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Abstrakt  

 

Tématem diplomové práce je „Posouzení informačního systému firmy a návrh změn“. 

Zabývá se informačním systémem brněnské firmy Sneakergallery, zaměřující se na 

prodej oblečení, obuvi a komisní prodej. Výsledkem této práce je návrh změn nedostatků 

zjištěných v průběhu analýzy informačního systému společnosti, vedoucí ke zefektivnění 

a zvýšení funkcionality systému. 

 

Klíčová slova 

 

Informační systém, metoda Zefis, bezpečnost a efektivnost informačního systému, e-

shop, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, 7S analýza, SWOT analýza 

 

Abstract 

 

The thesis‘ topic is “Assessment of the company's information system and proposal of 

changes.” The thesis deals with the information system of Brno-based company 

Sneakergallery s.r.o., that sells clothing, footwear and offers commission sales services. 

The thesis is concluded by a proposal of changes for the insufficiencies pointed out in the 

analysis, improving the functionality of the company’s information system. 

 

Keywords 

 

Information system, Zefis method, security and efficiency of information system, e-shop, 

SLEPT analysis, Porter's model of five forces, 7S analysis, SWOT analysis 
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ÚVOD 
 
V dnešní době se téměř v každém odvětví lze setkat s firmou, která má implementovaný 

informační systém. Implementované informační systémy umožňují pracovat s daty, 

ukládat je, upravovat a sdílet. Usnadňují uživatelům práci a usilují o to nabízet co 

nejpřijatelnější uživatelské rozhraní. 

 

Informační systémy se staly nezbytnou součástí každé společnosti, ať už se jedná o 

pohostinství a ubytování, kde jde především o rezervační systémy, nebo odvětví obchodu, 

kde jsou zejména implementovány e-shopy. Jak lze jednoduše vidět na současné situaci, 

kdy je mnoho kamenných obchodů kvůli vládním nařízením z důvodu pandemie 

zavřených, většina majitelů klade na elektronické podnikání velký důraz. 

Firmou analyzovanou v této práci je Sneakergallery s.r.o., zaměřující se na prodej 

limitovaných sérií oblečení, obuvi a módních doplňků. Zboží je nabízeno v e-shopu od 

společnosti Shoptet, a zároveň také v kamenné prodejně v centru Brna. Na základě 

dobrých vztahů s majitelem a vlastnímu přínosu k fungování podniku bylo možné od 

firmy získat potřebná data, která byla využita ke zpracování této diplomové práce. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
 

Cílem této práce je analyzovat současný stav informačního systému firmy 

Sneakergallery, s.r.o., posoudit jeho efektivnost a bezpečnost a navrhnout změny, které 

by vedly k jeho zefektivnění a lepšímu řízení podniku. Diplomová práce je rozdělená do 

tří částí. 

 

V první části diplomové práci bude představena teorie. V této kapitole jsou vysvětleny 

základní pojmy, jako jsou podnikové informační systémy, informační systém, funkční 

modelování a business intelligence, a analýzy, jako je SLEPT analýza, SWOT analýza, 

7S analýza, Porterův model pěti sil a Zefis metoda.  

 

Druhá část se zaměřuje na samotnou analýzu. Zde bude také podrobněji představena 

firma Sneakergallery, s.r.o, jejíž informační systém je předmětem práce, přičemž zde jde 

o e-shop od společnosti Shoptet.  

Třetí část obsahuje vlastní na návrhy změny informačního systému a procesů, 

vypracované na základě SWOT analýzy. V této části je také popsáno, co předcházelo 

provedení těchto změn, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a co pro daný podnik 

znamenají. Na závěr práce je celkový návrh řešení shrnut a jsou specifikovány přínosy 

změn pro firmu do budoucna.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
 
Tato část diplomové práce slouží ke sblížení čtenáře s odbornými pojmy a problematikou 

z odvětví IT. Pro správné pochopení souvislosti, která je popisována v této diplomové 

práci je potřeba projít základní pojmy, teorií, které budou vylíčeny v celé této kapitole.  

 

2.1  Informační systémy  
 

V dnešní době můžeme najít spousta naučných literatur, které definují přesný pojem 

informační systémy. Existují, ale také několik definic od různých autorů knížek, kteří 

popisují co se přesně myslí pod pojmem informační systém.  

 

• Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb 

a určitého chování.  

• Informační systém je systém, umožňující účelné uspořádání sběru, chování, 

zpracování a poskytování informací.  

• Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi 

nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) 

celku. 

• Informační systém představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent 

spolupracující za účelem tvorby, shromáždění, zpracováni, přenášení a 

rozšiřováni informaci. Prvky informačního systému tvoři lidé, respektive 

uživatele informaci, a informatické zdroje. Komponenta je tvořena jedním 

prvkem nebo vice prvky. (1, 2) 

 

Hlavním úkolem informačního systému je zajištění vhodné interpretace informací, 

zpracování a přenášení informací v rámci informačního systému. Déle je pak tvořen 

lidmi, nejlepšími nástroji a metodami, které můžeme považovat, jako tří základních 

komponenty: 

 

• Vstup (input) – prvky, které zachycují informační a další vstupy, které mají být 

předmětem zpracování, případně vstupy vzájemně propojit. 
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• Zpracování (processing) – prvky zajišťují transformaci vstupy do výstupu  

• Výstup (output) – prvky, které mají za úkol přenést informační a další výstupy k 

uživateli 

Informační systém můžeme chápat jako celek nebo množinu prvků. Prvky mezi sebou 

mají typické chování a jsou mezi nimi určité vazby. Informační systémy jako jeden celek 

je velmi rozsáhlý, můžeme najít například tyto prvky:  

 

• Technické prostředky (hardware) - počítačové systémy různého druhu a 

velikosti, které mají potřebné periferní jednotky. Tyto jednotky jsou v případě 

potřeby propojeny pomocí počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém 

pro práci s velkými objemy dat. 

• Programovými prostředky (software) – systémové programy, řídí chod počítače 

a napomáhá efektivitě práci s daty a umožňuje komunikaci počítačového systému 

s okolím. Dále aplikační programy, které řídí určité úloh a potřeby daných 

uživatelů. 

• Organizační prostředky (orgware) - soubor nařízení a pravidel, které popisují 

provozování a využívání informačního systému a informačních technologií  

• Lidská složka (peopleware) - řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka 

v počítačovém prostředí, kterým je součástím 

• Reálný svět – je to poslední složka informačního systému, čili informační zdroje, 

řady norem a legislativa neboli kontext informačního systému (1) 

 
2.2 Z pohledu architektur  
 
2.2.1 Globální architektura  

Je to základní schéma a idea informačního systému. Celková architektura se skládá z 

jednotlivých stavebních bloků, které definují skupiny aplikací včetně jejich datových 

základen a technického vybavení. Jednotlivé bloky pak soustředí na podrobnější návrhy 

IS dle různých hledisek.  (2) 
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2.2.2 Funkční architektura 

 
V části funkční architektura se rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny 

funkci postupnou dekompozici globální architektury. Tato dekompozice probíhá až k 

dílčím základním funkcím. 

 

2.2.3 Procesní architektura  

 
Soustředí se na budoucí stav procesů v podniku. Cílí na neautomatizované činnosti a 

funkce informačního systému, které jsou plánovanými reakcemi na události, které mají 

nastat. Konečným cílem zmíněné architektury je připravit reakce podniku, aby se co 

nejefektivněji dokázala přizpůsobit externím událostem. (2) 

 

2.2.4 Technická (hardwarová) architektura  

 
Určuje rozmístění a typy prostředků výpočetní a komunikační techniky. Zobrazuje se za 

pomocí schémat a specifikací počítačových sítí, serverů, počtu koncových uživatelských 

počítačů a dalších zařízení. V technologické architektuře určujeme způsob zpracování 

konkrétních aplikací v souvislosti na definovanou technickou, datovou a programovou 

architekturu. 

 

2.2.5 Datová architektura  

 
Představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu se vychází z definic 

jednotlivých objektů, položek a vzájemných vazeb. Výsledkem datové architektury je 

schéma všech databázi a jejich vět, například v podobě entito-relačního diagramu 

společně s tabulkami struktur vět. Toto schéma představuje databázovou implementaci 

v informačním systému. (2) 

 

 

 



 18 

2.2.6 Programová (softwarová) architektura 

 
 Programová architektura určuje, z jakých programů, programových komponent se bude 

skládat informační systém a jaké vazby budou mezi nimi.  

 

2.2.7 Komunikační architektura  

 
Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho přenos s okolím. 

 

2.2.8 Řídící architektura  

 
Udává pravidla, které řídí fungování systému, určuje standarty, organizaci služeb 

uživatelům. Do této architektury patří také orgware, organizační struktura a pravidla pro 

fungování systému. (2) 

 

2.3 Z pohledu úrovně řízení  
 
Z hlediska řízení podniku platí, že pro jednotlivé řídící vrstvy je potřeba mít odlišné 

informace, přičemž podle klasické řídící pyramidy je největší množství informaci třeba 

na operativní úrovni řízení. Pro řízení strategické vrstvy je za potřebí externí informace, 

které se berou z okolí podniku a vysoce agregovaných informaci zevnitř podniku. 

 

2.3.1 CIM (Computer Integrated Manufacturing) 

 
Počítačem integrovaná výroba, která řídí technologické procesy. Počítače mohou řídit 

například NC stroje. CIM zadává NC strojům jednotlivé úkoly a dodává jím jejich 

programy. (2) 
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2.3.2 TPS (Transaction Processing Systems)  

 
Jsou to nástupci klasických dávkových systémů, agend, které jsou umístěny přímo u 

pracovníka. Příkladem může být příkaz "Objednávka zboží". Používají se hlavně pro 

účely operativního řízení.  

 

2.3.3 MIS (Management Information Systems) 

 
Objevují se v účetních a ekonomických systémech Jsou určeny pro taktické řízení. 

Provádí zpravidla sumarizace a agregace dat za určité období.  

 

2.3.4 DSS (Decision Support Systems)  

Systém na podporu rozhodování Jedná se většinou o analýzy dat z MIS, určené pro 

taktické i strategické řízení. Mnohdy to bývají jednorázové úlohy, výstupem často bývají 

s grafické znázornění. (2) 

 

2.3.5 OA (Office Automation)  

 
OA je automatizace administrativy. Využívají se zde textové editory, elektronický 

kalendář, elektronická pošta, objevuje se ve všech vrstvách řízení. 

 

2.3.6 EIS (Executive Information Systems) 

 
 Označuje informační systémy pro vrcholové vedení. EIS umožňují přístup k externím 

datům a shromažďuje veškeré podnikové informace do nejvyšší úrovně. 

 

2.3.7 EDI (Electronice Data Interchange) 

 
Tento informační systém se zaměřuje na komunikaci podniku s jeho okolím, se 

zákazníky, bankami atp. Není realizována na bázi internetu, přestože i to je jednou z větší 

vývoje EDI. (2) 
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2.4 Z pohled okolí  
 

 
Obrázek 1: Informační systém z pohledu okolí  

(Zdroj: 2, 8) 

 

 

2.5 Z pohledu výroby odbytu  

 

Obrázek 2: Informační systém, rozšíření model ERP podle Basta 

(Zdroj: 2, 8) 
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2.5.1 Enterprise Resource Planning ( ERP ) – plánování podnikových zdrojů 

Informační systém ERP je účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení 

hlavních interních podnikových procesů, například zdroje a jejich transformace na 

výstupy. Dokáže provádět veškeré procesy na všech úrovních, od operativní až po 

strategickou. 

Při existenci mnoha jednotlivých aplikací, resp. aplikačních software, je velmi náročné, 

aby bylo možno sledovat veškerý průchod zákaznického požadavku přes různá oddělení, 

od marketingu, prodej, výroba po logistiku. Dochází k nutnosti stejné informace zadávat 

opakované a udržovat je vícenásobné v často navzájem neslučitelných databázích. 

Nastává tedy velká pravděpodobnost nekonzistence, častý výskyt chybovosti a 

neefektivnosti podnikových dat. Úkolem ERP je vytvořit takovou informační podporu 

podnikovým procesům, která bude realizována efektivně a nebude se dělit na dílčí 

aplikace, vše bude v jedné aplikaci. (4) 

K hlavním požadavkům kladeným na ERP systémy patří: 

• Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury nákladů 

vznikající neefektivním řízením firmy.  

• Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a 

dostupnosti informací v reálném čase.  

ERP systém je vymezen pěti základními vlastnostmi: 

• Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

• Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik  

• Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

• Schopnost zpracovávat historická data 

•  Celostní přístup k prosazování ERP koncepce (4) 

 

2.5.2 Supply Chain Management ( SCM ) – řízení dodavatelského řetězce  

Na rozdíl od ERP je SCM externí proces firmy. SCM je řízení dodavatelské řetězce, 

představuje soubor nástrojů a procesů, které pomáhají optimalizovat řízení a 

maximalizují efektivitu provozu všech procesu ve firmě. Aplikace informačních 

technologií a informační technologie samotné tvoří řešení SCM. Za pomocí tohoto 
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nástroje mohou partneři v rámci řetězce vzájemnou spolupráci, koordinované plánování 

tak, aby se zvýšila efektivnost celého řetězce. (3) 

 

Řízení dodavatelského řetězce můžeme rozdělit do následujících pěti oblastí:  

1. Plánování 

Plánování je důležitá činnost, která má velký dopad na efektivitu zdrojů v dodavatelském 

řetězci. Další důležitou věci je správně zvolena strategie pro řízení všech zdrojů, které se 

využívají k uspokojení zákazníků. Součástí je monitorování řetězce, aby pracoval 

efektivně, spotřebovával přiměřený počet nákladu a poskytoval zákazníkům vysokou 

kvalitu a hodnotu. 

2. Získávání 

Patří sem správný výběr dodavatelů surovin, komponent a služeb, bez kterých by se 

neobešla výroba produktu nebo vytváření služeb. Obsahuje nastavení vztahů s dodavateli, 

stanovení vhodných platebních a dodacích podmínek. Můžeme tu najít i procesy příjmu 

dodávek od dodavatelů, jejich kontroly, skladování a přísun k jeho dalšímu zpracování. 

3. Výroba 

Procesy potřebné k transformaci surovin a komponent na výrobek nebo procesy vedoucí 

k vytvoření služby. Součástí je kontrola kvality, balení a příprava na dodání. 

4. Dodání 

Označována též jako logistika nebo distribuce. Jedná se o příjem objednávek od 

zákazníků, naskladnění hotových výrobků, koordinace logistiky zboží od výrobce k 

zákazníkům. Součástí je také vystavování faktur a ostatních příslušných dokladů. Velký 

význam má hlavně v řízení dopravy a přepravy. 

5. Reklamace 

Jde o speciální systémy pro příjem reklamace od zákazníků a jejich nahrazení výrobky 

bez vad. Zahrnuje zpětný příjem poškozených či prošlých výrobků, příjem vratných 

obalů. Kromě reklamace ze strany zákazníka, řeší i stranu dodavatele. Vadné díly, 

případně vratných obalů vrací dodavatelům. Důležitá věc, je také zpětné vazba od 

zákazníků. (1) 
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2.5.3 Customer Relationship Management CRM 

CRM je podnikový informační systém, který spravuje a řízení vztahu se zákazníky. 

Systém komplexně spravuje údaje o zákaznicích včetně faktur, kontaktů a specifických 

prvků pro IT. 

Zdroje informací pro CRM jsou emaily, rozhovory, informace získané přímím kontaktem 

nebo informace z firemní oblasti.  

CRM rozlišujeme na čtyři typy: 

• Aktivní – základ CRM, centralizovaná databáze, podobné jako ERP, podporuje 

automatizované procesy  

• Operativní – zajišťuje realizaci strategie, podporu obchodu a automatizaci 

prodejních a komunikačních procesů. Prostřednictvím operativního CRM 

společnost dokáže včas vystavit zákazníku správnou fakturu a určit zda zákazník 

objednávku zaplatil. 

• Analytický –  analyzuje uložené data o zákazníkovi. Pomocí této analýze firma 

vidí jednotlivého zákazníka a jeho změny během času, dokáže predikovat chování 

zákazníka v budoucnu a tím firma může efektivní přizpůsobit efektivitu 

marketingových kampaní.  

• Kooperační – přenos dat o zákazníkovi na správná místa v rámci firmy. (1) 

2.5.4 Management information system – MIS  

MIS neboli manažerská nadstavba slouží k získání, zpracování, analyzování a 

vyhodnocení informací, které jsou připravené k využití v podpoře rozhodování 

managementu podniku. Sleduje cílové skupiny, situace na jednotlivých trzích. 

Základní manažerské informační systémy: 

• Business Intelligence – slouží k tomu, aby firma lépe chápala jak daný trh funguje, 

sleduje obchodní souvislostí a aplikuje vhodné strategie, které zvyšují úspěšnosti 

podniku.  

• Controlling – obsahuje plánování, reporting, kalkulace, analýzu odchylek. (4) 
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• Datawarehouse (datový sklad) – shromáždění datové základny pro řízení, 

možnost spojení dat z ERP systému s daty dalších aplikací. 

• Finanční analýza hodnocení ekonomického ukazatelů firmy. 

• Plánování– nástroj pro přípravu plánu na následujících období. (4) 

2.6 Funkční modelování 

Funkční modelování se zabývá zkoumáním algoritmických činnosti, které probíhají 

v informačním systémů. Při popisování jednotlivých činností v informačním systému se 

můžou provádět jednotlivé hierarchické rozklady funkcí, a to od nejzákladnějších funkcí 

až po elementárních funkce, které jsou k dispozici uživateli. Počet úrovně dekompozice 

není nijak omezen, pouze se liší podle daného řešení. Proces je, když dojde ke spojení 

několika elementárních funkcí dohromady. (11) 

 
Obrázek 3:Obecné schéma procesu (Zdroj: 11) 
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V tomto schématu procesu se vyskytují jak činnosti realizované informačním systémem, 

tak činnosti neautomatizované, například odeslání balíku dopravcem. Celý proces je 

zahájen pokud nastane nějaká určitá událost, například zákazník vytvoří objednávku. 

Následujících podkapitolách představím tři metody, které se používají k vytvoření 

funkčních modelů činnosti v informačních systémech. (11) 

 

2.6.1 Stavový diagram 

 
Stavovým diagramem zkoumá možné stavy objektů, které mohou nastat a snaží popsat, 

jaké změny stavy vyvolá při přechodu. U tohoto diagramu vždy kreslíme pro určitý objekt 

(určitou entitu) a dedukujeme možné přechody jeho stavů. V jednotlivých elipsách jsou 

zakreslené možné stav, šipky určují za jaké podmínky přechází systém z jednoho stavu 

do druhého. 

 

 
Obrázek 4: Použité značky ve stavovém diagramu (Zdroj:11) 

 
2.6.2 Diagram toku dat  

 
Diagram toku dat (DFD) je jedna z nejpoužívanějších ve funkčním modelování. Dá se 

z tohoto diagramu vyčíst návaznost jednotlivých činností v daném procesu. Určuje, také 
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jaké datové vstupy a výstupy se v úloze objevují a kdo jednotlivé činnosti. V diagramu 

toku dat se objevují 3 nejpoužívanější notace – Gane and Sarson, Yourdon and Coad, 

SSDAM. V této práci popíšu jednotlivé symboly diagramu od Yourdon and Coad. (11) 

 
Tabulka 1: Symboly diagramu toku dat (Zdroj:11) 

 
 
 Proces – činnost, transformace vstupních dat na výstupní.   

 
 
 Externí entita – objekt v okolí systému, s nímž proces komunikuje. 

Může to být uživatel, organizační místo.  

 
 Uložení dat, datová paměť – datový soubor, doklad, sestava. 

Datová paměť je pasivní objekt pro uložení dat pro pozdější 
zpracování, modeluje statická data. 

 
Datový tok – přesun dat z části systému do druhé. Každý datový 
tok nese jen jeden typ paketu. 

 

Pro kreslení DFD musí uživatel dodržovat tyto pravidla: 

1. DFD nesmí obsahovat více než 10 procesů, 

2. každý proces musí mít vstupy, taktéž i výstupy 

3. datový tok z externí entity musí jít přes proces 

4. datový tok z/do uložení musí jít přes proces 

5. datový tok přímo mezi dvěma procesy být nemá (tento bod je stále diskutabilní) 

(11) 

 
2.6.3 Vývojový diagram 

 

Registrace 
zákazníka 

Zákazník 

D1 zákazníci 



 27 

Výhodou vývojového diagramu je, že umožňuje velmi dobře zobrazit větvení postupu 

podle splnění či nesplnění požadovaných podmínek. Při kreslení se musí dodržovat 

přirozený směr „shora dolů“ a „zleva doprava“, ve kterých nemusíme používat šipky.  

Zde jsou používané značky: (11) 

 

 
Obrázek 5: Značky vývojového diagramu (Zdroj: 11) 

2.6.4 EPC diagram 

 
Jde o grafický popis procesu, který je vyjádřený diagramem. Pro přehlednost EPC 

diagramu se používají různé značky. 

 

Značky EPC diagramu:  

 

 

- vyjadřuje daný stav procesu, podle tohoto stavu se pak konají      
další postupy (11) 
 
 

Událost 
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- - označení pro probíhající aktivitu 

 
 
 

- činnost pro danou osobu, která může mít několik činnosti 
v daném procesu, může být za danou činnost odpovědná  
 

 
 
 

 
-logický operátor XOR, rozhoduje jaká možnost nastane po 
předchozí aktivitě 
 
 

 
-logická operátor AND, vyjadřuje že proces bude pokračovat 
všemi větvemi diagramu nebo všechny větve procesu přejdou do 
jedné po vykonání předchozích aktivit 

 
 
 
 
 

- logický operátor OR, který rozhoduje zda po předchozím stavu 
bude proces vykonán jednou nebo více větvemi 
 
 
 

 
-informace, které podporují procesní aktivitu, také označuje 
automatickou činnosti informačního systému (11) 

    
 
 
 
2.7 Business Intelligence 
 
Business Intelligence (BI) je sada procesů, aplikaci a technologii, jejichž cílem je 

efektivně řídit aktivity ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti organizaci a 

jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledu na podniková data. Aplikace 

BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblasti podnikového řízení, to je 

prodej, nákup, marketing, finanční řízení, controling řízení lidských zdrojů, výroby. (1) 

Organizační 
jednotka 

 

Proces 
aktivita 

XOR 

 Ù 
 

 Ú 
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2.7.1 Přínosy Business Intelligence 

 
Business Intelligence zlepšuje kvality řízení podniku a celkově zvýšuje 

konkurenceschopnosti podniku. Tato aplikace je určena hlavně pro střední nebo vyšší 

management, ale i pro analytiky. V Business Intelligence jsou data multidimenzionálně 

dostupné, které ulehčují řízení podniku reálném čase. 

Softwarové aplikace BI poskytují uživatelům: 

• Aktuální informace ohledně stavu dodavatelů, odběratelů, prodejů, skladů, výrobě 

atd. Uživatel nemusí čekat na informace, které se prvně zpracují uzávěrek 

v transakční systému. 

• Nezávislost BI se objede bez potřeby shánět informace skrz víceúrovňové řízení, 

protože na těchto místech často dochází k nechtěnému rušení, a to vede zpoždění, 

kde se může případně čerpat současně z většího počtu datových zdrojů. 

• Pružnost pomáhá vznést požadavek na informace, u kterých není možnost 

predikovat, jestli budou efektivní. (1) 

 

Business Intelligence se využívá pro podporu rozhodování v těchto oblastech:  

• reporting - podstatou je vytváření potřebných reportů s danými hodnotami, 

analýzami a trendy  

• analýzy – podrobnější zpracování multidimenzionálních dat společně s využitím 

ad hoc dotazů 

• query - nástroje ad hoc, dotazování s možností vymyšlení nejrůznějších dotazů 

2.7.2 Výstupy z Business Intelligence 

 
Výstupy mohou být použity v tištěné nebo elektronické podobě. Výstupy se dají také 

zobrazit mobilních zařízení, tudíž uživatel má k ním přístup prakticky odkudkoliv a 

kdykoliv. Nakonec je třeba zajisté připomenout, že kvalita jednotlivých aplikací 

podnikového IS velice souvisí s kvalitou užitých dat - to pro BI platí dvojnásob. Samotná 

kvalita dat nemusí být vždy zajištěna, jelikož přichází z různých zdrojů a od různých 

uživatelů, tudíž může dojít k nevhodně zvolené interpretaci dat. (1) 
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2.7.3 Business Intelligence v řízení firmy 

 
V dnešní době se žádná společnost neobejde s konkurencí, tudíž je potřeba, aby 

podnikoví analytici a manažeři dokázali včas reagovat na dané změny z vnějška. To 

znamená, že firma musí mít dostatek relevantních a objektivních informací, které jsou 

rychle dostupné, a to s minimální technickou náročnosti na manipulaci s nimi.  

Zpracování a uložení dat v transakčních systémech probíhá především v ERP. Založeno 

na využití relačních databázových systému. Data jsou přehledně uspořádána, pokud 

databáze je efektivně navržená, tak datové báze umožnuji rychle provádět jednotlivé 

transakce a odezvy na zadané dotazy. Navíc zajišťuje korektní vazby mezi daty, 

bezpečnost přístupu k datum a další potřebné věci k řízení. ERP aplikace má z hlediska 

analytických a plánovacích činností podniku některá omezení: 

• Nedokáže pružně měnit kritéria pro analýzy podnikových dat, například sledovat 

data o prodeji na základě daných kritérií jako jsou čas, zákazníci, produkty, 

segmenty trhu, prodejci, podnikové útvary. 

• Obtížnější je zajištění okamžitého přístupu pracovníků v rozsáhlých databázích k 

agregovaným datum, a to na nejrůznějších úrovních agregace, například za 

podnik, útvar, za všechny zákazníky, skupiny zákazníků nebo jednotlivé 

zákazníky. (1) 

•  ERP a ostatní transakční aplikace jsou primárně určeny pro pořizování a 

aktualizace dat, přičemž některé z nich pracuji neustále téměř na 100% svého  

možného výkonu. Analytické úlohy jsou pro tyto systémy velmi zatěžující, a proto 

v mnohých případech kvůli náročnosti procesu nejsou řešeny.  

• Dalším problémem je narůstající objem dat v podniku, většina firem má problém 

s zahlcením redundantními a nekonzistentními daty. 

ERP aplikace jsou schopné realizovat zmíněné analytické úlohy, ale je tu však problém 

se zajištěním rychlosti a pružnosti vzhledem k uživatelským požadavkům. Proto se 

Business Intelligence stala doménou pro řešení těchto problému. BI úzce provázána s 

ostatními aplikacemi IS/ICT, využívá jejich vstupní data a často tato data vrací do 

ostatních aplikaci. To vede k závěru, že kvalita řešení BI je závislá na kvalitě ostatních 

aplikaci, zejména na kvalitě jejich produkčních dat, respektive databázi. (1) 
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2.7.4 Základní řešení Business Intelligence 

Za základní BI řešení můžeme považovat taková, která jsou postavena na společných 

principech a produktech. Jak můžeme vidět na obrázku níže, který dokumentuje řešení 

Business Intelligence aplikací s využitím multidimenzionální databáze, kde se ukládají 

data z databází transakčních aplikaci, například z ERP. Prostřednictví ETL (Extraction 

Transformation Loading) se data transformují do multidimenzionální databáze. Data se 

pak uživateli zobrazují pomoci klientských aplikaci. 

K základním principům takových řešení patří: 

• Transakční aplikace jsou hlavně určeny pro získání a aktualizace dat, právě k 

tomu odpovídá architektura uspořádání dat v databázi. 

• V transakční aplikací jsou data pořizovaná v reálném čase  

• Analytické aplikace je určena převážně pro podporu analytických dotazů a tomu 

odpovídá jejich architektura a organizace dat. 

• Zatímco databáze v transakční aplikace obsahuje aktuální data, analytické 

aplikace jsou založeny na využití časové dimenze, data se ukládají do databázi 

postupné v časových snímcích, velký rychlý narůst objemu dat. 

•  Většina analytický aplikaci aktualizuje svá data v určitých intervalech. Z tohoto 

důvodu analytické aplikace bývají často jednorázově zahlcení - velké zatíženi 

nastává při nahrávání dat do analytických databázi a při vysoké složitosti 

provozovaných analytických úloh. (1) 

•  Zatímco transakční systémy udržuji data na maximální úrovni detailu, tak 

analytické systémy ukládají pouze data relevantní pro analýzy, tedy bud 

agregovaná na vyšší úrovni bez jednotlivé transakce nebo zahrnují pouze některé 

jejich atributy.  

 
2.7.4.1 Produkční (zdrojové) systémy 

 
Produkční (zdrojové) systémy, někdy označované, jako primární, transakční, OLTP jsou 

takové systémy podniku, ze kterých může aplikace Business Intelligence získávat data, 

produkční systém nepatří do skupiny BI aplikací. Všechny tyto systémy mají 

architekturu, která podporuje ukládání a modifikaci dat v reálném čase. Produkční 

systémy na rozdíl od BI nejsou navrženy pro analytické úlohy. Například ERP, SCM, 
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CRM systémy, které jsou převážně určeny pro personálních oddělení, pro podporu 

finančních oddělení a další. Produkční systémy jsou hlavním a často i jediným vstupem 

do Business Intelligence. Cílem řešení BI je zajistit analýzu těchto zdrojů z pohledu 

potřeb řízení firmy, vybrat vhodná data pro řízení a jejich vzájemnou integraci. Tato část 

projektů Business Intelligence bývá často časově i finančně nejnáročnější na sestavení, 

ale představuje zcela nezbytnou část pro úspěšnou aplikací BI. (1) 

 

2.7.4.2 ETL – Extraction, Transformation and Loading  

 
ETL je důležitou části celého komplexu Business Intelligence. Hlavním úkolem je, aby 

data ze zdrojových systému šla získat, vybrat a upravit do požadované formy a nahrát je 

do datového skladu. ETL můžeme využívat pro přenos dat mezi dvěma či více různými 

systémy. ETL nástroje pracují v dávkovém (batch) režimu, data jsou tedy přenášena v 

určitých časových intervalech. Pro dnešní BI řešení se jedná většinou o denní, týdenní a 

měsíční intervaly. 

 

2.7.4.3 Multidimenzionální databáze  

 
Požadavek pohledů na data z více dimenzi přináší i požadavek na optimalizované fyzické 

ukládání dat, přičemž se většinou jedná o data historická, agregovaná a ukládaná v 

jednoduché struktuře vhodné pro analýzu. Pro takové uložení a operace s daty se využívá 

OLAP - On Line Analytical Processing. (1) 

 

2.7.4.3.1.1 OLAP 

 
Hlavním principem je několikadimenzionální tabulka, která umožňuje rychle a pružně 

měnit jednotlivé dimenze a měnit tak pohledy uživatel na realitu. OLAP poskytuje 

informace na základě vstupu získaných z primárních dat, jejich data jsou uložena 

multidimenzionální databází. Databáze obsahuje různé úrovně agregace dat. Zachycují 

faktor času, tudíž umožňují realizovat časová srovnání a predikovat možný vývoj 

sledovaných ukazatelů. Na základě OLAP technologie je založena tzv. OLAP databáze, 
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představuje jedno nebo několik souvisejících OLAP kostek.  S technologii OLAP se 

můžeme setkat v různých variantách, a to MOLAP, ROLAP, HOLAP a DOLAP: 

• MOLAP – ukládá data v multidimenzionálních – binárních OLAP kostkách 

• ROLAP – řeší multidimenzionální uložení dat v relační databází  

• HOLAP – kombinace MOLAP a ROLAP 

• DOLAP – umožňuje připojit se k centrálnímu uložišti OLAP dat, stáhnout data 

s potřebnou podmnožinou na lokální počítač (1) 

MOLAP  
Aby analytické systémy mohly poskytovat požadované analytické funkce a podporu v 

rozhodování, je potřeba se dívat na data zároveň z více dimenzi, tzv. multidimenzionální 

pohledy, což je pro data transakčních aplikací velký problém. Navíc je nutné procházet 

velké množství dat, vypočítávat agregace, rychle měnit pohledy na data a ukládat je do 

přehledných tabulek a grafů. Výhodou multidimenzionality je rychlost zpracování a 

efektivní analýza multidimenzionálních dat, drilling, slice and dice. Základním principem 

je několikadimenzionální tabulka, která umožňující rychle a flexibilně měnit jednotlivé 

dimenze. 

 

2.7.4.3.1.2 ROLAP 

 
Datové modely produkčních systémů jsou komplexní, obsahují spousta tabulek a jejich 

vazby jsou někdy velmi složitá. Takto organizovaná data jsou z hlediska jejich vytváření 

a aktualizace velmi efektivní, ale pro uživatelé se stávají velmi nepřehledná. Pro 

zjednodušení a přehlednosti vznikl relační dimenzionální model, kterému se také běžně 

říká Schéma hvězdy (STAR scheme), resp. Schéma sněžné vločky (SNOWFLAKE 

scheme). (1) 

 

2.7.4.4 Datový sklad  

 
Datové sklady je technologií, která je uplatňovaná v BI, reaguje na potřebu pracovat s 

daty na stále vyšší úrovni detailu. Datové sklady řeší tak, že ukládají data do relační 

databází, podle potřeby organizují data do STAR nebo SNOWFLAKE schématu nebo do 
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klasické relační databáze. V druhém případě data nejsou uložena přímo v 

multidimenzionální aplikaci, ale jsou vyčleněná pro analýzu a jsou oddělena od 

produkční databáze. Vlastní multidimenzionální aplikaci, která řeší kombinací klasicky 

řešeného datového skladu a multidimenzionálních aplikacích, MOLAP, ROLAP. Data 

jsou však uložena pouze agregovaná podle jednotlivých dimenzí.  

 

2.7.4.5 Dolování dat ( Data mining) 

 
Dolování za pomocí speciálních algoritmů získává z dat strategické informace. Je to 

analytická technika pevně spjatá s datovými sklady jako velmi kvalitním datovým 

zdrojem pro tyto speciální analýzy. Dolování dat je proces extrakce relevantních předem 

neznámých nebo nedefinovaných informací z velmi rozsáhlých databází. Důležitou 

vlastností dolování dat je analýza odvozovaného obsahu dat, jedná se především o 

odvozování prediktivních informací. Dolování dat slouží manažerům k objevování 

nových skutečností, které pomáhají k zlepšení řízení podniku, umožňují testovat 

hypotézy, nastavení správné marketingové strategie apod. Existují různé druhy nástrojů 

pro dolování dat. Cílem dolování dat je poskytovat strategické informace širokému 

spektru manažerů v organizaci. Rozdíl mezi dolování dat a jiných statistických nástrojů, 

je zaměření na odlišné uživatele. Statistické úlohy dolování dat jsou automaticky 

provádění podle algoritmů, tudíž cílovým uživatelem může být i manažer bez speciálních 

znalostí statistiky. Základem data mining jsou matematické statistické techniky. 

Příkladem může být rozhodovací stromy, zobrazuje data v podobě stromu, kde každý 

kořen určuje kritérium pro následné rozdělení dat do jednotlivých listů. Neuronové sítě 

jsou rovněž využívané pro tvorbu prediktivních modelů. Clustering a klasifikace je 

technika sloužící pro rozdělení dat do skupin s obdobnými charakteristikami, klasifikace 

pak definuje podstatné atributy skupin v podobě klasifikačních kritérií. (1) 

 

2.8 Analýza 
 
V této části práce budu definovat teoretické základy strategických analýz. Tyto analýzy 

se využívají především před implementaci informačního systému, jedná se o analýzu 

vnitřního a vnějšího okolí firmy, SWOT analýza, kde cílem analýzy je zjištění slabých a 

silných stránek firmy. Dále analýza 7S a Porterová analýza pěti sil. 
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2.8.1 SLEPT analýza  

 
Tato analýza se považuje a všeobecnou a může se aplikovat na všechny podniky. 

Obsahuje aktuální analýzu společenského, legislativního, ekonomické, politického, 

technologického rozvoje. Většinou se jedná o faktory, které jsou ve vnějším prostředí 

podniku a nedají se ovlivnit. SLEPT se někdy uvádějí jako PEST nebo STEP analýza. 

SLEPT analýza název je převzatí z anglického jazyka – Social, Legislation, Economic, 

Political, Technological. SLEPT analýza je nástroj pro sledování změn vnějších vlivů 

okolí na podnik. (5) 

SLEPTE analýza je odpověď na tři základní otázky:  

• Které vnější faktory mají vliv na podnik? 	
• Jaký je možný vliv těchto faktorů? 	
• Který z nich bude v blízké doně nejdůležitější	

S ( Social) – společenské demografické faktory 

Je důležité analyzovat tyto faktory, protože sociální faktory mohou výrazně ovlivňovat 

poptávku po zboží a službách a také mohou ovlivňovat nabídku. Také je potřeba brát 

v úvahu tyto faktory: 

• Změnu věkové struktury populace 

• Pohled obyvatelstva na organizace  

• Životní styl a životní úroveň obyvatelstva 

• Zda je dostatek pracovních sil jaký je stav vzdělání 

• Změnu rodinné struktury  

• Vývoj obyvatelstva 

•  Pohled obyvatelstva na životní prostředí 

L (legislative) – legislativní faktor 

Analýza jednotlivých legislativních faktorů je velmi důležité. Existuje řada zákonů, 

právní normy a vyhlášky, které určují prosto pro podnikání, ale upravuji i samo 

podnikání, a také můžou velice ovlivnit budoucnost podniku. (5) 
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Mohou to být například: 

• státní regulace hospodářství  

• daňové zákony 

• antimonopolní zákony 

• regulace exportu a importu 

• zákony o ochranu životního prostředí  

• zákon o vládních investičních pobídkách 

• Občanský zákoník 

E (economic) – ekonomické faktory 

Podniky jsou také ovlivněny vývojem makroekonomických trendu. Míra ekonomického 

růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, vyvolává rozsah příležitosti, ale současně 

i hrozby. Proto je potřeba analyzovat jestli v tom prostředí: (5) 

• Podporuje stát hospodářského dění? 

• Jsou překážky při exportu a importu? 

• Úroková míry Jaká je inflace? 

• Míra ekonomického růstu 

• Daňová politika a směnný kurz 

• Jaká je míra nezaměstnanosti? 

• Jaká je obchodní bilance země? 

• Jak vysoký je hrubý domácí produkt? 

• Jaké hospodářské cykly lze pozorovat? 

P (political) – politické faktory 

Stejně jako u legislativních faktorů, je nezbytně analyzovat tento faktor, protože politický 

faktory mohou výrazně ovlivňovat rozhodování podniku. Například o tom jaké legislativy 

bude daná země mít, a tím mohou ovlivňovat celou podnikatelskou pozici. Analýza by 

měla pokrýt dané země, ve kterých firmy působí, ať se jedná o import nebo export.  

Faktory, které mohou být analyzovány v tomto případě zahrnují například: (5) 

• politickou stabilitu země  

• stabilitu vlády 
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• daňovou politiku 

• podporu zahraničního obchodu  

• integrační politiku 

• danou politickou situaci 

T (technical) – technologické faktory 

Přesto, že podnik se pohybuje vždy v nějakém společenském prostředí a nestojí 

samostatně, tak změny v této oblasti mohou ovlivnit okolí podniku. Správně predikovat 

vývoj technologického rozvoje může mít velmi významný dopad na úspěšnost úspěšnosti 

podniku. A proto je třeba brát v úvahu:  

• Zvýšení regulaci 

• Rychlou změnu tempa technologie  

• celkové výdaje vědy a výzkumu průmyslu ve kterém se podnik nachází 

• ochranu osobního vlastnictví výši výdajů na výzkum (základní, aplikovaný) 

• rychlost morálního zastarání (5) 

 

2.8.2 SWOT analýza 

 
SWOT analýza je jedna z nejčastějších využívaných analytických metod. Základ 

strategické analýzy tvoří analýza silných a slabých stránek, příležitosti a hrozeb podniku. 

Zkratka SWOT je odvozená od počátečních písmen těchto slov Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats. Po zpracování vnitřní a vnější analýzy firmy, je společnost 

schopna realizovat své strategie. Dobré strategie by měly stavět na zdrojích síly a využívat 

příležitosti. Strategie, která z této analýzy vyplyne, bude mít každá firma specifické. Při 

špatné sestavení SWOT analýzy může dojít ke velkým komplikacím řízení firny.  

Při analýze vnitřních sil by vedení firmy by mělo být schopno odpovědět na tyto 

následující otázky: 

• Je lídrem ve zkušenostní křivce?  

• Je na tom firma dobře z finančního hlediska?  

• Má podnik zmapovaný trh v oboru svého působení? (5) 

•  Je funkční strategie lepší než u konkurence?  
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• Má podnik nějaké konkurenční výhody a snaží se je udržovat? 

Při analýze vnitřních slabin by vedení firmy by mělo být schopno odpovědět na tyto 

následující otázky: 

• Má podnik nějaké konkurenční nevýhody?  

• Je podnik dostatečně finanční zajištěn? 

• Má podnik moderní zařízení? 

• Jsou marketingové strategie úspěšné? 

• Klesá ziskovost podniku? Proč? Např. kvůli nespokojenosti zákazníka, kvalitě 

výrobků, špatné marketingové strategii atd. (5) 

Při analýze vnějších příležitostí by vedení firmy by mělo být schopno odpovědět na tyto 

následující otázky: 

• Rychlý růst trhu? 

• Zákazník by byl více spokojen, pokud by dostal komplementární produkty.  

• Podnik má dostatečné prostředky a dokáže diverzifikovat produkty do 

podobných produktů.  

• Vstup na nový trh a získat nové potencionální zákazníky? 

• Zvýšit sortiment výrobků, aby byla uspokojena široká škála potřeb 

zákazníků? 

Při analýze vnějších hrozeb by vedení firmy by mělo být schopno odpovědět na tyto 
následující otázky: 

• Roste prodej substitučních produktů? 

• Změna životního stylu může ovlivnit poptávku po produktech podniku. 

• Roste konkurenčního tlaku? 

• Zasahuje vláda do podnikání, omezení vstupu do oboru, který by zajištoval 

konkurenceschopnost podniku. 

• Pravděpodobnost příchodu nové konkurence? (5) 
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2.8.3 Analýza 7s 

 
Model McKinseyho 7S popisuje vnitřní prostředí firmy. Model je nazván podle těchto 

faktoru, strategie, struktura, systémy, styl práce vedení, spolupracovníci, schopnosti a 

sdílené hodnoty. Vedení firmy by mělo brát v úvahu tyto faktory, aby jejích strategie pro 

řízení podniku byla úspěšná. (6) 

 

 

Obrázek 6: Model 7S podle McKinseyho (Zdroj: 5) 

 

 

Strategie 

Vyjadřuje, jak dané společnost dosahuje svých cílů a jak reaguje na dané hrozby a 

příležitosti v daném odvětví. 

 

Struktura 

Strukturou můžeme chápat jako organizačního uspořádání ve firmě, ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, oblasti expertizy, 

kontrolních mechanizmů a sdílení informací. Vzhledem k tomu, že často dochází ke 

změně procesů a stylů, je potřeba, aby organizace přizpůsobily ke změně svoje struktury. 

Struktura představuje jasnost a koordinace, která popisuje jak by to mělo fungovat. 
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Systémy  

Systémy jsou formální a neformální procedury, které řídí každodenní aktivity organizace, 

například manažerské informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, 

inovační systémy, systémy alokace zdrojů atd. Systémy vyžadují schopnosti ve všech 

informačních technologiích a v organizačních procesech, metodách a kontrolách. (6) 

Styl 

Styl je způsob, jak management přistupuje k řízení a k řešení daných problémů ve 

společnosti. Také je potřeba si uvědomit, že většina organizací funguje na formální a 

neformální stránkou řízení. 

Spolupracovníci  

Můžeme chápat jako lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, vztahy mezi nimi, 

funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě.  

Schopností  

Nejedná se o kvalifikaci jednotlivých pracovníků, ale schopnost je v podstatě míněna 

profesionální znalost firny. 

Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty jsou ideje a principy, které jsou respektovány pracovníky a některými 

dalšími zainteresovanými skupinami. Základem úspěšné firmy je dobře fungující sdílené 

hodnoty. Tvorba sdílených hodnot přímo souvisí s vizí organizace a je klíčovým faktorem 

při tvorbě ostatních aspektů. (6) 

 

2.8.4 Porterův model pěti sil  

 
Analýza Porterův model pěti sil znázorňuje přitažlivost odvětví. Model pěti sil zdůrazňuje 

všechny základní složky odvětvové struktury, které mohou být v daném odvětví silnou 

stránkou konkurence, ne v každém odvětví budou mít všechny tyto faktory stejnou 

důležitost. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní strukturu, systémový rámec pěti 

faktorů umožňuje podniku, aby pronikl do struktury daného odvětví a přesně určil 

faktory, které jsou pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující. (5) 
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Obrázek 7: Porterův model pěti sil (Zdroj: 6) 

 

 

Hrozba vstupu nových firem  

Společnost může být ohrozena ze strany nové konkurence. Závisí to především, jaké 

vstupní bariéry jsou do daného odvětví. Souvisí to s existencí a působení těchto šesti 

faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, 

přizpůsobení nových firem na danou situaci, legislativa a vliv vlády. Z hlediska 

výdělečnosti odvětví, jsou podmínky pro vstup na trh velmi náročné, ale pro výstup velmi 

lehké. (7) 

Vliv odběratelů 

Odběratel patří mezi zainteresované strany, který má zájem na spolupráci 

s dodavatelskou podmínkou, ale pokud možno, aby mohl ovlivňovat nebo určovat 

podmínky na spolupráce. 

Vliv dodavatelů  

Síla dodavatele roste, pokud poskytuji takové výrobky, které tvoří zásadní vstup 

odběratele. Nejlepší obranou proti dodavatelským vztahů je dosáhnout ke snížení 

vyjednávacích sil dodavatelů. (6) 
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Hrozba substitutů  

Jestliže se cena nebo výkon substitutu se stane pro zákazníka zajímavějším, dojde k tomu, 

že někteří kupující opustí svojí oblíbenou značku. Pokud substituty představují hrozbu, 

pak firny v oboru budou muset omezit zvyšování cen a nesmí zanedbat vyvíjení svých 

produktu nebo služeb.  

Současná rivalita na trhu  

Rivalita v daném odvětví stoupá, pokud stagnuje nebo se zmenšuje. Podniky získají vyšší 

podíl na trhu pouze pomocí konkurentů. Proto každá firma v daném odvětví musí 

pracovat na zlepšení své pozice vůči konkurenci. (7) 

2.8.5 Portál ZEFIS  

Metodika ZEFIS slouží ke zkoumání informačních systému a informační strategie 

společnosti. ZEFIS by vyvinutý na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT 

v Brně panem docentem Kochem, který je také autorem a provozovatelem portálu 

www.zefis.cz. Portál je určen pro jednoduchou analýzu informačního systému dané 

společnosti. Tuto metodu často využívají ty spolčenosti, které nemají dostatek financi na 

podrobnější analýzy nebo si bohatě vystačí s jednodušší verzi. Metodika ZEFI rozděluje 

informační systém do sedmi oblasti. Tato metoda se zabývá hodnocením úrovně oblastí 

a hledá nejslabší část systému. ZEFIS vychází z úvahy, že systém je stejně silný jako je 

jeho nejslabší část, nebere v úvahu technické vybaveni nebo kvalitu zpracování ostatních 

části systému. Cílem této metody je nalézt slabiny informačního systému a eliminovat 

tyto slabá. (8) 

2.8.5.1 Oblasti analýzy  

 
Metoda ZEFIS hodnotí tyto oblasti informačního systému: 
 

• Hardware – technické vybavení společnosti, ve vztahu k jeho spolehlivosti, 

bezpečnosti a použitelnosti s programovým vybavením.  

• Software – zkoumá programové vybavení, funkčnost a uživatelskou přitažlivost, 

ovladatelnost. 
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• Orgware – zabývá se pravidly a doporučenými postupy pro provoz informačního 

systému, zabývá se také pracovním postupu a bezpečnostními pravidly. 

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

způsobilosti, podpoře při používání informačního systému. 

• Dataware – data, která jsou uložená a používaná v informačním systému ve vztahu 

k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti.  

• Customers – zabývá se řízením informačního systému k zákazníkům. Dělí se do 

2 skupin a to: vnitropodnikové pracovníky, kteří využívají vstupů informačního 

systému a zákazníky v klasickém obchodním pojetí. (8) 

• Management – zaměřuje se na řízení informačního systému ve vztahu k 

informační strategii, pečlivost uplatňování nadefinovaných pravidel a vnímání 

koncových uživatelů systému. (8) 

 

2.9 Bezpečnost informačního systému 

Kromě plynulé funkčnosti, musí být zajištěná také bezpečnost informační systém. 

V dnešní době se už často vyskytují kybernetické útoky, úkolem těchto útoků může být 

například zcizení důležitých dat nebo omezení fungování informačního systému. Nikdy 

nejde zajistit 100 % ochranu proti kybernetickým útokům, jelikož doba technologie se 

rychle vyvíjí, tak stejně i kybernetické útoky. Proto je potřeba, aby firmy dbali velkou 

pozornost na bezpečnost informačních systému a často aktualizovali ochranu 

informačního systému. Systém by měl být pravidelně zálohován, aby nedošlo ke ztrátě 

dat při poruše, také dbát na uživatelská hesla, zda jsou dostatečně navržené, aby nedošlo 

k prolomení hesel. (9) 

Procesy zabezpečení informačního systému: 

• Důvěrnost – přístup pouze autorizovaným osobám 

• Integrita – modifikace, kterou mají jen ověřené subjekty 

• Dostupnost – data jsou dostupné ověřeným subjektům, do určité doby a nedojde 

k odmítnutí služby 
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• Bezpečnostní záměr – cíle, které mají být dosažené a postup jak dosáhnout daný 

cíl 

• Analýza rizik informačního systému – zpracování analýz rizik, současného 

stavu a návrh opatření 

• Systém bezpečnostní politiky – opatření v rámci zabezpečení informačního 

systému 

• Realizace bezpečnostních opatření – jedná se o vlastní realizaci 

• Monitoring a audit – pravidelné kontroly po zavedení informačního systému 

(10) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
V této části diplomové práce představím vybranou společnost a jejich současný stav, na 

které bude následující části práce aplikovaný návrh změny informačního systému.   

 

3.1 Představení vybrané firmy 

Obchodní název:    SNEAKERGALLERY s.r.o 

Sídlo:  náměstí Svobody 92/21, Brno-město, 602 00 Brno 

Právní forma:     Společnost s.r.o 

Identifikační číslo:    08326011 

Základní kapitál:    10 000,- Kč 

Datum vzniku a zápisu:   9. červenec 2019 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákon 

 

 

Obrázek 8: Logo firmy 

 

3.1.1 Předmět podnikání společnosti  

 
Společnost SNEKAERGALLERY s.r.o je jedna z největších firem v české republice, 

která se zabývá primárně přeprodejem limitovaných tenisek, oblečení a módních 

doplňků. 



 46 

 

Jak už bylo zmíněno prodejním předmětem firmy SNEAKERGALLERY s.r.o tvoří 

většinou obuv, oblečení a módní doplňky. Kromě prodeje firma nabízí také služby, 

komisní prodej. Komitent přinese svoje zboží do obchodu a za předem domluvených 

podmínek společnost prodá. Společnost pracuje na základně online a off-line prodeje. 

Online prodej je zprostředkován informačním systémem od firmy Shoptet. Za pomocí 

informačního systému je propojený on-line a off-line prodej skrze jednu pokladnu a jedno 

skladové hospodářství. 

 

Firma nabízí svým zákazníkům limitované páry bot, oblečené a módní doplňky, které 

nejdou zakoupit v běžných obchodech.  

 

3.2 Analytické metody  
 
V následující části jsou rozebrané do detailu jednotlivé analýzy, které již byly zmíněné 

v teoretické části. 

 

3.2.1 SLEPT analýza  

 
Jak bylo už zmíněno v teoretické části, tato metoda analyzuje vnější okolí firmy. Pomocí 

těchto analýz by firma mohla předejít rizik, které mohou nastat. Metoda slouží k určení 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekologických 

faktorů. 

 

Sociální faktory 

 

Kamenný obchod společnosti SNEAKERGALLERY s.r.o se nachází v centru Brna a to 

na adrese Náměstí Svobody 92/21. K datu 1. 1. 2021 Brno má celkem 376 431 obyvatel. 

V městě převládá věková kategorie nad 15 let. Průměrná věková kategorie zákazníků je 

zhruba od 15 let až do 25 let.  

Cílová skupina zákazníku není pouze z Brna, ale také i z okolí. Spoustu lidí jezdí do 

kamenného obchodu i z jinačích krajů. Bohužel kvůli momentální situaci v české 



 47 

republice se návštěvnost v kamenné prodejně snížila oproti minulých let, ale na druhou 

stranu vzrostl počet nových zákazníků na internetovém obchodě.  

 

Legislativní faktor  

Z legislativních faktorů působící na podnikatelé v české republice se vztahuje především 

určité povinnosti vůči státu. Za základní povinnosti můžeme považovat odvod daní a 

sociálního a zdravotního pojištění.  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném změní	
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném změní	
• Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákoník, v platném změní	
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném změní	
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném změní	
• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálních zabezpečení, v platném změní	
• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, 

v platném změní 	
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění 	
• Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném změn	

Ekonomický faktor 

 

Mezi ekonomické faktory, které mohou velmi ovlivnit daný podnik můžeme považovat 

makroekonomické ukazatelé, jako růst HDP, inflace a míra nezaměstnanosti. Podle 

předběžného odhadu hrubý domácí produkt (HDP) v roce 2020 klesl o 2,5 %. Pokles byl 

ovlivněn především spotřebou domácností, investičními výdaji, ale i propadem 

zahraniční poptávky v první polovině roku.  

 

Oproti posledním čtvrtletí minulého roku klesl HDP meziročně o 5,0. Pokles byl 

způsoben především propadem spotřebních výdajů domácností, ale vzrostla zahraniční 

poptávka. Z důvodu momentální pandemie na straně tvorby přidané hodnoty velmi 

pocítilo propad odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Zaměstnanost klesla 

v minulém roce o 1,6 %. (14) 
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Politické faktory  

Tento faktor má od minulého roku největší dopad na firmy v určitých odvětí, jako je 

ubytování, obchod a pohostinství. Vláda české republiky v souvislosti stále probíhající 

pandemie koronaviru SARS COV-2 vyhlásila nouzový stav, který byl vyhlášen od 5. října 

2020. Kromě omezení volného pohybu, které lidem přikazuje omezit pohyb pouze na 

cesty do zaměstnání, nákup a nejnutnější cesty pro zajištění potřeb, tak vláda také 

vyhlásila od 1. března 2021 zákaz cestování mezi okresy. Tato omezení mají velká dopad 

na firmu a zasahují i do dalších faktorů této analýzy. Mimo těchto omezení, vláda nařídila 

pravidelné testování zaměstnanců ve všech firmách, tudíž kromě zvýšení nákladu 

hygienické prostředky musí firma nakupovat testy.  

Technologické faktory  

Firma nabízí své zboží jak prostřednictví on-line obchodu, tak i off-line. V on-line světě 

firma zvolila cestu hotového řešení od společnosti Shoptet. Pokud jde o off-line prodej, 

tak v kamenném prodejně se nachází bezpečnostní kamery, tiskárna a notebook, který je 

propojený s informačním systémem od Shoptetu. Tento informační systém slouží jako 

elektronická pokladna, evidence tržeb a skladový systém. 

V dnešní době jsou moderní technologie velmi důležitá součást pro téměř každou firmu. 

Pomocí technologickým pokrokům firma může jednoduše a efektivně komunikovat se 

svými zákazníky a dodavateli. Dobře to lze ukázat například na chytrých telefonech. 

Pomocí chytrých telefonů lze sledovat objednávky od zákazníku. Aplikace od společnosti 

Shoptet ukazuje spotřebitelům, jaká objednávka byla vytvořena, co si zákazník zakoupil 

a celkovou částku objednávky. Jestliže celý proces až ke koncovému zákazníku proběhnu 

v pořádku a zákazník příjme balík, uživatel obdrží notifikace, že balík byl úspěšně 

doručen. 

3.2.2 Porterův model pěti sil  

 
Porterův model pěti sil nám pomůže určit konkurenceschopnosti. Některé z těchto pěti sil 

souvisí s vnější konkurenci, zatímco ostatní jsou vnitřní hrozby. Model pomáhá firmě 
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lépe pochopit současné marketingové trendy a strategie, které jsou užitečné pro růst 

společnosti. 

Hrozba vstupu nových firem 

Pokud jde o online obchod s teniskami, oblečením a módních doplňku, takzvaně  

streetwear, hrozba vstupu nových konkurentu na trhu je střední. Díky lehkému výdělku 

na přeprodeji zboží s kombinaci sociálních sítí, jako prostředek k prodeji a propagace 

produktu, tak v posledních několika letech způsobilo značně velký nárůst prodejců. 

Velkou výhodou je také jednoduchého a rychlé založení e-shopu, které v dnešní době 

nejsou příliš nákladné. I když vstup do tohoto odvětví vyžaduje značně velké množství 

finančního kapitálu, know-how a hlavně důvěry, neboť se na trhu velmi často objevují 

padělané zboží, které se nabízí za cenu pravého zboží. V tomto odvětví tzv. přeprodeji 

streetwear oblečení a tenisek, tak na českém trhu je momentálně na první příčce, co se 

týče objemu produktu firma SNEAKERGALLERY s.r.o.. I přesto, že firma je číslo jedna 

ve svém odvětví, neznamená to, že nemusí brát ohled na konkurenci. V internetovém 

prodeji můžeme brát konkurenci, jako jsou Section prague, Soldout store a VNDS a off-

line prodeji, tak v Brně se nachází ještě jedena kamenný prodejna se stejným zamřením. 

Firma má výhodu v objemu nabízeného zboží a hlavně v lokaci, tudíž hrozba je nízká. 

Vliv odběratelů 

Jestli se jedná o nákup oblečení, zákazníci bývají velmi nerozhodní. Mají v tomto odvětví 

poměrně velký vliv, protože existuje velmi široký výběr, kde můžou zakoupit srovnatelný 

produkt, ale za nižší cenu. Většinou nižší ceny bývají u jednotlivců, kteří nabízí daný 

produkt skrze sociální sítě, kde zákazník nemůže daný produkt fyzicky zkontrolovat, také 

tu hrozí že nezkušený kupující může zakoupit padělek. Proto je důležité, aby společnost 

vytvářela mezi zákazníky důvěru a byla oblíbená ve své komunitě. 

Vliv dodavatelů 

V tomto způsobu podnikání, tzv. přeprodeji zboží nemůže brát význam slova dodavatel, 

jako u jiných firmách, kde jím dodavatel poskytuje velké množství zboží a podnikání 

mezi dodavatelem a firmou funguje na modelu B2B.  
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Limitované zboží je zakoupeno za retailovou cenu z obchodu, který nabízí daný produkt, 

avšak počet těchto produktu je omezen. Proto z jedním dalším způsobem dodávání zboží 

je řešeno vykupování od jednotlivců s přidanou marži. Pokud vykupující nenabídne 

adekvátní cenu za daný produkt, hrozí odmítnutí prodeje a „dodavatel“ prodá daný 

produkt konkurenci. Dalším způsob je komisní prodej, kdy komitent přinese do obchodu 

svoje produkty a za předem domluvených podmínkách je firma prodá. 

Hrozba substitutů 

Pokud se bude brát v potaz hrozba substituce limitovaných věci, tak se tu nachází velmi 

nízko, neboť limitovaný produkt s přidanou hodnotou se nedá nahradit běžným statkem. 

Na současném trhu je k dispozici mnoho míst, kde zakoupit produkty za nižší ceny, ale 

dle mého názoru už to není nahrazení limitovaného zboží.  

Současná rivalita na trhu  

Jelikož toto odvětví v přeprodeji limitovaných zboží nemá na českém trhu další velké 

hráče, než je popisovaná firma a konkurenční firmy, které již už byly zmíněné, tak 

momentálně nepanuje žádná velká rivalita na trhu. U některých konkurenčních firem 

dochází i k přátelským vztahům. Zákazníci budou vždy nakupovat na základě ceny, proto 

dle mého názoru to bude střet zájmu.  

3.2.3 Analýza 7S dle McKinseyho 

Jak už bylo zmíněno model McKinseyho 7S popisuje vnitřní prostředí firmy. Model 

pomáhat určit chování zaměstnanců, aby se zlepšil jejich výkon. 

Strategie  

Podniková strategie firmy SNEAKERGALLERY s.r.o je pevně dána. Momentálně se 

primárně zaměřuje na potřeby zákazníků a budování silnější značky, tzv. „lovebrand“. 

Dalším cílem je expandovat do zahraničí a získat nové zákazníky, ale to je výhled na 

dlouhodobém časovém horizontu.  

Struktura 
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Firma se skládá ze 4 zaměstnanců, každý má na starost jinačí činost a to už od řízení 

obchodu, administraci až po kreativní tvorbu. Společnost externě pracuje 

s marketingovou společnosti.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zakladatel 

• Hlavní jednatel pro administrativní činnosti	
• Komunikace s dodavateli a nakupování zboží	
• Řešení obchodních vztahů	
• Analýza marketingových kampaní	
• Má na starost komisní prodej a logistiku	

Asistentka 

• Vystavení faktur 

• Vyplácení komitentu 

• Komunikace se zákazníky 

• Administrativní činnosti  

Zakladatel 

Asistent Kreativní tvůrce Asistentka 
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• Kontrola skladového zboží 

Asistent  

• Správce internetového obchodu 

• Přidávání nového zboží na e-shop 

Kreativní tvůrce  

• Fotografování, grafické úpravy  

• Tvorba příspěvku na sociální sítě  

• Redaktor  

Systémy 

Firma nepoužívá žádný komplikovaný interní systém. Na komunikaci se zákazníky a 

obchodními partnery využívá e-maily, sociální sítě, telefonáty a osobní schůzky. Potřebné 

úkoly jsou zadávané pomocí nalepovacích papírku na „to do list“ tabuli, po skončení dané 

úkolu odpovědná osoba strhne papírek s jeho úkolem. K řízení zásob a objednávek se 

používá především informační systém od firmy Shoptet, který je implementovaný i 

v kamenném obchodě. Komisní prodej je veden pomoci tabulek MS Excel, kde se 

zapisuje jméno komitenta, produkt, cena a jestli byl vyplacen nebo nebyl. Tento soubor 

je sdílen s jednotlivými komitenty skrze Google drive, kdy klient má veškerý přehled o 

stavu jeho zboží. 

Styl		

Ve firmě pracuji převážně mladí lidé zhruba od 22 do 24 let, tak se to neobjevují žádné 

vládnoucí atmosféra, spíše je styl řízení v kamarádském prostředí. Každý se může 

vyjádřit ke dané problematice a navrhnout řešení. Jejich návrhy jsou společně důkladně 

prodiskutovány a po provedené analýze schváleny nebo odmítnuty. Tento styl má velký 

vliv na motivaci zaměstnanců, protože můžou něčím přispět společnosti. 
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Spolupracovníci 

Tím, že se jedná o poměrně mladou firmu, které se skládá z mladých ambiciózních lidech, 

tak je nutné aby každý z nich plnil svoje úkoly na 100%. Společnost je stavěna na 

neformální, přátelské atmosféře. 

Schopnosti  

Firma nepožaduje po svých zaměstnancích, aby měli předešlé zkušenosti a nějakou 

odbornou znalost. Náplň práce bývá spíše fakturace, vybavení objednávek, logistika. Co 

je nezbytné, aby zaměstnanec uměl, je vyznat se informačním systému. 

Společné hodnoty  

 
Společné hodnoty firmy jsou nabídnout zákazníkům, limitované zboží, za kterýma 

nemusí za hranice české republiky. Dále nabídnout jistotu kupujícím, že veškeré 

zakoupené zboží je autentické a nemusí se obávat podvodu, například padělané zboží, 

které je v tomto odvětví velmi častým podvodem. 

 
3.3 Analýza informačního systému  

V této části bude detailně popsána analýza informační systému dané firmy. 

3.3.1 SWOT analýza  

 
Cílem SWOT analýzy je zpracování analýzy vnitřního a vnějšího vlivu na danou 

společnost. Popisuje slabé, silné stránky, příležitosti a hrozby, které můžou nastat ve 

firmě. Pomocí těchto faktoru může firma s předstihem reagovat na dané změny.  
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Obrázek 9: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky  

Mezi silné stránky firmy SNEAKERGALLERY s.r.o patři propojení online a offline 

prodeje. Díky propojení pokladního systému, majitel nemusí řešit skladové hospodářství, 

když se zboží prodá v kamenné prodejně, tak se automatický změní stav na e-shopů. Další 

výhodou je jazyková mutace e-shopu, firma může bez velkých změn v informačním 

systému expandovat na zahraniční trh. Jelikož e-shop je formou pronajmutí hotového 

řešení od firmy Shoptet, tak veškerou technickou pomoct má na starost firma Shoptet.  

Slabé stránky  

Hlavní problémem tohoto informačního systému, že chybí funkce, která by řešili komisní 

prodej. Momentálně firma to řeší zapisování od Excel tabulek, kam zapisuji jména 

komitentu, jaké zboží si jedná, zda se zboží prodalo a jestli komitent je vyplacený. Jelikož 

tento proces se dělá jednou týdně, tak zabírá hodně času s administrativou. Pokud by byl 

navržen informační systém, který by vyřešil tento problém, firma by ušetřila čas a daný 

zaměstnanec by se věnoval potřebnější práci. Co se týče zákaznické podpory, tak funguje 

na bází e-mailu, telefonátu nebo přes sociální sítě. Jelikož tuto práci má na starost jedna 

zaměstnankyně, trvá to nějaký čas než odpoví na všechny dotazy od zákazníku, tady by 

se hodil Chatbot. Další slabou stránkou je šablonovitý design, kde si při výběru vzhledu 

informačního systému vybírá podle předem stanovených vzhledu od pronajímatelé, 

jestliže se firma rozhodne, že chce nějakou grafickou úpravu na míru, musí najít externího 

programátora.  
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Příležitosti 

Pokud by došlo k zlepšení daného informačního systému, tak by firma mohla lépe 

poskytovat služby komisního prodeje a zvýšili by se jím i tržby. Momentálně se firma 

pohybuje na českém trhu do budoucna by mohla expandovat i za hranice. Velká 

příležitost se vyskytuje i funkčnosti informačního systému, jestli se dá aplikovat na daný 

trh z hlediska marketingu a SEO vyhledávání.  

Hrozby 

Momentální největší hrozbou je kopírování designu internetového obchodu a vystupovat 

pod značkou SNEAKERGALLERY. Jelikož design je tzv. „krabicovou formou“, majitel 

si vybere design s předem daných šablon od pronajímatele. 

 

3.3.2 Metoda ZEFIS  

 
Metoda ZEFIS analyzuje informační systém firmy ze 4 auditu, audit firmy, audit systému, 

audit procesu a audit užití. Prvně bylo potřeba odpovědět na otázky, které se týkali 

informačního systému analyzované firmy. Tyto otázky sloužili jako základ pro výsledek 

analýzy.  

 

Nedostatky informačního systému  

 

Firma SNEAKERGALLERY s.r.o si pronajímá hotový informační systém od firmy 

Shoptet. Momentálně informační systém vyžaduje některé vylepšení, které by zlepšili 

práci. Jak můžeme vidět v následující tabulce, tak největší problém není zdaleka celkový 

informační systém, ale některé jeho oblasti. Jak už bylo několikrát výše zmíněno 

největším nedostatkem je absence řešení pro komisní prodej, bohužel tuto možnost 

nebylo možné analyzovat pomoci metody Zefis, ta se zaměřuje jako na jeden celek.  
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Tabulka 2: Nedostatky informačního systému  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 8) 

Oblast Významnost Bezpečnost Typ Název 

Pracovníci Vysoká Ano Neshoda Nejsou aktualizovaná hesla uživatelů 

Zákazníci Vysoká Ano Neshoda Chybí průzkum spokojenosti 
zákazníků 

Provoz Vysoká Ano Neshoda Bezpečnostní hrozba virového útoku 

Programy Střední Ne Neshoda Pracovníkům chybí některá data nebo 
funkce 

Data Střední Ano Neshoda Riziko zneužití dat, virového útoku 

Zákazníci Střední Ne Neshoda Nejsou propojeny systémy s daty pro 
zákazníky 

Provoz Střední Ne Neshoda Problémový proces 

Provoz Nízká Ne Neshoda Není známo, jak jsou příjemci 
spokojení s výstupy procesu 

Data Nízká Ano Neshoda Nejsou zálohována data na počítačích 
pracovníků 

Pravidla Nízká Ano Neshoda Chybí pracovní postupy a pravidla pro 
práci s informačním systémem 

 

Bezpečnost informačního systému 

Bohužel hodnota u celkové úrovně bezpečnosti informačního systému vyšla 56%. Jak 

můžeme vidět podle obrázku, největším problém jsem pravidla, která jsou potřeba 

nastavit a dodržovat je.(8) 
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Obrázek 10: Graf bezpečnosti IS (Zdroj: 8) 

 
 
Efektivnost informačního systému 

Pojem efektivnost, představuje stupeň dosažení stanoveného cíle. V našem případě cíle 

jsou správně vybrané, nastavené a provozované informační systémy a procesy firmy, bez 

nedostatků a chyb. Na grafu můžeme vidět vidíte odhad efektivnosti jednotlivých 

oblastí. Celkovou efektivnost užití informačních systémů ve firma 

SNEAKERGALLERY je 61%. Cílem by mělo být usilovat o vyvážené řešení, kdy 

všechny oblasti by měly mít přibližně stejnou hodnotu efektivnosti. Takové řešení 

má nejmenší náklady při nejvyšší účinnosti. (8) 
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Obrázek 11: Efektivita IS (Zdroj: 8) 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A JEHO PŘÍNOS PRO FIRMU  
 
Tato kapitola je věnována návrhu řešení nedostatků informačního systému firmy 

Sneakergallery s.r.o., které by měly vést k jeho zefektivnění a následně tedy také 

usnadnění řízení celého podniku. Nejprve je shrnuta analytická část a nejvýraznější 

nedostatky informačního systému, následně jsou na tyto nedostatky aplikovány návrhy 

změn. 

 

4.1 Shrnutí analytických metod společnosti 
 
Při analýze společnosti byly aplikovány následující metody: SLEPT analýza, Porterův 

model pěti konkurenčních sil, McKinseyho model 7S, SWOT analýza a hodnoticí metoda 

ZEFIS. Z analýz vyplynulo, že firma nemá problém s tržbami, stále získává novou 

klientelu a i přes aktuální situaci má stále dostatek dodavatelů. Konkurence společnosti 

ve velkém měřítku neohrožuje. K takové situaci by mohlo dojít, jen pokud by úmyslně 

začala snižovat ceny určitého produktu oproti vybrané společnosti.  

Nejvýraznějším nedostatkem informačního systému společnosti je dle vypracovaných 

analýz informační bezpečnost, a to zejména ze strany zaměstnanců. Je tedy nutné nastavit 

především pravidla, která by tento problém eliminovala. Dalšími nedostatky je absence 

systému, ve kterém by bylo možné efektivně zpracovávat komisní prodej, a špatná 

komunikace s klienty. Tyto nedostatky budou podrobněji popsány v následujících 

podkapitolách.  

  
4.1.1 Požadavky podniku  

 
Po upozornění na nedostatky informačního systému a diskuzi s majitelem firmy byly 

stanoveny požadavky na návrh nového řešení. Jak už bylo výše zmíněno, díky dobrým 

vztahům a předchozí spolupráci s firmou majitel přenechal veškeré uvážení návrhů na 

zlepšení informačního systému v režii pisatele práce.  

Prvním návrhem je tedy zvýšení bezpečnosti informačního systému firmy, dále se bude 

práce zabývat také rozšířením informačního systému pro komisní prodej. V prvním kroku 

návrhu bude popsána funkčnost a návaznost jednotlivých komponentů rozšíření systému. 



 60 

Na základě tohoto popisu bude vypracován EPC diagram znázorňující fungování nového 

rozšíření informačního systému. Kromě samotného řešení je součástí návrhu také cenový 

odhad nákladů na provedení těchto rozšíření a úvaha, zda je takováto investice pro podnik 

uskutečnitelná. Posledním požadavkem na zlepšení informačního systému společnosti je 

komunikace se zákazníky, který bude v návrhu řešen doplňkem od společnosti Shoptet.  

Oblasti, které budou v novém řešení informačního systému figurovat, jsou tedy tři: 

• Bezpečnost 

• Komunikace se zákazníky – Chatbot 

• Komisní prodej 

 

4.2 Zvýšení bezpečnosti informačního systému společnosti  
 
Přístup na internet je dnes považován za samozřejmost, z webu je však možné bez vědomí 

uživatele stáhnout viry, které by mohly ohrozit chod celé společnosti. Administrativní 

prostředí Shoptetu je spouštěno z internetového vyhledávače, proto bude součástí úvahy 

o novém řešení také možnost omezit přístup na internet a na některé internetové stránky, 

které mohly zatížit celkový chod práce s e-shopem. 

 

4.2.1 Omezení přístupu na internet  

Řešení v podobě úplného odpojení od internetu nepřipadá v úvahu. Jednak by takové 

řešení znemožnilo fungování pokladny, za druhé však zcela jednoduše není dobře 

přijímáno. Tato práce tedy navrhuje na notebooku zaměstnanců omezit přístup na 

vybrané stránky, u kterých je vysoké riziko napadení. Vzhledem k tomu, že notebooky, 

na kterých zaměstnanci pracují, jsou osobní, a tedy nelze mít plnou kontrolu na tím, jaké 

stránky navštěvují mimo pracovnu, byl měl mít také každý zaměstnanec antivirový 

program nebo by měl využívat VPN, pokud by navštěvoval stránky s vyšším rizikem 

útoku. 
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4.2.2 Zákaz připojování externích médií k počítačům pracovníků 

 
V případě, že lze k pracovnímu počítači připojit externí média (flash disky, externí HDD 

apod.), může z počítače nebo do počítače kdokoli cokoli zkopírovat nebo nainstalovat 

neschválené programy. Pokud nejsou nastavena některá opatření, tyto programy mohou 

bez povšimnutí nakazit počítač virem, což zvyšuje riziko úniku dat. Vzhledem k tomu, 

že notebooky, na kterých zaměstnanci pracují, jsou osobní, nelze zakázat připojování 

externích médií. Za účelem vyšší informační bezpečnosti tedy tato práce doporučuje 

stažení antivirového softwaru, který by kontroloval zakázané programy a vyhledával 

spyware a malware. Firma má čtyři zaměstnance, z toho tři používají notebooky 

s operačním systémem macOS a jeden pracuje s operačním systémem Microsoft 

Windows. 

 
4.2.3 Ekonomické náklady 

 
Vhodný antivirový program na operační systém macOS je Clean my Mac X, který stojí 

při ročním předplatném pro pět zařízení 1 572 Kč, nebo kombinace programů 

Malwarebytes a Onyx, které jsou zdarma. Na operační systém Windows je vhodný 

Eset NOD32, který stojí ročně 1 200 Kč. Na bezpečnosti informačního systému zařízení 

není doporučeno šetřit, tyto změny jsou však uživatelsky snadno implementovatelné a 

není třeba na ně najímat externího IT specialistu.  

 
   Tabulka 3: Přehled ročních nákladů 
  (Zdroj: Vlastní zpracování podle 12, 13) 

Software Cena na rok Roční náklady 

Clean my Mac X 1572 Kč 1572 Kč 

Eset NOD32 1208 Kč 1208 Kč 

Celkem  2780 Kč 
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Jak lze vidět v tabulce č. 3, implementace antivirových softwarů by vyšla firmu ročně 
na 2 780 Kč. 
 
 
4.2.4 Přínosy 

 
Pokud by firma přistoupila na tyto změny, vedlo by to ke snížení rizika úniku dat. Data 

jsou v dnešní době žádanou komoditou a často bývají cílem hackerských útoků. V tomto 

případě jde navíc o provozování internetového obchodu, kde se ukládají informace o 

platbách. Citlivá data je tedy třeba chránit, a to nejen před kybernetickými útoky, ale také 

kvůli GDPR. 

4.3 Komunikace se zákazníky 
 
Z analytické části vyplývá, že firma vykazuje nedostatky v komunikaci se zákazníky. 

Komunikace funguje prostřednictvím e-mailu, telefonátu nebo přes sociální sítě. Tuto 

práci má na starost jedna zaměstnankyně, odpovídání na dotazy zákazníků však zabírá 

mnoho času a nezřídka nelze takto ani odpovědět všem v rozumném časovém horizontu. 

Při velkém počtu dotazů může také dojít zahlcení e-mailové schránky či chatu na 

sociálních sítích a odpovědná osoba si nemusí dotazu zákazníka všimnout. Firma používá 

internetový obchod od společnosti Shoptet, z důvodu kompatibility a snadné 

implementace doplňků, které nabízí, byl proto zvolen k řešení tohoto nedostatku doplněk 

Smartsupp. 

 

4.3.1 Smartsupp 

 
Doplněk Smartsupp nabízí chytrý live chat pro e-shop. Tento doplněk umožňuje 

komunikovat zaměstnanci se zákazníkem v reálném čase. Komunikace přes Smartsupp 

chat zvyšuje zákaznickou spokojenost a množství objednávek a tyto hodnoty jsou také 

měřitelné v Google Analytics. V následující části budou tedy popsány jednotlivé postupy, 

jak Smartsupp implementovat. 
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4.3.2 Nastavení Smartsupp 

 

Propojení Smartsupp s rozhraním Shoptet je velmi jednoduché, po zakoupení tohoto 

doplňku se funkce v rozhraní sama nabídne. Stačí se do Shoptetu přihlásit a v menu 

v sekci Propojení najít doplněk Smartsupp. Nejprve je třeba se do Smartsupp 

zaregistrovat, po kliknutí vpravo nahoře na „registrovat se“ se však Smartsupp již propojí 

s e-shopem a chat se v něm zobrazí. (15) 

 

Po dokončení registrace se objeví další možnosti nastavení. Vpravo nahoře se nachází 

tlačítko „Přejít do dashboardu“, přes které se lze přímo dostat administrace doplňku.  

V části „Nastavení“ v sekci „Existující účet“ se nachází pole „Identifikace“. Pokud je toto 

políčko zaškrtnuté, pak v případě, že přes chat položí dotaz registrovaný či přihlášený 

zákazník, se v administraci Smartsuppu zobrazí jeho kontaktní údaje. Tímto způsobem 

zaměstnanec může přesně vidět, zda se jedná o registrovaného uživatele. (15) 

 

Obrázek 12: Nastavení Smartsupp (Zdroj: 15) 

Lze také nastavit, zda se má chat skrýt v objednávkovém procesu. Toto nastavení skryje 

chat na všech stránkách procesu. Stejně tak možnost „Skrýt na mobilním zařízení“ skryje 

chat na každé stránce e-shopu při zobrazení na mobilním zařízení. 
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Obrázek 13: Nastavení Smartsupp (Zdroj: 15) 

 
 

4.3.3 Ovládání Smartsupp 

 
Do chatu se zákazníky se zaměstnanec dostane přes administrační rozhraní Smartsupp 

chatu, a to přes „Přejít do dashboardu“ a dále přes kartu „Návštěvnící“. Rozkliknutí 

zobrazí přehled zákazníků, kteří v dané chvíli navštěvují e-shop. Po rozkliknutí jejich 

chatu může zaměstnanec ihned se zákazníky komunikovat. V levém panelu se nachází 

všechny upozornění na nové zprávy. (15) 

 

 
Obrázek 14: Ovládní Smartsupp (Zdrok: 15) 
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4.3.4 Ekonomické náklady  

 
Náklady na doplněk Smartsupp činí 990 Kč, cena je při jednorázové koupi. 
 
 
4.3.5 Přínosy Smartsupp  

 
Tato změna vede k lepší komunikaci se zákazníky, ale firma díky tomuto doplňku získává 

přehled o spokojenosti zákazníků, kterou lze měřit pomocí Google Analytics. Vyšší 

spokojenost zákazníků vede k lepším referencím, a tím také k růstu tržeb. Ne vždy musí 

být reference kladné, i negativní zpětná vazba však může pomoci firmě budovat lepší 

značku. 

4.4 Informační systému pro komisní prodej  
 
Cílem této nové funkce informačního systému je zpřehlednit a zefekticnit procesy 

komisního prodeje. Toto rozšíření IS by mělo usnadnit, vytvoření karty nového 

komitenta, ukládání komisního zboží, logistiku zboží a vyplácení komitenta. 

 

4.4.1 Současný proces komisního prodeje  

 
Komisní prodej nyní probíhá tak, že komitent fyzicky přijde do kamenné prodejny se 

zbožím a předá jej osobě odpovědné za toto odvětví. Jelikož firma přijímá do komise 

pouze nepoužité a originální zboží, zaměstnanec musí prověřit, zda je vše v pořádku. 

Pokud je kontrola daného produktu úspěšná, komitent obdrží smlouvu, ve které jsou 

sepsány podmínky komisního prodeje. Po uzavření smlouvy zaměstnanec vytvoří pro 

komitenta sdílený soubor MS Excel, do kterého se zapisuje jeho komisní zboží. Zapisuje 

se název, velikost produktu a jméno komitenta. Soubor se sdílí přes Google Drive se 

všemi zaměstnanci. Přístup k tomuto souboru má i sám komitent, ten má však pouze 

povolení k náhledu. 
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Obrázek 15: Zpracování komisního prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na produkt je nalepen štítek s číslem, například 01. Štítek slouží jako identifikátor 

produktu a komitenta, který pomáhá k lepší organizaci skladu a pomáhá udržet přehled o 

přináležitosti prodávaného zboží. Po odeslání objednávky je v tabulce MS Excel označen 

produkt jako prodaný a zaměstnanec informuje komitenta, že jsou pro něj peníze 

připravené k vyplacení, buď hotově, nebo na bankovní účet.  

 

Tento způsob zaznamenávání komisního prodeje je vhodný pro menší počet komitentů, 

při kterém firma dokáže bez problémů kontrolovat jednotlivé procesy. Pokud však majitel 

firmy plánuje diverzifikovat své podnikání a mít i další příjem než z prodeje vlastního 

zboží, měl by zvážit investici do nového informačního systému, který by dokázal pokrýt 

veškeré procesy. Neboť s postupem času, se zvětšujícím se počtem komitentů a tím také 

zboží ke komisnímu prodeji, může lehce dojít k záměnám sdílených dokumentů, špatné 

identifikaci zboží ve skladové evidenci a záměnám při vyplácení zboží komitentům. 

Kromě těchto rizik firma může přijít i o své soubory, kam komisní prodeje zaznamenává. 

Jak už bylo patrné v předešlé kapitole, informační systém firmy není příliš bezpečný, 
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tudíž je ohrožena nejen chybností interních procesů, ale i zvnějšku. Práce tedy 

doporučuje, aby firma Sneakergallery investovala do rozšíření informačního systému o 

systémovou databází, přičemž by bylo možné ukládat informace o jednotlivých 

komitentech a komisním zboží na webový server.  

 

4.4.2 Představení návrhu řešení  

 
Jak už bylo zmíněno, toto nové řešení informačního systému má usnadnit firmě 

Sneakergallery nabízení komisního prodeje. Místo zbytečně časově náročných procesů, 

při kterých lze lehce udělat chybu, chce firma komplexní informační systém. Z pohledu 

firmy by tento IS měl umožnit lepší přehled o počtu komitentů a jejich zboží. Největší 

výhodou by byla skladová evidence, která by byla určována podle EAN kódu. Díky 

tomuto kódu by zaměstnanci věděli, zda produkt patří firmě nebo komitentovi.  

 

4.4.2.1 Popis funkčnosti návrhu řešení 

 
Pro detailní rozbor návrhu na změnu informačního systému bude popis rozdělen do 

několika fází. Některé části budou doplněné vlastním UI návrhem a EPC diagramem pro 

lepší představu. Tento informační systém bude spouštěn na tzv. podstránce e-shop 

Sneakergallery, to znamená, že pro komisní prodej bude muset uživatel využívat jinou 

webovou stránku, ne tu, na které se objednává zboží.  

 
4.4.2.1.1    Karta komitent 

 
Předtím, než bude chtít komitent zadat své zboží do informačního systému za účelem 

komisního prodeje, musí nejprve navštívit prodejnu. Zaměstnanec sepíše smlouvu, ve 

které jsou předepsány podmínky komisního prodeje. Uživatel obdrží od zaměstnance 

vygenerované ID a jednorázové heslo, přes které se zaregistruje. Tímto krokem firma 

předejde riziku, že se budou moci zaregistrovat neověření komitenti. Protože heslo je 

jednorázové, musí si uživatel změnit své přihlašovací údaje, pod kterými se bude 

přihlašovat do systému. Dále musí vyplnit v systému část „Profil“, která musí obsahovat 

stejné osobní údaje jako ve smlouvě. Než bude komitentu umožněno dále pokračovat 

v procesu prodeje, musí být také nejprve ověřen firmou. 
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Obrázek 16: Grafický návrh pro registraci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 17: Grafický návrh pro přihlášení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 18: Grafický návrh pro vyplnění osobních údajů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
4.4.2.1.2   Přidání zboží  

 
Po úspěšné registraci do informačního systému a potvrzení ze strany firmy může nový 

uživatel prodat své zboží. Po rozkliknuti sekce „Produkty“ se otevře formulář se zbožím, 

které komitent vložil. V pravé horní části se nachází tlačítko „Přidat zboží“. Uživatel však 

smí přidat pouze takové zboží, které firma již přidala do systému, tímto způsobem 

nemůže dojit k tomu, že by uživatel prodával zboží, které není asociováno s firmou.  

 
Obrázek 19: Grafický návrh pro přidání produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vybrané zboží, které bylo přidáno firmou, už má předem definovaný produktový kód. Po 

zvolení produktu, který chce komitent nabízet, se automaticky připojí jeho ID.  Vznikne 

unikátní ID komitenta, které bude obsahovat číslo produktu, velikost boty, číslo 

komitenta a pořadí duplicity produktu. Pod tímto ID se bude ukládat a zobrazovat zboží 

komitenta v systému a databázi. Po výběru zboží si uživatel sám určí, za jakou cenu chce 

nabízet daný produkt.  

 
Obrázek 20: Grafický návrh pro přidání vybraného produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 21: EPC diagram přidání produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.4.2.1.3    Prodej zboží 

 
Po přidání zboží do systému se v kolonce „Prodej“ zobrazí veškeré zboží, které je 

nabízeno. Zboží je označené příslušným kódem, který se vytvořil při přidání produktu do 

systému. V této části má komitent celkový přehled o svých produktech, například stavu 

produktu, zda je na skladě, prodaný nebo čeká se na vyplacení, dále vidí jeho název, 

velikost a cenu, za jakou je produkt nabízený. Pokud se produkt, prodá objeví se i datum 

prodeje.  

  

Vzhledem k tomu, že prodej neprobíhá na tomto informačním systému, ale na e-shopu, 

bude třeba řešit duplicitu produktu. Poté, co komitent přidá do databáze systému svůj 
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produkt, je třeba zkontrolovat, zda se nejedná o stejný produkt, který již byl přidán jiným 

uživatelem. Pokud nastane situace, že se nejedná o stejný produkt, ihned se zobrazí na e-

shopu za takovou cenu, kterou si zvolil uživatel předchozím procesu. Větší 

pravděpodobnost je taková, že nabízený produkt je totožný s produktem jiného 

komitenta. Jak bylo řečeno, každý uživatel si určí vlastní cenu, za kterou bude produkt 

nabízet. Zde se dostáváme do situace, kdy je potřeba rozdělit duplicitní produkty. Na 

základě stejného ID produktu systém mezi sebou porovná zboží, vybere to nejlevnější, a 

to pak zobrazí na e-shopu. Pokud bude například pět stejných produktů za stejnou cenu, 

systém vybere a zobrazí na e-shopu všech pět. 

 
 Obrázek 22: Grafický návrh pro prodej zboží (Zdroj: Vlastní zpracování)  

 
Další podmínkou je rozpoznání zboží komitenta a řazení jednotlivých produktů při 

zobrazení na e-shopu. To znamená, že pokud bude pět stejných produktů se stejnou 

velikostí a za stejnou cenu, systém musí zjistit, čí produkt bude zobrazen na prvním místě 

na e-shopu. Někteří vybraní komitenti budou mít od ostatních odlišné ID, které bude mít 

přednost při výběru, u ostatních komitentů bude řazení podle data přidání do 

informačního systému. Kromě těchto zmíněných kritérií musí systém nejprve zjistit, zda 

se vybraný produkt nachází na prodejně, nebo je u komitenta. Jestliže je mezi vybraným 

zbožím takové, které se nachází na prodejně, má přednost před ostatními z důvodu kratší 

doručovací doby k zákazníkovi. 
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Když je produkt prodán a v databázi systému se stále nachází stejné produkty, systém 

opět porovná ostatní duplicitní zboží a na základě jejich ID vybere opět to nejlevnější. 

Mezi prodejem a zobrazením dostupnosti produktu bude časová prodleva, neboť celý 

tento proces se spustí až tehdy, když dojde k objednávce. Systém zkontroluje, zda se 

stejný produkt nachází v systému. Pokud ano, spustí se znovu celý proces. Pokud ne, 

zobrazí se v internetovém obchodě štítek „Vyprodáno“.  

 

 
Obrázek 23: EPC diagram prodeje zboží (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4.2.1.4    Logistika  

 
Po kliknutí na „Volby“ u produktu má uživatel na výběr dvě možnosti, jak odeslat 

produkty. Buď tak, že pošle svůj produkt přímo do kamenné prodejny, nebo ho odešle, 

až se jeho produkt prodá. Pokud komitent pošle svůj produkt do prodejny předem, 

nebudou mu účtovány žádné vyšší poplatky. Proces je následující: komitent připraví 

balík, vytiskne si štítek pro odeslání, který si vygeneruje v systému, a odešle balík do 

prodejny.  

 
Obrázek 24: Grafický návrh pro odeslání zboží (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
V prodejně přijmou balík, zkontrolují, zda je v pořádku, nalepí štítek, který naskenují, a 

nakonec zboží zaskladní. Štítek slouží jako identifikátor, který je označen názvem 

produktu, velikostí a kódem. Při naskenování tohoto štítku do systému se komitentovi u 

vybraného produktu změní status položky. V tomto případě by to bylo „Na prodejně“. 

Každá položka může být označena čtyřmi statusy. Při odeslání na prodejnu bude status 

„Na cestě “, po zaskladnění na prodejně „Sklad“, pokud se prodá, bude status „Čeká se 

na vyplacení“ a po vyplacení nakonec „Vyplaceno“.  

 

Ve druhém případě, když komitent odesílá zboží, teprve až se prodá, produkt musí jít přes 

prodejnu až ke koncovému zákazníkovi. Proto budou při této možnosti účtovány vyšší 

poplatky, neboť doba doručení bude delší. Jestliže systém obdrží požadavek na prodaný 
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produkt a zjistí, že dané zboží není na prodejně, informuje uživatele, ten připraví balík a 

nalepí vygenerovaný štítek na odeslání. Komitent má na odeslání prodaného zboží dva 

pracovní dny. Pokud tak neučiní, systém informuje zaměstnance, že nastal problém, a 

spustí znovu celý proces.  

 
Obrázek 25: Grafický návrh při změně stavu prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Systém oznámí dalšímu komitentovi, který je druhý v pořadí, že se jeho produkt prodal. 

Mezi tím zaměstnanec informuje zákazníka o zpožděném dodání balíku. Poté, co zásilka 

dorazí na prodejnu, zaměstnanec změní v systému stav zásilky na balík připravený k 

expedici. Produkt je zkontrolován a odeslán ke koncovému zákazníkovi. 
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Obrázek 26: EPC diagram procesu odeslání zboží (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
4.4.2.1.5    Vyplácení komitenta 

 
Vzápětí poté, co zákazník obdrží svoji zásilku a řádně zaplatí, nastává fáze vyplácení 

komitenta. Dle zákona zákazník může do 14 dnů od převzetí balíku vrátit zboží bez udání 

důvodu, proto musí být mezi tím, než jsou poslány peníze komitentovi, prodleva dvou 

týdnů. Jakmile nastane 15. den, může být komitent vyplacen. Předtím je však třeba zjistit, 

zda se prodej uskutečnil na kamenné prodejně nebo prostřednictvím internetového 

obchodu. 
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U prodeje přes kamenný obchod je proces velmi jednoduchý. Stačí, aby od předání zboží 

zákazníkovi uplynulo 14 dnů, a peníze mohou být odeslány komitentovi. Jestliže se 

prodej uskutečnil přes internetový obchod, systém musí zjistit, zda je zásilka vyzvednuta 

zákazníkem. To by bylo možné prostřednictvím sledovacího čísla balíku, přičemž 

sledovací čísla zásilek by se ukládala do administrátorského rozhraní Shoptetu. Daný 

skript by vložil sledovací číslo do vyhledávače zásilky na webové stránce daného 

dopravce, a pokud by se objevilo klíčové slovo pro „vyzvednutí“, například u České pošty 

to je „Dodání zásilky“, skript by porovnal datum vyzvednutí s aktuálním datem. Jestliže 

by od vyzvednutí zásilky neuběhlo více než 14 dní, tento proces by se spustil znovu a 

pokračoval by do té doby, než by nastal 15. den od vyzvednutí zásilky, kdy by bylo možné 

pokračovat v procesu vyplácení komitenta. V ideálním případě by se tento proces 

opakoval po 24 hodinách. Po úspěšné kontrole zásilky se v informačním stavu u 

prodaného zboží komitenta se objeví status „Čekání na vyplacení“ a zaměstnanec dostane 

avízo o vyplacení komitenta. V případě, že klient zvolí platbu prostřednictvím dobírky, 

je potřeba, aby se nejprve peníze se připsaly na firemní účet a teprve poté odešla platba 

komitentovi. 

 
Obrázek 27: Grafický návrh při změně stavu prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
U prodaného zboží v administrátorském prostředí informačního systému budou svítit dvě 

zelené kontrolky, které budou signalizovat, že skončila 14denní lhůta na vrácení zboží 

bez udání důvodu a peníze od zákazníka jsou dostupné. Díky této signalizaci budou 

zaměstnanci vědět, který komitent může být vyplacen. Firma má v současnosti na svém 
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e-shopu doplněk, který detekuje platby. Pokud by se dal tento doplněk spárovat s 

informačním systémem, ušetřilo by to práci a čas zaměstnancům. Firma má vedený svůj 

bankovní účet u společnosti Fio Banka a.s., která dovoluje svým klientům využívat API 

bankovnictví. Toto bankovnictví umožňuje bezpečné automatizované zpracování výpisů. 

Prostřednictvím API bankovnictví má firma okamžitý přehled o dění na svých účtech, 

aniž by se musela přihlašovat do svého internetového bankovnictví. Prostřednictvím API 

bankovnictví lze zadávat hromadné platby. Ty mohou být importovány do bankovního 

systému ve formátu ABO nebo XML. Ve formátu XML lze zadávat tuzemské i jakékoli 

zahraniční platby. Podmínkou pro vyplácení je, aby komitent přidal do svého profilu 

bankovní údaje. (16) 

 
Obrázek 28: EPC diagram procesu vyplácení komitenta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4.2.1.6    Napojení na Shoptet  

 
Tento nový návrh na změnu informačního systému nemůže být přímou součástí e-shopu, 

proto je potřeba tyto dva systémy mezi sebou propojit. Je nutné, aby byly do 

internetového obchodu v určitých intervalech naimportovány nově přidané produkty z 

databáze informačního systému. Dalším požadavkem firmy je, aby byl systém schopný 

poznat, kolik nových objednávek do něj bylo zpětně naimportováno. Shoptet naimportuje 

nové objednávky do systému, objednávky se na základě ID produktu přiřadí 

k nabízenému zboží a spustí se proces logistiky. K propojení mezi těmito dvěma 

informačními systémy byla doporučena od zadavatele externí firma Brani, která se 

Sneakergallery úzce spolupracuje a která jí již navrhla několik doplňků na míru. 

 

4.4.2.1.7    Administrátorské rozhraní 

 
Dalším požadavkem od zadavatele bylo administrativní prostředí, ve kterém by bylo 

možné přehledně sledovat některé procesy. Už v předešlé kapitole byla zmíněna funkce 

detekce plateb, ta tedy bude zakomponována v administrátorském rozhraní. Zaměstnanci 

budou vidět u každé položky, jestli již uplynulo 14 dní od převzetí zboží a zda peníze 

z prodeje jsou již na účtu. Kromě detekce plateb bude zakomponována funkce sledování 

veškerého zboží, tedy zda se nachází na skladě ve firmě, u komitenta nebo ve fázi 

logistiky. Tímto způsobem bude mít firma přehled o zboží na skladě a nebude docházet 

ke komplikacím při skladové evidenci. Rozhraní bude přehledně zobrazovat všechny 

komitenty, kteří jsou v systému zaregistrovaní, a firma si bude moci jednoduše zobrazit 

jejich údaje.  

 
Obrázek 29: Grafický návrh pro sledování všech komitentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 30: Grafický návrh pro sledování stavu prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Obrázek 31: Grafický návrh pro přidání novéh zboží do systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Obrázek 32: Grafický návrh pro sledování prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4.2.2 Řešení na míru 

 
Majitel firmy Sneakergallery zvažoval několik způsobů implementace nového řešení pro 

komisní prodej a zda využít hotové řešení, nebo investovat do tvorby informačního 

systému na míru. Po podrobné analýze trhu s informačními systémy se firma rozhodla 

pro realizaci nového systému formou řešení na míru. Zásadním důvodem byla nutná 

kompatibilita interních funkcí s novým informačním systémem, což žádné hotové řešení 

nepodporovalo. Dalším důvodem pro řešení na míru byla možnost hladkého spárování 

s internetovým obchodem. To znamená, že nový systém dokáže naimportovat nově 

přidané zboží ze systému pro komisní prodej do e-shopu, ale také přijímat změny z e-

shopu a přenášet je zpět. Například pokud se prodá některá věc přes internetový obchod, 

ten následně vyšle příkaz do nového systému a tím spustí určitý proces. Kromě 

zmíněných požadavků byla pro firmu zásadní i finanční stránka, ze které vychází řešení 

na míru jako výhodnější.  

 

4.4.3 Lewinův model 

 
Lewinův model slouží k řízení změn, jejich správného načasování a vzájemné 

posloupnosti všech činnosti. Rozšíření stávajícího informačního systému bylo rozděleno 

do třech základních kroků: 

1. Rozmrazení – příprava změn  

2. Fáze změny – průběhy změn  

3. Zmrazení – ukončeny probíhající změny 

4.4.3.1 Síly působící pro a proti plánované země  

 
Síly působící pro změnu 
 

• Zvýšení obratu a celkového zisku firmy 

• Noví dodavatelé 

• Snížení administrativní práce a ušetří čas 

• Nová klientela  

• Zájem majitele firmy a zaměstnanců 
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Síly působící proti změně  

• Vysoké náklady na implementaci  

• Vysoké náklady na marketing, aby se systém dostal do povědomí veřejnosti  

• Komplikace u komitentů, nutnost vzdělat je o fungování nového systému 

• Okopírování systému 

Některé síly působící proti změně zde nejsou považovány za překážku realizace 

plánované změny, například komplikace u komitentů.  

4.4.3.2 Kvantifikace sil  

 
Pro získání konečných údajů o tom, jestli z celkového hlediska převládá síla, které působí 

pro změnu nebo proti ní, je potřeba vypracovat kvantifikovanou sílu. Síly působící pro 

změnu budou ohodnoceny na stupnici 1 až 5 a proti změně na stupnici –1 až –5. 

Tabulka 4: Síly působící pro a proti změně (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Síly působící pro změnu Síly působící proti změně 

Zvýšení obratu a celkového zisku firmy 4 
Vysoké náklady na implementaci -3 

Noví dodavatelé 3 Vysoké náklady na marketing, aby se 

systém dostal do povědomí lidí 

-4 

Snížení administrativní práce a úspora času 5 Komplikace u komitentu, naučit je 

používat daný systém 

-4 

Nová klientela 2 
Okopírování systému -3 

Zájem majitele firmy a zaměstnanců 5   

Celkem 19 Celkem -14 

 

Jak lze vidět z tabulky, výsledné rozhodnutí firmy je jednoznačně pro zavedení změny. I 

přesto, že jsou některé síly působící proti změně ohodnocené vyšším číslem, nejsou 

v rámci této práce považovány za takové, aby znemožnily realizaci plánované změny. 

Všichni komitenti budou mít problém s ovládáním nové platformy, pokud bude však 
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zvolena správná infografika, dobře popisující všechny procesy, s pochopením nového 

systému by neměl být problém. 

4.4.3.3 Agent změny 

 
Pro úspěšnou implementaci řešení je důležité, aby byl jeden z agentů změny někdo z dané 

firmy, který zodpovídá za chod projektu. V tomto případě to je majitel firmy, který 

důvěrně zná její chod a ví také, kolik lze do rozšíření informačního systému investovat.  

4.4.3.4 Intervenční oblasti 

 
Z hlediska intervenčních oblastí bude ovlivněna celá firma. Plánovaná změna zasáhne 

technologickou stránku firmy a firemní procesy. 

• Technologie firmy – bude zasažena po implementaci nového IS. Budou 

nastaveny přístupy k novému informačním systému, který nesouvisí e-shopem, a 

následně bude nutné oba procesy ve struktuře těchto dvou systémů spojit. Kdyby 

došlo ke změně hodnot v jednom systému, propsalo by se to i do druhého.  

• Procesy firmy – po zavedení nového informačního systému budou ovlivněny 

některé interní procesy. Bude třeba důkladněji kontrolovat proces dodání zboží, 

pravost zboží. Hlavní úlohou bude také komunikace se zaměstnanci, kteří budou 

mít na starost toto oddělní.  

4.4.3.5 Proces změny  

 
Změny probíhají podle předem definovaného harmonogramu s postupnou návazností 

jednotlivých činnosti. Harmonogram je sestaven na základě kritické cesty.  

 

4.4.3.5.1   Fáze rozmrazení  

 
Tato část je počátkem projektu, který ovlivní další fáze. Zde je důležité vypracovat 

počáteční analýzy, které jsou nutné ke změně systému. Společnost chce rozšířit svůj 

informační systém, který by řešil komisní prodej. Mělo by to být přes webovou stránku, 

která by byla podstránkou e-shopu. Firma v současnosti vlastní internetový obchod, který 
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si pronajímá jako hotové řešení od firmy Shoptet. Veškerý komisní prodej zapisuje do 

MS Excel, proto nyní usiluje o zefektivnění tohoto procesu. 

Vzhledem k tomu, že jde o budoucí přínos pro firmu, je nutné na začátku zkonzultovat 

změny s vedením firmy a provést analýzu současného stavu, ze které bude patrné, že je 

změna potřebná. Analýza rizik celého projektu zajistí případná opatření ke snížení nebo 

eliminování rizika při implementaci. Dalším krokem je informování zaměstnanců o 

průběhu implementace, o přínosech informačního systému a o změnách, které nastanou 

po realizaci. Agent upozorňuje na nadcházející školení zaměstnanců, protože 

s informačním systémem bude pracovat celá firma. V konečné fázi před implementací 

bude vytvořen grafický a strukturový návrh webového informačního systému, který bude 

pak předán vedení firmy ke schválení. 

 

4.4.3.6 Vlastní změna  

 
4.4.3.6.1    První fáze  

 
Firma nemá vlastní serverovnu, proto počátek změn začíná registrací domény a hostingu 

u vybrané hostingové společnosti. Je třeba také založit databázi, kam by se ukládala data 

týkající se nově přidávaného zboží komitentů. Dále je třeba zajistit vhodnou platformu 

pro řízení informačního systému. Hlavním kritériem je jednoduché rozhraní pro 

zaměstnance a komitenty k řízení skladových zásob a nastavování cen zboží, nízká cena, 

možnost další jazykové mutace. Bude kontaktována externí firma, která poskytuje tyto 

služby. Následně budou sjednány podmínky smlouvy, firma Sneakergallery podepíše 

smlouvu a externí firma dodá potřebné údaje k implementaci platformy. 

 

4.4.3.6.2    Druhá fáze 

 
Po výběru platformy dojde k instalaci. V této části přichází implementace změn a začíná 

práce na designu podle návrhu. Během realizace je nutné neustále hlídat responzivitu 

platformy, aby si mohli klienti zobrazit systém i na jiných zařízeních. Platforma musí být 

jednoduše vzhledově přizpůsobena pro budoucí použití, to je též součástí 

implementace. Po instalaci je nutné funkce přizpůsobit pro vlastní firemní potřebu. Jedná 
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se především o nastavování fakturačních údajů firmy, způsobů dodání, skladových řešení, 

vzorů dokladů, a informací, jaké údaje je nutné získat od komitenta a jak bude komitent 

vyplácen. 

 

4.4.3.6.3    Třetí fáze 

 
Poslední fáze bude školení, testování a optimalizace rychlosti systému. Doporučení práce 

je vytvoření krátkého videa nebo infografiky pro komitenty a zaměstnance, kde bude 

vysvětleno, jak daný systém funguje. Bude spuštěn testovací provoz pro vybrané osoby 

ve firmě. Ze zpětných vazeb pak bude systém optimalizován.  

 

4.4.3.7 Fáze zamrazení  

 
Fáze zamrazení je konečnou fází implementace, informační sytém je efektivní a 

bezproblémově funkční. V této fázi přichází i školení o používání systému pro všechny 

zaměstnance. Závěrem je předání kompletního řešení včetně technické dokumentace. 

 
4.4.3.8 Zhodnocení a verifikace dosažených výsledků 

 
V této fázi následuje kontrola, zda byly dosaženy cíle navrhovaných změn. Výsledky lze 

i finanční vyčíslit, například zvýšením prodeje nebo přírůstkem nových komitentů 

v databázi. Kromě těchto faktorů je možné ověřit spokojenost zaměstnanců nebo klientů 

s novým informačním systémem pomocí dotazníku. Tento dotazník by mohl sloužit 

v budoucnu jako odrazový můstek k dalším vylepšením systému. 

4.4.4 Metoda PERT  

 
Na rozdíl od metody kritické cesty, využívá metoda PERT pro stanovení doby trvání 

jednotlivých činností vážený průměr na základě optimistického, realistického a 

pesimistického odhadu. Na těchto principech je, pokud nelze s jistotou stanovit dobu 

trvání, postaven síťový graf. Využívá se v projektech, kde je podstatou změna, u které 

nelze předem stanovit, zda se nejedná o opakované akce. Pomocí těchto ukazatelů lze 

vypočítat dobu trvání: 
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Očekáváná doba trvání činnosti – střední hodnota              

!"# = %!" + 4 ∗ )!" + *!"
6  

Směrodatná odchylka  

,"# = *!" − %!"
6  

Rozptyl	

,#"# = (*!" − %!"6 )# 

a = optimistický odhad  b = pesimistický odhad m = realistický odhad (17) 

4.4.5 Časová analýza změn 

 
Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny ve dnech, celková doba trvání zavedení 

nového řešení informačního systému by měla trvat 151,33 dní. Jelikož se jedná o rozšíření 

stávajícího systému, je možné, aby nějaké činnosti začaly dříve, a nemusí být ani závislé 

na předcházející činnosti. Pro efektivnější eliminaci chyb se doporučuje pracovat podle 

na sebe navazujících činností.  

Analýza změna je zpracována metodou PERT, a to za pomoci uzlově orientovaného 

síťového grafu, díky kterému bylo možné určit kritickou cestu celého projektu spolu se 

střední dobou trvání.  

 

Obrázek 33: Výpočet uzlů (17) 



 87 

 
Kritická cesta je nejdelší cesta z počátečního do koncového bodu grafu. V tomto 

případě se kritická cesta skládá z následujících po sobě jdoucích činností: 

A – B – D – E – F – H – I – J – K – N – O – Q – R – S – T 

Po zapsání hodnot a zjištění kritické cesty byla vypočítána délka trvání celého 

projektu na 151,33 dní.  
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Obrázek 34: PERT (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 35: Síťový graf č.1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 36: Síťový graf č.2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4.6 Ekonomické náklady 

 
V této části budou vyčísleny ekonomické náklady na implementaci tohoto informačního 

systému. Výsledná cena za jednotlivé činnosti není fixní, v průběhu realizace projektu se 

mohou vyskytnout problémy, které mohou ovlivnit cenu určité položky nebo celkovou 

dobu implementace. Pokud se doba implementace prodlouží, může dojít ke zvýšení 

finální ceny realizace projektu. 

 
Tabulka 5: Ekonomické náklady IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název činnost Počet hodin Hodinová 
sazba Cena 

Prvotní analýza 
a konzultace 48 200 Kč 9 600 Kč 

Grafický návrh 96 350 Kč 33 600 Kč 

Strukturový návrh 96 350 Kč 33 600 Kč 

Vývoj IS 504 450 Kč 226 800 Kč 

Školení uživatelů 8 150 Kč 1 200 Kč 

CELKEM 752  304 800 Kč 
 

 
 
4.4.7 Přínosy informačního systému pro komisní prodej 

 

Hlavními přínosy informačního systému pro Sneakergallery jsou zvýšení efektivity 

komisního prodeje a větší produktivita zaměstnanců. Pokud by byl tento IS zaveden, 

zaměstnanec by se nemusel zabývat zdlouhavými administrativními pracemi a svůj čas 

by mohl věnovat jiné práci. Na rozdíl od současného postupu, kde se veškeré věci zapisují 

do MS Excel, by tento systém byl schopný přijmout více komisních prodejů, s čímž se 

spojuje i zvýšení množství dodavatelů a tedy také zvýšení tržeb. Firma získá přehled o 

svých komitentech a komisním zboží v jednom komplexním systému. 
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4.5 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 
 

V této závěrečné kapitole diplomové práce budou shrnuty celkové ekonomické náklady 

za všechny tři návrhy na změny stávajícího informačního systému ve společnosti 

Sneakergallery. Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH. 

 

4.5.1 Souhrn finančních nákladu jednotlivých návrhů 

 
Jako první bylo navrženo řešení pro zvýšení bezpečnosti informačního systému 

společnosti, a byly vybrány programy, které by byly schopny eliminovat tuto hrozbu. Na 

implementaci firma nepotřebuje žádnou externí IT firmu, a tedy ušetří za náklady na 

implementaci. Po výběru doporučených softwarů finanční náklady na toto odvětví 

vychází na 2 780 Kč 
 
                    Tabulka 6: Ekonomické náklady na bezpečnost IS (Zdroj: 12, 13) 

Software Cena na rok Roční náklady 

Clean my Mac X 1 572 Kč 1 572 Kč 

Eset NOD32 1 208Kč 1 208 Kč 

Celkem  2 780 Kč 

 

 
Druhým návrhem bylo zlepšení komunikace se zákazníky, kde firma využila nabízený 

produkt Smartsupp, který je dostupný na všech e-shopech od společnosti Shoptet. Tento 

produkt je volně dostupný a na implementaci také není třeba žádná externí firma, návod 

na implementaci je k dispozici přímo na webu Shoptetu. Aplikace Smartsupp stojí 990 Kč 

při jednorázové koupi.  
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           Tabulka 7: Ekonomické náklady na Smartsupp (Zdroj: 15) 

Celkem  990 Kč 

 

Posledním návrhem, a také ekonomicky nejnákladnějším, bylo zavedení nového 

informačního systému pro komisní prodej. Jak už bylo zmíněno, u návrhu informačního 

systému nejsou ceny fixní z důvodu možných problémů, které mohou nastat při realizaci. 

Pro implementaci informačního systému byl zvolený server od webhostingové firmy 

Wedos Internet. Cena tohoto serveru činní 34 320 Kč ročně. V této ceně je zahrnuta 

správa serveru, která má na starost bezpečnost, aktualizace a zálohy, díky čemuž firma 

Sneakergallery nemusí najímat externího IT specialistu, který by se o server staral.  

 
Tabulka 8: Ekonomické náklady IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název činnost Počet hodin Hodinová 
sazba Cena 

Prvotní analýza 
a konzultace 48 200 Kč 9 600 Kč 

Grafický návrh 96 350 Kč 33 600 Kč 

Strukturový návrh 96 350 Kč 33 600 Kč 

Vývoj IS 504 450 Kč 226 800 Kč 

Školení uživatelů 8 150 Kč 1 200 Kč 

CELKEM 752  304 800 Kč 
 

 

 

Doplněk Cena na rok Jednorázová cena 

Smartsupp 0 Kč 990 Kč 



 94 

4.5.2 Celkové ekonomické zhodnocení  

 

V této části budou shrnuty veškeré finanční náklady na nové návrhy pro změnu 

informačního systému.  

 
Tabulka 9: Celkové ekonomické náklady IS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Celkové počáteční finanční náklady společnosti Sneakergallery jsou 342 890 Kč bez 

DPH, tuto částku firma zaplatí v pouze v počátky implementace informačního systému. 

V této částce jsou zahrnuty dvě položky, které předplácí rok dopředu, to je bezpečnostní 

software a serverové řešení pro informační systém. Celková cena za tyto dvě položky je 

37 100 Kč, kterou bude firma hradit každý rok.  

 

4.6 Přínosy navrhovaných změn 
 

Část přínosu navrhovaných změn bude uvedena přínosy pro firmu. Cílem této kapitoly je 

poskytnout celkový přehled o tom, v jakých částech by mělo dojít ke zlepšení chodu 

stávajícího informačního systému a řízení podniku po implementaci navrhovaných změn.  

Položka Cena 

Bezpečnost informačního systému 2780 Kč 

Komunikace se zákazníky 990 Kč 

Implementace informačního systému 304 800 Kč 

Serverové řešení pro informační systém  34 320 Kč 

Celkem 342 890 Kč 
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4.6.1 Z finančního hlediska 

 
Díky fungování nových návrhů na změnu, jako je Smartsupp pro komunikaci se 

zákazníky a informační systém pro komisní prodej, může firma získat nejen nové 

potencionální zákazníky, ale především vyšší obrat. Z hlediska interních přínosů může 

pomocí Smartsupp společnost sledovat spokojenost zákazníků, kterou lze měřit pomocí 

Google Analytics. Díky tomu může firma upravovat svou obchodní strategii a postupně 

budovat silnou značku. Nový informační systém pro komisní prodej by firmě přinesl lepší 

přehled o stavu skladu a komitentech.  

 

4.6.2 Z nefinančního hlediska 

 
Jako nefinanční přínos lze brát zlepšení bezpečnosti informačního systému. Firma bude 

mít menší počet úspěšných kybernetických útoků na informační systém. Dalším 

nefinančním přínosem může být i systém na komisní prodej. Pomocí tohoto systému 

firma dosáhne úspory času pro zaměstnance, kteří se pak mohou věnovat jiným úkolům 

ve firmě. 

 

4.6.3 Z kvalitativního hlediska 

 

Díky informačnímu systému bude mít firma přehled o svých komitentech a komisním 

zboží. Velkým přínosem bude přehledná skladová evidence, díky které budou mít 

zaměstnanci přehled, jaké zboží patří komitentovi a jaké zboží náleží firmě. 

 

4.6.4 Ekonomické přínosy  

Velkým přínosem IS je přehled stavu skladu, díky kterému zaměstnanci vědí, zda se 

objednané zboží nachází ve skladu na prodejně, nebo musí teprve přijít od komitenta. 

Pomocí systému mohou s přehledem sledovat, kde se dané zboží nachází a mít přehled o 

tom, jaké zboží firma vlastní a jaké je v komisním prodeji. Proti stávajícímu stavu, kdy 

se u některých produktů na skladě ani nevědělo, zda patří firmě nebo komitentovi, a 

zjistilo se to až u přípravy zásilky na expedici, je stav skladu nyní přehledně veden 

elektronicky. Tento způsob evidence eliminuje riziko odeslání špatného komisního zboží 
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a vyplácení špatného komitenta. Navrhovaný sytém ukazuje, čí produkt se prodal, a 

nemůže proto při vyplácení komitenta dojít k chybě. Navrhované změny v podniku, ať 

už se jedná o zvýšení bezpečnosti informačního systému, lepší komunikaci se zákazníky 

nebo informační systém pro komisní prodej, podporují cíl Sneakergallery, kterým je 

maximalizovat zisk, získat nové zákazníky a vytvořit silnou značku.  

Při zavedení informačního systému pro komisní prodej může firma odhadem ušetřit 

přibližně 2 hodiny práce denně. Jestliže hodinová mzda zaměstnance činní 150 Kč a tuto 

činnost mají na starost 2 zaměstnanci, kteří mají 8hodinovou směnu, pak v roce 2021 při 

252 pracovních dnech firma ušetří 504 hodin pracovního času. Pokud bude zaveden tento 

systém, firma průměrně ušetří na jednom zaměstnanci 75 600 Kč, při celkovém počtu 

2 zaměstnanců pak 151 200 Kč.  
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ZÁVĚR  

Tato diplomová práce byla věnována posouzení informačního sytému firmy a návrhům 

jeho změn. Práce byla realizována ve firmě Sneakergallery s.r.o., jejímž předmětem 

podnikání je maloobchodní prodej limitovaných oděvů, obuvi a módních doplňků. Práce 

byla rozdělena do tří částí. Nejprve se zaměřovala na teoretická východiska, ve kterých 

byly shrnuty metody zpracování, analýzy a potřebné pojmy, které souvisí s informačními 

systémy, například jaké typy informačních systému existují, jaké jsou jejích využití, dále 

byly v této části zmíněny vývojové diagramy. Vývojový diagram, přesněji EPC diagram, 

byl poté využit v návrhové části. Kromě teoretických východisek z oblasti informatiky 

byla v této části také shrnuta teorie analýz, která byla dále použita při analýzách 

současného stavu ve firmě. 

Druhá část práce se zabývala samotnou analýzou podniku a jejího stávajícího 

informačního systému. Nejdříve byla blíže představena firma Sneakergallery s.r.o. a její 

předmět podnikání, a poté byl na základě teoretických východisek a ve spolupráci s 

majitelem firmy analyzován její současný stav. Posouzení aktuálního stavu firmy bylo 

provedeno pomocí těchto analýz: SLEPT analýza, 7S analýza, SWOT analýza, Porterův 

model pěti sil, a také Zefis, který sloužil k auditu informačního systému firmy. Zefis 

portál analyzoval stav informačního systému, díky čemuž bylo možné odhalit nedostatky, 

jako je slabá bezpečnost a nízká efektivita stávajícího informačního systému. Výsledek 

těchto analýz sloužil jako podklad k výběru návrhu na změny informačního systému. 

Poslední část této diplomové práci byla věnována návrhu změn informačního systému. 

Celý proces návrhu byl po celou dobu konzultován s majitelem firmy, aby nový 

informační systém fungoval bezchybně. Cílem návrhu bylo zvýšení bezpečnosti 

informačního systému a komunikace se zákazníky, zejména ale systém pro komisní 

prodej, který byl hlavním požadavkem Sneakergallery. Díky systému má firma přehled 

v komitentech a skladovou evidenci. Pro lepší představu plánování návrhu byly některé 

fáze procesu doplněny vlastním grafickým návrhem systému a EPC diagramem. 

Společnost dala přednost řešení na míru oproti hotovému řešení. Na konec kapitoly bylo 

zpracováno také ekonomické zhodnocení, kde byly shrnuty veškeré finanční náklady za 

všechny tři řešení. Na závěr této diplomové práce byly zpracovány přínosy těchto změn. 
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