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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je analýza informačního systému společnosti Poclain 

Hydraulics a návrh změn na zvýšení efektivity a bezpečnosti, které firmě pomůžou 

v jejich vnitropodnikových procesech. Výsledek přinese přehlednější přístup k datům 

v intranetu, omezený pohyb na internetu a monitorovací systém zaměstnanců, který 

dokáže zvýšit bezpečnost a produktivitu.  

 

Abstract 

The content of the thesis is analysis of information system in Poclain Hydraulics and 

proposal of changes for increasing the efficiency and security to in-house processes. The 

result will give well arranged access to data on the intranet, reduced internet usage and 

staff monitoring system that can increase security and productivity.   
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ÚVOD 

Nároky na dostupnost a práce s daty jsou v dnešní době klíčové i pro každodenní 

rozhodování. Korektní a aktuální informace hrají důležitou roli ve vnitřním prostředí 

společnosti, která klade čím dál vyšší nároky na kvalitu služeb. Získání přesně 

definovaných informací zvyšuje efektivitu, produktivitu, spokojenost zaměstnanců 

i vedení firmy a usnadňuje celkovou práci. Na druhou stranu se ve velkých společnostech 

k vyhodnocení používá mnoho proměnných jako je čas, splněné cíle, náklady apod.  

Novodobé informační systémy nejsou z velké většiny zatím dokonalé a spolu s mnoha 

výhodami, které obsahují, můžeme nalézt také několik nevýhod. Budoucí trend vývoje 

informačních technologií predikuje částečné nebo úplné odstranění těchto nevýhod 

a využití jejich maximálního potenciálu ve svůj prospěch. 

Současná situace ukazuje, že informační bezpečnost systému je velmi podceňovaná, což 

vede k častým hackerským útokům, které mohou vést k velkým finančním ztrátám. Tohle 

téma je probráno v diplomové práci, která je zaměřena na analýzu informačního systému 

a návrh změn, kde hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti informačního systému ve firmě 

Poclain Hydraulics, .s.r.o. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současný stav informačního systému 

pro účtování přijatých faktur ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. Následně tento 

zjištěný stav posoudit a navrhnout změny. Hlavním cílem práce je zvýšit efektivitu a 

bezpečnost procesů pro placení přijatých faktur ve firmě na oddělení financí.  

Pro zpracování analýz je nutné si osvojit znalosti v oblasti informačních systémů. K tomu 

slouží první část této práce, která se nazývá teoretická východiska. Dále jsou zde 

vysvětleny principy analýz a metodik, které jsou v práci použity. 

V analytické části je představena společnost, ve které je zkoumán daný informační 

systém. Následuje popis používaných informačních technologií na oddělení financí 

a popis IS pro účtování přijatých faktur. Důležitou částí je použití analytických nástrojů, 

a to konkrétně metodu PEST pro zkoumání vnějšího okolí a metodu HOS 8, která je 

doplněna analýzou z portálu Zefis.  

Na zhodnocení systému navazuje kapitola vlastní návrh řešení, kde jsou podrobně 

popsány návrhy na zlepšení a metodika pro dosažení zlepšení současné situace. Výstupem 

je série návrhů na změny, které pomůžou ke kvalitnějšímu informačnímu systému. 

V závěru této práce jsou shrnuty důležité aspekty a doporučení vycházející z dané 

problematiky.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první kapitole diplomové práce jsou sepsána teoretická východiska, která slouží jako 

podklad pro analýzy a v poslední části pro vlastní návrh řešení. Budou zde rozebrány 

a popsány základní pojmy, analýzy a metody, které jsou potřeba k získání definovaných 

výsledků. 

 

1.1 Základní pojmy 

První část této kapitoly je vyhrazena základním pojmům, které nás uvedou do začátku 

této práce.  

 

1.1.1 Data 

Data můžeme chápat jako záznam znaků lidského uchování v určitém formalizovaném 

tvaru. Následně se s nimi umožňují různé operace jako například přenos, interpretace, 

nebo uchovávání a zpracovávání dat. Následnou interpretací dat vzniká informace 

(13, s. 50).  

Data můžeme rozlišit do dvou základních skupin: 

• Strukturovaná – jedná se o fakta, atributy a další vlastnosti objektů, která jsou 

ukládána pomocí relačních databázových systémů a díky tomu, je práce s daty 

efektivnější a lze je jednodušeji selektovat a vybírat, 

• Nestrukturovaná – jedná se o tzv. tok bytů bez dalšího rozlišení (obrázky, zvukové 

nahrávky, záznamy, ale také textové dokumenty) (14, s. 2). 

 

1.1.2 Informace 

Obecně můžeme informace popsat jako data, která mají pro konkrétní uživatele určitou 

hodnotu. Tento přenos informací uspokojuje potřeby účastníků konkrétní komunikace. 
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Jedná se o určitou interpretaci dat člověkem, která vyjadřuje dané souvislosti. Mezi 

důležité parametry informace patří důvěryhodnost, spolehlivost, pragmatická 

a sémantická relevance (13, s. 13 – 14). 

Dále je můžeme členit dle mnoha hledisek na informace strategické, taktické, dle stupně 

řazení, operativní, krátkodobé, dlouhodobé, aktuální, historické atd. (12, s. 11).  

 

1.1.3 Znalosti 

Znalosti lze charakterizovat jako informace o tom, jak využít data, popřípadě informace 

v různých situacích. Může se tedy jednat o výsledek porozumění sdělené informace 

a jejich integrace s dřívějšími informacemi (12, s. 12).  

 

1.2 Podnikové procesy 

Pojem proces je v dnešním světě velmi často používaný v oblastech managementu, 

konzultantů, politiky, a firem zabývajících se informačními systémy a technologiemi. 

Podnikovými procesy zpravidla rozumíme přirozenou posloupnost činností, konaných 

s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných podmínkách. U podnikových 

procesů hraje zásadní roli čas, jelikož každá činnost je právě časově omezená. Dalšími 

důležitými atributy jsou cíl, úmysl, objektivně dané podmínky a objektivní přirozenost 

postupu (7, s. 17).  

 

1.2.1 Procesní tok a řízení 

Procesní tok je sled činností, kroků nebo toků, který ve svém průběhu zahrnuje alespoň 

dvě osoby. Obsahuje začátek a konec a vytváří tak skutečnou hodnotu pro podnik nebo 

zákazníka. Každá činnost má danou dobu trvání, která souvisí s jinými procesy a systémy 

ve firmě. Dále jsou k činnosti přiřazeny zdroje, které spotřebovává, tudíž musí vykazovat 

nějakou finální přidanou hodnotu (8, s. 15). 
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Procesní řízení je řízení firmy takovým způsobem, v němž podnikové procesy hrají 

stěžejní roli (7, s. 16). Abychom zajistili nejvyšší potenciální i reálnou výnosnost 

v současném i budoucím období, je potřeba jej správně implementovat a neustále 

zdokonalovat. Nejlepší vlastností procesního řízení je zvyšování rychlosti, kvality 

a současné snižování nákladů. Mezi další přínosy patří lepší plánování činností 

a odstranění nebo vylepšení neproduktivních činností (9, s. 30). 

 

1.3 Informační systém 

Informační systém si lze představit jako soubor lidí, technologických prostředků a metod. 

Tento soubor má za úkol sběr, přenos, zpracování a následné uchování dat pro účely 

prezentování těchto informací dalším uživatelům. Základní prvky informačního systému 

jsou: 

• Hardware jsou technické prostředky, 

• Software představuje programové vybavení, které zajišťuje práci s daty, 

• Peopleware reprezentuje lidské složky využívající IS, 

• Orgware jsou organizační složky (pokyny, návody, pravidla, normy apod.), 

• Datová základna představuje dostupnost dat v daný okamžik a na daném místě 

(10, s. 7). 

 

Obr.  1: Grafické znázornění informačního systému (Zdroj 12, s. 4) 
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V současné době se velmi rozšířil okruh uživatelů informačních systémů a technologií, 

a současně se s tím zvýšila i jejich složitost. Jedním z klíčových funkcí rozvoje 

informatiky je její postupná integrace do různých podnikových aktivit – marketing, 

ekonomické a obchodní služby, výrobní technologie, transakční a konzultační služby 

apod. (11, s. 20).   

 

Obr.  2: Základní zobrazení IS/ICT ve firmě (Zdroj: 11, s. 21) 

IS musí splňovat několik kritérií, aby byl ve firmě použitelný a efektivní. Musí 

uživatelům poskytnout funkcionalitu, jak při zajišťování běžných transakčních nebo 

evidenčních operací, tak při plánování, analýze, kontrolování a rozhodování. Dále by měl 

sloužit ke zkracování doby procesů, zjednodušování, snižování technické náročnosti a 

vyloučení zbytečných operací (11, s. 20). 

 

1.3.1 Architektura informačních systémů 

Architektura informačního systému je popis struktury systému, který splňuje funkční, 

kvalitativní, informační a ekonomické požadavky (10, s. 13). 
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Obr.  3: Informační systém z pohledu architektury (Zdroj 10, s.14) 

Globální architektura charakterizuje základní schéma IS, která tvoří jednotlivé bloky, 

jež představují skupiny včetně jejich datových základen a technického vybavení. Dílčí 

architektury zobrazují detailnější návrhy IS z různých úhlů pohledů (10, s. 13). 

Funkční architektura dělí IS na subsystémy a skupiny funkcí postupnou dekompozicí 

globální architektura (např. daně, mzdy) (10, s. 13). 

Procesní architektura připravuje, co nejefektivnější reakce na dané události, ke kterým 

bude docházet na základě popisu budoucích stavů a procesů. Smyslem tedy je, připravit 

se na externí události (10, s. 13) 

Technická architektura charakterizuje rozmístění a typy prostředků starající se 

o informační a komunikační technologie. Jedná se o počítačové sítě, které obsahují 

servery, kabeláže, aktivní prvky, koncová zařízení apod. (10, s. 13) 

Technologická architektura zabezpečuje způsob fungování jednotlivých aplikací 

v těsné návaznosti na definovanou datovou, programovou a technickou architekturu 

(10, s. 13). 
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Datová architektura představuje návrh datové základny firmy, pro kterou je klíčové 

zvolit vhodný datový model, například relační. Výsledkem v tomto případě tedy bude 

schéma všech databází v entito-relačním diagramu (10, s. 13). 

Programová architektura vyjadřuje, z jakých programů a komponentů se bude IS 

skládat a jaké mezi nimi budou vazby (10, s. 14). 

Komunikační architektura charakterizuje vnější rozhraní systému a jeho komunikaci 

s okolím (10, s. 14). 

Řídící architektura určuje pravidla fungování a definuje organizaci služeb, která 

vychází z oblasti Orgware (organizační struktura) (10, s. 14). 

 

1.3.2 Dělení informační systému dle hierarchie řízení podniku 

Při řízení firmy platí, že pro každou řídící vrstvu jsou zapotřebí různé informace. Největší 

množství informací patří pro nejnižší úroveň řízení v pyramidě, zatímco nejvyšší úroveň 

řízení využívá externích informací a vysoce agregované informace zevnitř firmy 

(10, s. 15). 

 

Obr.  4: Informační systém z pohledu úrovně řízení (Zdroj 10, s. 15) 
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TSP (Transaction Processing Systems) – systémy, které jsou umístěny přímo u daného 

pracovníka, 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) – integrovaná výroba řízená počítačem, která 

zahrnuje přímé řízení technologických procesů, 

MIS (Management Information Systems) – systémy obsahující důležitá data ze všech 

systémů společnosti, které slouží k sumarizaci, agregaci a k následné analýze dat, 

DSS (Decision Support Systems) – systémy sloužící pro podporu rozhodování ve firmě, 

EIS (Executive Information Systems) – systémy určené primárně pro vedení firmy, 

OA (Office Automation) – podpora automatizace administrativy, 

EDI (Electronic Data Interchange) – část IS, která slouží ke komunikaci podniku s jeho 

okolím (12, s. 8). 

 

1.4 Podnikové informační systémy 

Podnikový informační systém je tvořen lidmi, kteří pomocí dostupných technologií 

a zavedených metodik zpracovávají podniková data a vytváří vědomostní a informační 

základnu pro řízení obchodních procesů, firemní agendy a rozhodování managementu.  

 

1.4.1 Klasifikace informačního systému 

Každá společnost a organizační část vyžaduje specifický způsob zpracování informací, 

se kterými může dále pracovat. Tyto způsoby jsou rozděleny na následující čtyři úrovně. 

Provozní úroveň obsahuje systémy, které zpracovávají každodenní podnikovou agendu, 

jako například realizace zakázek nebo potřeby nákupu a prodeje. Tato úroveň je také 

nazývána jako transakční a její hlavním požadavkem je přesnost a aktuálnost (15, s. 74). 
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Znalostní úroveň charakterizuje klientské aplikace informačního systému jako ERP 

nebo CRM, ale také kancelářské aplikace (Microsoft Office). Aplikace jsou určeny k toku 

dokumentů a podporují znalosti zaměstnanců (15, s. 75). 

Řídící úroveň zpracovává hlavně informace důležité ke splnění administrativních úkolů. 

Pohled na tuto úroveň lze rovněž brát jako otázku, „zda vše funguje, jak má“, na niž jsou 

v pravidelných cyklech získávány odpovědi prostřednictvím reportů. V momentě, kdy se 

management rozhodne zvýšit objem produkce, se tato úroveň zaměřuje na možné výhledy 

do budoucna a následnou návratnost vynaložených nákladů (15, s. 75). 

Strategická úroveň je používána výhradně vrcholovým managementem, jelikož jsou zde 

zobrazeny dlouhodobé strategické cíle celé společnosti. Úroveň slouží k identifikaci 

dlouhodobých trendů napříč společností. Má za úkol odhalit případné změny chování 

na trhu a připravit vhodné změny (15, s. 75). 

 

Obr.  5: Informační pyramida podle organizačních úrovní (Zdroj 15, s. 76) 

 

1.4.2 ERP - Enterprise Resource Planning 

Další obrázek zobrazuje informační systém z pohledu výroby a odbytu, který je 

v současné době nejobvyklejší. Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) jsou jedny 
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z nejpoužívanějších systémů posledních let, o kterých se hovoří jako o srdci firmy. 

Podmínkou pro úspěšné zavedení ERP je integrace dodavatele, implementátora 

a uživatelů. Řešení ERP jsou velmi nákladná a v kategorii velkých firem se pohybuje 

až v řádu desítek milionů korun. Dále je nutné uvažovat i cenu za další údržbu nebo 

za licenci, přičemž se tyto platby pohybují v řádu 10 % prodejní ceny. Pro menší a střední 

podniky se prodávají ořezané verze velkých ERP systému, nebo ERP systémy vzniklé 

přidáním nových funkcí do balíčku (16, s. 10 – 11). 

 

Obr.  6: Informační systém podle ERP modelu (Zdroj 16, s. 8) 

Za ERP jsou považovány aplikace představující softwarové řešení, které jsou využívány 

k řízení podnikových dat a pomáhají plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes 

sklady, až po výdej materiálu. Dále také slouží především k řízení obchodních zakázek 

od jejich přijetí až po expedici, a to včetně plánování výroby, finančního a nákladového 

účetnictví i řízení lidských zdrojů (17. s. 66). 

V mnohém je ERP chápán jako software, který společnosti umožňuje automatizování 

a integrování hlavních procesů, sdílení společných dat a poskytování jejich dostupnosti 

v reálném čase. Jedná se o podnikovou databázi, do které jsou zapisovány všechny 

významné transakce a jsou zde data zpracovávána, monitorována a reportována 

(17, s. 66). 

ERP pokrývají především dvě funkční oblasti: 

• logistika – nákup, skladování, výrobu, distribuci, prodej a plánování zdrojů, 

• finance – nákladové, finanční a investiční účetnictví a podnikový controlling 

(17, s. 67). 
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1.4.3 SCM – Supply Chain Management 

SCM je možné chápat jako interakci subjektů, které mezi sebou tvoří dodavatelský 

řetězec. Řeší všechny procesy v dodavatelském řetězci od dopravy a logistiky až po tok 

informací, finanční a materiální řízení zdrojů. Jedná se tedy o součást informačních 

systémů, který zrychluje a zefektivňuje celý proces dodávky (17, s. 76).  

 

1.4.4 CRM – Customer Relationship Management 

V dnešní době je ekonomicky méně náročné udržet si současné zákazníky než hledat nové 

odběratele. Proto společnosti zavádějí CRM, což není software ani modul informačního 

systému. Jedná se o soubor metrik a strategií, které společnosti aplikují na řízení vztahů 

se zákazníky (17, s. 89).  

Mezi základní tři typy CRM systémů patři: 

• analytický – ze získaných údajů od zákazníka vytváří analýzu a poskytuje důležité 

informace pro rozhodování managementu, 

• operativní – obsahuje podporné procesy, které společnost rozvijí ve vztahu se 

zákazníkem, 

• kooperativní – sdílení informací o zákaznících mezi jednotlivými odděleními, aby se 

předešlo zbytečným duplikátům (17, s. 89 – 90). 

 

1.4.5 Životní cyklus informačního systému 

Sled činností, podle kterých se postupuje od zadání tvorby informačního systému, až po 

ukončení provozu (19, s. 16). 

Plánování – Jedná se nejkritičtější fázi života IS. Dochází zde k získávání informací od 

uživatelů a zjišťování jeho potřeb. Nejvíce ovlivňuje kvalitu výsledného produktu 

a v budoucnu může snížit mnoho problémů a nákladů. Výsledný dokument definuje 
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základní problémy a jejich řešení. Po jeho odsouhlasení vrcholovým managementem se 

přechází k další fázi (19, s. 16). 

Analýza – Výstupem je návrh IS, který musí být odsouhlasen uživateli, se kterými je 

provedená klíčová konzultace na odhalení jejich požadavků. Sestavují se analýzy 

současných procesů, které jsou zakomponovány do IS. Návrhy jsou velice konkrétní 

a obsahují řešení většiny problémů (19, s. 16 – 17). 

Návrh – V této fázi se řeší vhodný software, hardware, návrhy formulářů, vizuální 

podoba a další volitelné části. Výstupem jsou poté zdrojové kódy programů a jejich 

specifikace (19, s. 17). 

Implementace – Zde se vytváří plán na instalaci, školí se pracovníci a vytváří se 

dokumentace. Dále dochází k testování a ladění IS (19, s. 17). 

Provoz – Začíná se instalací a následně se zavádí zkušební provoz. Následuje kontrola, 

kdy uživatelé se mohou vyjádřit a hledají se závady, které se odstraňují (19, s. 17). 

 

1.4.6 Outsourcing 

Outsourcing lze jednoduše přeložit jako vyčleňování nebo externí využívání cizích 

zdrojů. V reálném světě se jedná o vyčlenění služeb, procesů nebo činností mimo 

společnost pomocí formy dlouhodobého smluvního vztahu. Tyto služby, procesy 

a činnosti mimo společnost jsou zajištěny externím dodavatelem a jsou řízeny na základě 

SLA (Service Level Agreement), což je dohoda o úrovni poskytovaných služeb 

(20, s. 41). 

Outsourcing je závislý na dvou hlavních aspektech, a to v rozhodnutí, které činnosti 

outsourcovat a ve způsobu realizace. Pokud se společnost rozhodne pro vyčlenění 

některých činností, je zapotřebí velice pečlivě všechny uvolněné zdroje (propuštění nebo 

převedení zaměstnanců apod.) přesunout jinam. Po vyčlenění jakékoliv činnosti je 

nezbytné, aby si společnost zachovala znalost o celkovém konceptu výsledného produktu 

a o rozmezích mezi vlastní a nakupovanou činností. Zavedení outsourcingu znamená pro 

každou společnosti zvýšené riziko, a to především v případě, kdy nakupovaná služba 
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nebude disponovat požadovanými parametry. Velice důležitý je tedy výběr dodavatele, 

způsob řešení rizika a smluvní ošetření (21). 

Projekt outsourcingu má většinou tyto fáze: 

• stanovení cílů (např. reakce na vývoj v daném odvětví, zvýšení návratnosti kapitálu 

apod.), 

• výběr vhodných činností pro outsourcing (využít vícekriteriální hodnocení), 

• rozhodnutí o způsobu vyčlenění (nákup od aliance nebo dodavatele s vhodným 

partnerem), 

• definování parametrů dodávané služby nebo produktu, 

• uzavření smluv (21). 

Z využívání outsourcingu v praxi lze uvést příklad, kdy společnost nemá potřebný 

hardware nebo vědomosti k provozování počítačové sítě. Rozhodne tedy využít 

outsourcingovou firmu, která se za daný smluvní poplatek o síť postará.  Zodpovědnost 

za její funkčnost připadá na dodavatele, jelikož síť bude plně v jeho režii. V případě 

poruchy u hardwaru nebo softwaru, zaměstnanec podá hlášení outsourcingové 

společnosti a ta jej musí podle předem domluvených smluvních podmínek do určitého 

času poruchu opravit, dle podmínek SLA (20, s. 42). 

K externímu zajištění mohou vést různé důvody, které se dají různě kombinovat: 

• nižší náklady, kterých dokáže dosáhnout a garantovat jen poskytovatel služby, 

• přenesení rizika na poskytovatele, 

• vyšší kvalita služeb ze strany poskytovatele, 

• nedostatek vlastních lidských zdrojů, 

• nedostatek investičních prostředků, 
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• malé zkušenosti, 

• lepší územní pokrytí poskytovatele (22). 

 

1.5 Informační bezpečnost 

Jednou z klíčových oblastí, u které je zapotřebí zvýšit pozornost je bezpečnost 

informačního systému. Je nutné si uvědomit. Že zatímco poškozený software lze snadno 

přeinstalovat a hardware nahradit novým, tak zneužití, zničení nebo ztráta dat může mít 

pro firmu velké následky. Ochranné bezpečnostní prvky pomáhají čelit vnějším útokům 

(počítačové viry, zahlcování serveru, fyzický útok, živelná katastrofa atd.) i vnitřním 

útokům (12, s. 154).  

Mezi základní bezpečnostní prvky patří: 

• fyzická bezpečnost – zajištění proti neoprávněnému fyzickému přístupu (kamery, 

alarmy apod.), 

• záložní zdroje energie – při výpadku elektrického proudu na několik minut nahradí 

dodávku elektřiny, 

• přístupová práva – specifická oprávnění pro konkrétní uživatele a skupinu uživatelů 

(přístupová hesla, domény), 

• firewall – součást počítačů připojených k vnější síti, brání proti neoprávněným 

přístupům do firemní sítě, 

• antivirový program – ochrana vůči počítačovým virům, jedná se o jeden 

z nejčastějších typů útoků na IS, 

• zálohování dat – jedna z nejúčinnějších ochran proti poškození nebo zničení 

(12, s. 158 – 161). 

Bezpečnost můžeme chápat jakou propojení existujících základních atributů (důvěrnost, 

integrita a dostupnost), které je zapotřebí vždy zabezpečit (25, s. 124). 
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Obr.  7: Vztah základních atributů v bezpečnosti (Zdroj 5, s.6) 

Zabezpečení důvěrnosti je velice důležité, jelikož informační systém obsahuje informace 

různého charakteru a některé mohou být i velmi citlivé. Pro ty je potřeba určit stupeň 

důvěrnosti a pro uživatele informačního systému je klasifikovat. Samotná důvěrnost je 

potom stav, kdy jsou tyto informace poskytovány jen těm uživatelům, kteří mají k tomuto 

oprávnění. Narušení důvěrnosti pak může znamenat nežádoucí zpřístupnění těchto 

informací neoprávněným uživatelům (25, s. 122). 

Integritu můžeme chápat jako stav, kdy jsou informace úplné a správné. Narušením této 

integrace pak rozumíme nežádoucí úpravy, které mohou zapříčinit selhání některého 

prvku sytému. Takové narušení může být interní (způsobené nedbalostí nebo úmyslně) 

a externí (v důsledku působení okolí IS) (25, s. 122). 

Dostupnost je stav, kdy jsou pro oprávněné uživatele požadované informační služby 

přístupné včas. Narušení dostupnosti může způsobit například systémová nebo 

hardwarová vada nebo narušení vazeb mezi prvky systému (25, s. 123). 
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Obr.  8: Vztahy v řízení rizik (Zdroj 26, s. 32) 

 

1.6 Analytické nástroje 

V této části jsou popsány analytické nástroje, sloužící pro lepší vyhodnocení dané situace. 

Mezi potřebné nástroje pro tuto práci jsou PEST, HOS8 a podklady pro hodnocení 

informačního systému z webových stránek Zefis.  

 

1.6.1 PEST analýza 

Jedná se o analýzu, která má za úkol popsat vnější prostředí společnosti. Hlavními 

oblastmi ke zkoumání jsou politická, legislativní, ekonomická, sociální, kulturní 

technická a technologická (27, s. 131).  

Tyto důležité faktory se dělí do čtyř základních skupin, které jsou uvedeny v další části: 

• Politicko-právní faktory – tvoří společenský systém, ve kterém je zkoumány 

politické situace v dané zemi a jejím okolí, 

• Ekonomické faktory – oblast je zaměřena na makroekonomické problémy, jako je 

tempo růstu ekonomiky, nezaměstnanost, inflace, vývoj HDP, daňové podmínky, výše 

úrokových sazeb apod. 
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• Sociální a kulturní faktury – jsou definovány strukturou společnosti, sociální 

skladbou obyvatelstva, společenskými zvyky, přístupem k práci a odpočinku, 

• Technické a technologické faktory – charakterizují vědecký, inovační a rozvojový 

potenciál země a jsou zde zkoumány oblasti investic vlády do výzkumu, zaměření 

vlády a průmyslu na technologie, nové objevy a vývoj (27, s. 131). 

Analýza se snaží pozorovat vliv makro okolí na fungování společnosti. Jelikož toto makro 

okolí téměř nelze ovlivnit, správné sledování této oblasti může firmě pomoci ke zjištění, 

v jakém prostředí se právě nachází a jaké jsou nejdůležitější faktory, které podnik v této 

oblasti ovlivňují. Společnost má také možnost díky analýze se lépe připravit na budoucí 

rizikové oblasti a trendy, které je možné z této analýzy vyčíst (27, s. 131).  

 

1.6.2 HOS 8 

Metoda HOS 8 vychází z předešlé verze HOS, kterou definuje zakladatel M. Koch. 

Základní filozofie metody spočívá v ohodnocení úrovně jednotlivých složek 

informačního systému a v nalezení nejhorších složek, které ovlivňují negativně celkovou 

úroveň systému (28, s. 51).  

Metoda zkoumá celkově 8 oblastí: 

• hardware – zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti 

a použitelnosti se softwarem, 

• software – charakterizuje programové vybavení, jeho funkci, snadnost, ovládání 

a používání, 

• orgware – oblast zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů a doporučené 

pracovní postupy, 

• peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností (neklade za cíl hodnotit odborné znalosti uživatelů nebo 

míru jejich schopností), 
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• dataware – zaměřuje se na data uložena a používána v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, bezpečnosti a správě (neklade za cíl hodnotit množství dat 

uložených v IS nebo jejich přesnost, ale jakým způsobem mohou být uživateli 

využívána a spravována), 

• customers – hledá, co má IS poskytovat zákazníkům a jak je tato oblast řízena 

(neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této 

oblasti v podniku), 

• suppliers – co IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena (neklade za cíl 

zkoumat spokojenost podniku, ale způsob řízení informačního systému vzhledem 

k dodavatelům), 

• management – zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, důslednosti 

uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního 

systému (10, s. 67 – 68).  

Metoda HOS je primárně určena k nalezení slabin informačního systému, a proto hodnotí 

úroveň systému podle nejslabšího článku. IS je poté na celkové úrovni podle toho, jaká 

je hodnota nejslabšího článku. Úroveň posuzovaných oblastí se hodnotí ve čtyřech 

bodech (1 - zlý, 2 – spíše zlý, 3 – spíše dobrý, 4 – dobrý). Z této analýzy následně 

získáváme výsledek o stavu systému (28, s. 52). 

Vyvážený informační systém je s optimálním poměrem účinnosti. Aby byl systém 

vyvážený, musí mít posuzované oblasti na stejné úrovni nebo nejvíce tři z nich se můžou 

odlišovat (28, s. 52). 

Nevyvážený IS nesplňuje podmínky vyváženého systému. Tyto systémy jsou 

prezentovány nízkou efektivitou. Do velmi nevyvážených IS patří systémy, u kterých se 

jednotlivé oblasti liší více jako o jednu úroveň (28, s. 55).  
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1.6.3 Zefis 

Jedná se o elektronický konzultant, který umožňuje najít nedostatky v oblasti 

informačního systému a jejich zabezpečení. Poskytuje nejen doporučení, jaké věci by 

bylo vhodné zlepšit, ale také v jaké míře trpí těmito nedostatky ostatní podobné firmy 

(29). 

V systému se nejdříve pomocí dotazníku popíše společnost, její informační systémy a 

procesy. Na základě těchto odpovědí a souvislostí mezi nimi vytvoří přehled základních 

nedostatků, které se následně zobrazí podle možného dopadu na společnost ve třech 

úrovní rizika (červené – vysoké riziko, oranžové – střední riziko, zelené – nízké riziko). 

Systém rovněž poskytuje doporučení, jak je možné nedostatky řešit a odstranit. Také 

ukazuje u každého nedostatku srovnání, jak vypadá situace u srovnatelných společností, 

aby bylo možné si udělat představu, zda jde o nedostatek běžný nebo ne (29). 

Hodnotící metodika ZEFIS dělí rizika do sedmi oblastí a to Technika, Programy, 

Pravidla, Pracovníci, Data, Zákazníci a Provoz (29). 

 

1.7 Lewinův model řízení změny 

Výstupem posouzení současného IS by měl být návrh na vylepšení, případně nahrazení 

systému, což sebou může nést i změny v jiných oblastech společnosti. S velkou 

pravděpodobností se změny dotknou i zaměstnanců, a proto, aby změny proběhly hladce, 

je nutné dodržovat určité postupy. Lewinův model popisuje kroky, pomocí kterých je 

možné úspěšně dosáhnout změny v procesech. V rámci přípravy na změnu by společnost 

měla být schopna si nejprve zodpovědět otázky z následujícího obrázku (30, s. 57). 
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Obr.  9: Lewinův model řízení změny (Zdroj 31, s. 64) 

 

Aby společnost prošla úspěšně změnou, je nutné, aby podle tohoto modelu absolvovala 

následující tři kroky (30, s. 58). 

Rozmrazení – nutnost přesvědčit zainteresované skupiny o tom, že změnu je nutné 

provést. Slouží k tomu dílčí etapy, kterými jsou strategická analýza, výběr agenta změny, 

určení intervenční oblasti společnosti, vytvoření modelu (30, s. 65). 

Přechod – v této fázi je provedena změna. Změna může prostupovat různými 

intervenčními oblastmi, například v organizační struktuře, technologií atd. (30, s. 65). 

Znovuzmrazení – v této fázi je provedená změna zafixována. Je nutné zajistit, aby se 

změna dostala do podvědomí osob, kterých se týká, a nenastaly situace vrátit se 

k původnímu stavu před změnou (30, s. 65). 

Dále je nutné definovat osoby, které budou propagovat plánovanou změnu a budou jejím 

realizátorem a nositelem. Jedná se o agenta, sponzora a advokáta změny. Roli agenta 

může zastávat jedinec nebo skupina zaměstnanců nebo externistů. Povedou změnu, aby 

byla úspěšně provedena, a budou se ji snažit podporovat. Sponzor je osoba, která 

podporuje agenta změny v jejím provedení. Může se jednat o podporu ve formě lidských, 

finančních a materiálových zdrojů. Advokát změny je kladně nastaven k přijetí změny 

(opět jedinec nebo i skupina). Nemá pravomoc nebo odpovědnost k jejímu provedení, ale 

ve velké míře ji podporuje (30, s. 61 – 62). 
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Při rozhodování projektu jej můžeme považovat za úspěšný v případě, že se naplnilo 

jedno z těchto kritérií: 

• v projektu byly splněny cíle, rozsah a náklady, 

• zákazník nebo sponzor byl s projektem spokojen, 

• byl naplněn hlavní účel projektu, což může být úspora, návratnost investice, 

zajištění spokojenosti sponzorů nebo výdělek (32, s. 30). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole bude představena samotná společnost Poclain Hydraulics, pro kterou je 

tato práce určena. Dále je popsán informační systém pro účtování přijatých faktur, který 

využívá SSC oddělení ve výrobním závodu v Brně. Postupně se přechází na analýzu 

HOS 8, která určí vyváženost IS. Následně je vyhodnocena efektivnost a bezpečnost 

procesu účtování přijatých faktur pomocí informačního systému EBS. Na konec je 

provedena PEST analýza a souhrn dosažených výsledků z analýz. 

 

2.1 Představení společnosti 

Firma byla založena roku 1926 Georgerem Bataillem ve Francii, kde vyráběl vleky 

na přepravu těžkých nákladů, které se využívaly například pro lesníky na převážení dřeva. 

V roce 1936 byla zahájena výroba přívěsů se čtyřmi koly. Po konci druhé světové války 

bylo vyrobeno první hydraulické rýpadlo Pierrem Bataillem a v roce 1958 firma vyrobila 

první hydraulický motor, díky kterému se zahájila řadová výroba. V roce 1968 dochází 

k otevření nového výrobního závodu ve Francii a k výrobě největšího rypadla 

s hydrostatickými motory na všech kolech. V 70. letech firma kupuje společnost, která se 

zabývá výrobou čerpadel a v roce 1976 vzniká jednotný název Poclain Hydraulics 

Company. Tím vzniká nová příležitost pro společnost vyrábět hydromotory 

pro vysokozdvižné vozíky, sklízecí stroje atd. Poclain Hydraulics dále expanduje 

do Japonska, Velká Británie USA, Itálie a v roce 1991 i do České republiky, a to díky 

privatizaci. V dnešní době má Poclain Hydraulics 10 výrobních závodů a k tomu vlastní 

několik dceřiných společností, které mají největší zastoupení v Evropě, a to konkrétně 

ve Francii. I po dlouhé historii společnosti, vlastní většinový podíl akcií rodina Bataillů 

(2). 

 

2.1.1 Základní informace 

Konkrétní údaje o společnosti jsou: 

• obchodní firma: Poclain Hydraulics, 
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• sídlo: Kšírova 186, Brno – Horní Heršpice, PSČ 619 00, 

• DIČ: CZ46972978, 

• právní norma: s ručením omezeným, 

• předmět podnikání: výroba, obchod a služby (5). 

 

Obr. 10: Logo firmy (Zdroj 1) 

 

2.1.2 Organizační struktura 

Brněnský závod, který se zaměřuje na výrobu a servis hydromotorů má přibližně 350 

zaměstnanců. Na dalším obrázku je zobrazena organizační struktura závodu v Brně, která 

se skládá z deseti hlavních oddělení, které spadají pod hlavní složku vedení - ředitel. 

 

Obr. 11: Organizační struktura Poclain Hydraulics v Brně (Zdroj: vlastní tvorba) 

Manažer z oddělení IT a financí je jedna osoba. Finanční oddělení je poté dále rozděleno 

na controlling (2 zaměstnanci), účtování (8 zaměstnanců) a hlavní účetní (2 zaměstnanci).  

Nás bude především zajímat sekce účtování, jelikož tato diplomová práce se zabývá 

informačním systémem pro vyřizování všech přijatých faktur. Tato sekce funguje 
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na principu SSC (Shared Service Centrum), což znamená spojení několik menších 

účetních oddělení z více závodů v jedno velké, které poskytuje služby pro téměř celou 

společnost. V brněnském závodu spojuje SSC závody z Česka (Brno), Slovinska, Itálie a 

Francie. Každý závod má následně hlavní účetní, která již pracuje v daném závodu, tudíž 

už není přímo součástí SSC.  

 

Obr. 12: Organizační struktura IT a financí v Brně (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

2.1.3 Předmět podnikání 

Poclain Hydraulics s.r.o. se zabývá výrobou hydraulických motorů, ventilů, čerpadel, 

elektronických komponentů a v dnešní době nabízí i inovativní řešení prostřednictvím 

hydraulických hybridů (2).  

Dva největší odběratelé společnosti pochází z odvětví zemědělství a stavebnictví. 

V zemědělství jsou to především hydromotory pro vlečky a traktory, které se zaměřují 

na bezpečné a efektivní brždění pomocí ventilů a lepší pohyblivost vleček díky čerpadlům 

řízené elektronikou. Dále se zaměřují na hydromotory pro konkrétní stroje, jako jsou 

sklízecí mlátičky a malé nakladače, které pomáhají funkčnosti tak, že na každém kole je 

připevněn hydromotor, který je řízen kontrolním ventilem (3). 

Stroje ve stavebnictví fungují na podobném principu a jsou využity například u vibračních 

válců, malých rypadel a bagrů. O dost menší míře se potom zaměřují na hydromotory pro 

lesnické, železniční a podzemní stroje (4). 
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2.2 Informační technologie 

V této části je vysvětleno používání hardwaru a softwaru ve firmě PH na oddělení financí, 

která má 13 zaměstnanců. 

 

2.2.1 Hardware 

Každý zaměstnanec využívá stolní počítač DELL Optiplex 3050 v černém provedení, 

který je poháněn čtyř jádrovým procesorem Intel-Core i5 s frekvencí procesoru 3,4 GHz 

a 8 GB operační pamětí RAM. K dispozici má 1 TB pevný disk a je vybaven optickou 

DVD mechanikou. Jedná se o typ skříně mini-tower, která obsahuje 2 USB porty, HDMI, 

LAN a audio vstupem. Stolní PC je připojen na dva vzájemně propojené monitory, což je 

výhodné při účtování dodavatelských faktur. Například u zaúčtování faktury si 

zaměstnanec na jednom monitoru otevře oskenovanou fakturu a na druhém monitoru 

účetní program, kde se párují jednotlivé položky. Monitory disponují 27 palcovou 

obrazovkou s LED podsvícením a kompletní obraz je ve Full HD rozlišení s poměrem 

stran 16:9.  

Controlling, manažer, hlavní účetní a vedoucí SSC mají k PC ještě firemní notebook, 

který využívají jak v práci (například při meetingu), tak pro home office. Jedná se o 

notebooky značky Asus model Vivobook Max, který obsahuje dvoujádrovým 

procesorem Intel-Core i3 spolu s operační pamětí 8 GB. Prostor pro ukládání představuje 

uložiště SSD s kapacitou 256 GB. Dále je vybaven matným displejem 15,6 palců s HD 

rozlišením a má ve výbavě HDMI, 3x USB, čtečku paměťových karet, Wi-Fi, bluetooth 

a webkameru.  

Všechny stolní počítače jsou napojeny na tiskárnu od společnosti Nashuatec, která 

obsahuje ovládací panel s 10,1 palcovým dotykovým displejem. Obsahuje také kopírku a 

skener s operační pamětí 2 GB a s pevným diskem 320 GB. 
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Tab. 1: Počet hardwarových zařízení na oddělení financí (Zdroj: vlastní tvorba) 

Zařízení Počet zařízení 

PC 13 

Monitory 26 

Tiskárna 1 

Notebook 5 

Každý zaměstnanec na finančním oddělení má také k dispozici svojí pevnou telefonní 

linku, kterou používají především ke komunikaci s dodavatelem i na komunikaci uvnitř 

firmy. Firma využívá standardní pevné připojení k internetu s rychlostí stahování až 200 

Mb/s. Dále jsou všechny PC propojeny se switchem, který vede na server, k připojení 

internetu, k zálohování atd. 

 

2.2.2 Software 

Všechny počítače používají totožné softwarové vybavení. Využívají operační systém 

Microsoft Windows ve verzi 10 a k tomu kancelářské balíky Microsoft Office 2016, kdy 

nejvíce se pracuje s MS Outlookem a Excelem. Dále mají zaměstnanci možnost používat 

od MS Teams, Planner, Sharepoint, Calendar atd. K rychlé komunikaci se využívá 

firemní aplikace, která se jmenuje Firemní Skype a slouží k chatování a posílání 

jednoduchých souborů mezi zaměstnanci. Každý PC disponuje antivirovou ochranu 

od české společnosti AVG, která prochází různými nezávislými testy a pravidelnými 

certifikacemi. K účtování přijatých faktur využívá PH informační systém s platformou 

Oracle database a webové rozhraní. 

 

2.3 Popis informačního systému  

V této části je hlouběji popsán IS, který zaměstnanci používají pro účtování přijatých 

faktur. Proces, kterým faktura musí projít, než dojde k zaplacení závazku, se skládá ze tří 

základních částí, a to WebCenter, eBusiness Suite (dále jen EBS) a PeopleSoft. 
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Ještě musíme vysvětlit, jak probíhá sběr faktur od dodavatele. Jelikož se platby provádí 

na finančním oddělení v Brně (SSC) pro výrobní závody, které jsou i v zahraničí, přijímá 

firma pouze faktury v elektronické podobě. Dále se musí být oskenovaná faktura 

v souboru PDF a musí být odeslána na konkrétní emailovou adresu (každý výrobní závod 

má vlastní emailovou adresu).  

Všichni zaměstnanci PH mají kromě svého osobního emailu mají také přístup 

do systémového emailu, kam elektronicky přichází tyto faktury od dodavatelů. 

Systémový email má dvě složky, a to pro správně a špatně přijaté faktury. Pokud 

například systém přijal fakturu v jiném formátu než PDF, obsah je pro systém nečitelný 

apod., skončí email ve špatné složce (v koši). Zaměstnanec musí tuhle fakturu vytisknout, 

oskenovat a přes svůj email poslat znovu do systémového emailu. Při opakované chybě 

se kontaktuje nadřízený, který komunikuje se správcem IS. Jestliže je faktura přijata 

správně, je poslána do informačního systému, a to konkrétně do první části, která se 

nazývá WebCenter. 

 

2.3.1 WebCenter 

WebCenter používá webové rozhraní (pro vyřízení přijaté faktury), které je tvořeno třemi 

záložkami, které se nazývají: Recognition, Decide import a Process hold. 

V první záložce Recognition jsou faktury, které bez problémů prošly přes systémový 

email do IS. Jelikož v Recognition se jedná o prostředí, kde jsou tyto přijaté faktury 

pohromadě, můžeme pomocí filtrů (nejčastěji podle výrobního závodu, pro který je daná 

faktura určena, ale taky podle jména dodavatele nebo datumu atd.) docílit požadovaného 

výběru. Po otevření dané faktury systém zobrazí na pravé straně obrazovky oskenovanou 

fakturu a na levé straně jednotlivá pole s daty, které se systém snaží sám vyplnit pomocí 

OCR. Zaměstnanec musí zkontrolovat po IS správnost vepsaných údajů a špatná nebo 

nevyplněná data doplnit. Mezi nejdůležitější údaje, které zaměstnanec kontroluje, patří: 

typ dokumentu, číslo faktury, číslo objednávky, datum vystavení, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, cena bez daně, daň, celková cena, měna, popřípadě kurz a také název 

a DIČ dodavatele a PH. Proces funguje i v obrácené formě, tudíž když zaměstnanec 

zadává údaje do systému, tak ho systém kontroluje, zda neudělal chybu jako např.: 
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nevyplnil povinné pole, DIČ nesedí s dodavatelem, kterého má firma v databázi, datum 

ve správném formátu, duplikační faktura apod.  Zaměstnanec následně odešle fakturu do 

další fáze zpracování a systém se ho zeptá, zda se chcete přesunout hned na další fakturu 

nebo přejít na předchozí seznam vyfiltrovaných faktur. 

V další fázi se faktura přesune buď do záložky Decide import nebo tuhle záložku přeskočí 

a faktura skočí rovnou do záložky Process holdu. Nyní si vysvětlíme, v jakých případech 

se přesune do záložky Decide import. Pokud faktura poslaná z Recognition získá alespoň 

jeden z těchto třech statusů: chybné údaje, čeká se na příjem, faktura nemá číslo 

objednávky, poté se přesune do Decide importu:  

➢ Chybné údaje – po rozkliknutí faktury má zaměstnanec možnost podívat se na 

chybovou hlášku, kterou IS vypsal. Nejčastějšími příklady jsou, že nedošlo 

k vyplnění všech údajů v Recognition nebo datum vystavení faktury je 

v budoucnu, tudíž musí dojít k jeho nápravě a faktura je poslaná dále. Jedná se 

o poslední krok, kdy informační systém kontroluje, jestli nedošlo k chybně 

zadaným údajům.  

➢ Čekání na příjem zboží – pokud sklad zatím nepřijal zakoupené zboží, systém 

fakturu nepustí dál, aby nedošlo k zaplacení. Jakmile zboží dorazí, tak díky 

potvrzení skladníka v IS o přijetí a automatické aktualizaci Decide importu se 

zboží napáruje přes IS s danou fakturou, která je následně poslaná do další fáze. 

Párování faktury s daným zbožím se provádí pomocí čísla objednávky, což je 

jedinečné číslo, které si zaměstnanec PH automatiky vygeneruje informačním 

systémem a předá jej dodavateli, který toto číslo napíše na fakturu. 

➢ Faktura bez čísla objednávky – Problém s příjmem zboží nastane tehdy, pokud 

číslo objednávky chybí na faktuře. Jedná se většinou o dopravu nebo jinou službu, 

kde se číslo musí zjistit od dodavatele nebo se může jednat jen o přehlednutí čísla 

objednávky zaměstnancem, které je na faktuře.  

Process hold je poslední záložka ve WebCenteru, která slouží pouze k zobrazení 

oskenované faktury. Dále se zde píšou komentáře, například proč ještě nedošlo 

k zaplacení dané faktury apod.  
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Obr.  13: Přepsání údajů z faktury do webového rozhraní WebCenter (Zdroj: vlastní tvorba) 

Pokud tedy jsou údaje z faktury správně přepsány do IS a na konkrétní číslo objednávky 

na faktuře, je vytvořen příjem (požadované zboží bylo přijato na sklad a skladník zadal 

do systému potvrzení o přijetí), dojde automaticky k překlopení faktury do databázové 

platformy Oracle, který se ve firmě PH nazývá eBusinessSuite (EBS). Jednotlivé údaje, 

které byly přepsány do WebCentra se následně promítnou na jednom řádku v databázi 

EBS. Na dalším obrázku je vidět platforma EBS, kde jsou vypsány především potřebné 

údaje z předchozí faktury. 

 

2.3.2 eBusinessSuite 

V EBS se následně párují jednotlivé položky z faktury s tím, co je skutečně přijato 

ve skladu firmy PH, což se zde provádí přes tlačítko „Match“. Jakmile jsou všechny 
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položky z faktury napárovány s databází EBS a má status „Validate“, může dojít 

k zaplacení. 

 

Obr.  14: Přepsání údajů z webového rozhraní WebCenter do databázové platformy EBS (Zdroj: vlastní 

tvorba) 

Pokud tedy získá faktura v EBS status „Validate“, dojde automaticky k překlopení 

faktury zpět do webového rozhraní, ovšem teď do IS, který se jmenuje PeopleSoft. 

V Peoplesoftu zaměstnanci SSC založí požadavek na vytvoření platebního příkazu, který 

následně hlavní účetní v systému schválí. 
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Obr.  15: Grafické zobrazení IS pro účtování přijatých faktur (Zdroj: vlastní tvorba) 

Poslední záložkou, která je součástí celého IS, ovšem není přímo spojena s účtováním 

faktur se nazývá Imaging, která slouží k archivaci faktur. Tudíž se jedná se o prostředí, 

které umožňuje zobrazení všech přijatých faktur, které můžeme dále podle požadavků 

filtrovat. Využívá se především pro rychlejší zjištění, v jaké záložce se zrovna faktura 

nachází nebo pro manažery, kteří sledují celkový stav a trend všech přijatých faktur. 

Imaging také dokáže exportovat faktury do excelu a zaměstnanec si může vyfiltrovat 

požadované faktury, tudíž je k dispozici kvalitní report o tom, kolik faktur se kde nachází.  

Na dalším obrázku je vývojový diagram, který zobrazuje celý proces přijetí faktury 

do firmy až do chvíle zaplacení dlužné částky. Navíc diagram vysvětluje, jak jsou faktury 

přijaty ze systémového emailu a převedeny do IS. Jsou zde i ukázány přechody mezi 

jednotlivými záložkami: Recognition, Decide import a Process hold. Na konec je také 

vysvětleno, jak dochází k napárování jednotlivých položek na faktuře s tím, co je 

ve skutečnosti přijaté na sklad PH, a to pomocí platformy od Oraclu. 

 

WebCenter 
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Obr.  16: Vývojový diagram pro vyplnění kontrolního hlášení pomocí aplikace (Zdroj: vlastní tvorba) 
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2.4 HOS 8 

V této kapitole budeme řešit metodu HOS 8 pro celkový IS systém účtování přijatých 

faktur (WebCenter, PeopleSoft, eBusinessSuite), díky které posoudíme celkový 

informační systém pro účtování přijatých faktur na základě osmi klíčových oblastí. 

Pomocí této metody zjistíme, zda všechny klíčové oblasti leží na stejné nebo vzdálené 

úrovni.  

 

2.4.1 Hardware 

Oddělení disponuje poměrně novým hardwarem, který je přibližně 3 roky starý a je tak 

pro chod firmy naprosto dostačující. Problémem hardwaru je pouze u firemních 

notebooků, který mají k dispozici manažer IT/Financí, Controling, Hlavní účetní 

a manažer SSC. Důvodem je stáří těchto zařízení čili by firma měla přemýšlet o případné 

modernizaci, jelikož tito zaměstnanci používají notebook velmi často (nutnost být co 

nejrychleji online – home office, kvůli poradám, schůzkám apod.). 

 

2.4.2 Software 

Hlavní programové vybavení používá oddělení databázovou platformu Oracle, která 

zajišťuje hlavní proces pro účtování přijatých faktur. Jelikož je tento systém pořád ve fázi 

přechodné implementace, stále dochází k častým aktualizacím a změnám, kvůli 

požadavkům zaměstnanců, kteří s tímto systémem pracují. Jelikož je společnost Oracle 

jednou z největších společností, která databázové IS dodává a hardware je zcela 

dostačující pro chod těchto procesů, je z tohoto pohledu na tom software velmi dobře. 

 

2.4.3 Orgware 

Zaměstnancům jsou určeny přiřazeny přístupová práva, které se ovšem určují pouze podle 

jednotlivých oddělení v závodě. Čili tyto přístupy nejsou přiřazeny na konkrétní 

zaměstnanecké účty. Přístup ke sdílenému datovému prostoru je řízen pomocí 
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přihlašovacích údajů do operačního systému. Společnost vypracovává postupy a manuály 

pro práci s tímto účetním systémem, které slouží především nově příchozím 

zaměstnancům. Zaučení nových pracovníků má na starost manažer SSC, které trvá 

přibližně až do konce zkušebního období zaměstnance. 

 

2.4.4 Peopleware 

U školení na oddělení SSC dochází jen při práci s databázovou platformou Oracle. 

Školení o IS/ICT je spíše podceňováno, protože žádné školení v této oblasti není povinné. 

Při nástupu na pozici SCC, je nutnost ovládat základní softwarové nástroje (MS Exel, MS 

Outlook atd). I když společnost nabízí školení na konkrétní produkty jako je pokročilejší 

práce s MS Excel, MS Access, databázové systémy apod., je účast na těchto školení 

mizivá, tudíž nedochází k otevření daného školení.  

  

2.4.5 Dataware 

Firma má vlastní server, který slouží pouze pro skladování dat. Všechna data a zálohy 

jsou uložena na tamto serveru a dál distribuována po osobních počítačích ve firmě. 

Na stolních počítačích je tedy uloženo jen velmi malé množství dat, sloužících pro 

fungování daného počítače.  

I když firma disponuje dalšími SW aplikacemi jako je Teams, Sharepoint nebo Calendar, 

tak je příliš nevyužívá. Všechny porady jsou řešeny přes MS Outlook a především MS 

Excel, což může někdy vést k uživatelsky nepřehlednému a nevyhovujícímu prostředí. 

 

2.4.6 Customers 

Jelikož se v této práci zaměřujeme na IS pro účtování přijatých faktur, není tedy tento 

systém příliš koncipován na zákazníky. Směrem k zákazníkům se používá daleko 

jednodušší IS, jelikož PH dodává své výrobky jen několika svým odběratelům, s kterými 

má smlouvy vyřízené daleko dopředu a nemusí tedy docházet v každém měsíci 
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k zaplacení tolika faktur jako u dodavatelů. Komunikace tedy probíhá většinou přes 

osobní setkání, kde si chce PH udržet svoje stávající zákazníky. 

 

2.4.7 Suppliers 

Firma má jisté požadavky směrem k dodavatelům, jakým stylem a v jaké formě bude 

probíhat komunikace a následná fakturace. Dále se určí, jaké informace jsou potřebné pro 

každou stranu. Pro dodavatele slouží IS k rychlejšímu a spolehlivějšímu zaplacení 

dodaného zboží ze strany PH. Dále si může zákazník přes SSC vyžádat, kdy bude daná 

faktura zaplacena nebo zjistit důvod proč ještě nedošlo k zaplacení, tudíž v jaké fázi se 

faktura nachází. Další softwarové vybavení firmy v tomto ohledu pouze ulehčuje tuto 

komunikaci. 

  

2.4.8 Management 

Vedení celé společnosti má vytyčené cíle, které souvisí se zlepšováním úrovně 

informačního systému ve firmě. Proto má PH také v plánu investovat do stávajícího IS 

pro účtování faktur, což by mělo vést k lepšímu chodu firmy. Vedení tudíž má jistou 

představu o informační strategii, kterou by chtěli v nejbližší době implementovat. 

 

2.4.9 Hodnocení metody HOS 8 

Hodnocení IS metodou HOS 8 je založeno na odpovědích zaměstnanců (koncový 

uživatelé, IT specialista a manažer IT/Financí) na konkrétní otázky. Výsledkem této 

metody je komplexní pohled na informační systém, který se analyzuje. 

Každá oblast byla hodnocena známkou 1 – 4, kdy 1 je špatná úroveň, 2 je spíše špatná 

úroveň, 3 je spíše dobrá úroveň a 4 je dobrá úroveň. 
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Tab. 2: Vyhodnocení IS metodou HOS 8 (Zdroj: vlastní tvorba) 

ID Posuzované oblasti Hodnocení Slovní hodnocení 

1 Hardware 3 Spíše dobrá úroveň 

2 Software 4 Spíše dobrá úroveň 

3 Orgware 3 Dobrá úroveň 

4 Peopleware 4 Spíše dobrá úroveň 

5 Dataware 4 Dobrá úroveň 

6 Customers 3 Spíše dobrá úroveň 

7 Suppliers 4 Dobrá úroveň 

8 Management 4 Dobrá úroveň 

 

Na dalším obrázku je pavučinový graf, který zobrazuje hodnoty k jednotlivým oblastem. 

Jednotlivá ID čísla z předchozí tabulky jsou názvy pro posuzované oblasti. Obecně platí, 

že celková úroveň je daná jeho nejslabší oblastí, což je v tomhle případě tři. 

Předpokládáme, že optimální poměr nákladů k přínosu IS je u systému vyvážený, když 

jsou všechny jeho oblasti na stejné úrovni nebo nejvýše tři zkoumané oblasti se odlišují 

maximálně o jeden stupeň hodnocení. Výsledek metody HOS 8 ukázal, že je odlišných 

pět oblastí o jednu úroveň hodnocení. Z toho vyplývá, že informační systém pro účtování 

faktur společnosti Poclain Hydraulics má status nevyvážený systém. Doporučená hodnota 

pro IS je dobrý (čili čtyři), jelikož je IS zařazen pro každodenní činnosti firmy nezbytně 

nutný.   
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Obr.  17: Graf výsledků HOS 8 (Zdroj: 6) 

 

2.4.10 Hodnocení pomocí Zefis 

Pomocí portálu Zefis byla provedena analýza na konkrétní proces ve firmě. Portál je určen 

pro firmy, které chtějí prověřit fungování svých podnikových procesů, řízení 

zaměstnanců a dosáhnout zvýšení efektivity a bezpečnosti informačních systémů.  

Nyní se zaměříme na konkrétní proces účtování přijatých faktur, a to na informační 

systém EBS, který je teoreticky vysvětlen v kapitole „Popis informačního systému“.  

Z vypočítaných výsledků auditu z portálu Zefis, bylo zjištěno několik nedostatků, z nichž 

většina se týká zmiňované bezpečnosti IS. S těmito nedostatky se budeme dále zabývat 

v další kapitole návrh vlastního řešení. 
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Obr.  18: Nedostatky informačního systému EBS (Zdroj: 6) 

Na dalším obrázku je zobrazen opět pavučinový graf, který hodnotí efektivnost 

informačního sytému EBS v jednotlivých oblastech. Celková efektivnost je 94 %, jelikož 

tato hodnota se rovná nejnižší hodnotě v dané oblasti (pracovníci).  

 

Obr.  19: Efektivnost informačního systému EBS (Zdroj: 6) 

 

Další obrázek ukazuje bezpečnost informačního systému EBS. Celková bezpečnosti je 

dána opět nejnižší hodnotou v dané oblasti (Pracovníci), která má výsledek pouze 92 %. 

Další oblasti, které nemají příznivé hodnoty jsou Pravidla (94 %). Všechny ostatní oblasti 

jsou na 100 %.  
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Obr.  20: Bezpečnost informačního systému EBS (Zdroj: 6) 

 

2.5 PEST analýza 

Metoda PEST se zabývá analýzou vnějšího prostředí, které působí na společnost. Je 

nezbytné, aby podnik tyto faktory sledoval a v rámci možností na ně reagoval i přesto, že 

je nemůže nijak výrazně ovlivnit. 

I když se jedná o firmu, která vyrábí v Brně, nesmíme zapomenout, že popisujeme 

společnost s více závody po Evropě. Jelikož je v Brně soustředěno účtování pro většinu 

závodů v Evropě formou SSC, musí společnost sledovat vlivy jak v České republice, tak 

v zahraničí. 
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2.5.1 Politická oblast 

Jelikož se jedná o informační systém pro účtování, jsou politické a legislativní vlivy 

velkou zátěží. Na celou společnost je kladen veliký důraz na dodržování zákonů a norem, 

jelikož při nedodržování těchto pravidel by došlo jak k právnímu, tak finančnímu zatížení. 

Protože se jedná především o evropský trh, musí se dodržovat všechny povinné sazby 

daní, které můžou být pro každou zemi odlišné. Musí se neustále sledovat změny těchto 

zákonů a popřípadě se zúčastnit jednotlivých školení na tuto problematiku. Například 

v Česku v roce 2016 byla zavedena úprava zákonu o DPH. Jedná se o povinnost všech 

firem i drobných podnikatelů podávat tzv. kontrolní hlášení DPH, což je daňový výkaz, 

který slouží jako nástroj pro odhalování daňových podvodů.  

Všechna tato omezení ze stran států mají jeden pozitivní vliv, a to je ochrana před 

konkurencí. Kvůli těmto čím dál víc přísnějším zákonům a normám se v tomto odvětví 

sice vyskytují menší konkurenti, ale ne konkurenti velikosti společnosti Poclain 

Hydraulics. 

 

2.5.2 Ekonomická oblast 

Výrazným ekonomickým faktorem je pro mezinárodní společnost kurz měny. Někdy se 

faktura musí zaplatit například pomocí čínských juanů nebo indickou rupií, tudíž se musí 

neustále sledovat měnový kurz pro daný stát.  

Dále v roce 2018 a 2019 došlo ke zlepšení ekonomické situace v České republice, což 

byla jedna z příčin, kdy minulý rok výrobní závod v Brně historicky vyrobil nejvíce 

hydromotorů a dosáhl nejvyšších tržeb. S tím je spjato i to, že v minulém roce dosáhla 

celá společnost PH největšího obratu v historii. 

 

2.5.3 Sociální oblast 

Poclain Hydraulics je typicky klasická výrobní firma, ve které se provádí především 

sériová výroba. Kvůli tomu se začal ve firmě klást důraz na zmírnění dopadu na životní 
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prostředí. Firma rozhodla změnit svůj koncept a věnovat se i inovativnímu řešení v oblasti 

životního prostředí.  

 Firma PH dodává hydromotory především společnostem v automobilovém průmyslu, 

což je odvětví, které je v České republice hojně zastoupené. Aktuálně na území naší 

republiky působí několik automobilek, které nabízejí pracovní místa ve svých regionech. 

Největší odběr hydromotorů se ovšem dodává do Německa, což je automobilová velmoc. 

Konkrétně mezi největšího zákazníka patří společnost MAN, která se zabývá výrobou 

nakládacích aut.  

 

2.5.4 Technologická oblast 

Pro společnost je nevyhnutelné, aby sledovala trendy v oblasti automobilového odvětví. 

Hydromotory jsou stále čím dál víc potřebné zboží pro konečného zákazníka, což má také 

za příčinu, čím dal větší požadavky na tento produkt. Tento trend si společnost uvědomuje 

a zaměřuje se na vývoj nových technologií ve svých výzkumných centrech ve Francii.  

V roce 2019 firma PH v Brně investovala nejvíc finančních prostředků do automatizace 

ve výrobě. V tomto směru jsou podporovány i informační systémy, které zpřehlední 

procesy napříč odděleními v podniku. Z tohoto důvodu ve firmě nyní běží několik 

projektů souvisejících s automatizací a robotizací. Tímto se snaží podnik zefektivnit 

procesy a minimalizovat potřebný lidský kapitál.  

 

2.6 Shrnutí analýzy současného stavu 

Na začátku této kapitoly byl kompletně popsán informační systém pro účtování přijatých 

faktur. Bylo vysvětleno, čím vším musí daná faktura projít, než dojde k jejímu zaplacení. 

Pro nejlepší pochopení jsem použil především obrázek, a hlavně vývojový diagram. 

Tenhle popis celého procesu nám dále pomůže pochopit danou problematiku, která se 

týká informačního systému společnosti Poclain Hydraulics. 
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Dále v kapitole byly provedeny dvě analýzy, které zkoumaly z různých pohledů stav 

firmy a informačního systému. První analýza byla provedena pomocí metody HOS 8, 

která slouží k hodnocení vyváženosti informačního systému rozděleného na osm 

posuzovaných oblastí. V této první metodě jsem se zaměřil na celkový IS společnost pro 

účtování přijatých faktur. Výsledek ukázal, že je 5 oblastí odlišných o jednu úroveň 

hodnocení, což znamená, že se jedná o nevyvážený systém. 

Poté jsem použil podrobnější analýzu metody HOS 8 na konkrétní proces v systému EBS 

pomocí portálu Zefis. Z této analýzy nejhůře vyšla bezpečnost tohoto systému, na kterou 

se podrobněji zaměřím v další kapitole Vlastní návrh řešení. Výsledek celkové efektivity 

informačního systému byl 94 % a u bezpečnosti IS vyšel 92 %.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

Tato část se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti informačního systému, jelikož z analýzy 

vyplývá, že se jedná o stěžejní problém podniku. Analytický nástroj Zefis, dokonce 

vypsal oblasti, kde může dojít k vysoké hrozbě, se kterou souvisí příslušný scénář. Zefis 

do těchto oblastí zahrnul na příklad hrozba virového útoku nebo špatně dodržovaná 

bezpečnostní pravidla a pracovní postupy. V téhle části jsou tedy realizovány podněty, 

které by měly sloužit k omezení nebo k úplnému odstranění těchto rizik s podrobným 

postupem zavedení.  

 

3.1 Bezpečnost přístupů v intranetu firmy 

V první části se budeme zabývat bezpečností z pohledu přístupu dat ve firemních 

aplikací, ke kterým se uživatel připojuje přes firemní web. Jelikož se zabýváme jen 

problematikou na oddělení financí, budou nás zajímat především aplikace WebCenter, 

EBS a PeopleSoft, které jsou popsány v kapitole analýza současného stavu. I když je EBS 

databázová platforma od společnosti Oracle, uživatelé se k ní přihlašují také přes firemní 

web.  

Tento problém bezpečnosti přístupu je řešen pomocí „sessions“, kde každá firemní 

webová stránka má skript na ověřování přihlášení. Ověřování neprobíhá pouze skrytím 

některých bloků pomocí javascriptu, ale také probíhá na straně serveru pomocí PHP kódu. 

Pokud tedy zaměstnanec chce vstoupit na kteroukoliv firemní webovou stránku, je 

automaticky přesměrován na soubor „kontrola_prihlaseni.php“, který má za úkol 

zkontrolovat, zda je uživatel přihlášen. Pokud zjistí, že není přihlášen, tak ho javascript 

nepustí jinam než na úvodní stránku firemního webu index.php, který obsahuje 

přihlašovací formulář, vytvořený pomocí PHP kódu. 
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Obr.  21: Úvodní stránka pro přihlášení (Zdroj: vlastní tvorba) 

V souboru „kontrola_prihlaseni.php“ je tedy provedeno ověření, zda je uživatel přihlášen. 

Tento proces je řízen pomocí funkce sessions, a to konkrétně session(“overen“). Pokud 

tato proměnná má hodnotu jedna, je uživatel přihlášen a pokud má hodnotu nula tak 

uživatel přihlášen není.  

V případě, že uživatel není přihlášen a zadá do formuláře login a heslo, následuje spuštění 

kódu v souboru „overeni_uzivatele.php“. který slouží k ověření správnosti zadaných 

údajů. V případě shody jsou dále spuštěny „sessions“, a to konkrétně „session(“overen“) 

a session(“uzivatel“), které neustále hlídají přihlášení uživatele. Kontrola existence 

přihlašujícího se uživatele je prováděna pomocí SQL databáze, která obsahuje všechny 

záznamy. 

Odhlášení uživatele se provádí na domovské stránce pomocí tlačítka odhlásit se, díky 

kterému se vymažou hodnoty v sessions a přesměruje se na stránku „index.php“. Druhou 

možností je zavřít prohlížeč, jelikož po znovuotevření budou opět vyžadovány 

přihlašovací údaje. 
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Obr.  22: Vývojový diagram pro přístup uživatele k firemním aplikacím na firemních webových 

stránkách (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

3.1.1 Kontrola uživatele pomocí databázového modelu 

Jak již bylo zmíněno kontrola existujícího uživatele je prováděna pomocí porovnávání 

dat s SQL databází. Kvůli tomu, že mě společnost neumožnila přístup do kódu jejich 
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databázového systému, jedná se pouze o návrh, jak by tato část databáze mohla být 

zrealizována a napojena na celkovou databázi společnosti.  

Základní představa je sedm tabulek, přičemž nejvíce nás zajímají tabulky uživatel, 

pristupy a operace_s_daty. Přiřazeny jsou jednotlivé přístupy pro dané uživatele, které 

jsou doplněny o operace s daty. Princip funguje tak, že po přihlášení konkrétního 

uživatele se uvolní předem přiřazené přístupy. Tyto přístupy pak jsou napojeny na 

konkrétní operace s daty, které může uživatel podniknout.   

Mezi tabulkami uživatel, pristupy a pristupy, operace_s_daty vznikly vazby M:N, které 

musely být dekomponovány a tak vznikly další dvě tabulky pristupy_uzivatele a 

operace_s_daty_uzivatele. Základní architekturu teda tvoří dohromady devět tabulek.  

V databázi je vytvořena tabulka pro evidenci přístupů, ve které jsou zachycovány časy a 

data přihlášení a následné odhlášení daného uživatele. 
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Obr.  23: E-R model pro kontrolu přihlášení a povolení přístupů a oprávnění (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

3.1.2 Přístupy a oprávnění 

Jak již bylo zmíněno v analýze, uživatel v oddělení financí využívá především firemní 

aplikace WebCenter, eBusiness Suite (EBS - databáze Oracle) a PeopleSoft (k zaplacení 

faktur).  Dalšími aplikacemi, které mohou zaměstnanci z tohoto oddělení používat jsou 

RON (docházkový systém) nebo Foederis (roční hodnocení zaměstnance), ovšem v této 

práci se řeší problematika přístupu aplikací, které se využívají jen na oddělení financí.  
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Obr.  24: Firemní aplikace (Zdroj 36) 

Rozdělení přístupů je zobrazeno v další tabulce, kde nultá úroveň je nejnižší možnost 

přístupu (slouží pouze ke čtení informací) a třetí úroveň je nejvyšší možný přístup. Opět 

se bavíme pouze o přístupu k třem hlavním aplikacím, které se na oddělení financí 

využívají. Mezi externí pracovníky můžeme například řadit skladníky, kteří potřebují 

zkontrolovat příjem zboží s tím, co je ve skutečnosti na faktuře. Dále fakturanty dělíme 

na HPP (hlavní pracovní poměr) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti). 
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Tab. 3: Přidělení přístupů (Zdroj: vlastní tvorba) 

Úroveň 
Manažer 

financí 

Hlavní 

účetní 
Controlling 

Fakturanti 

(HPP) 

Fakturanti 

(DPČ) 

Externí 

pracovníci 

Třetí             

Druhá             

První             

Nultá              

Tabulka číslo tři zobrazuje oprávnění operací s daty dle předchozích úrovní. Třetí 

nejvyšší úroveň umožňuje veškeré aktivity, ale druhá úroveň již neumožňuje mazání dat 

v aplikaci PeopleSoft, která slouží k platbě faktur. První úroveň neslouží už ani 

k úpravám a vkládáním dat do Peoplesoftu a mazání v EBS. Nulté oprávnění poté slouží 

ve skutečnosti jen ke čtení dat.  

Tab. 4: Oprávnění k operacím (Zdroj: vlastní tvorba) 

  Čtení Vkládání/Úpravy Mazání 

Úroveň WebCenter EBS PeopleSoft WebCenter EBS PeopleSoft WebCenter EBS PeopleSoft 

Třetí                   

Druhá                   

První                   

Nultá                   

 

3.2 Bezpečnost pohybu na internetu 

V předchozí kapitole, jsme řešili problémy přístupů na firemním webu (intranetu) pro 

zaměstnance z oddělení financí. Nyní se zaměříme na pohyb zaměstnanců po webu mimo 

intranet. Zaměstnanci nyní mají neomezené možnosti používání internetu, což sebou nese 

velmi vysoká rizika, která mohou mít velký dopad na funkčnost společnosti a můžou 

způsobit nepříjemnou finanční ztrátu. Firma ovšem nemůže zakázat kompletní odpojení 

od internetu (kromě intranetu), jelikož pracovníci, kteří nejsou spjati čistě s výrobou, 

nemohou svou práci bez internetu vykonávat.  
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3.2.1 FortiGate 

FortiGate je výrobce síťových bezpečnostních zařízení a poskytuje produkty a služby 

poskytující integrovanou a vysoce výkonnou ochranu před bezpečnostními hrozbami. 

Společnost se zaměřuje i konkrétně na bezpečnost internetu a tento segment nazvala 

Fortinet. Sami analyzují danou oblast, díky které nabízí ochranu svými produkty. Nabízí 

i zdarma konzultace o možnostech nasazení ve stávající síti.  

Při použití se základní součást stává vestavěným skenerem a důkladně hledá známé a 

neznámé slabiny. Fortinet u webů dokáže nalézt internetový bot a zjistit, zda nebyl 

napaden nebo se snaží najít jiné zranitelné místo. Internetové weby, které jsou 

vyhodnoceny jako nebezpečné, jsou uloženy do databází, které jsou pravidelně 

aktualizovány a následně poskytovány firmám. Tento proces dále zvýší bezpečnost 

používání internetu. Správce sítě může následně filtrovat databázi a zamezit přístup 

k daným webům (např. sociální sítě, streamovací služby apod.).  V aplikaci Fortinetu 

v sekci Security Profiles se provádí tato nastavení. Přístupy k těmto sekcím musí mít 

pouze fyzicky vybrané osoby pro zvýšení bezpečnosti. 

Firma také nabízí komplexní formu zabezpečení, která se nazývá Security Fabric. 

V řešení se zaimplementují switche a koncová zařízení, které se zobrazí v topologii 

stromu. Následně systém sleduje toky informací, ze kterých dedukuje analýzy chyb. 

Jedná se o vyšší úroveň zabezpečení, což vede i k větší finanční nákladovosti tohoto 

systému. 

Dále společnost garantuje technickou podporou s maximálně čtyř hodinovou odezvou. I 

v případě nefunkčního zařízení může FortiGate reagovat fyzickou přítomností v místě 

problému, jelikož má pobočku přímo v Brně.  
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Obr.  25: Rozhraní FortiGate (Zdroj 33) 

 

Co se týče konkrétního produktu, tak firma FortiGate vyrábí produktové řady pro 

zabezpečení webu. Pro střední a velké podniky společnost doporučuje kupovat 

výrobky pro tuto oblast s číslem 200 a výš.  
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Obr.  26: FortiGate 200B - POE (Zdroj 34) 

 

3.2.2 Guard Pinya 

Pro ještě vyšší zabezpečení je firmě Poclain Hydraulics doporučena implementace 

monitorovacího systému, a to konkrétně Guard Pinya. Jedná se o systém, který firma 

Pinya dodává i s instalací, technickou podporou a dalšími možnostmi. 

Systém umožňuje kompletní přehled nad uživatelskou aktivitou, navštívené stránky, 

změny souboru, změny adresářů, e-mailová komunikace apod. Jednoduše analyzuje 

veškerá kliknutí všech uživatelů a identifikuje změny v chování. Detekuje hrozby uvnitř 

firmy, a to upozorněním při jakékoliv podezřelé aktivitě (např. hromadné mazání 

soukromých dokumentů). Dále umožňuje monitorování zaměstnanců pracujících 

vzdáleně a dokáže navrhnout optimalizaci produktivity zaměstnanců. Poskytuje také 

softwarový audit napomáhající odkrýt ilegální licence a softwary, které jsou ve 

společnosti užívány.   

Data jsou následně ukládána po dobu šesti měsíců na cloudové úložiště. Guard Pinya 

umožňuje nastavit notifikace pro různé situace jako je například 30 a více 

překopírovaných souborů, nepovedená přihlášení apod. Následně systém zahlásí hrozbu 

a snaží se jí eliminovat. Ke správě tohoto systému by měl být umožněn pouze fyzický 

přístup konkrétním osobám a tok dat musí být pouze jednosměrný, a to do zařízení.  



65 

 

 

Obr.  27: Infrastruktura Guard Pinya (Zdroj 35) 

 

3.3 Lewinův model změny 

V této kapitole je použit Lewinův model pro zobrazení změny pomocí identifikace 

působících sil pro změnu a proti změně. Následně je určen agent změny a intervenční 
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oblasti, které jsou zasaženy danou změnou. Ke konci jsou definovány způsoby verifikace 

daných výsledků. 

 

3.3.1 Síly inicializující proces změny 

Ještě předtím, než se rozhodne, zda realizovat danou změnu, je nutné definovat 

zainteresované strany, kterých se tato změna týká. Dále se musí určit, jestli konkrétní 

zainteresovaná strana je pro nebo proti této změně. 

Síly působící pro změnu: 

•  zvýšení bezpečnosti informačního systému, 

•  zvýšení produktivity zaměstnanců, 

•  zájem firmy o změnu, 

•  zvýšení ochrany citlivých údajů. 

Síly působící proti změně 

•  vyšší finanční náklady a zdroje, 

•  špatně provedený výběr dodavatele a zařízení, 

•  spokojení zaměstnanci se současným stavem, 

•  možnost zpomalení sítě. 

Ještě před samotným zahájením projektu musíme určit, zda projekt není odsouzen 

k neúspěchu hned od začátku. Proto je vhodné kvantifikovat tyto síly působící pro změnu 

a proti změně. K ohodnocení je použita stupnice od 1 do 5. Síly působící proti změně jsou 

v záporných hodnotách.   
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Tab. 5: Kvantifikace působících sil (Zdroj: vlastní tvorba) 

  Síly působící pro změnu: Známka Síly působící proti změně Známka 

  

Zvýšená bezpečnosti 

informačního systému 
4 

Špatně zvolený výběr dodavatele 

a zařízení 
-2 

  

Zvýšení produktivity 

zaměstnanců 
3 

Spokojení zaměstnanci se 

současným stavem 
-3 

  
Zájem vedení firmy o změnu 4 Vyšší finanční náklady a zdroje -3 

  
Zvýšení ochrany citlivých údajů 5 Možnost zpomalení sítě -1 

  Celkem 16 Celkem -9 

Pomocí těchto výsledků lze dedukovat, že projekt má kladnou hodnotu působících sil pro 

změnu zainteresovaných skupin, tudíž projekt má smysl implementovat.  

Agentem změny bude správce sítě ve firmě Poclain Hydraulics. Jeho hlavním úkolem 

bude vybrat vhodného kandidáta na následnou implementaci procesu a zařízení do IS. 

Všechny potřebné zdroje a rozhodnutí bude konzultovat s finančním manažerem a s 

vedením firmy, která taky bude schvalovat samotné nákupy.  Bude se tedy starat o celou 

změnu od začátku až do konce.  

 

    Intervenční oblasti 

Implementace aplikace pro bezpečnější přihlašování a dostupnost dat zasáhne ve firmě 

zatím jen oddělení financí. Tento nový systém přihlašování je v plánu po delší době 

zakomponovat i na ostatní oddělení firmy. Zavedení systému Guard Pinya ovlivní 

všechny administrativní zaměstnance ve firmě. S oběma změnami budou zaměstnanci 

v dané oblasti řádně obeznámeni a budou muset podepsat souhlas se zásadami 

bezpečnosti informačních systému. Tento souhlas obsahuje například to, že síťový účet 

firmy není soukromý, prostředky Poclain Hydraulics slouží k firemním účelům, souhlas 

kontrolovat a sledovat použití internetu a mailů nebo jiných informací uložených 

v jakémkoli systému, který firma poskytla apod. Nejdůležitější intervenční oblastí, která 

se bude touto problematikou celou dobu zajímat je správa sítě.  

 

3.3.2 
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Fáze intervence 

V této části se postupuje podle předem daného časového harmonogramu, který zobrazuje 

návaznost jednotlivých činností a zohledňuje časové rezervy.  Časový harmonogram je 

v nadcházející kapitole znázorněn síťovým grafem a metodou PERT. Jednotlivé fáze jsou 

rozděleny do tří kroků popsané níže.  

Fáze rozmrazení obsahuje provedení analýzy současné situace, díky které se zjistilo, že 

současný stav je nevyhovující.  Hlavním důvodem byla nedostatečná bezpečnost 

informačního systému, což vedlo k návrhu omezení přístupu a pohybu na internetu. Po 

analýze uživatelů IS se přiřadily k daným zaměstnancům požadované aplikace 

podle jejich pozice ve firmě.  

Fáze změny zahajuje implementaci aplikace pro přihlášení a systému Guard Pinya, a to 

konkrétně mapováním trhu, výběrové řízení, zavedení a následné testování a ladění 

provozu. 

Fáze zmrazení je poslední etapou, ve které dochází ke kompletnímu využívání nových 

zařízení a nástrojů, a hlavně zjišťuje, zda jsou splněna očekávání zainteresovaných stran.  

Poslední věcnou problematikou je verifikace dosažených výsledků. V Případě aplikace 

pro přihlašování bude verifikace probíhat sledováním, jaké aplikace daný zaměstnanec 

používal. To se vyhodnotí podle evidence v databázi, která zobrazí, ke kterým datům měl 

zaměstnanec přístup.  U systému od Guard Pinya bude kontrola prováděna například 

sledováním zablokovaných prokliků na blokované webové stránky.  

 

3.4 Časový harmonogram pomocí metody PERT 

Pro zavedení všech třech bezpečnostních prvků (Guard Pinya, FortiGate a aplikace pro 

přihlášení uživatele na intranetu) jsme použili jednotný časový harmonogram. Důvodem 

je, že systémy mají stejný princip nasazení, především podoblast implementace 

v časovém harmonogramu. Díky tomu můžeme tato bezpečnostní opatření provést 

paralelně, poměrně nezávisle na sobě. 
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K této práci jsme využili metodu PERT s 22 činnostmi, které jsou zobrazeny i pomocí síťové analýzy. Z výsledků lze konstatovat, že celková 

doba trvání projektu je 114,02 dní, tudíž při zaokrouhlení na celé dny je tato doba rovna 115 dnům. Kritická cesta je následně vyznačena 

v tabulce i v grafu červenými nulami. 

Tab. 6: Časový harmonogram pomocí metody PERT (Zdroj: vlastní tvorba) 

ID Název činnosti P a m b y 𝜎² 𝜎 ZM KM ZP KP RC 

  Zahájení projektu                         

A Meeting - 1 2 3 2 0,11 0,33 0 2 0 2 0 

B Vytvoření realizačního týmu A 0,5 1 2 1,08 0,06 0,25 2 3,08 2 3,08 0 

  Zpracování analýz                         

C Analýza současného stavu IS/ICT B 4 7 15 7,83 3,36 1,83 3,08 10,91 3,08 10,91 0 

D Analýza procesů B 2 5 9 5,17 1,36 1,17 3,08 8,25 5,74 10,91 2,66 

E Výsledky a vyhodnocení analýz C,D 1 2,5 4 2,5 0,25 0,5 10,91 13,41 10,91 13,41 0 

F Stanovení požadavků na bezpečnost E 2 5,5 7 5,17 0,69 0,83 13,41 18,58 13,41 18,58 0 

  Vyjednávání                         

G Vyjednávání s mateřskou společností F 8 15 23 15,2 6,25 2,5 18,58 33,78 24,71 39,91 6,13 

H Zajištění zdrojů G 5 7 10 7,17 0,69 0,83 33,78 40,95 39,91 47,08 6,13 

I Průzkum trhu F 12 17 22 17 2,78 1,67 18,58 35,58 18,58 35,58 0 

J Výběr dodavatele I 2 4,5 6 4,33 0,44 0,67 35,58 39,91 35,58 39,91 0 

K Stanovení podmínek s dodavatelem J 5 7 10 7,17 0,69 0,83 39,91 47,08 39,91 47,08 0 

L Uskutečnění smluvního vztahu H,K 0,25 0,5 1 0,54 0,56 0,75 47,08 47,62 47,08 47,62 0 

  Implementace                         

M Zavedení HW a SW L 15 20 26 20,2 11 3,32 47,62 67,82 47,62 67,82 0 

N Kontrola systémové integrace M 3 4 7 4,33 0,44 0,67 67,82 72,15 67,82 72,15 0 
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O Nastavení uživatelského rozhraní N 1 2 3 2 0,11 0,33 72,15 74,15 72,15 74,15 0 

P Nastavení Přístupových práv O 1 2 3 2 0,11 0,33 74,15 76,15 74,15 76,15 0 

Q Testovací provoz P 25 32 40 32,2 6,25 2,5 76,15 108,35 76,15 108,35 0 

R Ladění P 7 10 11 9,67 0,44 0,67 76,15 85,82 98,68 108,35 22,53 

  Finální spuštění                         

S Školení zaměstnanců O 1 2,5 4 2,5 0,25 0,5 74,15 76,65 106,77 109,27 32,62 

T Import dat Q,R 0,5 0,75 2 0,92 0,06 0,25 108,35 109,27 108,35 109,27 0 

U Zpětná vazba chodu  S,T 0,5 3 4 2,75 0,34 0,58 109,27 112,02 109,27 112,02 0 

V Zhodnocení projektu U 1 2 3 2 0,11 0,33 112,02 114,02 112,02 114,02 0 

  Ukončení projektu                         

 

P – předcházející činnost  a – optimistický odhad  ZM – začátek možný      

y – střední doba trvání  b – pesimistický odhad  KM – konec možný 

𝜎² – rozptyl    m – pravděpodobný odhad  ZP – začátek přípustný 

𝜎 – směrodatná odchylka  RC – časová rezerva   KP – konec přípustný 
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Obr.  28: Síťový graf (Zdroj: vlastní tvorba) 
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3.5 Analýza rizik 

Tato část se zabývá riziky, které mohou nastat při implementaci nové aplikace pro 

přihlášení do intranetu, zavedení zařízení FortiGate a monitorovacího systému Guard 

Pinya. Pro analýzu rizik je nutné správně identifikovat konkrétní rizika, která mohou 

ovlivnit projekt a určit pravděpodobnost jejich vzniku a definovat dopad. Identifikace 

rizik byla definována na základě konzultace s IT týmem v brněnském závodu Poclain 

Hydraulics. Pro objektivnost byly hodnoty určeny průměrem dle názoru jednotlivých 

zaměstnanců. Následně je každému riziku určena pravděpodobnost a dopad pomocí 

číselné stupnice 1 – 10. Následný výsledek rizika je vypočten jako násobek hodnoty 

pravděpodobnosti dopadu.  

Tab. 7: Identifikace a ohodnocení rizik (Zdroj: vlastní tvorba) 

ID Riziko P-st Dopad Hodnota 

1 
Špatně definované smluvní podmínky 

s dodavatelem 
3 7 21 

2 
Špatně provedená analýza (požadavků, 

procesů) 
4 9 36 

3 Výběr nesprávného systému a zařízení 3 8 24 

4 Nedostatečná integrace s ostatními prvky 5 10 50 

5 
Nedostatečně vyvinutá aplikace pro přihlášení 

do intranetu 
6 8 48 

6 Nedostačující technické vybavení 2 8 16 

7 Nedostatečné testování 5 10 50 

8 Nedostatečná úroveň zabezpečení 4 10 40 

9 Nedostatečné finance na náklady  7 10 70 

10 Neochota zaměstnanců s monitorováním 9 7 63 

11 Nedodržení časového plánu 5 5 25 

12 Výpověď agenta změny 3 9 27 

Na základě této tabulky, která byla vytvořena skórovací metodou, jsem zhotovil mapu 

rizik. Rizika jsou následně roztřízena do čtyř kvadrantu. Jednotlivé kvadranty zobrazují 

úroveň významnosti a jsou rozděleny na kritická (červený kvadrant), významná (žlutý 

kvadrant), běžná (zelený kvadrant) a bezvýznamná (šedý kvadrant). Z výsledného grafu 

je vidět, že všech 12 rizik se nachází v kritickém nebo významném kvadrantu a proto je 

nutné přijmout potřebná opatření. 
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Graf 1: Mapa rizik (Zdroj: vlastní tvorba) 

Opatření při navrhované změně připadla tedy na všechny identifikovaná rizika. 

V následující tabulce jsou zobrazena opatření, která snižují hodnotu jednotlivých rizik, 

což povede k snížení rizikovosti celého projektu.   

Tab. 8: Opatření rizik (Zdroj: vlastní tvorba) 

ID Opatření 

Nová 

P-st 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

1 Kontrola smlouvy firemním právníkem 2 5 10 

2 Zahrnutí nejzkušenějších členů IT v týmu 2 9 18 

3 
Reference od firem využívající systém i 

zařízení - podrobnější výběrové řízení 
1 8 8 

4 Kontrola s dodavatelem o zachování funkcionality 3 8 24 

5 
Proškolení interního zaměstnance (podpora 

externího programátora) 
3 8 24 

6 
Výpočet potřebného výpočetního výkonu a zjištění 

požadavků na funkčnost 
1 7 7 

7 
Navýšit dobu trvání činnosti (zpracování a 

hodnocení zpětné vazby) 
2 10 20 

8 Znalost všech možných rizik 3 8 24 

9 Kontaktování vedení firmy o dostupných financí 4 7 28 

10 Informovat zaměstnance o přínosech  5 6 30 

11 
Pomocí metody PERT hlídat kritickou 

cestu - průběžné kontroly plánu 
1 5 5 

12 V případě absence definovat delegovaného zástupce 1 3 3 
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Na dalším pavučinovém grafu můžeme přehledně vidět, jak přijatá opatření snižují 

potenciální rizika. Všechna rizika se povedlo výrazně snížit a dostat z kritického 

kvadrantu, ovšem žádné riziko se nepovedlo kompletně eliminovat. Pokud tedy budou 

všechna opatření zavedena a dodržována, tak by rizika neměla zásadně ovlivnit průběh 

projektu.   

 

Graf 2: Pavučinový graf rizik (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

3.6 Ekonomické zhodnocení 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením nákladů, které firma musí vynaložit pro zvýšení 

informační bezpečnosti ve firmě. Náklady neobsahují mzdy zaměstnanců, kteří budou mít 

tuto změnu na starost, ale jenom finance potřebné pro dané zařízení a aplikace.  

Co se týče nákladů na aplikaci pro přihlášení do intranetu, která je zhotovena externím 

pracovníkem, jsou jednotlivé částky popsány v následující tabulce. Ceny těchto položek 

byly smluvně ujednány ještě před zahájením tvorby aplikace. Firma celkovou částku 

26 500 Kč akceptovala, jelikož hlavním cílem bylo splnit rozpočet na tuto aplikaci do 

30 000 Kč.    
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Tab. 9: Náklady na aplikaci pro přihlášení do intranetu (Zdroj: vlastní tvorba) 

  Cena [Kč] 

Analýza současného stavu 4 000 

Vývoj aplikace 10 000 

Implementace 7 500 

Ladění 5 000 

Celkem 26 500 

 

Zařízení FortiGate je koupeno a implementováno stejnou Pinya, která dodává software 

Guard Pinya. Jak software, tak FortiGate jsou již hotová řešení, která budou napojena 

externím pracovníkem. Náklady na systém Guard Pinya jsou vypočítány podle počtu 

počítačů, které chce firma monitorovat a doby trvání lince. Firmou bylo rozhodnuto, že 

má v plánu monitorovat 90 počítačů a licenci tohoto softwaru pořídí na 2 roky.  

Tab. 10: Náklady na zvýšení bezpečnosti pohybu na internetu (Zdroj: vlastní tvorba) 

  Cena [Kč] 

FortiGate 200B - POE 69 900 

Licence (na dva roky) + 90 monitorovacích zařízení 80 940 

Práce technika pro instalaci 8 910 

Celkem 159 750 

 

    Přínosy 

Po zavedení navrhovaných změn ve firmě se velmi výrazně zvýší informační bezpečnost 

IS, která je nejdůležitějším přínosem.  

Aplikace pro přihlášení uživatelů do intranetu pro oddělení financí ve firmě, přiřazuje 

jednotlivé přístupy a s ním související práci s daty. Tím se obecně zvýší bezpečnost 

v sekci peněžních toků ve firmě a přesněji se určí odpovědnosti pro dané procesy. 

Po testování a získání zpětné vazby od uživatelů a IT zaměstnanců, která povede 

ke spokojenosti, se aplikace může rozšířit i do jiných oddělení firmy. 

Hlavním přínosem pro zařízení FortiGate 200B – POE je aktualizovaná databáze, která 

obsahuje informace o nebezpečných webech. Tato funkce umožní firmě zcela bezpečně 

3.6.1 
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a efektivně omezit přístup na internet. Díky tomu se predikuje zvýšení produktivity 

a koncentrace práce zaměstnanců. Ovšem předpovědět finanční výhody, které tato změna 

přinese, nelze přesně určit, jelikož je zaměstnancům vyplácena stejná mzda i když by 

navštěvovali nebezpečné weby. Hlavní přínosem tedy je zvýšení efektivity jednotlivých 

zaměstnanců. 

Další výhodou FortiGate je snížení datového toku a tím zvýšení dostupnosti ostatních 

služeb v síti. Díky tomu, že firma Poclain Hydraulics bude formu zabezpečení zařízení 

FortiGate outsourcovat, nemusí zaměstnávat bezpečnostní techniky, jelikož si vystačí se 

stávajícími správci sítě, kteří budou provádět průběžné kontroly funkčnosti. Externí 

podpora pro FortiGate bude ze společnosti Guard pinya dodávající i monitorovací systém 

zaměstnanců, který firma Poclain Hydraulics bude zavádět. Monitorovací systém od 

společnosti Guard pinya přináší další přínosy jako je sběr bezpečnostních incidentů, 

předcházení ztrátě dat, přehled toků dat a splnění požadavků zákona (kybernetická 

bezpečnost, GDPR apod.).  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat stávající stav informačního systému (konkrétně 

IS pro účtování přijatých faktur) se zaměřením na efektivitu a bezpečnost. Tyto zjištěné 

výsledky umožnily posoudit a navrhnout změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu. 

V teoretické části jsou probrány pojmy z oblasti informačních systému, následuje popis 

IS a podnikových IS (architektura, klasifikace a životní cyklus). Druhá polovina této 

kapitoly popisuje informační bezpečnost a použité analytické nástroje v diplomové práci 

(HOS 8, ZEFIS, PEST a Lewinův model). 

Analytická část představuje důkladný popis IS a procesu účtování přijatých faktur, na 

kterou navazuje praktické použití analytických nástrojů vysvětlených v teoretické části. 

Analýza umožnila hlouběji pochopit proces pro účtování faktur ve firmě a z těchto 

výsledků byla sepsána následující kapitola vlastních návrhů řešení.    

Díky podkladům z předchozích analýz byla navrhnuta tři opatření, které mají za úkol 

výrazně zvýšit bezpečnost IS. Mezi tato opatření patří návrh a tvorba aplikace pro 

přihlášení do firemního intranetu, která umožňuje přiřadit konkrétní přístupy danému 

zaměstnanci podle pracovní pozice. Dalším opatřením je koupě a implementace zařízení 

FortiGate, které dokáže omezit přístupy na internetu. Posledním řešením ke zvýšení 

bezpečnosti je pořízení monitorovacího systému Guard Pinya, umožňující zvýšit 

bezpečnost IS a výkonnost zaměstnanců. Pro všechna tři opatření byl vytvořen časový 

plán zahrnující jednotlivé činnosti, Lewinův model změny a analýza rizik. Závěrem je 

popsáno ekonomické zhodnocení a vypsání přínosů těchto změn.  
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