
 



 





Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného informačního systému pro chod sdílené 

dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Úvodní část práce obsahuje teoretická 

východiska, která tvoří základnu pro analytickou část současného stavu společnosti a 

samotný návrh řešení. Implementace navrženého informačního systému bude jednou 

z možností, jak zvýšit dostupnost nabízených služeb kreativního centra, zjednodušit 

procesy a zajistit tak plynulý chod společnosti. 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with the design of a suitable information system for the 

operation of the shared workshop of Temple of Creation s.r.o. The introductory part of 

the thesis contains the theoretical background, which forms the basis for the analytical 

part of the current state of the company and the solution itself. Implementation of the 

proposed information system will be one of the possibilities how to increase the 

availability of the services offered by the creative center, simplify the processes and 

ensure the smooth running of the company. 
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ÚVOD 

Optimalizace všech procesů, činností a cílů je nedílnou součástí zdravého chodu každé 

společnosti. Většina z těchto subjektů poukazuje na několik prostředků, které jejich 

potenciál, plánování a stanovení určitých cílů zjednodušilo a zefektivnilo. Hlavním 

prostředkem, na který každá organizace klade důraz je právě informační systém, který 

svojí funkčností napomáhá analyzovat data, zpracovávat je a získávat z nich cenné 

informace pro rozhodování a řízení společnosti. Je důležité si ale uvědomit, že jeden ze 

zásadních parametrů je návrh takového informačního systému, který bude pro společnost 

přínosem, nikoliv utrpením. Proto je klíčové, aby informační systém splňoval takové 

požadavky, které pro společnost vytvoří funkční prostředí hodné ve prospěch úspěšnosti 

a konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

O společnosti Temple of Creation s.r.o. v Brně jsem se rozhodla psát diplomovou práci 

z důvodu toho, že jde o rodinný podnik, který se snažíme maximálním způsobem 

vyvinout co nejlépe tak, aby nejen rostl ve své ekonomicky výdělečné činnosti, ale byl i 

přínosem pro veřejnost.  

Temple of Creation s.r.o. je poměrně mladá společnost, která se v současnosti zabývá 

výrobou a poskytováním služeb v oboru grafiky a s tím spjatých činností. Subjekt má 

v plánu rozrůstat se o nové myšlenky a nápady, a proto se nachází ve fázi rekonstrukce 

prostor pro otevření nové sdílené dílny, která tvoří základ strategie a vize společnosti do 

budoucna. S uvedením do provozu tohoto kreativního centra je spjatý i chybějící 

informační systém, o který by se společnost v této situaci mohla opřít. Právě za účelem 

bezproblémového otevření sdílené dílny, automatizace procesů v rámci správy rezervací 

jednotlivých místností, strojů, či workshopů, efektivnějšímu rozhodování a zjednodušení 

dostupnosti možností sdílené dílny jsem se rozhodla vytvořit návrh informačního 

systému, který bude řešit veškeré potřeby chodu sdílené dílny. 

Implementací navrženého informačního systému společnost nejen zajistí plynulý chod 

sdílené dílny, ale dosáhne také zvýšení produktivity a efektivity práce, úspory času a 

zjednodušení dostupnosti nabízených služeb pro veřejnost. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je návrh vhodného informačního systému pro sdílenou dílnu 

společnosti Temple of Creation s.r.o., která se zabývá výrobou a poskytováním služeb 

prozatím pouze v oblasti grafiky. Informační systém má řešit veškeré potřeby chodu 

sdílené dílny v podobě uchovávání veškerých dat o registrovaných uživatelích, 

jednotlivých workshopech, místnostech a vybavení, které společnost bude nabízet. 

Následně by měl obsahovat údaje a jednotlivé statistiky z rezervací daných workshopů, 

místností, nebo daného vybavení a s tím spjaté záznamy plateb uživatelů. 

První část diplomové práce bude soustředěna na teoretická východiska, která budou tvořit 

základnu pro celkové zpracování dané práce. Budu v ní popisovat pojmy spjaté 

s informačními systémy a jeho částmi, použitými technologiemi a také analytickými 

metodami, které budou obsahem druhé části.  

V analytické části představím danou společnost a zhodnotím její současný stav z hlediska 

interního (McKinsey 7S) a externího prostředí (SLEPT analýza, Porterův model 

konkurenčních sil) subjektu. Dále budu zkoumat stav stávajícího informačního systému 

jako celku pomocí metody HOS 8 a auditu informačních systémů portálu ZEFIS. 

Závěrem druhé části shrnu analýzu jako celek a uvedu všechny pozitivní a negativní 

faktory z výstupů jednotlivých analýz a vytvořím SWOT analýzu, která bude obsahovat 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby působící v rámci společnosti. Prostřednictvím 

výstupů z analýzy provedu její shrnutí, na základě kterého rozhodnu, zda nastane, či 

nenastane řízená změna v nedokonalých oblastech společnosti. 

Návrhová část práce bude složena z identifikace dané změny v podobě návrhu 

informačního systému a jeho následné implementace. Dále uvedu požadavky pro tvorbu 

daného návrhu a jeho samotné provedení. Na danou změnu budu nahlížet jako na projekt, 

který následně vydefinuji prostřednictvím Lewinova modelu řízené změny a určím 

časový a obsahový plán prováděné změny pomocí síťové analýzy s využitím metody 

PERT. Pro vyvarování se nepříznivým situacím, které společnost mohou negativně 

ovlivnit, provedu analýzu možných rizik a navrhnu na ně určitá opatření pro jejich 
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snížení. Závěrem návrh a následnou možnou implementaci informačního systému 

ekonomicky ohodnotím a uvedu její přínosy.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola zahrnuje veškerou teorii, která definuje základní informace, postupy a 

technologie, na základě kterých pak vytvářím dílčí části této práce: analýzu současného 

stavu společnosti a samotný návrh řešení. 

 

1.1  Definice dat 

Formalizované záznamy lidského poznání prostřednictvím určitých symbolů (znaků), 

které jsou schopny přenosu, uchování, interpretace, nebo zpracování, jsou definovány 

jako údaje – data (1). 

Strukturovaná data zaznamenávají fakta, atributy a objekty. Důležitým znakem u 

strukturovaných dat je výskyt specifických elementů dat. Data jsou ukládána pomocí 

relačních databázových systémů, kde obvykle dochází k zachování struktury databáze. 

Právě díky této struktuře dat lze pak pracovat jen s daty, které jsou pro naši práci 

relevantní. U nestrukturovaných dat nedochází k dalšímu rozlišení. Jsou tak 

jednoduchou řadou za sebou jdoucích dat. Jedná se např. o obrázky, textové dokumenty, 

videonahrávky, nebo zvuk (19). 

Data lze ukládat na základě dvou přístupů: 

1) Souborový přístup zahrnuje data o objektech stejné třídy, které jsou umístěny do 

samostatného souboru. V tomto případě je obtížné zachytit vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými objekty a kombinovat tak strukturovaná a nestrukturovaná data (1).  

2) Databázový přístup považuje jednotlivé soubory za entity. Metadatové schéma, 

nebo-li model, zahrnuje strukturu entity a také popis vztahů mezi entitami. Entity 

pak společně s metadatovým modelem tvoří databázi (1). 
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1.1.1 Podniková data 

Údaje jsou tříděny do 3 skupin: data o společenských podmínkách podnikání, data o trhu 

a interní data podniku. Tyto skupiny lze dále dělit na hierarchii kategorií (viz Obrázek č. 

1), ve kterých využíváme data z jedné kategorie v souvislosti s daty z jiné kategorie (1). 

 

Reporty

Podmíněná kmenová data

Transakční data

Klíčová referenční data

Kmenová data

 

Obrázek č. 1: Kategorie podnikových dat a jejich hierarchie (Zdroj: 18, s. 14) 

 

Klíčová referenční data jsou údaje o zdrojích a schopnostech podniku. Jde např. o údaje 

o lidských zdrojích podniku, organizační struktury definující hierarchii moci, data, které 

charakterizují vlastnosti strojů a řízení, či data prostorová (1). 

Kmenová data jsou propojené s transformačním procesem společnosti. Na jedné straně 

jde o definice a charakteristiky produktu a zákazníků a na druhé straně jde o 

charakteristiky materiálu, komponent a dodavatelů (1). 

Podmíněná kmenová data jsou dá se říci podmínky, které jsou aplikovány v různých 

situacích a utvářejí tak určitá pravidla. Jedná se např. o podmínky, které stanovují ceny 
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produktu v závislosti na charakteristice zákazníka, nebo může jít i o podmínky ovlivňující 

pracovní tok (workflow) či proces (1). 

Transakční data jsou data vznikající při realizaci byznys transakcí, což jsou 

transformace stavu, které mají vlastnosti atomicity, konzistence a izolovanosti a které pak 

mění stavy byznysu během činností, či procesů (např. data spojená s obsluhou 

objednávky zákazníka) (1). 

Reporty udávají data, které můžeme vnímat jako údaje o stavu či hlášení. Jejich tvorba 

probíhá na základě transakčních dat s použitím údajů všech nižších kategorií dat (1). 

 

1.2  Definice informací 

Informací se rozumí tedy data, kterým uživatel udává určitý význam a které uspokojují 

konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace je výsledkem poznání 

a myšlení, které vyvolává tvořivé myšlení. Informace mají dané nositele, mezi které 

zařazujeme číselná data, text, zvuk, obraz a další smyslové vjemy. Existuje však určitý 

rozdíl mezi informacemi a daty. Data mají jeden základní rozdíl od informací, a to takový, 

že je můžeme skladovat. Informace je na druhou stranu zdrojem nevyčerpatelným a 

obnovitelným. I když nemá hmotný charakter, je vždy vázána na nějaký fyzický pochod, 

který ji nese (2).  

Informace, někdy zobrazována i jako zpráva, či vjem by měla splňovat: 

• syntaktickou relevanci – schopnost přijmutí, detekce a porozumění zprávy, 

• sémantickou relevanci – pochopení zprávy (co znamená, co vypovídá), 

• pragmatickou relevanci – pochopení významu, který má zpráva pro příjemce 

(4). 

 



17 

 

1.3 Definice znalostí 

Data nám udávají určitou specifikaci vlastností objektů (entit a událostí v reálném světě) 

a tvoří jakousi množinu, která popisuje objekt bez kontextu. Pokud data vhodně 

zpracujeme a využijeme je pro nějaký účel, stávají se z nich informace. Pak můžeme říci, 

že data v kontextu jsou informacemi a použité informace jsou znalosti, což znamená že 

zkušenost transformuje informaci do znalosti (1). 

Znalostmi rozumíme tedy provázané poznatky, které jsme načerpali zpracováním 

určitých informací. Právě prostřednictvím kognitivních operací se znalostmi dokážeme 

předvídat určité činnosti a kroky, které se mohou v budoucnosti projevit. Znalosti 

chápeme tedy jako poznatky ze zpracovávání informací (19). 

 

1.4  Informační systém a informační technologie 

Důležitou pravdou, kteří ne často všichni přiznají, je, že pravou hodnotu informačního 

systému si uvědomíme až v okamžiku, kdy jej ztratíme, či o něj přijdeme (2). 

„Teorie systémů říká, že pojem systém je uspořádaná množina prvků společně s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, které nám jako celek vyjadřují určité vlastnosti – chování. 

Pro účel zkoumání efektivnosti této práce pak mají smysl jen takové systémy, které mají 

definovaný účel, tedy systémy s cílovým chováním. I když je každý jednotlivý prvek 

systému správně navržen a jeho práce nám dává efektivitu, tak pokud tyto prvky nepracují 

a nekomunikují dohromady, systém není schopen plnit svoji funkci“ (18, s. 15). 

Pojem informační systém (IS) udává mnoho definic. Za účelem této diplomové práce je 

však nejvhodnější následující definice. IS je soubor lidí, technických prostředků a metod 

– programů, které zabezpečují sběr, zpracování, přenos a uchování dat za účelem 

prezentace informací, která uživatelům napomáhá k systémovému rozhodování a řízení 

(2). 

Pojem informační technologie v dnešní době definuje všechny „moderní“ technologie 

používané při výstavbě informačních systémů (2).  
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Informační systém a informační technologie mezi sebou definují určitý vztah, kdy IS 

reprezentuje potřebu informací, zatímco informační technologie realizuje uspokojení této 

potřeby. Proto existuje zkratka IS/IT, která vysvětluje vztahy mezi těmito pojmy (2). 

 

1.4.1 Podnikový IS 

Podnikový informační systém je konzistentní uspořádanou množinou komponent, které 

spolupracují na základě tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování 

informací. Prvky informačního systému tvoří uživatelé informací a informatické zdroje 

(1).  

Podnikový informační systém se z technologického pohledu dá znázornit pomocí na sebe 

navazujících vrstev, kde základem je hardware, na který navazuje operační systém a přes 

databázový systém se postupně směřuje k aplikačnímu softwaru – viz Obrázek č. 2 (12). 

 

 

Obrázek č. 2: Technologický model podnikového informačního systému (Zdroj: 18, s.17) 
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V rámci podnikového informačního systému existuje určitý životní cyklus, který lze 

rozfázovat do 4 základních částí: 

• Výběr IS – nalezení či návrh vhodného informačního systému z hlediska pokrytí 

potřeb a očekávání podniku (funkčnost, platforma, cena apod.) (12), 

• Implementace IS – zavedení informačního systému ve společnosti s nastavením 

určitých parametrů, naplněním určitých dat, se změnami podnikových procesů, 

školením uživatelů (12), 

• Provoz IS – zprostředkování produktivního provozu a chodu IS, odstraňování 

vzniklých problémů apod. (12), 

• Inovace IS – analyzování všech potřeb společnosti pro inovativní změny IS, 

upgrade stávajícího IS, nebo přechod na jiný produkt (12). 

 

1.4.2 Užitek z IS/IT 

Užitkem se rozumí uspokojení, ekonomický blahobyt apod. Pokud jednotlivec odvozuje 

z určitého statku/události určitý užitek, znamená to, že dává přednost existenci daného 

statku A před statkem B. Obrazně zobrazená problematika užitku je uvedena 

v následujícím schématu modelu (2). 

 

 

Obrázek č. 3: Model užitku (Zdroj: 18, s. 19) 
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1.4.3 Informační strategie 

Informační strategie je definována jako soustava cílů a způsobů jejich dosažení. Cílem 

této strategie je hledání odpovědí na otázky, jak pomocí IS/IT:  

• zvýšit výkonnost pracovníků podniku, 

• podpořit dosahování strategických cílů podniku, 

• získat pro podnik konkurenční výhodu, 

• vytvořit pro podnik další strategické příležitosti rozvoje (2).  

 

Pokud společnost nedisponuje informační strategií, znamená to, že výdaje, které 

vynaložila na IS/IT, jsou neefektivní. Pokud ve společnosti vzniká nerespektování 

principů informační strategie, vytváří se pak postupná ztráta konkurenceschopnosti a do 

budoucna i možné ohrožení existence podniku (2). 

Proces definování informační strategie by měl být orientován na analýzu interních i 

externích procesů a jejich možnou podporu IS/IT. Měl by představovat, jakou přijmeme 

vývojovou strategii (evoluci, revoluci), jak vybudujeme příslušnou infrastrukturu, jaké 

bude naše IS/IT portfolio (priority, etapy), kdo bude naším partnerem a systémovým 

integrátorem, jak budeme vychovávat a motivovat zaměstnance (7). 

Informační infrastruktura podniku je považována za zázemí pro trvalý rozvoj IS/IT 

subjektu. Úroveň informační infrastruktury by měla mírně předbíhat úroveň IS/IT 

společnosti. Úroveň infrastruktury a celkového informačního systému se skládá 

z jednotlivých složek (viz Obrázek č. 4) (5).  
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DATOVÁ ZÁKLADNA

ORGWARE

SOFTWARE HARDWARE

LIDÉ ŘÍZENÍ

 

Obrázek č. 4: Schéma informačního systému (Zdroj: 18, s. 16) 

 

Hardware přestavuje veškeré technické prostředky a je tvořen velkou škálou různých 

zařízení patřících do kategorií, jako jsou počítače a příslušná periferní zařízení, 

komunikační zařízení, zařízení spotřební elektroniky a díly a součástky ICT (1).  

Software představuje informační technologie a je považován za množinu postupů 

charakterizujících způsob zachycení informace, její prezentaci, zpracování, ukládání, 

uchování a přenášení (1).  

Orgware definuje pravidla, která se využívají pro provoz informačních systémů, a 

doporučené pracovní postupy (5).  

Peopleware (lidé) zkoumá uživatele informačních systémů a jejich rozvoj schopností, 

podporu při užívání informačních systémů a vnímání důležitosti informačních systémů 

(5).  

Datová základna pak spolu s ostatními složkami tvoří celkové řízení informačního 

systému, kdy každá složka informačního systému je nezastupitelná a její kvalita je 

nástrojem k funkcionalitě informačního systému (5).  
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1.5 Výdaje na IS 

Abychom mohli efektivně řídit informační systém, nám nestačí hledat jen jeho přínos pro 

chod podniku, je nutné být také obeznámen s obnosem peněz, které vkládáme do 

informačního systému. A proto je důležité analyzovat jednotlivé poměrové ukazatele pro 

náklady na IS jako jsou např. roční výdaje na IS (kolik procent z ročního obratu či příjmů 

organizace vynaložíme na IS) apod. Výdaje na informační systém můžeme rozdělit do tří 

hledisek (časové hledisko, druhové hledisko, aplikační hledisko) (2). 

 

1.5.1 IS a typy outsourcingu  

V rámci IS je outsourcing v jednoduchosti dodávka služeb, ke které dochází opakovaně 

a trvale v rámci smluvených podmínek a finančního vyrovnání dle smlouvy 

s dodavatelem IS. Nejedná se tedy o jednorázovou dodávku informačního systému. Při 

outsourcingu se setkává nabídka poskytovatele a poptávka zákazníka po požadované 

službě. Dále se uvolňují podnikové zdroje a vzniká možnost jejich další investice. Z 

poskytovatele outsourcingu se pro subjekt v mnoha případech stává strategický partner, 

který může společnosti pomoci vybudovat konkurenční výhodu. Outsourcing podniku 

také napomáhá snižovat provozní a investiční výdaje, rizika a získávat větší kontrolu nad 

ostatními výdaji na informační systém (2).  

Z pohledu outsourcingu rozlišujeme dva typy výdajů:  

• Transakční výdaje – vycházejí z řízení vztahů s poskytovatelem (např. výdaje 

na uzavření smluv, výdaje na komunikaci apod. (2). 

• Platby za služby – např. fixní pravidelné výdaje, nebo výdaje v závislosti na 

počtu zpracovaných dat apod. (2). 
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1.6 Webové IS 

Informační systémy ve webovém prostředí nabývají větší a větší popularity v několika 

odvětvích (bankovnictví, školství, veřejná správa apod.). Z několika pohledů je ale 

potřebné na tyto informační systémy pohlížet jinak než na ty softwarové. Webové 

informační systémy rozdělujeme do těchto kategorií: 

• Intranetové aplikace – Informační systémy nazvané „intranet “ slouží výhradně 

pro interní potřeby podniku. Jde např. o sdílení informací, nebo také sady nástrojů 

a aplikací (21), 

• Webové aplikace – Tyto informační systémy zajišťují společnosti komunikaci 

mimo její rozsah.  Jsou využívány převážně pro marketingové účely (21), 

• Elektronické obchodování – Informační systémy elektronického obchodování 

slouží jako rozvíjející se kanál pro možnost odbytu produktů podniku. Některé 

společnosti ale ještě považují tento nástroj za doplňkový v rámci jejich prodeje 

zboží či služeb (21). 

 

1.7 Bezpečnost IS 

Mezi důležité podněty IS patří zajištění jeho bezpečnosti. To, že můžeme zakoupit nový 

hardware a software po jeho poškození, je zřejmé, ale ztráta, zničení, či zneužití dat se 

napravuje velice složitě a v některých případech může tato situace vést společnost 

k existenčním problémům (4). 

Informační systém se často snažíme chránit před různými viry, DDoS a jinými útoky 

zahlcující síť a servery, nebo je chráníme před přírodními katastrofami. 

Nejpravděpodobnější riziko působící na bezpečnost informačního systému je však dle 

statistik útok z interního prostředí společnosti, které tvoří zaměstnanci společnosti, před 

kterými je mnohdy nejsložitější se chránit (4). 
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Brát zřetelný ohled na bezpečnost informačních systémů, je velice důležitým bodem pro 

společnost. Proto má bezpečnost jako taková několik stanovených částí, kterými by se 

měl podnik řídit: 

• Studie bezpečnosti – Zpracování studie bezpečnosti je prvotní bod pro zavedení 

bezpečnosti IS ve společnosti. Jde o dokumentaci stanoveného směru bezpečnosti 

a analýz současného stavu (analýza rizik – odhad pravděpodobnosti vzniku 

incidentu a zjištění případných dopadů pro společnost apod.) (4), 

• Bezpečnostní politika organizace – Následující činností je zpracování 

bezpečnostní politiky, která je souhrnem principů a východisek z analýzy 

bezpečnostních událostí. Obsahuje také informace, které jsou nutné pro návrh 

směrnic, standardů a procedur, či opatření. Dále obsahuje souhrn odpovědností, 

definici objektu pro zabezpečení, efektivnost opatření, nebo např. způsob 

vynucení bezpečnosti (4), 

• Bezpečnostní projekt – Po zpracování výše uvedených bodů následuje vytvoření 

bezpečnostního projektu, jehož obsahem jsou požadavky managementu 

bezpečnosti, nebo vedoucích pracovníků. Součástí bezpečnostního projektu jsou 

jednotlivé normy, směrnice, postupy, a technická opatření, díky kterým se snižují 

rizika bezpečnosti. Podniky z hlediska složitosti specializovaných procesů 

bezpečnosti využívají externí specialisty či konzultanty (4). 

Jestliže vznikne bezpečnostní incident a společnost bude připravena pomocí výše 

uvedených nástrojů na danou situaci, bude přesně vědět, jak se má zachovat, jaké postupy 

následovat a jakým způsobem nejrychleji nahradit, nebo opravit vzniklou škodu, a to 

nejrychlejším způsobem za stanovení cíle nejrychlejšího návratu všeho do provozu (4). 

Bezpečnost společnosti je nikdy nekončící proces, který je nutné neustále sledovat, plnit 

a rozvíjet, či inovovat. Za celkovou bezpečnost je vždy stanovena zodpovědná osoba. 

Celkově v podniku pak musí být rovnovážný stav mezi každodenním provozem a 

bezpečností takový, aby každodenní chod podniku nebyl omezován organizací 

bezpečnosti. Zavedení bezpečnosti pro společnost znamenají vysoké náklady, avšak 

způsobené škody, které by vznikly působením incidentů, by mohly být o dost vyšší (4). 
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Bezpečnost IS třídíme dle několika částí: 

• Fyzické zabezpečení – zabezpečení technologií ve společnosti (kamerový 

systém, alarm apod.) (4), 

• Záložní zdroje energie – vybavení schopné udržet servery či počítače v činnosti 

i v době několikaminutového výpadku energie (4), 

• Přístupová práva – možnost odlišného oprávnění a možností jednotlivých 

uživatelů (dále správa hesel, přístupů apod.) (4), 

• Firewall – hardwarové, či softwarové zařízení s cílem zabránění neoprávněných 

přístupů do interní sítě společnosti (4), 

• Antiviry – nezbytná součást každého počítače, která detekuje útoky v podobě 

počítačových virů (4). 

 

1.7.1 GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů, které bylo zavedeno legislativou EU a uvedlo se v platnost 25. května 2018. Cílem 

GDPR je zvýšení ochrany osobních údajů všech občanů (22). 

V GDPR jsou zahrnuty všechny společnosti, instituce, online služby včetně všech 

jednotlivců, kteří nějakým způsobem zpracovávají osobní údaje svých zákazníků, 

uživatelů, pacientů apod. Některé větší společnosti využívají služeb DPO (Data 

Protection Officer), který má za úkol kontrolovat a dohlížet na zpracovávání a bezpečnost 

těchto dat (22). 
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1.8  Databáze a databázové aplikace 

Databázi definujeme jako jediné úložiště dat, která jsou současně používána mnoha 

odděleními a uživateli. Všechna tato data jsou integrována s minimálním množstvím 

duplikací. Databáze je sdíleným zdrojem společnosti (14). 

„Obsahem databáze jsou nejen provozní data organizace, ale i jejich daný popis. 

Z tohoto důvodu je databáze definovaná jako sebepopisující kolekce integrovaných 

záznamů. Popis těchto dat – metadata (data o datech) se označuje jako systémový 

katalog, nebo slovník dat“ (18, s. 21). 

Pod pojmem databázová aplikace si můžeme představit počítačový program, který 

prostřednictvím zadání určitého požadavku (typicky jednoho nebo více příkazů SQL pro 

systém řízení báze dat) integruje s databází. Databázový systém pak definujeme jako 

kolekce databázových aplikací (14). 

Data jsou v rámci databázových produktů ukládána ve formě relací (speciální typ 

tabulek), které definujeme jako dvourozměrné tabulky, které se skládají z řádků a sloupců 

a jsou upřednostňována pomocí určitých vlastností (13). 

 

1.8.1 SŘBD – Systém řízení báze dat  

Systém řízení báze dat (Database Management System – DBMS) je definováno jako 

programové vybavení (software), který slouží k: 

• definici struktury databáze – popis složení databáze, uspořádání jejich záznamů 

a charakteru jednotlivých dat, které jsou uloženy ve slovníku dat (10), 

• náplni databáze jednotlivými daty – vstup a uložení dat přesně dle struktury 

specifikované ve slovníku dat (10), 

• aktualizaci obsahu databáze – doplňování, rušení a změny dat uložených 

v databázi (10), 
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• výběru jednotlivých dat – hlavní akt, který je pro uživatele v rámci databáze 

potřebný (10). 

Systém řízení báze dat dále zajišťuje: 

• řízení transakcí,  

• řízení souběhu ve víceuživatelském prostředí,  

• podporu komunikace dat v síti,  

• obnovu databáze po jejím poškození,  

• oprávněnost přístupu uživatelů k datům,  

• integritu dat, 

• služební funkce, jako je monitorování, statistika výkonnosti, import/export dat 

z jiných prostředí apod. (10). 

 

1.9  Datové modely 

Pro každý typ datového objektu, který je součástí informačního systému a jeho dané 

databáze, je třeba navrhnout samostatnou datovou strukturu věty. V IS musíme vytvořit 

odpovídající obraz reality takovým způsobem, aby data, která jsou vložena do systému, 

této realitě plně odpovídala (6).  

Existují tři typy datových modelů:  

• lineární – neexistuje vazba mezi jednotlivými skupinami objektů (tabulek), 

• objektový – založen na základním prvku – objektu, který má kromě svých 

atributů definované i metody, které určují chování objektu, 

• relační – podrobnější specifikace je uvedena v následující kapitole (6). 

 

1.10  Relační datový model 

Relační datové modely jsou založeny na teorii relací, kdy nám v modelu umožňují 

zachytit data o zkoumaných objektech a vzájemné vztahy mezi těmito objekty (6). 
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Relační model odděluje data, která jsou chápána jako relace, od jejich implementace (17). 

Relaci si můžeme představit jako soubor dat v souborovém přístupu, nebo třídu 

v objektově orientovaném přístupu, kde řádek tabulky pak odpovídá entitě na 

konceptuální úrovni, záznamu v souborovém přístupu a objektu v objektově 

orientovaném přístupu. Sloupec tabulky definujeme jako doménu, která odpovídá 

položce u souborového přístupu a atributu na konceptuální úrovni modelování. Atributem 

je i v objektově orientovaném přístupu (1). 

„Přístup k datům je symetrický, tzn. že při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové 

mechanizmy k datům. Pro manipulaci s daty jsou k dispozici dva silné prostředky, tj. 

relační kalkul a relační algebra. Pro omezení redundance dat v relační databázi jsou 

navrženy pojmy umožňující normalizovat relace. Relační datový model má také svá 

integritní omezení, které rozlišujeme na integritní omezení pro entity (relace) a integritní 

omezení pro vztahy entit (relační vazby)“ (18, s. 23). 

 

1.10.1 Integritní omezení pro entity  

Integritní omezení pro entity rozdělujeme následovně: 

1) Doménová integrita – Definuje, že každá hodnota každého z atributů relace musí 

být z množiny přípustných hodnot pro daný atribut (definice domény jako 

množiny hodnot, specifikace povolených hodnot pro daný atribut) (6). 

2) Entitní integrita – Definuje, že by každá relace měla mít jednoznačný a 

minimální tzv. primární klíč (primary key), který může být složen z jednoho nebo 

více atributů → jednoznačná identifikace každého řádku relace (6). 

3) Referenční integrita stanovuje cizí klíč (foreign key), který s primárním klíčem 

z jiné tabulky vytváří spojení mezi relacemi (6). 
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1.10.2 Integritní omezení pro vztahy entit 

Integritní omezení pro vztahy entit omezuje kardinalitu vazeb na poměry 1:1, 1:N, N:1, 

N:M. Tyto vztahy uvádí, kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá: 

• 1:1 – vždy jedné n-tici relace (větě) odpovídá právě jedna (nebo žádná) n-tice jiné 

relace (6). 

• 1:N – vždy jedné větě odpovídá jedna nebo více n-tic jiné relace a naopak pro 

vztah N:1 (6).  

• N:M – několika n-ticím relace odpovídá jedna nebo více n-tic další relace. Logika 

vazby N:M nám ale neumožňuje vztah mezi oběma entitami, řešení tohoto vztahu 

spočívá ve vytvoření nové entity – průnikové entity, která obsahuje primární klíč 

složený z primárních klíčů původních entit (6). 

 

1.10.3 Normalizace 

Normalizace upravuje návrhy datových struktur tak, aby splňovaly zvolené normalizační 

formy, které vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat a kde dochází 

k minimalizaci redundancí při zachování integrity a konzistence dat. Pokud datový model 

porušuje některou z normalizačních forem, které jsou níže uvedeny, není navržen 

optimálně (6). 

První normální forma je definována multizávislostí, při které jsou všechny atributy 

v relaci stanoveny nad skalárními obory hodnot (doménami) (6). 

Druhá normální forma udává funkční závislost – všechny atributy relace jsou závislé 

na celém kandidátním (primárním) klíči. Podmínkou je první normální forma relace (6). 

Třetí normální forma je stanovena tranzitivní závislostí, která je podmíněna druhou 

normální formou relace (6). 
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Boyce-Coddova normální forma určuje, že by relace neměla mít žádnou funkční 

závislost mezi kandidátními klíči za podmínek, že musí mít minimálně dva kandidátní 

klíče, nejméně dva musí být složené a musí se v některých atributech překrývat (6). 

Čtvrtá normální forma nastává splněnou podmínkou Boyce-Coddovy normální formy 

společně s podmínkou, že jsou všechny vícehodnotové závislosti funkčními závislostmi 

kandidátních klíčů (6). 

Pátá normální forma představuje spojené závislosti, které vyjadřují následující cyklické 

omezení. Pokud je první relace spojená s druhou, druhá je propojena se třetí a třetí je 

propojena s první relací zpětně, pak platí, že všechny 3 entity jsou součástí stejného 

vektoru hodnot (6). 

 

1.11 Analytické metody 

V následujících podkapitolách uvádím teorii analytických metod interního a externího 

prostředí společnosti, které budu využívat v následující části diplomové práce, analýze 

současného stavu společnosti. 

 

1.11.1 McKinseyho model 7S 

Analytická metoda McKinsey 7S se používá pro analýzu vnitřního prostředí organizace. 

Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu a hodnotí společnost na základě 

následujících sedmi částí: 

• Spolupracovníci (skupina) – Jde o zaměstnance organizace, kteří přispívají ke 

správnému chodu společnosti a ovlivňují tak její rozvoj (20). 

• Strategie – Jedná se o definici cílů organizace a způsobu jejich dosažení, v rámci 

čehož můžeme rozpoznat cestu, kterou se bude dále společnost ubírat (20). 

• Sdílené hodnoty – Do sdílených hodnot zahrnujeme vizi, poslání a firemní 

kulturu společnosti, které mají obrovský vliv na různé změny uvnitř společnosti 

(20). 
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• Schopnosti – Jde o veškeré dovednosti, znalosti a zkušenosti v rámci celé 

organizace (20). 

• Styl řízení– Tento bod charakterizuje určitý způsob konání, jednání, chování a 

komunikace uvnitř, či vně organizace (20). 

• Struktura – Jedná se o organizační uspořádání společnosti, které charakterizuje 

její rozdělení a mechanismus řízení (20). 

• Systémy – Systémy se soustředí na různé metody, postupy a procesy, na základě 

kterých je založen chod společnosti. Nedílnou součástí jsou také technické 

systémy, informační systémy a různé technologie (20). 

 

 

Obrázek č. 5: McKinseyho model 7S (Zdroj: 20) 

 

1.11.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je považována za externí analýzu, která se zaměřuje na odhalení 

budoucího vývoje vnějšího prostředí firmy/SBU – Strategic business unit, ve kterém 

působí vývojové trendy představující pro SBU buď hrozby, nebo příležitosti. SLEPT 

analýza se vyznačuje pěti faktory:  

• S: Social – společenské a demografické faktory, 

• L: Legal – právní faktory, 

• E: Economic – ekonomické faktory, 
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• P: Political – politické faktory, 

• T: Technological – technologické faktory  

• (E): Environmental – ekologické faktory (9). 

Tato analýza vnějšího prostředí má i další názvy: PESTL(E) analýza, STEP analýza apod. 

(9). 

 

1.12  Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza konkurenční pozice firmy v odvětví (structural analysis of industry) 

se zabývá zmapováním faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy/SBU 

v příslušném odvětví. Dále se zaměřuje na nalezení příležitostí, jejichž realizace by mohla 

postavení firmy/SBU v příslušném odvětví zlepšovat. Do faktorů Porterovy analýzy patří: 

• Vyjednávací síla zákazníků – Našim úkolem je znát především sílu kupujících 

při nastavení ceny našeho produktu či služby (9). 

• Vyjednávací síla dodavatelů – Definuje možné dodavatele na našem trhu a také 

jak vysoké náklady by byly nutné při přechodu k jinému dodavateli (9).  

• Hrozba vstupu nových konkurentů – Sleduje, jak naše pozice může být 

ohrožena vstupem nové konkurence do našeho odvětví (9).  

• Hrozba substitutů – Stanovuje možnost zákazníků nahradit naše služby nebo 

produkty jinou společností (9). 

• Rivalita firem, které působí na daném trhu – Cílem je identifikace konkurentů, 

kteří se nachází ve stejném odvětví jako je příslušná společnost. (9). 

 

 

1.13 HOS 8 

HOS 8 je analytická metoda, která nám napomáhá analyzovat současný stav informačního 

systému společnosti na základě zhodnocení následujících osmi klíčových oblastí: 

• Hardware – veškeré hmotné vybavení společnosti informačními technologiemi, 
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• Software – nehmotné součásti informačních technologií, 

• Orgware – informační dokumenty obsahující provozní a bezpečnostní pravidla, 

doporučené pracovní postupy apod., 

• Peopleware – uživatelé informačního systému, 

• Dataware – data uložené v databázích a jejich následné zpracování informačním 

systémem, 

• Management – sledování řízení informačního systému ve vztahu s informační 

strategií organizace,  

• Customers – zákazníci společnosti, uživatelé informačního systému, 

• Suppliers – dodavatelé zajišťující provoz informačního systému v rámci 

společnosti (32). 

 

Jestliže některé z těchto oblastí jsou nevyvážené, celý systém je pak neefektivní, protože 

náklady jsou v této situaci vyšší, než jsou u systému vyváženého. Tím nastává i snížení 

celkové úrovně efektivity systému jako celku (32). 

Vyvážený systém je definován u všech výše uvedených klíčových oblastí stejnou 

hodnotou, nebo se liší maximálně o 1, a to nejvýše ve 3 případech. Pak je systém 

vyvážený a můžeme říci, že se jedná o systém s optimálním poměrem účinnosti na 

základě poměru přínosů a nákladů (32). 

U nevyváženého systému je třeba dbát na to, že i pokud budeme mít většinu z výše 

uvedených klíčových oblastí efektivní a na vysoké úrovni, ale některé z nich budou 

neefektivní a jejich úroveň nebude dle našich představ, výsledné fungování systému je 

pak determinováno těmito nejslabšími články neefektivních klíčových oblastí (32). 

Na Obrázek č. 6 je znázorněna metoda HOS 8, ve které se rozlišují 3 úrovně: celková 

úroveň, doporučený stav a oblasti pro zlepšení informačního systému. Hodnocení probíhá 

na základě určení nominálního významu jednotlivých částí zkoumaných oblastí, které je 

následně porovnáno se stanoveným významem informačního systému pro společnost (v) 

a doporučeným souhrnným stavem systému (d(v)) (5). Na základě daného hodnocení 

informačního systému jako celku se společnost rozhoduje o jeho budoucí strategii, která 

může nabývat tří různých možností: 
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• Strategie omezení nastává tehdy, když je některá z oblastí na vyšší úrovni, než je 

doporučená hodnota. V této situaci je lepší do dané oblasti již více neinvestovat. 

Případně společnost může uvažovat o celkovém zrušení systému za podmínky, že 

jeho úroveň je vysoká a není pro společnost příliš důležitý (32). 

• Strategie stability cílí na zpravidla postupné zvyšování efektivity informačního 

systému, s čímž jsou spojeny i jisté investiční výdaje (5). 

• Strategie expanze je zaměřena na skokové zlepšení stavu informačního systému 

a je předpokládáno, že se skrze daný informační systém jako celek budou provádět 

vyšší investice (5).  

 

Obrázek č. 6: Metoda HOS 8 (Zdroj: 32) 

 

1.14  SWOT analýza  

Mezi nejčastěji využívané analytické metody řadíme právě zmíněnou SWOT analýzu, 

jejíž výstupem je provedení matice SWOT (8). Důležitým faktorem u této analýzy je 

relevantnost, tzn. že v případě řešení business strategie by v analýze mělo být zahrnuto 

pouze to, co se rozhodování této strategie týká. Je to analýza zaměřená na sumarizaci 

závěrů veškerých vnitřních a vnějších analýz podniku a člení se na 4 části kvadrantů: 
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• S (Strengths) – silné stránky společnosti, 

• W (Weaknesses) – slabiny společnosti, 

• O (Opportunities) – příležitosti společnosti, 

• T (Threats) – hrozby společnosti (9). 

Silné a slabé stránky se váží na analytické závěry z analýzy stakeholders a analýzy 

vnitřního prostředí firmy (Marketingový mix – 4P, Model 7S). Příležitosti a hrozby se 

váží naopak na závěry z analýz vnějšího prostředí (SLEPT analýza, Porterova analýza, 

analýza konkurentů atd.) (9).  

 

1.15 Lewinův model 

Lewinův třífázový model změn řeší správné načasování a posloupnost všech činností 

v rámci dané změny ve společnosti. Jeho cílem je úspěšný proces změny v rámci daného 

subjektu (33). Model je rozdělen do 3 následujících fází:  

• Fáze rozmrazení – Současná pravidla, nebo zvyklosti jsou rozmrazena a nastává 

příprava na změnu (34), 

• Fáze změny – Intervence v systému, která představuje samotný proces 

změny (34), 

• Fáze zamrazení – Nastává fixace dosažených výsledků a změna je tak 

dokončena (34). 

 

Obrázek č. 7: Lewinův model řízené změny (Zdroj: 34, s. 31) 
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1.16 Časové a obsahové řízení změny – Metoda PERT 

Jednou z metod, která napomáhá v řízení časového a obsahového plánu projektu je 

metoda PERT. Metoda PERT je tedy jednou ze standardních metod kritické cesty síťové 

analýzy, která na rozdíl od metody CPM používá pro stanovení doby trvání činností 

vážený průměr, který se počítá na základě následujících odhadů: optimistický, realistický 

a pesimistický (35). 

 

1.16.1 Vzorce pro jednotlivé výpočty a definice uzlu 

1. Očekáváná doba trvání činnosti – vážený průměr (převod na deterministický model): 

𝑡𝑒 =  
𝑎+4𝑚+𝑏

6
  (35), 

2. Rozptyl: 𝜎2 =  
(𝑏−𝑎)2

62   (35), 

3. Směrodatná odchylka: 𝜎 =  
𝑏−𝑎

6
  (35). 

 

Kde:  a…optimistický odhad, 

 m…realistický odhad, 

 b…pesimistický odhad (35). 

 

Definice uzlu  

Pro zobrazení uzlově definovaného síťového grafu zobrazuji postup při výpočtu 

jednotlivých uzlů, kdy každý z nich představuje jednu činnost (Tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1: Definice uzlu (Zdroj: 36) 

ZM 

Nejdříve možný začátek = 

KM předchůdce 

RC 

Rezerva celková = ZP – 

ZM 

KM 

Nejdříve možný konec = 

ZM + te 

𝐭𝐞 – Doba trvání Název činnosti (Označení uzlu) 

ZP 

Nejpozději přípustný 

začátek = KP – te 

RV 

Rezerva volná = ZM 

následníka – KM činnosti 

KP 

Nejpozději přípustný 

konec = ZP následníka 

 

1.16.2 Síťový graf 

Síťový graf je nástrojem, který je vhodný pro stanovení optimálního harmonogramu 

průběhu projektů na základě na sebe navazujících činností. Rozlišujeme dva typy 

síťových grafů: 

• hranově definovaný – hrana představuje činnost projektu a uzel představuje 

událost (36), 

• uzlově definovaný – uzel definuje činnost a hrany představují vazby mezi nimi 

(36). 

Ze síťových grafů můžeme také vyčíst, které činnosti se nachází na kritické cestě. Kritická 

cesta je nejdelší cesta v grafu a je stanovena činnostmi s nulovou celkovou rezervou, což 

znamená, že pokud se jedna z těchto činností prodlouží, hrozí prodloužení celkové doby 

trvání projektu (36). 

 

1.17 Analýza rizik 

Analýza rizik spolu s jejich monitorováním je nedílnou součástí řízení rizik. Riziko 

neexistuje většinou izolovaně, jedná se obvykle o určité kombinace rizik, které pro daný 

subjekt mohou ve svém dopadu představovat hrozbu. Vzhledem k množství rizik, je třeba 
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je prioritizovat na základě dopadu a pravděpodobnosti jejich výskytu a zaměřit se tak na 

klíčové rizikové oblasti (34). 

 

1.17.1 Skórovací metoda a mapa rizik 

Skórovací metoda je jednou z metod analýzy rizik, která obsahuje 3 fáze: 

• identifikace rizika, 

• ohodnocení rizika (pravděpodobnost, dopad, celkové ohodnocení), 

• návrhy na opatření ke snížení rizika (36). 

 

Výstupem skórovací metody je seznam rizik rozdělených do následujících oblastí 

projektu: technická, finanční, personální, obchodní. Rizika lze vnést do mapy rizik, která 

je rozdělená na 4 kvadranty: bezvýznamná rizika, běžná rizika, významná rizika a kritická 

rizika. Pozornost by měla být soustředěna na rizika, která se nachází v kvadrantech 

významných a kritických rizik (36). 

 

 

Obrázek č. 8: Mapa rizik (Zdroj: 36) 
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1.18  Použité technologie 

Tato kapitola obsahuje souhrn těch nejdůležitějších potřebných technologií pro vytvoření 

vlastního návrhu řešení této diplomové práce a jeho následnou implementaci: HTML, 

CSS, JavaScript a React (Material UI, JSS, JSX, Redux, NodeJS), GraphQL, MongoDB. 

 

1.18.1 HTML 

Nejběžnější značkovací jazyk je právě HTML (Hyper Text Markup Language), který 

slouží k definování struktury informací na webové stránce s hypertextovými odkazy 

navazujícími na další stránky. Pomocí protokolu HTTP jsou pak HTML dokumenty 

přenášeny z webového serveru na webový prohlížeč (10). 

Konečná verze HTML stanovuje algoritmus pro generování konzistentního stromu DOM 

(objektového modelu dokumentu). Doplňuje novější nástroje, které podporují multimédia 

a webové aplikace a upravují sémantický význam několika částí jazyka HTML. U verze 

HTML5 do HTML dokumentů můžeme vkládat audio/video soubory. Vytvoříme u ní i 

formuláře s nativní kontrolou chyb. Můžeme využívat i jazyka SVG a mnoho dalších 

nástrojů. Můžeme tedy říci, že HTML5 tvoří spíše celou aplikační platformu než prostý 

značkovací jazyk (11). 

 

1.18.2 CSS 

Kaskádové styly nazývané CSS (Cascading Style Sheets) vznikly za účelem vytvoření 

určitého vzhledu (formátování) obsahu stránky a separace těchto dvou částí. Soubor 

s kaskádovými styly má příponu css a funkční se stane až po propojení s HTML 

souborem (16). 
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1.18.3 JavaScript a React 

JavaScript je interpretován jako multiplatformní scriptovací jazyk s podporou 

jednoduchého objektově orientovaného programování (OOP). Slouží k vytvoření 

dynamického HTML, ověřování vstupních dat, ulehčení zaneprázdněným serverům, 

zpracování cookies a k mnoha dalším činnostem (15). JavaScript běží na straně klienta 

– v internetovém prohlížeči (na rozdíl od PHP, Perlu, či jiných jazyků, které běží na straně 

serveru). Výhodou JavaScriptu je jeho rychlost, která je velmi vysoká. Jelikož JavaScript 

dokáže vyhodnocovat operace v uživatelově prohlížeči, není potřeba se spojovat se 

serverem, čímž uživatel ušetří mnoho času a proces je rychlejší (23). 

React je JavaScriptová knihovna, jejíž funkcí je vytváření webových komponent. S 

Reactem už nepíšeme kód, který něco mění, ale kód, který popisuje, jak má vypadat 

výsledek, což zastává řádově snazší úlohu (24). 

Material UI je rozšířenou knihovnou s komponenty vytvořenými pro React, která má za 

úkol poskytnout silné základy pro budování dynamických uživatelských rozhraní (25).  

JSX (JavaScript eXtension) je rozšíření syntaxe jazyku JavaScript. Většinou je používán 

spolu s Reactem za účelem jednoduššího popsání uživatelského rozhraní (26). 

JSS (JavaScript Style Sheets) je výkonnější abstrakce nad CSS. JSS používá JavaScript 

k popisu stylů, a to deklarovaným a udržovatelným způsobem. Jedná se o vysoce výkonný 

kompilátor z JavaScriptu do CSS (27). 

Redux můžeme definovat jako předvídatelný stavový „kontejner“ pro aplikace 

JavaScriptu. Pomáhá nám psát aplikace, které se chovají důsledně, běží v různých 

prostředích (klient, server), mohou fungovat offline a jsou snadno testovatelné (28). 

NodeJS je softwarový systém, který nám pomáhá vytvářet škálovatelné internetové 

aplikace, především webové servery. Programy pro Node.js používají jazyk JavaScript, 

který hojně využívá model událostí a asynchronní volání pro minimalizaci režie 

procesoru a maximalizaci výkonu (29). 
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1.18.4 GraphQL 

GraphQL umožňuje klientům definovat strukturu požadovaných dat a přesně ta stejná 

struktura dat je vrácena ze serveru. Klienti si mohou nastavit, jaké údaje jsou pro ně 

potřebné. Tím se eliminují problémy nadměrného načítání i nedostatečného získávání dat. 

GraphQL byl implementován v mnoha jazycích jako je JavaScript, Python, Ruby, Java, 

Scala, PHP a mnoha dalších (30). 

 

1.18.5 MongoDB 

MongoDB představuje multiplatformní dokumentovou databázi – rozhraní, které 

umožňuje komunikaci mezi klientem a serverem. Řadíme ji do NoSQL databází. 

MongoDB používá dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB je nazývá BSON) a 

dynamické databázové schéma umožňující jednodušší a rychlejší tvorbu a integraci dat 

pro aplikace. Jedná se o open source (31). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

V analýze současného stavu popisuji veškeré informace o vybrané společnosti, analyzuji 

její současný stav z mnoha směrů a popisuji stávající informační systém. Na závěr 

vytvářím SWOT analýzu a shrnuji celkový současný stav společnosti s určitými 

doporučeními. 

 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Temple of Creation s.r.o. je vedena jako společnost s ručením omezeným. Subjekt byl 

založen dne 14. 9. 2017 s cílem vybudovat veřejný prostor pro poskytování služeb 

v oblasti osobního i kreativního rozvoje a vytvořit tak systém individuálních dílen, 

organizovaných workshopů a interních a externích zakázek. 

Pro zpřesnění údajů zde uvedu danou společnost dohledatelnou ve veřejném rejstříku: 

Název společnosti: Temple of Creation s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu: 14. září 2017 

Spisová značka: C 102076 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo: Ostrá 2823/28, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO: 06437311 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• Hostinská činnost 

• Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

 

 

Obrázek č. 9: Logo subjektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.1.1 Představení společnosti 

Temple of Creation s.r.o. je poměrně mladá společnost, která se v současnosti zabývá 

výrobou a poskytováním služeb pouze v malém střípku okruhu činností, než je jejich 

cílem a vizí do budoucna. Mezi tyto nabízené činnosti patří grafické studio, které je 

zaměřené na větší zakázky pro významné klienty a částečný co-working, kterým subjekt 

veřejnosti nabízí zapůjčení různých kreativních prostředků, mezi které můžeme zahrnout 

např. fotoaparáty, videokamery, vysokorychlostní drony, jejich příslušenství a mnoho 

dalšího. 

Hlavním cílem této společnosti je do 3 let od vzniku subjektu vybudovat sdílenou dílnu, 

tedy veřejné prostory pro osobní i kreativní rozvoj návštěvníků z řad kutilů, studentů, 

profesionálů ale i komerční sféry. Vizí společnosti je tedy vytvoření objektu, který bude 

základem pro systém individuálních dílen, organizovaných workshopů atp. (viz Obrázek 

č. 10). Součástí myšlenky je i kavárna s diskuzním prostorem určeným k přednáškám. 

Společnost dále uvažuje o budoucím rozvoji zaměřeném na e-shop, který bude nabízet 

další možnost propagace výrobků vzniklých v kreativním centru. Tématika kavárny, ani 

e-shopu není obsahem této práce.  

 

Obrázek č. 10: Přehled nabízených služeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.1.2 Prostory společnosti 

Subjekt momentálně žádné prostory nevlastní. V rámci vize a cílů společnosti se subjekt 

nachází ve fázi regenerace prostor, které má v pronájmu v areálu Staré Mosilany na ulici 

Křenová v Brně. Prostřednictvím nájemní smlouvy využívá část prvního mezipodlaží, 

které se skládá z několika místností: dílny, která se skládá z částí kovodílny, šicí/kožené 

dílny, lakovny, dřevodílny/strojní dílny, grafické dílny a foto/video ateliéru, dále prostory 

obsahují PC učebnu, Co-workingovou učebnu, šatnu, kavárnu/recepci, sklad a toalety. 

Dispoziční půdorys patra je zobrazen na Obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Dispoziční půdorys patra (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.1.3 Organizační struktura 

Subjekt je řízen ze strany 2 jednatelů a 3 společníků, kteří se starají o chod celé 

společnosti. Společnost zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, mezi které patří vedoucí, 
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manažeři, pracovníci určitých oddělení, recepční, pomocníci jednotlivých dílen apod. 

Společnost využívá i služeb externistů. Organizační struktura je liniová a je složena 

z ředitele společnosti, který řídí a rozhoduje.  Pod něj spadá ekonomické oddělení, které 

se primárně soustředí na ekonomickou situaci společnosti, veškerou administrativu, HR 

a PR. Další oddělení se zabývá IT správou celého podniku. Dílčím oddělením je pak 

oddělení výroby a poskytování služeb, které se větví na 3 oddělení (grafiky, 

řemeslné/manuální dílny a foto/video ateliéru), a ty jsou pod záštitou jednotlivých 

manažerů a teamleaderů. Společnost externě využívá služeb účetnictví. 

 

 

Obrázek č. 12: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2 Analytické metody 

Na základě jednotlivých analýz jak vnitřního, tak vnějšího prostředí přiblížím aktuální 

situaci a postoj společnosti na daném trhu. Výsledky z jednotlivých analýz pak shrnu do 

SWOT matice a zohledním daná fakta při tvorbě vlastního návrhu řešení na informační 

systém. 
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2.2.1 McKinseyho model 7S 

Pomocí McKinseyho modelu 7S se zaměřuji na analýzu vnitřního prostředí společnosti, 

která definuje silné a slabé stránky subjektu. Analýzu provádím pomocí kladení si 

tematických otázek a hledání patřičných odpovědí, které se týkají následujících sedmi 

bodů daného modelu: 

 

Spolupracovníci (skupina) 

Otázky:  

• Jsou zaměstnanci dostatečně kvalifikovaní na to, aby mohli vykonávat svoji práci? 

• Jsou zaměstnanci motivováni k lepším výkonům?  

• Jaké pozice je nutné doplnit k zajištění bezchybného chodu společnosti? 

 

Odpovědi: 

Kvalifikace zaměstnanců se odvíjí od jejich pozice v jednotlivých odděleních. Speciální 

požadavky jsou důrazně kladeny hlavně v oddělení výroby a poskytování služeb 

(oddělení řemeslné/manuální dílny, grafické oddělení, oddělení foto/video ateliéru), kde 

je zřejmé, že uchazeči musí mít zkušenosti jak s jednotlivými obory, tak by měli být také 

připraveni na neustálý vývoj technologií, u čehož je třeba brát v potaz vysoký důraz na 

aktuální dění v daném oboru. Zaměstnancům je také poskytnuto několik školení 

zaměřených na daný obor, ve kterém se pohybují. 

Zaměstnanci jsou motivováni ve formě peněžních odměn, poskytování nadrámcových 

dovolených, ale i na základě požadovaných školení, vzdělávání a jednotlivých kurzů. 

Tyto odměny se týkají pak nejen zaměstnanců, kteří do společnosti přivedou jakéhokoliv 

významného zákazníka, který je pro ni klíčový. 

Co se týká pozic, které je nutné doplnit k zajištění bezchybného chodu společnosti, je 

třeba, aby organizace ucelila veškeré pozice, které jsou potřebné k tomu, aby mohla být 

sdílená dílna otevřena. Jak jsem již dříve psala, momentálně se společnost nachází ve fázi 

regenerace prostor. 
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Strategie  

Otázky:  

• Jaká je strategie organizace? 

• Jak společnost dosáhne vytyčených cílů?  

• Jak dané změny ovlivní zákazníka? 

 

Odpovědi: 

I když je Temple of Creation s.r.o. mladou společností, jejich strategie je docela 

promyšlená. Za hlavní bod je považováno vybudování nové sdílené dílny, která bude 

v konkurenční výhodě nejen díky nabízeným službám a produktům, ale i na základě 

příjemného prostředí a dostupné polohy. Společnost chce, aby sdílená dílna byla součástí 

ať už každodenních, tak i výjimečných činností v životě kutilů, studentů, profesionálů, 

nebo také komerční sféry. Chce nabídnout zázemí pro osobní i kreativní rozvoj, kde se 

bude možno nejen vzdělávat např. pomocí organizovaných workshopů, ale zákazníci si 

také budou moci vyrobit ty nejrůznější potřebné věci, ať už to budou firemní výrobky, 

různé reklamní předměty, nebo i různé dárky apod. Celkovou strategii společnost zakládá 

na rozvoji komunity kreativců a osobním přístupu, čímž se zaměřuje a podporuje tak trend 

současnosti.  

Těchto cílů společnost dosahuje pomocí dodržování nastoleného plánu, který vytvořila 

společně při jejím založení. Tento plán se upravuje a přizpůsobuje aktuální situaci, která 

je projednávána pravidelně na schůzích vedení společnosti a společných 

brainstorminzích. Do tohoto plánu jsou zahrnutá také jednotlivá jednání s obchodními 

partnery, investory, dodavateli jednotlivých strojů, poskytovateli pronájmu prostor apod. 

Splněním uvedených cílů bude mít zákazník k dispozici novou iniciativu, novou možnost, 

či příležitost se kreativně, ať už profesně, či individuálně rozvíjet v několika směrech. 

Bude moci se vzdělávat pomocí nově nabízených organizovaných workshopů. Bude moci 

si za příznivou cenu vyrobit, co se mu zachce. To vše na jednom místě, na které se budou 

všichni rádi vracet. 
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Sdílené hodnoty 

Otázky:  

• Jaká je firemní kultura? 

• Jaké jsou základní hodnoty společnosti?  

• Existuje společné povědomí mezi pracovníky a vedením o těchto hodnotách a 

cílech společnosti? 

 

Odpovědi: 

Firemní kultura je ve společnosti založena hlavně na přátelských vztazích a vzájemném 

respektu. Vedení společnosti je otevřené různým návrhům všech zaměstnanců, které vždy 

přispějí k lepšímu, efektivnějšímu a flexibilnějšímu chodu společnosti. Vzhledem 

k rekonstrukci pronajmutých prostor je společnost odkázána na práci z domova, což je 

pro kreativní zaměstnance výhodou, která převážně zůstane i v budoucnu. Přece jen je 

zatím společnost zaměřena na vysoce kreativní činnosti, u kterých je potřeba 

soustředěnost a nápaditost. Společnost si také zakládá na společných teambuildinzích, 

které napomáhají k budování lepších vztahů uvnitř společnosti. 

Základní a klíčovou hodnotou společnosti je samozřejmě kvalitně odvedená práce, na 

kterou je hrdá jak společnost, tak poté i zákazník. Společnost pracuje s každým 

zákazníkem maximálně vstřícně a snaží se vyhovět všem možným požadavkům. Každý 

produkt, či služba je individuální a společnost ji považuje za originální výstup na míru. 

Společnost dbá na udržování dobrých vztahů nejen uvnitř společnosti, ale také 

s obchodními partnery, investory, dodavateli jednotlivých strojů, poskytovateli pronájmu 

prostor apod., což patří také mezi významné hodnoty subjektu z důvodu dlouhodobé 

spolupráce a partnerství. 

Společnost se snaží, aby veškeré hodnoty společnosti měli v povědomí všichni její 

pracovníci. V poslední době jde vidět veliký pokrok ve vnímání těchto hodnot, které jdou 

vidět nejen na průběhu zakázek a komunikace ať už mezi pracovníky, nebo společností a 

zákazníky. Reference a zpětné vazby jsou jedny z kladných důsledků sdílení hodnot 

ve společnosti. 
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Schopnosti 

Otázky:  

• Jaké má společnost silné stránky? 

• Existují nějaké mezery v dovednostech firmy? Jak je napravit?  

• Jakým způsobem je sledována a hodnocena odbornost zaměstnanců?  

 

Odpovědi: 

Silné stránky společnosti spočívají ve kvalitním a originálním výstupu každé zakázky 

s maximální podporou a případným servisem. Načež je třeba kvalitních, kreativních a 

loajálních zaměstnanců, kteří jsou nedílnou součástí silných stránek subjektu. Další 

pozitivní stránkou jsou jak obchodní vztahy, tak i vztahy se zákazníky a komunikace 

s nimi. 

Mezi mezery společnosti patří občasné komplikace v projektovém managementu, co se 

týká personálního obsazení. Dříve měla společnost problémy i v oblastech práce s daty o 

jednotlivých zakázkách, procesech a celkovém chodu společnosti, které byly 

nesjednocené a roztroušené všude možně na různých platformách, v aplikacích apod. 

Řešením tohoto problému byla implementace informačního systému Jira Software 

Server, který pohltil veškeré tyto slabé stránky a přeměnil je na silné.  

Odbornost zaměstnanců je sledována na základě průběžných kontrol v jednotlivých 

fázích zakázek. Je také podporována ze strany různých školení a kurzů, jejichž 

absolvování obsahuje jednotlivé zkoušky, na základě kterých pak uchazeči získávají dané 

ohodnocení, či certifikáty apod. Nadprůměrnou odbornost zaměstnanců společnost 

hodnotí určitými peněžními bonusy. Hodnocení pak přichází i ze strany zákazníka, což je 

většinou pro společnost nejdůležitějším faktorem, který zkoumá, jak bylo vyhověno jeho 

požadavkům, komunikaci apod. 
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Styl řízení 

Otázky:  

• Jaký je vztah pracovníků a vedení k pracovnímu prostředí společnosti? 

• Jak funguje komunikace uvnitř organizace?  

• Umí se vedení společnosti rychle a správně rozhodnout?  

 

Odpovědi: 

Vztah pracovníků a vedení k pracovnímu prostředí zatím žádný neexistuje, jelikož jsou 

prostory ve fázi rekonstrukce. Nicméně společnost se snaží do této fáze zapojit všechny 

pracovní síly, které má, aby se všichni pracovníci mohli podílet na budování jejich 

budoucího prostředí a vytvořit si tak příjemné zázemí, nejen pro ně, ale i pro budoucí 

zákazníky. 

Komunikace ve společnosti probíhá převážně virtuálně. Tím je o to těžší sjednotit a sdílet 

určitá data a aktuální informace. Řízení virtuálního týmu je založené na komunikaci přes 

aplikaci Slack, která poskytuje online chatování mezi jednotlivými odděleními a 

pracovníky společnosti. Vedení společnosti uskutečňuje pravidelné schůze a 

brainstormingy v prostředí, které je poskytnuto partnery. 

Co se týká správného a rychlého rozhodování společnosti, tak to záleží na správném řízení 

subjektu, projektovém managementu a datech, které společnost získává během jejího 

chodu. Vedení společnosti si v tomhle ohledu vede velmi dobře. Zádrhelem je avšak 

neexistence informačního systému, který by pokryl veškeré potřeby, které jsou spojené 

s budoucím vybudováním sdílené dílny. Je třeba tedy neztrácet čas a vyvinout informační 

systém, který bude společnosti uchovávat veškerá data, poskytovat tak informace a 

používat je k patřičným znalostem pro rychlé a snadné rozhodování v rámci chodu 

sdílené dílny. 
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Struktura 

Otázky:  

• Jakým způsobem je podnik řízen? 

• Na jaké oddělení je společnost rozdělena? Jaká je její hierarchie? 

• Je společnost schopná fungovat i bez vedení společnosti? 

 

Odpovědi: 

Podnik je řízen na základě vedení společnosti v čele s manažery a teamleadery, kteří 

udržují ve společnosti loajální a kooperativní vztahy. Jednotlivá oddělení jsou řízena 

pomocí teamleaderů, kteří mají zodpovědnost za své týmy a jejich odvedenou práci. 

Hierarchie společnosti je liniová a je rozdělena do několika oddělení. Její popis, či 

grafické rozložení je zobrazeno v první části analýzy současného stavu společnosti 

v podkapitole Organizační struktura. 

V momentální situaci společnost není schopna fungovat bez vedení společnosti, jelikož 

právě na vedení závisí přijetí jakékoliv zakázky a její podmínky. Vedení společnosti je 

aktuálně velice zapojeno do dění celé společnosti a bylo by tak nereálné, kdyby nebylo 

k dispozici. V budoucnu chce samozřejmě společnost nastolit režim samochodu, kdy 

společnost bude schopna fungovat i bez vedení, které bude v budoucnu soustředěno na 

získávání sponzorů a partnerů, investorů, řešení obchodních vztahů apod. Do té doby však 

musí nabrat nové zaměstnance, budoucí manažery, kteří budou mít určité odpovědnosti a 

pravomoce, které budou moci po vedení převzít. 

 

Systémy 

Otázky:  

• Jaké systémy jsou společností využívány? 

• Monitoruje společnost své zaměstnance na základě nějakých systémů?  

• Existují předpisy, či procesy při používání systémů? 
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Odpovědi: 

Společnost žádné vlastní systémy nemá. Prvním rokem své existence společnost 

využívala široké spektrum internetových platforem a aplikací (Trello, Fakturoid apod.), 

čímž vznikala mezi veškerými podklady a daty velká nepřehlednost. Proto se společnost 

na základě zkušeností rozhodla zakoupit Jira Software Server, který je pro společnost 

nástrojem pro projektové řízení, fakturace a kalkulace zakázek, časové zaznamenávání, 

plánování apod., což subjektu pak napomáhá v důležitých rozhodnutích o jeho chodu. 

Data a podklady k zakázkám jsou uchovávány pomocí aplikace společnosti Google 

(online Google dokumenty, sdílení na základě Google Drivu), která umožňuje k datům 

přistupovat odkudkoliv a kdykoliv s určitými nastavenými oprávněními a přístupem k 

internetu. Společnost komunikuje převážně virtuálně, a to pomocí aplikace Slack. Pro 

práci s grafikou společnost používá profesionální kreativní software Affinity (Affinity 

Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher), na práci s videy používá Final Cut Pro a 

pro práci s 3D grafikou software Blender. 

Zaměstnanci nejsou nějakým způsobem systémově monitorováni. Společnost tuto funkci 

ani do budoucna nevyžaduje.  Co se týká předpisů a procesů při používání systémů, tak 

v rámci určitého uspořádání a komunikace vznikla určitá pravidla pro veškeré uchovávání 

dat, komunikaci, sdílení apod., aby nedocházelo k nedorozuměním, či dezinformacím. 

Žádné další striktní předpisy pro používání systémů ve společnosti neexistují. 

 

2.2.2 SLEPT analýza 

Pomocí analýzy SLEPT popisuji současný a budoucí vývoj vnějšího prostředí subjektu, 

což mi blíže pomůže ke specifikaci určitých příležitostí, nebo naopak hrozeb pro 

společnost na základě následujících faktorů: 

 

Sociální faktory 

Z demografického pohledu je pro společnost Brno, jakožto okresní město, strategickou 

polohou z důvodu obrovského počtu potencionálních zákazníků. Společnost provádí 
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pravidelně uživatelské výzkumy, které dokazují, že cíle a vize společnosti směřují 

správným směrem a oslovují tak žádané cílové skupiny lidí, mezi které patří ženy a muži 

ve věku 16 – 40 let, ženy na mateřské, studenti a absolventi středních a vysokých škol, 

různí kreativci apod. Co se týká makroekonomické charakteristiky trhu práce, je známo, 

že nejen Brno a okolí, ale celá Česká republika se nachází v nejnižším bodu 

nezaměstnanosti vůbec. Je to faktor, který je z určité části také podpořen tím, že se lidé 

zaměřují na budování svých vlastních projektů a podnikatelských plánů. To je pro Temple 

of Creation s.r.o. pozitivním faktorem, jelikož nejen tato cílová skupina může využívat 

veškeré služby, které budou podporou při startu jejich podnikání, v podobě workshopů, 

pronájmu strojů, či celých místností/dílen, které společnost bude nabízet. Mezi další 

plusy, které zasahují do sociálně-kulturních aspektů společnosti a potenciálních 

zákazníků je životní úroveň v Brně a okolí.  

Subjekt v rámci sociálních faktorů má také svůj úkol, a to v podobě několika přínosů pro 

společnost, zejména v oblasti kreativity, designu a vizuální gramotnosti. Kreativní 

centrum má napomáhat a rozvíjet výukou a různými workshopy v celé škále profesí, a to 

nejen v oblasti designu, ale i profesí, kde je potřeba zručnost, pečlivost a samostatnost. 

Tím budou vznikat např. noví pracovníci, kteří budou mít příležitost realizovat své 

nápady a podávat tak pomocnou ruku novým projektům a startupům. 

 

Legislativní faktory 

Jako podnik působící na území České republiky, je důležité znát soustavu zákonů, 

vyhlášek a předpisů, která zahrnuje vliv vládních a politických orgánů. Jelikož je Temple 

of Creation s.r.o. společnost s ručeným omezením, je třeba brát ohled na veškeré právní 

a legislativní normy, které se této formy podnikání týkají. Společnost je povinna 

dodržovat veškeré podmínky vyplývající z obchodního a občanského zákoníku, plnit 

veškeré daňové, trestní, účetní, živnostenské a autorské zákony, zákoník práce a zákon, 

který se vztahuje k obchodním korporacím. 

Jako právní subjekt, je také třeba, aby společnost dodržovala veškerou právní ochranu 

společnosti, ať už jde o ochranu před dodavateli, či interní ochranu všech zaměstnanců, 
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či společníků apod. Dále je důležité brát v potaz, že společnost bude provozovat sdílenou 

dílnu, kde zákazníci budou moci pracovat a tvořit na vlastní riziko, čímž je třeba 

poskytnout veškerou právní ochranu společnosti, a to správným proškolením všech 

zúčastněných, kteří budou využívat zázemí dílny. Každý zákazník a pracovník dílny bude 

povinen se informovat o právním ujednání, že si je vědom všech rizik s dílnou spjatých a 

následně dokument podepsat s tím, že byl proškolen v oblasti bezpečnosti práce a s tím 

spjatými náležitostmi. V rámci zpracovávání osobních údajů je společnost povinna plnit 

podmínky GDPR, které jsou platné od května 2018. 

 

 Ekonomické faktory 

Tento indikátor je ovlivněn ekonomickou podstatou České republiky a základních směrů 

ekonomického rozvoje a je charakterizovaný stavem ekonomiky. Bezprostřední vliv na 

plnění základních cílů podniku má míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, 

daňová politika a směnný kurz, což jsou faktory, ve kterých si Česká republika vede 

dobře. I pro společnost mají tyto vlivy pozitivní dopad. Je třeba zmínit, že sdílená 

ekonomika je stále populárnějsí a lidé si v současné době spíše věci pronajímají, než aby 

si je kupovali. V budoucnosti může nastat situace, kdy se ekonomika České republiky 

dostane do krize, nicméně takovou situaci by společnost nebyla schopna ovlivnit a musela 

by ji akceptovat. 

 

Politické faktory 

Česká republika, jakožto země v srdci Evropy je ekonomicky i politicky stabilní. 

Současný trend ve světě však naznačuje, že politika ve spoustě zemí se stáčí na 

nacionalistickou a populistickou vlnu. Je však otázkou, zda tento trend přetrvá, nebo za 

pár let vymizí. Pro společnost, která je v zásadě opřená o liberální hodnoty a postavena 

na myšlence sdílení schopností, dovedností a prostředků, by to mohlo představovat 

překážku. Avšak současná situace v České republice není zásadně kritická, aby mohla 

existenci subjektu ohrozit. Naopak se společnost přiklání k tomu, že nejen Brno a okolí 
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je k podobným projektům a subjektům velmi vstřícné a otevřené díky jeho angažovanosti 

v umění, designu a kreativitě. 

 

Technologické faktory 

Z technologického hlediska můžeme dané faktory brát jako inovační prostředí. V tomto 

prostředí vznikají nové trendy, technologie a změny, které mohou nadále a velmi 

dramaticky ovlivnit okolí, a obrátit tak konkurenční prostředí naruby. Je tedy třeba stále 

držet krok, a nejen se opírat o nové moderní technologie, ale také je podpořit např. ve 

formě jejich vývoje a vytvářet tak konkurenční výhodu společnosti. Konkrétně u této 

společnosti Temple of Creation s.r.o. mohou být nové technologie zkrátka významným 

činitelem úspěšnosti podniku. 

 

2.2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pro zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici společnosti, jsem použila 

Porterův model, který v této podkapitole popisuji na základě pěti konkurenčních sil. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Mezi zákazníky společnosti patří jak firmy menšího, tak většího rozměru, ale i například 

samotní živnostníci, či jednotlivci. Jsou to subjekty, které potřebují v rámci svých potřeb 

využít služeb společnosti v podobě grafického designu, pronájmu různých strojů či 

kreativních prostředků, nebo rovnou celých místností/dílen. Patří mezi ně kutilové, 

studenti a absolventi středních a vysokých škol, profesionálové ve svých oborech, ale i 

subjekty ze státní sféry. 

 

 



56 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Jelikož společnost Temple of Creation s.r.o. zaměřuje své služby na oblast kreativity a 

jejího rozvoje, je zcela jasné, že plánovaná sdílená dílna zahrnuje spolupráci s několika 

dodavateli. Ať už to jsou dodavatelé jakýchkoliv strojů, různého materiálu, kancelářských 

potřeb apod., se všemi je v rámci spolupráce a kvality výrobků společnost spokojena a 

nehodlá je zaměňovat za jiné dodavatele. 

Stojí za to zmínit i dodavatele prostor, které společnost má v pronájmu v areálu Staré 

Mosilany, jak již dříve bylo zmíněno. Je totiž možné, že by měl o tyto prostory veliký 

zájem i jiný subjekt a mohl tak ze své strany nabídnout větší částku za daný pronájem. 

Tímto by však ohrozil všechny subjekty v areálu, které jsou ale chráněny smluvními 

podmínkami v určitém časovém úseku, což znamená, že na toto riziko je společnost 

připravena. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Z hlediska novodobého trendu v oboru, kterým se společnost zabývá, je hrozba vstupu 

nových konkurentů vysoká. Společnosti nezbývá nic jiného, než své služby dělat kvalitně 

a tvořit konkurenceschopné prostředí, které vyzdvihne společnost na vrchol. Společnost 

se může opřít o své spokojené zákazníky, nové technologie, které vytváří, nejnovější 

stroje, které poskytuje k pronájmu, grafické studio, které se soustředí nejen na grafickou 

kreativitu, ale dbá na celkové poznání klienta a jeho společnosti, a mnoho dalšího. 

Konkurenceschopných výhod, které má Temple of Creation s.r.o. je nespočet, je třeba 

daný koncept vzít pouze za správný konec a vybudovat tak velký konkurenční náskok, 

kdy pro společnost bude hrozba vstupu nové konkurence minimální překážkou. 

 

Hrozba substitutů  

Substituty pro společnost Temple of Creation s.r.o. tvoří široká škála společností a jejich 

služby. Mezi ně patří např. reklamní agentury, různé obchodní řetězce, řemeslníci apod. 

Hrozba substitutů v tomto oboru vždy byla a vždy bude, opět zde závisí na 
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konkurenceschopnosti společnosti a na čistě ať už subjektivním, či objektivním názoru 

zákazníků. 

 

Rivalita firem, které působí na daném trhu  

Mezi rivalitu a reálnou přímou konkurenci patří následující výběr firem, které nabízejí 

téměř podobné služby jako společnost Temple of Creation s.r.o. v oblasti Brna a okolí: 

a) FabLab JIC je digitální dílna, kam si lidé chodí za zábavou tvořit věci, které ve 

výsledku nedávají úplný smysl. Mezi jejich výhody patří velmi dobrá prezentace, 

podpora JICu (Jihomoravské inovativní centrum) a vybavenost kvalitními stroji. 

Naopak za nevýhody se považuje systém vstupného, kdy je třeba si jej předplatit 

na 2 měsíce předem, nebo také obtížné získání prostoru k práci. 

b) Industra je spíše konkurenčně vzdálenější společnosti Temple of Creation s.r.o. 

Zaměřuje se na veřejné výstavy a umělecké workshopy a nefunguje jako sdílená 

dílna. Mezi její výhody patří silná podpora ze strany města Brna a velmi pěkné 

prostředí a zázemí společnosti. Mezi nevýhody se zařazuje malá členská základna, 

nebo také těžká dostupnost prostor mimo veřejnou dopravu. 

c) Hobby Lab je dobře vybavenou a organizovanou sdílenou dílnou pro práci 

především se dřevem. Zahrnuje ale také omezenou kovodílnu. Dílna se zaměřuje 

na pořádání workshopů a provádění vlastních zakázek (restaurování nábytku, 

exkurze pro děti apod.). Mezi výhody patří ochotný a milý personál, restaurování 

a provádění vlastních zakázek, možnost zakoupení materiálu přímo v dílně. Mezi 

nevýhody se zahrnuje slabá návštěvnost v otevíracích dobách pro veřejnost, těžká 

dostupnost a podprůměrná prezentace a reklama společnosti. 

d) Šicí dílna Rebelion store si zakládá na uvolněném prostředí a rozmanitosti prací 

a použitého materiálu. Současně s dílnou zde fungují i kurzy a workshopy. Mezi 

výhody patří skvěle dostupná lokace, bohatý výběr kurzů jak pro začátečníky, tak 

i pokročilé, dobrá výbava dílny, pozitivní cena, anebo funkční e-shop. 
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2.2.4 Webová prezentace 

Jelikož se společnost drží nových trendů a vyvíjí se na základě moderních technologií, je 

samozřejmostí, že každým měsícem vyvíjí také svoji webovou prezentaci, na kterou má 

subjekt v plánu v budoucnu napojit informační systém týkající se potřeb sdílené dílny 

zvaný ToC Grid, aby k němu měli snadný přístup nejen zákazníci sdílené dílny.  

Tyto webové stránky (https://templeofcreation.cz/) jsou prozatím tedy informační, jsou 

propojené se sociálními sítěmi, kde Temple of Creation s.r.o. sdílí veškeré své výtvory, 

produkty, kreativitu a zápal. Webová prezentace je spuštěná na virtuálním serveru 

s vlastní IP adresou, který si Temple of Creation s.r.o. pronajímá u poskytovatele 

Contabo. Webové stránky jsou napojené na různé podpůrné nástroje, na základě kterých 

pak společnost může web vyvíjet a směřovat jej zase o úroveň výš. Mezi tyto nástroje 

patří např.  Google Analytics, který analyzuje statistická data o uživatelích webu, čímž je 

společnost schopna měřit návratnost investice do reklamy a vylepšovat tak její 

marketingové cíle. 

Vzhled webových stránek s responzivním rozložením je zobrazený na Obrázek č. 13. 

 

 

Obrázek č. 13: Webová prezentace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

https://templeofcreation.cz/
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2.2.5 HOS 8 v porovnání s portálem ZEFIS 

V této kapitole analyzuji současný stav informačního systému společnosti 

prostřednictvím metody HOS 8 a doplňuji jej o grafické zobrazení efektivnosti a 

bezpečnosti informačního systému jako celku z vlastně nasimulovaného modelu 

analytického prostředí portálu ZEFIS. 

Je důležité zmínit, že informační systém společnosti je složen z několika částí, 

nejdůležitější část informačního systému je ale nástroj na projektové řízení Jira Software 

Server a nový informační systém pro chod sdílené dílny, který se nazývá ToC Grid. Tento 

systém je na počátku svého zrodu a je podstatné brát tento fakt v potaz, proto je zohledněn 

i v následující analýze informačního systému. Tyto dvě části jsou nejdůležitějšími 

nástroji, na kterých je a bude chod společnosti závislý.  

Hodnocení informačního systému proběhlo na základě spolupráce s kompetentním 

pracovníkem, který má na starosti veškeré technické vybavení organizace a správu 

informačního systému jako celku. Při této analýze jsem vycházela z veškerých 

podpůrných materiálů, které jsou dostupné v seznamu literatury pod zdrojovým číslem 5.  

Analýzu jsem provedla na základě zhodnocení následujících osmi klíčových oblastí: 

 

Hardware 

Vzhledem k tomu, že se společnost nachází ve fázi regenerace prostor, je jasné, že 

momentální vybavení není nijakým způsobem rozsáhlé. Společnost prozatím nevlastní 

skoro žádné hardwarové vybavení. Pracovníci společnosti jsou závislí na svých osobních 

počítačích a různém doplňkovém vybavení, ze kterých provádí veškerou kompetentní 

práci. Z tohoto důvodu můžeme tuto část informačního systému pro budoucí vývoj 

ohodnotit jako nedostačující. Se zaměřením na otevření sdílené dílny, což je i tématem 

této práce, bude společnost muset investovat do určitého množství moderního hardwaru. 

Analýza oblasti hardwaru za přítomnosti kompetentních rozhodujících osob byla pro 

aktuální situaci vyhodnocena číslem 3 – střední úroveň. 
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Software  

Software společnosti je tvořen z několika částí informačního systému jako celku, 

nejdůležitějšími jsou Jira Software, který společnost využívá k projektovému řízení 

společnosti, fakturacím a kalkulacím zakázek, časovému zaznamenávání, plánování 

apod. Dalším důležitým nástrojem společnosti bude systém ToC Grid, který se bude starat 

o správu rezervací v rámci sdílené dílny, správu uživatelů apod. Ten ale prozatím 

nemůžeme jako celek zařadit do funkčního softwaru, jelikož je na začátku svého vzniku 

a jeho vývoj nějakou dobu ještě potrvá. Dále společnost k uchovávání a sdílení dat a 

podkladů k zakázkám, kolaboraci a vzájemné provázanosti využívá cloudové aplikace 

společnosti Google (online Google dokumenty, sdílení na základě Google Drivu), která 

umožňuje k datům přistupovat odkudkoliv a kdykoliv s určitými nastavenými 

oprávněními a přístupem k internetu. Společnost komunikuje převážně virtuálně, a to 

pomocí aplikace Slack. Pro práci s grafikou společnost používá profesionální kreativní 

software Affinity (Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher), na práci s videy 

používá Final Cut Pro a pro práci s 3D grafikou software Blender. 

Vzhledem k tomu, že software, který společnost momentálně potřebuje na otevření 

sdílené dílny, je teprve na začátku svého vývoje, je zřejmé, že uživatelé systému nemají 

k dispozici všechny funkce, které potřebují ke své práci. Tato situace je velice alarmující 

a společnost by měla poskytnout veškerá opatření proto, aby byl ToC Grid co nejdříve 

spuštěn. Analýza oblasti hardwaru za přítomnosti kompetentních rozhodujících osob byla 

z výše uvedených údajů vyhodnocena číslem 3 – střední úroveň. 

 

Orgware  

Provozní a bezpečnostní pravidla, doporučené pracovní postupy apod. jsou ve společnosti 

hodnoceny dle dané metodiky a přítomnosti kompetentních rozhodujících osob číslem 4 

– vysoká úroveň. Je to z toho důvodu, že společnost dbá na pravidla a bezpečnost 

informačního systému z hlediska různých ustanovení, např. pro nakládání s dokumenty, 

či přílohami e-mailů apod. Každý daný pracovník si je vědom svých kompetencí a práv 

v rámci práce s určitými úlohami. Uživatelé informačního systému mají jasně stanovená 
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přístupová práva, která jsou ošetřená i při odchodu daných zaměstnanců ze společnosti. 

Jediným mínusem této oblasti je absence sepsaných bezpečnostních pravidel 

informačního systému, jinak řečeno společnost a její pracovníci mají v povědomí veškerá 

pravidla bezpečnosti informačního systému, ale nejsou určitým způsobem jasně 

zpracovaná a logicky sepsaná, což společnost v brzké době bude muset ošetřit, jelikož 

tyto postupy a pravidla budou muset být stanovené pro všechny koncové uživatelé, tedy 

i zákazníky, kteří budou muset mít k dispozici tyto dokumenty pro případy krajních 

situací. 

 

Peopleware  

Pracovníci mají schopnosti a dovednosti v daných procesech informačního systému, ale 

jsou pouze částečným způsobem zaškoleni na úlohy, které mají s informačním systémem 

provádět. Bod mrazu v této oblasti nastává na základě nezastupitelnosti klíčových 

pracovníků pro informační systém. Je to situace, se kterou společnost počítala, jelikož si 

systémy vyvíjí a řeší sama v malém počtu zaměstnanců. Do budoucna má v plánu tento 

nedostatek však ošetřit. Dalším mínusem jsou nepravidelná málo vyskytující se 

bezpečnostní školení, se kterými mohou např. souviset i situace, kdy nejsou aktualizovaná 

hesla uživatelů apod. Analýza oblasti pracovníků za přítomnosti kompetentních 

rozhodujících osob byla z výše uvedených údajů vyhodnocena číslem 3 – střední úroveň. 

 

Dataware  

S daty uloženými v databázích se nakládá velice pečlivě, následně jsou i kvalitním 

způsobem zpracovávána informačním systémem. Každý pracovník ví, jakou 

odpovědnost a práva má pro práci s jakými daty. Jedinou nevýhodou je, že nejsou 

dostatečně zálohována a z bezpečnostního hlediska společnost opět nemá sepsaná úplná 

pravidla pro zavedení dat do systému. Analýza oblasti dat za přítomnosti kompetentních 

rozhodujících osob byla z výše uvedených údajů vyhodnocena číslem 4 – vysoká úroveň. 
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Management 

Společnost Temple of Creation s.r.o. velice dbá na sledování řízení informačního systému 

ve vztahu k informační strategii organizace a jejího budoucího vývoje. Trvá na 

dodržování pravidel stanovených pro informační systém. Podnik má správný přístup 

k informačnímu systému z ekonomického hlediska a považuje jakoukoliv investici do 

informačního systému jako potenciál k případnému růstu společnosti, jelikož si je 

vědoma toho, že chod sdílené dílny, její ziskovost a efektivita bude velice závislá na 

daném informačním systému. Management společnosti je z těchto zásadních priorit 

vyhodnocen číslem 5 – velmi vysoká úroveň. 

 

Customers 

Základní cíle zkoumaného informačního systému jsou směrem k jeho zákazníkům jasně 

stanovené, aniž by existovaly nějaké metriky. Docela pravidelně jsou zjišťovány 

požadavky na informační systém a zkoumány tak přínosy, které od něj nejen stávající a 

potencionální zákazníci, ale i pracovníci a vedení společnosti, očekávají. Nevýhodou jsou 

neintegrovaná data, která společnost musí řešit různými zbytečně zdlouhavými postupy, 

aby vůbec dané potřebné výstupy pro zákazníky, či pro chod společnosti poskytla.  

Analýza oblasti zákazníků za přítomnosti kompetentních rozhodujících osob byla z výše 

uvedených údajů vyhodnocena číslem 3 – střední úroveň. 

 

Suppliers 

Za dodavatele informačního systému můžeme považovat např. dodavatele systému Jira 

Software Server, kterého společnost hodnotí pozitivně, až na určitou včasnost a předávání 

výstupů v rámci systému. Co se týká informačního systému ToC Grid, u něj je 

dodavatelem sám subjekt, kde není potřebné dané parametry komentovat, jelikož si celý 

proces vývoje a zavedení řeší společnost sama. Analýza oblasti zákazníků za přítomnosti 

kompetentních rozhodujících osob byla z výše uvedených údajů vyhodnocena číslem 3 – 

střední úroveň. 
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Shrnutí analýzy HOS 8 v porovnání s portálem ZEFIS 

Pro přehlednost vyhodnocení jednotlivých oblastí informačního systému, které bylo 

provedeno za přítomnosti kompetentních rozhodujících osob, jsem zobrazila jednotlivé 

úrovně oblastí v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 2: Vyhodnocení oblastí informačního systému metodou HOS 8 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkoumaná oblast 
Hodnota 

zkoumané oblasti 
Nominální význam 

Hardware 3 Střední úroveň 

Software 3 Střední úroveň 

Orgware 4 Vysoká úroveň 

Peopleware 3 Střední úroveň 

Dataware 4 Vysoká úroveň 

Management 5 Velmi vysoká úroveň 

Customers 3 Střední úroveň 

Suppliers 3 Střední úroveň 

 

Z výsledků analýzy vyplývá, že stávající informační systém je nevyvážený (r = -1), 

jelikož se hodnoty jednotlivých oblastí liší více než o hodnotu 1, a to v alespoň třech 

oblastech informačního systému. Informační systém je tedy hodnocen jako neefektivní. 

Souhrnný stav systému je vyhodnocen číslem 3 – střední souhrnnou úrovní. Význam 

informačního systému jako celku je pro chod společnosti klíčově důležitý, jeho výpadky 

by ovlivňovali fungování subjektu, zisk i spokojenost zákazníků. Doporučený stav 

informačního systému je vzhledem k jeho významu tedy roven hodnotě 4 (d(v) = 4). 

Souhrnné vyhodnocení stavu informačního systému jsem graficky znázornila na Obrázek 

č. 14. 
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Obrázek č. 14: Analýza HOS 8 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Současný stav informačního systému jsem také nasimulovala v prostředí portálu ZEFIS, 

který napomáhá taktéž zjistit, jakému procentu efektivnosti a bezpečnosti stávající stav 

ať už jednotlivých procesů, provozu, systému, či celkové společnosti odpovídá. Princip 

hodnocení jednotlivých oblastí informačního systému je založený na podobné bázi jako 

je u metody HOS 8 a výsledky odpovídají předešlému vyhodnocení a komentářům 

jednotlivých oblastí.  

Celkovou efektivnost informačního systému jako celku, kterou portál vyhodnotil na 

74 %, jsem zobrazila na Obrázek č. 15. 
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Obrázek č. 15: Efektivnost informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 32) 

 

Celkovou bezpečnost informačního systému jako celku, kterou portál vyhodnotil na 

68 %, jsem zobrazila na Obrázek č. 16. 

V rámci porovnávání s okolím je důležité brát ohled na to, že databáze znalostí, na 

základě které stávající stav systému portál vypočítává, se neustále aktualizuje a je čím 

dále, tím přesnější. Vzhledem k tomu, že databáze není v rámci konkurence dané 

společnosti patřičně doplněna, bylo by zavádějící tyto výsledky porovnávat. Zobrazení 

efektivnosti a bezpečnosti informačního systému je tedy spíše pro upřesnění 

procentuálního vyjádření. 
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Obrázek č. 16: Bezpečnost informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 32) 

 

2.2.6 SWOT analýza 

SWOT analýzu společnosti Temple of Creation s.r.o. jsem provedla pomocí sumarizace 

veškerých výsledků z předchozích analýz jak vnitřního, tak vnějšího prostředí i 

informačního systému jako celku. Veškeré silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, které z nich vyplývají, jsem uvedla ve SWOT matici v Tabulka č. 3. 

Celková analýza subjektu pak zobrazuje veškeré skutečnosti, které dávají subjektu podnět 

k tomu, aby své slabé stránky a hrozby proměnil v silné stránky a příležitosti. 
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Tabulka č. 3: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

SILNÉ STRÁNKY 

(strenghts) 

SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses) 

• Dobrá lokalita a dostupnost pro 

širokou veřejnost 

• Žádná přímá konkurence 

v lokalitě 

• Zkušený a schopný tým 

odborníků ze všech potřebných 

oborů 

• Spolupráce s širokým spektrem 

organizací v Brně a po celé 

České republice 

• Spokojení zákazníci 

• Individuální přístup 

k zákazníkům 

• Široký objem nabízených služeb 

• Kontrola a péče o zakázku od 

návrhu až po výrobu  

• Nedostačující IS pro chod sdílené 

dílny 

• Nízký kapitál 

• Závislost na různých možnostech 

financování – granty, 

crowdfounding a další možnosti 

• Nutný pronájem prostor 

• Krátká historie subjektu  

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

PŘÍLEŽITOSTI 

(opportunities) 

HROZBY  

(threats) 

• Vývoj a produkce vlastních 

výrobků 

• Pomoc start-upům a jiným 

organizacím při realizaci 

prototypů, nebo přípravě 

marketingu 

• Organizace školení a workshopů 

pro získávání znalostí a 

zručnosti práce s jednotlivým 

vybavením 

• Spolupráce s konkurencí a 

s různými organizacemi 

• Vytvoření nových pracovních 

míst 

• Vytvoření místa pro setkávání 

veřejnosti za účelem získávání 

dalších vědomostí 

• Využití osobních kontaktů 

• Sponzoři a partneři 

• Dotace EU  

• Nedostatek zákazníků 

• Hrozba nenávratnosti investice 

• Nespokojenost zákazníků 

• Neočekávané okolnosti spojené 

s pronájmem prostor 

• Vstup nového konkurenčního centra 

v daném prostředí 

• Amortizace a poškozování strojů a 

vybavení 

• Nepříliš příznivá politika státu pro 

malé podniky  
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2.3 Shrnutí analytické části 

Veškeré výsledky analýz, které se týkají ať už vnějšího, či vnitřního prostředí, vypovídají 

o tom, že společnost má dobře našlápnuto v několika oblastech. Jejich cíle směřují do 

okruhů několika vyhlášených současných trendů, které společnost v dnešní době dá se 

říci vyžaduje. S tím ale přichází také riziko spojené s konkurenty, s čímž se Temple of 

Creation s.r.o. bude muset poprat a vytvořit tak konkurenceschopné prostředí, které bude 

pro širokou veřejnost značit pevné zázemí, kam se všichni budou rádi vracet. 

Jedním z několika cílů společnosti v brzké budoucnosti je vybudování právě sdílené 

dílny, která tvoří většinové procento současné vize a strategie společnosti. S tím souvisí 

také současný stav informačního systému, který je v nevyhovujícím stavu a nedostačuje 

ani zdaleka požadavkům, které budující sdílená dílna bude při jejím otevření potřebovat. 

Jelikož společnost nedisponuje žádným informačním systémem, který by pokryl veškeré 

potřeby pro otevření sdílené díly, je tedy nutné v této oblasti provést zásadní změnu, která 

spočívá v návrhu nového informačního systému pro společnost Temple of Creation s.r.o. 

a jeho následném nasazení. Vzhledem k tomu, že se společnost nachází ve fázi 

rekonstrukce prostor pro sdílenou dílnu, bylo by výhodné tento čas využít právě pro tyto 

účely. S tím také souvisí veškeré sladění a zajištění hlavních podnikových procesů a 

informační strategie. 

Pro společnost Temple of Creation s.r.o. bude implementace nového informačního 

systému otevřením brány do světa kreativity a jejich příznivců. Subjekt zkompletuje a 

vyvine veškeré své hlavní procesy spojené s otevřením sdílené dílny, čímž se posune o 

úroveň výše i informační strategie, která je nezbytná pro veškeré následující kroky. 

Zavedení nového informačního systému povede k otevření se veřejnosti a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Dále nejen, že se zvýší efektivita a produktivita společnosti, ale 

také dojde k úspoře mnoha času nejen pracovníků společnosti, ale také jejich zákazníků.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě závěrů, které vyplývají z analytické části, tato kapitola obsahuje návrh 

informačního systému pro chod sdílené dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Na 

začátku této kapitoly se zabývám identifikací změny a požadavky kreativního centra na 

návrh nového informačního systému. Následně navrhuji samotné řešení, které obsahuje 

jednotlivé modely, ať už v datové, funkční i grafické podobě. Dále se soustředím na 

Lewinův model řízené změny a poté se zabývám síťovou analýzou v podobě metody 

PERT, jelikož na návrh informačního systému nahlížím jako na neopakovatelný projekt. 

Na závěr uvádím ekonomické ohodnocení implementace informačního systému.  

 

3.1 Identifikace změny a požadavky kreativního centra na nový IS 

Informační systém kreativního centra je složen z několika částí. Mezi ty nejdůležitější 

prozatím patří Jira Software Server, sdílené dokumenty (aplikace Google) a dále také 

webová prezentace, která je prozatím informační. To ale společnosti rozhodně nestačí 

k tomu, aby mohla otevřít centrum se sdílenou dílnou, která je klíčovým bodem strategie 

společnosti. Proto Temple of Creation s.r.o. žádá o návrh nového informačního systému, 

který bude řešit veškeré potřeby chodu sdílené dílny. Informační systém by měl být 

propojený s webovou prezentací společnosti a měl by uživateli umožnit přístup do 

systému pomocí přihlašovacích údajů na základě jeho registrace. Měl by uchovávat 

veškerá data o registrovaných uživatelích, jednotlivých workshopech, místnostech a 

vybavení, které společnost bude nabízet. Následně by měl obsahovat východiska 

rezervace daných workshopů, místností, nebo daného vybavení a s tím spjaté záznamy 

plateb uživatelů. 

Informační systém by měl být navržen na základě následujících požadavků:  
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Technologické požadavky  

• jednoznačnost, snadná použitelnost a intuitivní ovládání, 

• vhodně vybrané uživatelské rozhraní, 

• využití programovacího jazyka JavaScriptu s použitím nástrojů Material UI, JSS, 

JSX, Redux, NodeJS, GraphQL, 

• využití databáze MongoDB, 

• není nutné spravovat IS na stejném webhostingu jako jsou webové stránky 

kreativní centra, 

• využití správných technologií na základě propojení s čipovým systémem. 

 

Designové požadavky 

• nadčasovost, 

• moderní vzhled, 

• grafická přehlednost, 

• responzivní rozložení na všech zařízeních, 

• dodržení firemního logo manuálu, 

• držet se konceptu Material Design, s čímž souvisí využití knihovny 

předpřipravených stylů Material UI. 

 

Uživatelské požadavky 

• možnost přihlášení uživatele pod určitým přihlašovacím jménem a heslem na 

základě registrace, 

• dostupné přehledy o aktivitě ve sdílené dílně, 

• zobrazení dostupného zůstatku kreditů uživatele na základě probíhajících plateb 

a používání čipového systému. 
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Bezpečnostní požadavky 

• ochrana před hrozbami a útoky (DDoS útoky, útoky na JavaScript kód apod.), 

• zabezpečení databáze, 

• pravidlo odhlašování uživatele po určitém intervalu, 

• nastavení automatické změny hesel po určitém časovém intervalu. 

 

 

3.2 Návrh informačního systému pro chod sdílené dílny 

V této podkapitole navrhuji nový informační systém na základě požadavků kreativního 

centra pro otevření a chod sdílené dílny. Obsahem jsou informace o použitých 

technologiích, samotném návrhu IS a jeho funkčnosti a s tím spojená struktura databáze, 

grafický návrh a rozložení ovládacích prvků.  

 

3.2.1 Použité technologie 

K návrhu informačního systému jsem jsem použila technologie, které jsou popsány 

v teoretických východiskách práce. Použitím HTML v kombinaci s CSS a knihovnou 

předdefinovaných stylů Material UI jsem vytvořila návrh strukturovaného, dobře 

vypadajícího informačního systému a jeho uživatelského rozhraní. Využitím 

skriptovacího jazyka JavaScriptu s použitím nástrojů Material UI, JSS, JSX, Redux a 

NodeJS je informační systém dynamický. Pro komunikaci se serverem a databází jsem 

použila nástroj GraphQL. 

 

3.2.2 Funkce a oprávnění nového IS 

Dostupnost informačního systému je spjatá s různými oprávněními jednotlivých 

uživatelů. Přístup do informačního systému je závislý na registraci uživatele a jeho 

následném přihlášení do systému na základě přihlašovacích údajů (loginu a hesla). Vstup 
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do informačního systému souvisí s následujícími typy uživatelů, kteří mají různá 

oprávnění: 

• User je typ uživatele/zákazníka, který je povinen se registrovat do IS a přihlásit se na 

základě přihlašovacích údajů, pokud jej chce využívat. Po úspěšném přihlášení do 

systému se uživateli zobrazí základní rozhraní IS – dashboard, na základě kterého má 

možnost rezervovat se na workshopy, pronajmout si místnost, nebo stroj z nabídky 

sdílené dílny. Rezervace budou zprostředkované na základě čipové karty a kreditů, 

které bude uživatel získávat na základě plateb přes platební bránu propojenou s IS. 

Uživatel bude moci rezervace bezplatně zrušit do předem stanovené časové lhůty. 

Dále bude mít právo upravovat své osobní údaje, přihlašovací údaje a platební údaje.  

• Employee je typ zaměstnance, který je taktéž povinen se registrovat do IS a přihlásit 

se pomocí přihlašovacích údajů, na základě kterých mu administrator/správce udělí 

práva pro tento typ uživatele. Po přihlášení do systému se zaměstnanci zobrazí 

základní dashboard stejně jako uživateli, na základě kterého může spravovat svůj plán 

událostí, rezervace workshopů, pronájem místností a strojů. Má právo záznamy 

vytvářet a upravovat.  

• Administrator je správcem celého IS. Má přístupy ke všem datům IS a disponuje 

oprávněním, které mu umožňuje datové záznamy vytvářet, upravovat a mazat na 

základě určitých událostí, nebo opatření. Dále nastavuje a přiřazuje veškerá práva a 

role jednotlivým typům uživatelů. 

 

3.2.3 Datový model 

Datový model, který v této podkapitole popisuji, znázorňuje strukturu databáze 

informačního systému pro sdílenou dílnu. Je tvořen z několika tabulek, kdy každá z nich 

má svoji důležitou funkci. V závěru této podkapitoly na Obrázek č. 17 graficky navrhuji 

databázové schéma pro nový informační systém sdílené dílny. 
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1. Tabulka ROLE  

Tato tabulka znázorňuje číselník, který obsahuje veškeré role, které může daný typ 

uživatele mít. Dané role představují následující funkce: zákazník, lektor, správce, 

recepční apod. 

Tabulku Role definuje jednoduchý primární klíč id_role. Atribut title definuje název role 

a desc její popis. 

 

2. Tabulka USER 

Tabulka User ukládá veškerá data o uživatelích, a to na základě registračního online 

formuláře. 

Tabulka obsahuje jednoduchý primární klíč id_user a jeden cizí klíč id_role, pomocí 

kterého je tato tabulka propojená s tabulkou Role. Pole name a surname obsahují data o 

jménu a příjmení uživatele. Kontaktní údaje na uživatele pak uchovávají atributy e-mail 

a phone. Pod polem password jsou uložená hesla jednotlivých uživatelů, která jsou 

automaticky šifrována na základě propojení s autorizační a autentizační platformou 

OAuth. 

 

3. Tabulka PAYMENTS 

Tato tabulka uchovává datové záznamy o veškerých platbách, které uživatel provedl. Na 

základě těchto úhrad se uživateli bude do IS načítat počet kreditů do „virtuální 

peněženky“, které může čerpat ve formě využití služeb sdílené dílny pomocí propojení s 

čipovou kartou. 

Tabulka se skládá z jednoduchého primárního klíče id_payments a jednoho cizího klíče 

id_user, který propojuje tabulku uchovávající záznamy o platbách s tabulkou User. Dále 

se zde vyskytují záznamy data platby (date), její částky (amount), která určuje i počet 

kreditů uživatele, a slevu platby (discount), jestliže byla nějaká čerpána. 
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4. Tabulka CATEGORY  

Tabulku Category definuje číselník, který obsahuje jednotlivé kategorie, do kterých 

spadá dané vybavení sdílené dílny a workshopy, které společnost bude nabízet. Obecně 

bude sloužit pro přehlednější vyhledávání v IS, kdy se např. uživatel bude zajímat o 

následující kategorie workshopů, či pronájmu vybavení: dřevo, kov, foto/video, grafika, 

tisk apod. 

Pro tuto tabulku je důležitý její jednoduchý primární klíč id_category. Dále se skládá 

z atributu title, který udává název kategorie, a atributu desc, který popisuje, co daná 

kategorie zahrnuje za workshopy, jaké do ní spadá vybavení sdílené dílny apod. 

 

5. Tabulka WORKROOM 

Tato tabulka uchovává data o jednotlivých místnostech k pronájmu. 

Tabulka je složena z jednoduchého primárního klíče id_workroom. Dále jsou zde 

definovány jednotlivé atributy, které udávají název workroomu (title), jeho popis (desc) 

a opět cenu za pronájem celé místnosti (price). 

 

6. Tabulka EQUIPMENT 

Tato tabulka ukládá data o vybavení a jejich umístění ve sdílené dílně, které společnost 

pronajímá a poskytuje tak zákazníkům službu. Mezi dané vybavení patří např. všechny 

stroje, jako je sítotisk, velkoplošná tiskárna a další, nebo také fotoaparáty, objektivy, 

stabilizátory, drony apod. 

Tabulku definuje opět jednoduchý primární klíč id_equipment, cizí klíč id_category, 

který propojuje danou tabulku s tabulkou Category a další cizí klíč id_workroom, který 

definuje, v jaké místnosti (Workroom) se stroj nachází. Dále jsou do tabulky ukládány 

informace o tom, jak se dané vybavení nazývá (name), jaký je jeho popis (desc) a jakou 

má cenu pronájmu (price). 
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7. Tabulka EQUIPMENT RESERVATION 

Tabulka Equipment_reservation obsahuje data o rezervacích jednotlivého vybavení, 

které si chce uživatel v určitý termín na určitou dobu pronajmout. Tato tabulka vznikla 

na základě dekompozice vazeb N:M mezi tabulkami User a Equipment.  

U této tabulky je důležité, že má složený primární klíč, který se skládá ze 2 cizích klíčů 

(id_equipment, id_user), čímž propojuje danou tabulku s tabulkami User a Equipment, 

a jednoho přidaného atributu date_from, který udává datum a čas rezervace daného 

vybavení. Další pole duration, které je významné, definuje délku trvání daného pronájmu 

vybavení. 

 

8. Tabulka WORKROOM RESERVATION 

Tabulka Workroom_reservation definuje data o rezervacích jednotlivých místností, 

které si chce uživatel v určitý termín na určitou dobu pronajmout. Tato tabulka vznikla 

na základě dekompozice vazeb N:M mezi tabulkami User a Workroom.  

Tato tabulka má složený primární klíč, který se skládá ze 2 cizích klíčů (id_workroom, 

id_user), čímž propojuje danou tabulku s tabulkami User a Workroom, a jednoho 

přidaného klíče date_from, který udává datum a čas rezervace dané místnosti. Dalším 

atributem je pole duration, které definuje délku trvání daného pronájmu místnosti. 

 

9. Tabulka WORKSHOP 

V této tabulce jsou ukládána data o workshopech, které společnost ve sdílené dílně nabízí. 

Tabulka se skládá z jednoduchého primárního klíče id_workshop a dalších 3 cizích klíčů. 

Cizí klíč id_user propojuje danou tabulku s tabulkou User a definuje tak lektora, který 

daný workshop povede. Cizí klíč id_category udává v propojení s tabulkou Category 

kategorii, do které daný workshop spadá. Cizí klíč id_workroom definuje spojení dané 

tabulky s tabulkou Workroom, které značí, jakou místnost a tím pádem i jaké vybavení 
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bude workshop potřebovat využít. Další atributy uchovávají data o názvu (title) a popisu 

(desc) workshopu, ceně (price), datu (date) a délce jeho trvání (duration), a v neposlední 

řadě také data o možné kapacitě (capacity), která omezuje počet míst na daném 

workshopu. 

 

10. Tabulka WORKSHOP RESERVATION 

V tabulce Worshop_reservation jsou ukládána data o rezervacích jednotlivých 

workshopů, kterých se chce uživatel zúčastnit. Tato tabulka vznikla na základě 

dekompozice vazeb N:M mezi tabulkami User a Workshop. 

Tato tabulka má složený primární klíč, který se skládá ze 2 cizích klíčů (id_workshop, 

id_user), čímž propojuje danou tabulku s tabulkami User a Workshop, a jednoho 

přidaného klíče registration_date, který udává datum a čas registrace daného workshopu.
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Obrázek č. 17: Schéma relace (Zdroj: Vlastní zpracování)
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3.2.4 Grafický návrh IS a popis jeho funkcí 

Tato podkapitola obsahuje ukázku wireframu a grafický návrh uživatelského rozhraní 

nového IS. V rámci uvedené grafiky, která zobrazuje designové prostředí IS, popisuji i 

jeho funkční model z pohledu uživatele.  

Každý návrh IS je na počátku navržen pomocí wireframů a rozložení jednotlivých prvků. 

Ukázku wireframu hlavního uživatelského rozhraní IS uvádím na Obrázek č. 18. 

 

 

Obrázek č. 18: Wireframe hlavního dashboardu IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

1. Přihlášení uživatele do IS 

Přihlášení do IS je řešeno prostřednictvím přihlašovacích údajů v podobě e-mailu a hesla. 

Uživatel se má možnost do IS přihlásit i přes vlastní Google, či Facebookový účet. Pokud 

uživatel není zaregistrovaný v IS, je třeba, aby registraci provedl stisknutím tlačítka 

Zaregistrovat se. Na následujícím obrázku zobrazuji pro ukázku požadavek 

responzivního vzhledu, který bude provázen celým IS. 
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Obrázek č. 19: Přihlášení uživatele do IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2. Registrace uživatele do IS 

Uživateli se po kliknutí tlačítka Zaregistrovat se zobrazí přístup k registraci (viz Obrázek 

č. 20). Do systému se bude moci registrovat pomocí jména a příjmení, jeho e-mailu a 

hesla, nebo má možnost se registrovat přes vlastní Google, či Facebookový účet. 

 

 

Obrázek č. 20: Registrace uživatele do IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3. Hlavní uživatelské rozhraní IS – Dashboard 

Dashboard představuje pro uživatele informační „nástěnku“, kde bude mít k dispozici 

přehled všech svých registrovaných workshopů, rezervací jednotlivého vybavení, 

pronájmů místností a jeho statistiky, na základě aktivit v rámci daných kategorií. Dále 

v hlavním dashboardu bude mít uživatel zobrazený průběh a aktuální stav jeho peněženky 

v podobě kreditů.  

Menu IS je tvořeno levým vertikálním panelem se 4 položkami pro pohled uživatele: 

Dashboard, Workshopy, Místnosti a Stroje/vybavení. Horní panel se skládá z objektů 

vyhledávání, upozornění pro uživatele a informačního panelu uživatele, pomocí kterého 

se bude moci odhlašovat ze systému, spojit se s podporou ToC Support, upravovat svůj 

profil apod. 

 

 

Obrázek č. 21: Hlavní uživatelské rozhraní IS – Dashboard (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. Workshopy 

Záložka Workshopy se skládá z přehledu workshopů, na které má uživatel možnost se 

zaregistrovat. Workshopy bude moci vyhledávat i pomocí kategorií. Další objekt této 

záložky uživateli doporučuje workshopy, o které by mohl mít zájem, na základě jeho 

statistik a historie v tomto IS. Posledním objektem této záložky je přehled workshopů 

uživatele, na které je registrován. 

 

 

Obrázek č. 22: Workshopy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

5. Místnosti 

V záložce Místnosti bude mít uživatel k dispozici přehled místností, které sdílená dílna 

bude pronajímat. Tyto místnosti se taktéž budou moci řadit, či vyhledávat dle kategorie. 

Dalším objektem pro uživatele bude přehled již pronajatých místností s možností editace 

na základě limitovaných nastavených podmínek IS. Na základě výběru místnosti se 

znázorní kalendář místnosti, kde bude jasně vidět, jak je daná místnost v rámci 
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požadovaného data procentuálně obsazená. Po kliknutí na dané datum se zobrazí popup, 

který zobrazí časy s obsazením dané místnosti. Současně se také zobrazí detail místnosti 

s popisem, seznamem vybavení v místnosti a cenou jejího pronájmu. Uživatel bude mít 

možnost si rezervovat danou místnost pomocí tlačítka Rezervovat, na základě kterého se 

zobrazí popup, kam uživatel vloží požadovaný termín a délku pronájmu. Toto zadání pak 

může zrušit, či potvrdit. Potvrzením rezervace se daná akce zapíše do Moje pronájmy. 

 

 

Obrázek č. 23: Místnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

6. Stroje/Vybavení 

Záložka Stroje/vybavení bude uživatele informovat o přehledu strojů, či vybavení, které 

sdílená dílna bude nabízet k pronájmu. Vybavení se taktéž budou moci řadit a vyhledávat 

dle kategorie. Dalším objektem pro uživatele bude přehled již zarezervovaného vybavení 

s možností editace na základě limitovaných nastavených podmínek IS. Na základě výběru 

požadovaného vybavení se znázorní kalendář stroje/vybavení, kde bude jasně vidět, jak 

je dané vybavení v rámci požadovaného data procentuálně obsazené. Po kliknutí na dané 
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datum se zobrazí popup, který zobrazí časy s obsazením pronájmu daného vybavení. 

Současně se také zobrazí detail stroje/vybavení s popisem a cenou jeho pronájmu. 

Uživatel bude mít možnost si rezervovat daný stroj/vybavení pomocí tlačítka Rezervovat, 

na základě kterého se po stisknutí zobrazí popup, kam uživatel vloží požadovaný termín 

a délku pronájmu. Toto zadání pak může zrušit, či potvrdit. Potvrzením rezervace se daná 

akce zapíše do Moje rezervace. 

 

 

Obrázek č. 24: Stroje/vybavení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

7. Detail uživatele 

Pomocí informačního panelu uživatele má možnost uživatel upravovat svůj profil, nebo 

jej smazat. Uživatel může upravovat následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon a 

heslo. Dále je možné, aby si uživatel vložil, či upravil fotografii, která bude reprezentovat 

jeho profil. 
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Obrázek č. 25: Detail uživatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

IS z pohledu zaměstnance a administrátora 

Z pohledu administrátora má IS v menu přidanou záložku uživatelé, kde má k dispozici 

přehled všech dat o uživatelích, ty může vytvářet, upravovat i mazat na základě předem 

stanovených a dohodnutých rozhodnutí. Toto oprávnění platí pro administrátora v celém 

IS, proto z jeho pohledu budou jednotlivé záložky a objekty v nich k tomuto faktu 

přizpůsobené. Podobně to bude mít situované i pohled zaměstnance, avšak bez oprávnění 

záznamy dat mazat.  

 

3.3 Lewinův model 

Lewinův model řízené změny řeší správné načasování a posloupnost všech činností 

v rámci dané změny ve společnosti. Veškeré části tohoto modelu tvoří fakta, která 

vychází z identifikace a veškerých důvodů změny zmíněných v předchozích kapitolách. 
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Na identifikovanou změnu jsem tento model aplikovala a rozdělila jej na 3 následující 

fáze. 

 

3.3.1 Rozmrazení 

V této fázi se stanovuje analýza současného stavu společnosti, která byla provedena na 

začátku této diplomové práce na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti 

a jejího informačního systému jako celku. Z výstupů analýzy současné situace bylo 

rozhodnuto o provedení změny, jejíž důvody a přínosy byly identifikovány v předchozí 

kapitole. V této fázi je důležitým bodem srozumět se změnou všechny zúčastněné strany, 

kterých se plánovaná změna týká. Do fáze rozmrazení jsem dále zahrnula následující 

části: 

 

Kvantifikace sil 

V této podkapitole uvádím veškeré pozitivní a negativní faktory, které působí na změnu. 

Pozitivní faktory změny ohodnocuji pomocí škály 1 až 5 a negativní faktory pomocí škály 

-1 až -5. 

 

Tabulka č. 4: Kvantifikace sil (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitivní faktory změny Negativní faktory změny 

Snížení nákladů chodu sdílené 

dílny 
4 

Neochota zaměstnanců učení se 

s novým IS 
-3 

Zvýšení efektivity práce 4 
Prodleva v dokončení a 

implementaci IS 
-5 

Uživatelsky přívětivější a 

dostupnější systém 
5 

Pravděpodobnost vzniku 

problému s výpadky IS apod. 
-4 

Efektivnější rozhodování na 

základě sběru dat 
4 - - 

Celkem 17 Celkem -12 
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Z výstupů kvantifikace sil je zřejmé, že výsledné rozhodnutí je pro zavedení změny. 

Identifikovaná změna návrhu a implementace nového informačního systému pro sdílenou 

dílnu je podporována především vedením společnosti, ale i jejími zaměstnanci. Výzkumy, 

které byly pomocí určitých metodik aplikovány na potencionální zákazníky, svědčí také 

jako pozitivní faktor pro provedení změny. Negativní síly v podobě neochoty 

zaměstnanců učení se s novým IS lze vyřešit např. školením o přínosech nového IS a s tím 

souvisejícím zaškolením na nový IS. Horší síla, která může u dané změny nastat, je 

prodleva v dokončení a implementaci IS, která se dá eliminovat dodržováním 

nastaveného časového a obsahového plánu provedení změny. Riziko představující 

pravděpodobnost vzniku problému s výpadky IS lze řešit pomocí různých opatření, které 

budou vyplývat z evidence již vyskytnutých chyb a jejich neprodlených oprav, dále by 

opatřením v případě výpadku způsobeného připojením k internetu mělo být jeho záložní 

řešení. 

 

Agent změny 

Jako odpovědná osoba za prováděnou změnu a s tím spjatou průběžnou komunikaci je 

manažer a teamleader IT oddělení společnosti, který je odpovědný za celkový stav ICT 

subjektu. Jelikož společnost má potřebné zdroje na to, aby IS mohla vyvinout sama, 

rozhodla se změnu provést pomocí interních lidských zdrojů pouze s výjimečnými 

konzultacemi externistů. Agent prováděné změně rozumí a je informován o jejích 

jednotlivých postupech. Vedení společnosti a manažeři ostatních oddělení o stavu 

prováděné změny budou průběžně informováni. 

 

Sponzor změny 

Sponzor této změny je pouze sama společnost Temple of Creation s.r.o. Pro budoucí 

vývoj IS subjekt plánuje provést crowdfunding. Odhad ekonomického ohodnocení dané 

změny je uveden na straně 91. 
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Intervenční oblasti 

Implementace informačního systému se bude týkat celé společnosti, zejména všech 

oddělení: ekonomického oddělení (HR, PR), oddělení výroby a poskytování služeb a IT 

oddělení. Dále se také bude týkat zákazníků společnosti. Na základě toho pak budou 

probíhat jednotlivá školení o daných přínosech IS, seznámení se s IS, jeho používání a 

příslušných aktualizacích prostřednictvím vývoje IS. Zákazníci sdílené dílny budou s IS 

seznámeni pomocí základního tutoriálu (uživatelské příručky), který bude do IS 

implementovaný. 

 

3.3.2 Fáze změny 

Tato fáze se zabývá samotným provedením plánované změny v podobě návrhu a 

implementace informačního systému. Danou změnu považuji jako projekt. Jednotlivé 

činnosti projektu od jejího návrhu až po implementaci řeším pomocí uzlově definovaného 

síťového grafu metody PERT (Obrázek č. 26). 

 

3.3.3 Fáze zamrazení 

Fáze zamrazení je konečnou fází, kdy dochází k ověření a testování, zda IS splňuje 

veškeré kladené požadavky a očekávání společnosti, na základě kterých se přistoupilo 

k rozhodnutí provedení dané změny. Následně je nutné se ujistit, zda byly všichni 

pracovníci seznámeni a zaškoleni do nově zavedeného IS jako celku. Dále zde dochází 

ke zjištění dalších možných nejen identifikovatelných přínosů apod. 

 

3.3.4 Verifikace dosažených výsledků 

Verifikace dosažených výsledků spočívá v jejich kontrole a kvantitativním ohodnocení, 

a to např. jestli se projevily změny v oblastech zvýšení efektivity práce, dostupnosti a 

přívětivosti IS apod. Verifikace bude po implementaci dané změny probíhat na základě 
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dotazníků a výzkumů, které budou přizpůsobeny pro každou ze zúčastněných stran. Na 

základě výstupů tohoto dotazování pak vzniknou další podněty pro vylepšení a rozvoj IS. 

 

3.4 Časový a obsahový plán provedení změny – metoda PERT 

Na danou změnu definovanou návrhem a implementací informačního systému pro 

sdílenou dílnu nahlížím jako na projekt, jelikož je unikátní a neopakovatelný. Proto jsem 

se rozhodla využít stochastickou metodu PERT.  

Nejdříve definuji seznam činností, stanovuji časové odhady, následníky, rozptyl a 

směrodatnou odchylku. Poté zobrazuji uzlově definovaný síťový graf. Na závěr metodu 

PERT jako celek vyhodnocuji uvedením celkové délky trvání projektu a výpočtem 

celkového rozptylu a směrodatné odchylky. 

  

3.4.1 Časová a obsahová analýza změny 

V Tabulka č. 5 uvádím seznam a popis činností (Č) prováděné změny, které na sebe 

navazují, mají určité následníky (N) a časové odhady (a, m, b), které jsem stanovila na 

základě konzultace s odborníky IT oddělení dané společnosti. Časové odhady jsou 

uvedeny v čase, který odpovídá práci jednoho člověka po dobu jednoho pracovního dne 

(8 hod.).  

Ze síťového grafu na Obrázek č. 26 pak lze vidět, že některé z činností mohou běžet 

paralelně. Dále prostřednictvím tabulky a síťového grafu vidíme kritickou cestu, která 

určuje nejdelší možnou trasu v grafu. Činnosti, které leží na kritické cestě, mají nulovou 

celkovou rezervu, což znamená, že nedodržení termínů daných činností by způsobilo 

prodloužení celkového projektu. 

 

Z grafu můžeme dále vyčíst následující informace: 

Celková doba trvání projektu byla vypočtena na necelých 127 dní. 
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Celkový rozptyl projektu je 10,56 dní2 a směrodatná odchylka je rovna 3,25 dní. 

Právě 13 činností z 16 leží na kritické cestě, což znamená, že kritičnost projektu je 

81,25 %. 

 

Tabulka č. 5: Činnosti prováděné změny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Č Popis činnosti N a m b 𝑡𝑒 𝜎2 𝜎 

A Koncepce IS B 10 14 18 14 1,78 1,33 

B Stanovení rozpočtu IS C 2 3 4 3 0,11 0,33 

C 
Schválení koncepce a 

rozpočtu IS 
D, E 0,5 1 1,5 1 0,03 1,17 

D 
Tvorba grafického návrhu 

IS 
F 8 10 12 10 0,44 0,67 

E 
Příprava backendového 

prostředí pro IS 
F, K 15 20 25 20 2,78 1,67 

F 
Tvorba hlavního 

dashboardu IS 
G 3 5 7 5 0,44 0,67 

G Tvorba správy uživatelů IS H 3 5 7 5 0,44 0,67 

H 
Tvorba rezervačního 

systému 
I 8 10 14 10,33 1 1 

I Tvorba přehledů a statistik  J 3 5 7 5 0,44 0,67 

J Tvorba pokladny v IS M 10 14 18 14 1,78 1,33 

K 

Zakoupení materiálu a 

technologií pro čipový 

systém 

L 1 2 3 2 0,11 0,33 

L 

Implementace čipového 

systému v prostředí sdílené 

dílny 

M 3 5 7 5 0,44 0,67 

M 
Propojení IS s čipovým 

systémem 
N 18 20 22 20 0,44 0,67 

N 
Dodělávky IS + jeho 

technické řešení 
O 8 10 12 10 0,44 0,67 

O 
Testování IS + následné 

úpravy 
P 12 14 16 14 0,44 0,67 

P Implementace IS - 3 5 7 5 0,44 0,67 
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Obrázek č. 26: Uzlově definovaný síťový graf – metoda PERT (Zdroj: Vlastní zpracování)
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3.5 Analýza rizik 

K tomu, aby provedení dané změny návrhu a implementace nového IS bylo úspěšné, je 

třeba provést analýzu možných rizik. Na tato rizika je třeba po dobu jeho životnosti 

nahlížet jako na možné nepříznivé okolnosti, které mohou mít na celkovou realizaci 

změny negativní vliv. V analýze rizik se opírám o skórovací metodu, která obsahuje fázi 

identifikace rizika, jeho ohodnocení a fázi návrhu opatření pro snížení daného rizika.  

V Tabulka č. 6 jsem provedla skórovací metodu, při které jsem identifikovala rizika, dále 

jsem použila kvantitativní hodnocení pravděpodobnosti výskytu (P) i závažnosti dopadu 

(D) daného rizika ve škále 1 až 10, kdy hodnota 1 značí nejnižší pravděpodobnost výskytu 

rizika a malou závažnost dopadu rizika a naopak hodnota 10 představuje největší 

pravděpodobnost výskytu rizika a jeho velkou závažnost dopadu. Násobením těchto 

hodnot jsem zapsala celkovou hodnotu rizika (H) a následně jsem uvedla opatření, které 

sníží stanovené riziko. 
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Tabulka č. 6: Analýza rizik – Skórovací metoda (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Identifikace P D H Opatření 

Technická rizika 

1. 

Nedostatečné 

zabezpečení 

systému 

3 9 27 

Zajištění zabezpečení vnitřní sítě, školení 

uživatelů v oblasti bezpečnosti, 

dostatečné zabezpečení databáze, 

dvoufázové přihlášení apod. 

2. 
Výskyt bugů v 

systému 
7 4 28 

Průběžná identifikace bugů a jejich 

následná oprava, debugging (ladění 

kódu) 

3. Ztráta dat 2 10 20 Pravidelné zálohování a zrcadlení serveru 

4. 
Chybějící 

funkcionality v IS 
4 4 16 

Důkladná rešerše potřeb uživatelů 

systému, jejich zhodnocení a zavedení 

5. 

Nedostačující 

výkon HW 

vybavení 

7 3 21 
Sledování vytížení HW vybavení a jeho 

včasné navýšení výkonu 

Finanční rizika 

6. 
Zpoždění termínu 

implementace IS 
8 7 56 

Dodržování termínů časového a 

obsahového plánu a stanovení dostatečné 

časové rezervy 

7. 
Překročení 

rozpočtu projektu 
7 5 35 

Důkladné provedení rozpočtu a vytvoření 

dostatečné finanční rezervy 

Personální rizika 

8. 

Systém nezvýší 

požadovanou 

efektivitu práce 

2 6 12 

Důkladné provedení analýzy současného 

stavu, informovanost a zaškolení 

pracovníků 

9. 

Nespokojenost 

uživatelů v rámci 

přehlednosti IS 

3 6 18 
Dodržení grafického návrhu IS, kvalitní 

UX, jednoduchost a přehlednost 

10. 

Nedostatečné 

využití IS 

zákazníky 

4 9 36 
Silný marketing a uživatelsky přívětivý 

IS 

11. 

Neschopnost 

pracovníků 

přizpůsobit se 

novému IS 

3 9 27 

Školení a informovanost pracovníků 

v rámci výhod IS, jeho funkcionalit, 

motivace pracovníků 

Obchodní rizika 

12. 

Nedodržení 

požadavků 

stanovených 

v koncepci IS 

3 7 21 
Srozumitelné zadání požadavků, jejich 

průběžná kontrola 



93 

3.5.1 Mapa rizik 

V této podkapitole na základě výstupů skórovací metody zobrazuji mapu rizik (viz Graf 

č. 1), která se skládá ze 4 kvadrantů: bezvýznamné riziko, běžné riziko, významné riziko 

a kritické riziko. Pozornost bychom měli věnovat převážně těm rizikům, které se nachází 

v kvadrantech významných a kritických rizik. Tyto rizika pak snižovat v podobě 

důkladných opatření, které jsem navrhla již v Tabulka č. 6. 

 

 

Graf č. 1: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Ekonomické ohodnocení 

V této kapitole ekonomicky ohodnocuji jednotlivé položky rozpočtu v rámci možné 

realizace celého projektu, které jsou následně zobrazeny v přehledné tabulce nákladů 

jednotlivých činností. Odhady nákladových položek byly provedeny za přítomnosti 

konzultanta IT oddělení dané společnosti a jsou pouze orientační a vychází z časového a 

obsahového plánu, který je zobrazený prostřednictvím síťového grafu. Je důležité 

zahrnout do rozpočtu i hardwarové vybavení, které je pro informační systém sdílené dílny 

podstatné. Výsledná cena se může lišit o vedlejší náklady spojené s implementací IS. 

Rozpočet byl dále stanoven na základě hodinového ohodnocení a počtu pracovníků, kteří 

na dané činnosti budou pracovat, následujícími částkami: 

• Návrh systému: cca 100 Kč/hod. (Předpokládaný počet pracovníků: 2) 

• Tvorba a vývoj systému: cca 200 Kč/hod. (Předpokládaný počet pracovníků: 2) 

• Implementace: cca 200 Kč/hod. (Předpokládaný počet pracovníků: 2) 

• Marketing: Oblast marketingu daného IS mají na starosti externí pracovníci a 

společnost jako celek i s novým IS propagují průběžně. Náklady na tuto položku jsou 

stanoveny fixně v ročním intervalu. 
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Tabulka č. 7: Ekonomické ohodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednotlivé části změny Odhad nákladů 

Návrh systému 44 800,00 Kč 

Technologické řešení 8 960 Kč 

Designové a UX řešení 26 880 Kč 

Bezpečnostní řešení 8 960 Kč 

Tvorba a vývoj systému 269 856 Kč 

Tvorba databáze 40 478 Kč 

Tvorba prostředí na straně serveru (backend) 121 435 Kč 

Tvorba prostředí na straně klienta (frontend) 107 943 Kč 

Implementace 96 800 Kč 

Nasazení + testování systému 46 080 Kč 

Uživatelská příručka 7 680 Kč 

Čipový systém + jeho implementace 35 360 Kč 

Školení pracovníků 7 680 Kč 

Marketing 10 000,00 Kč 

PPC kampaně 6 000,00 Kč 

Propagace na webových stránkách a sociálních sítích 4 000,00 Kč 

Celkem 421 456 Kč 

Rezerva 15 % 63 218 Kč 

Celkem s rezervou 484 674 Kč 

 

Po zohlednění veškerých rizik, které v daném projektu mohou nastat, jsem s pomocí 

konzultantů ze společnosti stanovila celkovou výši rezervy a rozpočtu projektu v hodnotě 

484 674 Kč. 
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3.6.1 Přínosy 

Dále je potřebné uvést přínosy implementace informačního systému pro sdílenou dílnu. 

Některé lze jednoduše kvantifikovat, a některé je poněkud obtížné takto určit, a ne 

všechny se dostaví ihned. Přínosy rozděluji na vyčíslitelné a nevyčíslitelné. 

 

Vyčíslitelné přínosy 

Klíčové vyčíslitelné přínosy implementace nového informačního systému pro sdílenou 

dílnu tvoří především ty, které jsou spojené s denní úsporou času zaměstnanců. 

Pracovníci uspoří čas především pomocí absence nepotřebné byrokracie a administrace, 

dále budou rychlejší ve zpracovávání, vyhledávání, sdílení a zálohování potřebných dat 

a informací, nebudou muset tak často komunikovat se zákazníky z důvodu jednotlivých 

rezervací apod., čímž dojde ke zvýšení produktivity práce a úspoře mnoha nákladů. Pro 

vyčíslení této úspory (časové i finanční) jsou stanoveny následující parametry:  

• 1 hodina práce jednoho zaměstnance je ohodnocena 200 Kč, 

• 1 kalendářní měsíc má v přepočtu 21,75 pracovních dní. 

Přínosy v rámci úspory času jsou rozdílné na základě jednotlivých oddělení. V následující 

tabulce jsem zobrazila měsíční časové úspory v jednotlivých odděleních a následně i 

finančně vyčíslila. 

 

Tabulka č. 8: Měsíční časové a finanční úspory (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oddělení 
Denní časová 

úspora 

Měsíční časová 

úspora 

Měsíční finanční 

úspora 

Vedení společnosti 0,5 hod. 10,88 hod. 2 176 Kč 

Ekonomické oddělení 2 hod. 43,50 hod. 8 700 Kč 

Oddělení výroby a 

poskytování služeb 
2,5 hod. 54,38 hod. 10 876 Kč 

IT oddělení 0,25 hod. 5,44 hod. 1 088 Kč 

Celkem 5,25 hod. 114,2 hod. 22 840 Kč 
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Hodinová měsíční úspora činí 114,2 hod., což pro společnost znamená finanční úsporu 

ve výši 22 840 Kč za 1 měsíc, tedy 274 080 Kč ročně. Společnost by tedy mohla počítat 

s návratností vložené investice zhruba do dvou let, ne-li méně, pokud bychom zahrnuli 

následující položky, které také z menší části tvoří vyčíslitelné přínosy. 

 

Do vyčíslitelných přínosů dále zahrnuji:  

• snížení nákladů v rámci kancelářských potřeb a vybavení, dále také úspora při 

tisku, či kopírování, prostoru při skladování papírových dokumentů apod., 

• snížení nákladů na komunikaci (interně, i externě) – sníží se potřeba využívat 

telefonickou komunikaci, 

• dále také zefektivnění podnikových procesů, což patří mezi ty složitěji vyčíslitelné 

přínosy, 

• nasbíraná data pro cílený marketing společnosti, která se také zahrnují mezi 

přínosy složitěji vyčíslitelné. 

 

Nevyčíslitelné přínosy 

Mezi nevyčíslitelné přínosy zahrnuji lepší informovanost vedení společnosti a jejich 

pracovníků v rámci sdílené dílny. Na základě těchto přesnějších informací bude vedení 

společnosti schopné rychleji a účelněji rozhodovat ohledně chodu společnosti. Dalším 

nepřímým přínosem, který souvisí se zvýšením spokojenosti zaměstnanců, je např. 

snížení stresové zátěže způsobené na základě automatizace procesů. Ke zvýšení 

spokojenosti nedojde pouze u pracovníků společnosti, ale také u jejich zákazníků. Za 

nevyčíslitelný přínos dále také považuji zvýšení atraktivity a zajímavosti společnosti, 

pomocí které se zvýší přísun nejen mladých progresivních pracovníků, ale také 

zákazníků. 
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Shrnutí přínosů 

Přínosy identifikované změny, tedy návrhu a implementace informačního systému pro 

sdílenou dílnu spočívají v automatizaci určitých procesů, které by vznikly při otevření 

sdílené dílny bez informačního systému. Tzn., že společnost si předem sníží náklady 

spojené se zaměstnanci, uspoří si čas s případnou administrací a byrokracií společnosti a 

investuje tak ušetřené náklady právě do informačního systému pro sdílenou dílnu, který 

je z hlediska doby návratnosti investice a dalších faktorů efektivnější a přínosnější. 

Informační systém bude na základě určitých výzkumů pro zákazníky uživatelsky 

přívětivější a sdílená dílna tím více dostupnější. Tato implementace dále povede ke 

zvýšení produktivity a efektivity práce a zajištění plynulého chodu sdílené dílny. Na 

základě sběru dat v informačním systému pak společnost bude schopna prostřednictvím 

určitých statistik zlepšit účelné rozhodování o chodu sdílené dílny a podpořit pak např. i 

s tím související cílený marketing společnosti, od čehož se bude odvíjet i stoupání 

konkurenceschopnosti subjektu.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navržení vhodného informačního systému pro 

společnost Temple of Creation s.r.o., který má zajistit snadné otevření sdílené dílny a její 

plynulý chod. Tento cíl jsem splnila na základě vypracování této práce rozdělené do tří 

hlavních částí. 

První z nich je zaměřena na teoretická východiska práce, která definují podklady pro 

analytickou a návrhovou část práce. 

Druhá část se skládá z analýzy současného stavu subjektu, která zkoumá vnější a vnitřní 

prostředí společnosti a analyzuje její informační systém jako celek. Sumarizováním 

veškerých výstupů z analýz vyplynulo, že stávající stav informačního systému v rámci 

vize a strategie společnosti do budoucna není dostačující, a to na základě absence 

informačního systému pro chod sdílené dílny. Závěr analytické části představuje nutnost 

provedení změny v podobě návrhu nového informačního systému pro sdílenou dílnu 

vybrané společnosti a jeho následné implementace.  

V návrhové části práce jsem zohlednila veškeré požadavky na informační systém a 

navrhla jej v podobě grafické, funkční i datové. Daný návrh informačního systému dále 

popisuji jako řízenou změnu s časovým a obsahovým plánem její realizace. Dále 

identifikuji možná rizika, která mohou mít pro společnost negativní dopad, a navrhuji 

určitá opatření pro snížení daných rizik. Závěrem návrhu vlastního řešení ekonomicky 

ohodnocuji řízenou změnu a uvádím přínosy jejího zavedení pro společnost. 

Implementace nově navrženého informačního systému pro sdílenou dílnu bude mít pro 

společnost pozitivní dopad v podobě automatizace určitých procesů, dostupnosti 

možností nabízených společností pro veřejnost, zvýšení produktivity a efektivity práce a 

zajištění plynulého chodu sdílené dílny. Díky kvalitním výstupům a statistickým údajům 

informačního systému bude společnost moci zlepšit rozhodování o chodu sdílené dílny, 

což bude mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, úspěšnosti společnosti a jejích 

příjmů, podle kterých bude kolísat doba návratnosti investice do nově navrženého 

informačního systému. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DBMS – Database management system – Systém řízení báze dat 

DDL – Data Definitiv Language – jazyk definující strukturu databáze 

DDoS – Distributed Denial of Service 

DOM – Document Object Model – objektový model dokumentu 

HTML – Hyper Text Markup Language 

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol 

IS – Informační systém 

IS/IT – Informační systém/Informační technologie 

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace 

zabývající se tvorbou norem 

JSS – JavaScript Style Sheets 

JSX – JavaScript XML 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PERT – Program Evaluation and Review Technique 

SBU – Strategic business unit – strategická obchodní jednotka 

SŘBD – Systém řízení báze dat 

SWOT – Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb ve společnosti 

ToC Grid – Nově vyvíjející se informační systém pro chod sdílené dílny 
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