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Abstrakt  
Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek 

neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. 

Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro optimalizaci procesu zpracování 

objednávek a zvýšeni efektivity práce operačních IT týmů, s ohledem na strategické cíle 

společnosti a osvědčené postupy ITIL.  

Abstract  

Aim of this thesis is to evaluate a current state of the company ticketing tool. The 

evaluation is going to be performed using analytical methods. Enhancement proposals for 

process tuning and an effectivity increase of operational IT teams are going to be 

elaborated based on results of analyses in relation to the strategical company targets and 

ITIL best practices.  

Klíčová slova 

objednávkový systém, ZEFIS, strategická analýza, McKinsey 7S, SWOT, ITIL, řízení 

problémů, proces. 
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ÚVOD 

Tiketing nástroje jsou dnes hojně využívané společnostmi napříč spektrem jejich 

zaměření. Nejčastěji se ovšem jedná o firmy orientované na dodávku IT služeb 

zákazníkům.  

Správné nastavení tohoto systému a zavedení vhodných interních procesů je stěžejní pro 

bezproblémové fungování a snížení nákladů společnosti.  

Tato práce se zaměřuje na proces Problém managementu, který je součástí podpory již 

existující a poskytované služby. Nehledě na značné přínosy tohoto procesu, firmy 

procesnímu řízení často nevěnují dostatečnou pozornost a fungují bezprostředně, kdy 

zaměřují svoji pozornost výhradně na eliminaci vzniklých výpadků, aniž by usilovaly o 

nalezení kořenové příčiny. Tento, mnohdy složitý úkol je právě úkolem Problém 

managementu. Jeho správné nastavení a funkčnost by tak měly snížit počet výpadků a 

tím ušetřit společnosti nečekané náklady. 

Při optimalizaci procesu a vhodné nastavení tiketing systému vycházím z vlastních 

několikaletých profesionálních zkušenosti v oboru a doporučením dle ITIL best 

practicies, které jsou součásti této diplomové práce.  

V první část této práce popisuji teoretická východiska včetně použitých analýz, která 

budou použita v praktické části při návrzích pro optimalizaci IS. 

Druhá část práce je zasvěcena zkoumání současného nastavení objednávkového systému, 

třetí část pak obsahuje návrhy pro jeho optimalizaci, včetně harmonogramu implementace 

a ekonomického zhodnocení.  

Je nutné zdůraznit, že se v textu vyskytují anglická označení vycházející z IT či ITIL 

terminologie. Je často složité, a z mého pohledu nevhodné, s těmito výrazy z pracovat 

v českém překladu, jelikož je tímto překladem mnohdy ztracena či zkreslena originální 

myšlenka. Z tohoto důvodu tak bude mnohdy názvosloví ponecháno v původním znění 

s bližším popisem v českém jazyce.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Hlavním cílem této diplomové práce je využít výsledky z analýzy současného stavu a za 

pomoci doporučení ITIL best practices navrhnout úpravy tiketing systému Jira v modulu 

vyřizování Problém tiketu. Analýza bude provedena prostřednictvím strategických 

analýz McKinsey 7S a SWOT a analýzy informačního systému HOS. Zpracované návrhy 

by měly standardizovat a ulehčit postupy vyřizování objednávek, a tak zvýšit efektivitu 

Problém managementu.  

V mojí diplomové práci bych chtěla využít i svých vlastních poznatků a načerpaných 

zkušeností, které jsem získala za dobu práce v několika společnostech, kde Problém 

management již byl zaveden. Často jsou to zejména osobní zkušenosti, které vedou 

k vytvoření cenných závěrů a mohou pomoci při uchopení představ a úvah o záměru a 

být velmi prospěšné. V kombinaci s praktickými znalostmi nabytými při studiu by tedy 

mělo být docíleno uceleného a smysluplného výsledku metodického postupu práce. 

Realizace návrhů závisí pouze na managementu společnosti. Ovšem i v případě, že by 

návrhy realizovány nebyly, mohou poskytnout firmě zdroj inspirace a směr pro 

implementaci Problem managementu a dalších praktik ITIL. 

V této diplomové práci bylo využito několika metod vědecké práce, které udávají postup 

řešení daného problému, dílčí kroky postupu nebo konkrétní metody. Jinými slovy se 

jedná o návod, jak dosáhnout cíle, který tato práce zkoumá.  

Vědecká metoda je systematickým, promyšleným a objektivním postupem k získání 

poznatků a dosažení cíle (Ochrana, 2009). 

Metody vědecké práce budou rozdělný typově na metody empirické, teoretické vědní 

metody a metody matematicko-statistické. 

Empirické metody 

Jsou založeny na zkušenostních principech, které jsou výsledkem již používaných a 

vyzkoušených postupů zkoumání. Důležité jsou podmínky, které se vyskytovaly v době 

získaní údajů (Ochrana, 2009). 

• Pozorování 

Jde o cílevědomé, systematické a plánovité sledování určitých skutečností. Informace 

jsou získávány bezprostředním smyslovým vnímáním. Tato metoda je velmi univerzální 

a bývá základní metodou při výzkumu (Ochrana, 2009). 
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Této metody bylo využito při zpracování analýzy současného stavu objednávkového 

systému, kdy bylo nutné sledovat práci technických týmu pro zjištění současného procesu 

vyřizování Problémů.  

• Měření 

Jedná se o kvantitativní srovnávání určitých vlastností srovnávaných jevů a objektů. Pro 

tyto vlastnosti musí platit, že patří do stejné skupiny vlastností. Předměty zkoumání musí 

být srovnatelné za neměnných ostatních podmínek působících při daném jevu (Ochrana, 

2009). 

Této metody bylo využito pro ekonomické zhodnocení navrženého řešení. Měření je 

nedílnou součástí analýzy dat a nákladu společnosti. 

Teoretické vědní metody 

• Analýza (rozkládání) 

Analýza je myšlenkový rozklad zkoumaného jevu na jednotlivé složky, které jsou 

předmětem dalšího zkoumání. Cílem je vysvětlit daný problém zevrubným 

prozkoumáním jeho složek. Analýza se snaží oddělit nepodstatné složky a poukázat na 

složky hlavní (Ochrana, 2009). 

Analýzy bylo užito při vyhodnocování dat získaných jejich sběrem z dotazníkového 

šetření. Tyto analyzovaná data byla dále užita ke vytvoření návrhu pro efektivnější 

funkčnost tiketing systému. 

• Syntéza (skládání) 

Tato metoda označuje myšlenkové spojení jednotlivých částí do jediného celku. Syntéza 

je postup, kdy se formulují závěry na základě výchozích zjištění (Ochrana, 2009). 

Po shromáždění všech dat z analýz bylo zapotřebí jednotlivé údaje k sobě správně zařadit 

a spojit je tak v smysluplný celek, ze kterého by bylo možné vyvodit patřičný závěr. 

Syntézy bylo užito při sestavování posloupnosti celé diplomové práce. 

• Indukce (postup od zvláštního k obecnému) 

Zkoumání dané události, jevu nebo faktu, na základě kterého je následně vyvozen závěr. 

Indukce umožňuje formulaci obecnějších závěrů platných pro zkoumaný jev či objekt 

(Ochrana, 2009). 

Metoda indukce byla použita při stanovení obecných předpokladů, získaných vlastními 

zkušenostmi a na základě dat, která byla získána prostřednictvím dalších metod, 

použitých během sestavování této práce.  
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• Dedukce (postup od obecného ke zvláštnímu) 

Dedukce je metoda, kdy je vyvozováno z obecného jednotlivé. Dedukce je způsob 

myšlení, při němž se z obecných závěrů a tvrzení vyvodí nový, méně obecný závěr 

(Ochrana, 2009). 

Dedukce byla velmi důležitou metodou při vyvozování vztahů, které mezi sebou 

jednotlivé části této práce skrývají.  

• Generalizace (zobecnění) 

Při generalizaci je informace o jednotlivém objektu či jevu vztažena na celou skupinu 

jevů nebo objektů. Podstatou je přisouzení vlastnosti zjištěné u užší skupiny skupině širší. 

Z poznání daného jednotlivého jevu či objektu, který je znám, je vyvozováno chování 

více jevů nebo objektů (Ochrana, 2009). 

Vzhledem k faktu, že práce má omezený rozsah, musela být některá data a závěry 

zobecněny, jelikož rámec této práce a rozsah by byl několikanásobně přesažen. 

• Komparace (srovnání) 

Tato metoda umožňuje stanovit shody a rozdíly jevů či objektů. Při srovnávání se zjišťují 

shodné či odlišné stránky různých ukazatelů. Srovnávací kritérium může být vymezeno 

věcně, prostorově nebo časově (Ochrana, 2009). 

Metody vědecké komparace bylo užito zejména při posouzení nákladů společnosti v části 

ekonomické zhodnocení, z čehož byly za použití metody dedukce vyvozeny potřebné 

závěry a návrhy. 

Matematické a statistické 

Matematické a statistické metody umožňují přesné exaktní vyjádření jevů a vztahů mezi 

nimi. Matematika napomáhá k řešení problémů tvorbou matematických formulací a 

operací, statistika shromažďuje a utřiďuje data, kvantifikuje jevy a pracuje s teorií 

pravděpodobností (Ochrana, 2009). 

Matematických a statistických metod bylo použito zejména v kapitole ekonomického 

zhodnocení návrhu. Veškeré výpočty pro přehled o situaci by bez použití matematických 

a statistických principů a vzorců nebyly možné. 
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Empirická metoda rozhodovaní  

• Brainstorming 

Tato rozhodovací metoda užívá kvalifikované názory, hodnocení, návrhy a doporučení 

skupiny odborníků, která se vyjadřují k řešenému problému. Jde zde hlavně o kreativní 

techniku a jejím cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma.  

Této metody bylo užito při navržení hodnot SLA pro účely této práce. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou vypracovány teoretické podklady, vysvětleny a vymezeny základní 

pojmy a principy analýz týkající se problematiky posuzování informačních systémů. Z 

uvedených informací bude čerpáno v kapitole analýzy současného stavu objednávkového 

systému a návrzích změn. 

1. ZÁKLADNÍ POJMY 

V problematice informačních systémů se často setkáváme s různými pojmy, včetně 

anglických označení. Pro lepší pochopení celého tématu je nutné tyto pojmy jasně 

vysvětlit. Tato část diplomové práce bude zaměřena na popis definic a pojmů potřebných 

pro objasnění dané problematiky. 

1.1. DATA 

V kontextu klasické počítačové vědy se pojem data vždy používal jako označení pro čísla, 

text, zvuk, obraz neboli jiné smyslové vjemy reprezentované v podobě vhodné pro 

zpracování počítačem, a to jakýchkoliv vhodných záznamových medií. Data slouží 

k reprezentaci faktu, atributu, odrazu dějů a věcí, jsou nezávislá na uživateli a většinou 

odráží pouze současný stav reality. Jsou „surovinou“, ze které mohou vyvstávat 

informace, které reprezentují něco reálného z okolního světa, ale bez dalšího popisu nebo 

kontextu nedávají smysl (Sklenák, 2001). 

Z hlediska práce s daty je možno definovat dva typy: 

• Strukturovaná data – tyto data zachycují fakta, atributy a objekty, a jejich 

významným rysem je existence elementu dat podle jejich hierarchie (Sklenák, 

2001). 

• Nestrukturovaná data – vyjádřena jako “tok bytů” bez dalšího rozlišení na menší 

části (Sklenák, 2001). 

Obecně jsou data zpracována tak, aby vytvořila informaci, avšak samotný proces 

zpracování dat informaci nevytváří. Data se stanou informaci až v okamžiku, kdy příjemci 

přinesou užitnou hodnotu.  
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1.2. INFORMACE 

Informace jsou data v kontextu, jsou to data použitelná a srozumitelná (Sklenák, 2001, 

s.3).  

Informaci můžeme chápat jako zprávu, vjem, který splňuje tři požadavky. Prvním je 

syntaktická relevance. Subjekt, který zprávu přijímá, musí být schopen ji detekovat a 

rozumět jí. Druhým požadavkem je sémantická relevance. Subjekt musí vědět, co zpráva 

znamená, co vypovídá o něm a jeho okolí. Třetím požadavkem je pragmatická relevance. 

Zprava musí mít pro přijímající subjekt nějaký význam (Koch a Dovrtěl, 2006, s.12). 

Informace je tak silně závislá na uživateli. 

Na rozdíl od dat, informace není možné zpracovávat, ale pouze měnit. Kvůli možným 

změnám tak užitná hodnota informací s časem klesá. V závislosti na typu a povaze 

informací může k jejich zastarávání docházet v řádě minut, hodin či let.  

Pro řešení stejných informačních potřeb mohou různí lidé využívat odlišné informace, a 

to kvůli jejich subjektivním znalostem, které jsou založené na zkušenostech, názorech, 

hodnotách, způsobu myšlení, intuici atd. (Sklenák, 2001).  

1.3. ZNALOSTI  

Znalosti jsou spoluvytvářeny individuálním vzděláním a zkušenostmi subjektu, včetně 

schopnosti provádět různé kognitivní operace. Je to výsledek poznávacího procesu, 

předpoklad uvědomělé činnosti a zahrnují proces generalizace a abstrakce dat a 

informací. Znalosti jsou využívány v procesech výběru, intepretaci a rozhodování a jsou 

také základem pro práci s informacemi, vyhledávání datových zdrojů a jejich využívání 

(Hronek, 2007). 

Spolu s růstem intenzity využívaní informací a znalostí pro tvorbu hodnot, se rychlost 

rozhodování často stává důležitější, než kvalita informací (Koch a Dovrtěl, 2006). 

Předávání znalostí je velmi komplikovaný proces – na druhého člověka lze přenést pouze 

ty znalosti, které mohou být vyjádřeny ve formálním jazyce a snadno se zpracovávají 

pomocí komunikačních a informačních systémů. A to také za podmínky, že subjekt má 

vhodné předpoklady k tomu znalost přijmout. 
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1.4. SYSTÉM 

„V teorii systémů se rozumí́ systémem uspořádaná množina prvků, mezi nimiž působí 

spolu s jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, 

resp. „chování“ (Molnár, 2000, s.15). 

Jinak řečeno, systém je množina vzájemně propojených komponent, které musí pracovat 

dohromady tak, aby tento systém naplnil nutný účel. Ve výsledku to znamená, že ikdyž 

každý jednotlivý prvek systému je správně navržen a pracuje efektivně, jestliže tyto prvky 

nepracují dohromady, systém neplní svoji funkci. A samozřejmě změna v jednom prvku 

se vždy dotkne ostatních prvků.  

Všechny systémy mají vstupy, výstupy a mechanizmy zpětné vazby, pomocí kterých 

získává informace z okolí a jiné informace do okolí předává. Pro účely zkoumání 

efektivnosti systému se nahlíží z hlediska jejich cílového chování s jejich okolím 

(Molnár, 2000). 

1.5. INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení 

(Tvrdíková, 2000). 

“První informační systémy se zaměřovaly na zpracování́ evidenčních dat statistickým 

zpracováním získaných údajů. Později byly systémy využívány jako bilanční, které́ 

zajištovaly provádění souhrnných bilančních výpočtů v různých variantách. Výsledky 

sloužily jako podklad k rozhodování. Od té doby IS můžeme začít využívat jako řídící“ 

(Hronek, 2007, s.29). 

Podnikový informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, která pozitivně 

ovlivní zpracování́ běžné podnikové agendy v rámci podnikových procesů, chování 

uživatelů̊ a změny v jejich pracovních návycích (Sodomka a Klčová, 2010). 

Technické prostředky, tj. především počítačová technika neboli hardware, zahrnují různé 

počítačové systémy s periferními jednotkami. V případě potřeby mohou být propojeny 

prostřednictvím počítačové sítě. Mezi technické prostředky však zahrnujeme také 
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reprografické vybavení a vůbec jakoukoli techniku, která je v systému použita (Vlasák a 

Bulíčková, 2003). 

Technologické prostředky, tj. především programové vybavení výpočetní techniky neboli 

software, se skládají ze systémových programů, jenž řídí chod počítače a jeho 

zpracovatelské úlohy řízené aplikačními programy při práci s daty a komunikačními 

úlohami systému v jeho rámci i s jeho okolím (Vlasák a Bulíčková, 2003). 

Organizační prostředky, tzv. orgware, představující zejména legislativní rámec, pravidla 

a předepsané postupy určující organizaci provozu daného informačního systému a často 

také metodické pokyny a návody, normy apod. (Vlasák a Bulíčková, 2003). 

Lidská složka, tzv. peopleware, která určuje zařazení, úlohy a uplatnění člověka v rámci 

provozu informačního systému. Okolí systému je prostředí, v němž systém pracuje, z 

něhož čerpá vstupy a jemuž poskytuje výstupy svých zpracovatelských úloh. Je tvořeno 

zejména vnějšími informačními zdroji, které do systému vstupují, uživatelskými nároky 

a požadavky, technickými i jinými normami, legislativou atd. (Vlasák a Bulíčková, 

2003). 

 

1.6. TIKETING SYSTÉM  

Tiketing systém je informační systém, který obsahuje sadu nástrojů pro podporu IT 

Service Management (ITSM) procesů. Tyto nástroje jsou používané při vývoji softwaru 

nebo pro evidenci chyb a problémů, které vznikají v již existujícím IT produktu. Systém 

by měl napomáhat při řízení a realizaci dodávky služeb v rámci celé organizace, 

udržování aktuálnosti dat, standardizace podnikových IT operaci, sledování pracovníků 

Obrázek 1: Prvky informačního systému 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Koch a Dovrtěl, 2006, s.5) 

Datová základna 

Lidé Řízení 

Hardware Software 

Orgware 
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při výkonu plnění úkolů, automatizaci. Výsledkem je rychlejší dodáni služeb, jednodušší 

řízení projektu a řešeni problému i ve velkých mezinárodních organizacích.  

Tiketing systém funguje tak, že nejprve se vytvoří objednávka neboli "ticket", který 

zaznamenává interakci při nutnosti poskytnutí podpory nebo služby. Tiket je sdílen mezi 

podporujícím týmem a zákazníkem a zaznamenává jejich komunikaci do jednoho 

nepřetržitého vlákna. Pokud dojde k přehlédnutí jakéhokoliv detailu, mohou se obě strany 

kdykoli obrátit zpět k historii společné komunikace a zkontrolovat informace o případu. 

Tímto způsobem je dosaženo toho, že zákazník i podporující tým mohou společně 

komunikovat a předávat si aktualizace či pokládat doplňující dotazy. Tiketing systém 

poté upozorní zástupce, že byl v objednávce přidán nový komentář. 

Velkou výhodou tiketing systému je možnost organizovat a katalogizovat velké množství 

případů podpory pro celou společnost. Každý tiket má označenou prioritu a může být 

upřednostněn podle jeho naléhavosti, což je velmi nápomocné při řešení kritických 

situací. Další výhodou systému je centralizace informací. Objednávky jsou uloženy 

v jednom jediném systému, v jehož historii je lze zpětně dohledat a použít k řešení 

aktuálních problému stejné povahy. Zároveň je to výborný nastroj pro analýzou 

zákaznických služeb. 

1.7. INFORMAČNÍ STRATEGIE 

V současné době trendy nahlížejí na IT jako na servisní službu poskytovanou všem 

částem organizace. Proto je informační strategie dílčí částí celofiremní strategie, která 

představuje soustavu cílů a způsobů jejich dosažení. Informační strategie by měla 

obsahovat vizi, cíle a charakteristiky budoucího stavu IT a IS firmy, a také by měla 

podporovat cíle firmy a požadovaný systém řízení.  

„Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 

managementem podniku a odborníky - informatiky (interními i externími) a rozhodně by 

neměl být orientován na řešení technických problémů (datovou analýzu, výběr HW a SW 

apod.), ale měl by být orientován především na analýzu procesů (interních i externích) a 

jejich možnou podporu IS/IT. Neměl by řešit dílčí zavádění informačních systémů 

jednotlivých funkčních oblastí podniku, ale měl by řešit komplexní, systematické a 

integrované zavádění IS/IT včetně systematického vytváření potřebné informační 

infrastruktury“ (Molnár, 2000, s.21). 
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Pod pojmem mikroprostředí je předpokládáno okolí podniku, které zahrnuje konkurenty, 

dodavatelé, odběratelé a zákazníky. Makroprostředí představuje širší okolí podniku: 

sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické prostředí. Strategie IS 

reguluje způsob začlenění informačních technologií do podniku a zajišťuje efektivní 

zařazení do funkční a obchodní strategie. Strategie IT zajišťuje vhodné technologie, a to 

hardware, software a komunikačních sítí z hlediska nákladů, výkonu, podpory 

obchodních procesů a integrace se třetími strany a zákazníky (Koch a Dovrtěl, 2006). 

  

Firemní strategie 

Informační strategie 

IS strategie IT strategie 

Cíle IS strategie 

 

Informační požadavky 

Firemní cíle 

 

Mikroprostředí Makroprostředí 

 

Analýza interních zdrojů 

Obrázek 2: Vztah mezi podnikovou, informační, IS a IT strategií 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Koch a Dovrtěl, 2006, s.54) 
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1.8. HODNOCENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMU  

1.8.1. METODA HOS 8  

Metoda HOS 8, která je zaměřena na hodnocení efektivnosti informačních systémů, byla 

vyvinuta Doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty 

Vysokém učení technickém v Brně. Metodu je možné použít pro celá spektra 

informačních systému a jejím cílem je prozkoumat, jak je řízen provoz a rozvoj 

informačních systému ve firmách. Pomoci kontrolních otázek s určitými kritérii je 

zkoumáno osm odlišných oblastí, a výsledkem je souhrnný stav systému, přičemž za 

efektivní je považován systém, jehož prvky jsou vyvážené (Koch a Dovrtěl, 2006). 

Tabulka 1: Oblasti hodnocení metody HOS 8 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Koch a Dovrtěl, 2006, s.60) 

Označení oblastí metody HOS 8 Zkratka oblasti 
Hardware HW 
Software SW 
Orgware OW 

Peopleware PW 
Dataware DW 
Customers CU 
Suppliers SU 

Management IS MA 
 

• Hardware (HW)   

V této oblasti je zkoumáno fyzicky existující vybavení ve vztahu k jeho 

bezpečnosti, spolehlivosti a použitelnosti se softwarem (Koch a Dovrtěl, 2006). 

• Software (SW) 

Oblast obsahuje informace o programovém vybavení, jeho funkcí, snadnosti 

používání a ovládání (Koch a Dovrtěl, 2006). 

• Orgware (OW) 

Oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů a doporučené 

pracovní postupy (Koch a Dovrtěl, 2006). 

• Peopleware (PW)  

Zkoumání uživatelů informačních systémů ve vztahu k rozvoji jejich schopností, 

k podpoře při užívání informačních systémů a vnímání jejich důležitosti. Metoda 
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HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné znalosti uživatelů (Koch a Dovrtěl, 

2006). 

• Dataware (DW) 

Oblast zkoumá data uložena a používána informačním systémem ve vztahu k 

jejich bezpečnosti, dostupnosti a správě. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit 

množství a kvalitu uložených dat, ale to, jakým způsobem mohou být uživateli 

využívána a spravována (Koch a Dovrtěl, 2006). 

• Customers (CU) 

V překladu zákazníci, předmětem zkoumání je, co má informační systém 

zákazníkům poskytovat a řízeni této oblasti. Zákazníkem je zákazník v 

obchodním pojetí, ale také i vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze 

zkoumaného informačního systému (Koch a Dovrtěl, 2006).  

• Suppliers (SU) 

V překladu dodavatelé, tato oblast zkoumá, co informační systém vyžaduje od 

dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů závisí na vymezení 

zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou být dodavatelé v 

obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, 

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

zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního 

systému vzhledem k dodavatelům (Koch a Dovrtěl, 2006). 

• Management IS (MA) 

Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti 

znalosti managementu IS (Koch a Dovrtěl, 2006). 

Pro grafické znázornění výsledku analýzy je použitá soustava 4 os, do kterých 

jsou zakresleny výsledky. Poloosy těchto os představují oblasti metody HOS 8. 

Při nanesení výsledku stavu IS je do grafu zakreslen pravidelný osmiúhelník o 

úrovni, která je nejnižší úrovní ze všech zkoumaných oblastí. Toto znázornění 

napomáhá k pochopení celistvého přístupu této metody ke zkoumání stavu IS a 

přehledně tak znázorňuje výsledky.  
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1.8.2. SYSTÉM ZEFIS 

Autor metody HOS 8 taktéž provozuje portál ZEFIS www.zefis.cz, určený pro 

jednoduchou auto-evaluaci informačních systémů, jehož součástí je i metoda HOS. Stejně 

jako v metoda HOS 8, portál ZEFIS vyhodnocuje nedostatky informačního systému na 

základě dotazníku a dělí nedostatky do sedmi oblastí: 

• Technika – hardware 

• Programy – software   

• Pracovníci, tedy jejich schopnost pracovat podle pravidel 

• Data – dataware 

• Zákazníci – analyzuje se, jestli daný informační systém vyhovuje potřebám a 

zájmům zákazníků, zda jsou osobní data chráněna podle požadavků GDPR.  

• Pravidla – orgware, zkoumá se, zda pravidla a pracovní postupy existují, a také 

zda jsou dodržována a kontrolována.  

• Provoz, ověřuje, zda mají pracovníci zajištěnou podporu a na jaké problémy při 

své práci naráží. 

Nedostatky jsou ve výsledků zobrazeny podle možného dopadu na firmu ve třech pásem 

rizika – červené, vysoké riziko pro firmu, oranžové – střední riziko a zelené – nízké riziko. 

Systém zároveň dává doporučení, jak které nedostatky lze odstranit. Součástí analýzy je 

také měření efektivnosti informačního systému – správně vybrané, nastavené a 

provozované informační systémy a procesy firmy, bez nedostatků a chyb. Systém vytváří 

graf o sedmi osách, který zobrazuje odhad efektivnosti jednotlivých oblastí, přitom 

nejmenší hodnota udává celkovou efektivnost užití informačních systém. Cílem podniku 

je usilování o vyvážené řešení, kdy by všechny oblasti měly mít přibližně stejnou hodnotu 

efektivnosti, jelikož takové řešení má nejmenší náklady při nejvyšší účinnosti. Poslední 

analýzou v systému ZEFIS je analýza úrovně bezpečnosti ve společnosti podle 

nalezených nedostatků v jednotlivých oblastech. Stejně jako u efektivnosti zde platí, 

že celková bezpečnost je dána nejslabším článkem 

(https://www.zefis.cz/index.php?p=21). 
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1.9. 7S MCKINSEYOVA ANALÝZA  

Model 7S patří k významným strategickým analýzám vnitřního prostředí podniku v sedmi 

základních komponentech. Firma McKinsey vytvořila model, kde všech sedm faktoru 

jsou vzájemně propojena a vedení musí dávat pozor na každý jednotlivý faktor. Tři horní 

faktory se označují jako „tvrdé”, jelikož je u nich jednodušší způsob rozpoznání, 

management společnosti je může přímo ovlivnit a výsledky jdou jednoduše zobrazit 

v grafech a reportech. Čtyři faktory na dolní straně modelu se nazývají „měkké“, jsou 

méně hmatatelné a mají kulturní povahu (Mallya, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategy  

• Strategie – mise a vize podniku a způsob, jakým společnost udržuje konkurenční 

výhodu. Je zde zkoumána aktuální strategie podniku, jak byla tvořena, realizována 

a oceněna (Mallya, 2007). 

• Structure  

Struktura členění a hierarchie společnosti ve smyslu podřízenosti, nadřízenosti, 

vztahu mezi podnikatelskými jednotkami. Struktura rozděluje úkoly, zajišťuje 

koordinaci, odráží specializaci a integraci podniku (Mallya, 2007).   

Spolupracovníci 

Schopnosti Styl 

Systémy 

Struktura 

Strategie 

Sdílené 
hodnoty 

Tvrdá S 

Měkká S 

Obrázek 3: model 7S 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya, 2007, s.73) 
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• Systems 

Systémy – formální a neformální procedury a postupy, komunikační, kontrolní a 

informační systémy, které se používají v podniku dennodenně. Nejedná se jen o 

systémy řídícího charakteru, ale i běžné procesy, jako jsou například systémy 

rozdělení kapitálu nebo systémy účtovaní nákladu či rozpočtování. (Mallya, 

2007). 

• Style  

Styl - přístup manažeru k řízeni, řešení problémů, komunikace a jednaní s 

podřízenými, zákazníky či spolupracovníky (Mallya, 2007). 

• Staff  

Spolupracovníci neboli personál – lidské zdroje organizace, vztahy mezi nimi, 

jejich chováni vůči firmě a motivace ze strany firmy (Mallya, 2007). 

• Skills  

Schopnosti – vlastnosti, návyky, schopnosti a znalosti zaměstnanců, žádané 

v podniku (Mallya, 2007). 

• Shared values  

Sdílené hodnoty – podniková kultura, principy respektované pracovníky, etiketa 

společnosti, koncepty a aspirace, které přesahují formální cíle společnosti 

(Mallya, 2007). 

1.10. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení všech významných 

stránek fungování firmy. Tento klíčový nástroj pro analýzu vnitřních i vnějších faktorů 

vypomáhá řešení komplexních strategických situací a shrnuje množství informací do 

přehledné tabulky. SWOT analýza je pro svoje široké využití předurčena k častému 

využívání mezi mnohými pracovníky v marketingovém a strategickém prostředí.  

SWOT analýza „identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s 

hlavními vlivy z okolí podniku.“ (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 11).  

Název SWOT je zkratkou z počátečních písmen anglických výrazů:  
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• Strenghts – silné stránky  

Silné stránky jsou vlastnosti, které firmě umožňují plnit její poslání. Jedná se o základní 

hodnoty úspěchu, na kterých podnik funguje. Silné stránky mohou být hmotné a 

nehmotné.  

• Weaknesses – slabé stránky  

Vlastnosti, které brání v plnění podnikového plánu nebo neumožnují dosažení plného 

potenciálu podniku. Tyto faktory jsou však kontrolovatelné a lze je tedy odstranit nebo 

alespoň minimalizovat. 

• Opportunities – příležitosti  

Příležitosti jsou možnosti k rozvoji, které vznikají v prostředí organizace. Při využití 

příležitosti podniky často získávají konkurenční výhodu. Příležitosti mohou vzniknout na 

trhu, na základě změn vládních nařízení a zákonů, norem a technologií nebo oslabení 

konkurence.  

• Threats – hrozby  

Podmínky vnějšího prostředí, které ohrožují ziskovost podnikání. Hrozby jsou 

nekontrolovatelné a jejich vliv můžeme pouze tlumit včasnou reakcí na danou hrozbu. 

Mezi hrozby patři například nepříznivé legislativní změny. 
Tabulka 2: SWOT analýza 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Strengths 
 

Weaknesses 

Opportunities 
 

Threats 

 

Do levé poloviny se zaznamenávají faktory, které mají pozitivní dopad na podnik. Pravá 

část se naopak zaměřuje na negativní skutečnosti, které je potřeba zpracovat a zkusit 

zmírnit jejich dopad. V horním oddílu se nachází faktory interní povahy, které mohou být 

ovlivněny kroky uvnitř podniku. Dolní pak zahrnuje externí vlivy mikro – a 

makroprostředí (Sedláčková a Buchta, 2006). 
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Vzhledem ke své univerzálnosti je SWOT analýza také vhodným nástrojem pro analýzu 

informačních systémů. Výše uvedené postupy analýzy tedy budou použity, ovšem 

v souvislosti s předmětem zkoumání této práce bude analýza zaměřena pouze na IS.  

1.11. AGILE 

Slovo Agile dnes slyšíme každou chvíli, mnoho společnosti tvrdí, že pracuji agilně, ale 

často toto tvrzeni nejsou schopni rozvíjet dal. Metody Agile vznikly pro vývoj softwaru, 

a i přes to, že existovaly již dříve, pojem Agile se poprvé objevil až v roce 2001. 

Základem agilních metod je interaktivní vývoji a jeho klíčovou součástí je důraz na 

komunikaci a flexibilita rychle reagovat na měnící se potřeby uživatelů. Uživatelé pak 

mohou na nová a častá vydání nových softwarových verzi reagovat rychle a poskytovat 

zpětnou vazbu. Softwaroví vývojáři tak mají možnost rychle reagovat na tuto zpětnou 

vazbu a přihlédnout k ní již v následující verzi vydání. 

Jednou z nejoblíbenější agilních nástrojů je metoda Scrum. Definici Scrum je “ Rámec, 

díky němuž se lidé mohou zabývat složitými adaptivními problémy, zatímco produktivně̌ 

a kreativně doručují výrobky té nejvyšší možné hodnoty.” (Schwaber a Sutherland, 2017, 

s.3). 

Scrum je procesní rámec, který se skládá ze scrumových týmů a jim přidružených rolí, 

ceremonií, artefaktů a pravidel a řídí vzájemné vztahy a interakce mezi nimi. Ve 

skutečnosti jde o malý tým lidí, jehož spolupráce stojí na třech pilířích – transparentnost, 

prozkoumávaní a přizpůsobení (Schwaber a Sutherland, 2017). 

1.12. ITIL 

ITIL, původně – Information Technology Infrastructure Library, nyní ale pouze ITIL, je 

soubor doporučení a nejlepších postupů, umožňujících zefektivnit veškeré služby vázané 

na podnikovou IT infrastrukturu (Koch a Dovrtěl, 2006). 

ITIL datuje svoje počátky roku 1972, když IBM zkoumala architekturu Information 

Systems Management Architecture a koncepty týkající se správy IT služeb nebyly ani 

zdaleka rozvinuté. V roce 1980 Edward A. Van Shaik publikoval první z několika svazků 

podrobně popisujících IBM ISMA, nazvaný „A Management System for the Information 

Business“. Počáteční publikace společnosti Shaik definoval ITIL jako obecné obchodní 

procesy IT a metody pro hodnocení účinnosti systému správy IT (Sallé, 2004). 
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Později v tomto desetiletí se britská organizace s názvem Centrální počítačová a 

telekomunikační agentura (Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA) 

podrobněji zabývala kostrou ITIL. To vedlo k prvnímu ztělesnění rámce ITIL, známého 

jako Vládní infrastruktura správy informačních technologií (GITIM). V roce 1989 byl 

GITIM oficiálně přejmenován na ITIL a byl vydán první informační svazek, který zřídil 

tolik potřebnou strukturu ITSM ve veřejném i soukromém sektoru ve Velké Británii 

(Sallé, 2004). 

Do roku 2019 ITIL se využíval jako pomoc organizacím k dosažení požadované kvality, 

zejména IT služeb. S vydáním nové verze s názvem ITIL 4 v únorů 2019, není již ITIL 

vázaný pouze na IT. Vystupuje jako sada ověřených praktik, které mohou být 

přizpůsobeny jakémukoli typu organizace. ITIL nyní pomáhá podnikům po celém světě 

usnadňovat digitální transformaci, efektivně řídit práci a rozvíjet vlastní organizaci.  

Výhodou ITIL je, že nedává přesné pokyny nebo instrukce, podle kterých by se mělo 

postupovat. Kromě toho, metodika může být implementována do jakéhokoli prostředí a 

nezávisí na konkrétním potřebném hardware nebo software. 

1.13. PROBLÉM MANAGEMENT PODLE ITIL 

ITIL4 se zaměřuje na praktiky, nikoliv na procesy, jakož tomu bylo v předchozí verzi 

ITIL. Tyto praktiky jsou sadou organizačních nástrojů určených pro dosažení cíle 

společnosti a jsou úzce spojeny se specifickými potřebami zákazníků. ITIL4 dává firmám 

vetší flexibilitu a umožňuje inovaci procesu pomocí moderních technik a metod. 

ITIL4 obsahuje dohromady 34 manažerských praktik, které jsou rozděleny do 3 skupin – 

Obecné manažerské praktiky, praktiky Service a Technického managementu. V této části 

práce se však zaměřím pouze jednu z praktik Service managementu – Problém 

Management, která je osnovou pro praktickou část této diplomové práce.  
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Obrázek 4: Praktiky podle ITI4 

(Zdroj: https://www.bmc.com/blogs/itil-management-practices/) 

Účelem Problém managementu neboli řešení Problému je snížení pravděpodobnosti a 

rozsahu dopadu incidentu určením skutečných a potenciálních příčin Incidentu a správou 

dočasného řešení (workaround) a známých chyb (known error). Samotný Problém se 

definuje jako příčina jednoho nebo více incidentů, tím pádem je jasné, že Problémy jsou 

těsně spojené s výpadky, které jsou evidované ve formě Incidentu. Incident však má 

momentální dopad na uživatele a musí být vyřešen v co nejkratší době. Naopak Problém 

vyžaduje mnohdy zdlouhavou investigaci prvotních příčin (root cause) a nalezení 

dočasného a dále pak dlouhodobě trvalého způsobu opravy (long-term solution) (Axelos, 

2019). 

Problém tikety můžou mít různé priority, které se skládají z dvou faktorů – potenciální 

dopad, který nese problém a pravděpodobnost jeho vzniku. Určení priorit probíhá podle 

následné tabulky (Axelos, 2019): 
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Tabulka 3: Určování priorit 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost 
/ Dopad 

Vysoká Střední Nízká 

Vysoký Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

Střední Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 

Nízký Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 
 

1.13.1. ANALÝZA PRVOTNÍCH PŘÍČIN 

Root cause analysis dále jen RCA neboli analýza prvotních příčin je metoda řešení 

problému, která se používá k určení přesné příčiny problému nebo události. Kořenová 

příčina je skutečná příčina konkrétního problému nebo souboru problémů, a pokud je tato 

příčina odstraněna, zabraňuje tomu, aby se objevil nežádoucí účinek. RCA je nedílnou 

součástí neustálého zlepšování. Z tohoto důvodu je tato analýza jedním z hlavních 

stavebních kamenů při úsilí organizace o neustálé zlepšování. Opakující se problémy jsou 

zdrojem finančních a časových ztrát. Mnohdy se opravuje pouze symptom problému, ale 

ne jeho skutečná příčina. Správně provedená analýza prvotních příčin může identifikovat 

poruchy v systémech a procesech a určit, jak zabránit tomu, aby se v budoucnu tyto 

problémy opakovaly.  

Jednou z oblíbených metod Problem managementu je 5 Proč (5 Whys). Sakichi Toyoda, 

japonský průmyslník, vynálezce a zakladatel společnosti Toyota Industries, vyvinul tuto 

techniku v 30. letech a Toyota ji používá k řešení problémů dodnes. Metoda spočívá v 

řetězci kladení otázky "Proč?" pětkrát za sebou, a každá odpověď tvoří základ pro další 

následující otázku. V poslední odpovědi by měla být zachycena pravá kořenová příčina.  
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Obrázek 5: Metoda 5 Proč 

(Zdroj: https://dsgnthnk-r.com/2019/04/03/5-whys/) 

1.14. BUSINESS PROCESS MODELOVÁNÍ 

Modelování se zabývá zkoumáním a algoritmizaci činností a procesů, které probíhají 

podnicích a informačních systémech. Při popisu a znázorňování procesu můžeme 

provádět hierarchický rozklad funkce od nejobecnějších, až po elementární funkce, 

důsledkem čehož pak máme možnost odhalit překážky a následně optimalizovat procesy 

a funkčnost informačního systému.  

Pro znázornění různých pohledů na procesy existuje celá řada modelů, ale při provádění 

jakéhokoli modelování je důležité nejprve určit jeho záměr a teprve potom se rozhodovat 

o typu vhodného modelu. Různé techniky jsou vhodnější pro různé účely – některé 

modely jsou vhodné pro popis procesu, některé pro jeho vytvoření, a další zase pro 

kontrolu (Aguilar-Savén, 2004). 

• Business Process Model and Notation (BPMN)  

Model BPMN je mezinárodní grafický standard ISO/IEC 19510:2013 pro vizualizaci 

procesů, jejímž primárním záměrem je vytvořit notaci, která bude čitelná všemi účastníky 

životního cyklu procesu. Model poskytuje jednoduchý mechanizmus pro vytváření́ 

firemního procesního modelu schopného obsáhnout požadovanou komplexnost.  

BPMN model je používán pro popisné neboli dokumentační účely a pro účely analýzy 

procesu, jako podkladu pro vývoj či implementaci softwaru. Diagram tvořen tokem 

aktivit, které se dějí za určitých okolností a v určitém pořadí a obsahuje čtyři základní 

kategorie grafických prvků (http://www.bpmn.org):  
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Tokové objekty (Flow Objects) 

1. Událost (Event) 

Událost se označuje pomocí kruhu. Je to něco, co se „stalo“ v průběhu business procesu. 

Rozlišujeme tři typy událostí:  

 

 Počáteční (Start) 

 

Střední (Intermediate) 

 

Koncovou (End) 

 
 

2. Aktivita (Activity)  

Aktivita je grafický prvek představující práci a je označována pomocí obdélníku se 

zaoblenými rohy. Typy aktivit jsou: 

 

Task 

 

Sub-Process 

 

 
3. Brána (Gateway)  

Brána je používaná pro kontrolu rozdělení a sloučení procesního toku. Zobrazuje se 

pomocí kosočtverce nebo čtverce postaveného na jednom z jeho vrcholů. 

 

   Exkluzivní disjunkce (XOR) 

 

Spojovací objekty (Connecting Objects)  

1. Sekvenční tok (Sequence Flow)  

Určuje pořadí, v jakém budou jednotlivé aktivity procesu vykonávány.  
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2. Tok zpráv (Message Flow) 

Tok zpráv se používá pro zobrazení komunikace mezi různými procesními rolemi. 

 

 

3.  Asociace (Association)  

Používá se k propojení objektu s dodatečnou informací. 

Plavecké dráhy (Swimlanes) 

 

Swimlanes se používají pro znázornění rozdílné funkční způsobilosti nebo 

zodpovědnosti. Existují dva typy swimlanes – Pool (Bazén) představuje účastníky 

v procesu a Lane (Dráha) se používá pro kategorizaci aktivit: 

 
Artefakty (Artifacts)  

Artefakty rozšiřuji základní notace a poskytují možnost přidání dodatečného kontextu pro 

modelování specifických situací. 

1. Datový objekt (Data Object)  

Požadovaná nebo produkovaná data 

  

L
a
n
e 

Pool 

Pool 
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2. Seskupení (Group) 

Seskupení je vizuální kontejner, který se používá při vytváření libovolných neformálních, 

skupin prvků, které obsahují některé společné charakteristiky. Seskupení nemá žádný vliv 

na sekvenční toky procesu.  

 

3. Poznámka (Annotation)  

Anotace je poznámka neboli doplňující informace k prvku procesu nebo k procesu 

samotnému.  

 

• Ganttův diagram  

Ganttův diagram je nástroj především používaný v projektovém managementu a dalších 

oblastech plánování a navrhování. Diagram představuje obdélníkový graf s časovým 

průběhem na horizontální ose a seznamem činností na ose vertikální. Ganttův diagram 

tak zobrazuje závislost činností na čase. Každý obdélník poskytuje důležité a lehce čitelné 

informace a zobrazuje, které činnosti již byly splněny a co by mělo následovat dále. Z 

diagramu tak lze jednoduše vyčíst, kdy která činnost začne a také kdy skončí. Projektový 

manažer nebo jakýkoli jiný zaměstnance může z diagramu velmi rychle zjistit potřebné 

informace (https://www.gantt.com). 

Ganttův diagram je snadno srozumitelný pro menší projekty nebo jejich část, ale u 

projektů s více než 30 aktivitami může být tento nástroj nepraktický. 

  

Anotace 
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1.15. RACI MATICE 

Jeden z kritických faktorů úspěchu funkčnosti procesu, je jasné rozdělení a povinnosti 

rolí a odpovědnost každého člena týmu. Nejúčinnějším a nejjednodušším postupem 

vymezení odpovědnosti a kompetence jednotlivých členů týmu či pracovních míst v 

jednom úkolu, je pomocí matice RACI. Matice RACI přináší strukturu a jasný popis rolí, 

které zaujímají zúčastněné strany a eliminuje tak zmatek v odpovědnostech. Tato matice 

zároveň zajišťuje, že každý úkol, vymezený v procesu, je přidělen někomu, kdo jej 

vykoná. Provedení matice je ve formě tabulky, která zobrazuje všechny činnosti, které se 

podílí na realizaci procesu. Určuje, které role jsou odpovědné za jednotlivé úkoly, kdo je 

reálně vykonává, s kým je třeba daný úkol konzultovat a kdo má být o úkolu pouze 

informován (https://www.cio.com/article/2395825/project-management-how-to-design-

a-successful-raci-project-plan.html). 

Název této matice je odvozen z akronymu anglických písmen následujících výrazů: 
• Responsible 

Odpovědný za realizaci – ten, kdo je odpovědný za vykonání daného úkolu. Za splnění 

úkolu může být zodpovědných několik lidí najednou. 

• Accountable 

Osoba, která je „vlastníkem“ úkolu a musí ho po dokončení schválit. Tato osoba je 

zároveň zodpovědná za přirazení činnosti těm, kdo ji budou vykonávat. Může existovat 

pouze jedna osoba, kdo úkol schvaluje a rozhoduje o něm.  

• Consulted 

Konzultanti – lidé nebo zúčastněné strany, které mohou poskytnout informace ještě před 

začátkem zpracování úkolu. Tito lidé jsou aktivními účastníky a můžou poskytnout cenou 

radu či konzultaci. 

• Informed  

Lidé, které je třeba udržovat „v obraze“. Potřebují aktualizace o pokroku nebo 

rozhodnutích, ale nemusí být formálně konzultováni, ani aktivně nepřispívají přímo k 

plnění úkolu nebo rozhodnutí. 
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Obrázek 6: Vzor RACI matice 

(Zdroj: https://www.cio.com/article/2395825/project-management-how-to-design-a-successful-raci-
project-plan.html) 

1.16. NÁKLADY A VÝDAJE 

Náklady podniku se rozumí spotřeba výrobních činitelů vyjádřena v peněžních 

jednotkách. Jinými slovy se jedná o vstupy, které jsou do podniku vkládány. Tyto vstupy 

jsou posléze v podnikovém procesu přetvářeny na produkty, ať už hmotné, či služby. 

Všechny náklady by měly být vynakládány účelně. Zejména je důležité stanovení správné 

úrovně nákladů při jejich pravidelném vynaložení. Ve výrobě jsou pro tyto potřeby 

stanoveny normy, a obdobné mechanismy je možné použít i v sektoru služeb (Veber, 

Srpová a kol., 2012). 

Výdaj se definuje jako úbytek peněz na firemním účtu. Tento úbytek ovšem nemusí 

znamenat tvorbu hodnoty. Výdaj se tedy stává nákladem pouze pokud vstoupí do tvorby 

výrobku, práce nebo služby (Veber, Srpová a kol., 2012). 

1.17. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

Aby bylo řízení nákladů efektivní, je nutné zabývat se jejich strukturou. Náklady je 

možné rozdělit následujícím způsobem podle: 

• Druhu nákladu  

Do této skupiny řadíme náklady materiálové, mzdové, energetické, odpisy (Veber, 

Srpová a kol., 2012). 

• Účelu nákladu  

Jedná se strukturu nákladů útvaru či výkonu a vstupují do kalkulací a rozpočtování. 
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• Činnosti nákladu  

V této kategorii rozeznáváme náklady provozní, finanční, mimořádné (Veber, Srpová a 

kol., 2012). 

• Závislosti nákladu na změnách objemu výroby   

Tato skupina obsahuje dva druhy nákladů – fixní a variabilní (Veber, Srpová a kol., 2012). 

 

Všechny způsoby členění nákladů mohou poskytnout vedení firmy důležité informace od 

hodnocení trendů v případě členění druhového, až k náhledu na finanční řízení v případě 

nákladů fixních a variabilních (Veber, Srpová a kol., 2012). 

Pro podnik, který je předmětem této diplomové práce, bude při možnosti snižování 

nákladů pracováno především s položkou nákladů variabilních, které se s objemem 

výroby, či v případě analyzované firmy s objemem poskytnutých služeb, mění. 

Náklady fixní se vyznačují tím, že nejsou do určité míry závislé na objemu výroby a 

mohou se měnit skokově v případě investice podniku například do pořízení nové 

technologie. 

1.18. SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ 

Snižování nákladů není vždy důsledkem zapříčiněným negativní změnou hospodářské 

situace. Náklady by měly být řízeny i za normálních podmínek a jejich hodnota snižována 

jako přirozená součást mechanismů každého finančně zdravého podniku. 

V průběhu chodu každého podniku dojde k tvorbě skupiny nákladů, které nejsou pro 

firmu důležité a je tak třeba, aby podnik věnoval v průběhu času nákladovému řízení 

pozornost a tyto nepotřebné náklady odstranil či jejich hodnotu snížil na minimum. 

Mnohdy nemusí zdaleka jít o snížení počtu personálních zdrojů, ale pouze o nastavení 

procesu, který by lépe vyhovoval firemním potřebám a efektivněji řešil každodenní 

potřeby chodu podniku. 

• Oblasti snižování nákladů  

Ke snižování nákladů dochází v podnicích z různých důvodu, za rozličných okolností a 

v různém rozsahu. Může se jednat například o restrukturalizaci či expanzi na trhu. 

Rozsahem se snižování může dotýkat celého podniku či pouze jedné z jeho částí. 

Strategicky se firmy zaměřují dle Paretova principu na oblasti, kde je nákladová zátěž 
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největší, a může tedy podniknutím kroků pro snížení nákladů být dosaženo maximální 

úspory (https://managementmania.com/cs/snizovani-nakladu-cost-cutting). 

• Nejčastěji snižované náklady 

Mezi nejčastější typ nákladů, které firma snižuje patří náklady personální. Pokud to tak 

firemní politika dovoluje, dochází ke snižování mezd, odebrání benefitů, krácení rozpočtu 

na vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě propouštění. Personální náklady 

znamenají pro firmu většinou velkou finanční zátěž, a v sektoru služeb hrají naprosto 

klíčovou roli. Většina firem tedy v závislosti na dosažení maximální úspory začíná se 

snižováním nákladů právě zde (https://managementmania.com/cs/snizovani-nakladu-

cost-cutting). 

Další skupinu tvoří náklady materiálové. Jedná se zejména o snižování zásob, zvýšení 

obrátkovosti a dalšími metodami. 

Snížením nákladů na výrobu či snížením náročnosti výroby dochází k snížení nákladů 

výrobních. Dosažením lepších podmínek na dodávek energie vede rovněž ke snížení 

tohoto typu nákladů 

Náklady na služby bývají zpravidla snižovány odebráním některých služeb 

z podnikového portfolia či, bohužel, snížením jejich nabízené kvality. 

Redukcí počtu provozoven bývá dosaženo snížení provozních nákladů. Může se také 

jednat o uzavření některých budov v areálu firmy. 

Další skupinou a pro účely tohoto projektu jsou velmi důležitým typem náklady vyvolané 

neefektivními technologiemi. Například reorganizací či nahrazením neefektivního a 

složitého systému může být dosaženo zefektivnění veškerých podnikových procesů a 

úspoře nákladů. 

K dalšímu nástroji úspor patří snižování provozních hodin, a to jak pracovní doby, tak 

doby, kterou je poskytována podpora. 

K ostatním způsobům lze ještě přidat například snižování finančních nákladů 

restrukturalizací dluhu a také prodlužování splatnosti faktur. 

Pokud snižování nákladů probíhá intenzivním způsobem, například v době krize, je tak 

činěno zejména za účelem zachování základního a nezbytného minima pro chod podniku, 

aby tak firma přežila těžké období. Toto drastické snižování nákladů bývá nejčastěji 

součástí krizového řízení (https://managementmania.com/cs/snizovani-nakladu-cost-

cutting).   
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• Rizika snižování nákladů  

Rychlá a lehká redukce nákladů způsobuje okamžitou odezvu. Její následky mohou 

ovšem způsobit škody v dlouhodobém měřítku. Co se týče intenzivního a agresivního 

snižování, měla by jeho povaha být spíše přechodná, následována oživením celého 

systému podniku.  

Pokud je snižování prováděno neuváženě, může vést k negativním vlivům na kvalitu 

produktu, služeb či výrobků, a v návaznosti na to ke snížení spokojenosti zákazníka a tím 

i ke snížení výnosů. 

Je-li k nákladové politice přistupováno citlivě a systematicky, může se to na podniku 

pozitivně odrazit v podobě zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a zdravějšímu fungování 

firmy, aniž by došlo ke snížení kvality produktů a spokojenosti zákazníků 

(https://managementmania.com/cs/snizovani-nakladu-cost-cutting). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI  

V rámci praktické části diplomové práce byla zkoumaná společnost, zabývající se 

výrobou a prodejem sportovního oblečení, která patří mezi nejvýznamnější světové 

obchodníky. Společnost si přeje zůstat v anonymitě, proto se také nebudou uvedeny 

historické milníky tohoto koncernu. Je ovšem potřeba říci, že společnost funguje na 

globální úrovni a má 10 hlavních kmenových centrál po celém světě. Společnost celkově 

zaměstnává téměř 60 tisíc interních pracovníků, z nichž se 10 tisíc věnuje IT vývoji a 

podpoře internetového obchodu a mobilní aplikace. Krom toho společnost podporují 

externí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci IT firem, kterým společnost „outsourcuje“ 

některé služby.  

2.2. JIRA TIKETING NÁSTROJ  

Interní a externí pracovnici využívají objednávkový systém Jira Software pro zadávaní 

objednávek, sledování chyb a problémů, a pro správu projektů týkajících se rozvoje e-

shopu a mobilní aplikace. Jira je nástroj vyvinutý australskou společností Atlassian. 

Jméno "Jira" je ve skutečnosti zděděno od japonského slova "Gojira", což znamená 

"Godzilla".  

Využíváni tiketing systému je naprosto nezbytné pro globální firmy, kde práce probíhá 

ve formátu follow-the-sun, tedy nepřetržitá podpora 24 hodin 7 dní v týdnu několika 

různými týmy mnohdy pracujících v různých zemích. Každý požadavek je zadán do 

systému, je mu přiřazena priorita a je odeslán jedinému členovi týmu k řešení. Ten se dále 

pokouší požadavek vyřešit. Pokud není v jeho silách vyřešit požadavek do konce jeho 

směny, a zároveň se jedná o požadavek s kritickou prioritou, není možné jeho řešení 

odložit do následujícího pracovního dne a dochází k předání požadavku, včetně 

dosavadního progresu dalšímu členovi týmu nacházejícího se v jiném časovém pásmu, 

jehož denní směna právě začíná. Systém Jira umožňuje týmům efektivněji plánovat, 

komunikovat a pracovat rychleji pro dosažení co nejlepšího a nejrychlejšího výsledku.  
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2.2.1. TYPY OBJEDNÁVEK 

Ve vybrané společnosti je tiketing systém takřka vždy rozdělený na dvě části – vývojáři, 

kteří používají Scrum metody, a IT specialisté, kteří podporují a spravují již existující 

služby. Jejich tikety jsou přizpůsobeny osvědčeným postupům ITIL: 

Scrum: 

• Epic – je obecný popis požadavků zákazníka, který nese určitou hodnotu. Je velká 

část práce, kterou lze rozdělit na menší uživatelské příběhy (user story). Epik 

může být vyřešen v průběhu několika časových úseku, které jsou v Agile uvedeny 

jako “sprinty”.  

• User Story – je typ objednávky, který je používaný k zachycení popisu softwarové 

funkce z pohledu koncového uživatele. User Story popisuje typ uživatele, co 

chtějí a proč. User Story pomáhá vytvořit zjednodušený popis požadavku. 

• Task – neboli úkol se používa k rozdělení User story na konkrétní zadání. Úkoly 

jsou nejmenší jednotkou používanou ke sledování práce. Úkol by měl být 

dokončen jednou osobou v týmu v rámci jednoho sprintu. 

• Sub-task – musí být dokončen jako prvek dokončení většího a složitějšího úkolu. 

• Improvement – Požadavek o vylepšení stávající funkce. 

ITIL:  

• Incident – neplánované přerušení služby nebo snížení kvality služby IT. Cílem je 

opravit tento výpadek v co nejkratší době. 

• Event – detekovatelná událost, která má význam pro správu IT infrastruktury nebo 

IT služby, která může být ovlivněna výpadkem. 

• Service Request – Požadavek - žádost uživatele o informace, radu, standardní 

předefinovanou změnu nebo přístup ke službě. 

• Standard change – Změna, přidání nebo odstranění čehokoli, co by mohlo mít 

dopad na IT služby nebo infrastrukturu. 

• Problem – příčina nebo potenciální příčina jednoho nebo více incidentů. Cílem je 

zabránit výskytu incidentu v budoucnosti nebo minimalizovat jeho dopad. 
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Pro účely této diplomové práce byl analyzován typ Problém. Tento typ tiketů je kritický 

pro byznys, ikdyž často bývá podceňován. Správně nastavený proces řízení Problému 

(Problem Management) značně snižuje počet výpadku, což v konečném důsledku vede 

ke snížení nákladů společnosti a spokojenosti zákazníku a koncových uživatelů. 

2.3. SOUČASNÝ PROCES VYŘIZOVANÍ PROBLÉMŮ 

V současné době ve společnosti není definován ani zdokumentován žádný proces řízení 

Problému. Avšak tento typ tiketů existuje, a někteří IT inženýři ho využívají podle svých 

nejlepších znalostí. Za využití metod pozorování, syntézy a generalizace byl sestaven 

přibližný proces vyřizování tiketů. 

Obrázek 7: Procesní BPMN diagram – Problém tiket 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z diagramu je vidět, že proces řízení Problému není nijak řízen ani kontrolován. IT 

inženýr hledá řešení Problému, implementuje jej a bez jakékoli zpětné vazby tiket 

uzavírá.  

Dále je zobrazen ticket lifecyckle – životní cyklus tiketu – cesta a fáze, kterými prochází 

každá objednávka, dokud nedosáhne stavu Closed (Uzavřen). Každý stav, kterým 

Problém tiket během svého pomyslného života prochází, než dojde k jeho vyřešení, má 

svoje označení a důvod pro svoji existenci. Každý tiket má přednastavený následující 

životní cyklus (obr.č.8), a přesně stanovené fáze (statusy), kterými by měl projít. Tyto 

kroky či statusy ovšem mnohdy nejsou týmy využívány, a tak se stává, že je tiket po 

ukončení všech potřebných akcí uzavřen, aniž by předem prošel přes všechny důležité 
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milníky. Důsledkem tohoto přístupu jsou komplikace při analýze úzkých míst v procesu, 

jelikož není viditelný čas strávený jednotlivými dílčími činnostmi v průběhu řešení 

problému. Například nelze zjistit, kolik času bylo třeba na příjem tiketu, či na investigaci 

daného problému. Je viditelný pouze celkový čas od založení tiketu, do jeho vyřešení a 

identifikace úzkých míst či možností pro zlepšení je téměř nemožná. 

 

Obrázek 8: Životní cyklus Problému v systému Jira 
(Zdroj: snímek obrazovky z objednávkového systému Jira) 

V systému byla vytvořena testovací objednávka pro zobrazení současného vzhledu a 

dostupných informací.
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Obrázek 9: Současný vzhled objednávky typu Problém v systému Jira 
(Zdroj: Snímek obrazovky ze systému Jira) 
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V tomto rozhrání je po vytvoření objednávky možné k ní připojit objednávky jiných typů, 

aby bylo na první pohled jasné, ke kterému výpadku se tato investigace váže pomocí 

možnosti „Related ticket“, v překladu příbuzný tiket. Také existuje možnost změnit 

prioritu tiketu. Priorita se u tiketu typu Incident skládá s dvou faktoru – Naléhavost a 

Dopad na poskytovanou službu. U Problému je pak priorita stejná, jak u Incidentu, ze 

kterého Problém vznikl. Tato priorita se však může měnit podle požadavků zákazníka, 

například pokud vyřešení není naléhavé, nebo naopak, vyžaduje co nejrychlejší reakci ze 

strany podporujícího týmu. Komplikaci tohoto řešení je, že nejsou stanovené meze pro 

dokončení těchto požadavků podle jejich priority neboli SLA (Service Level Agreement), 

které by jasně definovaly dobu pro vyřízení. Priority se spíše vnímají intuitivně, podle 

zodpovědnosti určitého jedince, který je přirazený k vyřešení dané objednávky. 

Dále je možné vidět současný status objednávky, v tomto případě Open – Otevřena. 

Samozřejmě nedílnou části objednávky je popis požadavků, vyznačený jako 

„Description“. Toto pole by mělo obsahovat přesný popis toho, co je potřeba vypátrat, 

včetně všech dostupných detailů a cíle investigace. Bohužel ale neexistuje žádné speciální 

pole, kam by se dalo výsledky této práce umístit.  

Libovolný uživatel s přístupem do tohoto systému má možnost zanechat komentář. Do 

stejných komentářů se často píší i výsledky neboli aktualizace stavu šetření, ale často se 

ve velkém množství komentářů tyto poznatky ztrácejí, a pro zjištění konečného výsledku 

je nutné projít všechny komentáře, což bývá časově náročné a neefektivní. Nejhorším 

případem, bohužel ovšem velmi častým je, že se tikety uzavírají zcela prázdné, bez 

poskytnutí jakékoli informace. Tento přístup, kdy je naprosto ignorován proces práce s 

tikety, způsobuje snížení efektivity IS či jeho absolutní nefunkčnost. Jednou ze 

základních funkcí a přidanou hodnotou IS je totiž transparentnost a sdílení informace. 

2.4. IDENTIFIKACE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA  

Pro identifikaci cíle projektů byla uskutečněná online schůzka s managementem firmy. 

Výsledkem této schůze bylo:  

• Vytvořit a zdokumentovat jednoduchý proces pro řízení Problémů podle ITIL 

• Zrychlit vyřizování problémů  

• Snížit Backlog – sníženi počtu úkolů neboli „fronty“, ve které se hromadí 

nedokončená práce pro vývojáře nebo operační týmy 
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Jak již bylo zmíněno v teoretické časti diplomové práce – Informační strategie, změny 

v IS by měly vycházet také ze strategie podniku, jeho interních a externích vlivů a 

firemních cílů. Pro tyto účely byly provedeny analýzy v následujících kapitolách této 

práce. 

2.5. 7S ANALÝZA STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

SPOLEČNOSTI  

Jak již bylo zmíněno, zkoumaná společnost se zabývá výrobou a prodejem sportovního 

oblečení. Firma pevně věří, že prostřednictvím sportu máme sílu změnit životy, protože 

sport hraje stále důležitější roli v životech lidí a sportovní styl oblečení také nabírá obraty 

s touhou po komfortu. Proto posouvají hranice produktů, zkušeností a služeb, aby zvýšili 

touhu po značce. Společnost si váží vlastních zaměstnanců a jejich kreativity a hodně se 

soustředí na vývoj a rozšíření. 

• Strategie 

Podnikatelský plán je postaven na třech strategických volbách, které firme umožní 

zaměřit se ještě více na zákazníky:  

Rychlost dodáni zboží: Umístění spotřebitele do středu všeho, a dodání nejlepšího servisu 

pro to, aby našli nové a žádané produkty tam, kde je chtějí, tehdy kdy je chtějí. “Staneme 

se první opravdovou rychlou sportovní společností“. 

Města – Kam firma dodává: Urbanizace je i nadále globálním trendem. Většina světové 

populace žije ve městech. Města formují globální trendy a vnímání perspektivy a 

rozhodnutí zákazníků o nákupu. Bylo identifikováno šest klíčových měst, ve kterých 

usiluje společnost o další růst. 

Open Source – Jak firma tvoří: Jedná se o spolupráci a inovace. O učení a sdílení. Podnik 

otevírá dveře svých značek a zve sportovce, spotřebitele a partnery, aby spoluvytvářeli 

budoucnost sportu a sportovní kultury. 

Mimo to se společnost plánuje zaměřovat na řadu iniciativ: 

1. Portfolio: Jedná se především o větší zaměření a menší složitost. Podnik neustále 

reviduje a zaostřuje zaměření svého portfolia. 

2. Severní Amerika představuje největší trh v odvětví sportovních potřeb s celkovým 

podílem přibližně 40 %. Ze Severní Ameriky tak firma učinila strategickou 

prioritu a začala jsme výrazně zvyšovat investice do amerického podnikání – lidí, 
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infrastruktury, marketingu a prodejního místa, aby byla pro spotřebitele 

relevantnější a vždy viditelnější. 

3. Digitální transformace zásadním způsobem mění chování spotřebitelů a způsob, 

jakým podnik pracuje. Technologie umožnila budovat přímější vztahy se 

zákazníky. Podnik disponuje mladou pracovní silou a díky tomu se nachází v 

jedinečné pozici, aby neustále zlepšoval digitální schopnosti – nejen aby 

komunikoval se spotřebitelem, ale také se stal rychlejšími, lepším a efektivnějším 

ve všech částech organizace. 

• Struktura 

Vzhledem k inovativnosti a agilnosti podniku, jeho struktura je maticová. Management 

se však skládá z vedoucího, středního a nižší úrovně (entry level), který se stará o 

fungování a provoz společnosti. V managementu je dodržována hierarchická struktura 

shora dolů, aby bylo zajištěno, že vše zůstává v pořádku, a že odpovědnosti a role jsou 

správně rozděleny. Řízení se skládá ze tří orgánů – výroční valná hromada, dozorčí rada 

jednotlivých oddělení a výkonná rada. 

• Systémy  

Jedná se o velkou globální společnost využívající mnoho rozlišných systémů ke své práci. 

Tyto systémy jsou odlišné jak pro různé druhy práce, například IT department a designéři 

využívají různé systémy, tak pro jednotlivé země, v níž se nastroj používá. Existuje však 

hlavní interní portál, který je přístupný z intranetu, ve kterém je možné zjistit interní 

informace, týkající se formálních mechanismů pro měření, odměňování a alokaci zdrojů. 

• Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty ve společnosti se skládají ze 3 části, které v překladu znamenají – 

Sebejistota, Spolupráce a Kreativita. 

Sebejistota znamená, že společnost a její zaměstnanci a management jsou ochotni 

riskovat a zkoušet nové produkty, designy a řešení. Pokud selžou, je to součást učení a 

pomáhá to neustálému zlepšovaní. 

Spolupráce – součásti firemní kultury je spolupráce, protože i přes práci na různých 

kontinentech jsou týmy silnější, když jsou spolu. Vítězství celku je možné díky 

otevřeným a upřímným dialogům a důvěře jeho jedinců. 
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Kreativita je nezbytnou součásti společnosti, která chce vyniknout a zaujmout první místo 

v zebřičku nejlepších sportovních společností na světě. Zaměstnanci jsou otevřeni novým 

a extravagantním přístupům a věří, že pouze nove nápady je přivedou k jejich cíli.  

• Styl  

Styl řízení ve společnosti je velmi volný, a tak odpovídá stylu Laissez-faire. 

Zaměstnancům je nejen dovoleno, ale i doporučeno se vyjadřovat a otevřené sdělovat 

svůj názor.  

• Spolupracovnici 

Ve společnosti pracuje skoro 60 000 pracovníku a více než 100 národnosti. Z nichž 52 % 

jsou ženy, 48 % jsou muži a jejich střední věk je 31 let. Jsou to mladí ambiciózní lidé, 

kteří věří, že pracují pro úžasnou společnost a mají rádi sport. Společnost také poskytuje 

možnost pracovat na několika projektech zároveň nebo se poměrně často přemisťovat na 

jiné pracovní pozice, a tím získávat zkušenosti v dalších oblastech.  

• Schopnosti:  

Požadavek na schopnosti a dovednosti pracovníku je ve velmi velkém rozsahu a liší se 

v závislosti na příslušném oddělení, kterých je ve společnosti 18. Kritickými zdroji jsou 

designéři a marketing, kteří pracují přímo na vytvoření atraktivnosti vyrobeného 

produktu. 

2.6. ANALÝZA ZEFIS 

Pro účely teto analýzy byly použity výsledky, které vznikly po zodpovězení dotazníku na 

stránkách https://www.zefis.cz/. Dále budou zmíněny odhalené nedostatky v rámci 

samotné společnosti, objednávkovém systému Jira a také přímo v procesu vyřizování 

Problémů. 

Ve firmě byly analýzou odhaleny následující problémy: 

• Chybí strategie bezpečnosti 

Informační bezpečnost není součásti strategie firmy, avšak v celkovém ohledu 

společnost dbá na ochraně svých dat, dat svých zaměstnanců a svých zákazníku. 

V roce 2020 společnost značně omezila přístup do svých systému externím 

pracovníkům právě s ohledem na zabezpečení dat. Doporučením analýzy je vytvořit 

bezpečnostní strategii, avšak na tom společnost již pracuje a neustále zvyšuje opatření 

a snaží se eliminovat nebo alespoň snižovat rizika hrozeb. 
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• Zálohovaná data na počítačích pracovníků 

Zaměstnanci společnosti mají možnost ukládat data na lokální disk svého počítače. Firma 

disponuje možnosti využíváni cloudového řešení pro ukládání dat, ale pracovníci častěji 

využívají toto řešení v případě, kdy dokumenty potřebují sdílet s někým jiným. 

Rozpracované dokumenty se častěji ukládají lokálně.  

Doporučením z analýzy je kompletně znemožnit ukládání dat na lokální počítačový disk, 

ale přesměrovat všechny dokumenty na místo v cloudu. Tímto způsobem jsou data trvale 

zálohována a nemůže dojít k jejich poškození v případě poruchy počítače uživatele. 

• Špatně nastavené pracovní postupy 

Společnost působí velmi agilním a kreativním dojmem, a tak často ignoruje nastavení 

postupu a dokumentování procesu, jelikož chce být dynamická. Bohužel ale tento přístup 

společnosti občas neprospívá a doporučením v této části je vytvořit jasné směrnice a 

seznámit s nimi pracovníky. Chybějící pravidla a jejich nedodržování se může stát 

velkým zdrojem problémů ve firmě, a to nejenom v bezpečnostní oblasti. Je také nutné 

trvat na dodržování zavedených postupů a pravidelně pracovníky kontrolovat. 

 
Pro systém Jira byli zjištěné následující nedostatky: 

• Chybí pracovní postupy a pravidla pro práci s informačním systémem 

Tento bod souvisí s předchozím bodem, který platí pro celofiremními chyby. Analýza 

doporučuje pro práci s každým systémem mít pravidla, která stanovují, kdo a kdy musí 

kterou činnost provést, co pracovníci musí a co naopak nesmí a jak mají postupovat v 

případě potíží. 

• Přístupová práva zaměstnanců nejsou včas nastavena 

Ve firmě platí, že pracovník má po nástupu do společnosti přístup do intranetu, a dále si 

sám žádá o přístupy do systému, který bude využívat. Týmy často mívají seznam pro 

nováčky, kde a jak si o přístup zažádat. Vzhledem k velikosti firmy a množstvím různých 

týmů a speciálních projektů, se personální oddělení nezabývá přístupy, dle doporučení 

analýzy. Standardizace nástrojů a dokumentace postupu by značně snížila náklady a 

zlehčila práci s přístupy pro nové zaměstnance a také jejich odstranění v případě odchodu 

zaměstnance. 
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• Nejsou stanoveny sankce za špatné poskytování služby 

Společnost využívá služeb mnoha vendorů (třetích stran), ale bohužel ne všechny mají 

kontrakty obsahující sankce za spatně poskytované služby, anebo tyto sankce nejsou 

uplatněny i přes jejich prezenci v kontraktu. Tento přístup neprospívá finančnímu 

zhodnocení společnosti, navíc zavedení a dodržování SLA by pomohlo nahradit finanční 

ztráty, které nastávají během výpadků. 

Mimo externí pracovníky však ve firmě působí i hodně pracovníků interních. Pro tyto 

případy se těžko stanovují sankce, ale kontrola nad vlastními zdroji je také důležitou 

součástí procesu. Z těchto důvodů je pro tuto oblast doporučováno zavedení SLA. 

 

Pro proces vyřizování Problémů byly odhaleny tyto nedostatky: 

• Pracovníci neznají pravidla pro práci s informačním systémem 

Tento problém je těsně spojený s chybějící dokumentaci pracovních postupu, ale i přes 

existující dokumentaci se doporučuje, aby všichni pracovníci prošli školením, a stejně 

tak, aby noví pracovníci byli na systém cíleně zaškoleni. Po školení by také měla 

následovat kontrola dodržování pravidel, případně by se měly zavést sankce za jejich 

porušování. Je důležité, aby všechny pravidla dodržovali všichni, včetně manažerů a 

vedení firmy. 

• Riziko ztráty a zneužití lokálních dat 

Tento problém již byl zmíněn v první části této analýzy, doporučením zde je kromě 

ukládání lokálních dat na cloud, také vytvářet bezpečnostní povědomí všech uživatelů 

systému, ale i všech pracovníků společnosti, a také zajištění periodických bezpečnostních 

školení pracovníků. 

• Pracovníkům chybí některá data nebo funkce 

Pravděpodobně kvůli chybějícím postupům a školením mají pracovníci pocit chybějících 

funkcí nebo informací poskytnutých v objednávce. Systém může být vhodně upraven, či 

pokud dojdeme k závěru, že daný požadavek nebude mít žádný vliv na probíhající 

procesy, bude nutné tento fakt pracovníkům vysvětlit tak, aby je nedemotivoval při snaze 

o zlepšování činností ve firmě.  

• Pracovníci by uvítali školení na informační systém 

Toto doporučení bylo několikrát zmíněno v procesu analýzy. Školení zaměstnanců je 

důležitou součásti jejich práce a mělo by se soustřeďovat nejen na školení v rámci jejich 
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pracovního zaměření, ale také na informační systém, který se také neustále mění, zlepšuje 

se a objevuji se v něm nové funkce. Tato školení by měla zvýšit výkonnost pracovníků. 

Hodnocení: 

Z grafického znázorněni analýzy je vidět, že efektivita užití systému ve vybraném 

procesu celkově je 72 %, s tím, že nejmenší hodnota je v oblasti pravidla, kde společnosti 

chybí postupy, jejich dokumentace, odpovídající školení zaměstnanců a následná 

kontrola splnění těchto pravidel.  

Ze systému Zefis: „Efektivnost se počítá jako procento ze součtu nedostatků násobených 

jejich váhou oproti dvojnásobnému součtu hodnot shod a nedostatků, relevantních pro 

daný typ firmy. Výsledné procento je tedy mezi 50-100. 50 % znamená, že všechny 

testované best practices byly porušeny, 100 % znamená plnou shodu s ideálním stavem 

daného typu firmy.“  

 
Obrázek 10: Efektivnost užití systému Jira v procesu Problém management 

(Zdroj: systém ZEFIS https://www.zefis.cz/index.php?sp=3)  
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Z obrázku číslo 11 je znovu vidět, že kvůli chybějícím pravidlům se ve společnosti opět 

vyskytla rizika spojená s bezpečností. Bezpečnost se tedy opět počítá jako procento ze 

součtu nedostatků v oblasti bezpečnosti násobených jejich váhou oproti dvojnásobnému 

součtu hodnot shod a nedostatků v oblasti bezpečnosti, relevantních pro daný typ firmy. 

Výsledné procento je tedy mezi 50-100, což pro vybranou společnost je 69 %.  

 
Obrázek 11: Bezpečnost užití systému Jira v procesu Problém management 

(Zdroj: systém ZEFIS https://www.zefis.cz/index.php?sp=4) 
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2.7. SWOT ANALÝZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU JIRA 

SWOT analýza má široké využití a je aplikovatelná i k hodnocení zaměřeného na 

informační systém podniku. Analyzují se tak informační technologie, funkcionality IS a 

schopnosti zaměstnanců, kteří pracují s daným systémem. SWOT analýza taktéž 

poskytuje souhrn informací, které byly zjištěny v průběhu jiných analýz, které jsou 

součásti této práce a konzultacích se zaměstnanci společnosti.  

 
Tabulka 4: SWOT analýza informačního systému 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 
• Moderní IS  

• Cloudový systém 

• Rychlost a stabilita 

• Zaměstnanci jsou zvyklí pracovat 

v dynamickém prostředí 
 

• Neznalost systému uživateli 

• Chybí procesy a pracovní postupy 

• Chybí funkce v Problém 

managementu 

• Chybí kontrola splňování procesu 

• Nevyužití potenciálu IS 
 

Příležitosti Hrozby 
• Velký počet aplikaci a 

pluginů dostupných pro IS 

• Spolupráce s třetími stranami 

• Školení zaměstnanců 

• Zavedení dalších praktik ITIL pro 

zvýšení efektivity 
 

• Únik informace (bezpečnost) 

• Finanční krize  

• Nedostatek kvalifikovaných IT 

pracovníků na trhu 
 

 
Následující část práce se tak bude zaměřovat zejména na minimalizaci slabých stránek 

systému s využitím odhalených příležitostí.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě teoretické a analytické části této diplomové práce byl zpracován vlastní návrh 

řešení pro optimalizaci procesu zpracování objednávek a zvýšeni efektivity práce 

operačních IT týmů podle původního zadání zákazníka.  

3.1. ZAVEDENÍ ŠABLONY/VHODNÝCH POLÍ PRO 

SBĚR INFORMACÍ 

Na základě sdílené hodnoty společnosti – Spolupráce, prvním bodem pro návrh je 

poskytnutí informace o Problému a jeho vyřešení, které by bylo jednoduché a dostupné 

pro všechny stakeholdery. Dle mých zkušeností mají objednávkové systémy možnost 

přednastavení povinných polí, které je nutné vyplnit. Specifikované navržení systému by 

mohlo být ovšem finančně náročné, a proto budou navrženy dvě možnosti.  

První spočívá v kontaktováni společnosti, která tento IS poskytuje a žádosti o změnu 

v nastavení systému.  

Druhou možností by bylo vytvoření šablony, která by se jednoduše automaticky 

nahrávala do popisu objednávky a následně by se aktualizovala. Nevýhodou této 

možnosti je ale složitější reporting, jelikož se v jediném poli složitěji nastavuje filtrace 

klíčových slov. 

Pro obě možnosti je však potřeba zjistit, které informace jsou důležité pro společnost a 

co je potřeba dokumentovat pro použití v budoucnu. Pro tento účel, na základě 

pozorování a mých předešlých zkušenosti, byl vytvořen dotazník, který byl rozeslán 

managementu k vyplnění, aby se zjistilo, jaké informace jsou nutné pro jejich 

rozhodování. Stejný dotazník byl navíc sdílen technickým a operačním leaderům, aby se 

zjistilo, jaké informace by byly v Problém tiketu užitečné při jejich práci.  

Je třeba mít na paměti, že informace v Incidentu a Problému by se neměly vícekrát 

opakovat, jelikož by měly být zpětně dohledatelné.  

Samotný dotazník byl pro účely této práce přeložen z angličtiny do češtiny a je součástí 

příloh. 

Úkolem první části dotazníku bylo zjistit, jestli respondent má zkušenosti s užíváním 

Problém tiketu, a jestli vůbec využívá systém Jira ke své práci. Zároveň byli respondenti 

rozděleni do 4 skupin pro zjištění informací o potřebách různých vrstev ve společnosti – 
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vývojáři, IT operations, reporting a IT management. Dotazník byl rozeslán 50 

zaměstnancům, z nichž 4 dotazník nevyplnili a další 4 se v praxi s Problém 

managementem v systému Jira nesetkali. Výsledkem je tak 42 respondentů způsobilých 

k dalším otázkám. 

 

Graf 1: Pracovní nasazení respondentů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dalším cílem dotazníku bylo zjistit, jestli respondenti vědí, co obecně znamená Problém 

management a jestli jim tato praktika přijde přínosná. Odpovědi na tuto otázku, jsou v 

grafu č. 2 srovnány s odpověďmi na otázku následující, jestli je podle nich Problém 

management přínosný v dané firmě za současného stavu.  

Většina lidi odpověděla, že je z jejich pohledu je Problém management obecně buď velmi 

přínosný (11 lidi) nebo spíše přínosný (21 lidi). Avšak více než polovina - 24 

dotazovaných se domnívá, že Problém management ve společnosti je spíše nepřínosný. 

Kvůli chybějícímu procesu, dokumentaci a školení, je řízení Problému ve společnosti 

neefektivní. 

 

Graf 2: Přínosnost Problém managementu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující otázka měla za cíl zjistit, jestli zaměstnanci vědí o zavedeném procesu řízení 

Problému ve společnosti. Na tuto otázku většina respondentů odpověděla “ne“, což však 

byla očekávaná odpověď. 10 lidí se domnívá, že proces zná, ale na otázku tykající se 

vyplnění informací do tiketu většina respondentů běžně pracujících na vytvoření RCA 

odpověděla že informace do tiketu vyplňuje pouze občas.  

 
Graf 3: Vyplnění informace do tiketů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V návaznosti na vyplňovaní informací bylo taktéž zjišťováno, zda respondenti využívají 

statusy v tiketech. Většina z nich tvrdí, že vědí, k čemu slouží On Hold status, ale jen 

minimum z nich statusy opravdu využívá, či je používají pouze občas. Toto chování je 

nejspíš způsobeno chybějícím přesným procesem, a také do jisté míry tím, že nerozumí 

přínosu využívání statusů ani významu statusů pro jednotlivé akce. 

 

Graf 4: Využití statusů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Klasicky by informace z tiketu měla být viditelně umístěna a měla by být pochopitelná a 

dostupná pro jakéhokoli zaměstnance, který k těmto informacím má přístup. Z tohoto 

důvodu se často informace z tiketu používají pro účely reportingu, kdy by měly být 

poskytnuté vyššímu managementu. Následující otázkou bylo nutné zjistit, jestli se 

informace z Problém tiketu využívají k účelům reportingu. Většina respondentů však 

odpověděla negativně. Z rozhovoru s operačními týmy bylo také později zjištěno, že tyto 

informace od nich management často vyžaduje, zvlášť v emailové konverzaci, ale také 

ústně. Tyto požadavky často přichází od různých lidí a operační týmy tak ztrácí čas 

vysvětlováním RCA jednotlivcům. Návrhem na změnu bylo zanesení všech důležitých 

informací přímo do samotného tiketu, kde by byly dostupné všem stakeholderům.  

 
Graf 5: Využití v reportech 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dalším bodem v dotazníku bylo šetření zájmu o školení na Problém management. Většina 

zaměstnanců by se ráda školení zúčastnila, pokud bude tato možnost firmou nabídnuta.  

 

 
Graf 6: Zájem o školení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Poslední částí dotazníku byla otázka, kde respondenti mohli zvolit jednu nebo více 

odpovědí. Cílem této otázky bylo zjistit, jaké informace očekávají v Problém tiketu, které 

informace považují za přínosné a jaké informace musí obsahovat RCA. Bylo navrženo 

několik možných variant a také možnost „jiné“, kde respondenti měli možnost zapsat svůj 

vlastní návrh. Této možnosti však využil pouze jeden z dotazovaných, a jeho návrh tak 

má pouze jeden hlas.  

 
Graf 7: Požadovaná informace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Informace z dotazníku byly zpracovány a na základě analýzy dat již poskytnutých v rámci 
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Tabulka 5: Návrh šablony 
(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Na výše uvedené tabulce je znázorněn návrh šablony na úpravu polí, které by bylo třeba 

přidat do stávajícího systému, aby byla umožněna efektivnější práce všech zúčastněných 

pracovníků. 

Předpokladem je, že text psaný kurzívou má pouze nápomocný charakter a může být 

smazán. Tabulka tak může být vyplněna potřebnými informacemi kdykoli. V takovém 

případě jsou všechny potřebné informace dostupné všem stakeholderům na první pohled 

a nevyžadují složité vyhledávání v komentářích k objednávce.  

Přímo v nastavení systému Jira existuje možnost přednastavit výchozí automatické 

nahrávaní šablony do všech nově otevřených tiketů. 

Druhou možností je implementace polí, která by se navíc dala filtrovat tak, aby měl 

management lepší přehled. Jira, kterou využívá společnost je založena na cloudové 

platformě, a tak implementace těchto polí není nijak časově náročná. Bylo by ovšem 

potřeba dokoupit aplikaci, která je přístupná na stránkách výrobce nástroje. Ekonomické 

zhodnocení tohoto návrhu je součásti kapitoly 3.5.   
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Tento návrh, ať už v placeném nebo bezplatném provedení odpovídá sdílené hodnotě 

společnosti: 

• Spolupráce – informace jsou sdílené 

• Open source strategii a volnému stylu řízení, což zapadá do 7S společnosti. Navíc 

to řeší jeden z problémů, které byly vymezeny ZEFIS analýzou, kdy pracovníkům 

chybí některá data nebo funkce, ale samozřejmě je třeba mít na mysli, že součástí 

tohoto projektu řešení je znovuvyhodnocení po určité době používání od 

zavedení. Tímto způsobem se podnik může ujistit, že uživatelé mají nyní vše 

dostupné. 

3.2. ZMĚNA WORKFLOW 

Aktuálně používaný pracovní postup v objednávkovém systému Jira se zdá byt složitý a 

nepochopitelný. Z osobního pohledu musím říci, že jsem ještě tak složitě fungující systém 

řízení Problémů neviděla. Z analýzy pomoci portálu ZEFIS je patrné, že proces 

vyřizování Problémů nebyl v minulosti nikým zdokumentován a postupy tak nebyly 

definovány. Pracovníci často statusy objednávky vůbec nevyužívají, jelikož nerozumí 

přínosu této akce a neznají správný postup. 

Workflow je třeba maximálně ulehčit, ale zároveň brát v potaz, že každý konkrétní status 

by měl odrážet určitou funkci, aby bylo možné následně zjišťovat úzká místa v procesu. 

Navíc je pro vytvoření nového workflow nutné mít hluboké znalosti ITIL a mít zkušenosti 

s vyřizováním Problémů v praxi.  

Problém Management podle ITIL obsahuje následující fáze:  

• Identifikace problému 

• Kategorizace problémů a stanovení priorit 

• Diagnostika a řešení problémů 

• Kontrola problémů a chyb 

• Uzavření a vyhodnocení problému 

• Přehled hlavních problémů (Major Problem Review) 

• Hlášení problémů (Problem Management Reporting) 

Také je nutné pamatovat na hlavní důvod existování tohoto procesu a cíl řízení Problémů. 

Hlavním cílem je totiž najít prvotní příčinu poruchy a zamezit jejímu vzniku v budoucnu. 
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Proto dvě nejdůležitější části vyřizování Problémů jsou investigace příčiny a 

implementace preventivních opatření. 

Z analýzy ZEFIS a doporučeni ITIL plyne, že bude potřeba nastavit SLA pro tyto akce. 

SLA je doba, která je uvedena v kontraktu se zákazníkem a udává čas, za který společnost 

odsouhlasila, že bude schopná vyřešit jednotlivé priority tiketu. Pokud v této době není 

společnost schopná problém vyřešit a odstranit závadu, je postižena sankcemi a 

finančními postihy, jejichž výše a způsob uplatnění je rovněž součástí smlouvy. Při práci 

s tikety je tak naprosto klíčové si uvědomit, že pokud je pro vyřešení tiketu nutné získat 

informace od třetí strany, musí být tiket umístěn na status SLAHOLD. Po dobu, kdy je 

tiket v tomto statusu, a tým čeká na kýženou informaci, aby mohl pokračovat v řešení, 

není totiž tato doba připočítávána k času již uplynulému. Jinými slovy je tímto krokem 

běh SLA okamžitě zastaven, než je informace získána.  Zpoždění třetích stran by tak 

nemělo ovlivňovat interní pracovníky. V momentě, kdy je informace, která bránila 

pokračování průběhu řešení problému obdržena, status by měl být změněn na novou 

hodnotu a čas SLA znovu běží. 

Po zvážení všech zmíněných faktoru byl vytvořen následný workflow: 

 

Open 

Assigned 

In investigation Awaiting 3rd party 

Fix in Progress Pending 

Resolved 

Closed 

Obrázek 12: Návrh pracovního postupu v systému Jira pro objednávky typu 
Problém 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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• Proces pracovního postupu vždy začíná Identifikaci Problému neboli pozici start. 

Je to bod, kdy přichází rozhodnutí, že je nutné Problém vyšetřovat, a proto se musí 

otevřít objednávka v objednávkovém systému. 

• Při otevření objednávky je vyžádáno vybrat kategorii problému – například jestli 

je problém s webovou stránkou nebo mobilní aplikaci, a jeho prioritu od 1 do 5, 

která bude odpovídat prioritě souvisejícího Incidentu. Jakmile je objednávka 

vytvořena v systému, objeví se ve frontě objednávek příslušného podporujícího 

týmu se statusem Open – Otevřeno, který je klasickým statusem, doporučeným 

ITIL.  

• Jakmile Team Leader objeví objednávku v systému, přiřadí ji vhodnému členovi 

týmu pro následující práci. Člen týmu se většinou vybere podle nutných znalostí 

v oboru a aktuálního pracovního vytížení. Po zavedení odpovědné osoby do 

systému se objednávka automaticky posouvá do statusu Assigned – Přiřazeno. 

Zkoumáním času mezi statusy Otevřeno a Přiřazeno je možné zjistit, jestli je 

fronta objednávek kontrolována včas a kolik času potřebuje Team Lead pro to, 

aby našel vhodnou osobu pro přiřazení tiketu. Pokud tato akce zabírá příliš mnoho 

času, je nutné ověřit procesy práce v jednotlivém týmu a ověřit, jestli nemají 

problémy s přetížením personálu.  

• Zodpovědná osoba je o přirazení tiketu informovaná Team Leaderem, a navíc 

dostává automatický e-mail od objednávkového systému, že nyní má aktivní tiket, 

který očekává jeho pozornost. V momentě, kdy se daná osoba dostane 

k investigaci problému a začne aktivně řešit tiket, měla by být objednávka 

manuálně přesunuta do statusu In investigation – Ve vyšetřování, aby bylo jasné 

že skutečná práce na tomto případu začala a může pokračovat několik dnů až 

týdnů. Podle ITIL se jedná o fázi s názvem Diagnostika Problému. 

• Může se stát, že tým nemá dostačující informace neboli přístupy k externím 

systémům pro zjištěni prvotních příčin. V tomto případě se musí obrátit na třetí 

stranu, otevřít vhodnou objednávku v jejich systému a vyžádat investigaci z jejich 

strany. Pak by původní objednávka v systému Jira měla být přesunuta do statusu 

“awaiting 3rd party” – čekání na třetí stranu – a zároveň dochází k zastavení doby 

SLA, která počítá čas, potřebný pro diagnostiku pro daný tým. Na obrázku je proto 

tento status vyznačeny žlutě, jelikož je čas SLA pozastaven. Čas vyžádaný třetí 
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stranou pro dodáni informace by měl být počítán v nově založené objednávce 

vytvořené ve vhodném systému a být upřesněn smlouvou s daným vendorem. 

• Jakmile je informace o příčině dodána třetí stranou internímu týmu, měla by 

odpovědná osoba doplnit pole v šabloně nebo v systému. Tím by fáze diagnostiky 

končila a objednávka by se měla posunout dále do statusu Fix in Progress – 

Probíhá oprava, kdy se implementují navržená řešení odhaleného problému, což 

odpovídá fázi řízení problému.  

• I v této části se může stát, že oprava nebude nainstalovaná ihned – například na 

stránkách probíhá důležitý proces výprodeje pro byznys zákazníka a 

implementování změn by tak přineslo riziko negativního ovlivněni stability 

stránek. Je tak čas implementace opravy odložen na dobu, kdy nový “release” 

bude bezpečnější. Často bývají velké změny prováděny během noci, kdy je provoz 

na stránkách minimální. Aby bylo ze statusu hned jasné, že implementace řešení 

čeká například na vhodný čas, byl navržen status Pending – Čekající. Pro použití 

tohoto statusu je vhodné napsat do komentáře objednávky konkrétní důvod pro 

čekání.  

• Po implementaci řešení přichází fáze Kontrola problémů a chyb. Pokud navržené 

řešení bylo úspěšně implementováno a nejsou žádná jiná možná vylepšení, 

objednávka může být přesunutá do statusu Resolved – Vyřešeno, kdy je 

automaticky zastaven čas SLA. Podle ITIL však tento status ještě není konečnou 

možnou fází objednávky. V tomto statusu uživatele mají možnost otestovat a 

zkontrolovat funkčnost implementovaného řešení. Pokud však problém byl znovu 

nastal, objednávku je možné otevřít jejím posunutím zpět do statusu Ve 

vyšetřování a požádat o ověření a navržení jiného řešení. V daném statusu je také 

možné provést ITIL fázi – Přehled hlavních problémů, kde se řešení problémů 

nejvyšší priority diskutuje v průběhu speciální schůzky vytvořené k tomuto účelu. 

• V případě, že uživatelé neposkytnou žádnou negativní zpětnou vazbu v průběhu 

určité doby – pro tento systém je nastaveno 7 pracovních dnů, tiket může být 

kompletně uzavřen a posunut do statusu Closed – Uzavřeno, čímž končí práce na 

určitém problému a přechází se k fázi Reportingu.  
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Takto nastavený pracovní postup je jednoduše pochopitelný, umožňuje odhalení úzkých 

míst a odpovídá doporučením ITIL. Nastavení v systému je jednoduché a nevyžaduje 

žádné další finanční náklady, pouze čas vynaložený na nastavení. Odhadem by doba 

nutná pro potřebné nastavení neměla přesáhnout 4 hodiny.  

Podle doporučení ZEFIS analýzy bude tento proces nejen změněn v systému, ale také 

vhodně zdokumentován a všichni pracovníci budou řádně zaškoleni. Tyto školení se 

budou opakovat v ročních intervalech formou videokonferencí či videokurzů přístupných 

online a budou dostupné jak pro současné zaměstnance, tak pro nastupující nováčky.  

Pro kontrolu a neustálé zlepšování procesu je také doporučeno zavedení nové funkce – 

Process Owner – Vlastník procesu. Odpovědnost za funkce by potom měla následující 

podobu:  

Tabulka 6: RACI matice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Reporter IT inženýr Team Lead Process Owner 

Otevření 
objednávky v 
systému 

R/A x I C 

Přiražení 
objednávky 

x I R/A x 

Investigace 
Problému 

I R A x 

Kontaktováni třetí 
strany 

I R A x 

Implementace 
řešení 

I R A x 

Dokumentace 
informace v 
objednávce 

I R A C 

Přehled hlavních 
Problémů 

I I R A 

Kontrola splnění 
procesu 

x I I R/A 

Reporting 
x x I R/A 
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3.3. ZAVEDENÍ SLA 

Podle původních požadavků managementu a doporučení z analýzy ZEFIS je dalším 

návrhem pro změnu zavedení SLA pro interní týmy a třetí strany. Jak již bylo zmíněno, 

vyřizování problémů obsahuje dvě nejdůležitější části – nalezení kořenové příčiny a 

implementace preventivních opatření. Z předchozích zkušeností vím, že pro první část je 

možné stanovit indikátory, i navzdory skutečnosti, že ITIL to nedoporučuje. Vím, že pocit 

urgentnosti positivně ovlivňuje týmy a informace jsou doručované dříve, a to bez 

snižování kvality. Tímto způsobem by se splnily dva požadavky managementu – snížení 

backlogu a zrychlení vyřizování problémů.  

Tato metrika pro interní týmy se v minulých verzích ITIL jmenovala OLA – Operational 

Level Agreement. ITIL4 OLA již nenabízí, a je možné tuto metriku pojmenovat právě 

„interní SLA“.  

Druhá část – implementace opatření se bohužel nemůže měřit v přednastaveném limitu. 

Opatření mohou mít odlišný charakter a tím pádem i zabírat více nebo méně času. Proto 

pro tuto část bude navržené oddělené řešení. 

3.3.1. DIAGNOSTIKA PROBLÉMU 

Prvním milníkem je identifikace vhodných časových limitů, které by vyhovovaly 

managementu firmy a byly realistické pro splnění. Pomoci metody Brainstorming, které 

se zúčastnilo 12 osob, mezi kterými byli představitelé jak managementu, tak i 

technických týmů, bylo dohodnuto následující SLA pro vytvořeni a dokumentace RCA, 

kde každá následující priorita má dvojnásobek času oproti předchozí: 

Pro Problémy Priority 1 – 5 pracovních dnu 

Priorita 2 – 10 pracovních dnu  

Priorita 3 – 20 pracovních dnu 

Priorita 4 – 40 pracovních dnu 

Priorita 5 – bez SLA. 

Pro kontrolu plnění tohoto SLA u interních tymů je možné využít nástroje již dostupného 

pro společnost – pluginu „Time to SLA“, který je využíván v objednávkách typu Incident. 

Je tak možné využít speciálního nastavení pro určitý typ tiketu, a tím pádem tato změna 

neponese žádné další finanční výdaje. Pro nastavení je však důležité vymezit pauzy, kdy 
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se SLA nebude počítat – to jsou statusy „awaiting 3rd party“ „pending“, „fix in progress 

a resolved“, a také víkendy a státní svátky.  

 
Obrázek 13: Příklad panelu pro odpočet SLA v objednávkách typu Problém 

(Zdroj: snímek ze systému Jira) 

 
Takovýto panel je přímo v objednávce viditelný pro všechny uživatele systému, a ukazuje 

nejen, jestli ještě zbývá čas do konce časového limitu, ale také jestli se již tiket nacházel 

v pozastaveném stavu. 

 
Obrázek 14: Příklad failed SLA a použitého Pending statusu 

(Zdroj: snímek ze systému Jira) 

 
Stejné časové limity byly doporučeny společnosti pro nastavení SLA s třetími stranami. 

Objednávkový nastroj Jira umožňuje tyto údaje zobrazit v grafech, což může být 

sledováno Process Ownerem a odpovídajícím způsobem následně upravováno v týmech  

prostřednictvím školení nebo jiných opatření.  

3.3.2. DALŠÍ MOŽNÉ SLA 

Dalším možným SLA je reakční doba týmu. Ve workflow je to čas mezi Open a Assigned 

statusem. Umožňuje zjistit, jak dlouho trvá týmu, aby našli vhodnou osobu na práci s 

problémem a jestli vůbec pravidelně provádějí kontrolu fronty tiketů pro jejich tým. Pro 

toto SLA je možné nainstalovat stejný panel jako panel již zmíněný výše, ale později by 

tato přídavná vizualizace mohla zbytečně přetěžovat systém. Měření tohoto SLA je 

jednoduché a může tak byt provedené v tabulce programu MS Excel.  
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Pokud by se společnost rozhodla pro druhou možnost z návrhu v části 3.1. a zavedla 

speciální pole pro potvrzení opakujících se výpadků a příslušnosti příčiny k provedeným 

změnám v systému, bylo by pak možné odpovědi vyfiltrovat a sestavit tak statistiku 

výskytu těchto Problému. 

S rozvojem dalších praktik v systému, jako například Change management a Knowledge 

management a nastavením CMDB, by musel být přizpůsoben i proces řízení Problemů a 

zároveň by bylo nutné přidat další možnosti pro měření efektivnosti týmu pomocí SLA 

nebo KPI (Key Performance Indicator). 

3.3.3. IMPLEMENTACE PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Preventivní opatření, která mohou být doporučena v rámci Problém tiketu, mívají hodně 

odlišný charakter. Podle původu kořenové příčiny výpadku, může být preventivním 

opatřením cokoli, od menší změny v dokumentaci, až ke změně celé IT architektury. 

Samozřejmě tyto dvě akce vyžadují odlišný čas pro implementaci, proto je nastavení 

jednotného limitu nemožné. Navíc každá objednávka může obsahovat více navržených 

akcí a každá by mohla mít odlišný časový horizont. Proto je pro sledování implementace 

těchto akcí doporučeno využít možností systému Jira a otevírat tikety typu Sub-task pro 

každou z nich. Sub-tasky se automaticky váží k mateřskému Problém tiketu a mají 

možnost nastavení data vyhotovení (Due date), díky kterému je možné vidět, jestli akce 

byla provedena včas nebo zabrala více času, než bylo původně očekáváno. 

 

Po zavedení těchto tří navržených opatření a při použití šablony pro Problém tiket, by 

systém mohl mít podobu dle obrázku číslo 17. BPMN model nově navrženého procesu 

s ohledem na nový workflow a nově zavedenou funkci Vlastníka procesu je zobrazen na 

obrázku číslo 18. 
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Obrázek 15: Návrh na náhled objednávkového systému 
(Zdroj: snímek ze systému Jira) 
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Obrázek 16: BPMN model navrženého procesu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4. HARMONOGRAM PROJEKTU  

Začátek transformace je naplánován projektovými manažery na únor roku 2020 a je 

rozdělen do tří fází – Návrh, Příprava a Implementace. Délka projektu včetně potřebného 

zaškolení všech zaměstnanců je plánována na dobu 3 měsíců, a jeho ukončení je 

očekáváno k prvnímu týdnu v květnu 2020.  

Životní cyklus celého projektu začíná klasicky sestavením projektového týmu a 

předložením návrhu na změny. Pokud je tento návrh schválen, je vyhotoven seznam 

zaměstnanců, kteří se budou účastnit školení a také je sestaven profil nové pracovní 

pozice Vlastníka procesu (anglicky Process Owner). 

Následuje fáze přípravná, ve které probíhá obsazení pozice Vlastníka procesu, je 

vyhotovena dokumentace procesu pro práci se systémem a do provozu je uvedeno 

testovací rozhraní systému, ve kterém jsou všechny nové vlastnosti podrobovány 

zkouškám funkčnosti. V této fázi rovněž probíhá příprava materiálů potřebných ke 

školení vybraného personálu. Po ukončení testovacího období nové verze systému jsou 

provedeny nutné úpravy a změny odhalené za běhu testovací verze. 

Třetí fáze je dedikována samotné implementaci navržených a otestovaných změn do 

produkčního prostředí. Dochází ke školení zaměstnanců a na to navázané vydání 

učebních online opor a výukových materiálů. Neustále je i v této fázi prováděno testování 

a na základě zpětné vazby je systém upravován, aby co nejefektivněji fungoval. 

Provedením finálních úprav systému je projekt ukončen. 
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HARMONOGRAM 
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3.

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

ÚKOL START KONEC M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

Fáze 1 - Návrh

Sestavení projekčního týmu 2/3/20 2/14/20

Předloženi návrhu managementu 2/14/20 2/17/20

Schválení projektu 2/17/20 3/2/20

Sestavení seznamu účastníků školení 2/24/20 2/28/20

Sestavení profilu Process Owner (PO) 2/24/20 3/2/20

Fáze 2  - Příprava

Vyhledavaní vhodného kandidáta na pozici 
PO

3/3/20 3/20/20

Při rohodnutí pro nákup pluginu - nákup 
on-line

3/4/20 3/6/20

Dokumentace procesu na veřejném IS 3/9/20 3/20/20

Aktualizace testovacího rozhraní systému 
podle procesu

3/9/20 3/22/20

Testování návrhu v testovacím rozhraní 3/23/20 3/27/20

Příprava materiálu pro offline a on-line 
školení

3/23/20 4/3/20

Vyběrové řizení PO 3/23/20 4/17/20

Úpravy po testování 3/30/20 4/3/20

Nahrávka off-line školení 4/6/20 4/10/20

Fáze 3 - Implementace

Aktualizace procesu do produkce 4/11/20 4/12/20

Vydání videa se školením 4/13/20 4/13/20

Školení personálu 4/13/20 4/24/20

Testování, zpětná vazba 4/13/20 4/24/20

Připadné opravy, ukončení projektu 4/27/20 5/2/20

Mar 2, 2020 Mar 9, 2020 Apr 27, 2020

Mon, 2/3/2020

Feb 3, 2020 Feb 10, 2020 Feb 17, 2020 Feb 24, 2020 Mar 30, 2020 Apr 6, 2020 Apr 13, 2020 Apr 20, 2020Mar 16, 2020 Mar 23, 2020

Tabulka 7: Ganttův diagram projektu 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Jak již bylo zmíněno v části teoretické, v kapitole týkající se nákladů podniku, může být 

jednou z možných oblastí nadbytečných nákladů neefektivně fungující technologie. 

Téma této diplomové práce je orientováno na zavádění procesu problém managementu 

do stávajícího informačního systému podniku, což koresponduje právě s oblastí 

zaměřenou na snižování nákladů. Z analýzy 7S plyne, že podnik samotný disponuje 

mladou pracovní silou a jedním z jeho základních strategických cílů je digitální 

transformace, aby se stal rychlejším, lepším a efektivnějším. Výsledkem implementace 

je tedy, jak již vyplývá z předešlých kapitol a provedených analýz, celkové zpřehlednění 

a zefektivnění práce s informačním systémem a s tím spojená úspora nákladů podniku.  

Abychom byli schopni vyčíslit například měsíční či roční hodnotu úspor, které bude 

zavedení procesu pro podnik představovat, musíme nejdříve analyzovat současný stav a 

výši nákladů, dále pak cenu, kterou bude firma muset vynaložit na samotnou 

implementaci. Jelikož by se náklady na projekt měly pohybovat na nízkých hodnotách, 

očekává se, že zavedení procesu Problém managementu povede k okamžité tvorbě úspor 

ihned po jeho implementaci.  

Zdroje nutné k financování investice nemají na zachování platební schopnosti podniku 

zásadní dopad, není tak nutné financování z cizích zdrojů, například prostřednictvím 

bankovního úvěru, a veškeré výdaje, tak budou kryty z firemního rozpočtu, tedy 

z vlastních zdrojů či úspor generovaných implementací procesu.  
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3.5.1. SOUČASNÉ NÁKLADY 

Současné náklady budou vypočteny pro oblast, ve které bude implementace zaváděna. 

Jednotka reprezentující náklady je tiket poruchy, anglickým označením Incident, který je 

přímo navázán na nadřazený Problém tiket, který je spravován procesem Problém 

managementu.  

Počet Incidentů (poruch) zanesených do informačního systému byl monitorován po dobu 

roku 2019 před plánovaným začátkem projektu v roce 2020. Byla stanovena průměrná 

cena incidentu, která má hodnotu 60 Eur. 

V grafu č.8 je možné sledovat měsíční vývoj počtu tiketů typu Incident za rok 2019. 

 
Graf 8: Počet Incidentů v jednotlivých měsících 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že křivka trendu je téměř rovnoběžná s osou x s mírnými výkyvy 

hodnot počtu tiketů za jednotlivé měřené období. Pohled na křivku odráží stav, který 

poukazuje na skutečnost, že systém nemá zhoršující se tendenci a počet poruch zůstává 

více méně konstantní. To je velmi dobrý výchozí bod, kdy lze předpokládat, že zavedení 

změn, které povedou ke snížení počtu poruch, bude mít za následek ještě stabilnější 

systém, který bude fungovat spolehlivěji a tento stav bude dlouhodobě udržitelný. 

Hodnota průměrného počtu incident tiketů během jednoho měsíce byla vypočtena ve výši 

1147 ks. Tato hodnota bude sloužit jako jedno z měřítek pro hodnocení úspěšnosti 

projektu. 
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Graf 9: Měsíční náklady na Incident tikety 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Graf č.9 znázorňuje částky vypočtené z celkového počtu Incident tiketů, vynásobeného 

průměrnou cenou za jednotku, tedy 60 Eur, a to v průběhu jednotlivých měsíců roku 

2019. Rovněž je vyznačena průměrná měsíční hodnota – 68 837 Eur.  

3.5.2. NÁKLADY PROJEKTU 

Všechny náklady na projekt budou financovány z projektového rozpočtu. 

Pokud bychom měli implementaci projektu vyjádřit z pohledu nákladů, měli bychom je 

pro tuto potřebu rozdělit do několika oblastí. 

• Mzdové náklady 
Největší skupinou by byly nepochybně mzdové náklady členů projektového týmu. 

Předpokládáme, že skupina, která bude na projektu pracovat by měla mít 10 členů, jehož 

složení je navrženo v tabulce č.8 na následující straně. 
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Tabulka 8: Mzdové náklady 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název pozice Počet Popis činnosti Mzdové N 
na projekt € 

Projekt. manažer 1 Řízení projektu samotného 23 438 

Sys. admin 2 Optimalizace a aktualizace systému 34 628 

Pracovník HR 1 Řízení personálních zdrojů 18 735 

Proces expert 3 Sestavení dokumentace, příprava školení 51 176 

Školitel 1 Školení zaměstnanců 17 350 

Designér/vývojář 1 Vývoj dokumentace, online/offline podpor 13 997 

Video specialista 1 Vyhotovení, střih video dokumentace 15 185 

Celkem 10   173 852 
 

Celkové mzdové náklady byly vypočteny z pohledu zaměstnavatele. Měsíční mzda byla 

navýšena o hodnotu sociálního a zdravotního pojištění v Německu (21,5 %) a dále 

násobena stanoveným počtem zaměstnanců a číslem 3, které představuje počet měsíců 

odpovídající předpokládané době trvání projektu. Celková vypočtená částka mzdových 

nákladů má hodnotu 173 852 Eur za celý projekt. Tyto náklady ovšem nemohou 

vstupovat do celkové částky investice do projektu, jelikož společnost bude tým sestavovat 

z interních personálních zdrojů. Jediným skutečným nákladem tak bude ušlý zisk vzniklý 

přesunem těchto 10 zaměstnanců na dobu 3 měsíců z jejich původní pozice do týmu 

zabývajícího se projektem. 

• Náklady v případě pořízení pluginu dle kapitoly 3.1 

Pokud se podnik rozhodne investovat do technologie přídavného modulu a jeho zařazení 

do stávajícího systému, bude muset vynaložit částku 620 Eur měsíčně. Tato periodicky 

placená částka je formou pronájmu cloudového řešení, což nese pro podnik značnou 

výhodu z pohledu údržby a případných problémů s funkcionalitou pluginu samotného. 

Tyto problémy jsou totiž odpovědností vlastníka pluginu, a není tak nutné zatěžovat 

projekt dalšími náklady na dodatečného administrátora. Jelikož, jak již bylo řečeno, 

podnik plugin pouze pronajímá, je v případě jeho nevyužitelnosti velmi jednoduché a 

rychle proveditelné modul ze systému odstranit. 

Tato částka bude v měsíčním intervalu odečtena od budoucích úspor podniku vzniklých 

implementací projektu. 
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•  Náklady na novou pozici Vlastníka procesu 

Náklady na mzdu zaměstnance na nově vzniklé pozici Vlastníka procesu nejsou náklady, 

které finančně zatěžují projekt bezprostředně během jeho průběhu. Stejně tak, jako 

pronájem pluginu v předchozí kapitole, ovšem vznikají nové budoucí náklady paušálního 

charakteru, které bude muset podnik vynakládat s měsíční pravidelností. 

Na nově vzniklou pozici Vlastníka procesu bude muset podnik vyčlenit částku 7 708 Eur 

měsíčně včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

Tato částka bude podobně jako částka za pronájem pluginu odečtena z očekávaných 

úspor spojených se zavedením procesu Problém managementu. 

3.5.3. OČEKÁVANÝ STAV PO IMPLEMENTACI 

Projekt implementace by měl být ukončen nejpozději v prvním týdnu měsíce května roku 

2020. V grafu níže je modrou linií vyobrazen průběh měnícího se počtu incident tiketů. 

Tentokrát ovšem křivka nekončí s koncem roku 2019, ale pokračuje dále na časové ose a 

data jsou monitorována v průběhu projektu, a dále po dobu dalších 10 měsíců od jejího 

ukončení do února 2021. Budoucí data jsou extrapolací dat a trendu z minulých období, 

snížené o zlepšení, které přináší Problém management. 

Z grafu je jasně viditelný klesající trend počtu incidentů v návaznosti na zavedení procesu 

Problém managementu do stávajícího systému. V předchozí kapitole věnované 

současnému stavu byla vypočtena hodnota pro průměrný měsíční počet tiketů typu 

incident za rok 2019. Toto číslo mělo hodnotu 1147 ks a je reprezentováno oranžovou 

linií v grafu do května 2020, kdy se průměrný počet měnil pouze v minimálním rozmezí.  

Oranžová křivka dále pokračuje viditelným zalomením a klesá v průběhu května 2020 až 

k hodnotě 848, která představuje průměrnou hodnotu počtu incidentů za období od 

ukončení projektu, tedy od května 2020 do února roku 2021.  

Když porovnáme obě čísla, můžeme vypočítat, že implementace způsobila pokles počtu 

tiketů v systému o 26 %, tedy v průměru o téměř 300 tiketů měsíčně.  
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Graf 10: Předpokládaný počet incidentů v budoucnu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pokud provedeme jednoduchou kalkulaci a převedeme tento počet tiketů na peněžní 

jednotky, zjistíme, že průměrná měsíční úspora vzniklá zavedením procesu, před 

odečtením dodatečných nákladů na novou pozici vlastníka procesu a pronájmu 

cloudového modulu, činí přibližně 18 000 Eur měsíčně. Pokles průměrných měsíčních 

nákladů za tikety z původních 68 837 Eur na 50 898 Eur je jasně patrný v následujícím 

grafu. 

 
Graf 11: Náklady vynaložené na Incidenty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5.4. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSNOSTI PROJEKTU 

Pro konečnou kalkulaci úspor, které projekt podniku přinese je ještě nutné zahrnout 

náklady nově vzniklé zavedením pozice Vlastníka procesu a také pronájmem cloudového 

modulu pro současný informační systém. 

Pokud budeme vycházet z dosavadních výpočtů, kdy průměrná hodnota úspor 

generována snížením počtu tiketů v měsíčním intervalu činí přibližně 18 000 Eur, a 

odečteme měsíční náklady na mzdu vlastníka procesu ve výši 7 708 Eur, a dále náklad na 

pronájem pluginu v hodnotě 620 Eur měsíčně, dostáváme částku 9 611 Eur. Tato částka 

je přibližnou průměrnou hodnotou měsíční úspory pravidelně vytvářené po zavedení 

procesu. Vzhledem k minimálním nákladům na tuto investici je doporučeno do projektu 

zakomponovat i pronájem cloudového modulu. 

 
Graf 12: Složení nákladů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady ušlého zisku vzniklé přeřazením pracovníků k projektu lze jen velmi těžce 

stanovit, ale neměly by v žádném případě dosahovat výše, která by návratnost investice 

měla prodloužit déle než o jeden či dva měsíce. Z uvedených výpočtů vyplývá, že 

investice má téměř okamžitou návratnost, a to ihned na přelomu května a června roku 

2020, tedy měsíc po ukončení projektu jsou tvořeny úspory. 
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Graf 13: Snížení počtu Problémů v backlogu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zavedením jednoduchého procesu a školením zaměstnanců se taktéž povedlo snížit 

backlog Problém tiketů, a to nehledě na přirozené výkyvy v počtu Incidentů. Z grafu je 

patrné, že ihned po zaškolení zaměstnanců křivka padá strmě dolů, a to z důvodu 

přezkoumání tiketů ve frontě a eliminace nevhodných, jinými slovy již neaktuálních 

tiketů. Dále je vidět mírnější, ale stálý pokles počtu tiketů až o 40 % od začátku projektu. 

Pokles počtu jak Incidentů, tak Problémů umožňuje přesun pracovní síly na jiné projekty. 

Tímto je také splněno původní zadání společnosti.  

 

Zavedením externího SLA je taktéž možné navrátit část ztrát, které vznikají při 

zdlouhavém řešení Incidentů či Problémů. Každá minuta výpadku stojí společnost nemalé 

peníze, jelikož její zákaznici se nemohou přihlásit na webové rozhrání nebo aplikaci a 

objednat zboží. Obdobně, pokud řešení Problémů trvá déle, než je nutné, Incidenty se 

mohou opakovat a přinášet nové ztráty. Vyhodnocením výsledků na základě SLA se však 

tyto ztráty mohou částečně zmírnit. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout úpravy tiketing systému Jira 

v modulu vyřizování Problém tiketu. Na základě analýz McKinsey 7S, SWOT a ZEFIS, 

provedených v praktické části této diplomové práce, byla odhalena slabá místa 

stávajícího informačního systému. V návaznosti na tato zjištění, byl navržen nový proces 

a způsob práce s tikety, který přinesl několik vylepšení stávajících nedostatků. V tiketech 

byla zavedena nová pole, která byla pečlivě vybrána na základě vyhodnocení 

dotazníkového šetření tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům týmů s různým 

zaměřením a nároky, a umožnila tak co možná nejefektivnější práci s tikety. Podniku byly 

navrženy dva možné způsoby zavedení této systémové aktualizace. Prvním způsobem 

byla implementace prostřednictvím zakoupeného cloudového modulu, druhým pak 

vytvoření šablony tiketu technickými pracovníky společnosti, tudíž bez dodatečných 

nákladů. Po provedení finančního zhodnocení nákladů, je podniku doporučena investice 

do cloudového modulu, která má vyšší přidanou hodnotu pro podnik, vzhledem ke 

snažšímu filtrování požadavků při práci s větším množstvím dat, a to i přes náklady 

spojené s jeho nákupem a periodickými platbami. 

Pro tikety typu problém byl navržen nový „workflow“, který prostřednictvím 

zjednodušeného a přehlednějšího rozdělení stávajících a zařazením nových fází neboli 

„statusů“, kterými tiket v průběhu svého života prochází, umožňuje jejich častější a 

přesné použití.  

Byla vytvořena nová pracovní pozice Vlastníka procesu, který by měl dohlížet, na jeho 

důsledné dodržování a jeho optimalizaci v budoucnu.  

Pro zrychlení toku informací a regulaci komunikace se třetími stranami i vlastními 

zaměstnanci, bylo navrženo externí a interní SLA, kterými byly stanoveny časové limity 

dodání informací a sankce v případě prodlení. 

Pracovní postupy byly podrobeny standardizaci a zaměstnanci byli náležitě zaškoleni. 

Pro potřeby vzdělávací byly vyhotoveny učební materiály, které jsou všem novým i 

stávajícím zaměstnancům přístupné v online i offline verzích. 

Výsledkem implementace procesu řízení problémů je nejen zefektivnění pracovního 

procesu všech zúčastněných stran, ale také viditelná úspora finančního charakteru, která 

je generována v měsíčním intervalu bezprostředně po dokončení projektu. 

Tímto byl hlavní cíl práce splněn. 
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