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Abstrakt  

Diplomová práce na téma „Posouzení informačního systému společnosti a návrhy změn“ se 

zabývá problematikou bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Práce je rozdělena 

do tří částí. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou následně 

v diplomové práci použity. Druhá část obsahuje analytická východiska a představení 

společnosti, její analýzu a také analýzu informačního systému. Tyto informace jsou základem 

pro poslední návrhovou část, kde je jejím obsahem zvýšení zabezpečení informačního 

systému společnosti. Část návrhů také obsahuje ekonomické zhodnocení, kde jsou popsány 

přínosy a náklady. Práce je vypracována za účelem dosažení zadaného cíle diplomové práce.  

Abstract  

The diploma thesis „Assessment of a Company's Information System and Proposal for 

Modifications” deals with the issue of security and efficiency of the information system. The 

thesis is divided into three parts. The first theoretical part explains the basic concepts that 

are subsequently used in the thesis. The second part contains analytical starting points and 

introduction of the company, its analysis and analysis of the information system. This 

information is the basis for the last proposal part, where its content is to increase the security 

of the company's information system. Part of the proposal also includes an economic 

assessment, where benefits and costs are described. The work is elaborated in order to 

achieve the assigned goal of the thesis. 

Klíčová slova 

Informační systém, hodnotící metodika ZEFIS, bezpečnost a efektivnost informačního 

systému 

Keywords  

Information system, ZEFIS evaluation methodology, security and efficiency of the 

information system 
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ÚVOD 

V dnešní velké konkurenci na trhu je využívání informačních technologií nedílnou 

součástí téměř každé společnosti. Okolní svět se bez těchto technologií již neobejde.  

Pravidelné inovace a efektivita ve využívání pomáhají společnostem ve velké míře  

k udržení konkurenceschopnosti.  

Informační systémy lidé využívají ke komunikaci napříč společnosti, shromažďují  

a ukládají data na uložiště a následně provádí jejich analýzu. Všechny tyto procesy slouží  

ke zdokonalení chodu společnosti a efektivnějšímu fungování, výběru správně strategie 

k naplnění cílů. Nejen inovace IS, ale i školení zaměstnanců je důležité pro efektivní využívání.  

První část diplomové práce se zabývá teoretickými východisky, které slouží jako 

podklad pro pochopení problematiky a vztahů týkajících se této oblasti. Druhá část obsahuje 

představení společnosti, analýzu aktuálního stavu informačního systému pomocí metod 

z teoretické části a dále vyhodnocení případných nedostatků. Poslední část se věnuje 

praktickému řešení návrhů. Návrhy jsou podpořeny kalkulací nákladů.  
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat stávající stav informačního 

systému u vybrané společnosti. V této analýze bude zhodnocena efektivnost, posouzení 

stavu a navržení změn, které budou směřovat ke zlepšení stávajícího stavu a eliminaci 

nalezených rizik. Jde o jakousi optimalizaci informačního systému. Dalším dílčím cílem je 

provedení ekonomického zhodnocení navrženého řešení včetně nákladů na provoz.  

Podklady pro vypracování analýz budou získány na základě rozhovorů  

se zaměstnanci a vedoucími pracovníky vybrané společnosti. Rozhovory budou probíhat 

napříč z různých oddělení. Metodika analýzy bude pomocí Porterovy analýzy pěti sil, 

McKinseyho modelu „7S“ a analýzy informačního systému pomocí metodiky analýzy ZEFIS.  

Díky těmto metodám analýz se odhalí slabá místa a nedostatky společnosti, která 

budou následně eliminována. Eliminace rizik návrhové části bude provedena pomocí 

metody rizik FMEA. 

V závěru bude provedeno ekonomické zhodnocení návrhu změn, v němž budou 

obsaženy přínosy a náklady již zmíněných návrhů.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je věnována teoretickým podkladům, které je nutno znát pro správné 

pochopení souvislostí v navazujících částech práce. Těmito částmi je myšlena hlavně 

praktická část včetně návrhů a také pro finální interpretace. Obsahuje seznámení  

se základními pojmy z oblasti informačního systému, technologiemi a ekonomické analýzy.  

2.1  Definice dat, informací a znalostí 

Teoretická východiska jsou základem pro pochopení řešené problematiky diplomové 

práce. Tato část se bude zabývat vysvětlením následujících pojmů.  

Obr. 1: Hierarchie znalostí (Vlastní zpracování) 

2.1.1  Data 

Je-li pozorován nějaký objekt či jev, tak pro popis určité vlastnosti se používají data. 

Jedná se o jakési údaje, které lze charakterizovat jako libovolnou posloupnost znaků. Nemusí 

se vždy jednat o bajty či bity, tak jak jsou chápána v IT, ale i dalších oblastech. Posloupnost je 

Znalosti

Informace

Data

H
o

d
n

o
ta
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chápána jako soubor libovolných znaků, které nemusíme znát, nebo u kterých si těžko 

umíme představit, že se vůbec jedná o písmo či znak (Sklenák, 2001).  

Dle Doucka (2004) data vstupují do IS, ve kterém jsou uložena a následně zpracována 

a slouží pro získávání různých informací. Data v IS lze rozdělit na následující skupiny: 

• aktuální data – zde je popsán aktuální stav reality a jsou využity pro aktuální 

informaci. Jakmile ztratí svou platnost, stávají se z nich data archivní, 

• archivní data – z výše uvedeného řádku je zřejmé, že se jedná o přeměnu dat 

z aktuálních, díky ztráty platnosti, na data archivní. Tato data jsou uchovávána  

pro pozdější potřebu a pro různé analýzy historie, vývoj a změny sledovaných věcí, 

• prognostická data – jsou obrazem předpovědí, plánu, výhledů a návrhů projektů. 

Za zmínku stoji fakt, že některá z těchto dat se mohou stát daty aktuálními.  

2.1.2  Informace  

Pro pojem informace není přesně stanovená definice. Jeho vymezení se liší obor od 

oboru a každý autor na to pohlíží jinak. Při běžné konverzaci je obvykle chápána jako nějaká 

nová sdělená znalost nebo fakt, nebo také, jako nová zpráva.  

Sdělení, které splňuje přísná kritéria logiky či příslušné vědy, se za informaci pokládá 

v přesné neboli exaktní vědě. V ekonomické oblasti se informací myslí sdělení, jehož 

následkem může být zisk či užitek.  U IT oblasti se za informaci považuje kvantitativní 

vyjádření obsahu zprávy. Jednotkou informace (0,1) a vyjadřuje se jednotkou bit (Bébr, 

Doucek, 2005). 

2.1.3  Znalosti  

Dle Trunečka (2004) je znalost jakási schopnost využít své vzdělání a zkušenosti 

získané praxí. Dále hodnoty a odbornost, jako rámec pro vyhodnocení dat, informací a jiných 

zkušeností k výběru odpovědi na danou situaci. 

Znalosti lze získat z databází, procesů, ale také rozhovorem od zaměstnanců, členů 

managementu nebo z vlastních zkušeností. Jedná se o schopnost využití informace 
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k procesu. V případě, že se tomu nestane, tak nevyužité znalosti zůstávají informacemi. 

Rozdělení znalosti je možné na dvě roviny: 

• explicitní – lze ji vyjádřit pomocí dat a také ji uspořádat, přenášet a skladovat. 

Znázornění je možné pomocí jazyka, písmem a kresbou, snadno se sdílí, 

• tacitní – rozdíl od explicitní je v tom, že se dá jen těžko formalizovat a vyjádřit, je 

vázána na osobnost, tedy z toho vyplývá, že má subjektivní charakter, často jsou  

to podvědomé znalosti a člověk o nich ani nemusí vědět, nebo je může považovat  

za něco samozřejmého (Truneček, 2004).  

2.2  Systém  

Tak jako předchozí definice, tak i tato definice není jednoznačná. V každé oblasti je 

její význam jiný. Z historického vývoje závisí na vývoji poznatků. Také lze chápat jako 

celistvost, organizace, organizmus, struktura. Dříve znamenal seskupení, sjednocení, celek. 

Později uspořádanost prvků či částí systému. První uplatnění bylo v poznatcích o stavbě 

živého organizmu (Velte, 2011). 

Dnes se ztotožňujeme s definicí, že se jedná o účelově definovanou množinu prvků 

a vazeb mezi nimi. Pojem systém se využívá jako označení části reálného světa 

s charakteristickými vlastnostmi. Lze rozdělit na dvě hlavní části: 

• přirozené systémy, 

• umělé systémy.  

U přirozených, jak sám název říká, vznikly přirozeně, nezávislé na lidech, zatímco 

umělé, u nich se zasloužil člověk (Velte, 2011). 

2.2.1  Informační systém  

Dle přístupu pohledu autora, má i informační systém různé definice. Jedná se o to, 

k jakému oboru autor má blízko a čemu se věnuje. Je zapotřebí si klást ve společnostech 
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otázku před zavedením informačního systému, zda opravdu informační systém 

potřebujeme. K nalezení odpovědi je zapotřebí vzít v potaz následující hlediska: 

• lze pomocí IS zlepšit kulturu společnosti, 

• je třeba vyšší zabezpečení informací, 

• je třeba zlepšit sběr dat a zpracování informací, 

• je třeba vyšší spolehlivost a přesnost informací (Vrana, Richta, 2005). 

2.2.1.1  Architektura informačního systému 

Hardware – jedná se o věci hmotných vlastností, kvalita závisí na poruchovosti  

a rychlosti. 

Software – softwarem je myšleno programové vybavení, jsou to tedy technické 

nehmotné prostředky, které obsahují algoritmy, které určují cílové chování IS.  

Dataware – data, informace či znalosti, která jsou uložena na prostředcích IS.  

Peopleware – lidé, kteří zabezpečují obsluhu a věci s tím spojené i k zabezpečení IS. 

Orgware – organizační struktura, uspořádání, směrnice, předpisy, které určují 

pravomoci, chování lidí při obsluze, užívání a zabezpečení IS (Koch, Ondrák, 2008). 

2.2.2  Informační strategie 

Jaký je cíl vytvoření informační strategie? Vypracovat záměr dalšího vývoje IS  

a informačních a komunikačních technologií ve společnosti či organizaci (Velte, Elsenpeter, 

2011).  

V současnosti, kdy je velká konkurence, by měla společnost volit takovou strategii, 

aby aktivně podporovala změny a efektivně využívala nabízených příležitostí k dosahování 

cílů společnosti. Konkurenceschopnost na trhu je ovlivněna právě úrovní podpory 

informačního systému. Existují obecná pravidla, která vypovídají o vlastnostech a obsahu 

informační strategie a následném plánu rozvoje (Tvrdíková, 2008). 

Specifikace vlastností informační strategie 

Vlastnosti zásad, kterou jsou nutné při správném přístupu informační strategie: 
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• rozhled v trendech v IS/ICT – využití externích konzultantů z oboru, 

• využití IS ve všech procesech, rozhodující je postavení managementu společnosti 

k důležitosti IS, 

• přehledná formulace, schválení managementu IS a realizace a podpora všemi 

zaměstnanci, 

• přizpůsobení současným požadavkům díky pravidelné kontrole aktuálnosti, 

• zvolení informačního manažera jako odpovědnou a kvalifikovanou osobu na IS/ICT 

(Tvrdíková, 2008). 

Specifikace obsahu informační strategie 

Jak upřesnit samotný obsah informační strategie? To zodpoví následující body: 

• analýza a prognóza vývoje IS/ICT – sběr informací o předpokládaném vývoji IS 

v odvětví společnosti pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti (konkurence  

a potencionální zákazník), 

• k dosažení cílů společnosti zvolení vazeb mezi globální a informační strategií, 

• provedení analýzy dosavadního vývoje IS/ICT a využití poznatků a již provedených 

investic do IS/ICT, 

• specifikace informačních zdrojů a zásobování společnosti klíčovými informacemi 

z vlastních a kvalitních externích zdrojů, efektivní využití k zajištění kvalitní podpory 

systému řízení společnosti (Tvrdíková, 2008). 

Plán rozvoje informačního systému 

Určuje míru rozsahu jednotlivých projektů IS/ICT společnosti. Pomocí tohoto plánu 

se zjistí a navrhne množství finančních prostředků a dalších zdrojů pro realizaci nového 

IS/ICT. Provádí se to pomocí strategické mřížky, která je rozdělena na jednotlivé části pomocí 

vertikální a horizontální osy. Vertikální osa určuje rostoucí význam stávajících IS pro 

společnost a horizontální osa značí rostoucí význam budoucích investic do IS. Tato mřížka 

obsahuje části: 

• podpůrný – IS podpůrná role, 

• provozní – běžná provozní činnost IS, 

• zvratný – důležitý zvrat pro společnost díky IS, 

• strategický – důležitá podpora společnosti, neobejde se bez IS (Tvrdíková, 2008). 
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2.2.3  Životní cyklus informačního systému 

Fáze, kterými informační cyklus v průběhu života ve společnosti prochází, jdou 

souvisle po sobě a navzájem na sebe navazují.  

• Specifikace cílů – jedná se o tzv. předběžnou analýzu, která je základem návrhu, 

vývoje a dalších možných změn týkající se IS. V této prvotní fázi se shromažďují 

požadavky jen v hrubých rysech a také odhadnutí nákladů a doby realizace.  

• Specifikace požadavků – po specifikaci cílů následuje rozbor. Jde o důležitou fázi, 

protože při špatné analýze, kdy se zde neodhalí chyby, tak jsou tyto chyby těžko 

odstranitelné.  

• Projektová studie – neboli návrh, v této části je rozebrán výsledek analýzy systému. 

Jedná se o dokument, který je podkladem pro obsah smlouvy s externí společností  

o návrhu a realizaci IS. Dále obsahuje časový harmonogram, kalkulaci, konkrétní 

implementaci systému, podmínky pro zavádění v organizaci, záruční servis a také 

podmínky celkového předání IS.  

• Implementace – tato fáze životního cyklu IS se zabývá vlastním programováním. Toto 

programování provádí vybraní experti v programování a analytik, který nese 

zodpovědnost za správné provedení. Podklady, aby mohli provádět práci, jsou 

veškeré informace shromážděné v přechozích etapách a fyzický návrh systému. 

Z informací získaných z fyzického návrhu se definují vstupy a výstupy jednotlivých 

operací. Dále se určí způsob jejich úprav. Následuje programování funkcí a doladění 

vzájemného propojení, ověření a připravení testovacích dat, která obsahují 

maximální procento konečných reálných dat.  

• Testování – po naprogramování IS se v této fázi provádí testy. Pomocí testování  

se vyzkouší všechny možné reakce systému na zadávání dat, zjistí se chyby  

a nedostatky a ty se opraví. Toto testování se většinou neprovádí v ostré verzi,  

ale na systému, který není v reálném prostředí. Je to nutné k tomu, aby případné 

selhání nemělo rozsáhlé následky. Jde o systémy ve zdravotnictví, letectví atd.  

• Zavádění systému – jedná se především o instalaci systému, do provozu společnosti. 

Známe 4 způsoby zavedení:  

Souběžná strategie – pokračující provoz původního systému a současný provoz 

nového IS. 
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Pilotní strategie – zavedení nového IS pouze ve vybrané části společnosti a po jeho 

testování a ověření se zavede do celé společnosti. 

Postupná strategie – zavedení primární části IS, na které ostatní části závisí,  

po ověření každé části se zavádí postupně až po zavedení celého systému. Využívá se u velmi 

komplikovaných systémů, kde jsou složité vnitřní vazby.  

Nárazová strategie – je založena na kompletním odstranění původního systému  

a zavedení nového. Je riskantní, ale šetří náklady a čas (Tvrdíková, 2008).  

• Zkušební provoz – realizace projektu, kde poskytovatel je povinen zajistit okamžitý 

servis, kde se odstraní chyby zjištěné během provozu a dořeší se požadavky uživatelů 

v rámci původního návrhu. 

• Ostrý provoz a údržba – závěrečná fáze, kde je systém po úpravách používán, spadá 

sem údržba systému, menší úprava parametrů aplikací nebo změn programů tak, 

aby splňovaly požadavky uživatelů.  

• Reengineering – přehodnocení požadavků, pokud nesplňuje očekávání a nelze splnit 

ani pouhou úpravou, tento krok vede na počátek životního cyklu (Tvrdíková M., 

2008). 

2.3  Analytické metody 

Tato část se zabývá základními principy analytických metod s využitím Porterova 

modelu pěti sil, SLEPT analýzy, 7S modelu a SWOT analýzy a hodnotící maticí ZEFIS. 

2.3.1  SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE je analýzou makroprostředí, tedy zkoumá široký soubor prvků, které 

mají vliv na chod společnosti a vycházejí z jejího okolí. Zahrnuje několik faktorů, přičemž 

největší vliv na provoz má ekonomický faktor (Mallya, 2007).  

Jsou to tyto následující faktory. 
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• Sociální – zkoumá působení kulturních a sociálních změn např. velikost a vývoj 

populace, dostupnost potenciálních zaměstnanců atd. 

• Legislativní – zkoumá se vliv národní a mezinárodní legislativy. 

• Ekonomický – analyzuje působení vlivu na místní, národní ale i světové ekonomiky. 

Zaměřuje se na krize, vývoj koruny, daňové sazby, HDP, míru inflace, průměrnou 

měsíční mzdu, fáze hospodářského cyklu atd.  

• Politický – zaměřuje se na působení vlivů existující nebo potenciální politiky. Jedná  

se o právní normy, novelizace, stabilita vlády, podpora zahraničního obchodu atd. 

• Technologický – zabývá se stávajícími, novými a vyspělými technologiemi.  

• Ekologický/environmentální – analyzuje a hodnotí místní, národní a světovou 

ekologickou problematiku. Přesněji jde o ochranu životního prostředí, recyklace atd. 

(Mallya, 2007). 

2.3.2  Porterova analýza pěti sil 

Ještě předtím, než společnost vkročí na trh, jsou zapotřebí jisté úkony spjaty 

s analyzováním přitažlivosti odvětví z hlediska ziskovosti. Tento model je založen na pěti 

činitelích, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice. Nejdůležitější je informovat  

a připravit společnost na tyto činitele, které ovlivňují konkurenční pozici  a atraktivitu trhu 

(Grasseová, 2010).  

Následujícím 5 činitelům musí společnost čelit při vstupu na trh. 

• Vyjednávací síla dodavatelů zkoumá to, jak je silná pozice dodavatelů na trhu,  

zda je jí mnoho či málo.  

• Vyjednávací síla odběratelů vypovídá o pozici odběratelů, jak je silná a jaká je 

spolupráce mezi nimi. 

• Konkurence v odvětví se analyzuje kvůli stávajícím konkurentů, zjišťuje se, zda je 

mezi nimi konkurenční boj, zda je někdo dominantní atd.  

• Hrozba nových konkurentů na trh říká, zda existují bariéry při vstupu na trh  

a jak lehce může konkurence vstoupit a trh.  

• Hrozba substitutů vypovídá o tom, zda nabízené produkty nebo služby jsou snadno 

nahraditelné (Grasseová, 2010). 
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Obr. 2: Porterův model pěti konkurenčních sil (Vlastní zpracování) 

2.3.3  Analýza 7S 

Tato metoda je analytická technika, která se používá pro hodnocení kritických faktorů 

společnosti. Jedná se o model patřící do kritických faktorů úspěchu. Princip této metody 

spočívá zodpovězením na 7 otázek. Tyto otázky by si měl klást management společnosti  

a měly by vyřešit problémy vývoje společnosti. Otázky (body) lze rozdělit do dvou skupin.  

Do tzv. „tvrdých S“, kam spadá: strategie, struktura, systém řízení a „měkkých S“, kam patří: 

styl, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti.  

Do první skupiny – tedy „tvrdých S“ patří informace potřebné pro řízení těchto bodů 

a jsou snadno dohledatelné – obchodní plány společnosti, organizačních listech a v dalších 

dokumentech potřebných pro správný chod. Díky tomu, že se dají tyto informace lehce 

dohledat, tak se dají měnit oproti druhé skupině.  

Informace ve druhé skupině – tedy „měkkých S“ nejsou tak snadno dohledatelné  

a hůře jsou tady podloženy změny a hůře se tyto změny prosazují. Všechny výše zmíněné 

body se vzájemně ovlivňují (Mallya, 2007). 
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2.3.3.1  Strategie 

Pojem strategie otevírá cestu, kterou se bude společnost ubírat a vymezuje také její 

směr.   Je nosným pilířem, na kterém může stavět své cíle při dodržení některých kritérii,  

a to zejména zákonům legislativy, ekologie, vypořádání se s tlakem konkurence, 

ovlivnitelnosti svých zákazníků atp. (Mallya, 2007). 

2.3.3.2  Struktura 

Pojem struktura společnosti je vlastně organizační schéma neboli pavouk 

společnosti, který zobrazuje nadřazenost a provázanost jednotlivých pracovišť. Díky tomu  

si můžeme představit vzájemný tok informací, koordinaci, hierarchii (Mallya, 2007). 

2.3.3.3  Systém řízení 

Pojem systém řízení společnosti zahrnuje soubor manažerských technik, díky kterým 

jsou hodnoceny dovednosti a znalosti jednotlivých pracovníků. Zároveň určuje počet 

pracovních míst a nastavení vnitřních kontrol a předpisů (Mallya, 2007). 

2.3.3.4  Styl řízení 

Styl řízení společnosti je obrazem toho, jak společnost funguje a komunikuje  

jak uvnitř společnosti, tak i navenek. Jsou určena pravidla, dle kterých se řídí jak vedení 

společnosti, tak i jednotlivý pracovníci. Zahrnuje i pracovní prostředí (Mallya, 2007). 

2.3.3.5  Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou živým elementem ovlivňujícím chod společnosti. Je to kolektiv 

pracovníků, jehož počet se v průběhu let může měnit. Mají svá práva, ale i povinnosti. Jejich 

profesní růst je jedním z důležitých faktorů (Mallya, 2007). 
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2.3.3.6  Schopnosti 

Dovednosti jsou souhrn všech znalostí, návyků a dovedností lidského faktoru. 

Předpokladem dobrých dovedností je odpovídající kvalifikace a také ochota se dále 

zdokonalovat (Mallya, 2007).  

2.3.3.7  Sdílené hodnoty 

Pojem sdílené hodnoty zahrnuje etiketu a kulturu společnosti. Jedná se například  

o tzv. firemní kulturu a o jejím povědomí u všech pracovníků (Mallya, 2007). 

2.3.1  SWOT analýza 

Zkratka SWOT pochází ze slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 

Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). Tato strategická analýza je založená  

na zkoumání vnitřních a vnějších faktorů společnosti. Tyto faktory jsou založeny na silných  

a slabých stránkách, dále na hrozbách a příležitostech společnosti. Tyto faktory určují vnitřní 

hodnotu společnosti. Buď ji vytváří, nebo snižují. Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey 

v 60. letech 20. století (Machková, 2006).  

Díky tomu, že SWOT analýza je univerzální metodou, tak je jedna z nejpoužívanějších 

analytických metod. Využití v praxi je velmi široké. Používá se jak pro společnost jako celek, 

tak i na jednotlivé oblasti, produkty nebo jiné záměry. Je součástí rizik, jelikož obsahuje zdroje 

rizik – hrozby, díky ní se případně nastavují opatření. Z hlediska vnějších faktorů platí, že je 

třeba předem jasně stanovit, co se za ně považuje. Jedná se o okolí společnosti nebo 

organizační jednotky. Společnost může tyto faktory pouze identifikovat pomocí vhodných 

analýz konkurence. Provádí se pomocí demografických, ekonomických, politických, 

technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů, které působí v okolí společnosti. 

Cílem analýzy SWOT je schopnost předvídat důležité trendy, které mohou mít dopad  

na společnost, ať už pozitivní či negativní. Obsahuje zkoumání toho, kam by společnost měla 

zaměřit svou pozornost (Machková, 2006).  
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Obr. 3: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 

2.3.2  Hodnotící metodika ZEFIS 

Analytickou metodou sloužící ke zkoumání informačního systému a informační 

strategie společnosti je hodnotící metodika ZEFIS. Tato metoda byla vyvinuta na Ústavu 

informatiky Podnikatelské fakulty VUT v Brně panem docentem Kochem. Autor je také 

provozovatelem portálu www.zefis.cz, který je určen pro jednoduchou auto-evaluaci 

informačního systému analyzované společnosti. Tato metoda je vhodná pro společnosti, 

které si nemohou z finančních důvodů dovolit podrobnější analýzu, nebo je  

pro ně tato jednodušší varianta plně dostačující. Metodika ZEFIS rozděluje informační systém 

do sedmi různých oblastí. Každou oblast analyzuje zvlášť. Tato metoda se zabývá 

hodnocením úrovně těchto oblastí a odkrývá nejslabší část systému. Tato nejslabší oblast 

takto negativně působí na celkovou úroveň současného řešení. Metoda vychází z úvahy,  

že systém je silný tak, jako je jeho nejslabší část. Nebere v potaz technické vybavení či kvalitu 

ostatních částí systému. Jde o nalezení jakési slabiny a následně tato slabá místa eliminovat 

a zefektivnit oblasti, které jsou na dobré úrovni. Zprůměrováním těchto oblastí se dostane 

průměrná úroveň systému (Zefis, 2019). 
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2.3.2.1  Oblasti zkoumání 

Jak již bylo zmíněno, tak hodnotící metodika ZEFIS rozděluje systém na části. 

• Hardware – HW – technické vybavení zkoumané společnosti, ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti s programovým vybavením. 

• Software – SW – zkoumá programové vybavení. Jeho funkčnost a uživatelskou 

přitažlivost, ovladatelnost. 

• Orgware – OW – zabývá se pravidly a doporučenými postupy pro provoz 

informačního systému. Dále se zabývá pracovními postupy a bezpečnostními 

pravidly.  

• Peopleware – PW – zkoumá uživatele informačního systému ve vztahu k rozvoji 

jejich způsobilostí, podpoře při používání informačního systému a jejich preferencím 

důležitosti.  

• Dataware – DW – jedná se o data, která jsou uložená a používaná v informačním 

systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti.  

• Zákazníci – CU (customers) – zabývá se způsobem řízení informačního systému 

k zákazníkům. Lze rozdělit do 2 skupin a to: vnitropodnikové pracovníky, kteří 

využívají vstupů informačního systému anebo o zákazníky v klasickém obchodním 

pojetí.  

• Management – MA – v této oblasti je zaměření na řízení informačního systému  

ve vztahu k informační strategii, pečlivost uplatňování nadefinovaných pravidel  

a vnímání koncových uživatelů systému (Zefis, 2019). 

2.3.2.2  Hodnocení stavu jednotlivých oblastí a souhrnného 

stavu IS 

Analýza se provádí tak, že se vyplní výše zmíněné oblasti formou dotazníku. Dotazník 

obsahuje deset otázek. Tyto otázky jsou pokládány tak, aby identifikovaly slabiny systému,  

a zároveň jsou pomocí kritérií formulovány tak, aby se odpověď na většinu z nich dala zařadit 

do některé z následujících kategorií: 

• ano, 

• spíše ano, 
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• částečně, 

• spíše ne, 

• ne. 

Pro zpracování se tato stupnice nominálních hodnot převádí na následující stupnici, 

kdy kladná odpověď na otázku odpovídá o vysokém stupni stavu dané oblasti,  

pak transformace je následující: 

• ano: 5, 

• spíše ano: 4, 

• částečně: 3, 

• spíše ne: 2, 

• ne: 1. 

Naopak, kdy za kladnou odpověď je považována nízká úroveň, je stupnice ordinálních 

hodnot otočena: 

• ano: 1, 

• spíše ano: 2, 

• částečně: 3, 

• spíše ne: 4, 

• ne: 5. 

Zjednodušeně hodnotu stavu jedné oblasti lze získat pomocí vzorce: 

ui=[
∑ 𝑢𝑖𝑗−𝑀𝐴𝑋𝑖−𝑀𝐼𝑁𝑖
10
𝑗=1

8
+ 0,5]. 

ui označuje hodnotu stavu i-té oblasti zaokrouhlenou na celé číslo, kdy i ∈ 〈1;8〉, 

uij zaujímá bodové vyjádření na j-tou otázku v i-té oblasti, 

MAXi zaujímá nejvyšší bodové ohodnocení odpovědi na některou otázku z i-té oblasti, 

MINi značí bodové ohodnocení odpovědi na některou otázku z i-té oblasti. 

ui platí i pro souhrnný stav IS u, kde vyjadřuje následující tabulka (Zefis, 2019). 
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Tab. 1: Význam vypočtené hodnoty stavů pomocí hodnotící metodiky ZEFIS 

Vypočtená hodnota zkoumané 

oblasti ui 

Nominální význam 

5 Velmi vysoká úroveň 

4 Vysoká úroveň 

3 Střední úroveň 

2 Nízká úroveň 

1 Velmi nízká úroveň 

Poté je snadné určit souhrnný stav informačního systému, který dosahuje takové 

úrovně, jakou má oblast s nejnižší hodnotou. 

u=min(u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8,). 

Při potřebě použití číselné hodnoty na její nominální význam lze využít předchozí 

tabulku.  

Je-li každá oblast po vyplnění ohodnocena od 1-4. 1 znamená špatnou úroveň a 4 

dobrou úroveň systému (Zefis, 2019). 

2.3.2.3  Vyváženost a efektivnost 

Vyvážený systém je charakteristický tím, že má veškeré hodnoty na stejné úrovni, 

přičemž povolená odchylka jsou nanejvýš tři oblasti lišící se o jeden hodnotící bod. Pokud 

jsou dodrženy všechny zmíněné povolené podmínky, tak lze předpokládat, že úroveň 

systému má optimální poměr účinnosti. Existuje kategorie u vyvážených systémů tzv. zcela 

vyvážený systém, kde ohodnocení všech jednotlivých oblastí má stejnou hodnotu. Tato 

kategorie nebývá častá. S touto vyvážeností souvisí efektivnost informačního systému. 

Pokud je informační systém vyvážený nebo zcela vyvážený, pak je brán z pohledu hodnotící 

metodiky ZEFIS za efektivní. Informační systémy, které výše zmíněné podmínky nesplňují, 

jsou brány za nevyvážené (Koch, 2010). 
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2.3.2.4  Význam informačního systému pro společnost, 

doporučení a vyhodnocení 

Nejefektivnějším řešením pro každou společnost by bylo využívat informační systém 

s co nejlepším souhrnným hodnocením, ale z důvodu vyšších finančním nákladům to není 

ve většině případů možné. Otázkou je, jak velký význam a důležitost má pro společnost 

informační systém a dle toho se rozhodovat. Snahou by mělo být pro společnosti dosahování 

jakési vyváženosti všech oblastí informačního systému do takové souhrnné míry,  

kdy odpovídá důležitosti ve společnosti. 

Důležitost informačního systému u společnosti podle hodnotící metodiky ZEFIS může 

nabývat hodnot -1, 0, 1. hodnotu -1 nabývá společnost, kde je přiřazen informační systém, 

který není pro fungování společnosti významný. V případě, že je informační systém  

pro společnost méně důležitý, ale jeho krátkodobý výpadek příliš neovlivní chod společnosti, 

tak je ohodnocen hodnotou 0. V případe, kdy je informační systém stěžejní pro společnost  

a dokonce i krátkodobý výpadek způsobí společnosti komplikace, tak je hodnota 1.  

Tab. 2: Doporučení souhrnného stavu 

Význam IS pro společnost Doporučený souhrnný stav 

-1 2 

0 3 

1 4 

 

Výsledky a doporučení závisí na úvaze člověka, který to posuzuje. Po grafické stránce 

lze výsledky interpretovat pomocí paprskového grafu. Ten se skládá ze soustavy čtyř os,  

kde jsou naneseny hodnoty stavů jednotlivých oblastí. Dále se tam zanáší souhrnný stav 

informačního systému a doporučený stav (Zefis, 2019). 
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2.4  Riziko  

Definic rizika je celá řada a dle různých autorů je lze chápat odlišně. „Riziko je 

pravděpodobnost vzniku nestandardního stavu konkrétní entity v daném čase a prostoru.“ 

(Janíček, Jiří a kol., 2013) 

Také lze riziko považovat za jakousi pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty  

či obecného nezdaru. Dále jako odchýlení od skutečných a očekávaných výsledků, anebo 

také jako jakousi možnost, že hrozba využije zranitelnost systému (Smejkal, Rais, 2006). 

V této práci je bráno riziko ve smyslu jako součin pravděpodobnosti výskytu vzniku 

negativní události a velikosti škody, tedy jeho důsledku: R=PxD (Basl, Blažíček, 2012).  

2.4.1  Analýza rizika 

Pomocí analýzy rizika je možné odhalit potenciální hrozby, a tedy význam důsledků 

škod za předpokladu, že dojde k hrozbě. Existují dvě základní metody,  

jak k této problematice přistupovat: 

• kvalitativní metoda – jde o to, že úroveň rizika je určena kvalifikovaným odhadem 

na stupnici, 

• kvantitativní metoda – kdy riziko se vypočítá jako roční předpokládaná ztráta  

ve finanční hodnotě. Tato roční předpokládaná ztráta se odvozuje z četnosti výskytu 

hrozby a z přidané škody, kterou způsobila. 

Existuje nespočet metod pro analýzu rizika. Mezi kvalitativní metody patří: Fault 

Tree Analysis (FTA), Event Tree Analysis (ETA), Hazard and Operatibility Analysis (HAZOP), 

metoda účelových interview (Delphi) a Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) atd. Mezi 

kvantitativní metody patří CRAMM a COBRA (Smejkal, Rais, 2006). 

2.4.1.1  Metoda FMEA 

Tato kvalitativní metoda byla vyvinuta americkou armádou. Dále se používala  

pro vesmírné programy agenturou NASA. V roce 1970 ji použila společnost Ford. Jde  
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o metodu přímou z toho důvodu, že postupuje od základních prvků k důsledkům poruchy 

prvků (Janíček, Jiří a kol. 2013). 

Postup FMEA 

• Prvním krokem je příprava. Je nutné stanovit, co se bude analyzovat, jaká část 

výrobku či procesu. Dále je třeba stanovit požadavky na analyzovaný objekt. 

• Druhým krokem je svolání odborníků, kteří mají s analyzovaným produktem  

co dočinění a kteří budou FMEA aplikovat.  

• Třetím krokem je sepsání všech možných problémů, které mohou nastat. Nejčastěji 

se tyto problémy sepisují do řádků tabulky.  

• Čtvrtým krokem je sepsání následků a příčin problémů. 

• Pátým krokem je připsání způsobů, jak se ošetří problém, aby nenastal a odhalil se.  

• Šestým krokem je doplnění koeficientů podle závažnosti následků. 

• Sedmým krokem je doplnění koeficientů předpokládaného výskytu. 

• Osmým krokem je doplnění koeficientů kontrolních mechanismů. 

• Devátým krokem je výpočet RPN jako součin předchozích koeficientů. RPN udává 

míru rizika daného problému.  

• Desátým krokem je vyhodnocení podle hodnoty čísla RPN, uvedou se nejzávažnější 

problémy a stanoví se minimalizace možností jejich výskytu a přidá se termín  

a odpovědná osoba.  

• Jedenáctým krokem je zjištění, zda jsou opatření dostatečná (Kocurek, 2016).  

2.5  Bezpečnost informačního systému 

Velmi důležitou součástí informačního systému během výstavby i provozu je jeho 

zabezpečení, tedy po celou dobu životního cyklu. V informačních systémech zpravidla bývají 

důvěrné a důležité informace, kde jejich ztráta či únik by mohl způsobit vážný problém. 

Propojováním informačních systému přes internet stoupá na významnosti, a proto je 

důležité držet všechny součásti takto zabezpečeny.  
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V současné době se klade důraz na zachování dostupnosti, integrity  

a důvěryhodnosti. Často se lze setkat, že se ve společnostech zaměřují jen na dostupnost. 

Integrita a důvěrnost je řešena až následně při vzniku nečekaných problémů.  

Důvěrnost znamená, že mají přístup pouze autorizované osoby.  

Integrita je myšlena jako jakási modifikace, kterou mají jen autorizované subjekty  

a původ informací je ověřitelný.  

Dostupnost je ve smyslu, že data či služby jsou autorizovaným subjektům do určité 

doby dostupná a nedojde tedy k odmítnutí služby, kdy subjekt nedostane to, na co má nárok 

(Jakubíková, 2008). 

2.5.1  Proces zabezpečení informačního systému 

Proces zabezpečení informačního systému zahrnuje následující položky.  

Bezpečnostní záměr – obsahuje cíle, kterých má být dosaženo a dále postup, jak jich 

dosáhnout.  

Analýza rizik informačního systému – zaměřuje se na vypracování analýz rizik, dále 

na současný stav a návrhy na opatření. 

Bezpečnostní politika informačního systému – obsahuje další kroky a opatření 

v rámci procesu zabezpečení informačního systému. 

Systémové bezpečnostní politiky – jedná se o zásady, které by měly být 

rozpracovány v dalších směrnicích, které se týkají bezpečnosti.  

Realizace bezpečnostních opatření – jde o vlastní realizaci. 

Monitoring a audit – zaměřuje se na pravidelné kontroly po zavedení (Mlýnek, 

2007). 

 



31 

 

 

Obr. 4: Proces zabezpečeni informačního systému (Vlastní zpracování) 

2.5.2  Úroveň bezpečnosti  

Před zavedením zabezpečení informačního systému je nutné, aby si společnost 

ohodnotila informace a poté vybrala odpovídající ochranu dat. Z toho vyplývá, že úroveň 

zabezpečení by měla odpovídat ceně informací. Toto zobrazuje i níže vložený obrázek.

 

Obr. 5: Zvážení rizik a opatření (Převzato dle Ondrák, Sedlák, Mazálek, 2013) 

Bezpečnostní záměr

Analýza rizik IS

Bezpečnostní politika IS

Systémové bezpečnostní politiky, bezpečnostní 
předpisy

realizace bezpečnostních opatření - projekty

Monitoring a audit
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2.6  Moderní trendy v IS 

Níže jsou popsány trendy informačních systémů. Mezi trendy patří outsourcing  

a cloud. 

2.6.1  Outsourcing 

Pojem outsourcing znamená využití cizích zdrojů pro takovou činnost, která nebyla 

zajištěna vlastními zdroji. Tedy jde o služby, které dodavatel poskytuje na základě smluvní 

dohody tzv. SLA. Tato služba je dodávána opakovaně a trvale. Společnosti tohoto typu služby 

využívají v případech, kdy nemají vědomostní či hardwarové kapacity pro fungující sítě. Takto 

si společnost zajistí outsourcingovou společnost, a ta se postará za smluvní poplatek  

o správný chod sítě. S tím souvisí i odpovědnost a funkčnost poskytované služby. Existuje 

spousta typů outsourcingu, které se odlišují v rozsahu služeb.  

Důvody, proč se rozhodnou společnosti pro outsourcing jsou: 

• snížení nákladů na zaměstnance, 

• malá kapacita lidských zdrojů, 

• příliš velké riziko přenesení na dodavatele (Molnár, 2001). 

2.6.2  Cloud computing 

Druhým z trendů IS je cloud computing, který lze obecně popsat jako doručování 

výpočetních služeb přes internet jako jsou například servery, uložiště, sítě, software, 

analytické nástroje, inteligentní funkce atd.). Díky této službě je možnost nabízení 

společnostem rychlejších inovací, flexibility prostředků a úspor. Uživatel této služby zpravidla 

platí jen za cloudové služby, které skutečně využije. Toto pomáhá snižovat provozní náklady 

společnosti a efektivnější provozování infrastruktury a přizpůsobení se měnícím obchodním 

potřebám (Co je cloud computing? Průvodce pro začátečníky, 2019). 
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Díky cloud computingu mají společnosti spousty plusů, mezi ně patří: 

• náklady – snížení nákladů v souvislosti s nákupem hardwaru a softwaru a provozem 

datových center, jedná se o servery nepřetržitého napájení a chlazení či IT 

pracovníky, 

• rychlost – díky internetu rychlost dostupných dat, která mohou být uložena kdekoli 

na světě, 

• výkon – nejznámější poskytovatelé cloudu běží v celosvětové síti zabezpečených 

datových center, tato centra jsou pravidelně upgradována, význam spočívá v tom,  

že oproti jednomu podnikovému datovému centru přináší řadu výhod, 

• zabezpečení – v rámci poskytování cloud computingu společnosti, které tyto služby 

nabízí, tak se řídí zásadami a používají takové technologie, které posilují stav 

zabezpečení a tím pomáhají chránit svá data, aplikace a infrastruktury  

před potenciálními hrozbami, 

• produktivita – efektivní řízení času staraní se o hardware, 

globální rozměr – jedná se o schopnost jakéhosi rozřazení, jde o dodání vhodného 

množství IT prostředků, tedy například takové množství, jaké je třeba vzhledem  

k výpočetnímu výkonu nebo objemu uložiště z vhodné geografické polohy (Co je cloud 

computing? Průvodce pro začátečníky, 2019).  

Typy cloudových služeb: 

• IaaS – infrastruktura jako služba – za průběžný poplatek této služby jako cloudu 

dochází k pronájmu výpočetního výkonu, IT infrastruktury, uložiště.  

• PaaS – platforma jako služba – uživatel získá přístup k využívání informačních  

a technologických platforem, umožňuje programování na vyšší úrovni s výrazně 

sníženu složitostí, umožňuje celkový vývoj aplikace, aby byla účinnější.  

• SaaS – software jako služba – služba je nabízena přes internet a dochází k hostování 

aplikace provozovatelem, funguje to na základě vyžádání a předplatného (Co je cloud 

computing? Průvodce pro začátečníky, 2019).  
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Obr. 6: Princip cloudu (Převzato: Co je cloud computing? Průvodce pro začátečníky, 2019). 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části je popsána analýza současné situace ve společnosti Spálovský a.s.,  

na kterou bude realizován návrh změn informačního systému.  

3.1  Představení společnosti 

Obchodní název:   Spálovský, a.s. 

Sídlo:      Nádražní 329, 768 02 Zdounky 

Právní forma:     Akciová společnost 

Identifikační číslo:    25546911 

Základní kapitál:    26 000 000 Kč 

Datum vzniku a zápisu:   8.12.1998 

Předmět podnikání:  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

vedení daňové evidence 

výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení 

3.1.1  Charakteristika analyzované společnosti 

Hlavním záměrem společnosti je výroba rozvaděčů NN do 1000V a 6300A, dále  

se zabývá výrobou a prodejem oceloplechových rozvaděčových skříní, velkoobchod 

elektronického materiálu a zajišťují kompletní zákaznický servis.  
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Obr. 7: Logo a moto společnosti 

 

Společnost má více jak 25letou tradici s integrovaným systémem řízení dle norem 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, řadí se mezi nejvýznamnější výrobce rozvaděčů v České 

republice.  

Výrobky společnosti mají uplatnění zejména v energetice, chemickém  

a zpracovatelském průmyslu, teplárenství, infrastruktuře a v sektoru služeb.  

O úspěchu společnosti, dostání se do povědomí v tomto průmyslu zejména hovoří 

významné projekty, které v posledních letech úspěšně zvládli nebo jsou v průběhu realizace: 

• Aqua palace Čestlice I. A II. Etapa (jeden z největších aquaparků v Evropě), CZ 

• UJV ŘEŽ (areál Ústavu jaderného výzkumu), CZ, 

• Elektrárna Tušimice II – bloky A, B, C, D (kompletní obnova elektrárny), CZ, 

• Radio Free Europe Praha, CZ, 

• Poldi Kladno (výstavba nové lisovny), CZ, 

• Slovenska Sporitelna, Bratislava, SK, 

• Jaderná elektrárna Temelín (sklad vyhořelého paliva), CZ, 

• Portovaya (kompresorová stanice, severoevropský plynovod), RUS, 

• Bioethanol Ledvice (nový zdroj Mwe v elektrárně Ledvice), CZ, 

• Jaderná elektrárna Mochovce – blok 3 a 4 (deiselgenerátorová stanice a chladící 

• vody, stanice radiační kontroly), CZ, 

• Elektrárna Prunéřov (kompletní obnova elektrárny), CZ, 

• Elektrárna Počerady, CZ. 
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3.1.2  Historie společnosti 

1990  založení společnosti pod obchodním jménem Antonín Spálovský EL-SERVIS. 

1997  certifikace jakosti dle normy ISO 9002. 

1998  změna právní formy na akciovou společnost (Spálovský, a.s.). 

2001  zařazení společnosti na třetí příčku ve výrobě rozvaděčů z hlediska objemu 

realizovaných zakázek v ČR, certifikace jakosti dle normy ISO 9001. 

2005  vstup AŽD Praha s.r.o. do Spálovský, a.s. jako majoritní vlastník. Navázání 

výrobní spolupráce, získaní přístupu k významným zakázkám. 

2008  realizace projektu dostavby a modernizace výrobního závodu ve Zdounkách. 

Certifikace enviromentálního systému řízení dle normy ISO 14001. 

2009  dokončení převzetí obchodní slovenské společnosti EL-SERVIS Slovakia 

společností Spálovský, a.s. působení na Slovensku pod obchodním názvem 

Spálovský Slovakia s.r.o. a zastupování obchodních zájmů Spálovský, a.s.  

na Slovensku a realizace velkoobchodního prodeje elektrotechnického materiálu 

a rozvaděčových skříní. 

2010  certifikace BOZP dle normy OHSAA 18001, 

2016 certifikace pro Ruskou federaci, 

2018  majoritním vlastníkem společnosti Spálovský a.s. je Global Bsusiness s.r.o. 
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3.1.2.1  Organizační struktura  

Obr. 8: Organizační struktura společnosti  

3.2  Analytické metody 

Následně jsou detailně rozebrány analýzy, které jsou již výše popsány v teoretické 

části.  

3.2.1  SLEPTE analýza 

Tato metoda je součástí analýzy makroprostředí společnosti, slouží k určení 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických faktorů. 

Tyto faktory ovlivňují přímo či nepřímo analyzovanou společnost. 

 

Sociální faktor 

Ze sociálních faktorů, které ovlivňují tuto společnost, patří hlavně dostupnost 

potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi. Sociální faktory 
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ovlivňují společnost při výběru zaměstnanců. Důraz kladou na manuální zručnost, především 

pokud se jedná o zaměstnance ve výrobním úseku. Sem také spadají vzdělávací instituty 

schopné poskytnout potřebné vzdělání k výrobě rozvaděčových skříní.  

Dále má pro společnost vliv struktura zaměstnanců z hlediska demografického 

vývoje. Jedná se o faktor velikosti populace a její věková struktura. Dalším problémem je 

příjmová stránka věci při výběru vzdělání. Manuálně zručných lidí a vyučených je čím dál 

méně, proto je těžké najít vhodného člověka na pozici zámečník, kde je také potřeba fyzická 

zdatnost pro vykonání této pracovní pozice.  

Tab. 3: Míra nezaměstnanosti (Zdroj Vlastní zpracování dle ČSU) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 

 

Graf 1: Míra nezaměstnanosti (Vlastní zpracování dle ČSU) 

Z grafu je patrné, že dochází k poklesu nezaměstnanosti. Díky této skutečnosti 

dochází k růstu ekonomiky. Z určitého pohledu pro společnost tento fakt má jak pozitivní, 

tak i negativní vliv. Díky poklesu nezaměstnanosti si mohou lidé, a tím i jiné společnosti, více 

dovolit utrácet, ale na druhou stranu lidé nejsou ochotni dělat „těžkou“ práci, nejsou ochotni 

dojíždět za prací do větších vzdáleností, upřednostňují komfort. Dnešní trh práce nabízí 

obrovskou řadu pracovních příležitostí.  
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Legislativně – politický faktor 

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod řeší práva a povinnosti nás 

občanů, ale také se zabývá dodržováním zákonů, vyhlášek a předpisy dané země. Společnost 

Spálovský a.s. se při své podnikatelské činnosti musí řídit podle zákonů České republiky, 

jedná se především o zákony: 

• č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

• č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

• č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů, 

• č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, 

• č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, 

• č. 563/1991 Sb., Zákon u účetnictví, 

• č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 

• č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční. 

Společnost musí rychle reagovat na změny v legislativě. Dříve často docházelo  

ke změnám u DPH, ale to se od roku 2015 ustálilo. Jsou dvě sazby – základní a snížená (první 

snížená a druhá snížená). Na prodej rozvaděčových skříní se snížená sazba nevztahuje 

 a vysoké DPH se tak výrazně promítá do konečné ceny produktů. Tedy od 1. 1. 2015 platí 21, 

15 a 10%.  

V roce 2016 došlo k doplnění obsahu výroční zprávy o přehled majetku a závazcích  

a vznikla také plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Toto hlášení 

nahrazuje původní samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Jedná se o hlášení faktur 

přijatých a vystavených nad 10 000 Kč, toto hlášení se podává elektronicky.  

Každým rokem se také mění minimální mzda. Ta se od 1. 1. 2019 zvýšila na 13 350 

Kč měsíčně anebo 79,80 Kč za hodinu.   

 

Ekonomický faktor  

Do ekonomického faktoru spadá inflace, která ovlivňuje společnost. Inflace vyjadřuje 

přírůstek indexu spotřebitelských cen. Jde o vyjádření procentní změny cenové hladiny  

za posledních 12 měsíců oproti 12 předchozím měsícům. Vývoj v posledních letech zobrazuje 

následující tabulka.  
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Tab. 4: Míra inflace (Vlastní zpracování dle ČSU) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace 0,4 0,3 0,7 2,5          2,1 

 

Graf 2: Míra inflace (Vlastní zpracování dle ČSU) 

Nejnižší inflace ve sledovaném období byla v roce 2015, kdy dosahovala hodnoty 0,3. 

Poté rostla 2 roky a v roce 2018 mírně klesla o 4 desetiny hodnoty. V únoru 2019 meziroční 

inflace dosahovala hodnoty 2,7. Což znamená růst v únoru oproti lednu o 0,2%. Toto zvýšení 

ovlivnilo zejména nárůst cen v oblasti rekreace, kultury, potravin a nealkoholických nápojů. 

V oblasti bydlení způsobilo především zvýšení cen zemního plynu o 2,5%, elektřiny o 0,6%  

a nájemného z bytu o 0,4%. V dopravě se snížily ceny pohonných hmot a olejů, to mělo 

 za následek 1,5% snížení. Do společnosti se tyto změny promítly především v oblasti 

dopravy a plynu. Sazba daně z příjmů právnických osob má na společnost vliv, ale její sazba 

19% se již několik let nezměnila. 

 

Technologický faktor 

Do technologických faktorů spadají body jako podpora vlády v oblasti výzkumu, výše 

výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, nové 

technologické aktivity. 

0,4
0,3

0,7

2,5

2,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014 2015 2016 2017 2018

H
o
d

n
o
ty

Rok

Míra inflace



42 

 

Tyto faktory jsou velmi důležité pro analyzovanou společnost. S inovacemi, 

výzkumem a technologiemi je spjata i rychlost realizace projektů. Společnost si je dobře 

vědoma důležitosti investování do nových technologií. Změny v technologickém prostředí 

jsou v dnešní době velmi rychlé a je tedy potřeba tyto novinky a trendy neustále sledovat. 

Důležitou vlastností je to, aby výrobky splňovaly stanovené normy. V roce 2011 společnost 

zahájila v rámci technického rozvoje vývoj nového provedení rozvaděčové skříně STA. Tato 

skříň splňuje požadavky na seizmickou a vibrační odolnost včetně provedení EMC zkoušek. 

Od roku 2014 do roku 2019 se společnost započala s rozvojem nové strategie, kde připravila 

opatření směřující do dalšího rozvoje společnosti, a to ve formě nové výstavby a také 

modernizace výrobního zařízení po technické stránce a dále i omlazení kolektivu techniků i 

montérů. Podařilo se jim prohloubit spolupráci s dánskou společností CUBIC na modulárním 

provedení rozvaděčů. Uvažuje se o použití nových technologiích na řezání plechu pomocí 

dělící frézky místo tabulových nůžek. Nevýhodou těchto doposud používaných nůžek je řez 

pouze v rovině.  Tato nová technologie by umožnila řez jakéhokoli tvaru a zakřivení.  

 

Ekologický/enviromentální  

Společnost Spálovský dodržuje veškeré předpisy v oblasti životního prostředí, takže 

jej negativně neovlivňuje. Společnost si uvědomuje, že její činnost má dopad na životní 

prostředí, pracuje například s kovy a různými barvami. Vzniklé zbytky třídí a nakládají s nimi 

jako s nebezpečným odpadem atd.  

Tab. 5: Souhrn analýzy SLEPTE 

Faktor Shrnutí 

Sociální potřeba zručných a fyzicky zdatných lidí 

míra nezaměstnanosti klesá 

Legislativně – politický řízení podle zákonů, zvýšení minimální 

mzdy 

Ekonomický zvýšení cen elektřiny a zemního plynu 

Technologický sledování trendů v oblasti technologického 

výzkumu – tím ušetření času pracovníků a 

zvýšení přesnosti a kvality výrobků 

Ekologický – enviromentální třízení odpadu 
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3.2.2  Porterova analýza 

Níže je rozebraná analýza oborového okolí společnosti a díky ní se zjistí atraktivita 

trhu.  

 

Stávající konkurence 

Odvětví výroby rozvaděčových skříní je obecně velmi náročné. Výroba v tomto 

odvětví má vysoké vstupní náklady. Z tohoto důvodu je v České republice na trhu takové 

množství společností, aby uspokojili potřeby zákazníků, které by mohly být pro analyzovanou 

společnost bezprostřední nebezpečí. V České republice takových společností je okolo 80. 

Analyzovaná společnost zaznamenala výpadek se zakázkami, ale toto období je již 

zažehnáno a daří se jí dobře.  

 

Nová konkurence 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je malá. Z důvodu kapitálové náročnosti 

brání vstupu nových konkurentů. Dále jsou to vysoké fixní náklady a dodržování předpisů  

a norem, což také hraje roli proti novému záměru v tomto oboru podnikatelské činnosti.  

 

Substituty 

Hrozbu substitutů společnost řeší pomocí sledování nových technologií a jejich 

zařazením do vlastní výroby.  

Společnost nabízí jak rozvaděče na míru, tak i rozvaděče, které koupí od dodavatele 

a dále prodá. Takže jeden typ je substitutem toho druhého.  

 

Dodavatelé 

V dnešní době je velmi důležité mít kvalitní dodavatele. Na trhu působí dostatek 

dodavatelských společností, které nejsou ohroženy substituty. Produkty, které dodávají, má 

velký vliv na kvalitu odběratelovy produkce a také na změnu ceny dodávaného produktu. 

Toto vše ovlivňuje zisk. Společnost Spálovský má dodavatele převážně z České republiky.  
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Odběratelé  

Zákazníci usilují o co nejkvalitnější výrobky a služby při minimálních cenách, čímž je 

vytvářen tlak na odvětví. Však realita je taková, že zákazníci příliš nezkouší snižovat cenu, 

tudíž tlak odběratelů v tomto směru není nijak velký. Problémem v této skupině je nehrazení 

pohledávek, a to ve velké míře i po splatnosti faktur. Pro každou společnost je výhodné mít 

co nejnižší dobu splatnosti pohledávek, a naopak co nejvyšší dobu splatnosti závazků. Velké 

organizace, které si mohou dovolit tzv. diktovat podmínky, mohou pozdním splacením svých 

závazků dostat menší společnost do velice obtížné situace. Takovým způsobem si velké 

společnosti drží finanční prostředky „u sebe“. Poskytováním dodavatelského úvěru 

odběratelům umožňuje úvěr a tím se vystavuje riziku nesplacení pohledávky, pokud 

pohledávka není nijak zajištěna. 

 

Tab. 6: Souhrn Porterovy analýzy 

Faktor  Shrnutí 

Stávající konkurence Okolo 80 – ti společností 

Nová konkurence Vysoké prvotní náklady 

Vysoké fixní náklady 

Dodržování předpisů a norem 

Substituty Sériová výroba x výrobky na zakázku  

Dodavatelé Převážně z ČR 

Odběratelé Síla není velká  

3.2.3  Model 7S 

V této části diplomové práce je řešena problematika analytické techniky, která  

se používá pro hodnocení faktoru společnosti. Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu.  

Strategie  

Podniková strategie je pevně daná. Primárně se zaměřuje na potřeby zákazníků, 

jelikož vyrábí atypizované rozvaděče. Společnost se snaží budovat dobré jméno díky 
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individuálnímu přístupu k zákazníkovi. Sekundární cíl společnosti je rozšíření svoji 

působnosti na nové zákazníky a hlavně do zahraničí.  

Struktura  

Rozdělení pravomocí, kompetencí a úkolů je hlavním účelem organizační struktury. 

Ve společnosti je liniová organizační struktura. V čele je ředitel, který je zodpovědný  

za činnost společnosti.  

Systémy  

Pro jednodušší komunikaci společnost využívá informačních systémů. Vedení 

společnosti sídlí v Kroměříži a výroba v nedaleké obci. Proto je zapotřebí spolehlivá 

komunikace, kterou zajišťují informační systémy a mobily. Pro komunikaci používají běžně 

dostupné programy a aplikace. Každé oddělení využívá programy určené pro svoje potřeby 

např. zadávání výroby – AUTOCAD a v hlavní roli i analyzovaný informační systém K2. 

Styl  

Rozhodnutí ředitele umožňuje vyjádřit se každému zaměstnanci. Jejich návrhy jsou 

prodiskutovány a po provedené analýze schváleny, anebo odmítnuty. Takový styl 

rozhodování přináší určitý stupeň motivace zaměstnancům, protože takto mohou cítit přínos 

pro společnost.  

Spolupracovníci  

Zaměstnanci budují přátelské vztahy na pracovišti, ale i mimo něj. Společné 

teambuildingy jsou jednou z filozofií této společnosti, které podporují zdravé a příjemné 

prostředí pro práci, která může být často stresující především na manažerských postech. 

Kromě teambuildingů, které si pracovníci organizují sami, tak i samotní dodavatelé si je 

„hýčkají“ a zvou na společné teambuildingy.  

Schopnosti  

Aby určitá pozice přinášela žádané pracovní výsledky, musí pracovník disponovat 

odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. V současné době se technologický trend mění velmi 

intenzivně, proto je důležité si ve společnosti udržet kvalitní odborníky.  
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Společné hodnoty  

Každý ze zaměstnanců přebírá plnou zodpovědnost za práci, kterou vykonává. 

Jakmile nějaký zkušený a zapracovaný zaměstnanec odejde, je velmi těžké ho nahradit v jeho 

pracovní náplni. 

3.2.4  Souhrn analýz 

Tento souhrn analýz vychází z přístupu SWOT.  

Silné stránky 

Do silných stránek analyzované společnosti patří soustavné budování dobrého 

jména, a to s více jak 25letou zkušeností fungování v oboru. Tím, že je společnost na trhu již 

tolik let, tak postupem času vybudovala dobré vztahy se zákazníky a od toho se odvíjí i dobré 

jméno. Za desítky let posbírali zkušenosti, díky kterým mají výhody vůči konkurenci. Také 

kvalita výrobků a vyspělé technologie jsou důvodem, proč se nemusí obávat náhlým změnám 

trhu. Výhodou, kterou disponuje společnost, jsou certifikáty: 1997 – Certifikace jakosti dle 

normy ISO 9002, 2001 Certifikace jakosti dle normy ISO 9001, 2008 Certifikace 

environmentálního systému řízení dle normy ISO 14001, 2009, Vyhláška č. 132/2008 Sb. - 

jaderná energetika, 2010 Certifikace BOZP dle normy, OHSAS 18001, 2016 Certifikace  

pro Ruskou federaci. 

Další plusem oproti konkurenci je, že společnost vyrábí i na zakázku atypické výrobky, 

dále zajišťují servis a kompletní služby s tímto spojené. Díky tomu mají zákazníky i mimo 

Českou republiku.  

Slabé stránky 

Problémem ve společnosti, což lze řadit mezi slabinu, je nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků na pozici zámečník. Tato práce je přesná a velmi fyzicky namáhavá, a proto je 

obtížné na tuto pozici dosadit kvalifikované odpovědné zaměstnance.  

V dnešním přesyceným trhu výrobků je každá, pro někoho maličkost, důležitá, takže 

i design webových stránek je důležitý. Webové stránky společnosti nenesou aktuální trend. 

Péče o zaměstnance je průměrná, zaměstnanecké benefity jsou průměrné až podprůměrné 

oproti společnostem, co běžně konkurence nabízí.  
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Příležitosti 

Společnost má mnoho příležitostí k rozvoji společnosti, a to především rozšířením 

dosavadního působení. Zmodernizováním webových stránek by mohlo dojít k nalákání 

nových zákazníků.  

Ohrožení  

Do ohrožení lze zařadit zaváhání u technologických změn. Tyto změny mohou mít 

rozsáhlé důsledky. Společnost se potýká s neplatiči, což znamená ohrožení obchodování 

s insolventními odběrateli, což může způsobit velké finanční potíže. Dále je důležité sledovat 

trendy v technické a technologické oblasti výzkumu a vývoje, neboť by toto zaostávání mohlo 

způsobit snížení kroku před konkurencí.  

Ohrožením je také vstup nových konkurentů na trh. Dále snaha odběratelů  

o snižování cen a s tím spojená ztráta klíčových zákazníků. Ohrožení je také v legislativě.  

Tab. 7: Souhrn analýzy SWOT  

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá zkušenost s výrobou 

Kvalita výrobků 

Certifikace 

Atypické výrobky 

Velkoobchod a servis 

Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků – zámečník 

Design webových stránek 

Benefity pro zaměstnance 

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření na zahraniční trh 

Vybudování moderních webových 

stránek 

Analýza zákazníků ohledně 

vysokým pohledávkám 

Vytvoření databáze zákazníků 

Insolventní zákazníci 

Zaostávání ve sledování trendů technické a 

technologické oblasti výzkumu 
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3.3  Analýza informačního systému 

Níže je detailně rozebrána analýza informačního systému vybrané společnosti.  

3.3.1  Hodnotící metodika ZEFIS 

Hodnotící metodika ZEFIS analyzuje společnost ze 7 klíčových oblastí. Na portálu 

ZEFIS bylo potřeba odpovědět na 170 otázek, které se týkaly informačního systému 

společnosti. Toto slouží jako podklad pro výsledky analýzy.  

3.3.1.1  Nedostatky informačního systému 

Společnost Spálovský a.s. využívá informační systém K2. Je zakoupena licence  

s nutností dokupovat například upgrady. Aktuální stav informačního systému je takový,  

že vyžaduje právě zmíněné upgrady, a proto je nevyhovující pro efektivní práci. Jak lze vidět 

na následujícím obrázku, tak společnost má zásadní chyby ve využívání informačního 

systému jako celku.  

Tab. 8: Nedostatky IS (Zefis) 
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Bezpečnost informačního systému 

 

Na základě průzkumu byla celková úroveň bezpečnosti informačního systému 

ohodnocena výsledkem 79%. Stejně jako u efektivnosti je celková bezpečnost dána 

nejslabším článkem.  

 

Graf 3: Bezpečnost IS (Zefis) 

 

Efektivnost informačního systému 

Efektivnost informačního systému je zaměřena na dosažení stanoveného cíle 

společnosti. Cílem v tomto případě jsou správně vybrané, nastavené a provozované 
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informační systémy a procesy ve společnosti, bez nedostatků a chyb. Vyvážené řešení je, 

když všechny oblasti mají přibližně stejnou hodnotu efektivnosti. V ideálním případě by byla 

100%, ale to v reálném případě není časté. Toto řešení by pak mělo nejmenší náklady při 

největší účinnosti. Ve vybrané analyzované společnosti je tato celková efektivnost 84%,  

což je dobrý výsledek. Cílem efektivnosti informačního systému je usilování o vyvážené 

řešení, a to ve všech sedmi oblastech, kdy by každá měla dosahovat přibližně stejných 

hodnot z důvodu nejnižších nákladů a nejvyšší účinnosti.  

 

Graf 4: Efektivita IS (Zefis) 

3.3.1.2  Chybí strategie bezpečnosti 

Absence strategie bezpečnosti spočívá v postupu, co vše se musí provést,  

aby na závěr byl zabezpečený objekt, technika. Dále aby pracovníci neprováděli žádné 
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rizikové činnosti, které by mohly vést ke zničení dat nebo jejich zneužití atd. V analyzované 

společnosti je toto podceněno. V rámci úhlu pohledu informačních systémů je chybějící 

strategie bezpečnosti velmi riziková, protože hackeři mohou ukrást data o zákaznících velmi 

snadno a rychle z pohodlí svého domova.  

3.3.1.3  Aktuálnost dat v systému 

To, že data v systému nejsou aktuální, je snad jeden z nejhorších aspektů, jelikož 

tento systém má na správný chod společnosti zásadní vliv. Základní smysl aktuálnosti je,  

že data v IS odpovídají realitě a zaměstnanci se mohou na ně spoléhat. V případě, že to tak 

není, ztrácí provoz systému smysl.  

V analyzované společnosti je problém např. tehdy, kdy vedoucí pracovník připravuje 

podklady pro mzdy a nemůže využít reálná data, která by odpovídala skutečnosti.  V systému 

figurují zaměstnanci, kteří již ve společnosti nepracují, anebo naopak, noví zaměstnanci 

v informačním systému nejsou zařazeni. Tuto úlohu aktualizace je možno provést jen 

s dalším upgradem společností, od které je licence informačního systému zakoupena. Takto 

se s tímto problémem pracovník „trápí“ delší čas, který by jinak mohl využít pro další práci  

a zefektivnit čas strávený ve společnosti.  

3.3.1.4  Chybí aktuální záloha dat 

V případě havárie serveru, která se nedá nikdy předpokládat a ani předurčit,  

tak zálohování databází informačních systému je velmi důležité. Společnost provozuje 

systém za použití vlastní techniky a zároveň vlastními silami. Ideální by bylo zálohování dat 

na ještě dalším místě, než kde je doposud, kvůli požáru nebo jiné možnosti zničení místnosti. 

Při dodržení obecné zásady, kdy by byla k dispozici kompletní záloha dat, ne starší, než by 

bylo možné ji použít k uvedení dat do aktuálního stavu s využitím nejvýše jedné 

osmihodinové mimořádné směny, jde o opakované vložení chybějících dat ručně vůči záloze 

a reálnému stavu. Další zásadou je to, že zálohy nesmí být zálohovány na místě originálních 

živých dat, ale v jiné budově či místě, jak je již výše zmíněno, kvůli požáru a živelním 

pohromám.  
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3.3.1.5  Pracovníci mohou instalovat programy na své 

počítače 

Mezi střední problémy společnosti informačního systému spadá skutečnost,  

že si zaměstnanci mohou stahovat a instalovat programy do svých počítačů. Tento problém 

spadá do dvojího druhu ohrožení. Prvním aspektem je nejistota, zda stažený program je 

volně dostupný, anebo spadá do režimu licenčních poplatků.  Dalším rizikem je nejistota,  

zda si pracovníci nenainstalovali programy, které nejsou legální.  V případě kontroly nese 

odpovědnost vedení společnosti. Vedení by mělo takové činnosti zabránit. Druhým 

problémem je bezpečnostní riziko vznikající při stahování a instalování, kdy při této činnosti 

se mohou dostat do počítače i viry a další komponenty, jako například špionážní programy, 

které získávají tajná data a mohou tak dostat nadvládu nad IS společnosti.  

3.3.1  SWOT analýza informačního systému 

SWOT analýza informačního systému slouží k nalezení silných a slabých stránek 

společnosti a dále příležitostí a hrozeb.  

3.3.1.1  Silné stránky 

Mezi silné stránky spadá efektivnost, či smysluplnost, což představuje stupeň 

dosažení stanoveného cíle správně nastaveného a provozovaného informačního systému  

a procesy bez nedostatků a chyb. Provázanost informačního systému napříč společností 

s jednotlivými odděleními usnadňuje pracovníkovi rychlý přístup k datům, které potřebuje 

k výkonu své práce.  

3.3.1.2  Slabé stránky 

Slabou stránkou analyzované společnosti informačního systému je, že chybí 

bezpečnostní strategie. Toto je důležité kvůli možné havárii serveru, které se nedá nikdy 

vyloučit. Další slabou stránkou je neaktuálnost dat v informačním systému. To zhoršuje 

efektivitu pracovníků, kteří pracují s daty, která neodpovídají realitě. Dále není aktuální 
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záloha dat systému.  V případě provozování zálohy na vlastní technice, je nebezpečí 

například, že dojde k požáru a zničí místnost s technikou.  

3.3.1.3  Příležitosti 

Příležitosti spočívají ve vytvoření strategie zabezpečení. Strategie bezpečnosti je 

postup, co vše se musí udělat, aby na závěr byl zabezpečený objekt, technika, systémy,  

a aby pracovníci ve společnosti neprováděli žádné rizikové činnosti, které by mohly vést  

ke zničení dat, jejich zneužití atd. V analyzované společnosti je toto hrubě podceněno. Další 

příležitostí pro větší efektivitu pracovníků je aktuálnost dat v systému,  

kdy by se zaměstnanec nemusel trápit a zdlouhavě propočítávat a vyplňovat mzdy u již 

nepracujících zaměstnanců společnosti, anebo svízelně získávat data k zaměstnancům, kteří 

ve společnosti pracují, ale v informačním systému nejsou zavedeni. Tedy data neodpovídají 

realitě. Tyto častější upgrady by ulehčily a zefektivnily práci zaměstnanců. Vytvořením 

aktuální zálohy dat je kriticky nutné, jelikož havárie serveru se nedá nikdy vyloučit.  

3.3.1.4  Hrozby 

Největší hrozbou pro analyzovanou společnost a její informační systém jsou sami 

zaměstnanci, kteří mají přístup k instalaci programů na své počítače. Tato hrozba je dvojího 

druhu. První je v licencích. V případě, kdy tyto činnosti nejsou pod kontrolou, a zaměstnanec 

naistaluje program do PC, tak není jistota, že jsou legální. V případě kontroly nese 

odpovědnost vedení společnosti, které mělo takové činnosti zabránit. Druhým problémem 

je bezpečnostní riziko, kdy instalované programy mohou obsahovat viry a jiné nechtěné 

komponenty – špionážní programy, které nemusí odhalit ani antivirus v nejlepším stavu 

zabezpečení.  
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Tab. 9: SWOT analýza IS (Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Vysoká efektivnost 

Provázanost IS napříč společností a 

jednotlivými odděleními 

Chybí strategie bezpečnosti 

Data v systému nejsou aktuální 

Chybí aktuální záloha dat systému 

Příležitosti Hrozby 

Vytvoření strategie zabezpečení 

Upgradovat data v systému 

Vytvořit aktuální zálohu dat 

systému 

Pracovníci mohou instalovat programy na 

své počítače 

 

 



55 

 

4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Díky předešlým provedeným analýzám byly zjištěny nedostatky informačního 

systému. Tyto analýzy slouží jako podklad pro vlastní návrhy řešení těchto problematických 

míst v IS tak, aby se informační systém a s tím spojená finanční stránka zlepšila. Návrhy jsou 

reakcí na nedostatky, které byly odhaleny v předešlé části. Budou řešeny i po stránce takové, 

jaký budou mít vliv na hospodaření společnosti a také, jaké efekty by mohla opatření přinést 

v praxi. Návrhy vychází z hodnotící metodiky ZEFIS a analýz prostředí. Cílem návrhu je 

zlepšení informační strategie společnosti a zvýšení bezpečnosti informačního systému, 

 za co nejnižší náklady ve srovnání s efektivitou a přínosem do praxe.  

4.1  Zvýšení zabezpečení informačního systému společnosti 

Z předešlých analýz se zjistilo, že společnosti chybí bezpečnostní strategie. I když 

hodnotící metodika ZEFIS vyhodnotila celkovou bezpečnost na 79%, tak bezpečnostní 

strategie společnosti obsahuje kritické chyby, které je třeba odstranit, nebo se snažit je 

alespoň eliminovat. Vyřešení těchto nedostatků přinese vyšší zabezpečení informačního 

systému. Je to důležité z důvodu, že v posledních letech se zvyšují kybernetické útoky, proto 

je to nezbytné. Dále je důležité tyto informace a data chránit z důvodu zavedení GDPR. 

Nedostatečná ochrana dat může být při prováděných kontrolách pokutována.  

4.1.1  Šifrování disků PC společnosti 

Jaké jsou možnosti pro zabezpečení pevného disku? Jsou dvě možnosti, první je 

chránit heslem anebo zašifrovat. Pracovníci mají většinou zabezpečen PC pouze heslem,  

ale to nestačí, takto hrozí, že se k datům zloděj snadno dostane. Ochrana heslem funguje jen 

pro omezení přístupu na PC před kolegy. Zkušený zloděj, vyjme pevný disk a připojí ho  

ke svému PC, takto okamžitě získá přístup ke všemu, co je na disku uložené.  
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4.1.1.1  Zamčení disku heslem 

HDD password je asi nejjednodušší možností, jak zabezpečit data. Není k tomu 

potřeba žádný speciální software, ale pouze se tato možnost na PC zapne. Toto opatření je 

dobré k tomu, když někdo odcizí PC, vymontuje pevný disk a připojil by jej k jinému PC. 

Přístup k datům kontroluje samotný disk, který za všech okolností vyžaduje zadání hesla. 

Toto heslo se zadává na startovací obrazovce, ještě před spuštěním operačního systému. 

Každý výrobce PC se liší tím, že je třeba stisknout jinou klávesu (Fx, Ecs, Del), pomocí které  

se otevře nastavení, kde se heslo pevného disku zadá. Velká výhoda je v tom, že zámek  

na disku není závislý na operačním systému PC.  

4.1.1.2  Šifrování disku 

Pro tento typ existují další 3 metody zabezpečení:  

• šifrování celého disku – chráněny jsou veškeré informace na disku, 

• online souborové šifrování dat – šifrovat je nutné jen to, co je potřeba chránit, 

• šifrování virtuálního disku – šifruje se jen část disku, s diskem může pracovat více 

uživatelů, ale ty je nejdříve nutno definovat.  

Návrhem je šifrování celého disku, kde existují dvě možnosti šifrování. Společnost 

využívá operační systém Windows, kde pro verzi Pro existuje možnost zapnutí vestavěného 

šifrování disku, které se nazývá Bitlocker, verze Home tuto možnost nemá. Druhá možnost 

je specializovaného softwaru pro šifrování disku. Pro šifrování disků existuje celá řada 

programů a softwaru, jimi jsou: 

• Bitlocker (součást Windows), 

• Veracrypt, 

• AxCrypt, 

• Symantec Endpoint Encryption, 

• DiskCryptor. 
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4.1.2  Pracovníci a jejich pravomoci v IS 

S tímto problémem bezpečnosti je spojena i problematika zaměstnanců, kde 

metodika ZEFIS také vyhodnotila riziko ze strany zaměstnanců, kteří mohou na svá pracovní 

zařízení stahovat, instalovat programy a mají neomezený přístup na internet. Dostupnost 

internetu je však důležitá kvůli vykonávání zadané práce a ovlivňuje tak chod společnosti. 

Ale na druhou stranu je nutné brát na vědomí, že jsou s neomezeným přístupem spjata  

i rizika, která mohou mít obrovský dopad na společnost a způsobit tak nemalou ztrátu a to 

jak finanční, tak i konkurenční výhodu atd.  

4.1.2.1  Omezení přístupu uživatelů na internet 

Díky potřebě zaměstnanců internetového připojení nepřipadá v úvahu úplný zákaz 

přístupu, ale pouze omezené používání. Nabízí se řešení, kdy by zaměstnanec měl omezen 

přístup k soukromým aktivitám na webu, které bezprostředně nesouvisí s vykonávanou 

činností. Tímto krokem se sníží riziko zavlečení viru a dalších nežádoucích programů do IS. 

Navíc by to mělo mít pozitivní vliv i k nárůstu produktivity práce.  

Toto omezení přístupu je možné řešit několika metodami. Jednou by mohlo být 

omezení díky vytvoření správcem IT ve firewallu, který by vytvořil skupiny, kde by každé 

skupině přidělil omezení na konkrétní weby. Úkolem správce sítě je tedy vymezit okruh 

vybraných webových stránek, na které by se mohli zaměstnanci připojit, a přitom by bylo 

zakázáno stahování programů. To by bylo možné jen pod správcovým svolení v případě,  

že tento program je nutný k výkonu práce. Další možností je využít služby společnosti, která 

se tímto problémem zabývá. 

 

Efektivnější možností je využití služeb od společnosti IXPERTA, která se zabývá 

bezpečnostním monitoringem informačních technologií. Již od roku 2007 se specializuje  

na monitoring a chování zaměstnanců a na ochranu před únikem citlivých dat. Společnost 

má sídlo v Brně a je tak schůdným řešením pro danou problematiku analyzované 

společnosti. Tato společnost nabízí 2 úrovně zabezpečení – basic a profesionál. Pro účely 

analyzované společnosti postačí úroveň basic, která podává přehled o: 

• Provozu a zaznamenávání mimořádných událostí, problémech, zdroji,  
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• spolehlivé dlouhodobé uložení událostí k analýzám a důkazním řízením, 

• služby helpdesku, 

• automaticky generované srozumitelné reporty – měsíční, 

• reporty osobně reprezentovaná jejich konzultantem – roční. 

Monitoring spočívá v sesbírání záznamů ze všech IT zařízení, následné archivaci, 

vyhodnocení vazeb mezi záznamy. Rozpozná pouze ty, které znamenají reálné ohrožení, 

srozumitelně je prezentuje a reportuje. Dále rozpozná, jaké datové toky procházejí sítí. 

Zachytí neobvyklé dění v síti značící možné ohrožení. Obohatí reporty o informace  

ze síťového provozu. Pravidelné automaticky kontroluje IT systémy a odhaluje jejich slabá 

místa. Soustřeďuje se na skutečné hrozby. Zjistí, zda zaměstnanci zneužívají IT systém 

k soukromým a nelegálním účelům.  

IXPERTA řeší každého zákazníka zvlášť a připravuje zabezpečení na míru. Splňuje 

požadavky norem ISO 27000. Nejedná se jen o instalaci bezpečnostního softwaru,  

ale i o nastavení bezpečnostních procesů s využitím hned několika systémů. Společnost 

IXPERTA má ve svém týmu kybernetické bezpečnostní Check Point certifikované experty. 

Jedním z nich je Check Point Software, který poskytuje monitorování zabezpečení datových 

toků. Toto bude uskutečňováno pomocí produktu Security Gateway.  

 

Obr. 9: Zařízení Security Gateway (CHECK Point) 

V následujícím obrázku je vidět prostředí tohoto zařízení pro uživatele.  
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Obr. 10: Ukázka prostředí Security Gateway (Gateway) 

4.1.2.2  Zákaz připojování externích médií k pracovním PC 

Na zařízení v analyzované společnosti není zakázáno připojování externích médií. 

Uživatel takto může nechtěně nakazit počítač a způsobit tak velké potíže pro společnost. 

Útok pomocí přístupných portů v PC představuje jedno z největších rizik úniku dat, a to kvůli 

infikovaným médiím. Tato média mohou obsahovat ransomware a jiné škodlivé kódy, který 

může se do počítače dostat bez jakékoli interakce uživatele a takto se skrytě nainstalovat 

ihned po připojení do disku z USB konektoru.  

Návrhem je tak totální zákaz připojování externích médií k pracovním zařízení, jak 

k počítačům, tak k tiskárnám atd. pomocí Active Directory, v Group Policy. Pomocí takového 

omezení se razantně sníží riziko útoku z vnitřní sítě. Další možností, jak blokovat připojení 

externích médií je pomocí antivirového programu, který analyzovaná společnost využívá. 

Náhradou pro zaměstnance sdílení dat by mohlo být sdílení pomocí aplikací a cloudu jako je 

Google Disk, Microsoft OneDrive atd.  

Díky výše zmíněnému zabezpečení bude možné externí média blokovat již při jejich 

připojení do pracovních zařízení. Pomocí nástrojů k tomu určených dokáže zařízení rozlišit 

dle kritérií, o jaké zařízení se jedná, např. pomocí typu, hardwarového čísla atd. Je možné 

nastavit, že se do počítače dokáže připojit pouze např. síťová tiskárna, ale žádné další zařízení 

ne. V extrémních případech bude možné využít připojení externího média, a to jen tehdy, 

bude-li se jednat o stahování odborné instalace firmwaru nebo operačních systémů.  
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4.1.2.1  Bezpečnostní školení zaměstnanců 

První školení o (ne)bezpečnosti internetu by bylo formou konference. Zde by určený 

pracovník vysvětlil danou problematiku. Dále by školení probíhalo formou rozesílání emailu 

1x za 2 měsíce, kde by bylo jakési připomenutí dané problematiky s vysvětlením a uvedením 

novinek, co se na internetu šíří a jak se proti tomu bránit.  

4.1.2.2  Bezpečnostní testování zaměstnanců 

Dále by správce sítě měl na starosti testování zaměstnanců pomocí emailů, kvůli 

ohrožení kliku na odkaz v mailu, či stahování souborů z příloh emailu a připojování externích 

zařízení do pracovních PC. Toto testování by spočívalo v rozeslání „škodlivého“ mailu, který 

by byl atraktivní – například by se mohl týkat zjištění výši mezd ostatních pracovníků  

a správce by měl přehled, který zaměstnanec klikl na „škodlivý“ odkaz, či stáhl přílohu. 

Zaměstnancům, kteří by takto učinili, by přišel další e-mail, který by obsahoval školení  

‚o nebezpečnosti takového chování na internetu. Na závěr školícího e-mailu by byl test, který 

by obsahoval pár otázek, které by prověřily, jestli se zaměstnanec poučil o nebezpečnosti 

stahování a klikání. V případě, že by zaměstnanec neprošel školením, nebo nevyplnil test 

vůbec, by chodily další emaily, dokud by ho to nedonutilo tímto testem úspěšně projít. 

4.2  Aktuální záloha dat 

Zajištěním zálohy dat všech databází IS ne starší 24 hodin a mít jistotu, že tyto zálohy 

jsou skladovány na jiném místě, než jsou originální data, je návrhem a opatřením pro snížení 

rizika ztracení dat a souborů, kdy dojde k havárii serveru, která se nedá nikdy vyloučit.  
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4.3  Data v systému nejsou aktuální 

Bez aktuálnosti dat v systému postrádá informační systém smysl. Tato neaktuálnost 

dat má na svědomí to, že systém je ve fázi čekání na upgrade. Informační systémy zastarávají, 

životní cyklus systému ve společnostech má zhruba 7 let, po kterých nastává čas jej znovu 

naimplementovat nebo zvolit systém jiný. Ideální variantou jsou drobné upgrady systému 

v ročních či dvouletých intervalech. Tato možnost rozloží finanční náročnost do průběžných 

etap a udrží systém v nejlepší možné formě. Ve sledované společnosti není potřeba znovu 

naimplementování, postačí menší úpravy upgradu. Tyto menší upgrady zlepší pracovníkům 

práci, zefektivní jejich práci.  

4.4  Vytvoření databáze zákazníků 

Návrhem z důvodu řízení pohledávek v analyzované společnosti je vytvoření 

databáze stávajících zákazníků o včasnosti proplácení faktur, ale i těch potenciálních.  

Pro každou společnost je velmi výhodné mít co nejnižší dobu splatnosti pohledávek, a 

naopak co nejvyšší dobu splatnosti závazků. Velké společnosti, které si mohou dovolit tzv. 

diktovat podmínky, tedy mají konkurenční výhodu a jsou na trhu dominantní, mohou 

pozdním splacením svých závazků dostat menší společnost do velice obtížné situace. 

Takovým způsobem si velké společnosti drží finanční prostředky „u sebe“. Poskytováním tzv. 

dodavatelského úvěru odběratelům, umožnuje vystavení se riziku nesplacení pohledávky, 

pokud není pohledávka nijak zajištěna.  

Na základě zjištění, že zákazníci neplatí včas, anebo vůbec, je návrhem vytvořit 

databázi. Kritériem je jejich platební schopnost a také dřívější spolupráce. Do databáze  

se budou zapisovat data o odběratelích minulých za poslední 3 roky, současných  

a potenciálních. 
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4.4.1  Časový a obsahový plán implementace 

Časový a obsahový plán byl vytvořen s pomocí programu MS Office Project 2016. 

Obsahuje popis jednotlivých činností včetně orientačního plánu na navrženou změnu 

zavedení databáze zákazníků. Plán zahrnuje veškeré činnosti, které je zapotřebí zohlednit  

při samotné realizaci změny. Doba trvání je definovaná ve dnech, kde jeden den má časovou 

hodnotu 8 hodin, což je standartní pracovní doba ve sledované společnosti. Doba zahájení 

je zadána na 3. 6. 2019 – pondělí.  

Tab. 10: Návrh činností při prováděné změně (Vlastní zpracování) 

 

Realizace změn spočívá ve 20 krocích, kde zahájení činností je meeting informačního 

charakteru, kde se řeší problém s pohledávkami. Na tomto meetingu dochází k seznámení  

s problémy a k návrhu na jeho změnu. Jelikož se společnost řadí mezi menší společnosti, tak 
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projekt bude řešit samotný management společnosti, IT správce a zaměstnanci 

zainteresovaní do problematiky. Další činnosti se zabývají od výběrového řízení společnosti 

či jedince na naprogramování dané databáze, přes návrhy, kalkulaci, vizualizaci, 

programování databáze, testování, až po školení zaměstnanců, kterých se tato navržená 

změna týká.  

Celá případná změna má orientační dobu trvání 139 dnů. Výsledné doby trvání 

jednotlivých činností se mohou lišit v případě nedodržení stanovených časových hodnot 

s příčinou vyskytnutí problémů.  

 

Obr. 11: Ganttův diagram (Vlastní zpracování) 
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4.5  Lewinův model 

V této části bude řešena podstata Lewinova modelu, který odpovídá na následující 

otázky: Jaký vliv bude mít změna? Co všechno tato změna ovlivní? Jakého stavu chceme díky 

změně dosáhnout? Jaké síly působí pro realizace změny a jaké proti? Které úseky společnosti 

tato změna zasáhne? Jakým způsobem se změna provede? Poslední parametrem je, jak celý 

proces dopadl? 

4.5.1  Síly inicializující proces změny  

Na základě výše zmíněných analýz je zjevné, že společnost má aktuálně velký 

problém s tím, že neplatí zákazníci včas za společností poskytnuté služby a prodané výrobky. 

Dále má společnost problém se strategickou bezpečností informačního systému, s aktuální 

zálohou data v neposlední řadě tu bude řešen problém, že zaměstnanci si mohou instalovat 

libovolné programy samy. Tento problém je zapříčiněn malou, anebo žádnou analýzou  

a prověřením zákazníka, „potencionálního zákazníka“ a nedodržováním zásad bezpečnosti 

informačního systému. Síla jednotlivých pólů je stanovena na hodnoty +10 a -10. 

4.5.2  Síly působící pro plánování změny 

Společnost má zájem o vytvoření výše zmiňované databáze. Provedená změna bude 

mít vliv na vhodný výběr zákazníků a s tím spojené inkaso pohledávek. Síly pro změnu jsou 

silnější než proti změně, jelikož na tomto stojí úspěšné fungování společnosti spojené právě 

se zmíněným inkasem pohledávek. Největší působící silou je efektivní spolupráce  

se zákazníky tak, aby byli schopni platit své závazky.  

• Zájem vedení o změny       +10, 

• Snížení pohledávek       +10, 

• Aktuálnost dat        +10, 

• Snížení datového toku       +9, 

• Růst tržeb         +9, 

• Zvýšení bezpečnosti IS       +9, 
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• Možnost platit závazky        +8. 

4.5.3  Síly působící proti plánování změny  

Společnost musí vynaložit finanční prostředky k realizaci databázového systému. 

Může nastat nedosažení plánových přínosů zmiňované změny návrhu. 

• Špatně vybraná kritéria na hodnocení analýz      -7, 

• Chyba v databázi         -6, 

• Nespokojenost zaměstnanců s omezením přístupu    -6, 

• Rozpočet          -5, 

• Výběr nevhodné společnosti pro realizaci      -4. 

4.5.4  Identifikace agenta změny 

Za tuto inovaci bude zodpovědný manažer finančního oddělení a manažer IT. 

Hlavním úkolem těchto manažerů je vhodný výběr a správně zvolená kritéria pro informační 

systém a s ním zvolenou databázi. Nejdůležitějším parametrem je správně zanalyzovaný 

zákazník na základě dobře zvolených finančních analýz. Zvolí se několik vhodných metod, 

především za využití bonitních a bankrotních modelů atd. 

4.5.5  Identifikace intervenčních oblastí 

Implementovaná změna působí na následující oblasti. 

Organizace 

V organizační struktuře se žádná zásadní změna konat nebude. Zasáhne to 

obchodního zástupce, který jedná se zákazníky a který bude mít na starost jejich prověření. 

Dále se změny budou týkat správce IT, vyššího managementu o rozhodování navržených 

změn.  

 

 



66 

 

Komunikace a informační toky  

Navrhovaná změna se dotkne především ve správnosti ohodnocení zákazníků.  

Zda správně sdělí a nastaví v databázi kritéria. Dále se změna promítne do správnosti 

nastavení kritérií na bezpečnost IS a zálohování.  

Technologie  

Jedná se o hlavní oblast, které se změna bude týkat, a to pomocí informačního 

systému a realizace databáze zákazníků. V další řadě se změna týká techniky zálohování dat 

a zabezpečení IS. 

Lidské zdroje  

Programátoři naprogramují databázi, která je klíčem k úspěchu finančního zdraví 

společnosti. Zaměstnanci budou tuto databázi využívat na prověření zákazníků. Tím se sníží 

riziko nezaplacení částky. Management spolu se správcem IT vybere nejvhodnější 

zabezpečení IS, aby se snížilo riziko tohoto faktoru.  

4.5.6  Fáze intervence 

Pro všechny činnosti působící při inovaci bude vytvořen harmonogram, který 

pomůže zajistit návaznost všech kroků. 

4.5.6.1  Fáze rozmrazení 

Jedná se o první fázi. Tato fáze zobrazuje současný stav analyzované společnosti 

pomocí analýz jako je SLEPT, 7S, Porterova analýza pěti sil a souhrn analýz pomocí přístupu 

SWOT. Jedná se o stav, kdy není použita žádná databáze pro zákazníky a jejich platební 

schopnost není nijak zjišťována, není zabezpečený IS, není aktuální záloha dat, zaměstnanci 

si mohou bez omezení instalovat programy do svých pracovních PC. V této fázi  

se shromažďují veškeré podklady a informace pro další fázi změny, kde by mělo dojít  

ke zlepšení a hledání optimálního řešení. Navrhovanou změnou je implementace a integrace 

zabezpečení systému a vytvoření databáze pro zákazníky.  
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4.5.6.2  Fáze vlastní změny 

Jedná se o fázi, kde bude zahájena samotná fáze tvoření databáze a vyhodnocení 

pomocí analýz, zda je zákazník platebně schopný. Dále bude navržena strategie bezpečnosti 

a aktuální zálohování dat, aktuálnost dat. Po vyhodnocení analýz, spojených se zařazením 

nové informační technologie do procesu přichází fáze testování. Zaměstnanci budou 

pravidelně školeni. 

4.5.6.3  Fáze zmrazení 

V této fázi se jedná o využívání databáze zvoleného informačního systému  

a možného vyhodnocování na základě využitých finančních analýz. Dále využití navržené 

strategie bezpečnosti IS, zálohování dat a aktuálnosti dat.  

4.6  Verifikace dosažených výsledků  

Úspěšnost změny se zjistí až po uplynutí určité doby zavedení a fungování systému, 

a to na základě porovnání ukazatelů finanční analýzy a inkasování pohledávek. Zajištění 

bezpečnosti se zjistí na základě opětovně provedeného auditu IS pomocí hodnotící metodiky 

ZEFIS. Toto by mělo dát kvalitní zpětnou vazbu nutnou k celkovému ohodnocení úspěšnosti 

projektu.  

4.1  Popis a zhodnocení dostupných řešení 

Níže budou popsána rizika, která by mohla nastat při realizaci návrhů změn 

informačního systému a návrhu databáze zákazníků. Podkladem jsou informace získané 

z analýz z předešlých kapitol.  
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4.1.1  Identifikace rizik návrhů 

Společnost musí umět správně odhadnout vývoj budoucích událostí a musí počítat 

se vznikem rizik. S tím je spojené i to, že by vedení společnosti mělo být schopno včas odhalit 

tato rizika. Management musí být schopný odhadnout jejich pravděpodobnost a dopad  

jak po finanční stránce věci, tak i pohlížet na ostatní. Musí znát strategii a umět kdy a kde 

vykonat ty správná, nezbytná opatření a eliminovat nebo redukovat rizika.  

Jelikož se tato diplomová práce zaměřuje na rizika související s informačním 

systémem vybrané společnosti, a především na návrhy změn informačního systému, nikoli 

na veškerá rizika související se společností, tak jsou níže více popsány činnosti, které přímo 

souvisejí s návrhem změn, anebo dochází k jejich přímému ovlivňování.  

Návrhy změn spočívají především ve vytvoření databáze, definování strategie 

bezpečnosti informačního systému, vytvoření aktuální zálohy dat systému, upgradovat data 

v systému a omezit pracovníky v instalování programů na své pracovní počítače. Tyto návrhy 

změn jsou spjaty s činnostmi, které s nimi souvisí. Jimi jsou: komunikace s externí společností 

(programátorem), programování databáze, navržení časového harmonogramu, vytvoření 

rozpočtu na návrhy změn, jasné definování podmínek a očekávání od projektu.  

4.1.1.1  Analýza návrhu metody FMEA 

Pomocí analýzy FMEA, která byla použita pro nalezení a zhodnocení rizikových dějů, 

by měla jejich realizace negativní dopad na činnosti při realizaci návrhů změn, případně  

na jejich fungování. Proto se zjišťují rizika plynoucí z realizace změn. V potaz byly brány pouze 

ty aspekty, které souvisí s informačním systémem analyzované společnosti.   

Pro účely metody FMEA je nutné stanovit kritéria, která se používají k vyhodnocení. 

Využívají se stupnice, kde nízká hodnota znamená menší míru rizika a vysoká hodnota 

vysokou míru rizika. Pro význam stupně rizika je zvolena škála 1 - 10. Její význam je uveden 

v následující tabulce.  
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Tab. 11: Stupnice závažnosti FMEA (Vlastní zpracování) 

Parametr Číselné 

hodnocení 

Popis parametru 

Žádné 1 - 2 Riziko nepředstavuje žádnou, 

anebo téměř žádnou hrozbu nebo 

škodu. 

Malé 3 - 4 Následky rizika mohou způsobit 

ztráty, které však nejsou příliš 

významné. 

Střední 5 - 6 Realizace rizika přináší 

znatelnou újmu. 

Velké 7 - 8 Následky rizika jsou významné a 

mohou způsobit značné ztráty. 

Velmi vážné 9 - 10 Následky rizika by byly velmi 

nákladné jak finančně, tak i časově a 

představují velký problém. 

 

Tabulka 12 vyjadřuje další hodnocení pro pravděpodobnost výskytu rizikové události.  

Tab. 12: Stupnice FMEA pravděpodobnost výskytu (Vlastní zpracování) 

Parametr Číselné hodnocení Popis parametru 

Nepravděpodobné 1 - 2 Realizace rizika je možná 

pouze teoreticky. 

Výjimečné 3 - 4 Rizikový aspekt se téměř 

nevyskytuje a jeho výskyt je málo 

pravděpodobný. 

Malé 5 - 6 K výskytu rizikového 

aspektu nedochází příliš často, ale 

jeho výskyt není překvapující. 

Velké 7 - 8 Výskyt rizikového aspektu 

je možný a lze ho předpokládat 

s vysokou pravděpodobností. 

Trvalé 9 - 10 Je téměř jisté, že se rizikový 

aspekt vyskytne. 
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V následující tabulce je stanovena stupnice s hodnotami pro pravděpodobnost 

odhalení rizikové události nebo jevu a možnost prevence, aby šlo danému jevu zabránit.  

Tab. 13: Stupnice FMEA pravděpodobnost odhalení, možnost prevence (Vlastní zpracování) 

Parametr Číselné 

hodnocení 

Popis parametru 

Snadné 1 - 2 Výskyt je snadno předvídatelný, opatření 

k předcházení jsou známá a snadno použitelná. 

Náhodné 3 - 4 Výskyt je předvídatelný, opatření k omezení 

jsou známá a většinou používána. 

Možné 5 - 6 Výskyt aspektu je těžko předvídatelný a 

opatření k zamezení jsou spíše známá, ale nejsou 

příliš použitelná. 

Omezené 7 - 8 Výskyt aspektu je těžko předvídatelný a 

opatření k zamezení jsou známá, ale jsou těžko 

použitelná. 

Nemožné 9 - 10 Výskyt aspektu je nepředvídatelný, opatření 

k zamezení jsou pouze na úrovni havarijní 

připravenosti a reakce. 

 

 V následující tabulce je již přímo metoda FMEA, u rizik, kde vyšlo RPN vyšší jak 100, 

tak představují pro návrhy změn vyšší riziko. Opatření jsou navrhována u všech rizik, neboť 

je snaha snížit pravděpodobnost výskytu u všech.   
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Tab. 14: FMEA (Vlastní zpracování) 
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Špatná 

komunikace s 

programátorem 

Výsledek jiný, 

než očekávání, 

nedodržení 

časového 

harmonogramu 

Cizí jazyk, nepochopení 

se 
8 5 4 160 

Průběžná kontrola 

ze strany 

managementu 

8 3 3 72 

R2 

Technické 

problémy při 

programování 

Výsledek jiný, 

než očekávání, 

nedodržení 

časového 

harmonogramu 

Výpadek el. energie, 

podcenění náročnosti 
8 5 2 80 

Záložní generátor, 

přesně 

specifikované 

podmínky a 

zadání 

8 2 2 32 

R3 

Nedodržení 

časového 

harmonogramu 

Vyšší náklady, 

ukončení 

spolupráce 

Nedodržení čas. 

harmonogramu 

jednotlivých činností, 

nedodržení 

nasmlouvaných 

podmínek 

7 6 2 84 

Průběžná kontrola 

ze strany 

managementu 

7 3 1 21 

R4 
Ztráta dat z 

databáze IS 

Databáze bez 

dat 

Neschopnost člověka, 

zastaralá technika, 

neočekávaná chyba 

10 4 4 160 Přesnost postupu 10 2 3 60 
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R5 
Selhání 

upgradu dat 

Neaktuální 

data v IS 

Neschopnost 

člověka, zast. 

tech. 

7 2 3 42 
Přesnost 

postupu 
7 2 3 42 

R6 

Špatně 

definovaná 

strategie 

bezpečnosti 

Neefektivní 

bezpečnost IS 

Nepromyšlení 

všech faktorů 
7 5 9 315 

Navrhovanou 

strategii probrat i 

s jinými 

stranami, které 

jsou 

zainteresovány 

6 3 5 90 

R7 

Špatně 

provedená 

aktuál. 

záloha dat 

syst. 

Bez aktuální 

zálohy dat IS 

Neschopnost 

člověka, 

zastaralá tech. 

6 4 3 72 
Přesnost 

postupu 
5 2 2 20 

R8 
Vysoké 

náklady 

Přesah stan. 

rozpočtu na 

vytvoření 

změn, 

možnost 

nezapl. 

Podcenění 

náročnosti 

změn 

8 3 4 96 
Průběžné 

kontroly 
7 2 3 42 

R9 

Odlišný 

výsledek od 

oček. 

Vyšší náklady, 

ukončení 

spol. 

Nepochopení 

se, bez průb. 

kontr. 

7 6 3 126 
Průb. Kontr. 

Stan. podmínek 
6 2 2 24 

       1135     403 
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4.1.2  Zhodnocení rizik návrhů 

Celkem bylo identifikováno 9 (n = 9) rizikových oblastí, kde z nich byly 4 vyhodnoceny 

s vyšším rizikovým číslem RPN, než byla zvolena mez (100). Opatření byla navržena i tak u 

všech, aby se snížilo riziko maximálně.  

Do nejvíce problémových aspektů spadá špatně definovaná strategie bezpečnosti 

s RPN 315. Takto vysoké hodnocení získalo především kvůli nízké pravděpodobnosti 

odhalení a možnosti prevence. Je to posouzeno z pohledu, že se toto riziko odhalí až při 

nějaké nehodě, havárii atd., může se opomenout nějaká ne tak důležitá část a mohla by mít 

až fatální následky. 

Další dvě významná rizika jsou ohodnocena 160 body. Jedná se o špatnou 

komunikaci s programátorem a ztráty dat z databáze informačního systému. U obou vyšlo 

tak vysoké RPN z důvodu závažnosti jejich následku.  

Poslední významné riziko – odlišný výsledek od očekávání je ohodnoceno 126 body,  

kdy to zapříčinila taktéž závažnost důsledku.  

Pro srovnání stavu současného se stavem po zavedení navrhovaných ochranných 

opatření, jsou pro oba stavy vypočítány průměrná riziková čísla ØRPN.  

 

ØRPN před zavedením opatření = ∑RPN / n = 1153 / 9 ≅ 128 

 

ØRPN po zavedení opatření = ∑ RPN / n = 403 / 9 ≅ 45 

n – celkový počet rizik 

 

Při srovnání současného a stavu po zavedení opatření vyplývá, že se správně 

zavedenými a využívanými opatřeními je možné celkovou míru rizika u identifikovaných 

rizikových aspektů výrazně snížit.  
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4.2  Ekonomické zhodnocení 

Poslední částí diplomové práce je ekonomické zhodnocení, které obsahuje analýzu 

nákladů, jenž jsou potřeba na implementaci doporučených zařízení a vytvoření databáze 

zákazníků pro zvýšení bezpečnosti informačního systému analyzované společnosti a zvýšení 

efektivnosti.  

4.2.1  Náklady 

Přesná kalkulace nákladů na implementaci zařízení a vytvoření databáze zákazníků 

není lehká, vzhledem na skutečnost, že většina dodavatelů nezveřejnuje informace o cenách 

online, ale každému zákazníkovi se věnují individuálně a od toho se odvíjí i kalkulace cen.  

V potřebných nákladech nejsou počítány mzdy zaměstnanců IT, kteří budou mít tuto 

změnu na starosti, jelikož to bude součástí pracovní doby a jejich náplně práce.  

V rámci navrhovaných „produktů“ – vytvoření databáze zákazníků, tak i Security 

Gateway, se pořídí již hotové řešení a nebude se jednat o cloud computing. U Security 

Gateway je třeba počítat s ročním poplatkem za aktualizované databáze nebezpečných 

webů.  

Tab. 15: Ekonomické zhodnocení (Vlastní zpracování) 

 

Pořizovací náklady Ostatní náklady Celkem 

Security Gateway 350 000 Kč 100000 Kč / rok 450 000 Kč 

Databáze 100 000 Kč 

 

100 000 Kč 
   

550 000 Kč 

Ve výše uvedené tabulce jsou vypočítány roční náklady. Celková implementace 

systému Security Gateway a vytvoření databáze zákazníků vyjde odhadem na 550 000 Kč.  
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4.2.2  Přínosy 

Předpokladem efektivní funkčnosti informačního systému analyzované společnosti 

je implementace navrhovaných změn. Tyto změny mají dopad na zvýšení zabezpečení  

a efektivnost informačního systému. Ze strategického řízení má vliv na náklady v porovnání 

se získaným užitkem. Vedení společnosti má zájem o provedení změn, především kvůli 

snížení pohledávek, a s tím spjatá možnost platit závazky se zefektivněním řízení peněžních 

prostředků a zvýšením růstu ziskovosti tržeb. Toto je odrazem hospodárného vynakládání 

vstupů, kde jejich spotřeba se odráží v nákladech společnosti.  

IXPERTA 

Ve spolupráci se společností IXPERTA se zajistí pravidelné aktualizované databáze 

nebezpečných webů. Díky této poskytnuté službě analyzovaná společnost může efektivně 

omezit přístup na internet. Tato služba bude outsourcovaná, a kvůli tomu se nebude muset 

platit vlastní IT expert. Služba spočívá v nepřetržité podpoře a servisu ze strany 

poskytovatele služeb. Díky tomuto řešení bude přínosem výrazná úspora nákladů 

vynaložených na zabezpečení informačního systému. V následující tabulce jsou zobrazeny 

náklady na bezpečnostního experta za rok. V porovnáním s investicí do systému jsou náklady 

na pořízení investice 450 000 Kč a mzda bezpečnostního experta 600 000 Kč za rok. Z tohoto 

jednoduchého propočtu lze zjistit, že levněji vychází investice do sytému.  

Tab. 16: Roční odhad snížení mzdových nákladů zabezpečení (Vlastní zpracování) 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Měsíční mzda Celkové roční náklady 

Bezpečnostní expert 1 50 000 Kč 600 000 Kč 

 

Přínosem omezení přístupu na internet se kromě eliminace hrozeb stažení 

škodlivého obsahu předpokládá také zvýšení produktivity práce zaměstnanců, protože jim 

nebude umožněno, mimo jiné, navštěvovat např. sociální sítě, YouTube a bude monitorová 

obsah jejich návštěv na internetu. Dále je bráno v potaz, že z celkového počtu 50 – ti 

zaměstnanců, má přístup k PC polovina, a také že někteří zaměstnanci se budou toto 

omezení snažit „obejít“ za pomocí mobilních telefonů, kde budou tyto weby navštěvovat. 

Výhody této implementace lze však velmi obtížně vyčíslit, protože zaměstnancům bude mzda 

vyplacena, i když budou tyto weby navštěvovat. Průměrný zaměstnanec stráví na těchto 
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webech v průměru 0,5 – 1,5h denně v pracovní době. Tato doba strávená prací nebude 

zbytečně vynaloženými náklady, které pomohou například zvýšit tržby.  

Dalším přínosem tohoto omezení je snížení objemu datového toku, což sníží vytížení 

serverů a zrychlí dostupnost ostatních služeb v síti. 

Při počtu 25 zaměstnanců, kteří mají přístup na počítač, jejichž průměrná hodinová 

mzda je 200 Kč a v průměrné strávené době 1h tyto náklady činí 200 Kč/h. Roční celkové 

náklady tedy vycházejí na 1 200 000 Kč.  

Databáze 

Provedená implementace databáze bude mít vliv na vhodný výběr zákazníků, a s tím 

spojené inkaso pohledávek. Z posledních dostupných účetních výkazů je zřejmé, že 

pohledávky jsou 37,5 mil. Kč ke dni 30. 9. 2017. V případě porovnání pohledávek s celkovým 

majetkem, ke stejnému datu, tj. 84 mil. Kč, vyplývá, že 44,6 % majetku tvoří pohledávky. Což 

je příliš mnoho pro společnost. 

Hlavním přínosem tohoto řešení je snížení rizika neinkasování od odběratele pomocí 

bankrotních a bonitních modelů a dalších finančních ukazatelů, které hodnotí tvořící 

hodnotu společnosti a její výkonnost. Produkty a služby, které analyzovaná společnost 

prodává a nabízí, se ve větších projektech pohybuje ve 100tis. Kč. Proto nesplácení zakázky 

včas může pro společnost znamenat neschopnost platit své závazky vůči svým dodavatelům.  

4.2.2.1  Shrnutí přínosů 

Hlavní přínosy lze sepsat do následujících bodů: 

• zvýšení bezpečnosti IS, 

• snížení nákladů na bezpečnost pomocí outsourcingu, 

• zvýšení ochrany před stažením nežádoucího obsahu, 

• zvýšení produktivity práce zaměstnanců, 

• možné zvýšení tržeb, 

• snížení rizika neschopnosti splácet včas své závazky, 

• zvýšení řízení pohledávek. 
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce hodnotí bezpečnost a efektivitu stávajícího stavu 

informačního systému, vyhodnocení a následné návrhy změn, které vedou ke zlepšení 

aktuálního stavu vybrané společnosti.  

V první teoretické práce jsou objasněny základní pojmy týkající se informačního 

systému. Dále jsou vysvětleny analytické nástroje, kam patří: SWOT, SLEPT, Porterova 

analýza, 7S, a také hodnotící metodika ZEFIS, Lewinův model a analýza rizik FMEA. Tyto 

analýzy jsou nedílnou částí práce.  

Druhá analytická část se zaměřuje na představení společnosti Spálovský a.s., která 

obsahuje její popis, historii, nabízené produkty a organizační strukturu. Následuje analýza 

vnějšího prostředí (SLEPT a Porterova analýza) a vnitřního prostředí 7S, dále následuje SWOT 

analýza, která je souhrnem předešlých analýz, kde se zobrazí silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby společnosti. Další částí je analýza informačního systému, která je realizována 

hodnotící metodikou ZEFIS a následně shrnuta do SWOT analýzy.  

Třetí část obsahuje návrhová řešení, která navazují na předchozí analytickou část. 

Právě pomocí podkladů získaných z předešlé části analýz, jsou navrhnuta opatření, která 

mají výrazně zvýšit bezpečnost informačního systému. Mezi tato opatření patří šifrování 

disků PC společnosti, omezení pravomocí pracovníků v IS, zálohování dat, zaktualizování dat 

v systému. Další část patří opatřením, která se týkají chodu společnosti spojeného 

s pohledávkami a prověření zákazníků pomocí databáze a bankrotních a bonitních modelů, 

a dalších finančních ukazatelů. Pravomoc uživatelů PC je více rozebrána, řeší se omezení 

přístupu na internet, které je ošetřeno v podobě implementace zařízení Security Gateway. 

Omezení jsou především z důvodu nežádoucího stahování škodlivého obsahu, který může 

napáchat obrovské škody.  Tato část také obsahuje časový plán implementace databáze, 

Lewinův model, identifikaci rizik pomocí metody FMEA.   

Závěrem je představeno ekonomické zhodnocení a shrnutí přínosů těchto 

navrhovaných změn.  
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