
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému a návrhom zmien 

v spoločnosti, ktorú som si vybral. V teoretickej časti sa zameriavam na vysvetlenie 

pojmov, ktoré budú v analytickej a praktickej časti využívané. Analytická časť sa zaoberá 

analýzou firmy a jej informačného systému. Jej výsledkom jej zistenie nedostatkov, na 

základe ktorých v poslednej časti navrhnem zmeny, ktorá by mali viesť k ich riešeniu. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the assessment of the information system and the proposal 

of changes in the company that I have chosen. In the theoretical part I focus on explaining 

the terms that will be used in the analytical and practical part. The analytical part deals 

with the analysis of the company and its information system. As a result, it identifies 

shortcomings, on basis of which I propose changes that should lead to their solution in 

the last part.  
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ÚVOD 

V dnešnej dobe sa každý človek denne stretne s množstvom užitočných aj neužitočných 

informácií. Užitočné informácie je potrebné zhromaždiť, udržať, spravovať či poskytnúť 

a na to slúžia informačné systémy, ktoré sú témou tejto bakalárskej práce. 

V práci bude konkrétne posúdený informačný systém firmy, ktorú som si vybral 

a navrhnuté zmeny na jeho zlepšenie. 

V prvej časti budú spracované teoretické východiska, ktoré poslúžia na pochopenie 

informačných systémov či analýz informačného systému a taktiež budú skvelým 

podkladom pre ďalšie časti a to konkrétne analytickú a návrhovú časť. 

V analytickej časti bude predstavená spoločnosť a následne bude zanalyzované jej 

vonkajšie a vnútorné prostredie pomocou vhodne zvolených analýz. Na záver analytickej 

časti bude predstavený informačný systém spoločnosti a posúdené jeho výhody 

či nedostatky. 

V poslednej časti budú na základe výsledkov analytickej časti navrhnuté riešenia, ktoré 

by mali viesť k zlepšeniu nedostatkov firmy a jej informačnému systému 

a k zefektívneniu práce v spoločnosti a ultimátne aj k zlepšeniu jej súčasného stavu. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom tejto práce je zanalyzovať súčasný stav firmy a informačného systému vybranej 

spoločnosti a následne navrhnúť zmeny smerujúce k zlepšeniu súčasného stavu 

a zefektívneniu práce zamestnancov a vedenia. 

Metodika a postupy spracovania práce sú rozdelené do troch častí. 

Prvá časť práce je teoretická a slúži k pochopeniu pojmov týkajúcich sa informačného 

systému a vybraných analýz, ktoré budú v práci využité. 

V analytickej časti bude predstavená spoločnosť a jej organizačná štruktúra. Pomocou 

analýzy 7S bude zhodnotené vnútorné prostredie firmy a pomocou Porterovej analýzy 5 

síl bude zanalyzované vonkajšie prostredie firmy. Výstupy týchto analýz sa zhrnú 

v tabuľke analýzy SWOT. Následne sa predstaví informačný systém a budú posúdené 

jeho výhody a nedostatky. 

V tretej, návrhovej časti, sa na základe výsledkov analýz navrhnú riešenia nedostatkov 

a informačného systému firmy, ktoré budú viesť k zlepšeniu týchto nedostatkov a budú 

viesť k zefektívneniu práce a zlepšeniu postavenia spoločnosti na trhu. Zároveň budú 

tieto riešenia pre lepšiu predstavu časovo a finančne zhodnotené. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto časti bakalárskej práce sú vysvetlené teoretické pojmy, ktoré sa budú 

v bakalárskej práci využívať a je potrebné poznať ich význam na pochopenie ďalších častí 

bakalárskej práce. 

 

1.1 Základné pojmy 

Táto kapitola teoretickej časti je zameraná na základné pojmy, ktoré treba chápať aby 

bolo možné vysvetliť pojem informačný systém, na ktorý je táto bakalárska práca 

zameraná. 

 

1.1.1 Dáta 

Dáta sú fakty získavané čítaním, pozorovaním, výpočtom či inými vyjadreniami faktov 

a poznatkov vo forme, ktorá je vhodná pre ďalšie spracovanie a prenášanie. Dáta teda 

chápeme ako skratkové označenie pre čísla, zvuk, obraz či iné zmyslové vnemy. (1) 

Z hľadiska práce s dátami je ich možné rozlišovať na: 

• Štruktúrované dáta – Zachytávajú fakty, pričom významným rysom je určitá 

štruktúra pri vytváraní a ukladaní dát. Vďaka tomuto uloženiu je potom možné 

ľahko vybrať len tie dáta, ktoré sú potrebné na riešenie určitého problému. 

• Neštruktúrované dáta – Nemajú danú štruktúru a z tohto dôvodu nie je ľahké 

vybrať konkrétne dáta na riešenie určitého problému. Sú vyjadrené ako tok bitov 

bez ďalšieho rozlíšenia, ako napríklad videozáznamy, zvukové nahrávky či 

textové dokumenty. (2) 

 

1.1.2 Informácia 

Pojem informácie je používaný v mnohých disciplínach a oboroch a preto existuje mnoho 

definícií tohto pojmu. S informáciami sa pracuje napríklad v oboroch ako komunikačné 

média, management či elektroinžinierstvo. Informácie sa však dajú definovať ako dáta, 
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ktoré prijímateľ vie spracovať a sú pre neho použiteľné a zrozumiteľné, pričom často 

je to ľudský mozog, ktorý prevádza dáta na informácie. (2) 

Každá informácia je teda údajom, no nie všetky dáta sú informáciou. Informáciou sa dáta 

stanú až v okamžiku, keď príjemcovi prinesú niečo nové. (1) 

Ako príklad by sa dala uviesť komunikácia s človekom v cudzom jazyku, ktorému 

nerozumie. Ak sa človeku odpovie na jeho otázku v jazyku, ktorému nerozumie, sú to pre 

neho len dáta z ktorých si nič nevezme. Keď sa mu však odpovie na jeho otázku v jeho 

materinskom jazyku a bude to pre neho niečo nové, pochopí to a z dát sa stane informácia. 

 

 

Obrázok 1:Vzťah obsahu dát a informácií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1)) 

 

1.1.3 Znalosť 

Znalosti sú chápané ako využitie relevantných informácií v praktickej činnosti. 

Informácia je výsledkom interpretácie dát na základe individuálnych schopností či hodnôt 

zatiaľ čo znalosť je výsledkom aktívneho učenia. Znalosti sú vytvárané zložitým 

systémom individuálne osvojovaných skúseností, faktov, vzťahov, hodnôt či 

myšlienkových procesov a významov. (1) 
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1.1.4 Systém 

Systémom sa rozumie usporiadaná množina prvkov spolu s ich vlastnosťami a vzťahmi 

medzi nimi, ktoré ako celok vykazujú určité vlastnosti. Je to teda množina prepojených 

prvkov ktoré spolupracujú tak, aby systém naplnil určitý účel. Znamená to, že aj keď 

každý jednotlivý prvok systému funguje efektívne a správne, no prvky nespolupracujú, 

systém svoj účel neplní. Tiež to znamená, že zmena jedného prvku sa dotkne aj ostatných 

prvkov. (3) 

 

1.2 Informačný systém 

Po vysvetlení základných pojmov ako informácia či systém, je možné prejsť 

k vysvetľovaniu pojmov zložitejších. V tejto kapitole je definovaný pojem informačný 

systém, jeho štruktúra a životný cyklus informačného systému. 

 

1.2.1 Čo je informačný systém? 

Ako už bolo spomenuté, systém je množina prepojených prvkov, ktoré plnia účel. 

Informačný systém je množina ľudí, technických prostriedkov a programov 

zabezpečujúcich zber, prenos, spracovanie či uchovávanie dát za účelom prezentácie 

informácií pre potreby užívateľov.  (3) 

 

1.2.2 Štruktúra informačného systému 

• Technické prostriedky (Hardware) – počítačové systémy a periférne jednotky 

rôzneho druhu, ktoré sú prepojené pomocou počítačovej siete a napojené na 

pamäťový subsystém pre prácu s veľkými objemami dát  

• Programové prostriedky (Software) – systémové programy riadiace chod 

počítača, prácu s dátami a komunikáciu počítača s reálnym svetom a aplikačné 

programy, riešiace rôzne úlohy pre rôznych užívateľov 

• Organizačné prostriedky (Orgware) – súbor nariadení a pravidiel, ktoré 

definujú ako využívať informačný systém 
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• Ľudia (Peopleware) – riešenie adaptácie a fungovania človeka v počítačovom 

prostredí, v ktorom sa nachádza 

• Reálny svet (legislatíva, normy..) – kontext informačného systému (4) 

 

 

Obrázok 2: Štruktúra informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (4)) 

 

1.2.3 Informačný systém z pohľadu architektúr 

• Globálna architektúra – základná schéma či idea informačného systému. Tvoria 

ju jednotlivé čiastkové bloky, ktoré predstavujú aplikácie, dátové základne 

a technické vybavenie. Čiastkové architektúry (funkčná, procesná..) sa 

zameriavajú na podrobnejšie návrhy informačného systému z rôznych hľadisiek 

• Funkčná architektúra – rozdeľuje informačný systém na subsystémy a skupiny 

funkcií postupnou dekompozíciou globálnej architektúry 

• Procesná architektúra – zameriava sa na popis budúceho stavu procesov 

v podniku za účelom čo najlepšej reakcie podniku na externé udalosti 
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• Technická (hardwarová) architektúra – určuje druhy a rozmiestnenie 

komunikačných a výpočetných prostriedkov, znázorňuje sa schémou 

• Technologická architektúra – spôsob spracovania aplikácií nadviazaný na 

definovanú technickú, dátovú a programovú architektúru 

• Dátová architektúra – návrh dátovej základne organizácie, zvolenie vhodného 

dátového modelu. Výsledkom dátovej architektúry je schéma všetkých databáz 

a ich viet v podobe diagramu s tabuľkami štruktúr viet  

• Programová (softwarová) architektúra – určuje z akých programov sa bude 

informačný systém skladať a aké medzi nimi budú väzby 

• Komunikačná architektúra – definuje vonkajšie rozhranie systému a jeho 

komunikáciu s okolím  

• Riadiaca architektúra – definuje pravidlá fungovania systému, dá sa tu zahrnúť 

orgware (5) 

 

Obrázok 3: Informačný systém z pohľadu architektúr 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (5)) 
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1.2.4 Informačné systémy z pohľadu úrovne riadenia 

 

 

Obrázok 4: Informačný systém z pohľadu úrovne riadenia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (5)) 

 

• EIS – systémy slúžiace vrcholovému vedeniu organizácie, väčšinou informácie 

z okolia organizácie obsahujúce účinné prostriedky na prezentáciu dát (trh, 

politická situácia) 

• MIS – systémy pre taktické a operatívne riadenie, vychádzajú z účtovných 

a ekonomických systémov a vytvárajú sumarizácie, agregácie a reporty 

• DSS – systémy pre podporu rozhodovania schopné vykonávať analýzy dát, slúžia 

strednému manažmentu 
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• TPS – transakčné systémy, slúžiace pre operatívne riadenie, zaisťujúce základné 

procesy v organizácii pomocou dávkového zhromažďovania dát firmy. Sú 

nástupcami dávkových systémov pre mechanizáciu agendových úloh ako mzdy či 

fakturácie (4) 

• OA – automatizácia administratívy pomocou textových editorov či elektronickej 

pošty, nasadené na všetkých úrovniach riadenia  

• CIM – počítačovo integrovaná výroba, ktorá priamo riadi technologické procesy 

• EDI – časť informačného zameraná na komunikáciu podniku s okolím, no nie na 

báze internetu. (5) 

 

1.2.5 Podnikové informačné systémy 

Podnikový informačný systém je typ informačného systému, ktorý sa využíva k podpore 

podnikových procesov efektívnym spracovávaním veľkého množstva dát, ktoré slúžia 

k analýze či podpore rozhodovania. (6) 

 

1.2.5.1 ERP (Enterprise Resource Planning)  

Informačný systém ERP je účinný nástroj, ktorý pokrýva plánovanie a riadenie hlavných 

podnikových procesov (zdrojov a ich transformáciu na výstupy) a to od operatívnej až po 

strategickú úroveň. Automatizuje a integruje podnikové procesy. ERP vytvára 

a sprístupňuje informácie v reálnom čase celému podniku, pričom je schopný 

spracovávať aj historické dáta. Funguje na architektúre klient/server. (7) 

 

Medzi tieto interné podnikové procesy patrí: 

• Logistika – výroba, nákup, skladovanie a predaj 

• Personalistika - ľudské zdroje 

• Financie podniku – účtovníctvo, mzdy... (6) 
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Podľa odborového a funkčného zamerania sa ERP delí na: 

• All-in-One – typ ERP systému schopný pokryť vyššie spomenuté všetky interné 

podnikové procesy. Vyznačuje sa vysokou úrovňou integrácie, no nízkou 

detailnou funkcionalitou a vysokými nákladmi na úpravu systému 

• Best-of-Breed – typ ERP systému orientovaný len na špecifické procesy či 

odbory. Vyznačuje sa detailnou funkcionalitou no oproti All-in-One sa ťažšie 

koordinujú procesy 

• Lite ERP – odľahčená verzia bežného ERP systému ideálna pre menšie či stredné 

firmy. Jeho výhodou je nízka cena, no keďže je lacný, chýbajú mu rôzne 

funkcionality, ktorými by bežný ERP systém disponoval. (7) 

 

1.2.5.2 CRM (Customer Relationship Management)  

CRM je podnikový informačný systém, ktorý sa zameriava na riadenie vzťahov so 

zákazníkmi. Udržiava informácie o zákazníkoch, zisťuje ich potreby a umožňuje s nimi 

obojstrannú komunikáciu. (6) 

CRM systém zabezpečuje procesy: 

• Online prístup k informáciám 

• Interakciu so zákazníkom 

• Udržanie kvality a funkcií ponúkaných produktov a služieb 

• Identifikáciu ceny a možnosť vytvorenia cenovej ponuky 

• Identifikáciu rozhodovania na strane zákazníka 

• Predikciu vývoja trhu (7) 

 

CRM systém je založený na 4 základných pravidlách: 

• Pravidlo zjednotenia – k zákazníkom je nutné vystupovať jednotne a informácie 

o nich musia poslúžiť celej firme. Znamená to, že zákazník by nemal nájsť na 

webovej stránke firmy iné informácie, než mu napríklad poskytne obchodník 

• Pravidlo integrácie – je treba zladiť informačné toky, ktoré putujú z firmy a do 

firmy všetkými CRM procesmi 



21 

 

• Pravidlo naplnenia – CRM je potrebné správne a pravidelne naplňovať údajmi 

pre správne fungovanie. To býva problém vo firmách, ktorý majú svoj prvý CRM 

systém, pretože údaje, ktorými potrebujú CRM naplniť, sa doteraz málokedy 

spracovávali a nie sú dostupné vo formalizovanej podobe. 

• Pravidlo segmentácie – každý zákazník tvorí samostatný tržný segment 

a potrebuje individuálnu starostlivosť 

 

1.2.5.3 SCM (Supply Chain Management) 

SCM je podnikový informačný systém, ktorý sa zameriava na riadenie dodávateľského 

reťazca. Predstavuje súbor nástrojov a procesov, ktoré slúžia k optimalizácii riadenia a 

efektivity prevádzky prvkov dodávateľského reťazca s ohľadom na koncového 

zákazníka. Podporuje napríklad aj určenie optimálnej lokality a formy dodávateľského 

reťazca. 

SCM však neslúži len firme, ktorá ním disponuje. Zákazníkom ponúka trvalé 

informovanie o stave objednávky či zníženie pravdepodobnosti výskytu meškania alebo 

nekompletnej dodávky. Partnerom v reťazci SCM ponúka zlepšenie riadenia v rámci 

celého procesu, možnosť automatizácie nákupných činností či možnosť zdieľania 

informácií o stave objednávky s partnermi, čím zvyšuje kooperáciu a dôveru medzi 

partnermi. (6) 

 

1.2.5.4 MIS (Management Information System) a BI (Business Intelligence) 

Dáta uložené v ERP, CRM či SCM sú použiteľné pre lepšie rozhodovanie v podniku, no 

často však nie sú spracované tak, aby ich manažéri mohli ľahko využiť na rozhodovanie 

v podniku. Na to slúži informačný systém manažmentu MIS, ktorý ponúkajú agregované 

dáta za dlhšie časové obdobie z týchto systémov formou tabuliek a grafov, ktoré 

zachycujú trendy či rôzne korelácie. (6) 

V súvislosti s využitím analytických a reportovacích nástrojov sa využíva aj termín 

Business Intelligence (BI). BI sa však väčšinou sústreďuje na analýzu zákazníkov 

a produktov, zatiaľ čo MIS sa sústreďuje na analýzu podniku ako celku. (7) 
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1.2.5.5 Životný cyklus informačného systému 

Životný cyklus informačného systému je tvorený jeho životnými fázami, ktoré popisujú 

jeho život od narodenia po smrť. Kľúčové etapy životného cyklu sú: 

• Predanalytická fáza – špecifikácia požiadaviek na systém. V tejto fáze sa taktiež 

analyzuje, či požiadavky na systém sú reálne a či by bolo možné takýto systém 

vytvoriť 

• Analýza – modelovanie budúceho systému na konceptuálnej úrovni 

• Návrh – modelovanie budúceho systému na technologickej úrovni. Špecifikácie 

systému sa prevádzajú na stále detailnejšie schémy 

• Vývoj systému – tvorba a testovanie počítačového softwaru 

• Implementácia systému – uvedenie systému do prevádzky, migrácia dát zo 

starého informačného systému, školenie užívateľov 

• Správa a údržba systému –najdlhšia fáza životného cyklu. Informačný systém 

je potrebné udržiavať a spravovať priebežne popri jeho používaní, aby bol 

aktuálny. Jedná sa hlavne o odstraňovanie závad či úpravu systému (napríklad 

pridanie nových funkcionalít) podľa nových požiadaviek uživateľov  (1) 

 

Obrázok 5: Životný cyklus informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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1.2.6 Stratégia zavedenia informačného systému 

Informačný systém je potrebné do podniku zaviesť. Je potrebné migrovať dáta zo starého 

informačného systému a taktiež zaškoliť pracovníkov na prácu s novým. Práca s ním 

nemusí byť hneď podľa požiadaviek firmy a tak je potrebné ho aj otestovať. Preto pre 

zavedenie informačného systému existujú nasledujúce stratégie: 

• Súbežná – zároveň sa pracuje so starým a novým informačným systémom, 

pokiaľ nový systém nepracuje dostatočne spoľahlivo. Táto stratégia je celkom 

náročná, pretože užívatelia systému musia zadávať dáta do oboch systémov 

a porovnávať nové výsledky so starými. 

• Pilotná – systém sa zavedie len v jednom oddelení či pobočke, kde sa overí jeho 

funkcionalita. Po úspešnom overení sa zavedie v celej firme. 

• Postupná – systém sa zavádza postupne. Najprv sa zavedú jeho hlavné časti 

a potom vedľajšie. Používa sa u rozsiahlych systémov a stratégia zavedenia musí 

byť dobre naplánovaná. 

• Nárazová – starý systém sa ukončí a hneď sa zavedie nový. Počas premeny na 

nový systém sa nepracuje, takže prebieha väčšinou cez víkend. Táto stratégia sa 

využíva väčšinou keď nie je možné pracovať v oboch systémoch naraz. (1) 

 

1.3 Strategické analýzy 

V tejto kapitole sú popísané strategické analýzy využité v  bakalárskej práci na analýzu 

firmy či informačného systému spoločnosti. 

Cieľom strategických analýz je odhaliť rozhodujúce faktory podmieňujúce úspech firmy 

pri realizácii jej stratégie. (8) 

 

1.3.1 Analýza 7S 

Prvou využitou analýzou je analýza vnútorného prostredia metódou 7S. Táto analýza bola 

vyvinutá poradenskou firmou „McKinsey“. Táto analýza sleduje 7 základných faktorov, 

ktorá sa vzájomne podmieňujú a ovplyvňujú a dokopy rozhodujú o tom, ako bude 

vytýčená stratégia naplnená: 



24 

 

• Stratégia (Strategy) – vyjadruje, akým spôsobom sa firma dlhodobo snaží 

dosiahnuť svoj cieľ. 

• Štruktúra (Structure) – obsahová a funkčná náplň organizačného usporiadania 

spoločnosti 

• Systémy (Systems) – prostriedky a systémy, ktoré slúžia riadeniu (napríklad 

komunikačné či informačné) 

• Štýl vedenia (Style) – vyjadruje, ako management pristupuje k vedeniu 

zamestnancov a riešeniu problémov 

• Spolupracovníci (Staff) – vzťahy, funkcie, schopnosti či motivácie rádových aj 

riadiacich pracovníkov 

• Schopnosti (Skills) – definujú profesionálnu zdatnosť pracovného kolektívu 

• Zdieľané hodnoty (Shared values) – idey a princípy rešpektované pracovníkmi 

a firmou (8) 

 

Obrázok 6: Model 7S firmy McKinsey 

(Zdroj: (9)) 
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1.3.2 Porterova analýza 5 síl 

Druhou analýzou využitou v bakalárskej práci je analýza vonkajšieho prostredia, ktorá sa 

nazýva Porterova analýza 5 síl. 

Analýza slúži na zmapovanie konkurenčnej pozície firmy v odvetví a je dobre využiteľná 

aj pre analýzu marketingu. Vychádza predpokladu, že konkurenčná pozícia firmy je 

určená pôsobením 5 síl: 

• Rivalita medzi podnikmi v konkurenčnom odvetví – určuje, aký silný je 

konkurenčný boj medzi konkurentmi a v čom je firma lepšia či slabšia oproti 

konkurentom 

• Hrozba vstupu nového konkurenta – určuje, ako ľahké je pre konkurenta 

vstúpiť na trh, v ktorom firma pôsobí a čo to obnáša 

• Hrozba substitúcie  - určuje, ako ľahko môže byť produkt či služba ponúkaná 

firmou nahradená alternatívnou položkou 

• Vyjednávacia sila dodávateľov – určuje, do akej miery môžu dodávatelia 

určovať cenu produktu či služby, ktorú od nich kupujeme. Ak sa jedná 

o monopolného dodávateľa, prirodzene bude sila vysoká, pretože nemáme veľa 

alternatívnych firiem, od ktorých by sme produkt či službu kupovali 

• Vyjednávacia sila odberateľov – určuje, do akej miery môžu zákazníci 

vyjednávať o cene. Princíp je rovnaký ako pri sile vyššie. Ak je firma, ktorá 

produkt predáva, nová na trhu a má veľa konkurenciu, nemôže si ľahko určiť cenu 

služby či produktu, ktorý predáva. (10) 

 

1.3.3 SWOT analýza  

Treťou analýzou využitou v bakalárskej práci je SWOT analýza. Je to jedna 

z najvyužívanejších analytických metód, ktorá analyzovanej firme popisuje: 

• Silné stránky – popisujú, čo firma v porovnaní s konkurentmi robí lepšie, či ju 

od nich odlišuje. Spolu so slabými stránkami sa jedná o faktory vo vnútri firmy 

(interné faktory) 

• Slabé stránky – definujú, v čom firma zaostáva a v čom by sa mohla zlepšiť, 

aby bola viac konkurencieschopná.  
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• Príležitosti – šance na pozitívny prínos do firmy, pokiaľ ich firma využije. 

Spolu s hrozbami sa jedná sa o situácie mimo firmy, napríklad pri vývoji trhu či 

technológie (externé faktory). 

• Hrozby – situácie, ktoré by mohli nastať a ohroziť firmu. Je potrebné na nich 

byť pripravený ak by nastali, je však ideálne sa im vyhnúť.  (11) 

 

 

Obrázok 7: Matica SWOT analýzy 

                                                       (Zdroj: (12)) 
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1.3.4 Analýza informačného systému ZEFIS 

Poslednou analýzou využitou v bakalárskej práci je analýza ZEFIS. ZEFIS je analýzou 

prebiehajúcou na portáli ZEFIS, ktorý je elektronickým konzultantom a napomáha 

zlepšiť efektívnosť fungovania firmy a jej informačného systému. Pomocou dotazníkov 

pomáha nájsť kľúčové nedostatky vo firme či jej informačnom systéme a vyhodnotí, ako 

ich zlepšiť. Systém taktiež ponúka možnosť porovnania výsledkov s inými firmami 

v rovnakom odvetví. 

V bakalárskej práci je táto analýza využitá na posúdenie efektívnosti informačného 

systému a bezpečnosti. Efektívnosť predstavuje, ako je informačný systém správne 

zvolený, nastavený a využívaný. Bezpečnosť posudzuje rizikové oblasti, kde by mohlo 

dôjsť k hrozbám. Nie je riešená len pre informačný systém, ale pre celú firmu, vrátane 

všetkých procesov a systémov. (13) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

V nasledujúcej kapitole bude predstavená spoločnosť, jej predmet podnikania, 

organizačná štruktúra, jej informačný systém či iné informácie, pomocou ktorých si bude 

možné vytvoriť obraz o firme. Taktiež v tejto kapitole bude firma zanalyzovaná  pomocou 

analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia, analýzou SWOT a analýzou ZEFIS, na 

základe ktorých budú navrhnuté riešenia na zlepšenie jej súčasného stavu. 

 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Z dôvodu rozhodnutia vedenia nie je možné v tejto práci uvádzať názov firmy, pretože sa 

v bakalárskej práci pracuje s citlivými údajmi o spoločnosti a mohla by sa tak dostať do 

konkurenčnej nevýhody. V práci bude teda firma označovaná ako „XYZ“. 

Spoločnosť XYZ je menšia česká firma, ktorá vznikla v polovičke roku 2020. Je to teda 

nová rozrastajúca sa firma (start-up), ktorej činnosť sa dá rozdeliť podľa vzťahov B2B 

(business to business) a B2C (business to customer). 

B2B činnosť spočíva v budovaní či rozvíjaní obchodného oddelenia firiem. Vytvára 

obchodné oddelenie od základu a po celú dobu dokáže zastúpiť činnosť externej 

distribúcie. Tam, kde už firma vlastné obchodné oddelenie má, vybraná spoločnosť 

analyzuje a vylepšuje obchodné procesy a intenzívne pracuje s obchodným tímom tak, 

aby maximalizovali výkon a pracovné nasadenie pomocou individuálnej práce 

s obchodníkmi a prenášania poznatkov z praxe.  

B2C činnosť spočíva v predaji produktov firiem, u ktorej zastupuje obchodné oddelenie. 

Firma spolupracuje s call centrom, ktoré telefonuje zákazníkom s ponukou produktov 

firmy, ktorej zastupuje obchodné oddelenie. Ak by nejaký zákazník mal záujem o daný 

produkt, informujú opisovanú firmu. Firma osobne či telefonicky kontaktuje zákazníka 

a ďalej sprostredkuje informácie, ktoré by zákazníka mohli zaujímať a mohli by viesť 

k úspešnému predaju. Ak firma má povolenie, využíva aj podomový predaj. 
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Vybraná spoločnosť z veľkej časti zamestnáva študentov alebo čerstvých absolventov 

s nadšením pre obchod a vedenie. Má bezplatný intenzívny tréningový program, kde 

prepája teóriu s praxou v predaji. Pomáha čerstvým zamestnancom získať potrebné 

skúsenosti a schopnosti k naštartovaní ich kariéry, počas ktorého si už vedia zarobiť. 

V teréne sa potom môžu oprieť na seniorského kolegu, ktorý im názorne ukáže, ako 

získané znalosti uplatnia v reálnej situácii. Úspešní absolventi získavajú možnosť 

dlhodobej spolupráce. 

 

2.2 Analýza vnútorného prostredia spoločnosti 

V tejto časti bude analyzované vnútorné prostredie spoločnosti XYZ pomocou 7S analýzy 

a taktiež aj software a hardware firmy. 

 

2.2.1 Analýza 7S 

2.2.1.1  Stratégia 

Stratégia spoločnosti spočíva v pravidelnom prieskume trhu a hľadaní nových klientov, 

aby sa firma rozrástla. Vedenie firmy má s obchodom bohaté skúsenosti, ktoré sa 

pomocou svojich zamestnancov snaží posúvať ďalej a pomáhať tak obchodným 

oddeleniam svojich klientov. Zároveň sa spoločnosť snaží neustále inovovať, aby mohli 

ponúknuť svojim zákazníkom čo najefektívnejšie a najmodernejšie riešenia. 

2.2.1.2 Štruktúra 

Spoločnosť má riaditeľa a riaditeľku, ktorí sú zároveň majiteľmi. Riaditeľ sa špecializuje 

na B2B a má pod sebou dvoch zamestnancov, ktorí mu pomáhajú nadviazať spolupráce 

s inými firmami. Riaditeľka sa špecializuje na B2C a má pod sebou šiestich 

zamestnancov, ktorí sa venujú obchodu a stýkajú sa so zákazníkmi osobne či telefonicky.  

Keďže je firma ešte pomerne nová a nezamestnáva veľa zamestnancov, na záležitosti 

mimo predmetu podnikania ako napríklad účtovníctvo zatiaľ v tomto prípade využíva 

externistov. 
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Obrázok 8: Organizačná štruktúra spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2.2.1.3 Systémy 

Firma ako informačný systém využíva zdieľanú online Microsoft Excel tabuľku, ku ktorej 

má prístup každý zamestnanec. Zhromažďuje tam informácie o zákazníkoch, 

zamestnancoch a údaje o interakciách so zákazníkmi, či už typ interakcie (hovor/ osobne) 

alebo jej dĺžku. Zamestnanci medzi sebou komunikujú pomocou Microsoft Teams.  

2.2.1.4 Štýl vedenia 

Vedenie firmy sa snaží v spoločnosti vytvoriť uvoľnenú atmosféru, kde každý 

zamestnanec má právo vyjadriť svoj názor či návrh na zlepšenie, pretože každý 

zamestnanec má podiel na rozvoji spoločnosti. 

2.2.1.5 Spolupracovníci 

Keďže noví zamestnanci najprv prechádzajú zaškoľovaním, kde seniorskí kolegovia či 

vedenie zdieľajú svoje skúsenosti a postrehy s čerstvými zamestnancami, prirodzene sa 

zoceľujú vzťahy. Kolegovia sa tak poznajú už pred tým, ako reálne nastúpia do práce. 

Keďže je spoločnosť XYZ start-up a nemá veľa zamestnancov, všetci sa dobre poznajú, 

čo do kolektívu prináša priateľskú atmosféru. 
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2.2.1.6 Schopnosti 

Zamestnanci disponujú teoretickými poznatkami či praktickými skúsenosťami z oblasti 

obchodu a vedenia, ktoré sa neustále rozširujú. Zamestnanci z B2C sféry zákazníkov 

vedia očariť ich príjemným vystupovaním a skvelou prezentáciou produktov. Pracovníci 

z B2B sféry majú široké znalosti a skúsenosti týkajúce sa fungovania obchodných 

oddelení vo firmách. Vedia, čo treba zefektívniť, aby obchodné oddelenie napredovalo 

a poznatky sú schopní prenášať na jednotlivých zamestnancov klientskej firmy. 

2.2.1.7 Zdieľané hodnoty 

Spoločnosť si zakladá na priateľskej atmosfére, kde sa každý na seba môže obrátiť. Snaží 

sa motivovať šikovných zamestnancov odmenami a to hlavne pre to, že úspech firmy 

spočíva v každom jednom zamestnancovi. Firma si taktiež zakladá na dôkladnom 

a profesionálnom prístupe ku klientom. Spokojný klient  = spokojná spoločnosť. 

 

2.2.2 Hardware 

Spoločnosť XYZ disponuje dvoma firemnými notebookmi, ktoré prislúchajú vedeniu 

a ôsmimi firemnými notebookmi pre zamestnancov. Firma taktiež disponuje sieťovou 

tlačiarňou. 

2.2.3 Software 

Na firemných notebookoch je nainštalovaný operačný systém Windows 10, ktorý je 

chránený antivírovou ochranou ESET Internet Security. Vo firme je neustále využívaný 

Microsoft 365 Business Standard, čo je najdôležitejší software vo firme, pretože ponúka 

rôzne funkcionality, no hlavne vďaka jeho nástrojom Microsoft Excel a Microsoft Teams. 

Pomocou Microsoft Teams je zaistená komunikácia medzi zamestnancami spoločnosti 

a online zdieľaná Microsoft Excel tabuľka slúži ako informačný systém. Spoločnosť 

disponuje aj jednoduchou internetovou webstránkou, kde si môžu zákazníci pozrieť 

všetky základné informácie o firme vrátane kontaktu na vedenie. Chýba tam však cenník 

služieb a referencie klientov. 
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2.3 Analýza vonkajšieho prostredia spoločnosti 

Vonkajšie prostredie spoločnosti definuje jeho súčasná situácia na trhu a jeho 

konkurenčné prostredie. Na jeho analýzu bola zvolená Porterova analýza piatich síl, 

ktorá, by mala poskytnúť dobrý obraz o tom, v čom firma exceluje a v čom zaostáva. 

 

2.3.1 Porterova analýza piatich síl  

2.3.1.1 Rivalita medzi podnikmi v konkurenčnom odvetví 

Spoločnosť XYZ prišla s relatívne originálnym plánom, ako preraziť na trhu. Vedenie 

firmy má s obchodovaním a vedním dlhodobé skúsenosti. Vedia, ako viesť obchodné 

oddelenia firiem, aby dosahovalo požadovaných výsledkov. Tieto poznatky posúvajú 

svojim zamestnancom, aby dokázali profesionálne komunikovať so zákazníkmi 

a dosiahnuť požadovaného cieľa. Vzhľadom na tento originálny nápad a odborné 

znalosti, má firma malú konkurenciu. Keďže firma zastupuje obchodné oddelenia firiem 

a predáva ich produkty či služby, samozrejme by sa dalo považovať za konkurenciu iný 

podnik, ktoré predáva podobné produkty, no takáto firma nie je priamym konkurentom 

spoločnosti XYZ, ale klientskej spoločnosti, pretože tam môžu nastávať rozdiely v kvalite 

produktov, efektivite výroby a podobne. Toto však spoločnosť XYZ už neovplyvňuje 

a sústreďuje sa len na predaj týchto výrobkov a preto je konkurencia firmy malá. 

2.3.1.2 Hrozba vstupu nového konkurenta 

Ako už bolo spomenuté, firma XYZ prišla s relatívne originálnym nápadom. Je 

pravdepodobné, že časom konkurencia príde. Založiť a viesť takýto podnik však nie je 

také jednoduché. Zakladatelia spoločnosti musia mať dlhoročné skúsenosti s obchodom 

a vedením, ktoré musia prenášať na zamestnancov, ktorí to zas musia zužitkovať v praxi. 

Nie je to jednoduchý koncept a trvá to dlhší čas, preto sa firma XYZ v blízkej budúcnosti 

konkurencie neobáva. 

2.3.1.3 Hrozba substitúcie 

Hrozba substitúcie je nízka vzhľadom na to, že firma XYZ ponúka služby, ktoré budú 

potrebné vždy aspoň do určitej miery. Aj keď by nastala pomerne nereálna situácia, 

v ktorej by každá firma mala vlastné obchodné oddelenie a bola by sebestačná 
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v predávaní svojich produktov, spoločnosť XYZ by sa v takomto prípade vedela sústrediť 

hlavne na B2B sféru, teda na poradenskú činnosť. Bohaté skúsenosti budú mať vždy 

veľkú hodnotu. 

2.3.1.4 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Spoločnosť poskytuje služby. Nevyrába výrobky a ani nepredáva vlastné výrobky, preto 

nie je závislá na dodávateľoch tak, ako výrobné firmy. Je závislá len na dodávateľoch 

elektriny, internetu či podobných základných potrieb, preto vyjednávacia sila 

dodávateľov je nízka. 

2.3.1.5 Vyjednávacia sila odberateľov 

Vzhľadom na to, že spoločnosť XYZ je start-up, aj napriek tomu, že vo vedení sú skúsení 

obchodníci a vodcovia s dobrým menom, firma ako taká ešte nemá vybudovanú povesť. 

Spoločnosť získava pracovné príležitosti v súčasnosti hlavne vďaka kontaktom vedenia, 

ktoré nadobudli v minulosti. V takýchto príležitostiach si firma XYZ nemusí nič 

dokazovať a bude jej od strany klienta prejavená dôvera. Ak sa však ale firma dostane 

k pracovnej príležitosti u klienta, ktorý bude skeptický voči reálnemu prínosu spoločnosti 

XYZ skrz to, že je firma start-up a ešte nemá vybudované meno, spoločnosť 

pravdepodobne bude musieť robiť ústupky až kým si dobré meno nevybuduje. 

Rozrastaniu firmy by napomohla väčšia investícia do reklám, pretože jej momentálna 

investícia do propagácie je minimálna a spoločnosť sa spolieha hlavne na nové pracovné 

príležitosti pomocou kontaktov vedenia. Vyjednávacia sila odberateľov je teda aspoň 

dočasne vysoká. 

 

2.4 SWOT analýza firmy 

Ak chce firma vedieť, čo robí dobre a prečo je spoločnosť na trhu silná a naopak, v čom 

zaostáva a mala by sa zdokonaľovať, výborným postupom na zistenie týchto hodnôt je 

SWOT analýza. Nie len, že ukazuje jej postavenie v prítomnosti, pozerá sa aj do 

budúcnosti a to konkrétne na jej príležitosti, ktorých by sa mala chopiť a aj na hrozby, 

ktorým by sa mala vyhnúť. SWOT analýza bola zostavená na základe prechádzajúcich 

analýz, kde boli jednotlivé položky tabuľky vysvetlené.  
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Tabuľka 1: SWOT analýza spoločnosti 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

VNÚTORNÉ 

PROSTREDIE 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Originálny podnikateľský 

plán rozdelený na B2B 

a B2C 

• Bohaté skúsenosti a 

kontakty vedenia 

• Zamestnanci kvalifikovaní 

vďaka intenzívnemu 

školeniu vedeného firmou 

 

• Nevybudované meno, 

firma je v rozvoji 

• Neefektívny informačný 

systém 

• Málo zamestnancov, 

veľa externistov 

 

 

 

 

VONKAJŠIE 

PROSTREDIE 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Nábor zamestnancov 

a rozvoj spoločnosti 

• Investícia do reklamy, 

získanie nových klientov 

• Zefektívnenie 

informačného systému 

• zákazníci nebudú s 

výsledkami služieb 

spokojní 

• zvyšovanie konkurencie 

 

 

2.5 Analýza informačného systému 

Informačný systém vo firme je v dnešnej dobe nutnosť, pretože má mnoho užitočných 

funkcionalít, no hlavne je to výborný spôsob na uloženie dát či vymieňanie informácií 

medzi zamestnancami. V tejto časti bude spracovaná jeho analýza. 

2.5.1 Popis a štruktúra informačného systému 

Ako informačný systém firmy je využívaná online Microsoft Excel tabuľka, ku ktorej 

majú prístup všetci zamestnanci. Má väčšinu vlastností bežnej excelovskej tabuľky od 

používania rôznych vzorcov, vytvárania grafov, filtrácie dát až po automatizáciu 



35 

 

pomocou makier. V systéme je možné zobraziť si aj metadáta o tom, kto a kedy záznam 

vytvoril či kedy a ako ho upravil. Vedenie zamestnancom pošle odkaz na tabuľku, 

pomocou ktorého získajú prístup do informačného systému. Zamestnanec si odkaz otvorí, 

prihlási sa pomocou prideleného firemného Microsoft Office účtu a môže informačný 

systém využívať. V nasledujúcich sekciách sú zobrazené jednotlivé časti informačného 

systém firmy XYZ. Obrázky sú ilustračné, vzhľadom na to, že spoločnosť si nepraje 

zdieľať reálne dáta, pretože sú chránené všeobecným nariadením o ochrane údajov 

GDPR.  

 

2.5.1.1 List Zákazník B2C 

 

Obrázok 9: Informačný systém – Zákazník B2C 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V tejto časti informačného systému sa zhromažďujú informácie o zákazníkoch zo sféry 

B2C a to konkrétne ich základné údaje, stav spolupráce a k nim pridelený zamestnanec. 

Zamestnancov k zákazníkom prideľuje riaditeľka, ktorá má B2C sféru na starosti. Stĺpec 

spolupráca môže nadobúdať rôzne hodnoty. Ak bol zákazníkovi predaný produkt či 

služba, uvádza sa tam dátum začiatku spolupráce. Ak zákazník ešte nebol kontaktovaný, 

do stĺpca sa uvedie poznámka hovoriaca o tom, že treba zákazníkovi zavolať a dohodnúť 

si s ním stretnutie. Ak sa zamestnanec so zákazníkom dohodnú na stretnutí, zaznačia to 

znova do tabuľky aj s dátumom stretnutia tak, aby sa to odlišovalo od začiatku spolupráce. 

Ak zákazník o položku nemá záujem, do spolupráce sa zapíše názov položky a farebne 



36 

 

odlíši, aby sa v budúcnosti vedelo, že tento zákazník bol už s danou ponukou 

kontaktovaný. 

Do listu väčšinou vpisuje nových zákazníkov vedúca B2C oddelenia po tom, čo dostane 

tip od call centra či od klienta a vzápätí k nim pridelí zamestnancov či zamestnanca. 

Spoločnosť XYZ však robí (aj keď menej často) podomový predaj a z tohto dôvodu tam 

môžu vpisovať aj zamestnanci B2C oddelenia nových zákazníkov. List tiež každému 

slúži na dobrý prehľad o zákazníkoch. 

 

2.5.1.2 List Zákazník B2B 

 

Obrázok 10: Informačný systém – Zákazník B2B 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na obrázku je znázornená druhá časť informačného systému, kde nájdeme informácie 

o zákazníkoch B2B. Sú to základné informácie o firme, jej type spolupráce s firmou XYZ, 

dátume začiatku spolupráce a o zamestnancoch pridelených na komunikáciu či prácu 

s firmou. Typ spolupráce sa delí na B2B a B2C. Aj keď všetky spolupráce sú reálne B2B, 

je to vhodný nástroj na rozlíšenie. Ak klientova firma má vlastné obchodné oddelenie 

a spoločnosť XYZ jej napomáha ho rozvíjať, považuje sa typ spolupráce za B2B. Ak však 

firma XYZ kompletne zastupuje obchodné oddelenie, považuje sa typ spolupráce za B2C. 

Zamestnancov k firmám prideľuje riaditeľ, ktorý má na starosti B2B oddelenie a taktiež 

do systému zadáva nové spolupráce aj s dátumom jej začiatku. 
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2.5.1.3 List Položka 

 

Obrázok 11: Informačný systém – Položka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V treťom liste sa nachádzajú informácie o ponúkaných produktoch či službách firiem, 

ktoré sa snažia zamestnanci spoločnosti XYZ predať zákazníkom. Je tu možné nájsť 

informácie o názve položky, či je to produkt alebo služba, poznámky k položke, dátum 

zavedenia a odkaz na zmluvu o predaji. V poznámkach o produkte sa väčšinou 

nachádza názov firmy, ktorá produkt ponúka, či iné dôležité informácie. V stĺpci odkaz 

na zmluvu o predaji je hypertextový odkaz, ktorým sa zamestnanec prenesie na 

dokument uložený na Microsoft OneDrive. V dokumente je kompletne spísaná zmluva 

o predaji položky. Chýba však automatizácia a zamestnancove údaje sa po kliknutí 

automaticky nevypíšu. Zamestnanec teda musí doplniť informácie o sebe 

a o zákazníkovi, ktorému je produkt či služba predávaná. Položky do tohto listu zadáva 

riaditeľ, po tom čo nadviaže pracovný vzťah s klientom, ktorého položky sa budú 

predávať. 
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2.5.1.4 List Interakcie 

 

Obrázok 12: Informačný systém – Interakcie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Poslednú časť informačného systému tvoria interakcie. Jedná sa o záznamy stretnutí či 

telefonátov medzi zamestnancami a zákazníkmi B2C. Z tohto listu vieme zistiť medzi 

akým/i zamestnancom/zamestnancami a zákazníkom interakcia prebehla, o akú 

predávanú položku sa jednalo, kedy interakcia prebehla, či to bolo telefonicky alebo 

osobne, ako dlho interakcia trvala a hlavne ako interakcia dopadla. Interakcia prebieha 

dvoma spôsobmi, pričom prvý spôsob prebieha nasledovne. Zamestnanci dostanú tip od 

call centra či od klienta, na základe ktorého vedia, že zákazník pravdepodobne má 

záujem o produkt. Telefonicky sa s ním dohodnú na stretnutí, čo zaznačia ako 

interakciu. Ak by zákazník už nemal záujem, pridajú interakciu ako neúspešnú a ku 

zákazníkovi v liste Zákazník B2C pripíšu k spolupráci, že zákazník nemal o daný 

produkt záujem a s ponukou produktu už ho firma kontaktovala. Po osobnom stretnutí 

so zákazníkom znova označia interakciu ako úspešnú či neúspešnú a zaznačia výsledok 

aj do listu Zákazník B2C. Druhý spôsob interakcie je priame osobné stretnutie pri 

podomovom predaji. V prípade úspešného či neúspešného predaja taktiež interakciu 

zaznačia do listu Interakcie a aj do listu Zákazník B2C. Dôležitou vlastnosťou tohto 

listu je dĺžka interakcie v minútach. Spoločnosť pristupuje k zákazníkom profesionálne 

pomocou určitých zaužívaných taktík predaja, ktoré sa snaží neustále zlepšovať. Zo 

skúseností už vie, aký je priemerný čas akého predaja. Preto keď sú pri predaji časové 

odchýlky, zamestnanci a vedenie sa snažia pochopiť, prečo nastali a v čom bola práve 
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táto interakcia lepšia či horšia. Interakcie tiež slúžia vedeniu ako výborný prostriedok na 

ohodnocovanie zamestnancov podľa množstva a efektivity práce, pretože vidia presne 

koľko a na čom zamestnanci pracovali.                                                                 

Interakcie sú najdôležitejšou súčasťou informačného systému spoločnosti XYZ, pretože 

je to forma dokumentácie činnosti firmy a jej zamestnancov. Tabuľka umožňuje 

filtrovanie a tak ak by si chcelo vedenie či zamestnanec pozrieť ako prebiehala 

interakcie so zákazníkom, vyfiltruje si to spôsobom v nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 13: Filtrovanie v informačnom systéme 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V interakciách je oveľa väčšie množstvo dát ako v iných listoch. Preto treba staré dáta 

zálohovať. Zálohovanie má na starosti riaditeľka, ktorá priemerne raz týždenne či 

podľa potreby zálohuje interakcie zákazníkov do inej online Excel tabuľky na to 

určenej, a staré dáta v liste Interakcie zmaže. K spomínanej tabuľke majú zamestnanci 

prístup, no nemôžu v nej robiť zmeny. 

2.5.2 Nevýhody informačného systému 

Každý informačný systém má svoje slabé stránky a ani tento nie je výnimkou. Z tohto 

dôvodu je potrebné posúdiť nedostatky informačného systému a to od jeho efektivity po 

funkcionality, ktoré by firma vyžadovala, no informačný systém nimi nedisponuje. 



40 

 

2.5.2.1 Neprehľadnosť systému a prístup k cudzím dátam 

Zamestnanci firmy XYZ usilujú dennodenne o kontaktovanie čo najviac potenciálnych 

zákazníkov. Z tohto dôvodu je veľký objem dát zhromaždených v jednej online Excel 

tabuľke, čo je samozrejme neprehľadné.  

Zamestnanci vidia informácie o pracovnej činnosti iných zamestnancov či informácie 

o zákazníkoch iných zamestnancov. Všetky interakcie so svojimi zákazníkmi sa dajú 

zobraziť filtrovaním, no robiť to pravidelne zaberá veľa času. Ak by bolo potrebné nájsť 

nejakú starú interakciu, ktorá bola v minulosti zálohovaná, je nutné to vyhľadávať 

v tabuľke so starými interakciami, ktorá je taktiež neprehľadná.  

Po zadaní interakcie je potrebné zmeniť údaj o spolupráci zákazníka aj v liste Zákazník, 

čo je vykonávané manuálne a časovo náročné, no hlavne sa pri tom človek môže zmýliť 

a správne údaje sa musia vyhľadávať v metadátach. 

 

2.5.2.2 Komplikované zálohovanie 

Ako už bolo spomínané pri vysvetľovaní časti informačného systému Interakcie, 

zálohovanie robí výhradne riaditeľka. Zálohovanie nie je automatizované a robí sa 

manuálne presunom do inej online Excel tabuľky so starými interakciami. Interakcií je 

veľa, takže tento proces sa robí často, čo samozrejme zaberie veľa času.  

Keďže zálohovanie nie je automatizované, môže sa stať, že riaditeľka zopár interakcií 

nenakopíruje, či nejaké staré prepíše a príde sa o dáta. 

 

2.5.2.3 Ukladanie súborov v systéme nie je možné 

Ak chceme uložiť k údaju v tabuľke určitý súbor ako prílohu (napríklad zmluvu 

o predaji), nie je to v Excel tabuľke možné. Spoločnosť XYZ tento problém vyriešila 

pomocou hypertextových odkazov na firemný One Drive, čo však nie je ideálne, lebo 

súbory sa tam môžu presunúť do iných zložiek a odkaz sa môže stať nefunkčným. 
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2.5.2.4 Nemožnosť pridania nových funkcionalít 

Keďže je systém založený na online tabuľke Microsoft Excel, nebude možné od 

dodávateľa získať nové funkcionality v systéme, ako napríklad spomínané pridávanie 

súborov k údajom.  

 

2.5.3 Výhody informačného systému 

Informačný systém je síce jednoduchý a má nedostatky, no určite má aj svoje plusy. 

Najväčšou výhodou informačného systému spoločnosti XYZ je, že je to Microsoft Excel 

tabuľka, v ktorej už väčšina ľudí v dnešnej dobe vie pracovať a nie sú tak potrebné 

školenia na prácu s informačným systémom. Systém je v balíčku Microsoft Office, ktorý 

prichádza aj s mnohými inými funkcionalitami (ako napríklad komunikačný kanál 

Microsoft Teams využívaný firmou), takže bol pre firmu cenovo výhodný. Zamestnanec 

je schopný sa do systému pripojiť aj vzdialene, dokonca pomocou mobilného telefónu 

cez prehliadač s rýchlou odozvou systému na zmeny. Aj keď do systému nie je možné 

pridať nové funkcionality, je však jednoduché systém modifikovať v rámci možností. 

 

2.5.4 ZEFIS analýza informačného systému 

Na detailnú analýzu informačného systému spoločnosti XYZ som zvolil analýzu 

pomocou systému ZEFIS. Analýza prebiehala pomocou elektronických dotazníkov, ktoré 

boli odovzdané vedeniu firmy. Vyplnené dotazníky systém spracoval a vykonal audit. 

Výsledky auditu sa zameriavajú na bezpečnosť a efektivitu informačného systému 

spoločnosti XYZ v oblastiach techniky, prevádzky, zákazníkov, dát, pracovníkov, 

pravidiel a programov. 
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2.5.4.1 Zhodnotenie efektivity informačného systému 

V nasledujúcom grafe vidíme výsledky auditu zameriavajúceho sa na efektivitu 

informačného systému. Celková efektivita systému je 62 percent, určená podľa oblasti 

s najnižším hodnotením. Najvyššie hodnotenie získala oblasť prevádzky (“Provoz”)  

a najnižšie hodnotenie získala programová oblasť. To nám potvrdzuje, že aj keď systém 

funguje správne, chýbajú mu mnohé funkcionality, ktoré by firma vyžadovala. 

 

Graf 1: Zhodnotenie efektivity informačného systému pomocou ZEFIS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (13)) 
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2.5.4.2 Zhodnotenie bezpečnosti  

V druhom grafe vidíme výsledky auditu zameriavajúceho sa na bezpečnosť informačného 

systému, firmy a všetkých jej procesov. Celková bezpečnosť je taktiež 62 percent, určená 

podľa oblasti s najnižším hodnotením. Najvyššie hodnotenie získala oblasť prevádzky 

(“Provoz”) a techniky. Najnižšie hodnotenie získala oblasť pravidiel. Nízke hodnotenia 

oblasti zákazníkov a pravidiel súvisia s neprehľadnosťou informačného systému 

a nemožnosťou nastavenia prístupových práv. Zamestnanci majú prístup k dátam 

o zákazníkoch, ktorí prislúchajú inému zamestnancovi. Ochrana údajov zákazníkov je 

však zaručená podpisom pracovnej zmluvy, kde sú stanovené pravidlá práce s údajmi 

o zákazníkoch, ktoré sa zamestnanec zaviaže dodržovať. 

 

 

Graf 2: Zhodnotenie bezpečnosti pomocou ZEFIS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (13)) 
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2.6 Výsledky analytickej časti 

2.6.1 Zhrnutie analýzy firmy 

Pri analýze firmy bolo zistené, že spoločnosť XYZ je start-up s perspektívnym nápadom 

a kvalifikovaným vedením, ktoré prenáša svoje vedomosti na svojich zamestnancov, čo 

je výborným základom na rast firmy. Firma sa však pri prísune nových klientov spolieha 

hlavne na kontakty vedenia a do propagácie spoločnosti investuje minimálne. Všetci 

zamestnanci firmy sa sústreďujú na hlavnú zárobkovú činnosť firmy, zvyšok činností robí 

vedenie či externí zamestnanci. Firma vlastní aj webovú stránku, no je jednoduchá a nie 

je tam cenník služieb či referencie klientov.  

 

2.6.2 Zhrnutie analýzy informačného systému firmy 

Informačný systém firmy je založený na online Microsoft Excel tabuľke, čo znamená, že 

ho vie v dnešnej dobe používať takmer každý a dá sa jednoducho upraviť podľa potreby, 

no nie je možné do neho pridať nové funkcionality na požiadanie dodávateľa. Systém je 

momentálne možné využívať na potreby spoločnosti, no je neprehľadný a zamestnanci 

majú prístup aj k cudzej práci, čo značí, že prístupové práva nie je možné nastaviť. 

Aktualizovanie a zálohovanie dát je komplikované a je jednoduché pri týchto činnostiach 

spraviť chybu. Do informačného systému sa nedajú ukladať súbory a je potrebné ukladať 

súbory na cloudové úložisko.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA, PRÍNOS NÁVRHOV 

RIEŠENIA 

V tejto kapitole sa bakalárska práca venuje návrhom riešenia súčasných problémov 

v spoločnosti XYZ, ktoré boli zistené a zhrnuté v analytickej časti. Možné riešenia budú 

predstavené, opísané a  ekonomicky zhodnotené. Na záver sa zhodnotia sa ich prínosy. 

 

3.1 Návrhy riešení nedostatkov firmy 

3.1.1 Úprava webovej stránky 

Momentálna webová stránka firmy je jednoduchá a potencionálny zákazník na nej vie 

nájsť všetky základné informácie o spoločnosti. Na stránke sa nachádza aj kontakt na 

vedenie spolu s formulárom, pomocou ktorého sa dá dohodnúť konzultácia. Ak by však 

mal zákazník záujem o služby, mohol by ho zaujímať aj cenník služieb či referencie 

bývalých klientov spoločnosti XYZ, aby ho to podporilo v rozhodnutí, no to na stránke 

chýba. Jedná sa o relatívne jednoduchú a lacnú úpravu, no pre firmu by mala byť 

prínosná. 

 

3.1.2 Investícia do propagácie a marketingu 

Riaditeľka a riaditeľ sú šikovní obchodníci s množstvom kontaktov a tak nemajú problém 

si pomocou týchto kontaktov vybaviť aj zákazku pre firmu XYZ. Kontakty sú však 

obmedzené a takýto typ prísunu novej klientely je len dočasný. Spoločnosť však investuje 

do svojej propagácie len minimálne. Ak sa chce firma naozaj rozrastať, bude musieť do 

propagácie investovať viac a využiť na to rôzne marketingové nástroje.  

Spoločnosť XYZ už má webovú stránku, ktorú ale nepropaguje. Propagáciu webovej 

stránky by mohla vyriešiť investíciou do Google Ads. Väčšina ľudí informácie vyhľadáva 

cez Google a práve Google Ads zaručuje, že webová stránka sa zobrazí ako jeden 

z najrelevantnejších výsledkov, ak potencionálny zákazník bude vyhľadávať informácie 

súvisiace s činnosťou firmy. Nie je to síce najlacnejšia forma reklamy, no je veľmi 

efektívna a preto by určite stála za zváženie vyššia investícia do tohto nástroja.  
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Spoločnosť v súčasnosti nie je na žiadnej sociálnej sieti, čo je ďalším excelentným 

nástrojom na propagáciu. Facebook a Instagram sú príkladom sociálnych sietí, ktoré 

v dnešnej dobe využíva väčšina ľudí a strávi na nich veľké množstvo času. Spoločnosť si 

tam môže uložiť svoje základné údaje a informovať zákazníkov o novinkách, či 

komunikovať s nimi. Vytvorenie účtu nič nestojí. Na sociálnych sieťach je možné si 

zakúpiť aj platené reklamy, ktoré sa budú zobrazovať ľudom na sociálnych sieťach 

napríklad na základe geografickej polohy. Keďže sociálne siete dnes využíva takmer 

každý, jedná sa o jednu z najlepších propagačných metód.  

Propagovať sa však nemusí len cez internet. V dnešnej dobe sa konajú rôzne festivaly či 

konferencie zamerané na obchodnú činnosť, ktorých by sa firma mohla zúčastniť a zvýšiť 

tak o sebe povedomie prezentáciou svojich činností a vízií, či naviazať nové spolupráce. 

Samozrejme, existujú aj iné formy propagácie ako napríklad skrz billboardy či letáky, no 

výhoda propagácie pomocou Google, sociálnych sietí či konferencií a festivalov je, že sa 

zameriava hlavne na cieľové skupiny ľudí, ktoré podobné veci vyhľadávajú a tak by bolo 

pre spoločnosť XYZ výhodnejšie, aby sa propagácia a marketing udávala týmto smerom. 

 

3.2 Návrhy riešení nedostatkov informačného systému 

3.2.1 Potreby informačného systému 

Pri analýze informačného systému a jeho štruktúry bolo zistené, že informačný systém je 

síce funkčný a zamestnanci s ním vedia pracovať, no je neprehľadný, náchylný k chybám, 

nedajú sa nastaviť prístupové práva a informácie nie je jednoduché aktualizovať. Firma 

bude potrebovať informačný systém, ktorý takýmito nedostatkami nedisponuje.  

Pri potrebe zmeny informačného systému sa treba vždy pozrieť aj na variantu 

nenakupovania nového a zefektívnenie toho súčasného systému. Táto možnosť však 

v prípade informačného systému spoločnosti XYZ nepripadá do úvahy, keďže 

informačný systém je online Microsoft Excel tabuľka a nie je možné do nej pridávať nové 

funkcionality, ktoré by firma vyžadovala.  

Spoločnosť potrebuje systém, ktorí bude mať všetky vlastnosti Excel tabuľky, no 

s databázovými prepojeniami. Takýto systém by vyriešil problém s prehľadnosťou 
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a aktualizovaním dát, pretože by zamestnanec pri zápise interakcie so zákazníkom vedel 

automaticky zmeniť aj jeho status v tabuľke zákazníkov a taktiež by si mohol jednoducho 

otvoriť okno s informáciami o zákazníkovi, kde by podľa potreby zmenil jeho údaje.  

Informačný systém taktiež potrebuje zobrazenie pre vedenie a jednotlivých 

zamestnancov, aby sa vyriešili problémy s prístupovými právami. Zamestnanci by mali 

vidieť len svojich zákazníkov, ktorí im boli pridelení vedením. Vedenie však potrebuje 

mať prístup ku všetkým interakciám, informáciám o zákazníkoch či zamestnancoch.  

V neposlednom rade, informačný systém musí disponovať automatickým zálohovaním 

informácií. Informácie by sa mali zálohovať do časti informačného systému na to určenej 

automatizovane. Taktiež by systém mal disponovať možnosťou exportu dát do 

excelovskej tabuľky, ktorá sa uloží na disk. 

Takýmto požiadavkám by mohol vyhovovať informačný systém na manažovanie 

vzťahov so zákazníkmi, teda systém CRM. CRM systémov je však mnoho a bude treba 

vybrať taký, ktoré bude najlepšie vyhovovať rozpočtu a momentálnym potrebám firmy. 

 

3.2.2 Varianty riešenia  

3.2.2.1 Vývoj informačného systému na mieru 

Vývoj informačného systému na mieru je určite najkomplexnejším riešením, ktoré vie 

zaručiť, že všetky požiadavky firmy na systém budú splnené.. Takýto typ riešenia je však 

nákladný a časovo náročný. Spoločnosť XYZ momentálne nevyžaduje špeciálne 

funkcionality, ktoré by hotové CRM neponúkali a preto by bolo lepšie zvoliť inú variantu. 

 

3.2.2.2 Nákup hotového informačného systému 

Výhodou varianty nákupu hotového informačného systému je určite menšia finančná 

náročnosť a rýchle zavedenie systému oproti vývoju na mieru. Je tam však riziko, že 

dodaný informačný systém nebude zodpovedať presným požiadavkám firmy. Aby sa 

tomu spoločnosť vyhla, musí spraviť detailný výskum dostupných hotových CRM, aby 

vo finále našla ten, ktorý jej najviac vyhovuje. Ako už bolo spomenuté, spoločnosť 

nepotrebuje žiadne špeciálne funkcionality, ktoré by bežné CRM neponúkali a preto by 

nemalo byť náročné správny informačný systém pre firmu nájsť. Táto možnosť riešenia 
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je jednoznačne relevantná, no pri tejto variante sa informačný systém implementuje na 

firemné počítače a tak by museli zamestnanci nosiť so sebou zariadenie, ktorý by 

informačný systém obsahovalo. 

 

3.2.2.3 Outsourcing informačného systému 

Outsourcing informačného systému sa veľmi podobá predošlej možnosti riešenia, no sú 

tam dva významné rozdiely.  

Prvé dva varianty fungujú tak, že sa vyvinie či kúpi pre firmu CRM, no tento informačný 

systém je implementovaný a beží na firemných počítačoch. Pri outsourcingu je 

informačný systém implementovaný na vzdialenom zariadení, napríklad na serverovej 

farme alebo v cloude. Tento variant by bol veľmi výhodný pre firmu z toho hľadiska, že 

zamestnanci väčšinu času netrávia v kancelárii ale v poli, a nové dáta by tak mohli 

zadávať do systému aj diaľkovo bez nutnosti nosiť so sebou zariadenie, na ktorom je 

informačný systém nainštalovaný.  

Druhým významným rozdielom je platba za informačný systém. Zatiaľ čo pri prvých 

dvoch variantoch je platba za softvér jednorazová, pri outsourcingu sa platí za systém 

mesačne. Väčšina informačných systémov založených na outsourcingu má viac 

platobných programov, ktoré sa líšia cenou podľa toho, koľko je používateľov 

informačného systému. Drahšie platobné programy nie len že podporujú viac užívateľov, 

no taktiež môžu mať aj viac funkcií ako lacnejšie platobné programy. Preto pri výbere 

informačného systému založenom na outsourcingu nie je len potrebné vybrať CRM so 

všetkými funkciami, ktoré firma vyžaduje, no treba zvoliť aj platobný program, ktorý 

bude firme najviac vyhovovať. Toto riešenie by bolo pre firmu vhodné. 

 

3.2.3 Volenie riešenia 

Keďže firma zatiaľ nemá veľa zamestnancov a zamestnanci pracujú z veľkej časti mimo 

kancelárie firmy, outsourcing informačného systému je najlepšia možnosť.  

Vzhľadom na počet zamestnancov si firma vie vybrať cenovo nenáročný plán, ideálny 

pre start-up. Obrovskou výhodou je taktiež, že zamestnanci nebudú musieť mať pri sebe 

zariadenie, na ktorom je informačný systém, aby zadali do CRM nové údaje a môžu 
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k nemu pristupovať pomocou prehliadača, či aplikácie z rôznych zariadení. Outsourcing 

informačné systémy ponúka v dnešnej dobe množstvo dodávateľov a tak treba zvoliť 

cestu, ktorou sa spoločnosť XYZ vydá. 

Pri výbere CRM založenom na outsourcingu je však jedna veľká výhoda. Väčšina 

takýchto informačných systémov ponúka možnosť si informačný systém vyskúšať 

zadarmo. Firma má tak možnosť si prezrieť informačný systém a posúdiť, či spĺňa všetky 

jeho požiadavky. Samozrejme, v skúšobnej verzii nie sú prístupné všetky funkcie, no na 

ukážku to stačí, pretože aj keď sa funkcia využiť nedá, slúži to ako informácia o tom, že 

tá funkcia je v systéme implementovaná a môže byť dostupná pri určitom cenovom pláne. 

Určiť cenu informačného systému založeného na outsourcingu však nie je také 

jednoduché ako pri nákupe hotového informačného systému a cenové plány je potrebné 

dôkladne zanalyzovať. Ako už bolo spomenuté, cena sa líši podľa toho, koľko 

zamestnancov bude informačný systém využívať, no počet zamestnancov či cena nie je 

jediná vec, na ktorú si treba dávať pozor. Rôzne cenové plány môžu ponúkať rôzne 

funkcionality systému, či dokonca môže byť obmedzený počet záznamov v informačnom 

systéme alebo obmedzený úložný priestor. 

Po analýze možností outsourcingov informačných systémov boli zvolené 4 možné 

riešenia. Podľa posledných rebríčkov CRM v roku 2021 sú celosvetovo pre firmy 

najpopulárnejšie a najefektívnejšie CRM Monday.com a User.com. (14) V Česku je na 

prednej priečke informačný systém Raynet. Vedenie však že už v minulosti pracovalo 

s informačným systémom Bitrix24 a považuje ho za kvalitný a prehľadný. V tabuľke č.2 

je predstavený základný prehľad týchto CRM systémov. Porovnáva sa hlavne cena, s tým 

že je zvolený najvýhodnejší cenový plán pre firmu obsahujúci všetky funkcionality, ktoré 

firma vyžaduje pre počet užívateľov, ktorý firma potrebuje. Taktiež sa porovnávajú 

ponúkané funkcionality 
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Tabuľka 2: Prehľad možných riešení výberu CRM systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov Cena Výhody 

Monday.com 400 Kč/užívateľ 

CRM, pracovné stanice, 

kalendár, automatizácia, 

integrácia externých 

aplikácií, neobmedzený 

úložný priestor a počet 

záznamov 

User.com 5225 Kč mesačne 

5000 záznamov 

o zákazníkoch,  neobmedzený 

úložný priestor a počet 

užívateľov, CRM, 

automatické analýzy 

Raynet 500 Kč/užívateľ 

CRM, analýzy, pracovné 

stanice, kalendár, 

komunikačný kanál, 

integrácia externých 

aplikácií, neobmedzený 

úložný priestor a počet 

záznamov 

Bitrix24 1660 Kč mesačne 

50 užívateľov, 100 Gb 

úložného priestoru, 

neobmedzený počet 

záznamov, CRM, 

automatické analýzy, 

komunikačný kanál, kalendár, 

pracovné stanice, 

automatizácia 
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3.2.4 Zvolené riešenie 

Po dôkladnej analýze funkcionalít a cenových plánov CRM systémov založených na 

outsourcingu a konzultáciách s vedením by bolo najvýhodnejšie pre firmu zvoliť 

informačný systém Bitrix24 s cenovým plánom Standard.  

 

 

Obrázok 14: Možnosti systému Bitrix24 

(Zdroj: (15)) 

Bitrix24 je pre spoločnosť cenovo najvýhodnejší a ponúka nie len všetky funkcionality 

informačného systému, ktoré firma vyžaduje, ale omnoho viac funkcionalít, ktoré 

pomôžu prácu v spoločnosti zefektívniť. Tento cenový plán podporuje päťdesiat 

užívateľov, čo je momentálne pre firmu viac než dosť. V prípade zvýšenia počtu 

zamestnancov nad tento počet sa cenový plán dá jednoducho povýšiť na plán 

Professional, ktorý ponúka neobmedzené množstvo užívateľov a ďalšie funkcionality, 

ktoré by mohli spoločnosti napomôcť.  

Informačný systém ponúka mnoho zaujímavých možností. V prvom rade je to CRM 

a umožňuje ukladať dáta o interakciách, zákazníkoch, firmách či produktoch. Významný 

rozdiel medzi Bitrix24 a starým systémom je, že sa tam nachádzajú databázové 

prepojenia medzi tabuľkami a vieme si zobraziť priamo v interakciách zákazníka 

informácie o jeho minulých interakciách či základné informácie o ňom. Ak sa zmení 
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v interakcii status zákazníka, dá sa automatizovane nastaviť aby sa jeho status zmenil aj 

v jeho informáciách. Keď vedenie pridá zákazníka či firmu, jednoducho si zvolí, ktorí 

zamestnanci ako užívatelia systému budú mať prístup k informáciám o zákazníkovi. Tým 

pádom sa eliminuje neprehľadnosť a znižuje sa riziko zneužitia informácií. 

Veľmi výhodnou funkcionalitou je analýza CRM, ktorá automaticky zhromažďuje dáta 

o predajoch, zákazníkoch či zamestnancoch a vytvára zaujímavé štatistiky, ako napr. 

výkon zamestnancov. Automaticky sa vytvárajú grafy s priemernými časmi zákazníka 

stráveného so zamestnancom či s jeho celkovými predajmi a výkonmi. Taktiež sleduje 

trendy v predajoch. Tieto funkcie sú pre spoločnosť XYZ veľmi výhodné, pretože si 

zakladá na presných postupoch predaja, ktoré sa neustále snaží zefektívňovať.  

Zálohovanie prebieha denne. Staré dáta sa ukladajú v časti informačného systému na to 

určenej a je možné si automatizovane nastaviť, aby sa zobrazovali dáta len z posledných 

pár dní pri každom spustení systému a pri potrebe využitia starých dát tento filter vypnúť. 

Pri strate dát je možné dáta obnoviť pomocou exportu do Excel tabuľky, ktorá exportuje 

všetky dáta nachádzajúce sa v CRM časti v daný dátum. Taktiež je možné vrátiť 

informačný systém do starého stavu. 

Bitrix24 sa dá rozdeliť na viac pracovných staníc. Dá sa tak rozdeliť B2B a B2C oddelenie 

a tak isto aj pri rozrastaní a tvorbe nových oddelení im vie spoločnosť vytvoriť vlastnú 

stanicu. Informácie tak nie sú na jednom mieste, čo umožňuje rôzne automatizované 

analýzy dát, ktoré spolu súvisia a prehľadnosť. 

Veľkou výhodou je taktiež zdieľaný kalendár. Vedenie tam môže zadávať dôležité 

udalosti, ktorými upozornia zamestnancov napríklad na nadchádzajúce stretnutie. 

Zamestnanci si do svojho vlastného kalendára vedia nastaviť aj upomienky na stretnutia 

so zákazníkmi, ktoré sú napojené priamo na informácie o zákazníkovi. 

Do informačného systému sa zamestnanci vedia dostať pomocou internetového 

prehliadača, desktopovej aplikácie či dokonca pomocou mobilnej aplikácie. Je to veľmi 

efektívne, lebo zamestnanci po stretnutí so zákazníkom vedia interakciu ihneď zapísať do 

systému. 

Zamestnanci doteraz komunikovali cez Microsoft Teams, no Bitrix24 ponúka aj svoj 

vlastný komunikačný kanál. Vedenie či zamestnanci spolu môžu komunikovať pomocou 
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chatu či videokonferencií, ktoré sa dajú napojiť na upomienky v kalendári. Čo je však 

veľmi zaujímavé, informačný systém umožňuje volať aj zákazníkom. Funguje to tak, že 

vedenie si vie prenajať telefónne číslo v požadovanej krajine a volať z neho zákazníkom 

s bežnou tarifou. Tieto hovory môžu byť aj nahrávané a ukladané do informačného 

systému s tým, že si ich zamestnanec či vedenie vie znovu prehrať.  

 

3.2.5 Implementácia nového informačného systému  

Než firma bude môcť prejsť na nový informačný systém Bitrix24, potrebuje migrovať 

dáta zo starého informačného systému do toho nového a taktiež zaškoliť zamestnancov, 

aby v ňom vedeli naplno pracovať. 

O migráciu dát sa postará vedenie. Bude to však chvíľu trvať, pretože starých dát je veľa 

a taktiež sa zamestnanci musia naučiť pracovať v novom systéme ideálne pred tým, ako 

sa začne používať. Preto by sa informačný systém mal implementovať súbežne. Aby sa 

staré a nové dáta nekryli, vytvorí sa nová online Excel tabuľka rovnaká ako starý 

informačný systém, do ktorého sa budú dávať nové dáta. Vedenie zo starej tabuľky 

postupne bude prenášať dáta do nového informačného systému a na záver, po migrácii 

dát, dá do informačného systému aj dáta z novej záložnej online Excel tabuľky, kde sa 

dávali nové dáta počas migrácie. 

Bitrix24 má v ponuke špecialistov, ktorý vedia pomôcť s implementáciou, školením či 

automatizáciou informačného systému. Existuje však veľa oficiálnych výukových videí 

či tutoriálov, ktoré detailne a jednoducho vysvetľujú prácu v novom informačnom 

systéme. Tieto tutoriály si počas migrácie zamestnanci môžu napozerať a postupne si 

všetky funkcie aj vyskúšať v systéme. Vedenie už má skúsenosti s informačným 

systémom z minulosti, takže môžu zaujať miesto školiteľa aj oni. Okrem toho sa môžu 

zamestnanci či vedenie kedykoľvek obrátiť na podporu Bitrix24, ktorá je zdarma. Zo 

spomenutých, no najmä finančných dôvodov by bolo pre spoločnosť výhodnejšie 

implementovať Bitrix24 na vlastnú päsť a až v prípade problémov kontaktovať 

špecialistu. 

Keď bude migrácia dokončená a zamestnanci budú vedieť používať nový systém, všetky 

dáta zo starého systému sa zmažú a kompletne sa prejde na Bitrix24. 
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3.3 Ekonomické zhodnotenie návrhov riešení 

V tejto časti bakalárskej práce sú navrhnuté zlepšenia časovo a finančne vyčíslené, aby 

mala spoločnosť XYZ lepšiu predstavu o tom, čo ich implementácia bude stáť. 

 

3.3.1 Ekonomické zhodnotenie návrhov riešení nedostatkov firmy 

Implementácia úprav webovej stránky firmy by nemala trvať dlhšie ako 5 hodín. Firma 

zadá túto úlohu externej firme, ktorá si za ich prácu účtuje 1000 Kč na hodinu. Spoločnosť 

však musí firme zadať aj referencie, ktoré má na stránku umiestniť a spracovať orientačný 

cenník služieb, čo by mohlo trvať 2 hodiny. Dokopy teda úprava webovej stránky bude 

trvať 7 hodín a spoločnosť za ňu zaplatí 5000 Kč. 

Čo sa týka investície do propagácie a marketingu, najvhodnejšie by bolo si vyhradiť 

mesačný finančný prostriedok v hodnote aspoň 4000 Kč, ktorý poputuje do Google Ads 

či reklám na sociálnych sieťach. Na novo vytvorených sociálnych sieťach je potrebné 

udržovať aktivitu. Na pridávanie nových príspevkov či komunikáciu so zákazníkmi na 

sociálnych sieťach by sa mali vyhradiť aspoň 3 hodiny týždenne. 

 

3.3.2 Ekonomické zhodnotenie návrhov riešení nedostatkov informačného 

systému firmy 

Bitrix24 s cenovým plánom Standard má cenu 79 dolárov mesačne, čo je v prepočte asi 

1660 Kč mesačne. Na migráciu dát a učenie zamestnancov v novom systéme sa vyhradí 

jeden pracovný týždeň s tým, že zamestnanci budú zároveň pracovať a učiť sa v novom 

systéme. Z pracovného týždňa je očakávaný minimálny vyhradený čas 10 hodín na 

zaučenie zamestnanca na prácu v systéme a u riaditeľa a riaditeľky dokopy 50 hodín na 

migráciu dát, nastavenie nového systému a upevnenie znalostí v systéme. 

 

3.4 Prínosy návrhov riešenia 

Po vykonaní potrebných riešení sa firma už nemusí spoliehať na prísun nových 

pracovných príležitostí výnimočne pomocou kontaktov vedenia. Vďaka zvýšeniu 
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propagácie bude zákazníkom spoločnosť prístupnejšia a pomocou webovej stránky či 

sociálnych sietí zistia, aké služby ponúka a koľko tieto služby stoja, čo povedie 

k zvýšeniu pracovných príležitostí. 

Nový outsourcingový informačný systém spoločnosti XYZ ušetrí vedeniu 

a zamestnancom mnoho času a taktiež eliminuje chybovosť. Zmenou informačného 

systému budú mať zamestnanci a vedenie oveľa lepší prehľad v dátach, ku ktorým budú 

mať prístup len zamestnanci, ktorí s nimi pracujú. Je tak menšia šanca, že zamestnanec 

bude pracovať s inými dátami, ako patria jemu a znižuje sa šanca zneužitia dát. Proti 

strate dát bude spoločnosť poistená vďaka automatickému zálohovaniu a jednoduchému 

vráteniu systému do minulého stavu. Vedenie už nebude musieť komplikovane hodnotiť 

prácu zamestnancov či hľadať trendy v predajoch vďaka analýzam, ktoré informačný 

systém automaticky tvorí.   
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zanalyzovať spoločnosť XYZ a jej informačný 

systém a na základe týchto analýz navrhnúť riešenia problémov v spoločnosti či v jej 

informačnom systéme, aby firma mala silnejšie postavenie na trhu a práca jej 

zamestnancov a vedenia sa zefektívnila. 

Prvá časť bakalárskej práce obsahovala teoretické východiska, ktoré bolo nutné poznať 

a chápať k pochopeniu ďalších častí práce a to konkrétne analytickej a návrhovej časti. 

V druhej časti bakalárskej práce som firmu predstavil a zanalyzoval ju aj jej informačný 

systém pomocou vhodne zvolených analýz. Tieto analýzy mi pomohli pochopiť 

nedostatky a výhody firmy, no hlavne jej informačného systému. 

Na základe výsledkov analýz som zistil v čom firma zaostáva a mohol som tak navrhnúť, 

čo treba zlepšiť v poslednej, návrhovej časti. Moje návrhy by mali zlepšiť propagáciu 

spoločnosti no hlavne zefektívniť prácu zamestnancov a vedenia skrz nový informačný 

systém, ktorý firma nutne potrebovala. Na záver návrhovej časti som tieto návrhy 

finančne a časovo vyčíslil.  

Myslím si, že cieľ bakalárskej práce som splnil a dúfam, že vybraná spoločnosť moje 

návrhy zváži a budú jej k úžitku. 
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