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Abstrakt: Je představen databázový návrhový vzor pro plánování a evidenci skutečné 
spotřeby – generický konceptuální model, zahrnující všechny případy dané 
problematiky. Předloženy jsou dvě varianty – odlišující vstupy do produkce a samotné 
produkty, a varianta toto nerozlišující. 

Klíčová slova: návrhový vzor, databáze, plánování spotřeby   

Abstract: A database design pattern for planning of and recording actual consumption 
is presented. This is a generic conceptual model aiming to comprise all possible cases 
of the matter. Presented are two variants – one, differing inputs to production and the 
products themselves, and a variant not discriminating these.  

Keywords: design pattern, database, consumption planning   

1. Úvod  

V (Palovská, H. 2014) byla představena idea databázových návrhových vzorů a byly 
shrnuty přínosy významných autorů v této oblasti. Byly také sděleny zkušenosti  
z výuky databázových návrhových vzorů na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V průběhu seminářů na této škole byly postupně vyvíjeny návrhové vzory, vycházející 
z teorie i z praxe účastníků. Tyto vzory procházely vývojem až do podoby, jež byla 
shledána definitivní, a vhodnou k publikaci. V (Palovská, H. 2015) byl publikován první 
z těchto vzorů, vzor "Řízení přístupových práv". Tento následující článek prezentuje 
další vyvinutý návrhový vzor, pracovně nazvaný „Plánování a evidence skutečné 
spotřeby“. 

2. Jak užívat databázové návrhové vzory 

Zopakováno z (Palovská, H. 2015): 

Databázové návrhové vzory nejsou produkty k bezprostřednímu nasazení. Mohou být 
použity buď jako zárodky či stavební kameny pro návrh databáze pro konkrétní 
aplikaci. Dle terminologie Blahy (Blaha, M. 2010) je vzor předložený v tomto článku 
zárodečným modelem; zároveň je modelem generickým, jehož účelem je pokrýt 
všechny případné specifické případy nasazení. Z toho plyne, že v konkrétním případě 
mohou být některé části nepotřebné, či může být vhodné je zjednodušit. 

Před použitím návrhového vzoru je třeba tento vzor pochopit. Samotná konstrukce – 
datová struktura – vyžaduje být prostudována, nicméně hrozí neporozumění 
způsobené špatnou interpretací užitých pojmů. Proto jsou návrhové vzory doplněny 
slovníkem užitých pojmů. Pochopení použitých hesel slovníku pojmů je nezbytné pro 
správné pochopení návrhového vzoru. Ve vzoru jsou používána slova obecného 
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jazyka, tedy slova, jež mají několik možných významů – na konkrétním významu 
užitém v daném návrhovém vzoru je proto učiněna dohoda. 

Při nasazení je třeba respektovat slovník užívaný v daném aplikačním prostředí, a 
termíny modelu je třeba převést. 

3. Kontext a problematika plánování a evidence spotřeby 
při produkci 

Při výrobě produktů se potřebují materiály nebo součástky. Kompozitní produkty se 
mohou navíc skládat z předem vyrobených součástí – „meziproduktů“. Pro plánování 
je potřeba vědět, kolik je čeho na co potřeba. U kompozitních produktů je potřeba znát 
nejen z jakých meziproduktů se skládají, ale i přidanou potřebu materiálů či součástek 
pro danou úroveň skladby. 

Některé produkty mají identifikaci exemplářů, jiné se odměřují pouze na počet či 
množství. Podobně je tomu u částí potřebných pro výrobu. Pokud se produkty 
odměřují pouze na množství, obvykle se eviduje produkce – výkon pracoviště za určité 
období. 

Evidují se výdeje ze skladu a event. skladový stav. 

V některých případech se může evidovat skutečná spotřeba, tedy kolik kdo čeho na co 
skutečně spotřeboval. 

Při výrobě může něco přijít nazmar – takovou skutečnost ovšem ne vždy lze evidovat. 

4. Pojmy vzoru 

Tato kapitola objasňuje specifický slovník užitý v návrhovém vzoru „Plánování a 
evidence skutečné spotřeby“ z tohoto článku. 

4.1 Produkt, vyrobený kus 

Pojem „produkt“ použitý výše je třeba ujasnit, protože slovo „produkt“ se v běžném 
jazyce může chápat ve dvou významech – má „dvě tváře“ (dle „two-faced entity“ 
z (Veryard, R. 1992, str. 32), viz též (Palovská, H. 2011)). 

Například „FAVORIT 66702 WOP“. Jedná se o model myček nádobí, výrobce jich 
produkuje mnoho, z hlediska zákazníků jsou stejné. Jednotlivé vyrobené myčce je 
výrobcem přiřazeno sériové číslo, zajištující identifikaci daného kusu – jeho 
nezaměnitelnost s jiným kusem. 

V běžném vyjadřování lze obojí, jak FAVORIT 66702 WOP, i jednotlivou vyrobenou 
myčku, označit slovem „produkt“. Jedná se ovšem o dva různé významy, které je třeba 
odlišit. Budeme používat termíny produkt a vyrobený kus. 

V představovaném návrhovém vzoru je „FAVORIT 66702 WOP“ produkt, a jednotlivá 
vyrobená myčka identifikovaná sériovým číslem je vyrobený kus. 

Produkt je tedy abstraktum, vyrobený kus je konkrétní hmotný objekt. 

 

Poznámka. Výrobky mohou být vyráběny i na individuální zakázku, v takovém případě 
abstraktní pojem nazvaný zde produkt nemá smysl uvažovat.  
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Vztahy produktů a vyrobených kusů jsou znázorněny na obrázku 1. Jsou zachyceny i 
vztahy skladby produktů z kusovníku

1
 a evidence sestav vyrobených kusů. 

 

Obr 1. Produkty a vyrobené kusy (autorka) 

Poznámka. U některých produktů (například u tekutin, plynů…) nelze hovořit  
o jednotlivých vyrobených kusech. Nebo se sice jednotlivé kusy vyrábějí, ale ty nejsou 
vzájemně odlišitelné – kusy nemají identifikaci. V takovém případě se neevidují 
jednotlivé kusy, ale pouze jejich počet, či množství produktu. 

4.2 Materiál, součástka 

Do výroby vstupují i materiály a součástky, jež nejsou v daném kontextu považovány 
za produkty – nezabýváme se tím, jak se vyrábějí. V kusovníku

1
 jsou to ty prvky,  

u nichž se již skladba neřeší – přicházejí do řešeného systému zvnějšku. Souhrnně je 
lze nazvat vstupy. Zatímco součástky se počítají na kusy a používají se tak, jak jsou, 
materiálu se odebere nějaké množství, jež se eventuálně zpracuje. 

Odlišíme součástky, jež mají identifikaci jednotlivých kusů (například procesory), od 
těch součástek a materiálů, u nichž tomu tak není (například šroubky, kondenzátory, 
instalační materiály, písek...). Výrazem identifikovatelná součástka budeme označovat 
jednotlivý identifikovatelný kus. Druh součástky bude značit model součástek 
(například „Intel Core i5-6600K“ nebo „Kondenzátor elektrolytický SY 220uF/63V 
10x25mm“). 

Druhy vstupů tedy zahrnují druhy součástek a materiály. 

5. Pod-problematiky plánování a evidence skutečné 
spotřeby 

Problematika plánování a evidence skutečné spotřeby zahrnuje několik dílčích pod-
problematik: plánování, skutečná spotřeba a evidence identifikovatelných kusů. 

5.1 Problematika plánování 

Problematika plánování je nejlépe v literatuře zpracována (v češtině např. Tomek, G. 
& Vávrová, V. 2014), všeobecně používané řešení dostalo název kusovník. Pokud 

                                                           
1
  Kusovník je seznam všech podsestav, dílů a výchozích materiálů, ze kterých se 

vyrábí nějaká nadřazená sestava nebo konečný produkt, včetně množství, která jsou  
k tomu potřebná (APICS, 2013).  
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odlišíme vstupy a produkty, pak problematiku plánování řeší model na obrázku 2:  
u kompozitních produktů vztah „je potřeba“ představuje přidanou potřebu pro danou 
úroveň skladby. 

Obr. 2: Model plánování spotřeby (autorka) 

Poznámka. V některých odvětvích, jako například v automobilovém průmyslu či ve 
výrobě počítačů, jsou finální produkty vysoce konfigurovatelné, zákazník dostává 
jednu z mnoha možných sestav pod-produktů. Běžný kusovník přestává být efektivním 
způsobem organizace dat, ke slovu přicházejí konfigurovatelné kusovníky. Musí se 
řešit, které kombinace jsou přípustné, a jak pro zvolenou sestavu efektivně 
vygenerovat výrobní kusovník.  

5.2 Skutečná spotřeba 

Skutečná spotřeba se často obtížně prokazuje, nicméně pro zpětnou vazbu plánování 
a další řídící činnosti je užitečné mít o skutečné spotřebě informaci. 

Prokazatelné jsou přesuny vstupů, to jest jejich výdeje či navracení. Zde vystupují dva 
účastníci (pro pojem účastník viz Palovská, 2015), ten kdo předává, a kdo přebírá; 
účastníkem v přesunu může být i neživý systém. Důležitými informacemi jsou 
předávané množství a kdy k přesunu došlo. Přebírající stvrzuje předání. Modelováno 
na obrázku 3: 

Obr. 3: Model přesunů materiálů a součástek (autorka) 

Evidenci skutečné spotřeby při produkci rozdělme na případy, kdy se identifikují 
vyrobené kusy produktu, a kdy se produkt odměřuje pouze na množství. Pokud se 
produkt odměřuje na množství, je možno evidovat produkci: množství produktu někým 
vyrobené a někým potvrzené: 

Obr. 4: Model produkce (autorka) 
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Skutečnou spotřebu vstupů na produkci pak může účastník po časových etapách 
konstatovat: 

Obr. 5: Model skutečné spotřeby na produkci (autorka) 

Podobně je tomu pro případy identifikovatelných vyrobených kusů: 

Obr. 6: Model skutečné spotřeby na vyrobený kus (autorka) 

Podobnost modelů z obr. 3 a 4, stejně jako podobnost modelů z obr. 5 a 6, dává 
podnět ke zobecnění. Toto zobecnění je předloženo v kapitole 6. 

5.3 Evidence identifikovatelných součástek 

Za identifikovatelnou součástku vždy někdo zodpovídá. Buď ten, kdo ji převzal, či ten, 
kdo ji použil do produkce. Evidence identifikovatelných součástek má význam jedině 
v případě použití do identifikovatelných kusů. Za použití součástky do vyrobeného 
kusu může zodpovídat popřípadě jiný účastník, než který zodpovídá za celý výrobek: 

Obr. 7: Model použití součástek (autorka) 

6. Shrnutí 

Celkový model pro plánování spotřeby součástek, materiálů a produktů, tak, jak byl po 
částech v jednotlivých kapitolách budován, je obsažen v obrázku 8. 

Model postihuje jak případy, kdy součástky nebo produkty mají identifikovatelné kusy, 
tak případy, kdy tomu tak není. Ne vždy je takto potřebný, potom odpovídající části 
mohou být vynechány. 

Model na obrázku 8 odlišuje vstupy a produkty. 

Pokud odhlédneme od rozlišení vstupů a produktů, je možno se zabývat hmotným 
majetkem bez rozlišení – jak materiály a součástkami, tak i produkty. Řešenými 
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objekty v takovém případě jsou jen druhy majetku a identifikovatelné kusy, dávky 
majetku, a zodpovědní účastníci. 

Toto zobecněné řešení je na obrázku 9. 

 
Obr. 8: Celkový model plánování a evidence skutečné spotřeby materiálů a 

součástek při výrobě  (autorka) 
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Obr. 9: Zobecněný model plánování a evidence skutečné spotřeby (autorka) 

* Jednotlivý záznam o spotřebě je na kus nebo na dávku majetku. 
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