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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení aktuálního stavu informačního systému 

malého podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. 

Druhá část analyzuje současnou situaci ve společnosti, hodnotí kvalitu jejího informačního systému 

a identifikuje možná rizika. Obsahem poslední části jsou návrhy na zlepšení stávající situace a jejich 

ekonomické zhodnocení. 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the analysis and assessment of current condition of information 

system in small company. The thesis is divided into three parts. The first part is focused on the 

theoretical basis. The second part analyses the current situation in the company, assesses quality 

of its information system and identifies possible risks. The content of the last part are suggestions 

for improving the current situation and their economic evaluation. 

Klíčová slova 

Informační systém, McKinsey 7S, SWOT, analýza HOS8, analýza rizik 
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ÚVOD 

V dnešní době jsou informační systémy všude kolem nás a tvoří tak nedílnou součást našeho 

běžného života. Nepoužívají je jen obchodní společnosti, ale i veřejné instituce. Obecně můžeme 

říct, že všude slouží k ukládání, zpracovávání a poskytování informací. Bez jejich pomoci by 

obchodní společnosti nezvládly plánovat a řídit své zásoby, stát by nemohl vybírat daně a 

nemocnice by neměli kompletní přehled informací o pacientech. Proto aby to bylo všechno možné 

je nutné, aby byl informační systém správně navržen, obsahoval relevantní a aktuální informace. 

Na to samozřejmě mají vliv samotní uživatelé těchto systému, u kterých záleží, jak s nimi dokážou 

efektivně pracovat. Tudíž bez správného a kvalitního zaškolení zaměstnanců nebudou moci 

využívat veškeré dostupné možnosti systému a může tak dojít k informačnímu šumu. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými východisky práce, 

důležitými k pochopení problematiky, která je v práci řešena. Teoretická část nejprve definuje 

informační systém na složky a rozdělení systému, na které navazují metody a možnosti analýzy 

systémů. Závěr první části obsahuje definici a metodu analýzy rizik. 

Druhá část je analytická, kde je nejprve detailněji představen vybraný podnik s možnými kritickými 

faktory, které byli analyzovány pomocí metody 7S. Na to navazuje popis současného stavu 

zkoumaného informačního systému, který je podroben analýze pomocí metody HOS8. Výsledkem 

těchto analýz je SWOT matice, ze které vyplývají oblasti nutné ke zlepšení a možné příležitosti k 

rozvoji. Na závěr této části se věnuji analýze rizik zjištěných v předcházejících analýzách. 

V poslední části se zabývám vhodnými návrhy řešení rizik z analytického hlediska, které by měly 

vést k snížení nebo eliminaci na přijatelnou úroveň. V závěru této části je celkové ekonomické 

zhodnocení návrhů řešení. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je posouzení aktuálního stavu informačního systému u vybrané 

společnosti a jeho efektivita. Zároveň se zaměřím na analýzu rizik vycházejících z rozboru 

informačního systému a navrhnu opatření, která pomohou ke zlepšení aktuální situace a k snížení 

nebo eliminaci rizik. 

Potřebné informace a poznatky k zhodnocení informačního systému budou získány 

prostřednictvím konzultace s majitelem a zaměstnanci posuzované společnosti. V práci budou 

využity teoretické znalosti získané studiem oboru a samostatným studiem odborné literatury, která 

je obsažena v teoretických východiscích práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části se zabývám informačním systémem, metodami analýzy informačního systému a 

rizikem. V části zabývající se informačním systémem, se věnuji skladbě informačního systému a 

jeho rozdělením z pohledu úrovně řízení. Druhá část je zaměřena na metody, které slouží k 

posouzení stavu informačního systému. Poslední část je věnována riziku, a to jeho definicí, 

analýzou a metodami analýzy rizik. 

1.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Definice informačních systému je popsána v řadě publikací rozdílně. Jedna z nich je od pana prof. 

Molnára, jenž vnímá informační systém jako systém, který je souborem technických prostředků, 

lidí a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchovávání dat s cílem jejich prezentace 

informací pro potřebu uživatelů činných v systémech řízení (3). 

Další definice informačních systémů je od pana doc. Kocha. Popisuje informační systém jako 

množinu prvků, které mají mezi sebou vazby, a které jsou charakteristické svým  

určitým chováním (4). 

S informačním systémem je úzce provázán výraz informační technologie, který je definován jako 

všeobecný název technologií souvisejících se získáváním, uchováním, výměnou, zpřístupňováním 

a zpracováním informací. Vztah mezi informačním systémem a informačními technologiemi 

chápeme tak, že informační systém představuje potřebu informací (definování informačních 

požadavků na aplikace), zatím co informační technologie se zaměřují na dodávku informací 

(vytvoření konkrétní aplikace) (3). 
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1.1.1 Složky informačního systému 

„Složky informačního systému jsou součásti, prostředky, ze kterých se informační systém skládá, které 

určují spolu s vazbami mezi nimi chování informačního systému, jeho parametry, kvalitu poskytovaných 

služeb a bezpečnost informačního systému.“ (5, s. 2) 

Informační systém se skládá z následujících 5 částí: 

• HW (hardware) je výkonná výpočetní a komunikační technika, 

• SW (software) je vhodné programové vybavení, 

• DW (dataware) jsou správná data, 

• PW (peopleware) jsou informačně gramotní pracovníci, 

• OW (orgware) je vhodná a správná organizace IS/IT (6, s. 10-11). 

 

Obr. 1: Složky informačního systému (6) 

K správnému nasazení a využívání podnikového informačního systému je důležité co 

nejkomplexnější vnímání. Potřebné je porozumět informačnímu systému z technologického 

pohledu, z pohledu různých skupin uživatelů a z pohledu procesního uspořádání podniku (2). 

  

IS = HW + SW + DW + PW + OW 
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1.1.2 Rozdělení IS z pohledu úrovně řízení 

V podniku můžeme nalézt několik úrovní řízení, z nichž každý vyžaduje vlastní způsob zpracování 

informací. Proto zde došlo ke zjednodušení jakési standardizaci, které odpovídá členění 

managementu na nižší, střední a vrcholový management. Tato standardizace je zobrazována jako 

pyramida rozdělená do tří úrovní podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické 

nebo strategické řídicí úrovni (7). 

EDI OIS

EIS

MIS DSS

ERPTPS

Strategická

Taktická

Operativní
 

Obr. 2: Pyramida zobrazující IS z pohledu úrovně řízení (4) 

Skutečná podoba informačního systému je ovlivněna dalšími faktory. Zaměření činnosti 

společnosti ovlivňuje vrstvu operativního řízení podniku. Organizační struktura spoluvytváří 

způsob komunikace mezi řídicími pracovníky. Dále je důležité brát v úvahu rozmístění jednotlivých 

pracovišť podniku a umístění některých pracovišť na území jiných států (7). 
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EDI (Electronic Data Interchange) 

Standartní aplikace pro elektronickou výměnu dat s okolím podniku, jako jsou např. zákazníci, 

banky a dodavatelé (4). 

OIS (Office Information System) 

Jde o subsystém, který obsahuje sadu aplikací pro běžnou administrativní práci pomocí 

standardních kancelářských a komunikačních prostředků. Používají se zde textové editory, 

plánovací kalendář, poštovní klient a další (4). 

TPS (Transaction System) 

Předchůdcem byly klasické dávkovací systémy. Tyto systémy sloužili např. k mzdové agendě, kde 

získaná data byla zpracována jako dávka. Představuje základní činnosti podniku na operativní 

úrovni. Řešení transakčního systému se odvíjí od samotného zaměření podniku s ohledem na jeho 

činnosti. Rozlišujeme, jestli se jedná o výrobní, dopravní, obchodní podnik, ale i jestli je výroba 

kusová, kontinuální a další. U databázových systémů jsou transakční systémy známé pod názvem 

OLTP (On-Line Transaction Processing) (7). 

Používané dílčí části TSP jsou  

• CAD (Computer Aided Design) – systémy na podporu technické přípravy, 

• CAM (Computer Aided Manufacture) - automatizovaná podpora řízení výrobních procesů, 

• CAQ (Computer Aided Quality) - kontrola procesu výroby a kvality produkce,  

• CAP (Computer Aided Planning) - automatizace plánování (7). 
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ERP (Enterprise Resource Planning) 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a 

řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci na výstupy), a to na všech 

úrovních, od operativní až po strategickou.“ (1, s. 148) 

Cílem systému jsou důležité podnikové procesy, kterými jsou výroba, logistika, lidské zdroje a 

ekonomika (1). 

Základní vlastnosti ERP systémů: 

• sjednocení a automatizace hlavních podnikových procesů, 

• předání dat, postupů a jejich normalizace v celém podniku, 

• produkovat a zpřístupňovat informace v reálném čase, 

• možnost zpracovávat historická data (1). 

ERP systémy rozdělujeme podle toho, jak dokážou pokrýt čtyři důležité interní procesy podniku. 

Rozlišujeme interní procesy výroby, logistiky, personalistiky a ekonomiky (1).  

• All-in-One – slouží k pokrytí všech důležitých interních procesů, mají vysokou úroveň integrace a 

dostačují pro většinu organizací, nevýhodou systému je nákladná úprava a nižší funkcionalita (1). 

• Best-of-Breed – systémy jsou orientovány na specifické procesy nebo obory, nemusí pokrývat 

všechny klíčové procesy, výhodou je špičková detailní funkcionalita, nevýhodou může být obtížnější 

koordinace procesů a nutnost řešit více IT projektů (1).  

• Lite ERP – zjednodušená verze standardního ERP systému zaměřená hlavně na trh malých a 

středně velkých firem, výhodou je nižší cena a orientace na rychlou implementaci, nepříznivé je 

omezení ve funkcionalitě, počtu uživatelů a možnostech rozšíření (1).  
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MIS (Management Information Systems) 

Tento systém využívá data TPS z operativní vrstvy ke kontrole a řízení základních podnikových 

aktivit. Slouží k taktickému řízení. Na systém jsou kladeny přísné nároky v oblasti zajištění 

dostupnosti, bezpečnosti, zálohování a archivace dat. Nejčastěji využívané činnosti manažerského 

informačního systému jsou evidence procesů a zpracování ekonomických analýz (7). 

DSS (Decision Support Systems) 

DSS slouží manažerům při rozhodování. Tvoří přechod mezi MIS a EIS, využívá se tedy v taktickém 

a strategickém řízení. Nejčastěji se s ním setkáme ve středním managementu. Lze v něm snadno 

vytvářet rozličné analýzy dat. Výsledkem systému může být rozbor variant nebo analýza rizik (4). 

EIS (Executive Information Systems) 

Systém využívaný na vrcholové úrovni pro strategické řízení. Soustřeďuje se na větší časové rozpětí 

do minulosti a budoucnosti. Zpracovávají veškerá data z nižších vrstev informačního systému tak i 

externí data (7). 

Získávají data ze systémů: 

• TPS – transakční systém, 

• MIS – řízení podnikových aktivit, 

• DSS – rozhodování a plánování (7). 

U těchto dat se vytvářejí komplexní analýzy současného stavu, budoucího vývoje, prognózy a 

trendy. Systém podporuje tvorbu nových pohledů na data, jejich agregaci a řazení do nových 

souvislostí, vytváření časových řad a hledání vzájemných vazeb. K tomuto účelu jsou využívané 

specializované nástroje Business Intelligence, jako je OLAP nebo Data Mining. Výsledná data by 

měla vést k podpoře rozhodování vrcholového managmentu (7). 
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1.2 METODY ANALÝZY IS 

Tato kapitola obsahuje jednotlivé analytické metody pro posouzení stavu informačního systému, 

které budou použity následně v práci. 

1.2.1 Analýza 7S 

Analýzu 7S vytvořili pracovníci konzultační firmy McKinsey v sedmdesátých letech, aby sloužil 

manažerům k analýze vnitřního prostředí firmy. Podle níž lze určit klíčové faktory úspěchu firmy 

při realizaci podnikové strategie. K tomu je nutné se na organizaci dívat, jako na množinu sedmi 

základních faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak 

bude nastavená podniková strategie naplněna. Model je znám pod jménem „7S“, protože je v něm 

zahrnuto sedm níže uvedených faktorů, jejich názvy začínají v angličtině písmenem S (15, 16). 

 

Obr. 3: Rozdělení Analýzy 7S  

(vlastní zpracování)  

Strategie 

Definuje, jaké postupy organizace využívá k dosažení svých vizí. Stejně tak se zaměřuje na využití 

svých silných a slabých stránek a reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru podnikání (15). 

Struktura 

V modelu je chápána jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací (16). 

Systémy 

Jedná se o formální a neformální procedury a systémy, které slouží pro každodenní funkčnost 

společnosti. Můžeme mezi ně zahrnout například manažerské informační systémy, komunikační 

systémy, kontrolní systémy, systém plánování, atd (15). 
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Sdílené hodnoty 

Odráží se v nich základní skutečnosti, ideje a principy, které dodržují pracovníci a někteří další 

stakeholders zainteresovanými na úspěchu firmy. Ve většině fungujících organizacích jsou základní 

sdílené hodnoty vyjádřeny v misích (16). 

Schopnosti 

V podstatě se jedná o to, co společnost dělá nejlépe, tedy jaké znalosti a kompetence uvnitř 

organizace zaměstnanci mají. Přitom se nejedná jen o prostý součet kvalit jednotlivých pracovníků, 

ale bereme v úvahu kladné i záporné součinné efekty nastavené úrovní organizace práce a 

řízením (16). 

Spolupracovníci 

Jedná se o lidské zdroje, které společnost potřebuje. Zahrnuje metody rozvoje a školení pracovníků, 

vztahy mezi zaměstnanci, funkce, motivace a chování vůči firmě. Rozlišujeme kvantifikovatelné 

aspekty (systém motivace a odměňování, systém zvyšování kvalifikace) a nekvantifikovatelné 

aspekty (postoje a loajalita vůči firmě) (15). 

Styl 

Zahrnuje metody a postupy, které managment využívá k řízení a k řešení nenadálých problémů. Ve 

většině společnostech najdeme rozdíly mezi formálním a neformálním typem řízením. Myšleno 

rozdílí, mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích a předpisech, a tím, co managment 

skutečně dělá (15). 
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Na následujícím obrázku je vidět analýza 7S, kde elipsy zelené barvy představují tvrdé atributy a 

modré elipsy označují měkké atributy. Tyto atributy jsou mezi sebou vzájemně propojeny a tím 

ovlivňují úspěch celé společnosti. 

 

Obr. 4: Analýza 7S (vlastní zpracování)  
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1.2.2 SWOT analýza 

Cílem analýzy je zjistit, jak současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa jsou schopna 

se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí (14). 

Název SWOT je odvozen od počátečních písmen anglických názvů: 

• „S = Strenghts = Silné stránky,  

• W = Weaknesses = Slabé stránky, 

• O = Opportunities = Příležitosti, 

• T = Threats = Hrozby.“ (13, s. 155) 

SWOT analýza se skládá z původně dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Vhodné je začít 

analýzou OT (příležitostí a hrozeb), která analyzuje společnost z vnějšího prostředí, a to jak 

makroprostředí, tak i mikroprostředí. Následně navazuje analýza SW, která se zabývá vnitřním 

prostředím společnosti (14). 

 

Obr. 5: SWOT matice (14, s. 103) 

  



22 

1.2.3 Metoda HOS 8 

Metoda HOS 8 nám udává ucelený obraz na informační sytém podniku, který je hodnocen z 

pohledu osmi klíčových oblastí (4).   

Mezi těchto osm oblastí řadíme: 

• Hardware (HW), 

• Software (SW), 

• Orgware (OW), 

• Peopleware (PW), 

• Dataware (DW), 

• Customers (CU), 

• Suppliers (SU), 

• Management IS (MA) (4). 

HW – „v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti 

se softwarem.“ (4, s. 60)  

SW – „tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti používání a 

ovládání.“  (4, s. 60) 

OW – „oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené pracovní 

postupy.“ (4, s. 60) 

PW – „oblast zahrnuje zkoumání uživatele informačních systémů ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k 

jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade 

za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či míru jejich schopností.“ (4, s. 60) 

DW – „oblast zkoumá data uložená a používaná v informačním systému ve vztahu k jejich dostupnosti, 

správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit množství dat uložených v informačním 

systému či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem 

jsou spravována.“ (4, s. 60) 
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CU – „předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační systém zákazníkům poskytovat a jak je 

tato oblast řízena. Vymezení zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou 

to být zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného 

informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale 

způsob řízení této oblasti v podniku.“ (4, s. 61)  

SU – „předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato 

oblast řízena. Vymezení dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli 

mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví podnikatelé služeb, výrobků a 

informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného 

podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního systému vzhledem k  

dodavatelům.“ (4, s. 61)  

MA – „tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, důslednosti 

uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního systému. Metoda HOS 8 

si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS.“ (4, s. 61) 

Postupuje se tak, že zaměstnanci pracující s informačním systémem odpoví na kontrolní otázky 

z každé oblasti. Odpovědi jsou následně vyhodnoceny pomocí stanoveného klíče. Výsledek 

obsahuje slovní a grafické vyjádření o celkovém stavu jednotlivých oblastí (4).  

Jednou z nevýhod metody je, že výsledky jsou závislé na subjektivních odpovědích na kontrolní 

otázky (4).  
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1.3 RIZIKO 

Riziko je pojem, který byl pravděpodobně používán již v 17. století při námořních plavbách. Vychází 

ze slova risico, které je původem z italštiny a označovalo úskalí, kterému se mořeplavci museli 

vyhýbat. Dnes je možné výraz chápat v širším kontextu jako vystavení se nepříznivým okolnostem. 

Univerzální definice, která by byla uznávaná neexistuje (9).   

Dle pana Tichého lze riziko chápat podle technických definic: 

• „nejistota vztahující se k újmě, 

• nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem události, 

• nebezpečí, po jehož realizaci dochází k újmě, 

• pravděpodobnost vzniku příslušné újmy, 

• kombinace pravděpodobnosti a škody, 

• možnost zisku nebo ztráty při investování.“ (8, s. 16) 

V rámci práce budeme chápat riziko jako možnost, že dojde s určitou pravděpodobností k 

nežádoucí události, která se odlišuje od předpokládaného průběhu. Můžeme jej vyjádřit vztahem 

R = p * D, kde p je pravděpodobnost, že nastane nežádoucí jev a D znamená důsledek nežádoucího 

jevu (9). 

Riziko se často zaměňuje či se překrývá s pojmem nebezpečí. Nebezpečí je někdy též označováno 

jako hrozba, podmíněna člověkem nebo přírodou, která je pro zdroj nebezpečí potenciálem, že na 

rizikové entitě dojde k negativní události. Jedná se o subjektivní, verbální nebo číselné hodnocení 

závažnosti daného nebezpečí. Riziko je definována v domluvených jednotkách (10). 
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1.3.1 Analýza rizik 

Analýza rizik je důležitou součástí při rozhodováni o riziku, patří tedy k základním procesům 

v managmentu rizik. Cílem je získat dostatek informací pro ovládání a rozhodování o riziku (8). 

Pan profesor Rais popisuje analýzu rizik jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti (9).  

Proces analýzy rizik zahrnuje tři klíčové faktory: plánování, posouzení rizik a snížení rizik (12).  

Analýza rizik nejčastěji obsahuje: 

• „Identifikace aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní; 

• Stanovení hodnoty aktiva – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, ohodnocení 

možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování subjektu; 

• Identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit negativně 

hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení hrozeb; 

• Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu hrozby 

a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě.“ (9, s. 95) 

Samozřejmě nejsme schopni při analýze rizik snížit všechna rizika na nulu, jelikož by to bylo 

finančně náročné a podepsalo by se to na funkčnosti daného subjektu. Proto je důležité si před 

samotným začátkem analýzy stanovit úroveň rizik, které jsme schopni akceptovat. Tato rizika 

označujeme jako zbytková. Na základě jejich analýzy vybíráme konkrétní přístup a metodu analýzy 

rizik (9). 
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1.3.2 Metody analýzy rizik 

Rozlišujeme dva základní typy vyjádření veličin analýzy rizik, a to kvalitativní a kvantitativní metodu. 

Můžeme se setkat z jednou z těchto metod nebo s kombinací obou variant (9). 

Kvalitativní metody 

„Kvalitativní metody se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (např. obodovaná <1 až 

10>, nebo určena pravděpodobností <0; 1> nebo slovně <malé, střední, velké>). Úroveň je určována 

obvykle kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale i více subjektivní.“  

(11, s. 67) 

Příkladem kvalitativního postupu je metoda účelových interview označovaná jako Delphi. Delphi 

pro analýzu využívá soubory otázek diskutovaných na účelových pohovorech (9). 

Kvantitativní metody 

„Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího 

dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech, například „tisíce Kč“. Nejčastěji je riziko 

vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty, která je vyjádřena finanční částkou. Kvantitativní metody 

jsou více exaktní, než kvalitativní; jejich provedení sice vyžaduje více času a úsilí, poskytují však finanční 

vyjádření rizik, které výhodnější pro jejich zvládání.“ (11, s. 67) 

Příkladem kvantitativní metody je CRAMM, MELISA a Monte Carlo (9). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce slouží k představení vybrané společnosti. Součástí rozboru daného stavu je analýza 

vnitřního prostředí 7S k určení kritických prvků společnosti. Na analýzu 7S navazuje popis 

současného stavu infomačního systému, který vychází s podkladů a informací, které jsem získal 

prostřednictvím komunikace s majitelem a zaměstnanci společnosti. Následně jsem tyto poznatky 

využil pro zpracování analýzy IS metodou HOS8 a k sestavení SWOT analýzy společnosti. V závěru 

analytické části jsem z předchozích analýz identifikoval možná rizika, které jsem následně pomocí 

analýzy rizik ohodnotil podle kritéria závažnosti. 

2.1 PŘEDSTAVENÍ ZKOUMANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost, kterou jsem si vybral ke zpracování diplomové práce, si přeje z důvodu utajení 

informací nezveřejňovat svůj název. Z tohoto důvodu společnost vystupuje v mé práci pod 

fiktivním názvem ABC. 

Společnost vznikla na jaře v roce 1999 zápisem do obchodního rejstříku v Brně. Od začátku provozu 

podnik zajištuje kompletní mechanické práce což zahrnuje: opravy motorů, brzdových systémů, 

převodovek, výměna skel, výfuků, tlumičů, výměna kapalin, pneumatik atd. Dále provádí veškeré 

karosářské práce, preventivní kontroly, údržbu motorových vozidel a servisní služby především 

značek Renault a Dacia (17).  

V dalších letech do oboru podnikání společnosti přibyl nákup a prodej náhradních dílů a ostatních 

příslušenství pro motorová vozidla, a to formou kamenné prodejny a internetového obchodu. Před 

rokem z důvodu nízkých tržeb a vysokých provozních nákladů byla kamenná prodejna zrušena a 

přemístěna do budovy autoservisu (17). 

V současnosti společnost nabízí zprostředkování prodeje automobilů Dacia a Renault (17). 
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2.2 ANALÝZA 7S 

Pro určení a hodnocení kritických faktorů společnosti ABC jsem využil analytickou metodu 

McKinseyho modelu 7S, který patří mezi modely kritických faktorů úspěchu. Jak samotný název 

napovídá, jedná se o sedmi prvkový model. Je to o oblast strategie, struktura, spolupracovníci, styl 

vedení, systémy, schopnosti a sdílené hodnoty. V této části jsou popsány jednotlivé oblasti. 

2.2.1 Strategie 

Hlavním cílem společnosti je udržet finanční stabilitu a tím i nadále zůstat na trhu, který je vysoce 

konkurenční z hlediska cenové politiky. Mezi další cíle podnikáni patří rozšiřovat doplňkové 

činnosti, nabízené služby, a tak potenciálně získávat nové zákazníky.  

K dosažení těchto cílů bude zapotřebí prostřednictvím marketingu budovat ještě větší povědomí o 

společnosti a udržet kvalitně technicky vybavené zaměstnance, nadále je seznamovat s novými 

technologiemi, které postupně prostupují do světa automobilů.  

Z hlediska dlouhodobých cílů společnosti je najít nové mladší zaměstnance s patřičným odborným 

vzděláním, kterých je aktuálně na trhu práce málo. Z toho důvodu bylo nutno navázat spolupráci 

se středním učilištěm automobilním a začít získávat mladé – budoucí automechaniky formou stáží 

a brigád v době prázdnin, aby se zdokonalili pod dohledem zkušených odborníků s dlouholetou 

praxí. A tak se postupně zdokonalit a připravit na své budoucí povolání. 
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2.2.2 Struktura 

Vnitropodnikové činnosti jsou ve společnosti rozděleny do tří středisek, z nichž každé má svou 

specifickou roli při obsluhování zákazníků. Společnost je rozdělena na autoservis, do kterého 

spadají automechanici. V obchodním oddělením najdeme prodejce, který zajištuje prodej nových 

vozů včetně jejich předání a zároveň má na starost nákup a prodej náhradních dílů. Poslední 

samostatnou sekcí je administrativní oddělení, kde pracuje účetní a administrativní pracovníci, 

kteří zajištují technický a ekonomický provoz firmy. Jako statutární orgán společnosti vystupuje v 

roli jednatele a současně ředitele jedna osoba. Zároveň společnost má externí zaměstnance, které 

si najímá např. právní poradce, sezonní pracovníky apod. 

 
Obr. 6: Organizační struktura společnosti  

(vlastní zpracování)  

 
  



30 

2.2.3 Spolupracovníci 

Vztahy mezi zaměstnanci jsou velice přátelské, nejsou mezi nimi konflikty, to vede k větší 

spokojenosti na pracovišti. Jelikož se nejedná o velký podnik, všichni zaměstnanci se mezi sebou 

dobře znají. Většina zaměstnanců zde pracuje již od založení společnosti. Zaměstnavatel se snaží 

poskytovat svým zaměstnancům finanční a pracovní zázemí. Stmelení probíhá na každoročních 

teambuildingech pod hlavičkou hlavního importéra a pravidelných každoročních setkání pod 

záštitou značky. 

Ve společnosti všichni stálí zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr a zaměstnanci při 

sezonních výpomocí na vedlejší pracovní poměr (dohodu o provedení pracovní činnosti). 

Cílem společnosti do budoucna je získat nové kvalifikované zaměstnance, jak jsem již nastínil ve 

strategii společnosti.  

2.2.4 Styl vedení 

Společnost má jednoho majitele, ale to neznamená, že je řízena direktivním způsobem. Ve 

společnosti jsou vítány jakékoliv názory, návrhy, inovace ze stran zaměstnanců, které by zvedly zisk 

a produktivitu práce. Každý zaměstnanec se může podílet alespoň z části na rozvoji společnosti. 

Styl řízení je demokratický, i když při závěrečném rozhodnutí má ředitel a majitel v jedné osobě 

konečné slovo. 

2.2.5 Systémy 

Společnost ABC s.r.o. využívá ke komunikaci a práci se svými zákazníky internetové stránky, e-mail, 

telefon a osobní kontakt.  

Internetový obchod, který podnik provozoval je v době psaní práce mimo provoz. Aktuálně se hledá 

východisko, které by nahradilo předchozí skladbu internetového obchodu, postaveného na 

platformě Ekonstruktér. Dosavadní řešení bylo pro podnik vyhovující, ale společnost, která to měla 

na starost skončila se svojí činností podpory systému.  
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Objednání k servisní kontrole nebo k opravě vozidla probíhá formou komunikace přes telefon, 

popřípadě osobní konzultací. Servis probíhá tak, že zákazník objednaný na požadovanou hodinu 

je seznámen s cenou a dobou trvání práce. Pro zajištění mobility zákazníka po dobu opravy, nebo 

jeho pravidelné údržby je možno zapůjčení náhradního vozidla osobního či dodávkového za 

výhodných podmínek. 

K objednání náhradních dílů využívají zákazníci e-mail nebo telefon a v minulosti vytvářeli 

objednávky přes internetový obchod.  

Propagaci má společnost zajištěnou formou nabídek na inzertních portálech, inzercí na 

příjezdových komunikací k podniku a na budově společnosti. 

2.2.6 Schopnosti 

Pro jednotlivé pracovní funkce ve společnosti je zapotřebí, aby zaměstnanec disponoval 

odbornými znalostmi a zkušenostmi v daném oboru. Při uvedení nového modelu vozu na trh je 

zaměstnancům umožněno školení, na kterém se seznámí s novými integrovanými technologiemi, 

s náhradními díly a prací nutnou k jejich výměně a servisní péčí předepsanou výrobcem.  

Zároveň je zapotřebí, aby samotný zaměstnanec měl zapálení pro danou věc a chuť se dál 

sebevzdělávat. 

2.2.7 Sdílené hodnoty 

Všichni zaměstnanci společnosti ABC s.r.o. sdílí stejné cíle, se kterými se ztotožňují. Společnost se 

dlouhodobě snaží udržet své nabízené služby v požadované kvalitě a ve sjednaných termínech.  

U každého zaměstnance je požadováno slušné chování, vstřícné vystupování a spolehlivost při 

komunikaci se zákazníkem nebo dodavatelem.  

  



32 

2.3 SOUČASNÝ STAV IS 

Společnost ke své každodenní činnosti využívá pět stolních počítačů, jeden notebook a jeden 

netbook. Stolní počítače jsou osazeny procesory Intel Core I3 a Intel Core I5 z druhé a třetí 

generace. Na zmíněných počítačích běží licencovaný operační systém Microsoft Windows 10 Home 

v 64 bytové verzi, který byl zdarma upgradován z Windows 7. Na dílně je využíván notebook 

s procesorem Intel Core I5, který pracuje na operačním systému Microsoft Windows 10 Home v 64 

bytové verzi, který je využíván pro každodenní práci automechaniků. Zároveň je používán netbook 

s procesorem Intel Atom a operačním systémem Windows XP, který slouží automechanikům pro 

diagnostiku vozidel.   

Pro práci s dokumenty se ve společnosti využívá sada kancelářských aplikací Microsoft Office.  

Na každém počítači, který je připojen v síti, je nainstalován antivirový program Avast Antivirus od 

společnosti AVAST Software s.r.o.  

Celá budova společnosti je pokryta bezdrátovým internetem pomocí Wi-Fi a opakovače s WPA2 

zabezpečením. Stolní počítače jsou připojeny k internetu pomocí kabelové přípojky. Poskytovatel 

internetu garantuje rychlost sítě až 50Mb/s. 

Vzhledem k tomu, že společnost obchoduje s náhradními díly, je povinna elektronicky evidovat 

tržbu. Z toho to důvodu společnost vlastní malou přenosnou pokladnu Euro-50 TEi Mini od 

společnosti ELCOM. 

 

Obr. 7: Registrační pokladna (18) 
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Další výbavou kanceláře společnosti jsou mobilní telefony, pevná linka s neomezeným voláním. 

Součásti výbavy kanceláře a laserová tiskárna Brother DCP-L3550CDW pro barevný tisk. 

Ke každodenní činnosti společnost potřebuje specializované programy na vyhledání náhradních 

dílů. K tomu to účelu podniku slouží online platforma dílů Partslink24 a ke starším modelů 

Dialogys. Daný díl se vybírá podle VIN kódu vozidla, zadaného do systému. Následně se podle bližší 

specifikace na počítači zobrazí, zda je dostupný, ve kterém skladě, doba dodání a cena.  

V počítači je samostatná sekce, kde se daný díl objedná. Pokud se nachází v centrálním skladě 

v Budapešti, díl dochází do 24 hodin. Jedná-li se o díl blíže specifikovaný, dochází k objednání 

z výrobního závodu. Vyřízení zakázky se pohybuje kolem deseti dnů, podle dostupnosti daného 

dílu.  

Problém jsou vozy starší deseti let, kdy už dané výrobní závody přestávají nebo omezují výrobu 

náhradních dílů. Pak se prodlužuje doba dodání až na 2 měsíce. Z toho důvodu výrobce doporučuje 

výměnu vozidla staršího 20 let (už se nevyrábí náhradní díly).  

 

Obr. 8: Prostředí Partslink24 (vlastní zpracování)  
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2.4 ANALÝZA HOS8 

V této části si rozebereme informační systém pomocí analýzy HOS 8. Cílem vybrané metody je 

posouzení informačního systému společnosti na základě osmi klíčových oblastí (HW, SW, OW, PW, 

DW, zákazníci, dodavatelé a management IS). Metoda probíhá formou dotazování na otázky 

z jednotlivých oblastí. Výsledkem je vyhodnocení jednotlivých oblastí a tím určení největších slabin 

informačního systému. 

2.4.1 Hardware 

Společnost má ve své kanceláři počítače, které jsou staré 5 až 7 let. Některé počítače by chtěl majitel 

vyměnit, jelikož si zaměstnanci stěžují na jejich zdlouhavé načítání a občasné sekání. To se však 

týká stolních počítačů. Na dílně je notebook, který je zhruba 2 roky starý a pro práci mechaniků je 

zatím dostačující. Dále se ve firmě nachází tiskárna, ke které mají přístup všichni zaměstnanci a 

práce s ní je zatím bezproblémová. 

2.4.2 Software 

Společnost má na všech počítačích nainstalovaný operační systém Microsoft Windows 10 Pro 64 

bit, který je pravidelně aktualizován. V podniku je ještě netbook, na kterém pracuje operační 

systém Windows XP a podpora tohoto systému ze strany Microsoftu skončila v roce 2014. Jelikož 

společnost počítač nemá zapojený v sítí, nepředstavuje to pro ni žádné bezpečnostní riziko. 

Z tohoto pohledu je na tom programové vybavení v pořádku. 

2.4.3 Orgware 

Ve společnosti nejsou nastavená pravidla pro práci se systémy nebo specifické pracovní postupy. 

Všichni zaměstnanci mají přístup do všech systému. Žádný z počítačů není zaheslovaný a přístup 

k nim má tedy kdokoliv. Případné napadení počítačů škodlivým obsahem z externího zdroje  

(flash disk nebo externí disk) je blokované nainstalovaným antivirovým programem. Celkově ve 

společnosti panuje důvěra v zaměstnance a není obava ze zneužití práv.  

  



35 

2.4.4 Peopleware 

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v jednotlivých programech podle potřeby vzhledem 

k jejich pracovní profesi. Stálí pracovníci společnosti jsou vzděláváni formou školení určitého 

produktu od konkrétního výrobce, nebo od externích spolupracovníků, kteří se starají o 

bezproblémový chod hardwaru a softwaru ve společnosti. Minulý rok probíhalo zaškolení 

zaměstnanců na informační systém Partslink24, které měli na starost školitelé od dodavatele. 

2.4.5 Dataware 

Data ve společnosti jsou uložena na pevných discích v počítači podle toho, kdo s těmito daty 

pracuje a vytváří je. To znamená, že k některým datům je možný přístup jen z jednoho počítače a 

následně s nimi pracovat podle potřeby. Ostatní data, se kterými pracuje větší okruh zaměstnanců 

jsou přeposílaná emailovou komunikací nebo přenášena přes externí paměťová media. Zároveň je 

většina dat archivována papírovou formou jako jsou (vydané faktury, přijaté faktury, objednávky, 

dodejky), ke kterým mají přistup zaměstnanci obchodního oddělení.  

2.4.6 Zákazníci 

Společnost nabízí svým potencionálním zákazníkům na svých webových stránkách jen hrubý 

přehled nabízených produktů a služeb. Bližší informace, případné objednání je zapotřebí provést 

telefonicky nebo emailem.  

V minulosti bylo možné se na webu registrovat a následně vytvářet objednávky na  

e-shopu bez nutnosti komunikace. V tomto ohledu společnost aktuálně zaostává za konkurencí. 

Vedení společnosti plánuje současný nedostatek do budoucna vyřešit. 

2.4.7 Dodavatelé 

Společnost skoro denně využívá informační systémy od svých dodavatelů náhradních dílů. Na 

většině z nich je registrována a pravidelně na nich zadává objednávky podle potřeby servisu a 

prodejce náhradních dílů. Do informačního systému a programů potom vstupují faktury od 

dodavatelů, které je možné přímo exportovat do vlastního řešení. S aktuálním stavem komunikace 

a funkčností systémů je společnost spokojena. 
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2.4.8 Managment 

Majitel má za cíl z dlouhodobého hlediska usnadňovat práci zaměstnancům zavedením nových 

informačních technologií a systémů. Zároveň rozvíjet jejich znalosti v této oblasti. Dále si majitel 

uvědomuje, že je zapotřebí zavést pravidla ve vztahu k bezpečnostní strategii a tato pravidla 

následně uplatňovat. Pravidla by se měla týkat práce s informačním systémem, aby nedošlo 

k úniku dat ve společnost a následného zneužití.  

2.4.9 Posouzení zkoumaných oblastí 

V rámci komunikace s majitelem a zaměstnanci společnosti byli formou dotazování zodpovězeny 

otázky z jednotlivých oblastí (HW, SW, OW, PW, DW, zákazníci, dodavatelé a management IS). Po 

zodpovězení otázek se odpovědi vyhodnotí pomocí následujícího vzorce: 

 μ𝑖 = ( 
∑𝑗=1 

10 μ𝑖𝑗 − 𝑀𝐴𝑋𝑖 − 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑖

8
+ 0,5)   

Podle předchozího vzorce se vypočítá hodnota stavu jednotlivých oblastí. Úroveň jednotlivých 

oblastí je hodnocena podle stupnice od 1 do 4. Kde 1 - určuje špatnou úroveň, 2 - udává spíše 

špatná úroveň, 3 - představuje spíše dobrou úroveň a 4 - je dobrá úroveň. Výsledky hodnot 

jednotlivých oblastí jsou k vidění v následující tabulce. 

Tab. 1: Výsledné hodnoty jednotlivých oblastí (vlastní zpracování) 

Oblast Hodnota stavu oblasti Slovní popis 

Hardware 2 spíše špatná úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 

Managment IS 3 spíše dobrá úroveň 
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2.4.10 Celkový stav systému 

Doporučené hodnoty ideálního informačního systému společnosti jsou na úrovni 100 %, to by 

znamenalo, že všechny oblasti by museli mít hodnotu stavu 4, ovšem toto v reálu není časté. Na 

grafu 1 jsou k vidění výsledné hodnoty stavu jednotlivých oblastí. Přičemž nejmenší hodnota udává 

hodnotu celkového stavu informačního systému ve společnosti.  

 

Graf 1: Analýza HOS8  

(vlastní zpracování) 

2.4.11 Zhodnocení analýzy HOS 8 

V mém případě vychází celkový stav informačního systému společnosti na úrovni 2 spíše špatná 

úroveň. Tento výsledek je zapříčiněn stářím hardwaru, špatně nastavenými přístupovými pravidly 

a chybějícími možnostmi pro zákazníky. Cílem společnosti musí být vyváženější řešení, aby všechny 

oblasti měly přibližně stejnou hodnotu od úrovně 3 (spíše dobrá úroveň) až výš. Tak by byl zajištěný 

co nejlepší chod informačního systému. 
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2.5 SWOT ANALÝZA 

Následující analýza současného stavu zkoumá silné a slabé stránky společnosti, ale i jejího 

informačního systému a informačních technologií, které společnost používá. Současně budou 

analyzovány příležitosti a hrozby. Výsledek SWOT analýzy nám ukáže ucelený obrázek o současném 

stavu IS, IT a o samotné společnosti. 

2.5.1 Silné stránky 

Společnost se nachází ve vlastním areálu, z toho důvodu jsou minimální náklady na provoz. 

Majitel působil dlouho jako pedagogický pracovník na katedře spalovacích motorů, kde získal 

zkušenosti s komunikací s klienty. Zároveň získal zkušenosti v kvalitě výrobku a rozdílu dílů 

určených pro prvovýrobu a pro aftermarket. Z toho to důvodu je schopen vybrat pro daný typ 

vozidla to nejlepší a v cenové hladině k danému stáří vozidla. Své dlouholeté zkušenosti předává 

svým zaměstnancům. Základem veškeré kvalitní práce je správné dodržení technologické kázně 

určené výrobcem.  

Stálí zákazníci tvoří hlavní pilíř finančního toku celé společnosti. Problém je, že klientela společnosti 

stárne a je potíž s její obměnou.  

Dalším přínosem jsou náhradní díly. Většina je dodávána, jako originální náhradní díl, jelikož se 

v aftermarketu nedodávají. V současné době se objevují na trhu čínské výrobky, jejichž kvalita 

neodpovídá evropskému standartu a živostnost se pohybuje zhruba na 1/3 životnosti originálního 

dílu. Přesto někteří zákazníci preferují tyto náhradní díly z důvodu jejich nízké ceny. Neuvědomují 

si, že např. blatník jehož tloušťka je třetinová a má působit jako částečná deformační zóna, se při 

havárii chová úplně jinak a nepohltí dostatečně náraz vozidla. 

Společnost poskytuje doplňkové služby, a to bud osobní nebo dodávkové vozidlo po dobu opravy 

za symbolickou cenu, provádí měření emisí a zároveň má celoroční smlouvu se stanicí technické 

kontroly, zákazník se o tento problém vůbec nemusí starat. Dále provádí uskladnění pneumatik při 

výměně pneumatik z letního na zimní provoz a naopak. Dle požadavků zákazníka jsou schopni 

provést znalecké posudky, a to bud na cenu vozidla, rozsah poškození, popřípadě dopravní situace, 

při níž vznikla havárie. Další podpůrné služby jako plnění klimatizace a opravu klimatizační soustavy 

je už běžným standardem. 
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V dnešní době dochází k objednání náhradních dílů přes počítač. Počítač ukáže, zda se daný díl 

podle číselné řady nachází v centrálním skladě. Pak se produkt objedná do 14 hodin. Poté se od 16 

hodin připravuje nakládka a expedice kamionovou dopravou. Druhý den ráno od 8 hodin může 

začít montáž na dané opravě. 

2.5.2 Slabé stránky  

Společnost se nachází v městské části v zástavbě komplexu rodinných domů. Tím je omezená 

velikosti prostoru, protože se jedná o rohový areál a není zde možnost dalšího rozšíření 

provozovny. Z toho to důvodu společnost hledá nový větší objekt, který umožní ekonomický růst a 

pokračování dalšího vývoje.  

Nevýhodou společnosti je to, že v současné době v její blízkosti byly zřízeny nové dva servisy, které 

zajištují pneuservis, plnění klimatizací a obdobné služby a práce. To má za následek odebírání 

zákazníků a snižování ceny za provedený pracovní úkon. V současné době se uvazuje o opětovném 

zavedením mistrovských zkoušek, jak je standardem v sousedním Rakousku nebo Německu a tím 

zvýšit barieru vstupu nové konkurence.  

Činnost servisu je postavená na nižší a střední třídě vozidel, jejich majitelé eventuálně kupci jsou 

lidé středního až vyššího věku, kteří využívají vozidla hlavně pro jízdu ve městě a v městských 

lokalitách. Z toho to důvodu dochází k ubývání klientely. Společnost se snaží zaměřit na klientelu 

mladší a rodiny s dětmi, kteří si kupují velkoprostorové vozy a dodávky. 

Z mého zjištění společnost podceňuje marketing, neklade dostatečný důraz na propagaci svých 

nabídek produktů a služeb na sociálních sítích či reklamě na internetu. Omezuje se pouze na 

rozdávání letáků, částečným zadáváním inzerátů, případně vylepováním billboardů.  

Jelikož ve společnosti pracují i starší zaměstnanci, kteří ovládají počítače pouze spotřebitelsky, je 

nutné dbát na jejich počítačovou gramotnost formou pravidelných školení. Mladá generace se 

snaží pomáhat starším zaměstnancům snižovat chybovost při práci se systémy a počítačem.  

Další slabou stránkou společnosti je hardware, jelikož ve společnosti najdeme počítače, které jsou 

staré až 7 let. Ty nejstarší počítače jsou, už pro zaměstnance nevyhovující a zbytečně je zpomalují 

v každodenní práci.  
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2.5.3 Příležitosti 

Pro společnost by mohlo být přínosem rozšíření služeb, o nabídku přestavby vozidel na LPG nebo 

CNG. Dále je zde prostor v oblasti nabízení služeb přestavby a úpravy vozidel pro invalidy.  

Společnost by se mohla zaměřit na reklamu na internetu, a to rozesíláním sezonních nabídek a slev 

formou mailingu, nebo si zaplatit reklamní bannery na automobilových internetových fórech. 

Zároveň by společnost neměla podceňovat sociální sítě. Pomocí nich se může zviditelnit a získat 

zákazníky z mladší generace a tím obměnit svoji zákaznickou strukturu.  

Zaměstnanci společnosti pracují s počítači, jejichž stáří se pohybuje kolem 2 až 7 lety. Z tohoto 

důvodu počítače, které jsou starší nad pět let by se měli vyměnit, jelikož u nich dochází 

k zdlouhavému načítání a občasnému sekání. 

Pro společnost vidím důležitost v oblasti bezpečnosti, aby se v budoucnu vyhnula únikům nebo 

ztrátám dat. Vedení by mělo nastavit jednotná pravidla pro práci s daty a programy na počítačích. 

Vhodnou příležitostí pro společnost by mohl být pronájem nebo koupě informačního systému, 

který zajištuje evidenci skladových položek a podporuje pracovní úkony spojené s vedením skladu. 

Základním evidenčním prvkem je skladová karta. Rovněž zajištuje okamžitý přístup ke všem 

informacím a dokumentů, který je pro optimalizaci skladu důležitý. Tento systém by ulehčil práci 

zaměstnancům s hledáním zásob ve skladě a se skladovým hospodařením. 

2.5.4 Hrozby 

V současné době stát nezajištuje a neplní si svou funkci, jako v sousedních zemích, kde je běžným 

standardem mistrovská zkouška, aby v dané lokalitě nebyl přebytek autoservisů, nebrali si práci a 

nedocházelo ke snížení cen práce a tím i snížení kvality odvedené práce. Dnes není problém otevřít 

autoservis bez dostatečných znalostí, a to má vliv na kvalitu prováděných služeb a cenu. Kvalitních 

pracovníků v daném oboru je málo, proto dochází k přeplácení pracovníků tím pádem přetahování 

zaměstnanců z firmy do firmy. 

Společnosti hrozí další zvyšování mezd, jelikož stát tlačí na zvýšení minimální mzdy a tím by 

společnost musela zvednout ceny svých nabízených služeb a mohla by se stát na trhu 

nekonkurenční. Dále společnosti hrozí další legislativní úpravy, jako je elektronická evidence tržeb 

v oblasti služeb. 
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Ve společnosti nejsou nastavená pravidla pro práci s informačními technologiemi a práce s jejich 

daty. Proto může dojít k uniku dat a informací, jednak od zaměstnanců, popřípadě od někoho 

zvenčí. Dále společnosti hrozí možná ztráta dat, jelikož svá data ukládají na pevný disk v počítači 

nebo v papírové podobě. Je tedy možné, že data, které nearchivují v papírové podobě mohou být 

nechtěně smazány zaměstnancem.  

Vzhledem stáří hardwaru dochází k občasnému sekání, popřípadě menším výpadkům. Zároveň 

v budoucnosti se může stát, že některé aplikace nebude možné aktualizovat nebo je nahradit 

novým, jelikož tento hardware nebude podporovaný výrobcem. 

Tab. 2: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

  
Silné stránky Slabé stránky 

V
n

it
řn

í 
p

ro
st

ře
d

í 

• Vlastní areál • Poloha společnosti 

• Dlouholeté zkušenosti • Konkurenční prostředí 

• Stálí zákazníci • Nedostatečná propagace 

• Doplňkové služby • Ubývání klientů 

• Kvalita náhradních dílů   

    

• Přístup na online platformu 

dílů 
• Školení zaměstnanců v IT 

  • Stáří hardwaru 

  
Příležitosti Hrozby 

V
n

ě
jš

í 
p

ro
st

ře
d

í 

• Rozšíření služeb • Vstup nové konkurence 

• Reklama • Legislativní úprava 

• Sociální sítě  

  

• Obměna hardwaru • Únik dat 

• Stanovení pravidel pro 

práci s IS 
• Porucha hardwaru 

• IS na řízení zásob • Výpadek softwaru 
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2.6 ANALÝZA RIZIK 

K identifikaci a vyhodnocení rizik informačního systému společnosti byla použita kvantitativní 

metoda. V této práci je metoda rozdělena podle oblastí na HW, SW, OW, PW, DW, zákazníci, 

dodavatelé a management IS. Pro tyto oblasti jsou identifikována rizika, pro něž jsou stanoveny 

hodnoty pravděpodobnosti, dopadu a hladiny významnosti. 

Hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu jsou stanoveny podle stupnice hodnocení (viz. 

tabulky číslo 3 a 4). Jednotlivé výsledky hladiny významnosti rizika jsou vypočteny součinem 

hodnoty pravděpodobnosti výskytu a dopadu. Ze kterých je možné následně stanovit závažnost 

rizika pro společnost (podle tabulky číslo 5). 

Tab. 3: Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika (vlastní zpracování dle 9) 

Číselné 

hodnocení 
Slovní hodnocení Popis 

1 Téměř vyloučené Pravděpodobnost výskytu rizika je skoro nemožné. 

2 Nepravděpodobné Pravděpodobnost výskytu rizika je velice nízké. 

3 Možné Střední pravděpodobnost výskytu rizika. 

4 Pravděpodobné Výskyt rizika je pravidelný a pravděpodobný. 

5 Vysoké Téměř jistý výskyt rizika.  
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Tab. 4: Stupnice pro hodnocení velikosti dopadu rizika (vlastní zpracování dle 9) 

Číselné 

hodnocení 
Slovní hodnocení Popis 

1 Bezvýznamné Působení rizika má zanedbatelný až bezvýznamný vliv. 

2 Málo významné 
Působení rizika může způsobit malé ztráty, které jsou 

akceptovatelné. 

3 Významné 
Vznik rizika je pro podnik nežádoucí. Bez nutnosti 

rychlého řešení. 

4 Velmi významné 

Realizace rizika může způsobit citelné ztráty. S nutností 

eliminace rizika nebo jejího snížení na přijatelnou 

úroveň. 

5 Kritické 
Působení rizika představuje pro podnik závažný 

problém. Nutnost řešení rizika je naléhavé. 

Tab. 5: Tabulka s rozpětím významnosti rizika (vlastní zpracování dle 9) 

HV Slovní hodnocení Popis 

1 – 6 Běžné 
Riziko je pro podnik přijatelné. S nutností pravidelného 

sledování. 

7 – 14 Závažné 
U tohoto rizika je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jelikož 

podnik může způsobit citelné škody. 

15 – 25 Kritické 
Riziko představuje citelné ohrožení podniku. Vyžaduje 

nutné řešení problému.  

2.6.1 Identifikace rizik a jejich hrozeb 

Před tím, než jednotlivá rizika ohodnotíme je zapotřebí a rizika identifikovat i s možnou situací, 

která může nastat a ovlivňovat posuzovaný informační systém. 

Rizika v oblasti Hardwaru  

V rámci technického vybavení společnosti byla objevena následující rizika: 

• Opotřebení hardwaru – může způsobit sekání a pomalý chod systému a tím snižuje 

efektivnost zaměstnanců. 

• Výpadek elektrické energie – má vliv na denní tržbu a výkonnost zaměstnanců. 
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• Infikování informačních technologií virem – může být způsobený externím zdrojem 

(paměťovým mediem) a může tak částečně nebo kompletně ochromit společnost 

v závislosti na závažnosti viru. 

• Porucha hardwaru neboli poškození součástky v počítači – má vliv na výkonnost zařízení. 

Rizika v oblasti Softwaru  

V oblasti programového vybavení společnosti jsou identifikovaná rizika: 

• Nestabilní informační systém – výrobce společnosti dodá neodladěný systém, který má 

poruchy a výpadky. 

• Výpadek internetu – způsobený opravami komunikací nebo poruchou u poskytovatele. 

Problém může vést ke snížení efektivity a denní tržby. 

• Používání nelicenčního softwaru – může vést k zablokování programu na našich zařízeních 

výrobcem, přičemž by mohlo dojít ke ztrátě dat a finanční újmě. 

• Zavirování IT – způsobený zaměstnancem, který stáhne nebezpečný soubor v  

e-mailu či na internetu nebo může být způsoben cizím činitelem zvenčí. 

Rizika v oblasti Orgware  

Pro oblast Orgware byla zjištěna následující rizika: 

• Zneužití přístupu zaměstnancem – vlivem nedostatečného zabezpečení sítě a absence 

přístupových práv je schopen se dostat k interním informacím. 

• Špatné nakládání s daty – způsobené tím, že ve společnosti neexistuje metodický pokyn 

pro práci s podnikovými daty. Může vést ke ztrátě dat nebo k jejich poškození. 

Rizika v oblasti Peopleware  

Pro oblast Peopleware byla nalezena tato rizika: 

• Zapomenutí a ztráta přístupových hesel – vede k okamžitému řešení problému se 

systémovým správcem. 

• Neefektivní práce s informačním systémem – kvůli špatně zvolenému postupe řešení může 

dojít k prodloužení doby vyřízení objednávek. 
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Rizika v oblasti Dataware  

V oblasti zabývající se prací s podnikovými daty jsou identifikovaná rizika: 

• Ztráta dat a informací – vlivem nedostatečných pravidelných záloh dat a informací. 

• Odcizení dat nebo informací – způsobený nízkou úrovní ochrany dat. 

• Zneužití dat nebo informací – vlivem nedostatečné zálohy a ochrany dat. Může vést 

k vydírání společnosti, že v případě zaplacení určité částky budou data navrácena. 

• Neaktuální data v informačním systému – zaměstnanec zapomněl data zadat do IS. 

Rizika v oblasti Zákazníci 

Pro tuto oblast jsou zahrnuta rizika všech uživatelů pracujících s IS: 

• Špatná informovanost potencionálních zákazníků – vlivem neaktuálních dat v IS. 

• Nedostatečné proškolení zaměstnanců pro práci s IS – vlivem stáří zaměstnanců a 

špatnému předávání znalostí a informací mezi sebou. 

Rizika v oblasti Dodavatelé 

Pro tuto oblast jsou zahrnuta rizika k vzhledem poskytovatelům IS: 

• Porucha informačního systému. 

• Nekvalitně proškoleni zaměstnanci externím školitelem. 

• Nedostatečná podpora v případě komplikací, částečná nebo žádná podpora, a to jak 

telefonická nebo v rámci vzdáleného přístupu. 

Rizika v oblasti Management 

Pro oblast Management byla vytypována následující rizika: 

• Špatně nastavená pravidla pro práci s daty a IS 

• Zastaralost IS 
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2.6.2 Ohodnocení rizik 

Předcházející identifikovaná rizika jsou v následující tabulce ohodnoceny podle stupnice 

hodnocení. 

Tab. 6: Ohodnocení identifikovaných rizik (vlastní zpracování) 

Označení Oblast Riziko P D HV 

R1 

H
a

rd
w

a
re

 

Opotřebení hardwaru 4 3 12 

R2 Výpadek elektrické energie 1 4 4 

R3 Infikování IT virem z externího zdroje 3 3 9 

R4 Porucha hardwaru 3 4 12 

R5 

S
o

ft
w

a
re

 

Nestabilita IS 2 2 4 

R6 Výpadek internetu 3 3 9 

R7 Používání nelicenčního softwaru 2 4 8 

R8 Zavirování IT 2 3 6 

R9 

O
rg

a
w

e
re

 

Zneužití přístupu  3 5 15 

R10 Špatné nakládání s daty 3 4 12 

R11 

P
e

o
p

le
w

a
re

 

Zapomenutí a ztráta přístupových hesel 2 5 10 

R12 Neefektivní práce s IS 3 3 9 
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R13 

D
a

ta
w

a
re

 

Ztráta dat a informací 2 5 10 

R14 Odcizení dat nebo informací 3 4 12 

R15 Zneužití dat nebo informací 3 5 15 

R16 Neaktuální nebo poškozená data 2 4 8 

R17 

Z
á

k
a

zn
íc

i Špatná informovanost potencionálních 

zákazníků 
4 3 12 

R18 
Nedostatečné proškolení zaměstnanců pro 

práci s IS 
3 3 9 

R19 

D
o

d
a

va
te

lé
 

Porucha IS 2 4 8 

R20 
Špatné proškolení zaměstnanců externím 

školitelem 
2 3 6 

R21 Nedostatečná podpora v případě komplikací  2 4 8 

R22 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
t 

Špatně nastavená pravidla pro práci s daty a 

IS 
4 4 16 

R23 Zastaralost IS 4 5 20 
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2.6.3 Shrnutí analýzy rizik 

Pomocí analýzy rizik bylo zjištěno celkem 23 rizik v osmi oblastech ovlivňující informační systém 

společnosti. Z toho čtyři z nich představují pro podnik ohrožení. Nejvýznamnějším rizikem analýzy 

je pravděpodobnost zaostalosti informačního systému. Ostatní identifikovaná rizika jsou pro 

podnik v hladině závažné až přijatelné.  

Pro lepší přehlednost množství rizik jsem vytvořil mapu rizik, ve které jsou rizika barevně odlišena 

podle toho, jakou významnost pro společnost mají. Zelenou barvu má přijatelné riziko. Žlutá barva 

je přiřazena riziku, který potenciálně může podnik ohrozit. Červená barva označuje rizika 

představující kritické ohrožení firmy. 

 

Graf 2: Mapa rizik  

(vlastní zpracování) 
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Následující graf zobrazuje rizika v pavučinovém grafu. 

 

Graf 3: Pavučinový graf  

(vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části se zabývám možnými návrhy řešení, které dopomohou ke snížení nebo eliminaci rizik 

na přijatelnou úroveň. Návrhy změn vycházejí ze SWOT matice, analýzy HOS8 a z konverzace se 

zaměstnanci a majitelem. 

3.1 HARDWARE 

V oblasti hardware byla zjištěna čtyři možná rizika. Z toho tři z nich byla identifikována jako závažná, 

která lze za pomoci opatření snížit. Jedná se o následující rizika: 

• Opotřebení hardwaru 

• Infikování IT virem z externího zdroje 

• Porucha hardwaru 

Obě zmíněná rizika jak opotřebení hardwaru, tak porucha hardwaru souvisí se současným stavem 

informačních technologií, respektive se stářím stolních počítačů. Mým navrhovaným opatřením po 

dohodě se zaměstnanci a majitelem je nákup nových stolních počítačů. Vzhledem k nenáročnosti 

firemní práce, jedná se většinou o běžnou kancelářskou práci na PC, nejsou zapotřebí výkonné 

stroje pro náročné programy. V rámci konzultace se zaměstnanci a finančních možnostech majitele 

byly stanoveny následující požadované parametry stolních počítačů.  

Operační systém: Windows 10 

Velikost operační paměť: min. 4 GB 

Typ úložiště: SSD  

Velikost disku: min. 200 GB 

Cena: do 10 000 Kč 
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Za pomoci průzkumu trhu byl vybrán jako vhodný kandidát ke koupi stolní počítač od firmy 

Barbone OfficeLITEW10. Vytypovaný počítač splňuje všechny uvedené parametry a zároveň v rámci 

poměru cena/výkon je pro firmu přijatelný. 

Specifikace Barbone OfficeLITEW10 

• Operační systém: Windows 10 

• Procesor: Intel Celeron 

• Frekvence procesoru: 1,5 GHz 

• Počet jader procesoru: 4 

• Grafická karta: Intel (integrovaná) 

• Velikost operační paměti: 4 GB 

• Typ úložiště: SSD  

• Velikost disku: 240 GB 

• Cena: 6 990 Kč 

Infikování IT virem 

Riziko infikování IT virem z externího zdroje sice spadá do hardwarové oblasti, které lze řešit 

záslepkou USB vstupu nebo softwarovou blokací externích zdrojů. V tom případě nutnost 

převedení dat z externího zdroje do počítače nebude možná. Proto je nejvhodnějším řešením 

situace nastavení pravidel pro práci s informačními systémy a cílené školení zaměstnanců. 

Náklady na realizaci opatření 

Celkové finanční náklady na realizaci opatření v oblasti hardwaru vychází celkem na 34 950 Kč. 

Náklady zahrnují nákup pěti stolních počítačů značky Barbone. 
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3.2 SOFTWARE  

V této oblasti se vyskytují rizika závažná a běžná. Pro všechna nalezená rizika existují varianty 

vedoucí k jejich snížení. Zjištěná běžná rizika zavirování informačních technologií a nestabilita 

informačního systému jsou pro podnik prozatím přijatelná, ale i tak je nutné jej pravidelně 

sledovat. Závažným rizikem je výpadek internetu a používání nelicenčního programu, které je 

potřebné vhodným řešením snížit. 

Výpadek internetu 

Zabraňuje společnosti přihlásit se k důležitým aplikacím například mailový klient nebo Partslink 24.  

Riziko může být způsobené nejrůznějšími vlivy, kterým lze jen těžko zabránit, jako jsou nejrůznější 

poruchy u poskytovatele nebo pravidelné opravy komunikací, při kterých často dochází k 

poruše kabelů. 

Jsou zde ale možnosti výpadku zařízení s přístupovým bodem z důvodu přerušení spojení. V tom 

případě musíme rozlišovat, jestli jsme připojeni k internetu kabelem nebo bezdrátovou sítí. 

V případě připojení kabelem může být závada na modemu nebo je poškozený kabel. Výpadek 

připojení bezdrátové sítě bývá způsobený poruchou routeru nebo nedostatečným signálem 

vedoucím ke koncovému zařízení. 

Existuje společná možnost výpadku spojení s přístupovým bodem pro připojení kabelem nebo 

bezdrátovou sítí vlivem získávání IP adresy ze serveru automaticky. Vhodným řešením k zamezení 

rizika je vytvořit IP adresní plán tak, aby každé zařízení připojené v síti mělo přiřazenou vlastní 

unikátní IP adresu. 

Návrh skupin IP adres: 

192.168.0.1  – 192.168.0.9  pro aktivní prvky 

192.168.0.10 – 192.168.0.19 pro počítače v administrativním a obchodním oddělením 

192.168.0.20 – 192.168.0.29 pro počítače autoservisu 

192.168.0.30 – 192.168.0.50 pro tiskárny a jiná zařízení 

192.168.0.51 – 192.168.0.100 pro zákazníky a zaměstnance 

192.168.0.101 – 192.168.0.254 rezerva 
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Tab. 7: Návrh seznamu IP adres jednotlivých zařízení (vlastní zpracování) 

Zařízení Popis IP adresa Maska sítě Brána 

Router Připojení k internetu 192.168.0.1 255.255.255.0 Dle připojení k internetu 

AP1 Přístupový bod k Wi-Fi 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 

AP2 Přístupový bod k Wi-Fi 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1 

PC Počítač v admin. odděl. 1 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 

PC Počítač v admin. odděl. 2 192.168.0.11 255.255.255.0 192.168.0.1 

PC Počítač v admin. odděl. 3 192.168.0.11 255.255.255.0 192.168.0.1 

PC Počítač v obch. odděl. 192.168.0.12 255.255.255.0 192.168.0.1 

NTB Notebook v autoservisu 192.168.0.20 255.255.255.0 192.168.0.1 

Tiskárna Tiskárna v admin. odděl. 192.168.0.30 255.255.255.0 192.168.0.1 

Používání nelicencovaného programu 

Obecně můžeme říct, že v České republice je řada firem, které využívají ke svým účelům nelegálně 

nainstalované programy. Udává se, že zhruba každý třetí program v Česku je nelegální. V případě 

odhalení takového programu hrozí společnostem až statisícové pokuty. Pro velké společnosti 

taková pokuta může znamenat maximálně snížení zisku, avšak v případě řešeného podniku by 

mohlo dojít až k jeho likvidaci. 

Společnosti navrhuji řešení rizika omezením uživatelských práv, což by mělo za následek 

znemožnění instalace nelegálního programu neoprávněným osobám. Instalace veškerých 

programů musí být přidělena pouze jedné osobě, která za případné škody nese zodpovědnost.     
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3.3 INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech, společnost hledá způsob řešení svých internetových 

stránek. V minulosti byl na doméně společnosti internetový obchod, kde však nebyl velký prostor, 

jak propagovat jiné produkty a služby, které podnik nabízí. V rámci komunikace se zaměstnanci a 

majitelem jsme se společně zamýšleli nad úspěšností či neúspěšností předchozího řešení. Bylo mi 

sděleno, že poslední roky internetový obchod nevydělával natolik, aby pokryl náklady na jeho 

provoz. Do nákladů je zahrnut poplatek za licenci systému, na kterém internetový obchod pracoval 

a náklady na udržování skladových zásob. Z tohoto důvodu nepovažuji za vhodné řešení výběr 

nového systému na tvorbu internetového obchodu, který by zbytečně snižoval zisk a nepřinesl by 

společnosti žádnou přidanou hodnotu. 

Po konzultaci s majitelem jsem došel k názoru, že východiskem v dané situaci je vytvoření 

internetových stránek, na kterých by společnost mohla propagovat všechny své produkty a služby. 

Při rozhodování a podmínkách, které jsou kladeny na propagaci byly stanoveny následující 

požadavky na výběr řešení: 

• Snadná editace obsahu 

• Jednoduchá obsluha systému 

• Cena do 20 000 kč 

Na základě mapování a průzkumu trhu navrhuji společnosti vytvoření internetových stránek na 

systému WordPress. Tento redakční publikační systém funguje na principu open source, tedy 

náklady na pořízení jsou nulové. Platí se za pluginy, které rozšiřují funkce jako je např. platební 

brána a nebo za šablonu vzhledu webu, které jsou navrženy profesionálními designery. Toto 

navrhované řešení je velice populární o čemž svědčí i statistika počtu webových stránek, na kterých 

tento systém běží. Celosvětově se systém vyskytuje zhruba na 30% všech webových stránkách. 

Pro uskutečnění nabízeného řešení je potřeba počítat s největšími náklady za lidskou práci, jelikož 

ve společnosti nedisponuje žádný zaměstnanec potřebnými znalostmi k implementaci systému. 

Proto je nutné si na tvorbu webu najmout kompetentního pracovníka, který by implementoval 

systém na stávající doménu.  
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Vytvořil jsem vlastní předběžný návrh struktury a vzhledu internetových stránek tak, aby odpovídal 

potřebám společnosti. Ten by mohl být vodítkem pro finální podobu webu viz obr. 9. 

 

Obr. 9: Návrh webových stránek 

 (vlastní zpracování) 

V návrhu je zpracována pouze úvodní strana, která je rozdělena na tři části. V horní části je možné 

publikovat aktuality o akčních cenách na produkty, či služby popřípadě upozorňovat klienty na 

servisní kontroly atd. Uprostřed nalezneme stručný výčet služeb, které společnost poskytuje. 

V dolní části se nachází mapka pro určení polohy společnosti.  
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Stává se, že zákazník při komunikaci přes e-mail nebo telefon zapomíná uvést všechny potřebné a 

důležité informace k nalezení správného náhradního dílu, proto je možné do finální podoby 

webových stránek zakomponovat formulář, který by zlepšil a urychlil zpracování objednávky. 

Mým návrhem je tedy vytvořit formulář pro snadnější poptávku náhradních dílů. Formulář by měl 

obsahovat informace o vozidle jako: značku vozidla, model, typ motoru, rok výroby, SPZ, VIN kód a 

pole pro text k popsání požadované věci. Můj vytvořený návrh formuláře naleznete na obr. 10. Ty 

nejdůležitější položky, bez kterých nelze objednávku zpracovat, jsou označeny hvězdičkou a jejich 

vyplnění je pro odeslání formuláře požadováno.  

 

Obr. 10: Návrh formuláře poptávka náhradních dílů  

(vlastní zpracování) 

Zároveň lze tento formulář upravit nebo ponechat klientům k potřebě objednání na servisní 

kontrolu, popřípadě opravě vozidla. 

Pro úspěšnou implementaci řešení je nutné vytvořené webové stránky nahrát na webhosting, který 

společnost momentálně nemá, jelikož byl součásti balíčku systému řešení internetového obchodu. 

Proto je zapotřebí si toto uložiště pronajmout. V rámci hledání nejvhodnějšího webhostingu bylo 

přihlíženo k ceně za měsíčný pronájem. Jako optimální webhosting byl vybrán od společnosti 

Endora tarif Plus, který při platbě na 24 měsíců stojí 14 kč za měsíc a pro potřeby webové stránky 

společnosti je dostatečný jak velikostí místa, tak doplňky a protokoly. 

Náklady na realizaci návrhu 

Celkové finanční náklady na pořízení a implementaci webových stránek na systému WordPress 

vycházejí celkem na 19 168 Kč.  



57 

3.4 INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Společnost momentálně nedisponuje žádným komplexním informačním systémem, který by 

sdružoval veškeré podnikové činnosti do jednoho programu, ale na každou činnost se využívá něco 

jiného. Toto vyplynulo i ze SWOT matice, ve které se analyzovaly silné stránky, slabé stránky, hrozby 

a příležitosti společnosti, kde byly zjištěny možnosti koupě či pronájmu informačního systému 

k evidenci a řízení zásob.  

Proto navrhuji společnosti pořídit informační systém, který by zvýšil přehled o produktech a 

množství skladových zásob. Nedocházelo by tak k nadbytečným objednávkám dalších kusů 

produktu, kterých je ve skladě dostatečné množství. Tím by se snížila časová náročnost 

prováděných inventur. 

Pro výběr informačního systému jsou stanoveny následující požadavky, které musí splňovat: 

• Evidence a řízení skladových zásob 

• Evidence dodavatelů a odběratelů 

• Evidence přijatých a vydaných objednávek 

• Evidence přijatých a vydaných faktur 

Na základě výše stanovených požadavků a analýzy trhu jsem vybral jako vhodný informační systém 

ABRA FlexiBee ve variantě Business. Navrhuji pořízení varianty Business, i když by stanové 

požadavky splňovala základní varianta, a to z důvodu možnosti funkcí k zajištění účetní agendy a 

sjednocení více procesů do jednoho systému. Součástí programu je i cloudový přístup s uložištěm, 

který je zdarma do hranice 1 GB. Licenci produktu je možné koupit nebo pronajmout viz  

ceník tab. 8. 
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Tab. 8: Cenová kalkulace ABRA Business za jednoho uživatele (vlastní zpracování dle 19) 

 Pronájem Prodej 

Celková cena bez DPH 595 Kč / měsíc 6 950 Kč 

Celková cena s DPH 720 Kč / měsíc 8 410 Kč 

Společnosti navrhuji odkoupení práv na využívání systému a tím je i zaručena pravidelná 

aktualizace programu po dobu jednoho roku. Za prodloužení podpory lze zaplatit na každý další 

rok 2 450 kč. Nákup systému je výhodnější než jeho pronájem vzhledem k předpokladu 

dlouhodobého využívání. 

K systému lze dokoupit rozšiřující moduly. Jedním z těchto modulů je napojení na elektronickou 

pokladnu Euro od společnosti Elcom. Tuto pokladnu pro potřeby elektronické evidence podnik 

vlastní a pravidelně využívá. Bylo by tedy přínosem toto rozšíření systému koupit. 

Společnost se na tento krok musí řádně připravit. Nejprve je důležité nashromáždit veškerá data, 

která chceme přenést do nového informačního systému. Dodavatelská společnost následně tyto 

data implementuje do systému, což je časově náročný proces. Následně probíhá testování systému 

k odladění chyb a nedostatků. 

Pro úspěšné zavedení daného informačního systému je zapotřebí cílené zaškolení pracovníků 

odborným školitelem, který zaměstnance seznámí s programem a naučí pracovat s jeho funkcemi. 

Dodavatelská firma systému nabízí různé druhy školení, které se liší délkou trvání a cenou. Z mého 

pohledu je výhodnější pro společnost využít organizované školení, které by se týkalo všech 

zaměstnanců přicházejících do kontaktu s informačním systémem. Vybrané školení se doporučuje 

ve třech etapách po dobu trvání 3,5 hodiny.  

Náklady na implementaci návrhu 

Celkové náklady na zavedení informačního systému, který obsahuje náklady na pořízení tří licencí, 

rozšiřující modul pro napojení na pokladnu a zaškolení zaměstnanců je vyčísleno na 31 945 kč. 
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3.5 INFORMAČNÍ BEZPEČNOST 

Z hlediska informační bezpečnosti je pro společnost důležité stanovit jasná pravidla a práva pro 

práci s informačním systémem. Tato pravidla je nutné dodržovat pro snížení identifikovaných rizik.  

V následujících navrhovaných pravidlech a právech je uživatel chápán jako zaměstnanec pracující 

s informačním systémem.  

3.5.1 Rozdělení odpovědností 

Majitel odpovídá za: 

• schvalování nákupu softwaru a hardwaru 

• schvalování přístupu uživatelů k datům 

• schvalování ochrany dat před viry 

• schvalování systému zálohování a obnovy dat v IS 

• schvalování systému školení uživatelů IS 

• schvalování systému ochrany dat  

Technický správce odpovídá za: 

• nákup softwaru a hardwaru 

• zpracování specifikace potřebného hardwaru a softwaru 

• instalaci softwaru a hardwaru 

• provádění technické evidence hardwaru a softwaru 

• údržbu a opravy hardwaru, softwaru 

• školení uživatelů hardwaru 

• stanovení přístupů uživatelů k datům 

• zálohování a obnovu dat v IS 

• ochranu dat před viry 
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Uživatel odpovídá za: 

• editaci dat v IS 

• ochranu dat před zneužitím 

• zálohování, obnovu a evidenci nesdílených dat 

3.5.2 Práva uživatelů informačního systému 

Uživatelé informačního systému jsou ve společnosti rozděleni podle přístupových práv. Rozdělení 

jednotlivých pracovníků podle přístupových práv stanovuje technický správce společně s majitelem 

společnosti. Rozsah a přesná specifikace je v kompetenci technického správce. 

3.5.3 Školení uživatelů 

Školení uživatelů informačního systému, softwarových aplikací a hardwaru umístěného ve 

společnosti se provádí dle následujících pravidel: 

Nákup nového SW 

Zajišťuje technický správce nebo odborná organizace vždy v rozsahu nutném ke správnému 

zvládnutí daného produktu. 

Nákup nového HW 

Zajišťuje technický správce nebo odborná organizace vždy v rozsahu nutném ke správnému použití 

daného hardwaru. 

Pravidelné proškolování  

Zajišťuje technický správce podle rozsahu provedených změn v informačním systému. 

3.5.4 Instalace nového HW nebo SW 

Instalaci nového hardwaru nebo softwaru je prováděna výhradně technickým správcem nebo 

organizací, která je k tomuto účelu sjednána. 
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3.5.5 Ochrana dat 

Přístup k datům informačního systému je chráněn pomocí uživatelských hesel a úrovní 

přístupových práv. Hesla uživatelé musí chránit před zneužitím a odpovídají za škody, které by 

vznikly jejich zneužitím.  

V případě zjištění viru na počítači je uživatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

technickému správci. Od této chvíle musí uživatel ponechat počítač ve stavu, kdy byl vir zjištěn. 

Uživatelé informačního systému jsou povinni ochraňovat data zákazníků a dodavatelů před 

zneužitím další osobou nebo subjektem. Data zákazníků a dodavatelů podléhají ochraně vyplývající 

ze zákona o ochraně osobních údajů. Data zákazníků a dodavatelů smí být využita pouze pro interní 

potřeby společnosti v souladu se zákonnými normami. 
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3.6 HODNOCENÍ RIZIK PO ZAVEDENÍ ZMĚN 

V předcházejících částech byly zjištěny a stanoveny hladiny významnosti rizik. V případě nalezení 

kritických nebo závažných hodnot byla navrhnuta řešení, která povedou ke zlepšení. Následující 

tabulka 9 zobrazuje snížení hladiny významnosti rizik za předpokladu využití navržených změn. 

Tab. 9: Hodnocení rizik po provedení změn (vlastní zpracování) 

Označení Oblast Riziko P D HV 

R1 

H
a

rd
w

a
re

 

Opotřebení hardwaru 2 3 6 

R2 Výpadek elektrické energie 1 4 4 

R3 Infikování IT virem z externího zdroje 2 3 6 

R4 Porucha hardwaru 2 4 8 

R5 

S
o

ft
w

a
re

 

Nestabilita IS 2 2 4 

R6 Výpadek internetu 2 3 6 

R7 Používání nelicenčního softwaru 1 4 4 

R8 Zavirování IT 2 3 6 

R9 

O
rg

a
w

e
re

 

Zneužití přístupu  2 5 10 

R10 Špatné nakládání s daty 2 4 8 

R11 

P
e

o
p

le
w

a
re

 

Zapomenutí a ztráta přístupových hesel 1 5 5 

R12 Neefektivní práce s IS 2 3 6 
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R13 

D
a

ta
w

a
re

 

Ztráta dat a informací 1 5 5 

R14 Odcizení dat nebo informací 2 4 8 

R15 Zneužití dat nebo informací 2 5 10 

R16 Neaktuální nebo poškozená data 1 4 4 

R17 

Z
á

k
a

zn
íc

i Špatná informovanost potencionálních 

zákazníků 
2 3 6 

R18 
Nedostatečné proškolení zaměstnanců pro 

práci s IS 
2 3 6 

R19 

D
o

d
a

va
te

lé
 

Porucha IS 1 4 4 

R20 
Špatné proškolení zaměstnanců externím 

školitelem 
2 3 6 

R21 Nedostatečná podpora v případě komplikací  1 4 4 

R22 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
t 

Špatně nastavená pravidla pro práci s daty a 

IS 
2 4 8 

R23 Zastaralost IS 2 5 10 
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Na grafu 4 je znázorněna mapa rizik, na které můžeme pozorovat jejich snížení oproti předchozí 

mapě rizik. 

 

Graf 4: Mapa rizik po provedení změn  

(vlastní zpracování) 
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Následující pavučinový graf nám znázorňuje porovnaní hodnot rizik před a po zavedení 

navrhovaných změn. Podle něj je možné pozorovat výrazné snížení některých rizik.  

 

Graf 5: Pavučinový graf po provedení změn  

(vlastní zpracování) 
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3.7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Celkové finanční náklady na uskutečnění výše uvedených návrhů řešení, které povedou ke snížení 

hodnoty nalezených rizik v jednotlivých oblastech, jsou k dispozici v následující tabulce. 

Tab. 10: Celkové finanční náklady (vlastní zpracování) 

Položka Popis 
Cena včetně 

DPH 

Hardware 5 x počítač Barbone OfficeLITEW10 34 950 Kč 

Internetové stránky 

Vytvoření a implementace webových stránek 19 000 Kč 

Roční webhosting Endora Plus 168 kč 

Informační systém 

3 x Abra FlexiBee ve variantě Business 25 229 Kč 

Rozšiřující modul pro napojení pokladny 

EURO od společnosti ELCOM 
3 570 Kč 

3 x 3,5 hodinové školení zaměstnanců 3 146 Kč 

Celkové náklady 86 063 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a posoudit aktuální stav informační systému společnosti 

ABC a jeho efektivnosti. Podle dosažených výsledků navrhnout vhodná řešení, která povedou ke 

zlepšení stávajícího stavu a snížení nebo eliminaci nalezených rizik. 

Práce se odvíjí od teoretických znalostí, které jsou součástí kapitoly teoretická východiska práce. 

V této části byl popsán a definován informační systém s metodami analýzy. Součástí kapitoly je i 

analýza rizik. 

V další kapitole je představena zkoumaná společnost a její momentální stav informačních 

technologií. Stěžejní náplní jsou analýzy zkoumající podnik a informační systémem. Jedná se o 

analýzu vnitřního prostředí 7S, analýzu HOS8 a SWOT matici. Podkladem k vypracování těchto 

analýz bylo dotazníkové šetření a konzultace se zaměstnanci a majitelem společnosti. Z výsledků 

vyplynulo, že společnost má příležitosti ke zlepšení, jak v rozvoji a vylepšení svého informačního 

systému, ale i v rámci svého podnikání. Závěr kapitoly obsahuje analýzu rizik, která navazuje na 

výsledky předcházejících analýz. 

Na základě výsledků analýzy rizik v analytické části byly navrženy návrhy ke zlepšení stávající 

situace. Obsahem návrhů je obměna starých počítačů, změna v softwarové oblasti, vytvoření a 

implementace internetových stránek, výběr vhodného informačního systému pro řízení 

skladového hospodářství a stanovení pravidel a práv pro práci s informačním systémem. V případě 

implementace těchto návrhů se sníží některá identifikovaná rizika na přijatelnou úroveň. Celkové 

finanční náklady stanovených návrhů řešení byly vyčísleny na 86 063 Kč. 
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HW  Hardware 

IS  Informační systém 

IT  Informační technologie 

LPG  Zkapalněný ropný plyn (liquefied petroleum gas) 

OW  Orgware 

PC  Osobní počítač (personal computer)  
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SW  Software 

VIN  Identifikační číslo vozidla (vehicle identification number) 
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