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Abstrakt 
 

           Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému 

a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci 

dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického 

plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou 

procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se 

pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě 

nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury 

podniku. 

Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a 

jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces 

hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manaţerské, uţivatelské a procesní. 

Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem 

implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu 

podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního 

systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento 

postup můţe poslouţit jako návod pro obecné pouţití v rámci podniků a na základě jeho 

výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho uţití v praxi je moţné. 
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Úvod 

Moţná jste někdy zaslechli Edisonův slavný citát: Genialita je jedno procento 

nadání a devadesát devět procent dřiny. Pokud tuto větu poněkud upravím, dostanu 

vhodné motto pro implementaci informačního systému do podnikové struktury: Dobře 

fungující informační systém je jedno procento vlastní implementace a devadesát devět 

procent přípravy. Těchto devadesát devět plus jedno procento jsou nedílným tématem 

mé disertační práce, která si klade za cíl popsat jednotlivé kroky a jejich návaznosti při 

zavádění informačního systému a především sledovat vazby, které ovlivňují změny 

organizační struktury a vliv utváření nové podnikové strategie. Pro správné pochopení 

problematiky musím postupovat s ohledem na vývoj a historii informačních systémů ve 

vztahu k podnikovým strategickým cílům a strukturám.  

Při svém nástupu byly informační systémy nejprve brány s jistou a celkem 

pochopitelnou dávkou nedůvěry. Později se staly významnou konkurenční výhodou, coţ 

k této oblasti připoutalo značnou pozornost zákazníků. Dnes jsou informační systémy 

pro velké, střední i malé organizace nezbytnou nutností a pouţívají je v podstatě 

všichni. Nikdo se nepozastavuje nad komunikací mezi podniky jejich prostřednictvím a 

elektronická komunikace s bankou je téměř podnikovým standardem. Naproti této 

skutečnosti jsou podnikové strategické cíle a podniková struktura záleţitostí, která 

doprovází celé formování a tvorbu tohoto prostředí od jeho vzniku jen v popsané a 

definované formě (Vymětal, 2009). Právě prolnutí těchto dvou linií a jejich vzájemné 

reakce má znázornit tato disertační práce. Je nutné popsat, co všechno umí zavádění 

informačního systému do podniku ovlivnit a změnit, s čím je nutné počítat a jak se na 

tyto změny připravit. Celé téma problematiky vlivu zavedení IS na změnu strategických 

cílů a organizační struktury je moţné rozdělit na několik pohledů. Před tím je ale nutné 

důkladněji popsat důvod, který byl impulzem k napsání mé disertační práce. Na základě 

pozorování a částečně i zkušeností lze konstatovat, ţe ve velkém počtu podniků na 

českém trhu je značný nesoulad mezi definovanými strategickými cíli a skutečnými 

dosaţenými výsledky. Z pohledu poţadavků na informační systém v rámci jednotlivých 

oddělení napříč všemi úrovněmi podniku je situace poměrně jasná. Tato problematika je 

dostatečně popsána a její historie i výčet současných publikací by zabral mnoho stránek 

(Vrana, Richta, 2005). Jiný pohled, který musím brát v úvahu, je zaměřen na vlastní 

oblast zavádění informačního systému, jenţ je nástrojem pro zajištění dostupnosti všech 
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poţadovaných dat z oblastí klíčových pro tvorbu strategických cílů, tedy podnikové 

strategie, a jejich správného a včasného vyuţití.  Další část práce, jak uvádí její název, 

je orientována na podobnou oblast ovlivněnou postupem zavádění informačního 

systému v podniku, jíţ je organizační struktura. Ve fázi zavádění informačního systému 

můţe docházet k zásadním rozporům ve vnímání moţnosti vyuţití tohoto procesu při 

tvorbě strategických cílů podniku a zároveň k vlivu na změnu organizační struktury. 
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1 ZAMĚŘENÍ, CÍLE A HYPOTÉZY DISERTAČNÍ PRÁCE 

V úvodu bych ráda zdůvodnila výběr a zaměření tématu své disertační práce 

včetně uvedení hypotéz, které se v závěru práce potvrdí nebo vyvrátí, a upřesnila hlavní 

cíle, kterých bych při zpracování tématu chtěla dosáhnout. Jako poslední část bude 

uveden harmonogram prací. 

 

1.1 Zaměření a zdůvodnění tématu 

Implementace je proces uvedení nového informačního systému do provozu. 

Vzhledem k tomu, ţe většina subjektů jiţ má své informační systémy, jako nový můţe 

být chápán i takový, který je jistou inovační změnou stávajícího. IS je dnes klíčovým 

nástrojem prakticky kaţdého podniku a organizace bez ohledu na její zaměření a oblast 

působení. Schopnost efektivně vyuţít všech moţností informačního systému dnes 

nesporně patří mezi významné faktory konkurenceschopnosti (Myšík, 2010). 

Kvalitní informační systém je v současnosti nutnou podmínkou úspěšnosti 

podniků ve všech oblastech podnikání. Hlavním důvodem nutnosti vlastnit kvalitní 

informační systém je fakt, ţe informační systém je jedním z hlavních faktorů 

efektivnosti řízení a konkurenceschopnosti podniku. (Bohuslav, Basl, 2011). 

Potřeba kvalitního informačního systému roste s významem informace a dnešní 

podniky jsou na kvalitních a včasných informacích naprosto závislé. Je to způsobeno 

především prudkým nárůstem vyuţívání informací v podniku, a proto se v posledních 

letech výrazně, a to aţ několikanásobně, zvyšují objemy finančních prostředků 

investovaných do inovace informačních systémů a informační technologie (IS/IT) 

(Lucey, 1991). 

Skutečnosti vedoucí k nutnosti vlastnit kvalitní informační systém: 

 Zrychlující se dynamika trhů a výrobních technik; 

 globalizace trhů a volný přístup k informacím; 

 rostoucí sloţitost rozhodování; 

 nutnost informací o vnitropodnikových procesech a aktivitách; 

 vysoká migrace zaměstnanců; 
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 tendence přecházet od hierarchických organizačních struktur k  strukturám 

plochým; 

 nutnost poskytovat nové sluţby (Laudon, Laudon, 2006).  

 

Hlavním důvodem výše uvedené problematiky je skutečnost, ţe v současné době 

je nabízen široký okruh nejrůznějších druhů informačního systému.  Faktem ovšem je, 

ţe doposud nebyl vytvořen ţádný postup, který popisuje vliv zavádění informačního 

systému na strategické cíle a organizační strukturu. Výsledkem můţe být situace, kdy 

podniky po zásadní změně nebo po zavedení nového informačního systému nedosahují 

naplnění strategických cílů a mohou k nim dospět aţ se značným zpoţděním. Vytvářet 

zpětně procesy pro opravu zavedeného informačního systému nebo předefinovat 

strategické cíle v průběhu hospodářského cyklu můţe souviset se značnou ekonomickou 

ztrátou. Při vlastním zavádění téměř vţdy dochází k vlivu na organizační strukturu.  I 

tento faktor má výrazný vliv na moţný růst investic, např. do mzdových nákladů, bez 

rychlé zpětné vazby k nalezení příčiny skutečného problému (Avison, Fitzgerald, 2006). 

Ve své disertační práci proto řeším postup, který zvládne tuto problematiku v souladu 

s dobře nastaveným procesem zavedení informačního systému bez negativních dopadů 

na strategické cíle a organizační strukturu. 

 

1.2 Cíle disertační práce 

Primárním cílem disertační práce je řešit danou problematiku a navrhnout postup 

zavádění informačního systému bez negativních změn na strategické cíle a organizační 

strukturu. Předpokladem pro vytvoření takového postupu je výzkum a nalezení všech 

moţných negativních dopadů v rámci procesu zavádění informačního systému 

v podnicích na jejich stanovené strategické cíle a stávající organizační strukturu. 

Sekundárním cílem je identifikovat hlavní kritéria, která je nutné brát v úvahu při 

procesu zavádění informačního systému.  

Pro dosaţení primárních cílů práce je potřeba splnění následujících dílčích cílů: 

 Analyzovat současný stav informačního systému včetně všech jeho bodů; 

 identifikovat funkcionality informačního systému, které mají významný vliv na 

tvorbu strategických cílů podniku a organizační struktury; 
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 na základě získaných poznatků vytvořit postup zavedení informačního systému, 

který nejlépe přistupuje ke všem zásadním změnám procesu v podniku; 

 identifikovat bariéry a formulovat návrhy opatření směřující k eliminaci bariér 

při definování správného postupu zavádění informačního systému v podniku. 

 

1.3 Výzkumné hypotézy 

Implementace nového informačního systému v podniku výrazně ovlivňuje 

všechny procesy. Jedním z nich je tvorba strategických cílů podniku. K cílům disertační 

práce, které jsem si stanovila na základě prostudování literárních zdrojů, patří tyto 

výzkumné hypotézy: 

 Výzkumná hypotéza H1. Zavedení nového informačního systému ovlivňuje 

strategické cíle podniku a jeho organizační strukturu. 

 Výzkumná hypotéza H2. Proces zavádění informačního systému a jeho vliv na 

strategické cíle organizační struktury podniku lze omezit. 

 Výzkumná hypotéza H3. Negativní vlivy na strategické cíle podniku a 

organizační strukturu, které vznikají při zavádění informačního systému, je 

možné omezit definovaným postupem zavádění. 

 

1.4 Postup zpracování disertační práce 

Zpracování disertační práce se skládá z osmi hlavních částí. Nejprve se zaměřuji 

na definování hlavních a dílčích cílů práce včetně stanovení hypotéz a zároveň stručně 

popisuji obsah jednotlivých kapitol. Druhá část je zaměřena na určení metodologie 

zpracování mé disertační práce. Dále popisuji současný stav řešené problematiky, který 

respektuje téma disertační práce. Věnuji se rešerším vědeckých zdrojů, které na závěr 

shrnuji jako podklad na základě přínosu pro disertační práci. Hlavní čtvrtá část je 

výzkumná, kde se na základě definovaných výzkumných metod zabývám potvrzením 

nebo vyvrácením stanovených hypotéz. V páté a šesté části disertační práce navrhuji 

definovaný postup implementace informačního systému a popisuji bariéry včetně rizik a 

příleţitostí pro další výzkum. Poslední část je věnována diskuzi včetně přínosů mé 

disertační práce. 
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2 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce obsahuje tři hlavní části, které na sebe vzájemně navazují. První 

část obsahuje literární rešerši současného stavu řešené problematiky. Druhá část 

představuje vlastní kvantitativní výzkum a závěrečná třetí část je věnována analýze 

výsledků, potvrzení nebo vyvrácení hypotéz a definování závěrů práce. Vyhodnocení 

výzkumu spočívá v aplikaci induktivních metod a v uplatnění deduktivního způsobu 

hledání skutečnosti. Touto kombinací shrnuji a upřesňuji obecná fakta na základě 

empirických výsledků výzkumu, především pak vyuţití induktivní statistiky.  

2.1 Zkoumané oblasti 

Hlavní zkoumané oblasti v rámci mé disertační práce jsou: 

1. Organizační struktura podniku 

2. Strategické cíle podniku 

3. Podnikový informační systém a jeho implementace 

2.2 Výzkumné metody  

Výzkum můţeme chápat jako pravidelný tvůrčí postup, jenţ rozšiřuje poznání o 

nejzákladnější příčiny jevů a sledovatelných skutečností včetně poznání člověka i 

kultury metodami, které nám dávají moţnost potvrdit, doplnit nebo vyvrátit získané 

poznatky. Slovo „metoda“ pochází z řeckých slov „meta hodos“, která znamenají „cesta 

někam“. Výzkumné metody, které pouţívám, jsou návodem, jak postupovat. 

 

Metody vědecké práce můţeme rozdělit: 

 Empirické metody - jejich základem je pozorovaný či vnímaný obraz reality. 

Mají moţnost zjistit konkrétní vlastnosti jevu nebo objektu. Většinou jsou 

rozděleny dle způsobu svého pouţití, a to na experimentování, měření a 

pozorování. 

 Logické metody - „Věčným tajemstvím světa je jeho 

srozumitelnost. … Skutečnost, že mu lze rozumět, je zázrak“. Albert Einstein. 

Jedná se o mnoţinu metod, které vyuţívají principů logického myšlení a logiky. 

Je moţné k nim přiřadit trojici tzv. párových metod, kterými jsou abstrakce x 

konkretizace, analýza x syntéza, indukce x dedukce (Disman, 2002). 
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2.3 Obecné metody výzkumu 

Primární - první etapa má formu mapujícího výzkumu, který má za úkol 

zorientovat se v problematice a odhalit doposud nepříliš jasné souvislosti. Výzkum 

směřuji na kvantitativní dotazování ve vybraných odděleních podniku, a to jak na straně 

top manaţerů, tak na straně niţší úrovně řízení podniku. Věnuji se jejich funkcionalitě a 

moţnostem v oblasti vlivu na strategické cíle a organizační strukturu. 

Sekundární - vychází především z metody generování. Metoda generování je 

odrazem poţadavku rozvíjení situačně a kontextuálně vázané teorie (Široký, 2010). Při 

vyhodnocování výzkumných dat pouţívám jednotlivé kroky teorie - úvodní průzkum 

dat pro první předběţnou orientaci v datech a reflexe jako ověření a ujasnění otázek a 

určení priorit, co má být předmětem zkoumání (Široký, 2010). 

2.4 Metody pro práci s informacemi 

Metody a techniky kvalitativního výzkumu lze pouţít k získání dat vyjadřujících 

smysl a význam, nikoliv četnost konkrétních lidských projevů. Základními metodami 

kvalitativního sběru dat jsou pozorování a interview. Přitom se oba tyto postupy 

navzájem prolínají a doplňují tak, ţe mezi nimi nelze stanovit jednoznačnou hranici. 

Výzkumné interview je proces, jehoţ cílem je prostřednictvím záměrně vyvolané 

interakce mezi tazatelem a respondentem získat informace potřebné k pochopení určité 

problémové oblasti. Kvalitativní interview probíhá volně, přičemţ je na tazateli, jak je 

předem naplánuje, jaké otázky připraví a kdy je v jeho průběhu poloţí (Sekaran, 

Bougie, 2010). Pro zpracování výzkumu lze pouţít techniku kvalitativního rozhovoru, 

tedy kombinaci dotazníkového šetření s kvalitativním, částečně nestandardizovaným 

interview, na jehoţ základě je moţné objasnit, jak respondenti interpretují určité 

skutečnosti. Dalším důvodem pro kombinaci standardizovaného dotazníkového šetření s 

kvalitativním interview je situace, kdy u respondentů lze očekávat, ţe řešené téma je pro 

ně strategicky i komerčně citlivé a důvěrné. Téma strategického řízení podniku zmíněné 

předpoklady splňuje (Hendl, 2005) (Hendl, 2008). 

Kvantitativní výzkum představuje tradiční cestu poznání, chci-li nalézt 

dostatek důkazů, které potvrdí moje předpoklady a hypotézy. V rámci výzkumu vyuţiji 

dotazníkové šetření, v kterém jde o písemnou, více formalizovanou podobu metody 

dotazování. Podstata spočívá v písemném souboru otázek, na které respondent odpovídá 



11 
 

(Hendl, 2008). Při sestavování pořadí otázek v dotazníkovém šetření počítám s tím, ţe 

se neuplatňují izolovaně, ale ve vzájemném kontextu. Kaţdá otázka tedy ovlivňuje 

nejen odpověď na sebe samu, ale i na otázky následující. V jejich řazení proto postupuji 

tak, aby neovlivňovaly odpovědi na jiné, následující otázky. Dotazníkové šetření, jeţ 

umoţňuje získat velké mnoţství dat, předkládám respondentům v rámci výzkumu v 

tištěné podobě. Jeho výhodou je nízká finanční i časová náročnost a moţnost získat data 

od velkého mnoţství lidí během krátké doby, avšak nevýhodou je riziko nepravdivého a 

neúplného vyplnění informací, které jsou pro daný výzkum podstatné. Respondenti zde 

mají k vyplnění úplně volnou ruku a záleţí pouze na nich, jakým způsobem se 

k odpovědím postaví (Hendl, 2008). 

2.5 Chí-kvadrát test 

Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se pouţívá ke 

zjištění, zdali mezi dvěma znaky existuje prokazatelný vztah. Data jsou uspořádána do 

kontingenční tabulky, přičemţ kategorie jednoho znaku určují řádky a kategorie 

druhého znaku sloupce. Pokud jeden ze znaků má r kategorií a druhý znak má s 

kategorií, dostáváme kontingenční tabulku typu r x s. Nejmenší tabulkou, kterou je 

moţno získat v případě, ţe kaţdý znak má pouze dvě kategorie, je tabulka čtyřpolní, 

která je ve tvaru 2 x 2.  

Základní princip chí-kvadrát testu spočívá v porovnání pozorovaných a 

očekávaných četností. Při výpočtu očekávaných četností se vychází z předpokladu, ţe 

platí nulová hypotéza. Při testu nezávislosti nulová hypotéza předpokládá, ţe mezi 

dvěma kvalitativními veličinami neexistuje závislost. Označíme-li relativní četnosti jako 

πij (jejich bodovými odhady jsou četnosti pij), pak nulovou hypotézu zapíšeme ve tvaru:  

             

   

 

kde πij,0 je relativní četnost očekávaná v případě nezávislosti spočítaná dle 

vztahu 
             

Tato nulová hypotéza testována vůči hypotéze H1 : H0 neplatí. Velikost rozdílů 

mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi se posuzuje pomocí testové statistiky χ
2
. 
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Testové kritérium je pak dáno vztahem 

    ∑∑ 
         

   

   
 

 

   

 

   

 

kde: nij - pozorovaná četnost i-té kategorie 

 n*
ij - pozorovaná četnost i-té kategorie 

 

a kritickým oborem je interval  

 

   

kde         
      je tabulková hodnota kvantilu (nejčastěji 95%) Pearsonova chí-kvadrát 

rozdělení k = (r – 1) (s – 1) stupni volnosti.   

Pokud je testové kritérium větší nebo rovno kritickému oboru 

        
 (           )  

 

zamítáme nulovou hypotézu, z čeho vyplývá, ţe dané proměnné jsou závislé. 

 

K posouzení, zda se jedná o silnou nebo slabou závislost, pouţijeme Pearsonův 

kontingenční koeficient 

  √
  

    
         

 

              (Řezanková, 2010), (Hindls, Hronová, Novák, 2000) 

 

2.6 Test hypotézy o shodě dvou relativních četností 

K testování hypotéz byl vyuţit test o shodě dvou relativních četností. Tento test 

ověřuje hypotézu, ţe relativní četnost z prvního souboru je shodná s relativní četností ze 

souboru druhého, tedy ţe mezi dvěma soubory neexistuje statisticky významný rozdíl 

ve sledovaném parametru. 
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Nulová hypotéze je tedy 

            

Alternativní hypotézou je 

           . 

Na základě výběrových údajů hodláme nulovou hypotézu ověřit. Jestliţe 

provedeme výběr dostatečného rozsahu, můţeme v testu jako testovou statistiku pouţít 

   
     

√                 
  

Kde:  

   představuje relativní četnost z prvního souboru, 

   představuje relativní četnost z druhého souboru, 

p představuje skutečně zjištěnou relativní četnost, 

n0 představuje velikost prvního souboru, 

n1 představuje velikost druhého souboru. 

Tato statistika U má při platnosti testované hypotézy H0 asymptoticky normované 

normální rozdělení. Při provádění testu zvolíme obvyklou hladinu významnosti α = 

0,05. Test podrobně popisuje Pecáková (2008). 
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3 Současný stav řešené problematiky 

V této části disertační práce jsou shrnuty poznatky, které vyplynuly ze studia 

literatury, a rešerše teoretických poznatků týkajících se pojmů zavádění informačního 

systému, informační systém uplatitelný v podnikové praxi a způsob zavádění 

informačního systému do podnikové praxe. V souladu s tématem disertační práce dále 

v kapitole věnované současnému stavu řešené problematiky rekapituluji své poznatky 

pro strategické cíle podniku včetně vztahů mezi zaváděním informačního systému a 

organizační strukturou, a to prostřednictvím zahraniční i tuzemské literatury. 

3.1 Vymezení pojmů podnikové informační systémy 

V důsledku zavádění nových technologií a inovace výrobků či sluţeb procházejí 

samotné podniky výraznými změnami. Jejich nedílnou součástí se stávají i nové 

přístupy k řízení. Oba tyto hlavní důvody změn v mnoha případech podmiňují 

prostředky informačních a komunikačních technologií. Strategickým cílem budování a 

řízení podnikového informačního systému je podpořit růst výkonnosti a hodnoty 

organizace. Podnikový informační systém dle Sodomky a Klčové (2010) tvoří lidé, kteří 

pomocí moţných technologických nástrojů a dané metodiky vytvářejí podniková data a 

zpracovávají z nich znalostní a informační bázi organizace slouţící k řízení 

podnikových procesů, manaţerskému rozhodování a správě podnikové agendy. 

Nedílnou součástí tohoto informačního systému je hardwarová a softwarová 

infrastruktura. Podnikové informační systémy můţeme klasifikovat podle jejich 

praktického uplatnění, tzn. ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s poţadavky na 

řízení podnikových procesů. Rozhodující pro klasifikaci těchto informačních systémů je 

tzv. holisticko-procesní pohled (Sodomka, Klčová, 2010).  

 

Dle Sodomky a Klčové (2010) tvoří holisticko-procesní klasifikaci podnikového 

informačního systému tyto části: 

1. ERP (Enterprise Resource Planning) je systém zaměřený na řízení interních 

podnikových procesů. 

2. CRM (Customer Relationship Management) obsluhuje procesy směřované k 

zákazníkům. 
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3. SCM (Supply Chain Management) řídí dodavatelský řetězec.  

4. MIS (Management Information System) je určen pro účely tvorby informací 

k řízení podniku. Poskytuje analytickou logiku, standardní oborové manaţerské 

aplikace a moţnost vývoje dalších specifických aplikací. MIS systémy jsou nasazovány 

jako nadstavba nad jednotlivými primárními informačními systémy. 

5. EIS (Executive Information System) jsou systémy pro podporu vrcholového 

vedení, určené převáţně vrcholovému vedení podniku a klíčovým vedoucím 

pracovníkům podniku. Zajišťují vazby a vhodné zpracování dat jak z podnikové 

databáze manaţerských informačních systémů (MIS), tak z expertních databází a jiných 

datových zdrojů (Sodomka, Klčová, 2010).  

 

3.2 Vliv zavádění informačního systému 

Integrace informačních systémů a její vliv na podnikovou strategii a organizační 

strukturu je skutečnost významně ovlivňující rozvoj podniku. Pokud sleduji oblasti 

informačních technologií a podnikové strategie, jsou většinou vnímány odděleně. 

Dochází k zavádění informačních systémů za pomoci projektového řízení jako 

specifických prvků orientovaných na informační systémy, podnikové procesy a 

vzájemné vazby. Tím zcela uniká význam vlivu na podnikovou strategii a organizační 

strukturu. Zároveň v opačném směru dochází k nesouladu na úrovni potřeb 

informačního systému ve vazbě k organizační struktuře a podnikové strategii, a to buď k 

poddimenzování, nebo k předimenzování úrovně informační podpory vzhledem 

k podniku. Výsledkem jsou dva modely zavádění informačních systémů ovlivňující 

podnikovou strategii a organizační strukturu (Stair, Reynolds, 2003).  

Model konzervativní spočívá v ponechání stávající podnikové organizační 

struktury a strategických cílů a následném velkém mnoţství úprav v rámci metodiky 

zavádění informačního systému a systému samotného za účelem absolutního 

přizpůsobení. Tato filozofie je nepříznivá pro posun podniku směrem ke změnám 

inovačního charakteru. Zpravidla se ani nezvaţuje, zda je stávající situace správná a zda 

odpovídá velikosti podniku, konkurenčnímu prostředí nebo moderním technologiím. 

Zavádění informačního systému pak probíhá ve prospěch participujícího podniku 

z oboru informačních technologií, který je zahlcen ţádostmi o úpravy, zavádění se 

prodluţuje a rovněţ prodraţuje (Voříšek, 2002). 



16 
 

Model změny dle standardu je naopak zaloţen na maximálním přizpůsobení 

podnikové strategie a organizační struktury standardům zaváděného systému. Principem 

je právě prohlášení zaváděného systému za standard a pak kopírování v liniích tohoto 

systému. Tímto postupem však dochází k odstranění i dobrých a časem ověřených 

principů, kvalitních částí organizačních struktur nebo správně definované podnikové 

strategie. Dojde k reorganizacím, vzniku nových pozic, rolí atd., v rámci procesů jsou 

změny mnohdy aţ na úrovni reengineeringu. Postupem času se podnik po náročném 

rozběhu dopracovává ke spoustě dalších změn, které jsou nakonec u některých prvků na 

úrovni původní organizační struktury, nebo vedou k návratu k původní podnikové 

strategii (Voříšek, 2002). 

 

3.3 Zavádění IS v podnikové praxi 

Optimální volba postupu implementace informačního systému v souladu s jejím 

vlivem na podnikové procesy a na podnikovou strukturu je jedním z nejdůleţitějších 

kroků v počáteční fázi zavádění. Praktickým cílem procesu je zvolit nejvhodnější 

metodu, která umoţní zkrácení času návratnosti investic vloţených do informační 

technologie, tedy nalézt praktickou optimální implementační metodu umoţňující řídit 

veškeré postupy v rámci zvolených časových horizontů a investic. Tato metoda musí 

dále garantovat úzké sepětí informačního systému s podnikovými postupy a sladění 

s postupným vývojem podniku, a to vše pomocí integrovaných softwarových nástrojů 

(Pour, Gála, Šedivá. 2009).  

 

3.4 Metodologie při zavádění IS  

Metodologie vychází ze skutečnosti, ţe v informačním systému je uţivateli 

předáván multifunkční nástroj, který musí uţivatel v průběhu implementace dokonale 

poznat a naučit se s ním pracovat (Stair, Reynolds, 2003). Právě výběr metody zavádění 

IS v rámci projektového řízení přistupuje k implementaci a optimalizaci se zřetelem na 

realizaci podnikových cílů pomocí úspěšné implementace softwarového produktu. 

Výběrem správné metody jsou projekty definovány lépe a srozumitelněji a plánované 

změny realizovány efektivněji. Z hlediska tohoto výzkumu se jeví jako optimální 

metoda se zaměřením na milníky (stavy, výsledky), kdy lze vytvořit plán, jenţ je 
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odolnější vůči menším změnám, které se s největší pravděpodobností vyskytnou 

(Avison, Fitzgerald, 2006). Správně zvolená metoda rovněţ umoţňuje vedoucím 

projektů vytvořit projektový rámec, který je přizpůsoben specifickým poţadavkům 

jejich projektů, a podněcuje pracovníky projektových týmů, aby kromě technického 

cíle, jakým je instalace systému, věnovali pozornost také ţádoucím cílům týkajícím se 

lidí a organizace. Popisem odpovědností a rolí na všech úrovních se přidělení úkolů 

stává zřejmější pro všechny zúčastněné, coţ má za následek lepší komunikaci. To vede 

k plné integraci v rámci organizace zákazníka a zlepšuje vyhlídky na úspěšnou změnu.  

V této fázi je rovněţ přímo ovlivňována organizační struktura podniku. To lze 

podchytit na části informačního systému, který je součástí podnikového IS a vytváří 

model podniku. Základem tohoto modelu je právě organizační struktura podniku 

v souvislosti s provozními středisky, rolemi, oprávněními atd. (Muller, Jugdev, 2012). 

Tímto nástrojem, respektive jeho editorem, jsou graficky znázorňovány mimo jiné 

struktury podnikových procesů, funkcí a právě organizačních struktur. Tento přístup k 

řízení projektu také poskytuje výborný prostředek pro komunikaci, protoţe zúčastněné 

strany jsou nuceny spolupracovat, aby dosáhly stanovených cílů projektu. Optimálně 

zvolený informační systém má být výkonná aplikace s obrovskou flexibilitou, kde je 

často moţné volit mezi různými cestami přechodu od starého systému k novému 

(Urban, 2004). Po rychlé změně můţe být informační systém zprovozněn a jemně 

doladěn s probíhajícím reingeneeringem postupů řízení.  

Existují ale také metody, které podporují uţivatelsky přívětivější cestu 

implementace probíhající současně s reengineeringem podnikových postupů (Drdla, 

Rais, 2001). V rámci těchto metod můţe být informační systém rychle nakonfigurován 

tak, aby precizně plnil poţadavky kladené na jeho funkčnost. Navíc krokovým 

postupem není nic ponecháno náhodě a rizika provedení neţádoucích změn jsou 

minimalizována.  

3.5 Vztah mezi zaváděním IS a strategickými cíli 

Pokud chceme najít vazby mezi procesem zavádění IS a podnikovou strategií, 

aby bylo moţné se od tohoto stavu odrazit a sledovat, jaké změny začnou probíhat 

v souvislosti s přípravou a zaváděním informačního systému, musíme si znovu ujasnit 
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strategické cíle, formulovat je, definovat jejich závislosti a příslušné metriky. 

Strategické cíle jsou základem pro strukturu podnikových procesů, zavádění 

informačního systému do podniku je pak určitá konfrontace momentálně nastavených 

podnikových procesů s obecněji nastavenými, ale více standardizovanými procesy 

(Zuzák, 2011), jimiţ se zpravidla řídí právě informační systémy. Na základě této 

konfrontace je nutné najít a popsat optimální cestu mezi definovanými a zaváděnými 

procesy, věnovat se tedy do určité míry optimalizaci podnikových procesů. Tuto činnost 

bych obecně mohla definovat jako změnu způsobu provádění a organizace celého 

produkčního procesu uvnitř podniku, tj. ve všech jeho ţivotních etapách. K naplnění 

strategických cílů je moţné vyuţít některou z metod pro měření výkonnosti podniku, 

například metodu Balanced Scorecard (systém vyváţených ukazatelů výkonnosti 

podniku), která je souborem nástrojů pro převod vizí a strategií do uceleného a 

srozumitelného souboru měřítek finanční a nefinanční výkonnosti podniku (Gusfa, 

Gusfa, Stanley, 2011).  

 

3.6 Vztah mezi zaváděním IS a organizační struktury 

Růst významu informačních systémů má u většiny podniků ještě další vliv a to 

na organizační strukturu. Dochází k posunu řízení informatiky směrem k vrcholovému 

vedení organizace. V organizacích jsou zřizovány funkce informačních manaţerů, které 

jsou přímo zodpovědné za IS podniku. Jejich působnost se projevuje ve všech třech 

rovinách řízení, v rovině operativní, taktické i strategické. V rovině operativního a 

taktického řízení je funkce informačního manaţera spíše monitorovací a kontrolní. 

Manaţer komunikuje se správcem systému a vedoucím útvaru informatiky s cílem 

zajistit soulad mezi výběrem vhodné technologie pro rozšiřování a úpravy informačního 

systému a informační strategií organizace. Na základě podmětů od správce vytváří 

finanční rezervy pro inovaci technologické programové základny a zajišťuje 

komunikaci směrem k managementu firmy (Verle, Markič, Kodrič, Gorenc Zoran, 

2014). 
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3.7 Shrnutí poznatků pro zpracování disertační práce 

 Proces zavádění informačního systému do podniku ovlivňuje strategické cíle 

podniku; 

 zavádění informačního systému má vliv na změnu organizační struktury; 

 není popsán vliv zavádění informačního systému na pozitivní nebo negativní 

změnu strategických cílů; 

 není popsána míra vlivu zavedení nového informačního systému na změnu 

strategie a organizační struktury; 

 při implementaci nového informačního systému téměř vţdy dochází ke změně 

procesů v podniku, dopad této změny na organizační strukturu je prokazatelný; 

 míra vlivu na změnu organizační struktury při zavádění nového informačního 

systému není popsána; 

 volba postupu při zavádění informačního systému výrazně ovlivňuje míru vlivu 

na změnu organizační struktury i strategických cílů. 
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4 Výzkumná část 

V této části své disertační práce se věnuji výzkumu v oblasti vlivu implementace 

informačního systému na strategické plánování podniku a organizační struktury. 

K tomuto účelu jsem provedla dotazníkové šetření, v němţ jsem zkoumala vliv 

implementace IS na strategické plánování a vliv implementace IS na organizační 

strukturu podniku. Součástí návrhu řešení je postup zavedení informačního systému pro 

řízení ekonomického procesu podniku. 

 

4.1 Vymezení problému 

Kaţdý podnik v průběhu svého vývoje je nucen řešit proces zavedení nebo 

rozšíření IS a jeho kritických částí z důvodu zajištění funkcí nutných ke kaţdodenní 

činnosti. Při procesu zavádění IS dochází k ovlivnění všech oblastí a procesů v rámci 

podniku. To je skutečnost, kterou nelze popřít. Otázkou ale zůstává, které z těchto 

oblastí mohou negativně ovlivnit situaci související s vývojem podniku. Základní 

oblasti, které vnímám jako klíčové z pohledu vlivu zavádění IS, jsou strategické cíle a 

organizační struktura podniku,  moţnost eliminace případného negativního dopadu na 

oblast strategického plánování a strategických cílů a vliv na změnu organizační 

struktury, v nichţ vidím hlavní problém k řešení v rámci této disertační práce.   

 

4.2 Vytvoření postupu 

Cílem mé disertační práce je návrh postupu pro zavedení informačního systému 

bez negativního vlivu na změnu strategických cílů a organizační struktury. Sekundární 

cíl je identifikovat hlavní kritéria, která je přitom nutné brát v úvahu. Výzkum bude 

formou dotazníkového šetření zjišťovat vliv implementace informačního systému ve 

vybraných podnicích a monitorovat případný vliv na změnu procesů strategického 

plánování. Zároveň bude tento výzkum podobným způsobem monitorovat vliv dopadu 

zavádění informačního systému na organizační strukturu sledovaných podniků.  

V rámci dotazníkového šetření je celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: 

úrovně manaţerské, uţivatelské a procesní. Kaţdá z těchto dimenzí obsahuje deset 

otázek a čtyři otázky jsou obecné. Celkem je v dotazníkovém šetření zahrnuto třicet 
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čtyři otázek. Ke kaţdé otázce jsou tři aţ čtyři moţné odpovědi, z nichţ lze vybrat pouze 

odpověď jedinou. 

 

4.2.1 Manaţerská úroveň  

Manaţerská úroveň, jak jiţ z názvu plyne, je orientována na střední management 

a vrcholný management. První část dotazníku pro výzkum na manaţerské úrovni je 

určena pro zjištění základních dat o vypovídající osobě, a to z pohledu organizační 

struktury, struktury podniku a také z role v informačním systému. Druhá část otázek je 

směřována na oblasti výzkumu na úrovni dostupnosti a vyuţitelnosti stávajících 

nástrojů informačního systému s ohledem na sledování a moţná opatření ve vztahu ke 

strategickým cílům. Otázky jsou z oblasti informační podpory, znalostního 

managementu, business inteligence a dalších manaţerských informačních systémů 

v rámci podnikové struktury informačního systému. Poslední část dotazníku svými 

otázkami zjišťuje vlastní zařazení a efektivitu směrem k organizační struktuře, 

kompetence a komunikaci v rámci informační podpory s ohledem na organizační 

strukturu, vlastní efektivitu stávajícího informačního systému vzhledem k funkci a roli 

organizační struktury. 

 

4.2.2 Uţivatelská úroveň  

Dotazník uţivatelské úrovně je v první části orientován rovněţ na zjištění 

základních údajů o zařazení v organizační struktuře, roli v informačním systému a o 

vlastním začlenění ve struktuře podniku. V další části se věnuji vlastnímu výzkumu a 

zkoumám oblasti znalostního managementu, srozumitelnost, přehlednost a dostupnost 

při získávání informací, které stávající informační systém poskytuje ve vztahu se 

strategickými cíli podniku. Třetí část dotazníku je orientována na oprávnění spolupráce 

a dostupnost všech úloh stávajícího informačního systému, souvisejících se správnou 

funkcí v rámci organizační struktury podniku. 

 

4.2.3 Procesní úroveň  

Dotazník pro zjišťování procesní úrovně zkoumaného podniku je orientován do 

oddělení, která pracují v oblasti managementu kvality, znalostního managementu, 
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kontroly, krizového managementu a částečně středního a vyššího management řízení. 

Jednotlivé dotazy orientuji od základních údajů o osobách vyplňujících dotazník aţ do 

oblasti znalostního managementu, tedy ke znalostem dat, procedur a jejich uloţení 

v rámci stávajícího informačního systému. Cílem této části dotazníku je zjistit 

dostupnost, přesnost a aktuálnost dat vzhledem k strategickým cílům podniku.  

Další oblast dotazníku v rámci procesní úrovně je orientována na přenos 

informací, rychlost a přesnost vyuţívání dat stávajícího informačního systému a na 

zjištění základních nedostatků ve smyslu práce s úlohami, které přímo souvisejí se 

strategickými cíli podniku.  

Otázky poslední části dotazníku jsou orientovány na dostupnost zdrojů a 

informací vzhledem k počtu uţivatelů, kteří tyto zdroje vyuţívají, a jejich zařazení 

v organizační struktuře podniku. Cílem je nalézt optimální průnik jednotlivých rolí 

v rámci informačního systému se skutečným modelem organizační struktury podniku. 

 

4.3 Analýza výsledků kvantitativního výzkumu vlivu implementace IS na procesy 

strategického plánování a organizační struktury 

V průběhu období květen aţ červenec 2017 byl proveden kvantitativní výzkum 

zaměřený na dodavatele informačních systémů v České republice (viz příloha A). Výběr 

dodavatelů vychází z přehledu uvedeného na internetových portálech (např. System 

Online) a zároveň z osobních kontaktů s některými podniky. Výzkum byl proveden ve 

dvou částech, nejprve jako předvýzkum s počtem 25 oslovených podniků. Důvodem 

byla nutnost zjistit, zda tato forma výzkumu bude vhodná pro získání poţadovaného 

mnoţství odpovědí, a tedy dat pro zpracování. Z  25 oslovených podniků se vrátilo 14 

dotazníků, tedy 56 %. Na základě tohoto předvýzkumu jsem identifikovala správnost 

postupu a v druhém kole obeslala 108 podniků. Vrátilo se 81 dotazníků, coţ je 75 %. 

Celkem bylo osloveno 133 podniků, z nichţ se vrátilo 95 vyplněných dotazníků 

(návratnost 71,42 %).  
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 Oslovených podniků Odpovědělo % 

Předvýzkum 25 14 56% 

Výzkum 108 81 75% 

Celkem 133 95 71,42% 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků předvýzkumu a výzkumu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.1 Charakteristika výzkumu orientovaná na zavádění IS a strategické plánování 

podniku  

Zkoumaná oblast: Vliv implementace IS na procesy strategického plánování podniku 

Působnost: Česká republika  

Respondenti: Podniky po implementaci nebo upgradu informačního systému  

 

Cílem tohoto výzkumu bylo  

 analyzovat současný stav po implementaci nebo upgradu funkcionalit 

informačních systému pro řízení podniku;  

 charakterizovat, jak je moţné pouţívanými funkcionalitami změnit vliv 

na procesy strategického plánování;  

 zjistit, zda jsou standardně dodávané systémy nabízené na českém trhu 

přizpůsobeny pro sledování těchto skutečností.  

 

V rámci těchto cílů a jejich návaznosti zejména na hypotézy č. 1 a č. 2 byly 

respondentům předloţeny dotazníky rozdělené na tři základní oblasti dotazování, které 

se zaměřovaly na funkcionality informačních systémů s moţným vlivem na procesy 

v oblasti strategického plánování podniku. Tyto oblasti byly členěny dle logických 

celků s moţným průnikem do strategického plánování, tedy ekonomiky a financí, 

obchodu a marketingu a nástrojů pro podporu řízení podniku. 

Dále je nutné rámcově představit, jaká je v současné době v České republice 

situace na trhu podnikových informačních systémů. Tato situace, a to včetně portfolia 

informačních systémů, je v přímé souvislosti se sledovaným tématem. Důleţitým 
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kritériem pro výběr informačního systému je schopnost vyřešit problémy s řízením 

procesů hodnototvorného řetězce, zejména v oblastech výroby a logistiky. Z toho 

důvodu si tak podniky vybírají svého dodavatele často podle odvětvového řešení a 

referencí v oboru. Oborová řešení jsou typická tím, ţe obsahují předem definované 

operace typické pro vybranou oblast podnikání. V rámci implementace informačního 

systému jsou pak tato řešení dále upravována nebo v lepším případě konfigurována 

podle specifických poţadavků zákazníků. Specifické oborové řešení je nabízeno 

například pro oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, školství a zejména zdravotnictví 

nebo veřejnou a státní správu. Část dodavatelů informačních systémů se kromě oborové 

specializace zaměřuje také na podniky podle jejich velikosti. Ţádný ze zkoumaných 

systémů, který byl implementován do zkoumaného vzorku podniků, ovšem není určen 

pouze pro malé podniky. Důvodem je snaha oslovit co nejširší spektrum zákazníků.  

Zastoupení klíčových podnikových procesů v nabídce systémů bylo další 

podmínkou pro zařazení do vzorku zkoumaných podniků. Důvodem je skutečnost, ţe 

tyto systémy mají schopnost pokrýt všechny klíčové interní podnikové procesy. Tím je 

zajištěna komplexnost pozorování moţných vlivů na sledované oblasti, tedy na 

strategické plánování i organizační strukturu.  Tyto systémy, jeţ lze navzájem 

srovnávat, rovněţ nabízejí vysokou úroveň integrace dostačující pro většinu organizací.  

 

4.3.2 Charakteristika výzkumu zavádění IS na organizační strukturu  

Zkoumaná oblast: Vliv implementace IS na procesy související s organizační strukturou  

podniku  

Působnost: Česká republika  

Respondenti: Podniky po implementaci nebo upgradu informačního systému  

 

Cílem této části výzkumu bylo 

 analyzovat současný stav po implementaci nebo upgradu funkcionalit 

informačních systému pro řízení podniku;  

 charakterizovat, jaké jsou moţné dopady na procesy související 

s organizační strukturou;  

 zjistit, zda standardně dodávané systémy nabízené na českém trhu jsou 

přizpůsobeny pro sledování těchto skutečností. 
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Výzkum probíhal od května do července 2017. V rámci stanovených cílů a jejich 

návaznosti zejména na hypotézy č. 1 a č. 2 byly i v tomto případě respondentům 

předloţeny dotazníky rozdělené na tři základní oblasti dotazování, které se zaměřovaly 

na funkcionality informačních systémů, v tomto případě s moţným vlivem na změny 

v organizační struktuře podniku. Tyto oblasti byly rovněţ členěny podle logických 

celků s moţným průnikem do oblastí vlivu na organizační strukturu, jako jsou 

ekonomika a finance, obchod a marketing, nástroje pro podporu řízení podniku a oblast 

správy IS. 

 

 

4.3.3 Závěry z dotazníkového šetření týkající se vlivu implementace IS na 

strategické cíle podniku a jeho organizační strukturu 

Z provedených dotazníkových šetření u uţivatelů informačních systémů po 

implementaci nebo upgradu vyplývají v oblasti řízení procesů ekonomiky s moţným 

vlivem na strategické plánování a organizační strukturu následující hlavní závěry:  

 

 Před vlastním výběrem informačního systému je nutné mít dokonale 

zmapované podnikové procesy. Výstupem procesní analýzy je procesní 

mapa podniku, která často odhalí nedostatky v řízení a fungování procesů, 

pomůţe změnit způsoby práce, pracovní postupy a podílí se na implementaci 

nového informačního systému. V rámci této části je nutné věnovat zvláštní 

analýzu procesům, které souvisejí s vlivem na strategické plánování podniku 

a s vlivem na organizační strukturu. Analýza musí být zpracována s ohledem 

na tyto dvě oblasti jak z pohledu procesního, tak z pohledu realizace 

implementace v jednotlivé fázi s ohledem na integraci do oblasti 

strategického plánování jako definovaného modulu informačního systému;  

 

 dodavatelé jsou schopni v rámci implementace nastavit a přizpůsobit 

informační systém podle podmínek zákazníka včetně specifických 

zakázkových řešení, pokud nejsou součástí standardního nastavení systému. 
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Tyto úpravy mají podle výzkumu vliv na obě sledované oblasti, které jsou 

předmětem této práce, tedy jak na procesy ovlivňující strategické plánování 

podniku, tak na změny v rámci organizační struktury; 

 

 i při splnění obou předchozích poţadavků z výzkumu jasně vyplývá, ţe 

integrace částí informační podpory přímo související se strategickým 

plánováním podniku není vnímána jako jeden z nejdůleţitějších prvků přímo 

souvisejících s rozvojem, respektive potenciál, který nástroje informační 

podpory při správné implementaci a integraci mohou poskytnout, není 

zdaleka doceněn; 

 

 z pohledu vlastních nástrojů informační podpory lze na základě výzkumu 

definovat závěr týkající se stupně připravenosti a podpory strategického 

plánování podniků jako relativně dobrý. Pokud v rámci této skutečnosti chci 

dále sledovat integraci prvků souvisejících s organizační strukturou, je tato 

úroveň horší. Obecně lze na základě výzkumu definovat mnohem větší 

problém na straně pochopení vyuţití informační podpory u podniků, 

respektive managementu, neţ u vlastních nástrojů informační podpory; 

 

 při implementaci nebo upgradu nového IS jsou nadále vnímány aspekty 

orientace na všechny standardní nástroje informační podpory pro řízení 

ekonomického procesu podniku, tedy precizní sledování funkčnosti v rámci 

rozpočtů, controllingu atd. Rovněţ orientace na moduly související s tvorbou 

obchodního plánu, marketingového plánu apod. je na úrovni kompetentních 

osob (managementu) velmi detailně prověřována. Skutečnost povýšení 

těchto částí na nástroj informační podpory přímo související se strategickým 

plánováním ale naprosto uniká; 

 

 pokud jsou závěry výzkumu v oblasti moţné integrace jednotlivých částí 

informační podpory do nástrojů vyuţívaných pro strategické plánování na 

velmi nízké úrovni, je vazba na organizační strukturu téměř nulová. Veškeré 
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změny organizační struktury souvisejí na základě těchto skutečností 

výhradně s ţivotním cyklem podniku; 

 

 výzkum rovněţ ukázal naprosto omezené horizonty vyuţití správně 

nastavené organizační struktury podniku v jeho ţivotním cyklu v souvislosti 

s jeho dalším rozvojem. Tímto mám na mysli rozvoj na základě kvalitní 

informační podpory prolínající se všemi oblastmi a procesy podniku. 

 

4.4 Shrnutí hlavních výsledků výzkumu  

Z provedeného dotazování vyplynula následující důleţitá fakta:  

 

 Řízení ekonomiky je v současné době neodmyslitelnou součástí nabídky 

informačních systémů, přesto u jednotlivých systémů existují někdy i velké 

rozdíly. Vliv na sledované oblasti v rámci práce je prokazatelný; 

 

 pro tvorbu strategických cílů podniku je většina dat uloţena v informačních 

systémech podniku, které podporují mimo jiné i ekonomické procesy 

v podniku; 

  

 v průběhu implementace nového informačního systému není do jednotlivých 

fází promítnut moţný vliv procesu na tvorbu strategického plánu nebo na 

organizační strukturu; 

 

 informační systémy pro řízení podniku nejsou vzájemně propojeny s 

procesem podpory strategického plánování, a to ani systémy přímo 

související s řízením ekonomického procesu; 

 

 tvorbu nebo podporu procesů souvisejících se strategickým plánováním je 

při správné analýze a konfiguraci schopna poskytnout většina informačních 

systémů, a to hlavně v oblasti systémů pro řízení ekonomického procesu 

podniku; 
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 z hlediska managementu jsou kompetence pro dostupnost podkladů k tvorbě 

strategických plánů nastaveny správně, nejsou však vnímány z hlediska 

informační podpory jako nástroj k tomu určený nebo pouţitelný; 

 

 různorodost systémů v rámci informačních systémů podniku se přenáší i do 

vnímání moţností informační podpory při tvorbě strategického plánování a 

ovlivňuje jak management, tak nástroje informační podpory; 

 

 informační podpora strategického plánování je více negativně ovlivněna 

v případě outsourcingu některých částí informačního systému podniku, 

především v oblasti systémů souvisejících s řízením ekonomických procesů; 

 

 vlastní nástroje pro strategické plánování je moţné vyuţít v největší míře 

pomocí speciálních modulů ekonomických systémů, vlastním softwarem a 

vzájemnou integrací mezi ostatními systémy, které tvoří informační systém 

podniku; 

 

 vliv informačních systémů na organizační strukturu podniku není vnímán 

jako proces s informačními systémy související, přestoţe je mezi těmito 

prvky zřejmá vazba; 

 

 správné nastavení organizační struktury podniku můţe výrazně ovlivnit 

korektní fungování informačního systému a celé informační podpory 

podniku i v souvislosti s informační podporou při tvorbě strategického 

plánování. 
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5 Návrh definovaného postupu implementace IS 

Jedním z cílů této disertační práce je navrţení obecného postupu implementace 

informačního systému podniku při respektování omezení negativního vlivu na 

strategické plánování podniku a jeho organizační strukturu. Pro tento postup bylo nutné 

definovat popis současného stavu pro řízení ekonomického procesu podniků s podporou 

informačního systému, který je vytvořen na základě výzkumu pro sledování negativního 

vlivu těchto procesů na definované oblasti.  

 

5.1 Návrh metodiky tvorby definovaného potupu implementace IS 

Pokud navrhuji postup implementace informačního systému podniku 

při respektování omezení negativního vlivu na procesy strategického plánování a 

organizační strukturu podniku, musím v první řadě určit vhodnou metodiku. Její princip 

jsem zaloţila na metodice dosaţení cílů a rozdělila ji na tři hlavní části. 

Fáze mapovací – Jako jeden z prvních kroků navrhuji posouzení celého řešení pro 

přenos podnikových postupů do funkcí nového informačního systému a konfigurace pro 

jejich podporu. V této fázi je nutné posuzovat všechny podnikové postupy se zvláštním 

ohledem na ony postupy, které souvisejí s tvorbou strategického plánování. Tyto 

postupy však nejsou jen součástí při tvorbě strategického plánu, nýbrţ fungují i 

v dalších oblastech. Proto je tato práce orientována na ekonomické procesy jako 

nedílnou součást vlivu na postup strategického plánování. Manaţeři a klíčoví uţivatelé 

budou zaškoleni a začnou získávat představu o funkcích nového informačního systému. 

Jako milník na konci této fáze navrhuji vytvoření dokumentu Projekt zavádění 

informačního systému, který bude předloţen managementu ke schválení. V rámci 

dokumentu musí být zřejmé, zda vlivem mapování nedochází k moţnosti změn 

v organizační struktuře podniku. 

 

Fáze pilotování – Druhá fáze znamená pro klíčové uţivatele absolvovat školení o 

informačním systému a jeho vazbách, aby jej mohli porovnat s podnikovými postupy. 

Posuzovány budou organizační postupy a klíčoví uţivatelé metodicky určí, jaká data 

mají být zadávána. V této fázi musejí klíčoví uţivatelé zohlednit veškerá data 
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související s postupy ovlivňujícími proces strategického plánování. Správná data jsou 

jako podklad korektně nastaveného strategického plánu ţivotně důleţitá. Rovněţ by 

mělo být jasné, zda některá z rolí, jeţ souvisí s organizační strukturou podniku, chybí či 

je špatně nastavena, v takovém případě je nutné provést úpravu. V této fázi se začne 

rozhodovat o všech zákaznických úpravách proti standardní funkčnosti. Milník této fáze 

je představován dokumentem Projekt zavádění informačního systému II. 

 

Fáze migrace – Poslední fáze se soustředí na přípravu nového systému a přenos dat ze 

systému starého. Budou plněny číselníky a musí být dokončeny veškeré poţadované 

zákaznické úpravy. Předdefinované menu, sestavy, obrazovky a soubory nápovědy 

budou konfigurovány a zpřístupněny koncovým uţivatelům. Pro oblast strategického 

plánování musí být připraveny úlohy a číselníky na základě integrace se zdroji dat 

v ostatních oblastech ekonomiky. Nastavení oprávnění a konfigurace sestav, variabilita 

moţných výstupů, modelování a další vlastnosti aplikace musejí být otestovány proti 

relevantním zdrojům dat a výstupy zkontrolovány se skutečností. Během této fáze je 

dále nutné věnovat pozornost školení koncových uţivatelů a jejich přípravě na rozběh 

systému. V závěru bude nový celopodnikový informační systém kontrolován vůči dříve 

definovaným poţadavkům a koncoví uţivatelé budou připojeni do nového systému. 

Milníkem na konci této fáze je dokument Projekt zavádění informačního systému III, 

který obsahuje i dokumentaci ohledně uvedení systému do ostrého provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6 Bariéry, rizika a příleţitosti pro další výzkum 

Neexistuje oblast podnikání, která je oproštěna od určitého stupně rizika, a tento 

stupeň se zvyšuje při jakýchkoliv připravovaných změnách souvisejících 

s implementací nebo jinou změnou informačního systému. To je hlavním námětem této 

kapitoly, v níţ současně zmiňuji bariéry související s touto problematikou i další 

příleţitosti, jak těchto informací dále vyuţít. 

6.1 Bariéry 

 Obtíţná dostupnost relevantních dat pro hodnocení vlivu implementace IS na 

strategické cíle a organizační strukturu; 

 nízká míra relevance sledování souvislostí mezi informačním systémem, 

strategickými cíli a organizační strukturou; 

 problematický výběr potencionálních podniků pro získávání informací na 

mnoţině okolností nutných k provedení výzkumu. 

6.2 Vytipování kritických oblastí, konkrétních rizik a návrh metod jejich eliminace 

Vysvětlivky pro následující text: 

T - vysoká tvrdost 

T - nízká tvrdost 

P - vysoká pravděpodobnost 

P - nízká pravděpodobnost 

 

Riziko: Ztráta zákazníků z důvodu problémů dostupnosti systémů a následné 

nedostupnosti zboţí nebo sluţeb jako důsledek změny strategických cílů nebo dílčích 

cílů se změnou souvisejících. 

Metoda: TP - Vyhnutí se riziku 

Doporučení: Veškeré změny musí být provedeny při respektování definovaného 

postupu pro sníţení negativních vlivů při implementaci informačního systému. 
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Riziko: Odstoupení či zrušení smluv strategických partnerů pro realizaci 

projektů a případné postihy související s negativními změnami v organizační struktuře. 

Metoda: TP - Vyhnutí se riziku 

Doporučení: Vedení projektu implementace nového systému bude včas 

s partnery konzultovat jednotlivé kroky přechodu dle definovaného postupu.  

 

Riziko: Pokles trţeb z důvodů práce uţivatelů v špatně nastaveném IS pro dílčí 

cíle podnikové strategie. 

Metoda: TP - sledování rizika + retence 

Doporučení: Management spolu s jednotlivými pracovišti musí průběţně 

sledovat dosahované výkony, odhalovat důvody poklesu a doporučit opatření. Veškeré 

dílčí úpravy informačního systému budou včas konzultovány s uţivateli. 

 

6.3 Příleţitosti pro další výzkum 

Z bariér, které jsem uvedla v podkapitole 6.1, jasně vyplývá široký prostor pro 

hledání dalších souvislostí, vlivů a jiných potencionálních oblastí, které problematika 

informačního systému a jeho vlivu na strategické cíle a organizační strukturu nabízí. Je 

jen nutné mít dostatek odvahy a kreativity a chtít srovnávat a hledat relativně 

nesouvisející témata. 
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7 Diskuze 

Na základě kvantitativního výzkumu potvrzuji nebo vyvracím vyslovené 

výzkumné hypotézy. U následujících výzkumných hypotéz lze konstatovat:  

Výzkumná hypotéza H1. „Zavedení nového informačního systému ovlivňuje 

strategické cíle podniku a jeho organizační strukturu.“ 

Z důvodu specifického zaměření poţadavků na systém je vliv na sledované 

oblasti větší, neţ by se dalo všeobecně očekávat. Konkurenceschopnost podniku je 

informačním systémem značně ovlivněna, např. tehdy, jestliţe systém dokáţe na 

základě správně zvolené strategie poskytnout dostatek informací pro tvorbu 

strategického plánu s ohledem na správnou organizační strukturu, nebo naopak stávající 

systém neposkytuje takovou podporu v dostatečné míře. Právě tak můţe být kvalitní 

systém podniku, který umoţní ve správný okamţik poskytnout poţadovanou sestavu 

ukazatelů, report s výsledky nebo jinou důleţitou informaci pro management 

v okamţiku, kdy dochází ke klíčovému rozhodování při tvorbě strategických 

rozhodnutí, významným faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

Z uvedených důvodů lze výzkumnou hypotézu č. 1 potvrdit v plném 

rozsahu.  

Výzkum u dodavatelů přinesl jednoznačné výsledky. Zejména pak otázka 

směřovaná na návrh a tvorbu funkcionalit pro řízení strategických cílů systémů často 

vychází z poţadavků zákazníků. Navíc jsou nabízena i specializovaná řešení, která jsou 

jiţ přednastavena pro uţivatele, a v rámci implementace dochází často pouze k 

parametrizaci standardního nastavení. I výsledky dotazování na straně uţivatelů 

ukázaly, ţe informační systém můţe přinést v oblasti organizační struktury řadu 

zlepšení.  

Výzkumná hypotéza H2. „Proces zavádění IS a jeho vliv na strategické cíle a 

organizační struktury podniku lze omezit.“ 

Na základě vyhodnocených výsledků výzkumu lze konstatovat, ţe při správné 

analýze a při dodrţení správného postupu implementace existuje moţnost omezit vliv 

procesu zavádění IS na strategické cíle podniku. Dále lze konstatovat, ţe při správně 
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nastavené organizační struktuře je moţné ovlivnit postup zavádění IS při respektování 

zlepšení vlivu na strategické cíle a zároveň lze jasně prokázat vliv zavádění IS na 

organizační strukturu. Téměř všechny závěry výzkumu v rámci kvantitativního 

výzkumu jasně prokazují vliv prvků informační podpory podniku na procesy, které 

souvisejí s podklady pro strategické plánování. I vlastní vazby mezi prvky informační 

podpory, na které výzkum ukázal, dávají zřetelný obrys, jak velký vliv proces zavádění 

na strategické plánování má, i kdyţ ne vţdy je tak vnímán. Z pohledu chybné metodiky 

zavádění pak mohu tento vliv prokázat jako negativní.  Tímto mohu výzkumnou 

hypotézu H2 potvrdit.  

Výzkumná hypotéza H3. „Negativní vlivy na strategické cíle podniku a 

organizační strukturu, které vznikají při zavádění IS, je moţné omezit definovaným 

postupem zavádění.“ 

I výzkumnou hypotézu H3 mohu potvrdit na základě výsledků kvantitativního 

výzkumu. Sama skutečnost, ţe existuje vliv zavádění IS na strategické cíle podniku a na 

organizační strukturu, by neměla logiku, kdyby nebylo moţné na základě konfigurací IS 

podle nastaveného postupu tuto skutečnost změnit. Je ale nutné pracovat s realitou, ţe 

v době výzkumu byla tato fakta jak z pohledu managementu, tak z pohledu IS vnímána 

jako poţadavek s nízkou prioritou. Pro potvrzení hypotézy jasně svědčí moţnost změny 

v rámci konfigurací IS na základě správně provedené analýzy, která dává podklad pro 

nastavené procesy. Zároveň je ale pro moţnost integrace systému nebo jeho správnou 

konfiguraci nezbytné dodrţet definovaný postup, který v přesném pořadí a s logickou 

návazností skládá jednotlivé části informací nutných pro vytvoření informační podpory 

strategického plánování podniku. Tento postup zároveň upozorňuje na rizika související 

se správnou konfigurací organizační struktury vzhledem k její vzájemné vazbě s 

postupem implementace IS. Jak jsem prokázala v předcházející hypotéze, tento vliv je 

vzájemný a definovaným postupem lze negativní vliv na organizační strukturu omezit. 
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8 Přínosy disertační práce 

V této kapitole jsem přínosy své disertační práce rozdělila na přínosy pro 

vědecké poznání, přínosy pro praxi a přínosy pro pedagogickou praxi. 

Výsledky mé práce vycházejí z určitého teoretického poznání, tím teoretickou 

oblast významným způsobem naplňují a rozšiřují aktuální stav zkoumané problematiky. 

Disertační práce je zaměřená na konkrétní činnosti, proto výsledky práce jsou hlavně 

přínosem pro obor informačních systémů/informačních technologií z pohledu 

praktického vyuţití. Dalším přínosem jsou výsledky i v oblasti pedagogické. Jednotlivé 

benefity jsou podle uvedených oblastí představeny v následujícím textu.  

8.1 Přínosy pro vědecké poznání 

Odborné publikace zatím relativně málo věnují pozornost problematice vlivu 

implementace informačního systému na oblasti strategického řízení a organizační 

struktury. Literární rešerše ukázaly, ţe většina autorů se soustředí pouze na vlastní 

implementaci informačního systému a na potenciál plnění poţadavků informačního 

systému směrem k jednotlivým oblastem z pohledu dodavatel - uţivatel. Velké 

mnoţství literatury je rovněţ věnováno vlastnímu strategickému řízení nebo 

organizačním strukturám.  

             Hlavní přínos mé disertační práce pro vědu a další zkoumání za účelem 

obohacení teoretických poznatků spočívá proto zejména v uceleném pohledu na 

problematiku vlivu informačního systému na strategii a organizační strukturu podniku.  

 Výsledky práce mohou dále slouţit jako teoretické východisko pro hlubší a 

detailnější zkoumání, zejména pak v činnostech jednotlivých subprocesů informačního 

systému, např. v oblastech marketingové strategie, obchodní strategie a dalších 

souvisejících kategoriích strategického plánování.  

              V disertační práci jsou aplikovány, modifikovány a rozšířeny teoretické 

postupy vlivu implementačního procesu v souvislosti s podnikovým informačním 

systémem.  

Přínosem je rovněţ shromáţdění souboru základních pojmů v návaznosti na 

uvedenou problematiku. V současné době je zřejmá značná nekomplexnost zdrojů i 
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nízké povědomí ohledně nástrojů pro sledování vlivu implementace informačního 

systému na oblast strategického plánování, strategických cílů a organizační struktury.  

 

Na základě výzkumu vznikly reálně popsané skutečnosti sledující souvislost 

mezi procesem zavádění informačního systému a změnou v oblasti strategických cílů 

podniku. Dále je popsán podrobný vliv mezi zaváděním informačního systému a 

dopadem tohoto procesu na změnu organizační struktury podniku. 

 

8.2 Přínosy pro praxi 

Za přínos práce pro oblast praxe lze povaţovat propojení teoretických znalostí s 

praktickými zkušenostmi respondentů získaných z provedeného výzkumu. Disertační 

práce rozšiřuje povědomí o jednotlivých činnostech informačního systému a o jejich 

vlivu na strategii a organizační strukturu. 

 

Praktickým přínosem práce jsou i vytvořené zásady pro implementaci 

informačního systému, zajišťující omezení negativního vlivu na strategii a organizační 

strukturu. 

 

Předností navrţených zásad je jasná srozumitelnost, jednoduchost a nenáročnost 

pro jakoukoliv formu obchodního nebo výrobního podniku. Výsledky práce dále mohou 

slouţit pro konkrétní vyuţití nejen v podnikatelské oblasti, např. formou různého 

vzdělávání manaţerů nebo konzultací k uvedené problematice, ale také pro další 

vzdělávání studentů na vysokých školách v rámci předmětů zaměřených na strategické 

plánování, management a podobné obory. Vytvoření tohoto srozumitelného postupu 

v praxi je pouţitelné i v případě různých variant informačního systému jako nástroje pro 

eliminaci popsaných rizik.   

 

8.3 Přínosy pro pedagogickou praxi 

Za přínos práce pro pedagogickou praxi lze povaţovat právě propojení 

teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi respondentů získaných z provedeného 
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výzkumu a jejich promítnutí do oblasti vzdělávání. Vytvořené zásady pro implementaci 

informačního systému s omezením negativního vlivu na strategii a organizační strukturu 

mohou být součástí učebních materiálů v oborech zaměřených na informační 

technologie.   

 

Za přínos pro pedagogickou praxi dále povaţuji případné vyuţití výsledků práce 

pro rozšíření problematiky v souvislosti s předměty v oblasti informační technologie a 

strategického plánování nebo s předměty, které jsou průnikem těchto oblastí.   
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Závěr  

Jestliţe jsem úvodem pouţila Edisonův citát, na závěr chci pouţít motto, kterým 

se uvádí do světa informačních technologií jeden z nejznámějších informačních systémů 

v oblasti ERP: Není důležité, kam saháte dnes, ale čeho dosáhnete zítra. Celá moje 

disertační práce je o činnosti, která má zásadní vliv na ţivot podniku, a má zobrazit 

vazby mezi informačním systémem a podnikovou organizační strukturou a podnikovou 

strategií. To nejsou cíle malé, vzhledem k důleţitosti jednotlivých prvků pro vývoj a 

fungování podniku a jejich vazbou k informačním technologiím. Pokud se však dnes 

rozhlédneme kolem sebe, vidíme informační technologie téměř všude. Přehlíţení jejich 

důleţitosti v podnicích a neinvestování do IT v rámci podnikové struktury mně připadá 

doslova jako onen pštrosí přístup k problému, tedy strkání hlavy do písku. Nejen 

konkurence, nýbrţ celé okolí se stále posouvá v této oblasti vpřed a moderní podnik, 

který chce prosperovat, musí tuto záleţitost řešit. Informační systém v současnosti tvoří 

páteř zdrojů, informací, výstupů, analýz a dalších podkladů důleţitých pro rozhodování 

v rámci podniku, rozhodování v oblasti operativní, od úrovně jednotlivých výrobních 

linek, útvarů, divizí aţ po úroveň strategickou, související s podnikovou vizí a strategií. 

Vliv informačních systémů na podnikovou organizační strukturu a ještě dále na 

strategické cíle je oblast opomíjená z úhlu vzájemných souvislostí.  Proto jsem se 

v rámci svého výzkumu pokusila zjistit vliv zavádění informačního systému na výše 

zmíněné oblasti podniku, a snaţila se orientovat na správné vymezení problému, kdy 

prostřednictvím dotazníkového šetření jsem našla odpovědi na definované otázky. Pro 

splnění úkolu zavádění informačního systému bez negativního vlivu na strategické cíle 

a organizační strukturu vznikl definovaný postup pro podporu procesu s ohledem na 

minimalizaci negativních vlivů v oblasti strategie a organizační struktury. Zaměřením  

na sledování vlivů zavádění informačních systémů na podnikovou organizační strukturu 

a na strategické cíle podniku a vytvořením vhodného postupu se nabízí moţnost 

správného a vyváţeného procesu. 
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