlády, ktorá sa pokúšala zabrániť prípadným problémom
pri spoliehaní sa na koncovú komunikáciu. Vytvorenie viacnásobných
komunikačných trás znamenalo rozšírenie potenciálnych trás a menšiu
pravdepodobnosť závažnej poruchy. Táto koncepcia vyrástla do masívneho
systému, začínajúc obranou a prechodom do akademickej oblasti, skôr ako sa
zaangažovala verejnosť a komerční užívatelia. Neexistuje žiadny orgán, ktorý by si
mohol nárokovať vlastníctvo Internetu a jeho prepojenie sa riadi prijatými
technickými protokolmi.
Internet pozostáva z mnoho tisíc veľmi výkonných hlavných počítačov, ktoré sú
trvalo spojené. Každý, kto má počítač a modem, sa môže pripojiť do siete cez
štandardnú telefónnu linku.
Celosvetová sieť - World Wide Web je interaktívny hypertextový informačný a
komunikačný systém, ktorým sa dá požiadať o prístup k zdrojom na internete. Na
pohybovanie sa po webe sa vyžaduje programové vybavenie na prehliadanie
webových súborov ako napríklad Netscape a dá sa pohybovať z jedného dokumentu
alebo zdroja do druhého kdekoľvek na svete s použitím hypertextových odkazov.
Definície
Internet je fyzická sieť, ktorá spája počítače na celom svete. Tvorí ju infraštruktúra
serverov a komunikačných liniek medzi nimi. Už skôr sme sa podrobne zaoberali
témami súvisiacimi so servermi a komunikáciami.
Celosvetová sieť web sa vzťahuje na informácie, ku ktorým sa dá pristupovať cez
internet prostredníctvom takzvaných webových serverov.
Všimnite si, že pojmy Internet a celosvetová sieť World Wide Web neznamenajú to isté a nie sú
synonymá, hoci mnoho ľudí ich často používa zameniteľným spôsobom. Celosvetová sieť
World Wide Web je jednoducho jedným zo spôsobov, ktorým sa Internet používa.

Prehliadacie webové programy poskytujú prístup a umožňujú prezeranie
informácií uložených v celosvetovej sieti world wide web.
URL je jednoznačné umiestnenie zdroja, pravdepodobne lepšie známe ako webová
adresa.
ISP - internet service provider, je poskytovateľ internetových služieb, ktorým je
spravidla telekomunikačná spoločnosť poskytujúca prístup k internetu cez server
domácim a firemným užívateľom.
Vyhľadávací prostriedok je server, ktorý poskytuje prostriedky vyhľadávania cez
web s použitím kľúčových slov alebo fráz na zistenie príslušných serverov.
Toto pravdepodobne pre začiatok stačí. Pre prístup na Internet by ste potrebovali
prehliadací webový program a ISP – teda poskytovateľ tejto služby. Keď ste
pripojený, mohli by ste začať hľadať informácie na celosvetovej sieti world wide web
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s použitím URL alebo s použitím prostriedkov ponúkaných vyhľadávacím
prostriedkom.
Niekoľko ďalších užitočných definícií
•

Vyhľadané dátové položky – miery jednotlivých súborov dodaných do
prehliadacieho programu pri vyžiadaní URL.

•

SET - secure electronic transactions, je skratka bezpečných elektronických
transakcií, ktoré sú metodikou pre umožnenie vykonania transakcie s kreditnou
kartou cez internet, čím sa umožňuje elektronický obchod.

•

SSL – secure sockets layer, vrstva bezpečných objímok, ktorá je štandardom
webových prehliadacích programov navrhnutým na šifrovanie takých údajov ako
napríklad detaily o kreditnej karte posielané cez internet.

•

Firewall – bezpečnostné zariadenie spojené so serverom v bode, kde je
organizácia pripojená k internetu, a navrhnuté na zabránenie neoprávneného
prístupu zvonku.

•

HTML - hypertext mark-up language, je hypertextový označovací jazyk, ktorý je
štandardnou metódou používanou na vytvorenie webových stránok a súvisiacich
dokumentov.

14.4 VYUŽITIE INTERNETU
•

Elektronická pošta (e-mail): je prostriedok, ktorým môžu jednotlivci komunikovať
priamo a takmer okamžite cez Internet.

•

Celosvetová sieť World Wide Web: je verejná počítačová sieť, ktorá umožňuje
užívateľom robiť prezentácie s použitím vlastných webových stránok. Súbor
takýchto stránok je známy ako webový server a dá sa vytvoriť s pomerne nízkymi
nákladmi. Webové stránky môžu využívať hyperodkazy, čo sú aktuálne miesta na
obrazovke vo forme zvýraznených obrázkov alebo slov. Hyperodkazy poskytujú
možnosť preskakovať z jednej webovej stránky na inú alebo z jedného webového
servera na iný.

•

Užívateľské skupiny alebo newsgroups: sú oblasti na Internete, kde sa užívatelia
môžu vzájomne “rozprávať” cez email. K tomuto potenciálnemu fóru pre riešenie
problémov ako otázok poslaných týmto spôsobom môže pristupovať veľký počet
ľudí tvoriacich spoločenstvo Internetu.

•

Protokol prenosu súborov (FTP - File Transfer Protocol): poskytuje možnosť
užívateľom posielať si navzájom súbory v rôznych formách, vrátane textu, grafiky,
zvuku a video obrázkov. Užívatelia môžu takisto pristupovať k informáciám, ktoré
sú obsiahnuté v on-line databázach a katalógoch.

Internet sa dá takisto používať na komerčné účely ako napríklad
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•
•
•
•
•
•

reklama a vedenie obchodných značiek,
priamy marketing,
elektronický obchod e-commerce alebo v prípade verejnej správy e-government,
služba zákazníkom a ich podpora,
propagácia,
prieskum a plánovanie trhu.

Výhody
Internet má jednoznačne potenciál na poskytovanie obrovských výhod organizácii.
Tieto sa dajú zhrnúť nasledovne:
•

Zlepšená komunikácia interne a aj externe prostredníctvom používania emailu a
FTP. Komunikácia sa dá výrazne zlepšiť z hľadiska výberu výstupov a času
potrebného na doručenie informácií do cieľa.

Prostriedky prieskumu: Objem informácií dostupných na Internete je takmer
neobmedzený. Pri správnom použití to môže byť výkonný prostriedok prieskumu, ale
vždy existuje nebezpečenstvo rozptýleného úsilia a nízkej návratnosti času
stráveného pri prieskume, ak sa nepoužijú efektívne postupy. Niektoré informácie
môžu byť bezplatné, ale existuje mnoho zdrojov, ku ktorým sa dá pristupovať pod
podmienkou predplatenia, napr. vydavatelia, atď.
•

Marketing a publicita: Internet sa dá používať ako prostriedok doručovania správ
spravidla cez webový server napr. na poskytovanie informácií o organizácii, o jej
produktoch a/alebo službách, novom vývoji v rámci organizácie, zmenách v
produktoch a službách, atď.

•

On-line publikovanie: Môžu ho využívať autori a vydavatelia a takisto organizácia,
ktorá chce umiestniť svoje katalógy produktov v on-line režime. Toto môže byť
spojené s on-line objednávaním a on-line dodávaním, kde sa produkty ako
napríklad programové vybavenie, informácie alebo iné “programové služby” dajú
dodávať priamo cez Internet. Takisto sa potenciálnym zákazníkom dá umožniť,
aby si odskúšali takéto produkty skôr, ako si ich kúpia.

•

Internet v súčasnosti vo veľkej miere využívajú štátne orgány a takisto ďalšie
orgány verejného sektoru ako prostriedok na rozširovanie verejných informácií.
Napríklad vo Veľkej Británii sú všetky dokumenty štátneho poradenstva a
administratívne doklady k dispozícii v on-line režime, čo zabezpečuje, že sú
lepšie prístupné pre užívateľov Internetu.

Mnoho komerčných aplikácií bolo zoskupených dohromady pod záhlavím
elektronického obchodu.
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Čo je elektronický obchod?
Definície
“Akákoľvek forma obchodnej transakcie, v ktorej strany spolu komunikujú
elektronicky a nie fyzicky alebo prostredníctvom priameho fyzického kontaktu”.
Elektronický obchod: Úvod, EÚ
“Akákoľvek činnosť zahrnujúca obchodné operácie a komunikácie elektronickými
prostriedkami ako napríklad on-line služby”
Zlepšovanie konkurencieschopnosti: Technológia a benchmarking, EÚ
Hoci sú tieto definície užitočné, nie sú veľmi presné. V skutočnosti pravdepodobne
neexistuje všeobecne prijatá definícia, čo presne elektronický obchod je. Dôležitejšia
je však schopnosť zistiť to, že existujú a vznikajú spôsoby, ktorými môžu organizácie
vykonávať vzájomné transakcie a obchodnú činnosť a že spoločnou črtou tohto je
využitie elektronických metód a techník zahrnujúcich využitie počítačov a
komunikačných systémov.
Môže byť užitočné prijať názor, že samotný elektronický obchod môže byť zapojený
na rôznych úrovniach, spoločnou črtou však bude využitie počítačových sietí. EDI
alebo elektronická výmena údajov je jedným zrejmým zdrojom elektronického
obchodu. EDI je špecifický súbor komunikačných protokolov používaných vo veľkej
miere v transakciách vo vnútri firmy a medzi firmami. Správy EDI by mohli obsahovať
podrobné údaje o objednávkach, faktúrach a platbách. Hlavným zdrojom rastu
elektronického obchodu je celosvetová sieť Web na Internete. Obchodná činnosť sa
dá propagovať na webe a kľúčové obchodné transakcie sa dajú vykonávať v on-line
režime.
Elektronický obchod spočíva skutočne v prevzatí základných obchodných funkcií a
ich vykonávaní novými spôsobmi založenými na elektronike, ktoré využívajú
počítače a komunikačné technológie.
Cieľom elektronického obchodu je:
zlepšiť výkonnosť obchodnej činnosti prostredníctvom
dosiahnutia lepšej kvality
väčšej spokojnosti zákazníkov
lepšieho rozhodovania v rámci spoločnosti
zlepšiť efektívnosť prostredníctvom
zníženia nákladov
zlepšiť časy transakcií prostredníctvom
vysokorýchlostných, zrýchlených transakcií alebo transakcií v reálnom čase.
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Potenciálom je vytvorenie výhod a pridanej hodnoty pre zákazníka a pre samotnú
spoločnosť. S vývojom technológií zistí väčšina organizácií, že sa musia zapojiť do
elektronického obchodu, aby nezaostali.
Obchodné procesy sa dajú rozdeliť na:
odbyt a marketing, t.j. informovanie ľudí o tom, čo môžete ponúknuť; a vytvorenie
dopytu pre váš produkt
vývoj a vytvorenie produktu a/alebo služieb, t.j. samotného produktu
služby po predaji vrátane kontaktu so zákazníkom prostredníctvom fakturácie,
popredajnej starostlivosti a údržby.
Všetky tieto činnosti môžu profitovať z prechodu na elektronický obchod.
Odbyt a marketing
Celosvetová sieť Web sa dá použiť na predstavenie organizácie a poskytnutie
informácií o produktoch. Takisto sa dá použiť interaktívne na získanie informácií o
zákazníkoch a o reakcii na nový vývoj. Výhody, ktoré môže tento prístup ponúknuť,
zahrnujú:
Náklady sú nízke dokonca aj v porovnaní s reklamou v miestnych novinách a nie
je potrebné uvažovať o nákladoch na tlač a doručovanie.
Potenciálny trh, ktorý sa dosiahne, je obrovský s neobmedzeným celosvetovým
prístupom a je prístupný pre všetky organizácie a jednotlivcov, ktorí majú
spojenie na Internet.
Objem obsahu môže byť oveľa väčší. Nízke náklady a objem dostupného
priestoru znamenajú, že sa dá poskytnúť oveľa viac informácií a na webe sa dajú
sprístupniť dokonca celé katalógy.
Informácie sa dajú veľmi rýchle aktualizovať a opäť s minimálnymi nákladmi. Toto
umožňuje udržiavať aktuálny výber výrobkov, špecifikácie služieb a cien. Táto
skutočnosť môže byť mimoriadne dôležitá v prípade pohybu cien alebo v prípade,
keď sa výber výrobkov v ponuke môže zmeniť zo dňa na deň. Vezmime do úvahy
význam tejto skutočnosti napr. pre predajcov automobilov alebo pre realitnú
agentúru.
Produkt
Najzrejmejšou oblasťou, kde sa to dá posúdiť, je rast produktov a služieb
ponúkaných v on-line režime. Produkty založené na informáciách a poznatkoch sa
skutočne dajú dodávať v on-line režime. Príklady sú nasledovné:
programové vybavenie počítačov
knihy, noviny a časopisy
video a audio.
Celá transakcia sa dá uskutočniť v on-line režime prostredníctvom priameho
zavedenia produktu z počítača dodávateľa do počítača zákazníka. Toto je
všeobecná oblasť, ktorá sa v budúcnosti pravdepodobne bude ešte ďalej rozvíjať.
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Existujú ďalšie služby, ktoré sa takisto dajú dodávať aspoň čiastočne cez sieť web.
Medzi ne patria služby ako napríklad:
poisťovníctvo
bankovníctvo.
Aj v tomto prípade je potenciál pre rozvoj ďalších služieb obrovský, napr. realitné
agentúry, právne služby, finančné služby.
Niektoré väzby môžu byť menej očividné. Výrobcovia môžu získať veľké výhody z
vytvorenia spojení so svojimi zákazníkmi tak, že zákazníci si môžu objednávať
priamo a vedia, že informácie z objednávok sa použijú na podporu výrobného
procesu. Výrobcovia stále viac využívajú podnety od zákazníkov, čo znižuje časy
prípravy, minimalizuje úrovne zásob a celkovo zabezpečuje priamejšiu reakciu.
Tento prístup môže byť založený buď na uzavretých systémoch EDI alebo na
otvorených systémoch založených na celosvetovej sieti Web.
Na záver, interaktívna kapacita webu a najmä využitie elektronickej pošty umožňuje
zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom mať možnosť vstupu do návrhu
produktu buď z hľadiska schopnosti presne vopred špecifikovať svoje požiadavky
alebo z hľadiska zabezpečenia priamej väzby pre produkty, ktoré kúpili a používajú.
Niektoré príklady aktivít elektronického obchodu:
Elektronický obchod nízkej úrovne
•

Zákazníci si môžu prezrieť katalógy tovarov a služieb cez Internet predtým, než
pošlú objednávku faxom. Úpravy objednávky sa robia telefonicky a platba sa
uskutoční uvedením čísla kreditnej karty alebo šekom.
• Programové vybavenie sa dá zaviesť cez Internet, ale platba sa robí s použitím
kreditnej karty alebo poslaním šeku poštou.
• Podnik môže vykonávať reklamu prostredníctvom webovej stránky na Internete.
Každý z týchto prístupov obsahuje prvok elektronického obchodu bez toho, aby bol
kompletne elektronický. Tradičnejšie spôsoby prevádzky sú spojené s elektronickými
prvkami.
Elektronický obchod vysokej úrovne
•

Zákazníci si prezrú katalógy na Internete a vyberú si položky v on-line režime.
Platobné podklady sa vybavujú v on-line režime cez kreditnú kartu. Tovar je
dodaný poštou.
• Dodávatelia uzatvárajú zmluvy s prepravcami na dodávku tovarov zákazníkom.
Objednávky, ktoré spoločnosť prevzala, sa automaticky vysielajú do počítačových
systémov prepravcov spolu s informáciami o expedícii a dodávke. Podrobnosti o
skutočnej dodávke a fakturácii sa vysielajú späť do počítačového systému
dodávateľov. Platby sa vykonávajú priamo na bankový účet dodávateľov.
• Vyššie uvedené systémy môžu byť realizované na uzavretom systéme
vyhotovenom na mieru alebo sa môžu vykonávať na Internete. Toto by vytvorilo
kompletnú EDI v rámci otvoreného systému.
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Hoci sú to len príklady, znamenajú oveľa väčšie zapojenie elektronických
prostriedkov a menšiu závislosť na tradičnejších technológiách.
Problémy spojené s internetom
Internet nie je bez problémov a jestvujú nepochybne dve hlavné oblasti obáv:
•

Neexistuje žiadne obmedzenie ohľadne toho, čo sa môže umiestniť na Internet,
hoci sa v súčasnosti najmä v USA pozorujú snahy zaviesť isté prvky kontroly. To
znamená, že je tam mnoho informácií, ktoré môžu byť pornografického alebo
podvratného charakteru tým či oným spôsobom.

•

Rýchlosť doručenia by sa mohla zlepšiť, najmä čo sa týka grafických informácií.
Motivácia investovať do lepších počítačov je však nízka, ak nie je návratnosť.

•

Internet nie je bezpečný. Môže sa stať, že informácie sa pošlú na zlú adresu
alebo ich niekto zachytí. Toto sa samozrejme môže stať aj s poštovou zásielkou
alebo telefonickou správou. Rozdiel je tu však v potenciálnom rozsahu a
ťažkostiach s odhalením, čo dosiahlo až také rozmery, že ochrana práv
duševného vlastníctva sa stala skutočným problémom a je možné, že sa tento
problém v budúcnosti ešte zväčší.

Tento posledný bod je pravdepodobne dôvodom najväčších obáv a organizácie
musia prijímať opatrenia na vlastnú ochranu. Hlavné spôsoby, ako sa organizácia
môže chrániť proti neoprávnenému prístupu zvonku, sú nasledovné:
•
•

Zálohovanie údajov a používanie hesiel.
Firewall - je programová aplikácia inštalovaná na samostatnom servere v bode,
kde je organizácia pripojená do Internetu. Programové vybavenie sa dá nastaviť
tak, že prístup bude umožnený iba povoleným doménam a bude testovaný na
autentickosť. Môže takisto podporovať činnosť šifrovania a dešifrovania.
• Použitie hlavného webového servera tretej strany – toto sa dá urobiť zadaním
tohto aspektu počítačového systému organizácie vonkajším zdrojom.
• Šifrovanie bude zahrnovať zakódovanie alebo zašifrovanie údajov pred
prenosom a po ňom, takže im nikto nemôže rozumieť v prípade ich zachytenia.
• VPN – virtual private networks, virtuálne neverejné siete.
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14.4 OTESTUJTE SA
Skúste odpovedať na nasledovné otázky. Urobte si zopár poznámok.
1. Rozlíšte internet od celosvetovej siete web.

2. Definujte nasledovné pojmy a nájdite niekoľko príkladov pre každý z nich:
• webový prehliadací program
• URL
• ISP
• vyhľadávací prostriedok.
Odpovede na tieto otázky nájdete na nasledovnej strane.
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ODPOVEDE NA AUTOTEST 14.4
Porovnajte tieto odpovede so svojimi poznámkami.
1. Internet je fyzická sieť, ktorá spája počítače na celom svete. Pozostáva z
infraštruktúry serverov a komunikačných liniek medzi nimi. Celosvetová sieť web
sa vzťahuje na informácie, ku ktorým sa dá pristupovať prostredníctvom
takzvaných webových stránok.

2. Definície
•

Prehliadacie programy Web poskytujú metódu prístupu a prezerania
informácií uložených v celosvetovej sieti web. Dva najpoužívanejšie programy
sú Netscape Navigator a Microsoft Internet Explorer.

•

URL je jednotný lokalizátor zdrojov, známy lepšie pod názvom webová
adresa. Pripomeňte si formát URL. Existujú milióny príkladov. Ako ďalší test a
v prípade, že to ešte neviete, zistite, čo je URL CIPFA.

•

ISP je poskytovateľ internetových služieb, ktorým je spravidla
telekomunikačná spoločnosť poskytujúca prístup do internetu prostredníctvom
servera pre domácich a firemných užívateľov. Opäť tu existuje množstvo
príkladov. Možno poznáte takých ISP ako napríklad AOL.

•

Vyhľadávací prostriedok je server, ktorý poskytuje prostriedky vyhľadávania
cez web s použitím kľúčových slov alebo fráz na zistenie príslušných serverov.
Príkladmi sú Altavista, Yahoo a Lycos. Aby sme sa vyjadrili úplne presne,
Yahoo je adresár.
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14.5 INTRANETY
Intranet je sieť v rámci konkrétnej organizácie.
Je to neverejná verzia internetu, ktorá je dostupná iba v rámci samotnej organizácie.
Čo rozlišuje intranet od iných druhov sietí je to, že používa normy, protokoly a
nástroje internetu a najmä využíva webový prehliadací program.
V mnohých organizáciách verejnej správy preberajú intranety miesto tradičnejších
sietí, ktoré ste preberali v predchádzajúcich celkoch. Tento trend bude bezpochyby
naďalej pokračovať, pretože intranety sú stále univerzálnejšie a ich využitie v rámci
organizácií verejnej správy je čoraz väčšie.
Hlavným prínosom intranetu je zverejňovanie informácií, ktoré sú potom prístupné v
rámci celej organizácie. Tieto informácie môžu zahrnovať:
•
•
•
•
•
•

interné telefónne zoznamy,
stále objednávky,
príručky postupov,
programy a zápisnice dôležitých zasadnutí výborov a predstavenstva,
postimplementačné kontrolné doklady,
rozpočet a rozpočtové riadiace informácie.

Extranety sú rozšírenia intranetov, ktoré priberajú do organizácií partnerov,
spolupracovníkov, klientov a /alebo zákazníkov.

CVIČENIE 14.5.1
Vypracujte zoznam možných prínosov elektronického obchodu a uveďte potenciálne
zápory s tým súvisiace.
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SPÄTNÁ VÄZBA NA CVIČENIE 14.5.1
Toto vás malo primäť k rozmýšľaniu. Elektronický obchod má zrejme najzreteľnejšie
uplatnenie v súkromnom sektore, ale celá jeho filozofia sa dá preniesť do akejkoľvek
organizácie, ktorá má externých klientov alebo zákazníkov a kde existuje aspoň
vzdialená podoba trhu, na ktorom sa dá pôsobiť.
Vaša odpoveď môže vo veľkej miere závisieť od konkrétneho charakteru
organizácie, v ktorej pracujete. Niektoré možné otázky sú uvedené ďalej, pričom sa v
prvom rade využíva dodávateľské hľadisko.
Výhody:
priamy prístup ku klientom / zákazníkom / občanom pri poskytovaní informácií o
službách
interakcie medzi organizáciou a jej zákazníkmi
poskytovanie služieb na základe menu, čo môže napomôcť pri odfiltrovaní
nepotrebných dopytov a neúspešnej práce
rozšírenie prístupu
neexistujú územné obmedzenia – skutočné rozvinutie poskytovania služieb
môže mať dopad na miestnu sledovateľnosť prostredníctvom väčšej
transparentnosti.
Nevýhody:
vždy bude existovať možnosť bezpečnostných problémov a nedostatku súkromia
zníženie rozsahu ľudského kontaktu v tých oblastiach, ktoré sú často veľmi
náročné na ľudské služby
náklady na samotnú technológiu a otázka zaistenia nestrannosti a rovnosti
prístupu k nej.
Pre zákazníka:
Výhody:
vplyvy na obstarávanie – širší výber, lepšie informácie o trhu, väčší prístup,
lepšie ceny – tieto možnosti sú obrovské, ale musia sa využívať veľmi opatrne
možnosť znížiť zásoby prostredníctvom využívania systémov „práve načas alebo
v reálnom čase“ (just-in-time), urýchlenie objednávania a dodávok.
Nevýhody:
nebezpečenstvo zneužitia, podvodu a celkovo nedostatočná bezpečnosť a
kontrola.
Všeobecné hľadisko týkajúce sa internetu ako celku je jeho možný dopad na
spoluprácu v rámci verejného sektora. Jednou z veľkých súčasných tém je presun
smerom k spájaniu sa s so štátnou správou. Aký lepší spôsob spojenia so štátnou
správou existuje než prostredníctvom integrácie a spoločného používania
informačných zdrojov?
220

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

POUŽÍVANIE INTERNETU
Na internete existuje obrovské množstvo informácií. Hlavným problémom je prístup k
nim alebo prístup k správnym informáciám. Ak už poznáte adresu, ku ktorej chcete
získať prístup, môžete napísať URL (jednotný lokalizátor zdrojov napr.
www.cipfa.org.uk ). Ak však adresu nepoznáte, budete potrebovať istú pomoc pri jej
hľadaní. Obrátene z toho vyplýva, že ak ponúkate informácie, môže byť takisto
problém doručiť ich na správne miesta určenia. Pri získaní prehľadu o tejto
nekontrolovanej zásobárni informácií sa dajú použiť nasledovné prostriedky:
•

Vyhľadávací prostriedok: Počítačové aplikácie, ktoré nepretržite automaticky
prehľadávajú Internet a ktoré sa dajú použiť dodaním jedného alebo viacerých
kľúčových slov alebo frázy, ktoré sa potom porovnávajú s indexom, aby sa
zaznamenali pravdepodobné zhody. Môžu byť veľmi nápomocné pri definovaní
rozsahu prehľadávania, hoci objem zhodných informácií môže byť stále
mimoriadne veľký. Príklady bežne používaných a užitočných vyhľadávacích
prostriedkov zahrnujú Google, Altavista, Yahoo, atď.

•

Hypertextové odkazy umožňujú užívateľom, aby sa automaticky premiestnili z
jednej webovej stránky na inú, tým že kliknete na inú URL adresu umiestnenú v
texte (pozri vyššie). Toto mimoriadne uľahčuje navigáciu po Internete najmä tam,
kde boli webové servery navrhnuté so zohľadnením ľahkej mobility.

•

Informačné medzisieťové počítače môžu poskytovať prístup do špecifických
zoskupení stránok.

•

Ostatné informačné zdroje a odkazy môžu zahrnovať:
o on-line publikácie a noviny
o newsgroups
o časopisy, vydavatelia a tlač
o akademické a iné knižničné prostriedky.

Pripojenie do Internetu
Existujú dva spôsoby pripojenia do Internetu:
prostredníctvom použitia poskytovateľa internetových služieb (ISP)
prostredníctvom použitia priameho spojenia.
Poskytovateľ internetových služieb (ISP - Internet Service Provider)
Poskytovateľ internetových služieb je komerčná spoločnosť, ktorá zabezpečuje
prístup tretej strany do Internetu. Spojenie sa robí cez modem klienta a
prostredníctvom ISP do Internetu. Väčšina ISP (a iba v samotnej Veľkej Británii je ich
viac ako 100) ponúka nasledovné základné služby:
nepretržitý prístup na Internet kedykoľvek
emailovú adresa, ktorá je pre užívateľa jedinečná a ku ktorej sa dá takisto
pristupovať kedykoľvek
priestor, ktorý sa dá použiť na vývoj webovej stránky na svojom počítači
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základné programové vybavenie, ktoré sa dá použiť napríklad pre email alebo
ako webový prehliadací program
služby technickej podpory.
Prístup do ISP sa robí spravidla na základe predplatenia, dá sa ľahko obstarať a je
relatívne lacný. Na poplatky za spojenie cez telefón sa používajú štandardné
sadzby. Z tohto dôvodu je užitočné využívať ISP, ktorý má miestny bod pripojenia
(POP - Point of Presence), pretože to umožní spoplatňovanie pri miestnych
telefónnych sadzbách.
Relatívne novým vývojovým prvkom z posledných rokov je široké pásmo, ktoré
umožňuje rýchlejší prenos údajov a následne jednoduchý prístup k väčšiemu objemu
údajov. Okrem iných využití určite uľahčí zavádzanie digitálnej hudby a videa (často
prostredníctvom spoločného používania súborov) s dôsledkami, ktoré vyplynú pre
dotknuté odvetvia.
CVIČENIE 14.5.2
Pripojte sa do Internetu. Po pripojení použite služby troch rôznych vyhľadávacích
prostriedkov. Aké sú ich hlavné charakteristiky? Ako sa, ak vôbec, odlišujú jeden od
druhého? Aké sú podľa vášho názoru ich hlavné klady a zápory?
Vyberte si vyhľadávací prostriedok, ktorý uprednostňujete, a vyhľadávajte v “širokom
pásme”. Robte si poznámky o tom, čo zistíte.
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14.5.1

OTESTUJTE SA

Skôr ako ukončíte túto časť, odskúšajte si vedomosti na nasledovných otázkach.
Definujte nasledujúce pojmy:
• vyhľadané dátové položky
• SET
• SSL
• firewall
• HTML.
Odpovede nájdete na nasledujúcej strane.
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ODPOVEDE NA AUTOTEST 14.5.1
Vaše definície mohli znieť nasledovne:
Vyhľadané dátové položky sú miery jednotlivých súborov dodaných do
prehliadacieho programu pri vyžiadaní URL. Často sa používajú ako miera
popularity webovej stránky, hoci často môžu byť nadhodnotené, pretože pri
každej jednej návšteve sa dá zaznamenať viacero vyhľadaných dátových
položiek.
SET je skratka bezpečných elektronických transakcií, ktoré sú metodikou pre
umožnenie vykonania transakcie s kreditnou kartou cez internet, čím sa
umožňuje elektronický obchod.
SSL je vrstva bezpečných objímok, ktorá je štandardom webových prehliadacích
programov navrhnutým na šifrovanie takých údajov ako napríklad detaily o
kreditnej karte posielané cez internet.
Firewall je bezpečnostné zariadenie spojené so serverom v bode, kde je
organizácia pripojená k internetu a navrhnuté na zabránenie neoprávneného
prístupu do organizácie zvonku.
HTML je hypertextový označovací jazyk, ktorý je štandardnou metódou
používanou na vytvorenie webových stránok a súvisiacich dokumentov.
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CVIČENIE 14.5.3
Predpokladajme, že ste zamestnaní v organizácii verejných služieb, ktorá nemá
pripojenie do internetu. Vypracujte obchodný prípad pre inštaláciu internetových
prostriedkov na základe nasledovného:
iba prístup
prístup plus webová stránka.
Vypracujte zoznam finančných a nefinančných nákladov a prínosov a posúďte
takisto kontrolné dopady.
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Záver
Teraz by ste mali dobre chápať internet a jeho príbuzné formy a potenciálne prínosy,
ktoré môže priniesť organizáciám verejnej správy vrátane vašej. Tieto znalosti by ste
mali byť schopní preukázať tak, že opíšete, čo sa myslí pod internetom a definujete
hlavné prínosy jeho používania. Uvediete podstatné prvky internetu a rozlíšite
internet od intranetov, extranetov a ich rôzne využitia. Vysvetlíte, ako by sa dal
internet využiť vo vašej organizácii.
Odkazy
Namiesto uvedenia odkazov v knižnej forme budete zrejme považovať za užitočnejšie obrátiť
sa na niektoré z nasledovných webových stránok:
www.cipfa.org.uk
www.whatis.com
(viď odkaz v slovníku pojmov)
www.google.com
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Kapitola 15
Kontrola
Kapitola 15 sa zaoberá všetkými aspektmi kontroly. Začína preberaním teórie a
koncepciami kontroly a potom prejde k pohľadu na kontrolu v praxi v rámci kontextu
organizácie verejnej správy. Ide o pomerne náročnú časť ale zároveň dôležitú preto,
aby ste pochopili teóriu kontroly, jej praktické dopady. V práci finančného manažéra
v oblasti verejnej správy je kontrola dôležitou oblasťou. Kontrola by mala byť tým
väčšia čím je väčší objem verejných finančných prostriedkov. Kapitolu 15 môžete
považovať za dvojitú, pretože je v nej obsiahnuté množstvo štúdia. Jej preštudovanie
vám bude trvať pravdepodobne štyri a pol až päť hodín. Možno budete potrebovať
celý deň alebo si štúdium budete chcieť rozdeliť na menšie, lepšie zvládnuteľné
časti. Logické rozdelenie je na konci časti 15.3, ktorá uzatvára teoretickejší materiál
pred prechodom na ďalšie časti, ktoré sa viac zaoberajú kontrolnými prvkami
organizácie.
15.1

CIELE

Ku koncu tohto modulu by ste mali dokázať:
• označiť komponenty kontrolného systému,
• vytvoriť kontrolné systémy založené na vopred stanovenej kontrole a kontrole
formou spätnej väzby pre systémy organizácií verejnej správy,
• vykladať zákon nevyhnutnej mnohotvárnosti,
• zosumarizovať základné kontrolné systémy,
• používať koncepcie preberané v tomto module na podporu potreby kontrolných
prvkov,
• rozlišovať medzi vnútornými a vonkajšími kontrolnými prvkami,
• zvoliť primerané kontrolné systémy,
• stanoviť ciele kontrolných systémov,
• zhodnotiť súčasné finančné a riadiace kontrolné systémy z hľadiska kritérií návrhu,
• realizovať primerané kontrolné prvky,
• preskúmať kontrolné postupy pre daný súbor okolností,
• revidovať kontrolné systémy z hľadiska cieľov a kritérií pre projektovanie
kontrolných systémov.
228

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

15.2

POTREBA KONTROLY

Ako finančný manažér z oblasti verejnej správy budete zodpovedať za:
• kvalitu a
• výkonnosť vášho odboru alebo oddelenia a systémov s nimi súvisiacich, vrátane
podporných finančných informačných systémov.
Všetky organizácie verejnej správy majú kontrolné prvky, ktoré zaviedlo vedenie na
zabezpečenie toho, aby:
• zamestnanci riadne vykonávali svoje povinnosti,
• sa sledovali najlepšie záujmy organizácie.
Najstaršie kontrolné systémy v obchodnom svete boli systémy, ktoré obsahovali
účtovné postupy, platili však pre všetky aspekty organizácie verejnej správy. Bez
správnych kontrolných systémov nedokáže finančný manažér monitorovať stav
svojej oblasti zodpovednosti ani zaistiť, že sa plnia ciele organizácie.
Aké ďalšie kontrolné prvky sa dajú nájsť v organizáciách verejnej správy? Existujú
takisto preventívne kontrolné prvky, ktoré sú navrhnuté, aby vopred zamedzili vznik
problémov. S mnohými z týchto kontrolných prvkov sa stretnete v účtovných
systémoch, pretože ich úlohou je:
• kontrolovať správnosť údajov,
• kontrolovať spoľahlivosť údajov,
• chrániť majetok organizácie.
Body, ktorými sme sa doteraz zaoberali, vás mali oboznámiť s potrebou rôznych
druhov kontrolných systémov pre oblasť verejnej správy, a budeme sa v ďalších
častiach zaoberať aj s nimi súvisiacou teóriou.
15.3.2

ZÁKLADNÉ KONTROLNÉ SYSTÉMY

Na vybudovanie kontrolného systému potrebujeme sústavu stavebných blokov.
Týmito blokmi sú:
(i) Plánovanie. Nič sa nedá kontrolovať, ak nemáme normy alebo ciele, s ktorými
môžeme porovnávať výkonnosť. Plánovanie nám umožňuje stanoviť ciele a zámery,
časové mierky, atď. Môžeme napríklad plánovať znížiť počet našich dlžníkov o 20%
v priebehu dvoch rokov alebo zvýšiť predaj našich služieb o 15% v priebehu 12
mesiacov.
(ii) Zber informácií. Nevieme, či spĺňame ciele, pokiaľ nemáme primerané informácie
o tom, ako si viedlo naše oddelenie alebo odbor, t.j. aktuálny stav dlžníkov, aktuálny
predaj, čas potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.
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(iii) Porovnanie cieľov so skutočnými výsledkami. Umožňuje nám vidieť, aké sú
odchýlky od plánovanej výkonnosti. Takto budeme upozornení na akékoľvek
problémy.
(iv) Opravné opatrenie. Po vykonaní porovnania musíme:
• prijať primerané opatrenie alebo opatrenia pre návrat na plánovanú cestu alebo
• revidovať plány, aby sa zohľadnila odchýlka.
15.3.1

OTESTUJTE SA

Prečo je dôležité, aby bolo plánovanie považované za súčasť kontroly?
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CVIČENIE 15.3.1
Pouvažujte o vlastnom oddelení a vypracujte krátku správu o tom, aké informácie sa
získavajú a ako sa porovnávajú s cieľmi a zámermi oddelenia.
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Obrázok 15.3.1

Systém s otvoreným okruhom, kde neexistuje vzťah medzi
vstupom a výstupom

Hranice systému, vstupy, systém, výstupy
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CVIČENIE 15.3.2
V nasledujúcom okienku uveďte niektoré príklady otvorených systémov a vysvetlite,
prečo by sa mali považovať za ‘otvorené’.
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NAVRHOVANÁ ODPOVEĎ NA CVIČENIE 15.3.2
(a) Upečenie koláča – koláč sa bude ďalej piecť a prípadne zhorí, ak sa nechá v
rúre.
(b) Uhlie horí a bude vyžarovať teplo bez ohľadu na teplotu v miestnosti.
(c) Rozpočet – pri zostavovaní rozpočtu jednoducho zadáme vstupy, čiže sumu pre
každé rozpočtové záhlavie. Potom sa táto suma dá kedykoľvek čerpať v akomkoľvek
množstve. Výstupy v tomto prípade monitoruje rozpočtová kontrola, s ktorou sa
stretneme neskôr v tomto module.
(d) Organizácie sú príkladmi otvorených systémov. Výstupy tohto systému môžeme
priamo uviesť do súvislosti iba s niektorými vstupmi. Ďalšie vstupy, t.j. vládna
politika, celosvetové hospodárstvo, epidémie chrípky budú mimo nášho vplyvu.
Príkladov systémov s otvoreným okruhom nie je veľa, obsahujú však mechanické
systémy ako napríklad systém stieračov čelného skla. Stierače môžete zapnúť, kedy
chcete: budú pracovať dovtedy, kým ich nevypnete. Skutočnosť, či prší alebo nie, je
pre samotnú činnosť tohto systému nepodstatná.
Väčšina organizácií a ich podsystémov sú systémy s uzavretým okruhom. To
znamená, že existuje kontrolný podsystém, ktorý porovnáva výstupy systémov s
požadovanými výsledkami a robí primerané zmeny, ako je znázornené na obrázku
52.
Obrázok 15.3.2

Kontrolný systém s uzavretým okruhom

Vstup, modifikovaný vstup, kontrolovaná organizácia, výstup
Efektor, signál odchýlky, štandardná hodnota, komparátor, kontrolný systém, snímač
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Tieto kontrolné systémy sa snažia udržiavať stabilný stav, v ktorom výstupy vždy
zodpovedajú štandardom. Tento druh systému sa opisuje ako ustálený alebo
homeostatický kontrolný systém.
15.4 RIADIACE PRVKY SPÄTNEJ A VOPRED STANOVENEJ KONTROLY

Teraz sa pozrieme na dva najznámejšie kontrolné systémy s uzavretým okruhom:
• kontrola formou spätnej väzby
• vopred stanovená kontrola.
Kontrola formou spätnej väzby
Obrázok 15.3.2 je takisto príkladom okruhu so spätnou väzbou. Prečo je to tak?
Pretože výstup sníma snímač a porovnáva (prostredníctvom komparátora) so
štandardom. Ak sa výstup odlišuje od štandardu, urobia sa úpravy (prostredníctvom
efektora) na vstupoch, takže výstup sa vráti späť do súladu so štandardom.
Príkladom, ktorý všetci poznáme, je termostaticky riadený ohrievač vody. Teplotu
vody vo vodnej nádrži tu sníma termostat, ktorý potom zapne ohrievač, ak je voda
príliš studená, alebo ho vypne, ak voda má požadovanú teplotu. Termostat
pozostáva zo snímača a tiež z komparátora, efektorom je samotný ohrievač.
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CVIČENIE 15.4.1
1. Uveďte niektoré príklady systémov s uzavretým okruhom v nasledujúcom okienku
a zdôvodnite svoje rozhodnutie.
2. Mali by ste nakresliť a označiť kontrolný systém so spätnou väzbou podobný
systému z obrázku 15.3.2 a označiť jeho prvky pre človeka, ktorý sa sprchuje alebo
kúpe podľa toho, čo si vyberiete.
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NAVRHOVANÁ ODPOVEĎ NA CVIČENIE 15.4.1
1. Skladové hospodárstvo, kde sa plánovaná úroveň zásob porovnáva so skutočnou
úrovňou zásob a robia sa úpravy, aby sa táto úroveň uviedla do súladu s plánom.
2. Sprcha: Pokožka sníma teplotu vody, mozog porovnáva tento pocit s
požadovaným pocitom a otvorí alebo privrie kohútik, aby sa dosiahla optimálna
teplota.
Okruhy so spätnou väzbou nachádzajúce sa v organizáciách zahrnujú správy o
odchýlkach a začlenenie bežných nákladov do nákupného podsystému, ako je
znázornené na obrázku 15.4.1.
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Obrázok 15.4.1

Okruh spätnej väzby pre nákupný systém

Vstupy: zakúpené množstvo, identifikačné kódy, špecifikácie, skutočná nákupná
cena
Modifikovaný vstup, nákupný podsystém, množstvá výstupov kúpených za nákupnú
cenu
Vedúci nákupu
Štandardná nákupná cena, kontrolný systém
Analýza skutočných nákladov v porovnaní so štandardnými
Správa o obstarávacích nákladov
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Existujú dva základné druhy spätnej väzby:
1.
Záporná spätná väzba. Tento druh spätnej väzby koná tak, že akákoľvek
odchýlka od stanovenej normy je chybou a príjme sa opatrenie na privedenie
systému späť k norme.
Napríklad ak sa zistí, že oddelenie prekročilo rozpočet v porovnaní s prognózou na
štvrťrok, záporná spätná väzba by vyžadovala od pracovníkov, ktorí to spôsobili, aby
znížili výdavky dovtedy, kým sa nedostanú späť do súladu s prognózou.

2.
Kladná spätná väzba. Tu sa predpokladá, že nie každá odchýlka od normy je
zlá. Hoci by ste nechceli, aby chyba pretrvávala, je možné, že táto odchýlka je v
skutočnosti kladným výstupom a vy by ste ju radi podporili. Príkladom je, ak sa
nákupcom služieb, ktoré poskytuje organizácia, ponúkne malá zľava pri včasnej
platbe a to zníži počet dlžníkov oveľa viac, ako sa predpokladalo. Bolo by rozumné
pokúsiť sa zlepšiť tieto údaje, možno ďalšou úpravou zľavy.
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CVIČENIE 15.4.2
Aká spätná väzba je k dispozícii pre váš rozpočet? Považujete ju za negatívnu
spätnú väzbu? Zdôvodnite svoju odpoveď.
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CVIČENIE 15.4.3
Pouvažuje o vlastnom oddelení. Existujú tam príklady zápornej a kladnej spätnej
väzby?
Použite príklady na zdôvodnenie svojej odpovede a pouvažujte o efektívnosti vášho
príkladu.
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Hoci je to veľmi užitočný nástroj, ktorý:
• nám povie, čo sa stalo a
• umožní nám prijať opravné opatrenie,
spätná väzba má svoj nedostatok. Vždy sa snažíme napraviť situáciu až po udalosti.
Okruhy s vopred stanovenou kontrolou
Okruhy s vopred stanovenou kontrolou nám umožňujú konať proaktívne a nie
reagovať na to, čo sa už stalo.
Informačné systémy sa dajú používať na prognózovanie výkonnosti organizácie na
základe aktuálnych interných údajov a ďalších vstupov, ako sú externé informácie.
Potom môžeme porovnať projektovanú výkonnosť s plánovanou a podľa toho urobiť
úpravy. Obrázok 15.4.2 znázorňuje všeobecné zásady okruhu s s vopred
stanovenou kontrolou. Ak porovnáte obrázok 15.4.2 s obrázkom 15.4.1, všimnete
si, že riadenie s vopred stanovenou kontrolou má prvok navyše. Je to prediktor,
ktorý používa aktuálne výstupy spolu s prediktívnym modelom procesu na
prognózovanie budúceho stavu systému.
Obrázok 15.4.2

Okruh s vopred stanovenou kontrolou

Vstup, modifikovaný vstup, kontrolovaná organizácia, výstup
Efektor, signál odchýlky
Komparátor, štandardná hodnota, kontrolný systém, prediktor, snímač
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Obrázok 15.4.3 uvádza príklad systému s okruhom vopred stanovenej kontroly v
organizácii. Vo všeobecnosti zvýšilo zavedenie exekutívneho informačného systému
(EIS Executive Information System) (opísaného na inom mieste) úlohu riadenia
s vopred stanovenou kontrolou. Ak vlastníte EIS, nemusíte čakať až na koniec
vykazovacieho obdobia, aby ste zistili, čo sa stalo a urobili nejaké úpravy v procese.
Namiesto toho sa môžete pozrieť na súčasný stav podľa potreby a použiť systémy
tak, aby ste problémy predvídali a urobili úpravy na ich predídenie.
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Obrázok 15.4.3

Okruh s vopred stanovenou kontrolou v organizácii

Okolité prostredie systému
Systém
Vstupy, dopredná väzba, opravné vstupy, podsystém, výstupy
EIS alebo iný systém podpory riadenia, monitorovanie údajov
Štandardy, informácie, manažérsky informačný systém
Externé údaje, prognózovací prostriedok

244

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

CVIČENIE 15.4.4
Ako by mohlo riadenie s vopred stanovenou kontrolou pomôcť v skladovom
hospodárstve?
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NAVRHOVANÁ ODPOVEĎ NA CVIČENIE 15.4.4
Údaje o aktuálnej úrovni zásob sa spoja s prognózami budúcich úrovní dopytu, aby
sa získali požadované aktuálne množstvá. Potom sa môžu podniknúť kroky na
zabezpečenie toho, že sa splnia požadované množstvá. Následkom by nemali byť
nedostatky kvôli času prípravy dodávok. Hovorili sme o normách, s ktorými sa výstup
porovnáva. Nechceli by sme, aby ste si mysleli, že normy sú stanovené na večnosť.
Normy sa musia upravovať spolu s pohybom a vývojom organizácie s postupom
času, inak táto nedokáže reagovať na aktuálne problémy a takisto nebude
pripravená využiť nové príležitosti a vyhnúť sa katastrofám v budúcnosti. Existuje
veľa smutných príbehov o organizáciách, ktoré úpravu neurobili.
Učenie s dvojitým okruhom
Argyris (1977) vypracoval koncepciu učenia s dvojitým okruhom, kde si organizácia
kladie otázky ohľadne svojich cieľov a plánov a upravuje ich vo svetle udalostí.
Takýmto spôsobom sa organizácia učí a dokáže sústavne zlepšovať svoju
výkonnosť.
Čo sa stane pri jedinom okruhu spätnej väzby? Riadiaci pracovník robí úpravy v
systéme na základe porovnania skutočných výstupov zo systému s plánovanými
výstupmi.
Po určitom čase riadiaci pracovník zistí vplyvy svojich opatrení na systém a použije
tieto poznatky podľa potreby, aby udržal aktuálne a prognózované výsledky v zhode.
Finanční manažéri v tejto situácii neskúmajú dôvody na prijímanie opatrení.
Neanalyzujú situáciu a neuvažujú o tom, či pracujú so správnymi predpokladmi.
Namiesto toho si vytvorili sústavy myšlienkových modelov systému, odchýlok a
opatrení, ktoré je potrebné vykonať, aby sa výstupy vrátili na odsúhlasené úrovne.
Jediný okruh spätnej väzby sa takisto nazýva učením s jedným okruhom.
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CVIČENIE 15.4.5
Aký by bol myšlienkový model učenia s jedným okruhom pre rozpočet oddelenia?
Ak sú náklady nad normálom v danom období roka, potom znižujte náklady dovtedy,
kým sa rozpočet nedostane do súladu.
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Pri učení s dvojitým okruhom sa dôsledky upravenia činností systému používajú na
preskúmanie myšlienkového modelu systému.
Obrázok 15.4.3

Vstup, modifikovaný vstup, kontrolovaná organizácia, výstup
Efektor, signál odchýlky
Štandardná hodnota, komparátor, kontrolný systém, snímač
Úprava myšlienkových modelov
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Inými slovami, systém sa učí a prispôsobuje zmenám vo svojom okolí. Normy,
ktorými sa merajú jeho výkonnosť a úspešnosť, sa upravujú v súlade s posunom v
nadobudnutých vedomostiach o tom, ako by sa mali riešiť odchýlky.
Nakoniec spomenieme stručne zákon nevyhnutnej mnohotvárnosti, Ashby
(1963). Ron Ashby tvrdí, že “pre riadenie každého možného stavu riadeného
podsystému musí mať kontrolný podsystém zodpovedajúcu mnohotvárnosť stavov
na zabezpečenie kontrolných odoziev”.
Inými slovami, kontrolný systém musí dokázať reagovať na akýkoľvek súbor
okolností. V skutočnosti je pri informačných systémoch najväčšia časť
nepredvídaných výdavkov automatizovaná, ale zvyšok vyžaduje ľudský zásah s
podporou informačného systému.
Ak chceme riadiť zložitý informačný systém, potom musíme:
• definovať normálne stavy a prijateľné odchýlky tak, že informačný systém
upozorňuje užívateľa iba na výnimky;
• zoskupiť a roztriediť rôzne vstupy a výstupy kvôli zníženiu požadovaného počtu
odoziev;
• mať človeka ako súčasť riadiaceho okruhu, aby v prípade potreby uplatnil úsudok.
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CVIČENIE 15.4.6
1. Zistite vstupy, výstupy a výkonnostné normy:
(a) vašej organizácie,
(b) vášho oddelenia.
2. Opíšte slovne alebo pomocou vhodných obrázkov dva mechanizmy spätnej väzby
v rámci vašej vlastnej organizácie.
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15.5

FINANČNÉ A RIADIACE KONTROLNÉ SYSTÉMY
V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Kontrola obvykle spadá do troch hlavných kategórií:
• preventívna,
• monitorovacia,
• a riadiaca kontrola.
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CVIČENIE 15.5.1
Teraz s využitím vašich vlastných vedomostí a skúseností, aké by podľa vás boli
ciele preventívnej, monitorovacej a riadiacej kontroly? Napíšte odpovede do
nasledujúceho okienka a potom ich porovnajte s textom.
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Preventívne kontrolné prvky musia:
• zaisťovať správnosť údajov uložených v systéme;
• zaisťovať platnosť údajov uložených v systéme;
• chrániť zdroje organizácie pred náhodnými alebo zámernými poškodeniami alebo
stratou.
Cieľom monitorovacieho kontrolného systému je:
• poskytovať riadiacim pracovníkom informácie o výkonnosti organizácie;
• poskytovať riadiacim pracovníkom včasné kontrolné údaje, takže môžu urobiť
potrebnú úpravu na zaistenie nepretržitej životaschopnosti systému;
• poskytovať mechanizmus pre návrat systému do jeho ‘ustáleného stavu’.
Riadiaca kontrola bude zahrnovať ciele monitorovacieho kontrolného systému,
okrem toho však bude:
• poskytovať mechanizmus na úpravu cieľov a zámerov a súvisiacich plánov
organizácie.
Aký druh okruhu učenia by bol podstatný na tejto úrovni?
Okruh učenia s dvojitým okruhom:
• podporuje prispôsobenie sa zamestnancov, čo sa týka postupov organizácie tým,
že zabezpečuje v danej situácii, že každý zamestnanec bude dodržiavať primerané
postupy a urobí rovnaké rozhodnutia. Už sme spomenuli zákon o nevyhnutnej
mnohotvárnosti, ale mnohí z nás, ktorí sú v riadiacich funkciách, vedia, že ľudská
myseľ dokáže vymyslieť nekonečnú mnohotvárnosť spôsobov, ako sa vyhnúť
kontrolným prvkom, ktoré považuje za nezmyselné.
Presná kombinácia cieľov bude závisieť na procese, ktorý potrebuje kontrolný
systém. Prevádzkové kontrolné systémy môžu byť mechanicky riadené, zatiaľ čo
riadiace kontrolné systémy musia zohľadniť nekvantifikovateľné prvky ako napríklad
motivačné a behaviorálne aspekty.
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15.5.1

OTESTUJTE SA

1. Prečo sú preventívne kontrolné systémy tak dôležité vo finančnom odbore?
2. Ako sa monitorovacia kontrola odlišuje od riadiacej kontroly?
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15.6

KRITÉRIÁ PRE NAVRHOVANIE FINANČNÝCH A RIADIACICH
KONTROLNÝCH SYSTÉMOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

Pre navrhovanie akéhokoľvek kontrolného systému jestvujú kritériá.
CVIČENIE 15.6.1
V nasledujúcom okienku uveďte kritériá, o ktorých si myslíte, že sú potrebné pre
návrh kontrolného systému.
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Kritériá návrhu na kontrolný systém budú zahrnovať:
• Náklady. Kontrolné systémy stoja peniaze a každé ďalšie zdokonalenie spôsobí, že
systém bude ešte nákladnejší. Náklady na systém časom môžu vyvážiť úspory.
Riadiaci pracovníci musia posúdiť, čo je prijateľné riziko. Vo finančnom kontrolnom
systéme je pravdepodobne jednoduchšie porovnať náklady a prínosy, pretože ak
skvalitnenie spôsobí náklady vo výške 50 000 £ na inštaláciu a 5 000 £ ročne na
údržbu kvôli zníženiu rizika straty 20 000 £ v priebehu piatich rokov, je jasné, že
nemá zmysel pokračovať v tomto programe.
• Kultúra organizácie. Kontrolné prvky musia zapadnúť do kultúry organizácie, lebo
pracovníci ich pravdepodobne budú obchádzať, ak sa im budú zdať bezvýznamné
alebo zbytočne tvrdé alebo komplikované.
• Administratívne kontrolné prvky. Všetky systémy majú administratívne postupy ako
napríklad:
• oddelenie jednotlivých povinností či úloh
• oprávnenie na transakcie
• právo prístupu k údajom.
Dodatočné kritériá pre finančné kontrolné systémy sú nasledovné:
• Primeraný výber preventívnych kontrolných opatrení na udržanie integrity
finančných údajov a na ochranu majetku organizácie.
• Zaradenie revízneho záznamu na zabezpečenie toho, že finančné transakcie a s
nimi súvisiace údaje môžu sledovať a kontrolovať interní a externí pracovníci auditu.
• Kontrola toho, že transakcie sa vykonávajú v súlade s postupmi organizácie a
oddelenia.
• Zabezpečenie toho, že postupy sú v súlade s právnymi a odbornými požiadavkami
a normami.
15.7 DRUHY FINANČEJ KONTROLY
Interné kontrolné prvky
Skutočne nezáleží na tom, či sú finančné systémy prevádzkované ručne alebo
počítačom.
Mnoho interných kontrolných prvkov bude rovnakých a môžu vám byť známe v tých
finančných oblastiach, v ktorých pracujete. Stručne ich tu však opíšeme. Pri čítaní by
ste mali myslieť na vašu vlastnú organizáciu a všímať si, kde tieto kontrolné prvky
existujú. Kontrolné prvky sa snažia minimalizovať výskyt chýb a podvodov v rámci
finančných systémov a plniť zákonné požiadavky. Musíme vám pripomenúť, že
všetky kontrolné prvky sa dajú obísť, ak je páchateľ dostatočne rozhodný a
informovaný. Teraz sa pozrieme na niektoré z týchto interných kontrolných prvkov.
• Jasná štruktúra vedenia. Je dôležité, aby všetci zamestnanci poznali svoje oblasti
zodpovednosti. Znamená to, že pracovníci by nemali prekračovať hranice vlastnej
zodpovednosti a tiež by nemali zanedbávať žiadnu zo svojich povinností kvôli
zavádzajúcej myšlienke, že zodpovednosť nesie niekto iný. Ako riadiaci pracovník by
ste sa mali snažiť poskytnúť každému zamestnancovi písomné vyhlásenie o ich
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oblastiach zodpovednosti. Potom nemôže dôjsť k zmätku, čo sa čím myslelo, keď
nastanú problémy.
• Oddelenie jednotlivých povinností či úloh. Žiadny jednotlivec by nemal mať
zodpovedať za zaznamenávanie a spracovanie transakcie. Ak tomu nevenujeme
pozornosť, je to na vlastné nebezpečenstvo. Mnoho zamestnancov obvinených z
podvodu tvrdí, že ich pokúšalo to, že zodpovedali za celý proces. Môžete ich
považovať za slabé charaktery a vy ste nikdy nemuseli byť v pokušení, ale mali by
ste zobrať do úvahy, aké ťažké by to bolo, keby ste boli veľmi zadlžení a riskovali
stratu svojho domova. Oddelenie jednotlivých povinností či úloh platí rovnako pre
ručné a automatizované systémy. Niekedy sa oddelenie povinností či úloh
požadované pri ručnom systéme stratí, keď sa systém automatizuje, takže sa musí
dávať pozor, aby sa zabezpečilo, že sa už nepožaduje. Ak existujú akékoľvek
pochybnosti, oddelenie povinností by sa malo uviesť do pôvodného stavu.
• Oprávnenie. Všetky veľké transakcie by mali vyžadovať oprávnenie zo strany
riadiaceho pracovníka. Konkrétna suma závisí od organizácie a okolností, ale
upozornili by sme, že vedúci oddelenia, ktorý trvá na podpisovaní všetkých
výdavkových formulárov nad 10 £, nepripadá byť príliš horlivý.
• Fyzické kontrolné prvky. Je dôležité, že prístup k údajom by mal byť obmedzený na
pracovníkov, ktorí si ich potrebujú prezerať, manipulovať s nimi alebo ich
aktualizovať. Ak umožníme prístup k údajom hocikomu, potom riskujeme nielen
podvod, ale tiež náhodné alebo zámerné poškodenie systému.
• Dohľad. Všetci vieme, že niektorí ľudia sú vysoko motivovaní a pracujú dobre bez
dohľadu, ale iní si môžu osvojiť laxné pracovné postupy. Kancelária, kde skupina
pracovníkov nepracovala dobre, bola preorganizovaná tak, že boli priamo pod
kontrolou nadriadeného a tiež v tesnej blízkosti jeho pracovného stola. V priebehu
krátkeho času sa množstvo a kvalita ich práce výrazne zlepšili.
• Pracovníci. Všetky kvalifikácie a odporučenia by sa mali skontrolovať a menovaní
by mali byť iba pracovníci, ktorí:
• sú bezúhonní,
• sú dobre motivovaní,
• a sú kompetentní.
Opäť, ak neurobíte tieto kontroly, vystavujete sa riziku menovania ľudí, ktorí nie sú
schopní vykonávať danú prácu alebo sú nedôveryhodní alebo oboje.
• Veľké organizácie verejnej správy často majú vlastné oddelenia vnútorného auditu,
ktoré monitorujú postupy a kontrolné prvky organizácie a zabezpečujú, že sa
správne uplatňujú.
15.7.1

OTESTUJE SA

Prečo je potrebné mať vo finančnom systéme interné kontrolné prvky?
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CVIČENIE 15.7.1
Aké interné kontrolné prvky fungujú vo vašom oddelení? Ako účinné sú?
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Externé kontrolné prvky
Interné kontrolné prvky poskytujú riadiacim pracovníkom a majiteľom organizácií
verejnej správy ubezpečenie o tom, že finančné údaje sú správnym a pravdivým
zobrazením stavu organizácie. Vždy však existuje možnosť, že napriek interným
kontrolným prvkom sa vyskytnú podvody. Aby sme si uvedomili pravdivosť tohto
tvrdenia, stačí si spomenúť na prípad Enronu v USA.
Dôvera v organizácie verejnej správy zo strany verejnosti je podstatná a škandál
túto dôveru podkope. V dôsledku toho prijalo mnoho vlád legislatívu, ktorá trvá na
tom, že by vonkajšia strana mala mať prístup ku všetkým finančným záležitostiam
kvôli kontrole ich právoplatnosti. Títo externí audítori sú kvalifikovaní účtovníci,
vymenovaní vedením alebo vládou.
Úlohou externého audítora je:
• preskúmať finančné systémy organizácie verejnej správy a
• podať správu o správnosti vypracovaných výkazov.
Od audítorov sa očakáva, že:
• zaistia, že všetky príslušné kontrolné prvky organizácie sú vyhovujúce,
• zaistia, že všetky takéto kontrolné prvky sa v rámci organizácie dodržiavajú,
• zistia výskyt chyby alebo podvodu,
• vypracujú správu, ktorá uistí všetky zainteresované strany, že sa nevyskytne
žiadny z týchto problémov.
Aby to splnil, musí audítor:
• mať prístup k:
• všetkým hlavným účtovným knihám,
• účtom a
• zdrojovým dokumentom;
• mať všetky relevantné informácie a akékoľvek dodatočné vyjasnenia alebo
vysvetlenia od riaditeľov, riadiacich pracovníkov a zamestnancov;
• mať právo zúčastniť sa zasadnutí akcionárov.
15.8

ÚLOHA AUDITU V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH

Audítori zvnútra a zvonku organizácie kontrolujú vzorky transakcií od zdroja po ich
konečné miesto určenia v správe. Toto sa nazýva “preverovací záznam” a tento
záznam sa dá sledovať aj obrátene, od správy po zdrojový dokument. Diskusia o
preverovacích záznamoch bude ďalej pri audite. Len stručne, preverovací záznam
môže potvrdiť, že postupy sa dodržiavali a aritmetika je správna, ale nie to, že
samotné záznamy sú správne. Aby bolo zaručené, že nevznikli žiadne chyby alebo
nebol spáchaný podvod, audítor musí vykonať ďalšie vyšetrovanie vrátane:
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• kontroly aktív, aby sa potvrdilo, že existujú;
• vyhlásení od zákazníkov a dodávateľov potvrdzujúcich, že ich finančné výkazy
súhlasia s výkazmi organizácie;
• diskusie s pracovníkmi na všetkých úrovniach organizácie;
• prečítania systémovej dokumentácie;
• mediálnych správ.
Jeden z hlavných problémov súvisiacich a auditom je objavenie sa počítačových
účtovných systémov. Počítačové účtovné systémy predstavujú pre audítora viacero
problémov:
• Zdrojové dokumenty sú kopírované a triedené počítačom a organizácie sa teda
nemusia unúvať triedením trvalých záznamov. Toto môže pri vykonávaní auditu
spôsobiť hodiny práce navyše.
• Transakcie sa môžu uchovávať iba počas obmedzeného obdobia, snáď troch
mesiacov, a potom sa z disku vymažú, aby uvoľnili priestor pre nové transakcie. Po
vymazaní sú údaje navždy stratené.
• Zmeny údajov sa v počítačových systémoch nedajú zistiť a nie všetky systémy
zaznamenávajú prístupy k súborom zo strany jednotlivých pracovníkov. To
znamená, že neoprávnené zmeny sa nemusia dať vysledovať.
• Fyzické kópie súborov neexistujú a audítor preto musí vedieť pracovať s počítačom
a obsluhovať tlačiareň, zobrazovaciu jednotku a myš.
• Počítače robia to, čo sa im povie. Nemajú zdravý rozum a neučia sa na základe
skúseností alebo príkladu. V prípade, kedy má účtovník tušenie alebo pocit, že nie
všetko je v poriadku, ak je transakcia mimoriadne veľká alebo mimo bežnej časovej
postupnosti, počítače akceptujú bez otázky všetko, pokiaľ neboli naprogramované
inak.
Organizácia verejnej správy a audítori vedia o ťažkostiach a rizikách, ktoré tieto
problémy môžu spôsobiť. Analýza a návrh účtovných systémov budú spravidla
zahrnovať diskusie s audítormi s cieľom zabezpečiť, aby boli zahrnuté bezpečnostné
opatrenia. Navyše vývojoví pracovníci vypracovali počítačové programy auditu,
takže počítač môže pomáhať pri kontrole samého seba. Počítačové účtovné
systémy vyžadujú špeciálne interné kontrolné prvky a my sa tu na ne v krátkosti
pozrieme.
Kontrolné prvky vývoja systémov
Tieto kontrolné prvky spadajú pod viacero hľadísk.
• Štandardizácia
Na inom mieste sme preberali systémovú analýzu a návrh. Skutočnosť, že dobrá
dokumentácia, aby systémy mohli byť udržiavané, je dôležitým prvkom. Vývojoví
pracovníci musia používať metodiky a normy stanovené organizáciou tak, že sa dá
sledovať úplný záznam systému a akékoľvek neskoršie úpravy. Audítori môžu
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používať túto dokumentáciu, aby videli, ako systém pracuje a tiež kde chýbajú
nejaké kontrolné prvky.
• Zapojenie vedenia
Keď obmeníme dobre známe tvrdenie, tak potom počítače sú príliš dôležité na to,
aby sa ponechali v rukách počítačových odborníkov. Zapojenie vedenia do
plánovania a vyhodnocovania informačných stratégií a do dohľadu nad výdavkami
by malo zabrániť organizácii v mrhaní prostriedkov na nepotrebné alebo
neživotaschopné projekty.
• Odskúšanie systémov a programov
Systémy by sa mali pred zavedením starostlivo odskúšať. Tieto skúšky vygenerujú
informácie o tom, ako dlho trvá programu spracovanie údajov. Takéto informácie sa
uchovajú ako porovnávacie kritérium pre budúcnosť. Okrem toho sa skúšobné údaje
uchovávajú a opätovne použijú pri vykonávaní zmien v systéme. Takto môžu
programátori a návrhári skontrolovať, že:
1. zmeny nemali žiadne dopady, ktoré neočakávali;
2. úpravy produkujú očakávané výsledky.
Audítori môžu používať tieto porovnávacie kritériá a odskúšať údaje, aby
skontrolovali nedovolené zmeny.
• Školenie
Pracovníci by mali byť včas a primerane vyškolení ohľadne prvkov tohto procesu, s
ktorými prídu do styku. Zanedbanie školenia alebo slabé školenie zvyšuje
pravdepodobnosť, že dôjde k chybám.
Procesné kontrolné prvky
Tieto kontrolné prvky sú veľmi dôležité, pretože sa zaoberajú každodennou
prevádzkou systému. Tieto procesy by pri ich dodržiavaní mali znížiť možnosť chyby
alebo nehody. Kontrolné prvky zahrnujú:
• Vstupné kontrolné prvky. Tieto obsahujú:
• poradové čísla na dokumentoch,
• dávkovanie dokumentov a vypracovanie celkových súčtov dávok,
• oprávňovacie procesy.
• Kontrolné prvky spracovania
Tieto kontrolné prvky majú za cieľ chrániť spracovanie údajov a zahrnujú:
• potvrdenie platnosti a overenie údajov, keď vstupujú do systému;
• označenia záhlaví a ukončení stránok, aby sa zabezpečilo, že sa používa správny
súbor a že boli načítané všetky údaje;
• kontrolu hlavných údajov súborov vypracovaním kontrolných celkových súčtov;
• vypracovanie hlásení o výnimkách a chybách.
• Výstupné kontrolné prvky
Existuje viacero kontrol, ktoré sa dajú uskutočniť pre zaistenie integrity výstupu:
• kontrola, či boli vytlačené všetky výstupy, či niečo nebolo vynechané alebo či
kvalita výtlačkov nie je zlá;
• kontrola, že výstupy zodpovedajú výstupom, ktoré boli očakávané zo vstupu.
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• Kontrolné prvky uloženia
Je podstatné, aby sa zálohovacie kópie hlavných súborov robili pravidelne a
bezpečne ukladali, najlepšie oddelené od originálov. Žiaľ mnoho menších organizácií
a oddelení, ktoré prevádzkujú vlastné systémy, ignorujú túto jednoduchú radu.
Navyše by programové a dátové súbory mali byť chránené pred neoprávneným
prístupom a zmenou. Všetky oprávnené zmeny by mali byť plne zadokumentované v
súlade so štandardmi organizácie.
CVIČENIE 15.8.1
V nasledujúcom okienku uveďte zoznam administratívnych kontrolných prvkov, o
ktorých si myslíte, že by boli v informačnom systéme užitočné. Tiež by ste mali
zdôvodniť svoj výber konkrétneho kontrolného prvku.
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Administratívne kontrolné prvky
Tieto kontrolné prvky sa používajú na zaznamenávanie činností počítača a
pracovníkov. Bežné kontrolné postupy zahrnujú:
• Rozdelenie povinností
Programátori a návrhári systémov by nemali mať prístup k systému a systémoví
operátori by nemali mať prístup k programom. Toto zníži príležitosť pre podvody
rovnakým spôsobom, ako sa to robí v ručných systémoch.
• Prevádzkové kontrolné prvky
Používajú sa na zistenie toho, čo počítač a pracovníci robili, a zahrnujú:
1. rotáciu povinností
2. trvanie na tom, že pracovníci si vyberú aspoň dva týždne súvislej dovolenky ročne
3. záznamy o službách
4. príručku prevádzkových postupov
5. kontrola evidencie dochádzky, aby sa zabránilo prítomnosti mimo služby
6. záznamy počítača, aby sa kontrolovalo, kto pristupoval k údajom, kedy a čo počas
prístupu robil.
• Kontrolné prvky knižnice súborov
Strata súborov môže byť veľmi závažná pre blaho organizácie, a preto by sa mali
zriadiť vhodné knižnice súborov, ktoré zaisťujú existenciu kontrolných prvkov
zabezpečujúcich:
1. správne postupy vydávania a návratu pre knižničné súbory
2. logický systém označovania a indexovania
3. ochranu pred prachom, vodou, magnetickými poľami, požiarom a krádežou
4. že súbory sa uchovávajú počas minimálnej zákonnej doby
5. že hlavné súbory sa dajú rekonštruovať zo zálohovacích a transakčných súborov
6. že zálohovacie kópie súborov sa robia pravidelne.
• Technické vybavenie
Počítače nie sú len významným nástrojom pre mnoho firiem, ale sú takisto
hodnotným majetkom a vyžadujú ochranu pred poškodením alebo krádežou.
Kontrolné prvky ochrany technického vybavenia zahrnujú:
1. obmedzenie prístupu ku knižniciam súborov a počítačovým prostriedkom
2. ochranu pred rizikami okolitého prostredia ako napríklad požiarom a vodou
3. primerané poistenie zariadenia
4. rezervný plán pre obnovu po nehode, ako je spoločné používanie prostriedkov
podobnej organizácie alebo najatie služieb špecializovanej firmy pre obnovu po
nehodách.
Hoci počítač môže vyžadovať rôzne techniky, audítori musia naďalej skúmať a
kontrolovať postupy a transakcie, aby sa ochránila integrita systému a organizácie a
záujmy zainteresovaných strán.
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15.8.1

OTESTUJTE SA

1. Aké administratívne kontrolné prvky by mal audítor očakávať na príslušnom
mieste v počítačovom účtovnom systéme?
2. Akým problémom bude čeliť organizácia v prípade vzniku nasledovných udalostí:
(a) Strata súborov?
(b) Neoprávnený prístup do systému?
(c) Porucha počítača?
Ako sa dajú tieto problémy minimalizovať? Aká by mala byť úloha audítora v
napomáhaní organizácii verejnej správy, aby sa zistili tieto problémy a zabránilo sa
im?

CVIČENIE 15.8.2
1. Na zvláštnom papieri vypracujte správu pre svojho vedúceho o kontrolných
prvkoch, ktoré by sa mali zaviesť kvôli ochrane vášho systému osobného počítača
pred poškodením alebo podvodom.
2. Prečo sú účtovné kontrolné prvky dôležité? Ako sa odlišujú pre ručné a
počítačové účtovné systémy?
15.9 ŠTANDARDY A KONTROLA
Zavedenie noriem v rámci organizácie znamená, že riadiaci a radoví pracovníci
vedia, ako by sa mali správať a čo sa od nich očakáva. Normy organizácie verejnej
správy sú vypracované pre konkrétne potreby organizácie v kontexte jej poslania.
Ako sme však uviedli v priebehu tejto témy, veľmi málo systémov je úplne
izolovaných od svojho okolitého prostredia a organizácie verejného sektoru nie sú
žiadnou výnimkou. V dôsledku toho štátne a profesijné orgány ako napríklad výbor
pre účtovné štandardy pridávajú k normám organizácií celoštátne normy. V prípade
štátnej moci to bude široká škála vrátane noriem pre:
• výber daní,
• ochranu životného prostredia a znečisťovanie,
• zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
Profesijné orgány sa zaoberajú obrazom a postavením vlastných členov a profesie,
a preto vypracúvajú vlastné normy. Ako členovia profesijných orgánov musíme
spĺňať požiadavky celého radu etických a odborných noriem. Bez existencie noriem,
s ktorými sa porovnáva jednotlivec, oddelenie alebo organizácia, je nemožné
navrhnúť a zaviesť primerané kontrolné prvky na ochranu jednotlivca, širokej
verejnosti alebo organizácie. Teda malo by vám byť jasné, že táto dvojica musí ísť
ruka v ruke s organizáciou a jej podsystémami, aby tieto boli správne riadené a
zabezpečili trvalú existenciu.
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CVIČENIE 15.9.1
Na osobitnom papieri vypracujte správu o externých normách, ktorých požiadavky
musí vaša organizácia plniť.

Záver
Kapitola 15 je závažnejšia z hľadiska objemu materiálu, ktorý obsiahuje. Zrejme
budete potešení, že ste sa dostali na jeho koniec. Teraz by ste mali poznať základné
prvky teórie kontroly, najmä kontrolu s využitím spätnej väzby a systém s vopred
stanovenou kontrolou a to, ako sa dajú použiť v rôznych situáciách organizácie.
Takisto by ste mali mať dobré vedomosti o tom, ako sa kontrola v organizáciách v
skutočnosti vykonáva.
Odkazy:
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S.Hickie

2002
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(Podnikové informačné systémy)
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(Manažérske informačné systémy)
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Information Systems: A management
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Kapitola 16
Počítače a právo
Kapitola 16 predstavuje ukončenie tohto modulu.. Týka sa práva súvisiaceho s
počítačmi a počítačovými informačnými systémami. Táto kapitola sa nesnaží urobiť z
vás právnikov, ale jednoducho vám chce umožniť porozumieť hlavným oblastiam,
kde sú zákony potrebné a čo stanovuje právo v týchto oblastiach. Je založená na
súčasnom práve Veľkej Británie, ale na druhej strane odzrkadľuje požiadavky
Európskej únie a má mnoho podobných čŕt s viacerými krajinami na celom svete.
Právna ochrana a práva predstavujú medzinárodné otázky a musia sa nimi zaoberať
v každej krajine, ktorá používa informačné systémy. V kapitole je menej cvičení a jej
prebranie by vám malo trvať asi jeden a pol hodiny.

16.1 CIELE
Ku koncu tohto celku by ste mali dokázať
•

poznať potrebu práva súvisiaceho s počítačovými informačnými systémami;

•

posúdiť charakter počítačovej kriminality a poznať hlavné opatrenia, ktoré boli
prijaté vo Veľkej Británii na jej zmarenie;

•

chápať potrebu ochrany údajov a spôsoby, akými pôsobí zákon Veľkej Británie o
ochrane údajov z roku 1998;

•

posúdiť vzťah medzi právom Veľkej Británie a smernicou EÚ z roku 1995;

•

chápať význam zákona o slobode informácií z roku 2000 a jeho hlavných
ustanovení.

16.2 PRÁVNE POŽIADAVKY - ÚVOD
Počítačové informačné systémy sú zdrojom obrovských potenciálnych výhod pre
organizácie a tiež jednotlivcov. Umožnili organizáciám verejnej správy rozvíjať sa
spôsobom, ktorý by bol pred dvadsiatimi alebo tridsiatimi rokmi nepredstaviteľný.
Mnohé z tohto je doložené v materiáli, ktorý ste doteraz v tomto module prebrali.
Obrovský výkon však poskytuje takisto potenciál pre gigantické poškodenia a
existuje potreba kontrolovať a obmedzovať tento výkon. Posudzovali sme už
vnútorné kontrolné prvky a kontrolné systémy, ktoré pôsobia v rámci organizácií.
Okrem toho jestvuje potreba kontrolovať využívanie počítačov prostredníctvom
legislatívy.
Začneme zisťovaním hlavných oblastí, kde existuje potreba legislatívy. Rôzne krajiny
budú mať rôzne prístupy k vypracovaniu konkrétnych zákonov. Táto kapitola je vo
veľkej miere založená na zákonných ustanoveniach vypracovaných vo Veľkej
Británii. V prípade, kde je to patričné, sú tieto ustanovenia v súlade so smernicou
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Európskej únie o ochrane údajov (1999). Hlavné články tejto smernice sú uvedené
na konci tohto modulu. Podobný zákon existuje takisto v USA, Južnej Afrike, na
Novom Zélande a v Austrálii.

CVIČENIE 16.2.1
Pouvažujte o potrebe zákona vo vzťahu k počítačom. Zabudnite na zákony, o
ktorých už viete. Ak by ste začali od nuly, kde by ste videli potrebu legislatívy? V
nasledujúcom okienku urobte zoznam a potom porovnajte svoju odpoveď s bodmi
uvedenými na nasledujúcich stranách.
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Existujú pravdepodobne tri hlavné oblasti, kde je jasná potreba legislatívy. Je to
potreba
1. chrániť organizácie pred počítačovou kriminalitou;
2. chrániť jednotlivcov pred zneužitím údajov, ktoré sa ich týkajú;
3. poskytnúť jednotlivcom a organizáciám práva prístupu k verejným informáciám.
16.3 POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
Počítačová kriminalita sa dá rozdeliť na dva hlavné druhy, ktoré sa týkajú
•
•

zneužitia počítačov
pirátstva v oblasti programového vybavenia a iného materiálu.

Po všeobecnej diskusii o charaktere počítačovej kriminality a postoja spoločnosti k
nej sa pozrieme po rade na každý z týchto dvoch druhov. Budeme sa zaoberať
legislatívou, ktorá existuje vo Veľkej Británii na riešenie týchto problémov.
Jedným z problémov súvisiacich s počítačovou kriminalitou je zjavný rozpor konania
a morálky alebo etických hodnôt u páchateľa. Ľudia, ktorí by neodišli z obchodu s
tovarom, ktorý nekúpili alebo by sa im ani nesnívalo, že akceptujú účet chybne
vystavený v ich prospech, sú často schopní
• robiť nezákonné kópie programového vybavenia, hudby alebo videa a postúpiť ich
priateľom;
• používať vyššie uvedené nezákonné kópie, ktoré dostali od priateľov;
• získavať a žiadať kolegov o získanie údajov, na ktoré nemajú právo;
• kradnúť finančné prostriedky elektronicky.
‘Typ’ počítačového zločinca
Kto je ‘typ počítačového zločinca’? Novinové médiá zanechávajú v mnohých z nás
dojem, že celú počítačovú kriminalitu páchajú mladiství, počítačové ‘zázračné deti’,
ktoré sedia celé hodiny vo svojich spálňach a pokúšajú sa dostať do systémov iných
ľudí. V skutočnosti sa odhaduje, že iba malý objem počítačovej kriminality páchajú
ľudia, ktorí zvonka preniknú do systému. Väčšinu počítačovej kriminality a narušení
bezpečnosti páchajú:
• nepoctiví zamestnanci,
• sklamaní zamestnanci,
• a veľký objem sa stane náhodou.
Profil typického počítačového zločinca vypracovaný ako výsledok štúdia prípadov v
USA a Británii poukazuje, že je to:
• osoba v dôveryhodnom postavení v organizácii;
• osoba s čistým trestným registrom;
• niekto mladý (stredný vek bol vypočítaný na 25 rokov);

268

MANAŽMENT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

• niekto, kto si predstavuje seba v úlohe ‘bohatým berie, chudobným rozdáva’ alebo
‘vypožičiavateľa’;
• osoba, ktorá pokladá preniknutie cez bezpečnostný systém za intelektuálnu
zábavu, za niečo podobné, ako keď iní lúštia krížovky.
16.4 ZNEUŽITIE POČÍTAČOV
Týka sa niektorých činností uvedených vyššie, ale hlavne získania neoprávneného
prístupu k materiálu, pozmenenia materiálu alebo spôsobenia škody v počítačových
systémoch nejakým spôsobom. Väčšina z nás pozná anglický pojem “hacking”
(počítačové pirátstvo) a toto je jedna z oblastí, kde je kontrola dôležitá.
CVIČENIE 16.4.1
V nasledujúcom okienku uveďte vlastnú definíciu pojmu ‘hacker’ (počítačový pirát).
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Skôr, ako sa pozrieme na samotné zákony, porovnajte svoju definíciu pojmu
‘hacker’ s touto definíciou - ‘jedinec, ktorý získa prístup do informačného
systému bez oprávnenia’.
Nebudeme rozlišovať medzi osobou, ktorá získa neoprávnený prístup zvonku alebo
zvnútra organizácie. Môže sa Vám prepáčiť názor, že počítačoví piráti, ktorí preniknú
do systému, sa v ňom poobzerajú a odídu alebo iba nechajú odkaz ako napríklad
“Veľký Zog udrie znovu” a neškodne sa pritom bavia.
Môže to znieť dostatočne neškodne, ale v skutočnosti môže tento druh pirátstva
• nevedomky spôsobiť závažné poškodenie systému;
• spôsobiť, že pirát sa podvolí tlaku z tretej strany, aby tento trestný čin spáchal
znovu a potom sa dopustí ďalších trestných činov, ako je krádež alebo podvod;
• zanechať vo veľkej časti verejnosti dojem, že na tom nie je nič zlé, ak sa pirátsky
prenikne do systémov iných ľudí.
Existuje ešte hrozivejšia stránka pirátstva: pouvažujte o rizikách pre jednotlivcov a
dokonca krajiny, ak sa narušia informačné systémy riadiace
• obranné systémy,
• systémy riadenia lietadiel,
• medzinárodné bankové systémy.
Výsledkom by boli všetky druhy škôd. Zákon môže odradiť mnoho ľudí od spáchania
akéhokoľvek takéhoto trestného činu, ale ťažko odradí rozhodnutého teroristu alebo
veľkého zločinca. V dôsledku toho môže zákon iba podporiť vlastníka systému pri
snahe chrániť svoj systém, nenahradzuje potrebu rozsiahlych bezpečnostných
systémov.
Profesia pracovníkov v oblasti informačných systémov pravdepodobne dlhuje potlesk
rozhodnej bande počítačových pirátov, ktorí ich vyviedli zo samoľúbosti, čo sa týka slabých a
v niektorých prípadoch neexistujúcich bezpečnostných systémov.
Zákon o zneužití počítačov (1990) znamená reakciu Veľkej Británie na túto formu
počítačovej kriminality. Trestnými činmi podľa zákona o zneužití počítačov z roku
1990 sú
• neoprávnený prístup k počítačovému materiálu,
• neoprávnený prístup so zámerom spáchania trestného činu alebo pomoci iným pri
spáchaní ďalších trestných činov,
• neoprávnené pozmenenie počítačového materiálu,
• zhoršenie prevádzky programu alebo spoľahlivosti údajov,
• zabránenie alebo sťaženie prístupu k akémukoľvek programu alebo údajom.

Pred schválením tohto zákona bolo vo Veľkej Británii právo pri riešení niektorých
trestných činov úplne neadekvátne. Dôkaz o tom, aké neuspokojivé bolo právo pri
riešení počítačového pirátstva, poskytuje prípad Regina proti Telecom Gold (1988).
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Najprv dvoch počítačových pirátov, ktorí získali neoprávnený prístup do Telecom
Gold a potom pozmenili uložené údaje, usvedčil a potrestal Korunný súd podľa
zákona o falzifikátoch a falšovaní z roku 1981. Odvolací súd rozsudok zrušil a toto
rozhodnutie schválila Horná snemovňa. Lord Lane povedal, že obvinení získali
prístup do súborov Telecomu nepoctivým trikom a nie trestným činom.
Dobre, pomyslíte si, ale ak by bol rozsudok potvrdený, počítačoví piráti by boli
uznaní za vinných z podvedenia počítača. Žiaľ v pojmoch zákona nie je možné, aby
sa dal podviesť stroj, je možné podviesť iba jedinca alebo skupinu ľudí, čiže
spoločnosť alebo organizáciu.
Preto, aby ste boli považovaní za vinného zo spáchania trestného činu podľa zákona
o zneužití počítačov:
1. musíte spôsobiť, že počítač vykonáva akúkoľvek funkciu so zámerom zabezpečiť
prístup do ktoréhokoľvek programu alebo k údajom uloženým v ktoromkoľvek
počítači,
2. prístup, ktorý zamýšľate zabezpečiť je neoprávnený a
3. a ste si vedomí, že je tomu tak v čase, keď vy ste príčinou, že počítač vykonáva
túto funkciu.
V skutočnosti tento zákon nedefinuje obratne pojmy
• počítač,
• program alebo
• údaje.
To znamená, že zákon by sa mohol použiť na obžalovanie každej osoby, ktorá
zneužíva zariadenie obsahujúce mikroprocesory alebo iné prvky počítačovej
technológie. Ďalšie otázky, ktoré si treba všimnúť, sú nasledovné:
• Ak používate počítač niekoho iného, aby ste pirátsky vnikli do počítačového
systému, potom podľa tohto zákona spadáte pod priestupok. Inými slovami, nie je
potrebné páchať pirátstvo z jedného počítačového systému do iného, aby ste sa
dopustili trestného činu. Ak ste sedeli pri osobnom počítači niekoho iného a
zasahovali do programového vybavenia alebo údajov na tomto počítači, je to takisto
trestný čin.
• Zamestnanci môžu spáchať trestný čin počítačového pirátstva tak, že použijú
vlastné pracovné stanice na získanie neoprávneného prístupu k programom alebo
údajom.
Musíte pripustiť, že vyššie uvedené znamená, že počítačoví piráti musia vedieť, že
nemajú oprávnený prístup do systému. U zamestnancov je to veľmi ťažké dokázať,
pokiaľ zamestnávateľ jasne nevysvetlil pracovníkom presný rozsah ich oprávnenia
na používanie programov a údajov.
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Zákon o zneužití počítačov z roku 1990 odstránil mnoho anomálií a opomenutí v
práve, čo sa týka trestných činov súvisiacich s počítačmi. Samotný zákon sa
neukázal ako odstrašovací prostriedok voči najodhodlanejším podliakom ani voči
tým, u ktorých osobné okolnosti zdanlivo prevážia nad rizikami: prevencia je stále
lepšia ako trestné stíhanie. Preto musia zamestnávatelia podniknúť každé
bezpečnostné opatrenie na zabránenie zneužitia informačných systémov a vysvetliť
svojim pracovníkom ich limity a zodpovednosti písomne. Mali by takisto zdôrazniť
riziká toho, že laxné bezpečnostné postupy môžu spôsobiť škodu nevinným
pracovníkom.
16.5 PIRÁTSTVO
Je to problém, ktorý sa stále ťažšie rieši. Pôvodný problém sa týkal vo veľkej miere
programového vybavenia, vlastníckych práv, autorských práv, atď. Pochopiteľne v
prípade, kedy sa hodne investovalo do vývoja programového vybavenia, malo by sa
toto považovať za cenný majetok a nemalo by sa neoprávnene používať. Nedávno
bola táto otázka rozšírená o neoprávnené kopírovanie a používanie hudby a filmu.
Internet umožnil, aby sa táto prax nekontrolovane rozšírila. Napriek veľkým súdnym
prípadom, ako je spor vedený proti spoločnosti Napster, sa zdá, že sa dá len málo
urobiť, aby sa zabránilo spoločnému používaniu súborov na “osobné použitie” cez
Internet. Jeden z problémov sa týka hraníc jurisdikcie a skutočnosti, že Internet nie
je chránencom žiadnej národnej vlády, a preto nepodlieha národným zákonom.
Zákon o autorskom práve, návrhoch a patentoch z roku 1988 vo Veľkej Británii
poskytuje isté ochranné opatrenia a týka sa vlastníctva programového vybavenia a
podmienok, za ktorých sa dá legitímne používať.
16.6 OCHRANA ÚDAJOV
Nárast používania osobných údajov má mnoho výhod pre spoločnosť, napríklad
pomoc pri boji s trestnou činnosťou, a taktiež pre jednotlivca, napríklad lepšia
zdravotnícka starostlivosť. Avšak vždy, keď sa zhromažďujú a používajú osobné
údaje, môže to nepriaznivo ovplyvniť život ľudí, ak sa niečo nevydarí. Napríklad, ak
sa nezadajú správne podrobné údaje, ľudom môžu byť nespravodlivo odmietnuté
úvery, peňažné dávky, bývanie alebo dokonca práca. Ak údaje nie sú uchovávané v
bezpečí, môže byť ovplyvnené súkromie ľudí.
Potreba ochraňovať jednotlivca prostredníctvom zákonov bola vo Veľkej Británii pred
časom uznaná a prvýkrát vyjadrená v zákone o ochrane údajov z roku 1984.
Následne bola urobená aktualizácia v zákone o ochrane údajov z roku 1998, ktorý
nadobudol účinnosťou 1. marca 2000.
Tento zákon stanovuje pravidlá pre spracovanie osobných informácií a platí pre
niektoré papierové záznamy a tiež pre záznamy, ktoré sú vedené na počítačoch.
Kľúčové body zákona
•

Zákon o ochrane údajov platí pre ‘osobné údaje’, ktoré sú údajmi o
identifikovateľných žijúcich jednotlivcoch.
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•

Pracovníci, ktorí rozhodujú, ako a prečo sa osobné údaje spracujú (správcovia
údajov), musia plniť pravidlá správneho zaobchádzania s údajmi, známymi ako
zásady ochrany údajov, a ďalšie požiadavky zákona o ochrane údajov.

Pravidlá správneho zaobchádzania s údajmi – zásady
Každá osoba, ktorá spracúva osobné údaje, musí splniť osem vykonateľných zásad
správneho postupu. Údaje musia byť:
• spracované korektne a podľa zákona;
• spracované pre obmedzené účely a nie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito
účelmi;
• primerané, relevantné a nie neúmerné;
• presné,
• neuchovávajú sa dlhšie, ako je potrebné;
• spracované v súlade s právami objektu údajov;
• bezpečné;
• neprenášajú sa do krajín bez adekvátnej ochrany.
Spracovanie osobných údajov
Tento zákon vyžaduje, aby osobné údaje boli spracované ‘korektne a podľa zákona`.
Osobné údaje sa nebudú považovať za spracované korektne, pokiaľ nie sú splnené
určité podmienky. Subjektu údajov musí byť oznámená identita správcu údajov a
dôvod, prečo sa informácie spracúvajú alebo sa budú spracovávať.
Spracovanie sa môže vykonávať iba vtedy, ak bola splnená jedna z nasledujúcich
podmienok:
• jednotlivec poskytol súhlas na spracovanie;
• spracovanie je potrebné pre splnenie zmluvy s jednotlivcom;
• spracovanie sa vyžaduje na základe zákonných povinností;
• spracovanie je potrebné na ochranu životných záujmov jednotlivca;
• spracovanie je potrebné na výkon verejných funkcií;
• spracovanie je potrebné kvôli splneniu zákonných záujmov správcu údajov alebo
tretích strán (pokiaľ nepoškodí záujmy jednotlivca).
Spracovanie citlivých údajov
Zákon o ochrane údajov obsahuje konkrétne ustanovenie pre citlivé osobné údaje.
Citlivé údaje obsahujú: rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské
alebo iné presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život, trestné
konania alebo odsúdenia. Citlivé údaje sa môžu spracovávať iba za prísnych
podmienok.
Papierové spisy
Zákon o ochrane údajov sa zaoberá informáciami, ktoré sú zaznamenané ako časť
‘relevantného spisového systému’, čiže sústavy informácií, v ktorej sú údaje
štruktúrované buď odkazom na jednotlivcov alebo odkazom na kritériá ohľadne
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jednotlivcov. To znamená, že veľký objem údajov spracovaných manuálne spadá do
pôsobnosti zákona o ochrane údajov.
Bezpečnosť
Správcovia údajov musia prijať bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných
údajov.
Práva jednotlivcov
•

Právo prístupu jednotlivca k údajom

Zákon o ochrane údajov umožňuje jednotlivcom zistiť, aké informácie sa o nich v
počítači a na papierových záznamoch uchovávajú. Toto je známe ako právo prístupu
jednotlivca k údajom.
•

Právo na korekciu, zablokovanie, vymazanie a zničenie

Zákon o ochrane údajov umožňuje jednotlivcom požiadať súd, aby nariadil správcovi
údajov korigovať, zablokovať, vymazať alebo zničiť osobné údaje, ak sú nesprávne
alebo obsahujú vyjadrenia názorov, ktoré sú založené na nesprávnych údajoch.
•

Právo na zabránenie spracovania

Subjekt údajov môže požiadať správcu údajov, aby zastavil alebo ani nezačal
spracovanie, ktoré sa ho týka, ak spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí závažné
neoprávnené poškodenie alebo závažné ťažkosti tomuto subjektu alebo inej osobe.
Toto právo však neexistuje vo všetkých prípadoch a správcovia údajov nemusia
vždy splniť túto požiadavku.
Existujú takisto práva týkajúce sa:
•
•

práva na zabránenie spracovania pre priamy marketing
práva na odškodnenie.

Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním
Jednotlivec môže požiadať správcu údajov, aby zabezpečil, že žiadne rozhodnutie,
ktoré ho výrazne ovplyvní, nebude založené výlučne na spracovaní jeho osobných
údajov automatizovanými prostriedkami. Tu však existujú isté výnimky.
Trestné činy podľa tohto zákona
•

Trestné činy týkajúce sa ohlásenia

Tieto sú spáchané, ak spracovanie vykonáva správca údajov, ktorý neoznámil
zmocnencovi, že spracovanie sa vykonáva alebo že na tomto spracovaní boli
vykonané nejaké zmeny. Neoznámenie je trestný čin s presne vymedzenou
zodpovednosťou.
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•

Trestné činy týkajúce sa obstarania a predaja

Je trestným činom získať, sprístupniť, predať alebo robiť reklamu na predaj alebo
spôsobiť zverejnenie osobných údajov bez súhlasu správcu údajov. Takisto je
trestným činom pristupovať k osobným údajom alebo ich sprístupniť bez náležitého
oprávnenia. Toto sa týka neoprávneného prístupu k osobným údajom a ich
sprístupnenia. Existujú tu isté výnimky.
•

Trestný čin vynúteného prístupu subjektu

Pokiaľ neplatí jedna z obmedzených zákonných výnimiek, je trestným činom, ak
osoba vyzve inú osobu, aby požiadala o prístup subjektu s cieľom získať osobné
údaje o tejto osobe pre konkrétne účely, ako je napríklad predbežná podmienka
zamestnania.
•

Iné trestné činy

Je trestným činom nereagovať na informačné oznámenie alebo porušiť oznámenie o
výkone. Neoprávnené sprístupnenia zo strany zmocnenca alebo jeho pracovníkov
sú zakázané a porušenie týchto ustanovení je trestným činom.
SMERNICA EURÓPSKEJ ÚNIE O OCHRANE ÚDAJOV (EUROPEAN UNION
DATA PROTECTION DIRECTIVE)
24. júla 1995 Rada ministrov schválila smernicu o ochrane všeobecných údajov
Európskej únie. Trvalo päť rokov, kým táto smernica prešla európskym legislatívnym
procesom. Táto smernica vyžadovala, aby do troch rokov od jej oficiálneho prijatia
jestvovala národná legislatíva ohľadne jej implementácie. Vo Veľkej Británii sa to
uskutočnilo prostredníctvom novej primárnej legislatívy (zákon o ochrane údajov z
roku 1998). Dátum konečnej verzie tejto smernice je 24. október 1995.
Smernica - Directive
Táto smernica vytyčuje "ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a najmä
ich právo na súkromie, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov".

Do tejto smernice sú začlenené všeobecné zásady správneho postupu známe vo
Veľkej Británii ako osem zásad ochrany údajov a to, že
• nezávislý orgán dohľadu bude presadzovať národnú legislatívu ohľadne ochrany
údajov, ako to vo Veľkej Británii robí v súčasnosti zmocnenec pre informácie.
Implementácia smernice
Táto smernica je komplexný dokument, ktorý poskytuje členským štátom rôzne
stupne flexibility pri prevádzaní niektorých ustanovení. Táto flexibilita by mala
umožniť transpozíciu do domácich zákonov takými spôsobmi, ktoré spĺňajú národné,
právne a ústavne úpravy.
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16.7 SLOBODA INFORMÁCIÍ
Verejné orgány uchovávajú množstvo informácií a hlavnou otázkou je to, do akej
miery by tieto mali alebo nemali byť vo verejnom vlastníctve a či by jednotlivci mali
mať právo prístupu k týmto informáciám. Niektoré informácie by samozrejme mali
byť prístupné, ale určite tiež existujú uložené informácie, ktoré sú citlivé a ktorých
sprístupnenie by mohlo byť proti verejnému záujmu alebo záujmu jednotlivcov.
Zákon o slobode informácií z roku 2000 (pozri časť Právo, kde je informácia
o zákone platnom na Slovensku)
Zákon o slobode informácií z roku 2000 bol vo Veľkej Británii schválený 30.
novembra 2000. Ustanovenia tohto zákona presadzuje zmocnenec pre informácie,
funkcia ktorá spája slobodu informácií a ochranu údajov a umožňuje zmocnencovi
zabezpečovať integrovaný a koherentný prístup.
Tento zákon poskytuje všeobecné právo prístupu ku všetkým druhom
‘zaznamenaných’ informácií, ktoré uchovávajú verejné orgány. Stanovuje výnimky z
tohto práva a ukladá viacero povinností verejným orgánom.
Tento zákon sa týka iba verejných orgánov. Tieto zahrnujú ministerstvá, miestne
orgány, orgány štátnej zdravotnej starostlivosti (ako napríklad nemocnice, a tiež
lekárov, zubárov, lekárnikov a optikov), školy, vysoké školy a univerzity a políciu.
Takisto zahrnujú dlhý zoznam verejných orgánov a inštitúcií. Zoznam je uvedený v
prílohe 1 k tomuto zákonu. V zákone je ustanovenie o ďalších orgánoch, ktoré
vymenuje minister neskôr, a o organizáciách, ktoré určí minister za verejné orgány,
pretože vykonávajú funkcie verejného charakteru alebo na základe zmluvy poskytujú
služby, ktoré sú funkciou takéhoto orgánu.
Podľa zverejneného časového harmonogramu bude tento zákon uvedený do
platnosti v plnom rozsahu v januári 2005. Verejné orgány budú mať podľa tohto
zákona dve hlavné zodpovednosti. Budú musieť vypracovať ‘publikačný program’ (v
skutočnosti príručka k informáciám, ktoré uchovávajú a ktoré sú verejne prístupné) a
budú sa musieť zaoberať jednotlivými žiadosťami o informácie.
Všetky verejné orgány sa budú musieť zaoberať jednotlivými žiadosťami od 1.
januára 2005, keď nadobudne účinnosť všeobecné právo prístupu k informáciám,
ktoré uchovávajú verejné orgány.
Jednotlivci už majú podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998 právo prístupu k
informáciám o nich samotných, ktoré sú uložené v počítačoch a v niektorých
papierových spisoch. Toto je známe ako ‘právo prístupu subjektu’.
Zákon o slobode informácií rozšíri tieto práva na umožnenie prístupu ku všetkým
druhom informácií, ktoré orgány uchovávajú, bez ohľadu na to, či sú osobné alebo
nie. Od verejného orgánu sa však nebude požadovať poskytnutie informácií, pre
ktoré platí akákoľvek výnimka v tomto zákone.
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Každý môže písomne podať žiadosť o informácie. Táto žiadosť musí obsahovať
podrobné údaje o žiadateľovi a o požadovaných informáciách. Zákon dáva
žiadateľovi dve súvisiace práva:
• aby bol informovaný, či verejný orgán tieto informácie uchováva;
• aby dostal tieto informácie (a ak je to možné, požadovaným spôsobom, t.j. ako
kópiu alebo súhrn alebo žiadateľ môže požiadať o skontrolovanie záznamu).
Verejné orgány budú povinné poskytnúť informácie zaznamenané pred schválením a
takisto po schválení toho zákona.
Vo všeobecnosti budú musieť verejné orgány reagovať na žiadosti pohotovo a v
každom prípade do 20 pracovných dní. Môžu účtovať poplatok, ktorý sa vypočíta
podľa nariadení o poplatkoch.
V prípadoch, kde sa informácií týka výnimka, ale od orgánu sa požaduje posúdenie
verejného záujmu uvoľniť ich, musí tento orgán poskytnúť informácie v primeranom
čase.
Niektoré informácie, ktoré uchováva verejný orgán, sa môžu považovať za
informácie, ktorých zverejnenie je neprípustné, t.j. nemusia byť poskytnuté ako
odpoveď na individuálnu žiadosť. Existuje 23 takýchto výnimiek a týkajú sa
informácií uchovávaných pre rôzne funkcie, ktoré zahrnujú národnú bezpečnosť,
výkon práva, obchodné záujmy a osobné údaje.
Pred odvolaním sa na výnimku bude verejný orgán spravidla povinný posúdiť ďalšie
dva body. Po prvé, niektoré z výnimiek sa môžu uplatňovať, iba ak by uvoľnenie
informácií bolo na škodu účelu, ktorého sa výnimka týka. Z tohto dôvodu informácie
uchovávané v súvislosti s výkonom zákona sa môžu odoprieť iba vtedy, ak by
negatívne ovplyvnili prevenciu alebo vyšetrovanie trestného činu.
Po druhé, niektoré z výnimiek tiež vyžadujú od verejného orgánu, aby vykonal
rozbor ‘verejného záujmu’ pred prijatím konečného rozhodnutia ohľadne toho, či
uvoľniť alebo neuvoľniť informácie. Rozbor verejného záujmu vyžaduje od verejného
orgánu, aby posúdil, či verejný záujem na zadržaní vyňatých informácií prevažuje
nad verejným záujmom na ich uvoľnení.
Väčšina z výnimiek bude vyžadovať od verejného orgánu, aby pouvažoval o
preskúmaní poškodenia a tiež o rozbore verejného záujmu. Verejným orgánom sa
však odporúča, aby si pozorne preštudovali výnimky s cieľom zistiť, či sa dá na ne
odvolať alebo nie.
Je potrebné poznamenať, že iba tie informácie sa môžu zadržať, na ktoré platí
výnimka. Ak bolo požiadané o konkrétny dokument, ktorý obsahuje niektoré vyňaté
informácie, zadržať sa môžu iba konkrétne časti vyňatých informácií. Zvyšok
dokumentu bude musieť byť uvoľnený.
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CVIČENIE 16.7.1
Považujte o vašej vlastnej organizácii a najmä o vašom oddelení.
(a) Pre dva systémy, ktoré poznáte, označte užívateľské údaje, údaje, subjekt
údajov, spracovanie.
(b) Zdôvodnite svoj výber a podporte tento prípad pri jeho zaradení alebo vyňatí z
obmedzení zákona o ochrane údajov.
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Záver
Je potrebné znova zdôrazniť, že cieľom kapitoly nebolo urobiť z vás právnikov.
Teraz, keď ste ju dokončili, mali by ste mať všeobecné vedomosti o potrebe zákona
a mali by ste takisto mať poznatky o pôsobení zákonov v rámci Veľkej Británie. Tieto
zákony sú typické pre mnoho krajín na celom svete a sú v súlade so smernicou o
Európskej únii o ochrane údajov a voľnom pohybe údajov. Ak potrebujete
podrobnejší prehľad, vždy sa môžete obrátiť priamo na legislatívu daného štátu či
EU.
Odkazy
Zákon o ochrane údajov je dostupný na adrese:
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm
Tento server má tiež priamy odkaz na európsku smernicu.
Diskusiu o legislatíve si pozrite:
P.Bocij, D.Chaffey, A.Greasley,
S.Hickie

2002

Business Information Systems
(Obchodné informačné systémy)
Pitman Publishing
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SLOVNÍK
Odborné názvoslovie používané v súvislosti s počítačovými systémami je často
veľmi zavádzajúce. Tento slovník pojmov by vám mal pomôcť nájsť cestu labyrintom.
Adaptívny systém - Adaptive System, je systém ,ktorý má schopnosť
zmeny seba samého alebo svojho prostredia v snahe o prežitie.
Agregácia – Aggregation, nahromadenie, navýšenie dát na poskytovanie
informácií
Analógové informácie – Analogue Information, analógové informácie sú v
súvislej forme a počítač ich nedokáže spracovať bez ich konverzie na
digitálne.
Architektúra – Architecture, je termín aplikovateľný tak na proces ako aj
výstup spracovania a špecifikovania celej štruktúry, logických častí a logická
náväznosť počítača, jeho operačného systému a siete, či iná koncepcia.
Archívny súbor - Archive file, súbor neaktuálnych informácií, ktoré je
potrebné uchovávať na určité fixné obdobie pre prípad, že budú potrebné.
Môžu ich potrebovať napríklad audítori.
Administrátor databázy - Database Administrator – riadia a vykonáva
všetky aktivity spojené s prevádzkou a úspešným fungovaním databázy.
ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line, asymetrická digitálna účastnícka
prípojka je novým druhom digitálnej telefónnej služby, ktorá prenáša údaje
rýchlejšie a je “vždy zapnutá”, čím sa odstraňuje potreba nadväzovať
spojenia.
Atribúty - Attributes – Každý záznam v databáze je rozdelený na oblasti
alebo atribúty, ktoré reprezentujú charakteristiky daného prvku – údaju
napríklad: dátum narodenia, adresa, titul a iné.
Automatizovaný systém úradu/organizácie - Office Automation System
(OAS), systém využívajúci počítač, ktorý zbiera, spracováva, ukladá
a elektronicky odosiela dokumenty a iné nástroje komunikácie medzi
jednotlivcami, skupinami alebo organizáciami.

Brána - Gateway – je bod v sieti, ktorý funguje ako brána/vstup do inej siete.
Hacker - Hacker – človek, ktorý získa prístup do informačného systému bez
autorizácie
B2B – Business to Business, medzipodniková komunikácia využívajúca
Internet.
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B2C – Business to Consumer - komunikácia medzi podnikom/organizáciou
využívajúca internet
Bezpečná elektronická transakcia - Secure Electronic Transaction - SET,
systém na zabezpečenie bezpečnosti finančných transakcií na internete.
Centralizovanie - Centralising, odňatie autority v systéme či organizácii
z lokálneho umiestnenia a prenesenie na centrálne miesto, aby sa dala
dosiahnuť centrálna kontrola celého systému.

Čítačka čiarového kódu - Bar Code Readers. Hardwarové zariadenie,
ktoré meraním intenzity svetelného lúču z čiarového kódu identifikuje údaje
a priraďujú im dané identifikačné číslo.
Čiastočne štruktúrované - Semi-Structured Problems sa týkajú
problémov, ktoré majú štruktúrované a neštruktúrované prvky. Niektoré
aspekty môžu byť zrejmé a iné otvorené pre interpretáciu.

Dopytovacie jazyky - Query Languages – jazyk spravidla prepojený so
systémom riadenia databázy, ktorý užívateľovi umožní skúmať databázu
a súbory s využitím kritérií na selekciu.
Databáza – Database, je súbor údajov, dát, ktoré sú roztriedené tak, aby bol
ich obsah ľahko dosiahnuteľný, riadený a inovovaný
Decentralizovaná kontrola – Decentralised control, prenos kontroly
z centra organizácie či vlády na viac menších centier – organizácií.
Distribuovaná - zdieľaná informácia Distributed Information – hovoríme
o nej vtedy, keď sú programy alebo údaje, na ktorých počítač pracuje šírené
na viac ako jeden počítač, spravidla v celej sieti.
Digitálne – Digital Information, digitálne informácie sú vo forme radov
nespojitých číslic a môže ich spracovať počítač.
Digitálny certifikát – Digital Certificate, elektronická "kreditná karta", ktorá
potvrdzuje vaše poverovacie listiny pri vykonávaní obchodnej činnosti alebo
iných transakcií cez Web. Digitálny certifikát vydáva certifikačný orgán.
Obsahuje meno, poradové číslo, dátumy vypršania, kópiu verejného kľúča
držiteľa
certifikátu
(používaného
na
odšifrovanie
správ
a
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci211953,00.htmldig
itálnych podpisov) a digitálny podpis orgánu vydávajúceho certifikát tak, že
príjemca si môže overiť, že tento certifikát je pravý.
Digitálny podpis – Digital Signature, elektronický podpis, ktorým sa dá
overiť identita odosielateľa správy alebo osoby, ktorá dokument podpísala, a
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snáď zabezpečiť, že nedôjde k zmene pôvodného obsahu správy alebo
dokumentu, ktoré boli odoslané.
Duplikácia dát - Data Duplication – rovnaké dáta či údaje uložené
v databáze viac ako raz.

Elektronický obchod - E-commerce - Elektronický obchod, obchodné
transakcie, ktoré sa vykonávajú v on-line režime.
EDI - Electronic Data Interchange, elektronická výmena údajov je
osvedčený štandardný formát pre výmenu obchodných údajov.
Entropia - Entropy – tendencia systému byť stále chaotickejší, strácať
užitočné funkcie až po zánik. Uzavreté systémy majú túto tendenciu.
Otvorené systémy, ktoré sú v interakcii, smerujú k diferenciácii, zlepšeniam
a vyššej úrovni organizácie.
Expertné systémy – Expert Systems, systémy, ktoré využívajú tvorbu
rozhodnutí založenú na vedomostiach a zručnostiach expertov, tak aby na ich
základe mohli robiť rozhodnutia tí, ktorí nie sú experti.
Extranet – Extranet, časť intranetu, ktorá sa sprístupní navonok.

Hlavný súbor (Master file). Trvalá kópia súboru, ktorá sa pravidelne
aktualizuje.
Hranica systému - System Boundary - Hranice medzi systémom a jeho
okolím. Biologické a fyzické systémy sa snažia mať jasne určené hranice,
spoločenské systémy ako napríklad organizácie majú hmlisté hranice.
Hypertext – Hypertext, systém prezentujúci údaje na obrazovke so
špeciálne označenými časťami, ktoré poskytujú linku na iné údaje.
HTML – Hypertext Mark-up Language - Hypertextový označovací jazyk je
programovací jazyk používaný na vytvorenie hypertextových dokumentov.
HTTP – Hypertext Transfer Protocol, hypertextový prenosový protokol
umožňuje oznamovanie údajov označovacieho jazyka medzi rôznymi druhmi
dokumentov.
Informačný systém – Information System – systém zameraný na tvorbu
informácií, ktoré môžu byť použité na podporu rôznych činností a aktivít
manažérov a iných zamestnancov.
ISDN – Integrated Services Digital Network, digitálna sieť integrovaných
služieb je druhom telefónneho spojenia, ktoré prenáša digitálne informácie
bez konverzie na analógové.
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Informácia – Information, spracovaný zmysluplný údaj
Internet – Internet, celosvetový systém počítačových sietí.
Intranet – Intranet, informácie zverejnené v rámci organizácie v rovnakej
forme ako na www.
ISP – Internet Service Provider, poskytovateľ internetových služieb
poskytuje server, cez ktorý môžu užívatelia pristupovať k Internetu.
Jednotka, prvok - Entity – existujúca, reálna vec
Kontrola – Control, činnosť na uvedenie rozdielov medzi skutočnými a
požadovanými výstupmi systémov do prijateľnej miery.
Kontrola formou spätnej väzby - Feedback Control – kontrolná slučka
porovnáva výstup z procesu a ak sa výstup odlišuje od očakávaného
štandardu, urobí úpravy na vstupoch alebo procese
Kontrola vzhľadom na očakávaný výsledok - Feedforward Control,
zahŕňa prvok predpokladu do kontroly formou spätnej väzby
Klient-server – Client- Server, presne povedané je server programové
vybavenie, ktoré poskytuje služby inému programovému vybaveniu klienta.
Tento pojem sa často používa na opis siete, ktorá spája počítače (napr.
osobné počítače) prevádzkujúce programové vybavenie klienta s počítačmi
(servermi), ktoré poskytujú služby ako uloženie údajov a správa tlačiarní.
Kontrolný systém s uzavretým okruhom - Closed Loop System kontrolný podsystém, ktorý porovnáva výstupy systémov s požadovanými
výsledkami a robí primerané zmeny.
Kontrola skupín - Cluster Controllers – spájanie skupín do jedného
komunikačného kanála. Kontrola spája jednotlivé terminály, aby zistila, či
majú nejakú správu na odoslanie.
Koncentrátor - Concentrators Koncentrátory spájajú mnoho liniek s malou
rýchlosťou do jedného kanálu s vysokou rýchlosťou pomocou vyrovnávacej
pamäti a smerujú dáta do ich správneho cieľa.

Kritické faktory úspechu - Critical Success Factors, prvky identifikované
ako podstatné pre úspech projektu, tie, bez ktorých by zlyhal.

LAN – Local Area Network, lokálna počítačová sieť spájajúca zariadenia v
rámci budovy alebo pracoviska.
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Modem - zariadenie na konvertovanie digitálnych informácií na analógové a
naopak, čím sa umožňuje počítačom komunikovať cez analógovú telefónnu
sieť.

Manažérsky systém vzťahov s klientom - Customer Relationship
Management Systems (CRM) – systém, ktorý skvalitňuje spôsob, akým
organizácia riadi svoje vzťahy so zákazníkmi alebo klientmi, čím zároveň
skvalitňuje poskytované služby.

Nekonzistentnosť dát či údajov - Data Inconsistency – rovnaký údaj
uvedený v databáze inak na viac ako jednom mieste.
Neštruktúrované – Unstructured Problems, sa týkajú problémov, ktoré
nemajú definované pravidlá na riešenie. Riešenie pochádza iba zo zmesi
skúseností, úsudku, intuície a všeobecných smerníc, ktoré by sa mohli dať
použiť v danej situácii.

Osobný počítač (PC) – počítač dizajnovaný na použitie jedným užívateľom.
Otvorený systém (Open System) Otvorený systém je systém, ktorý sa
vzájomne ovplyvňuje so svojím okolím. Toto vzájomné pôsobenie môže
nadobudnúť formu tepla, energie alebo informácií. Jednoducho povedané,
systém prijíma vstup od okolia, spracuje ho a postúpi výstup späť do okolia.
Optické snímače znakov - Optical Character Readers (OCR) - Software
a hardware, ktorý umožňuje čítanie znakov ako vstupov do počítačového
systému.
Optické snímače značiek Optical Mark Readers (OMR) - variácia OCR,
ktorá umožňuje čítanie značiek ako vstupov do počítačového systému.

Podsystém – Subsystem, mnoho prvkov systému má v skutočnosti všetky
podstatné vlastnosti systému, a preto sa nazývajú podsystémy. Príkladmi sú
oddelenia, divízie, úseky, brzdové systémy, hydraulické systémy, prieskum
adresárov a odbyt.
Portál – Portal, web stránka umožňujúca užívateľsky ľahký (user-friendly)
prístup k obrovskému množstvu užitočných informácií
Protokol –Protocol, súbor pravidiel umožňujúcich počítačom spojeným do
siete komunikovať.
Pracovníkmi s informáciami - Information Workers - pracovníci, ktorí
zbierajú údaje, zadávajú ich do systému a vykonávajú spracovanie transakcií
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Protokol prenosu súborov - FTP - File Transfer Protocol, protokol prenosu
súborov je ďalšou službou, ktorá je dostupná s použitím Internetu. Umožňuje
počítačom vymieňať si súbory.
Plytká štruktúra súboru - Flat File, najjednoduchší druh databázy
pozostáva z jedného zoznamu záznamov, nie je prepojený na iné súbory
a obsahuje všetky potrebné údaje.
Premostenie – Bridge - časť hardwaru, ktorá spája jednu miestnu sieť s inou
miestnou sieťou s využitím toho istého protokolu.
Pracovníci s poznatkami - Knowledge Workers, tí, ktorí trávia svoj čas
zhromažďovaním, spracovaním a rozširovaním informácií
Pracovná stanica – Workstations, silný terminál alebo osobný počítačový
systém, spravidla používaný na špecifické softvérové aplikácie ako je
napríklad grafický program
CAD (computer-aided design) a animačné
programy.
Podporný systém rozhodovania - DSS - DECISION SUPPORT SYSTEMS)
je flexibilná, integrovaná sústava počítačových nástrojov, ktoré umožňujú
pracovníkovi, ktorý rozhoduje, využívať pri tvorbe správ priamo počítače a iné
informácie pri riešení neštruktúrovaných, pološtruktúrovaných a
nepredpokladaných problémov.
Reinžiniering - Business Re-Engineering – základná analýza a redizajn
všetkého, čo sa týka činnosti organizácie/firmy s cieľom dosiahnuť dramatické
skvalitnenie výkonnosti a manažment spojený s takouto organizačnou
zmenou. Je spôsobom ako sa posunúť od už neadekvátnych procesov
a postupov k takým, ktoré zodpovedajú modernej dobe.
Rozhranie človek/počítač Human/Computer Interface (HCI), bod, v ktorom
dochádza ku komunikácii človeka s počítačom.
Rozhranie (Interface) Výstup z jedného systému sa stáva vstupom do iného
systému prekročením rozhrania alebo hranice medzi nimi.
Rozšíriteľný označovací jazyk – XML - Extensible Mark-up Language, je
zdokonalenejšou formou HTML, ktorá umožňuje počítačom interpretovať
obsah hypertextových dokumentov. Umožňuje agentom (programom) pátrať
vo www automaticky po informáciách ako napríklad ceny špecifikovaných
produktov.

Súbor - File – súbor alebo tabuľka je suma údajov, záznamov, ktoré boli
zorganizované do určitého formátu. Mali by sme sa koncentrovať na súbory
údajov/dát ale treba mať na pamäti, že niekedy sa súbor hovorí aj
počítačovým programom.
Spájanie - Peer to Peer - Rovnocenná sieť, ktorá jednoducho spája dva
alebo viac osobných počítačov.
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Snaha dosiahnuť ciele (Goal Seeking)Komponenty systému pracujú
spoločne na dosiahnutí spoločného cieľa. V sociálnych systémoch spôsobuje
škála jednotlivcov a čiastkových jednotiek so svojimi vlastnými cieľmi,
hodnotami a programami, že spravidla existuje viacero cieľov.
Sieť – Network, viacero počítačov spojených komunikačnými linkami tak, že
môžu spoločne používať údaje a zdroje.
Spätná väzba –Feedback, informácia týkajúca sa výstupu systému, ktorá je
spätným vstupom do systému. Umožňuje modifikáciu procesov na uistenie
sa, že výstup dosiahne očakávané kritériá.
Systém s otvoreným okruhom - Open Loop System, systém bez okruhu
kontroly.
Sociotechnologický systém - Sociotechnological System – systém, ktorý
zahŕňa ľudí, technológie, úlohy, kultúru a štruktúru organizácie.
Skupinové radiče - Cluster Controllers spájajú skupiny zariadení do
jedného komunikačného kanála. Radič vyzýva každý terminál po rade, aby
zistil, či má na poslanie nejakú správu.
Systém riadenia databázy - Database Management System (DBMS) –
jeden alebo viac počítačov, ktoré umožnia užívateľovi vložiť, uložiť,
organizovať, manipulovať či obnoviť údaje z databázy.
Slovník dát či údajov - Data Dictionary – súbor uložených dát/údajov
o dátach či údajoch
Systém podpory rozhodnutí - Decision Support System (DSS) – flexibilná
a integrovaná sada počítačových nástrojov, ktorá umožňuje tým, ktorí tvoria
rozhodnutia priamo pracovať s počítačom pri tvorbe správ a iných informácií,
pomáha
pri
riešení
neštruktúrovaných, čiastočne
štruktúrovaných
a nepredpokladaných problémoch.

Štruktúrované problémy - Structured Problems - také, ktoré sú
predvídateľné a opakované. Tento druh problémov je tak dobre známy, že
spravidla už existujú

Transakčný súbor (Transaction file). Dočasný súbor, ktorý udržiava všetky
informácie o transakcii pre dané obdobie predtým, ako sa použijú na
aktualizáciu hlavného súboru.
TCP/IP - Transmission Control Protokol/Internet Protocol, riadiaci
protokol prenosu a protokol Internetu sú pravidlá, ktoré umožňujú mnohým
rôznym typom počítačov komunikovať cez Internet.
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Transformácia – Transformation, premena dát na informácie.
SET - Secure Electronic Transactions, bezpečný elektronický prenos je
systém pre zaistenie bezpečnosti finančných transakcií na Internete. Pôvodne
ho podporovali spoločnosti Mastercard, Visa, Microsoft, Netscape, a ďalšie. V
SETe dostane užívateľ elektronickú peňaženku (digitálny certifikát) a
transakcia sa vedie a overuje s použitím kombinácie digitálnych certifikátov a
digitálnych podpisov medzi kupujúcim, dodávateľom a bankou kupujúceho
spôsobom, ktorý zabezpečuje súkromie a utajenie.
Synergia - Synergy – Subsystémy a iné komponenty systému, ktoré pri
spolupráci dosahujú väčší efekt ako je suma ich individuálnych výkonov.
Systém - System – Skupina vzájomne súvisiacich prvkov organizovaných na
splnenie spoločného účelu. Príkladmi sú spoločnosti, miestne orgány,
automobily.

Šifrovanie – Encryption, konverzia údajov do zakódovanej formy z dôvodu
ochrany pri prenose.

Uzavretý systém - Closed System, uzavreté systémy sú plne sebestačné
a nekooperujú so svojim prostredím. V reálnom svete neexistujú.
Umelá inteligencia - Artificial Intelligence (AI), umelá inteligencia sa dotýka
vyžitia poznatkov vedy, technológií, biológie, psychológie, lingvistiky,
počítačových vied, inžinierstva a matematiky pri rozvoji počítačov, ktoré by
vedeli myslieť, vedieť, počuť, hovoriť, chodiť a cítiť. Je to pokus vytvoriť
počítač, ktorý by bol schopný fungovať ako ľudská bytosť.
URL – Uniform Resource Locator, jednotný lokalizátor zdrojov je adresa
súboru,
ktorá umožňuje prístup webového prehliadacieho programu k tomuto súboru.
Údaje, dáta – Data, séria faktov, údajov, dát zaznamenaných pozorovaním
alebo výskumom

Výhody pre oddelenie - Departmental Grapevines – neformálne, často
hovorové komunikačné kanály v organizáciách a oddeleniach.
VAN – Value Added Network, sieť s pridanou hodnotou je služba
umožňujúca účastníkom bezpečne prenášať údaje cez sieť, ktorú vlastní
poskytovateľ.
Vstupný portál – Web Server, portál, ktorý poskytuje užívateľsky optimálny
prístup k širokému radu užitočných informácií. www.ukonline.uk je vládnym
vstupným portálom vo Veľkej Británii pre Slovenskú republiku je to
www.government.gov.sk
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VPN- Virtual Private Network, virtuálna neverejná sieť využíva verejnú
telefónnu sieť a systém internetu, pričom zaisťuje bezpečnosť údajov.
WAN – Wide Area Network, diaľková počítačová sieť spájajúca zariadenia
na dlhšie vzdialenosti.
Webový prehliadací program – Web Browser, programové vybavenie
umožňujúce užívateľovi pristupovať k údajom vytvoreným s použitím
označovacieho jazyka, napríklad MS Internet Explorer.
Webový slimák - Web crawler, programové vybavenie používané
vyhľadávacími prostriedkami na udržiavanie aktuálnosti svojich databáz
prostredníctvom pripájania sa k počítačom a zhromažďovaním údajov.
Vzťahová alebo relačná databáza - Relational Database – údaje uchované
v mnohých odlišných tabuľkách, pričom každá sa viaže na iný subjekt
prepojené cez kľúčovú oblasť – pole.
Výber – Selection, výber jednej z možností na realizáciu riešenia problému.
Vyhľadávací prostriedok - Search Engine - Programové vybavenie
umožňujúce užívateľom vyhľadávať vo www konkrétne informácie.
WWW – World Wide Web, celosvetová sieť je jednou zo služieb
ponúkaných Internetom. Umožňuje užívateľom zverejniť informácie prístupné
webovému prehliadaciemu programu v užívateľsky optimálnej forme (viď
ďalej).

Záznam - Record - každý prvok v databáze (napríklad každý človek) je
vedený ako záznam alebo prvok.
Zahltenie informáciami – Information Overload – prijímanie príliš veľkého
množstva informácií, takže pre užívateľa je ťažké selektovať užitočné
informácii od neužitočných

Životný cyklus – Life Cycle – životný cyklus počítačového systému od jeho
dizajnu až po odstránenie či nahradenie
V prípade širšieho záujmu o uvedené a mnohé ďalšie pojmy z informatiky navštívte
stránku www.whatis.com.
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