
 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřená na společnost Carbide s.r.o., která podniká v oboru výroby 

a ostření speciálních nástrojů. Hlavní náplní práce je návrh zlepšení aktuálního stavu 

informačního systému. Práce je rozdělena do tří částí, kdy první část seznamuje čtenáře 

s teorií dané problematiky, druhá část se zabývá analýzou nynějšího stavu a poslední třetí 

část tvoří vlastní návrhy pro zlepšení aktuální situace s informačním systémem. 
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the company Carbide s.r.o., which is engaged in the 

production and sharpening of special tools. The main focus of the thesis is the proposal 

to improve the current state of the information system. The thesis is divided into three 

parts, where the first part introduces the reader to the theory of the issue, the second part 

deals with the analysis of the current situation and the last third part consists of the actual 

proposals for improving the current situation with the information system. 
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Úvod 

V dnešní době jsou téměř všechny podniky závislé na informačních technologiích, tyto 

technologie přináší nové možnosti téměř do všech typů podnikání. S využitím 

informačních technologií jsou firmy schopny zavádět informační systémy, které jsou 

schopny monitorovat firemní procesy na denní bázi. Při růstu firmy začíná růst tlak na 

takový informační systém, který je schopen odbavit všechny firemní požadavky 

s hladkým průběhem. Takový systém je totiž pro firmu nedílnou součástí, protože je 

schopný udržovat firmu v ziskovosti a kontrolovat výnosnost obchodních případů. 

V opačném případě, jestliže je systém neefektivní a vykazuje značné nedostatky 

a nedokáže pokrýt důležité oblasti ve společnosti, narážíme na fakt, že je informační 

systém pro firmu přítěží a slabou stránkou. 

Tato diplomová práce posuzuje informační systém vybrané společnosti a navrhuje jeho 

změny, kdy hlavní činnost posuzované společnosti je výroba produktů a poskytování 

služeb. Společnost je tedy na efektivitě informací předávaných o firemních procesech 

závislá a dle toho výkonná.  

Práce je rozdělena do tří částí, kdy v první části jsou popsány teoretické pojmy, které 

zajistí čtenáři potřebné pojmy k seznámení s problematikou. Další část je analytická, 

v které je informační systém podroben analýzám, pomocí kterých jsou určeny zjištěné 

nedostatky a poslední část je věnována návrhům ke zlepšení výkonosti informačního 

systému včetně samotné efektivity výrobní firmy. V této části je také navržen časový 

harmonogram a součástí je analýza rizik včetně finančního zhodnocení. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem je analyzovat stávající stav informačního systému vybrané organizace a jeho 

efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout změny směřující ke zlepšení stávajícího 

stavu a eliminaci nalezených rizik. 

Teoretická část práce bude popisovat pojmy spojené s informačním systémem jako jsou 

data, možnosti nasazení informačního sytému a druhy informačních systémů, společně 

s popisem metod analýz, které se budou vyskytovat v druhé analytické části.  

Analytická část práce bude zaměřena na zkoumání společnosti pomocí analýz, které jsou 

zmíněné v teoretické části a pomocí těchto analýz bude vytvořen ucelený náhled na 

aktuální situaci v podniku. 

Návrhová část práce obsahuje možný návrh řešení, která se budou opírat o zjištěné stavy 

z provedených analýz společně s využitím osobních zkušeností s informačním systémem. 

Pro celkové zhodnocení bude součástí návrhu také postup zavádění s finančním 

zhodnocením projektu. 

 

  



14 

 

1 Teoretická východiska práce 

V teoretické části práce podrobíme rozboru základní pojmy problematiky podnikových 

informačních systémů, rozebereme jednotlivé rozdělení systémů z několika různých 

pohledů a po kapitolách si rozebereme základní pojmy, které jsou potřebné k pochopení 

problematiky informačních systémů. Uvedeme si také teorii k analýze firemního 

prostředí. 

1.1 Data, informace a znalosti  

V oblasti informačních technologií jsou data chápána především jako znaky, čísla, obraz, 

zvuk atd. Data zachycována z reálného prostředí jsou následně využívána pro různé 

analýzy, výpočty či rozhodnutí. Jsou tedy nepostradatelnou částí pro systémy 

a vstupním faktorem pro vytváření rozličných výstupů.   

Dle struktury je možné data rozdělit: 

Nestrukturovaná data  

Data nemají pevně danou strukturu, vyhledávání nebo jejich úprava jsou obtížné, mnohdy 

jsou doplněná o strukturované složky. Největší objem tvoří data multimediální, například 

obrázky, videa atd. [1] 

Strukturovaná data 

Data jsou ukládána nejčastěji v databázových systémech, kde mají určenou strukturu při 

vytváření a ukládání, což umožňuje následující jednodušší úpravy, implementaci 

a následné čtení a vyhledávání. [1] 

 

 

Obrázek 1: Proces zpracování dat (Zdroj: vlastní zpracování dle [1]) 
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Informaci lze jednoduše popsat jako organizovanou a strukturovanou zprávu nebo 

sdělení. Informace, která je kvalitně podána, by správně měla obsahovat několik 

následujících parametrů. [2] 

Syntaktická teorie informace 

Zabývá se vnitřní strukturou znaků a jejich vazbami v informaci, nezávisle na významu.  

Sémantická teorie informace 

Zabývá se znaky nezávisle na jejich významu. Zájem je tedy k vztahu znaku k objektu, 

či nějakého procesu, který znak odráží.  

Pragmatická teorie informace 

Zabývá se praktickým významem a užitečností zprávy pro příjemce. [2] 

Informace jsou data, která pro nás mají vypovídající hodnotu, kterou ovšem určuje řada 

faktorů: forma, čas, dostupnost a vlastnictví. Informace dodaná ve správný čas je pro 

uživatele významnější než dodaná příliš pozdě či příliš brzy. Kvalita je vyjádřena 

solidností, spolehlivostí a důvěrností. [3] 

Informace bývají zpravidla děleny na dva druhy: 

Kvantitativní – podoba informace udávající množství informací 

Kvalitativní – uživateli dává význam a smysl, k tomu je důležité, aby byla informace 

relevantní. 

Informace nesoucí nejvyšší hodnotu pro příjemce obsahuje obě podoby. [3] 

 

Znalosti 

Při osvojení informací a dat, která jsou začleněná do souvislostí, získáváme znalost. 

Účelem a využitím znalostí je porozumění skutečnosti a její využití při rozhodování. 

Znalosti se dělí na dvě části: 

Tacitní znalost – spojena s člověkem nebo skupinou a jejich činnostmi, nápady, postupy 

a postavením. Nelze zcela sdílet, protože se vyvíjí v hlavě jedince. 
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Explicitní znalost – vyjádřena pomocí jazyka, písma, formulí a obrázků. Uchovává se 

v informačních systémech. [4] 

1.2 Informační systémy 

Informační systém lze označit jako systém, který má vzájemně propojené prostředky 

procesů a slouží k ukládání, zpracování a poskytování informací. Za informační systém 

lze považovat systém tehdy, když v sobě obsahuje soubor uživatelů s různými právy, 

technické prostředky, metody zpracování dat a metody přenosu dat.  

1.3 Obsah informačního systému 

Při zavádění informačního systému je důležité určit, která data bude systém obsahovat. 

Na systémové úrovni by měl být schopný tvořit základy databáze. Pro soubory je třeba 

mít definované struktury a úrovně práv pro uživatele. Dále je nutné, aby byl systém 

schopný zajišťovat ochranu integrity dat a souborů, která zároveň zajistí dokončení 

transakce. V dnešní době musí být uživatelům povoleno sdílení dat, souborů a zajistit 

jejich správu. V systému by měly být popsány jednotlivá data v daných souborech 

a popisy vazeb mezi nimi. Systém by měl umožnit vytváření datových struktur, které 

popisují údaje a data z více souborů a tím zamezit duplikaci či redundanci, ovšem to 

nemusí platit pro všechny typy systémů, u některých je tento stav žádaný pro správnou 

funkci. [3] 

1.4 Základní složky podnikového systému 

Nedílnou součástí podnikového systému je hardwarová technika. Pro zajištění správného 

běhu zpracování dat, je důležité pro podnikový systém vyhovující infrastruktura 

následujících složek: 

Hardwarové prostředky – tvořeno fyzickým vybavením počítače. Prostředky mohou 

být napojeny na síť a na podnikový systém. 

Softwarové prostředky – tvořeno programovým vybavením počítače, který zajišťuje 

práci s počítačem, daty a komunikaci. 

Operační systém – základní programové vybavení počítače. 

Databázový systém – programové vybavení na efektivní ukládání a modifikaci velkého 

množství dat. 
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Organizační prostředky – souhrn předpisů, směrnic a pravidel. Definice používání 

systému. 

Lidská složka – obsahuje znalosti a zkušenosti uživatelů [5] 

 

Obrázek 2: Technologický model podnikového informačního systému  

(zdroj: vlastní zpracování dle [5]) 

 

1.5 Rozdělení informačních systémů 

Informační systémy se v podniku dělí z několika pohledů, které si níže rozebereme. 

ERP 

Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) automatizují a integrují mnoho firemních 

procesů, které souvisí s produkčními činnostmi, mezi něž může patřit výroba, prodej, 

distribuce, logistika či fakturace. Pomocí tohoto systému dokážeme plánovat a řídit 

podnikové procesy na všech úrovních infrastruktury. Za pomoci správně nastaveného 

systému jsme schopni zvýšit efektivitu procesů v různých činnostech podniku. Hlavním 

úkolem pro úspěšné řízení podniku je tedy podpora procesů a evidence dat, která je nutná 

udržovat a pracovat s nimi. 

V obvyklých instalacích ERP systém obsahuje sady softwarových modulů, které 

podporují další interní procesy podniku, například ve výrobním podniku bude sledovat 

stavy zakázek, prodeje, zásoby, doprava, fakturace a další potřebné informace společně 

s předpovědí požadavků na lidské zdroje a suroviny. [6] 
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Společnosti je poskytován ze systému integrovaný pohled na hlavní obchodní procesy 

v reálném čase, který je spojen s aplikačním softwarem a databází. Systémy sledují zdroje 

jako jsou finanční prostředky, suroviny nebo výrobní kapacita. Následně také stav 

závazků přijatých společností, kterými jsou například mzdy, odběry a další. Stav je 

v systému sledován bez ohledu na to, které oddělení údaje do systému zadalo. [7] 

Klasifikace ERP systému 

Systémy jsou rozdělené dle schopností a integrace klíčových procesů (lidské zdroje, 

výroba, logistika, ekonomika). Ty, které dokážou zahrnout všechny tyto oblasti se 

nazývají All-in-one. V této kategorii se nachází některé univerzální systémy od různých 

firem, které se zabývají ERP systémy. Nevýhoda All-in-one je taková, že často 

nepokrývají různé specializované činnosti a z tohoto důvodu je nutné využít 

subdodavatele pro dodávku doplňku do systému. Výhodou je garance dodání 

kompletního systému včetně případných subdodávek, příkladem tohoto řešení můžeme 

uvést Microsoft Dynamics NAV nebo SAP. 

Druhým typem je ERP typu Best-of-breed. Schopnosti tohoto systému nutně nepokrývají 

všechny klíčové procesy, zaměřují se na profitnější procesy a jsou směrovány na oblasti 

podnikání.  

Třetím typem je Lite ERP, který se používá v menších a středních společnostech. Ve 

zkratce se jedná o zjednodušenou první variantu All-in-one. Je tedy zřejmé, že hlavní 

výhodou je nižší pořizovací cena a rychlejší implementace do ostrého provozu. Do 

nevýhod patří omezená funkcionalita vzhledem na výše zmiňované ceně. 
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Tabulka 1: Klasifikace ERP (Zdroj: vlastní zpracování) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-one Schopnost pokrytí 

interních 

podnikových 

procesů 

Vysoká integrace, 

dostatečné pro 

většinu společností 

Nákladné 

přizpůsobení 

systému, nižší 

detailní 

funkcionalita 

Best-of-Breed Specializace na 

určité procesy 

Vysoká detailní 

funkcionalita nebo 

specifická oborová 

řešení 

Obtížnější 

koordinace 

procesů, nutnost 

doplnění o projekty 

a produkty 

Lite ERP Odlehčená verze 

ERP, zaměření na 

malé a střední firmy 

Nízká cena a rychlá 

implementace 

Omezená 

funkcionalita a 

způsoby rozšíření 

  

CRM systémy 

CRM (Customer Relationship Management) systém, který obsahuje informace směřující 

k zákazníkům podniku. V systému nalezneme seznam zákazníků, jejich obchodní 

případy, historii, informace ohledně servisů, záruk a v neposlední řadě informace k 

zrealizovaným a plánovaným objednávkám. Systém by měl být schopný sledovat 

segmenty různých prostředí do kterých by mělo být možno přidat podporu prodeje, 

marketing a řízení kontaktů. 

CRM obsahuje tyto tři části: 

Operativní část obsahuje prodejní činnosti, marketing a zákaznickou podporu. Všechny 

interakce se zákazníkem se zaznamenává do historie vztahu se zákazníkem. Do této části 

by měl mít přístup každý obchodník a manažer z obchodního oddělení, aby bylo schopné 

vyhodnocovat chování zákazníka a možnosti budoucích prodejů.  
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Kooperační část zahrnuje přímou komunikaci se zákazníkem, do této sekce patří různé 

komunikační sítě od webových stránek, email, marketing až po sociální sítě. V této části 

je tedy zabezpečen každodenní kontakt se zákazníkem a okolím.  

Analytická část zahrnuje analýzy zákaznických dat z několika pohledů, data jsou 

zpracovávána ze získaných informacích o zákazníkovi a jeho obchodních případech. Za 

pomoci této části jsme schopni zatřídit zákazníky do různých segmentů a tím jim 

nabídnou produkt přímo na míru se správně zvolenou marketingovou kampaní. [2] 

Tento systém bývá implementován jako modul v ERP systému nebo jako samostatný 

software s možností napojení s využitím například API (Application Programming 

Interface). Problémy náhrady CRM systému jako integrace v ERP systému je komplexita 

a nasazení v malých a středních podnicích, kde je prostředí rozvíjeno při růstu firmy. Při 

rozvoji firmy je důležité, aby se systémy rozvíjely také, což může být pro malé podniky 

nevýhodné vůči robustnosti All-in-one řešení. [8] 

API rozhraní 

API rozhraní IS umožňuje společnostem zpřístupnit data a funkce svých aplikací 

externím vývojářům třetích stran, obchodním partnerům a interním oddělením v rámci 

jejich společností. API jako služba umožňuje jiným službám a produktům komunikovat 

mezi sebou a vzájemně si sdílet data prostřednictvím zadokumentovaného rozhraní. 

Vývojáři nepotřebují vědět, jak je API implementováno, jednoduše využívají rozhraní pro 

komunikaci s jinými službami. Využití API za poslední desetiletí prudce vzrostlo do 

takové míry, že mnoho populárních webových aplikací nemůže bez této funkcionality 

fungovat. [9] 

SCM systémy 

SCM systémy (Supply Chain Management) zajišťují řízení dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. Představují soubor procesů a nástrojů, které slouží k optimalizaci a maximalizaci 

efektivity provozu. Efektivní spolupráce je zajištěna právě pomocí propojení firem, které 

jsou součástí dodavatelského řetězce. [5] 
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1.6 Možnosti pořízení informačního systému 

Pořízení informačního systému lze realizovat třemi možnými způsoby, které si níže 

popíšeme: 

Rozvoj stávajícího řešení 

V tomto případě se využívají již vynaložené investice, bohužel tato možnost nezaručuje 

celkový kladný efekt a splnění všech budoucích požadavků. Tato varianta je 

z krátkodobého hlediska levnější a rychlejší, ale v budoucnu se může projevit jako 

nevhodné řešení z důvodů rychlého vývoje softwarových technologií a budoucích potřeb 

rozvoje systému, kdy systém nebude splňovat požadavky pro další možné rozšíření. 

Nakonec se může stát tou nejdražší možnou. [5] 

Nákup hotového systému 

V počátcích je investice vyšší než v rozvoji stávajícího řešení, ale je zde garance 

funkčnosti a dalšího vývoje dodavatelskou firmou. Nákup přináší ovšem dalšího 

dodavatele do firmy a tvorbu nových vztahů. Nevýhodou tohoto řešení je možnost 

nesplnění všech požadavků, které ovšem může dodavatelská firma za dodatečné finance 

dodělat. [5] 

Vývoj vlastního systému 

Systém na míru je vhodným řešením pro splnění všech požadavků firmy. Bohužel je ze 

všech verzí tou nejdražší variantou, ovšem je zde výhoda možnosti nadefinování všech 

požadavků pro nový systém a následná jednodušší možnost budoucího rozšíření, protože 

je systém stavěný přímo pro daný podnik. [5] 

1.7 Implementace informačního systému 

Jakmile je společnost rozhodnutá pro pořízení nového informačního systému, tak je nutné 

zvolit správnou metodiku pro jeho zavedení. V publikacích se setkáváme se čtyřmi 

strategiemi pro zavedení systému a těmi jsou: souběžná, pilotní, postupná 

a nárazová strategie. Často v praxi užíváme kombinace strategií a postupů při nasazení 

systému. [10] 
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Souběžná integrace 

V této strategii je v prvních několika týdnech provozován najednou nový i starý 

informační systém. Délka souběžného provozu starého systému s novým je ovlivněna 

velikostí daného podniku, jakmile je nový systém spolehlivě zaveden a jsou odladěny 

všechny detaily, včetně záloh ze starého systému, je starý systém odpojen. Tato strategie 

zaručuje tedy bezpečí hladkého přechodu na nový systém bez větších rizik. Nevýhodou 

je bohužel duplicita zadávání nových dat, kdy uživatelé musí zavádět data do obou 

systémů. V posledním bodu dochází k porovnání a vyhodnocování chyb a ladění. [10] 

Pilotní strategie 

Pomocí této metody dojde k implementaci a odzkoušení pouze na jednom oddělení 

a chyby z první implementace se takto zachytí a odladí tak, aby na dalších odděleních 

k těmto chybám nedošlo. V této strategii si pracovníci i ostatních oddělení vyzkouší nový 

systém a po vyřešení všech problému je možné jej zavést do dalších částí podniku. [10] 

Nárazová strategie 

Tato strategie je velice riskantní z důvodů postupu implementace. Během jednoho dne 

totiž dojde k ukončení starého systému a nasazení nového systému následující den. Tento 

postup je zaveden tam, kde není možné z nějakých důvodů udržovat v provozu dva 

systémy zároveň. [10] 

Postupná strategie 

Tento způsob se využívá u rozsáhlých systémů, kde jsou důležité vzájemné vazby. 

Strategie je velmi časově náročná a z tohoto důvodu musí být dobře naplánovaná. 

Typické využití této strategie je u výrobních podniků. Implementace začíná 

u jednodušších a menších procesů, které na sebe navazují a jsou na sobě závislé. Následně 

se zavádí nový systém i u ostatních procesů v souvislosti s životním cyklem podniku. [10]  
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1.8 Etapy životního cyklu informačního systému 

Informační systém má několik životních fází, mezi něž patří: 

Předanalytická fáze – nutná přesná definice všech požadavků, které informační systém 

musí splňovat. Po shromáždění všech požadavků se realizuje studie proveditelnosti, díky 

které budou zjištěny možné problémy s implementací 

Analýza – provádí se modelace nového informačního systému. 

Návrh – probíhá modelace následujícího informačního systému na technologické úrovni, 

dále je blíže specifikováno detailnější schéma, data, procesy, pomocí těchto zjištění 

dochází k vytvoření programu. 

Vývoj systému – aktivní testování a vývoj softwaru. 

Implementace systému – nasazování systému do provozu, krok obnáší instalaci, 

testování všech funkčností, školení uživatelů programu. 

Správa systému – vývoj funkcí a struktury dle zkušenosti z využívání. 

Údržba systému – udržování systému v chodu při jeho provozu a reakce na vzniklé 

požadavky uživatele. 

1.9 Model dodání systému 

Modely předání systému jsou tři. Každá firma má jiné požadavky a má jinou IT 

infrastrukturu či možnosti financování. Níže si rozebere možnosti dodání. 

On-premise model – informační systém je nainstalován na serverech firmy, která si daný 

systém zakoupí. Tento způsob je náročný na technické požadavky firmy a zázemí. Firma 

si musí zajistit sama různé licence na provozování virtuálních strojů a přípravu prostředí 

pro dodavatelskou firmu systému. Tento model je v dnešní době využíván z důvodů 

bezpečnostních politik podniků (celá infrastruktura pod vlastní správou). 

On-demand model – model Aplication service provider (dále: ASP) nebo podobný jako 

Software as a Service (dále: SaaS). Dodávka systému je provedena přes internetové 

připojení. Dodavatel zajišťuje všechny běžné úkony údržby na vlastní vrub, to jsou 

například různé aktualizace, upgrade, či řešení hardwarových havárií. Způsob tohoto 

dodání je spojen s rizikem internetového připojení. Odběratel si musí zajistit stabilní 
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připojení a v ideálním případě dvojí konektivitu pro zajištění hladkého průběhu při práci 

s informačním systémem. Dále musí spoléhat na kvalifikace dodavatele v serverové 

oblasti a zajištění minimálního výpadku, případně si ověřit kategorizaci datového centra 

dodavatele z pohledu dostupnosti.  

On-appliance model – typ modelu Software as a Service, ale zákazník platí pouze určené 

moduly. Dle vybraného modelu je hrazen odběr podle určeného časového intervalu 

(měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční atd.) [11] 

1.10 Software as a Service 

Software jako služba (dále SaaS) je model nasazení softwaru, kdy dochází k poskytování 

aplikace poskytovatelem služby. Toto softwarové řešení je zakoupeno obvykle na základě 

průběžných plateb od odběratele. Společnost si tedy pronajímá využívání aplikace a 

uživatelé ji využívají prostřednictvím webového prohlížeče. Poskytovatel zajišťuje 

správu software a hardware v rámci smlouvy o poskytování služeb a zajištuje jejich 

dostupnost dle smluvních podmínek. Výhodou tohoto řešení je tedy snížení počátečních 

investic a zrychlený proces implementace nových aplikací do společnosti. [12] 

1.11 Application Service Providers 

Application Service Providers (dále ASP) je třetí strana nebo společnost, která 

zpřístupňuje software za pomoci využití internetového připojení. Společnosti s využitím 

ASP nemají tak velkou finanční zátěž při sjednávání této služby, ani nemusí řešit různé 

technické požadavky aplikací k hardwaru atd. ASP je řešena měsíčním poplatkem 

a poskytuje aplikace většinou pomocí aplikačního protokolu HTTP.  [13] 

1.12 Rozdíl mezi ASP a SaaS 

Rozdíl mezi SaaS a ASP je významný, i když obě služby jsou hostované 

u poskytovatele. ASP poskytuje správu a hostování softwaru nezávislých dodavatelů 

třetích stran, kdy je občas například nutné nainstalovat na klientský počítač nějakou 

dodatečnou aplikaci třetí strany, aby mohli běžet aplikace typu klient – server. SaaS také 

poskytuje aplikace skrze internetové připojení, ale aplikace se spouští v rámci webového 

prohlížeče. Tyto aplikace si také následně spravuje a vyvíjí poskytovatel. [14] 
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1.13 Zálohování 

Zálohování je proces vytvoření digitální kopie počítačových dat, která je ve většině 

případů pořízena a bezpečně uložena v jiném počítačovém systému a následně lze tuto 

zálohu využít pro případné obnovení ztráty dat. Do záloh se ukládá vše, co uživatel 

potřebuje, jsou to například různé firemní dokumenty, databáze s daty kontaktů či celé 

disky s informačními systémy. Existuje mnoho možností a strategií zálohování, z nichž 

každá je navrhnutá tak, aby řešila různé problémy a potřeby uložiště. Před spuštěním 

záloh je nutné určit, kolik dat potřebujeme uchovat a co zálohou chceme dosáhnout. [15] 

Plná záloha 

Plná záloha je považována za nejbezpečnější typ zálohy. Tento typ zálohy provádí zálohu 

všech vybraných složek a souborů. Jedná se o nejkomplexnější proces zálohování, jehož 

dokončení trvá déle a vyžaduje větší množství místa na disku než 

u jiných typů záloh. Výhodou této zálohy je rychlejší obnovení a správa různých záloh. 

[15] 

Přírůstkové zálohování 

Přírůstkové zálohování je záloha změn od poslední zálohy. Poslední záloha může být plná 

nebo také přírůstková. Tento typ musí na začátku obsahovat plnou zálohu 

a následně mohou být provedeny přírůstkové zálohy. Výhodou tohoto typu je rychlost 

zálohy, protože se zálohuje pouze změna s tím, že se neduplikují nezměněné soubory 

z předchozích záloh a tím dochází k využití menšího úložného prostoru. [15] 

Diferenční zálohování 

Diferenční záloha se nachází mezi přírůstkovou a plnou zálohou. Na rozdíl od přírůstkové 

zálohy, kdy je zálohovaná změna od poslední zálohy jakéhokoliv druhu, rozdílová záloha 

zaznamenává všechny změny provedené v datech od poslední úplné zálohy. U rozdílové 

zálohy musí existovat první plná záloha. Výhodou diferenční zálohy je využití menšího 

prostoru na úložném disku, ovšem tento typ zálohy oproti přírůstkové je pomalejší a není 

tak prostorově efektivní. [15] 
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1.14 Úložné místa pro zálohování 

Pro výběr úložného prostoru zálohy máme několik možností. Ovšem v dnešní době je 

dobré dodržovat pravidlo „zálohování 3-2-1“. Pravidlo nám říká, že ukládání dat má 

probíhat na třech samostatných místech, na dvou typech uložiště a s jednou kopií 

uloženou mimo pracoviště. Pokud bude jedna kopie poškozena, tak budeme mít alespoň 

jednu kopii chráněnou před přírodními katastrofami. [15] 

Externí pevný disk 

Bývají velice oblíbené, protože se snadno používají, jsou přenosné a nabízí velké 

množství úložného prostoru. Lze je jednoduše používat na jakémkoliv počítači s využitím 

USB kabelu, což z nich dělá skvělou volbu pro rychlý přenos dat. Ovšem pevné disky 

mají nevýhodu v podobě možného odcizení nebo rizika možné ztráty či rozbití během 

přemisťování. [15] 

Zálohování na pásku 

Kopie jsou zálohované na datová centra mimo společnost. Při využití zálohování na pásku 

jsou data uložená na páskovém zařízení. Moderní technologie jako je Linear Tape-Open8 

umožňuje uložit až 9TB dat na jednu pásku. Díky tomu je ukládání vysoce efektivní, 

pokud je třeba uložit velké množství dat, ovšem nevýhodou je doba obnovy 

a možnosti obnovy pouze celého systému, nikoliv pouze jednoho souboru. [15] 

Zálohování na cloud 

Cloudové zálohování umožňuje zálohování dat na server ve vzdáleném umístění. 

K záloze je možno přistupovat z jakéhokoliv zařízení prostřednictvím internetového 

připojení. Přestože cloud není hmatatelný, jde o jedno z nejoblíbenějších řešení díky 

snadnému použití bez nutnosti vlastnit žádný potřebný hardware. [15] 

Vyměnitelná média 

Jedná se o zastaralý, ale přitom jednoduchý způsob řešení zálohování dat na vyměnitelná 

média jako je CD, DVD a flash disky. Vhodné pouze pro zálohování malého objemu dat. 

V případě zálohy většího množství dat, data budou muset být rozdělená na více disků a 

následující obnova může být komplikovaná. Nevýhodou vyměnitelných médií je vysoká 

náchylnost k poškození. [15] 
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1.15 Strategické analýzy 

Níže si rozebereme teoretické základy k provedení strategických analýz. Analýzy se 

provádí za účelem zjištění vnitřního a vnějšího okolí firmy.  

SLEPT analýza 

Analýza SLEPT slouží k určeni vnějších vlivů na společnost. Pokud chce být podnik 

úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s okolím, z tohoto důvodu musí managment 

dobře definovat ovlivňující faktory. Zkratka SLEPT je utvořena na základě prvních 

písmen ovlivňujících faktorů.  

Sociální faktory 

Jsou dány společností a její strukturou. Změna v sociálním prostředí může mít vliv na 

poptávku společnosti, může to být například kupní síla zákazníků, sociální a generační 

složení obyvatelstva a další. 

Legislativní faktory 

Faktory, které se vztahují k právnímu prostředí lokace, kde se podnik vyskytuje. Mezi 

legislativní faktory například patří různé státní regulace, zákony nebo vyhlášky. Jestliže 

je podnik mezinárodní, je potřeba brát v úvahu regulace na import a export.  

Ekonomické faktory 

Je posuzována ekonomická situace země a hospodářská politika státu. Zařazujeme sem 

ekonomické faktory jako je míra inflace, měnová politika, aktuální úrokové sazby 

a další.  

Politické faktory 

Faktory týkající se politiky a náhledu vlády na podnikatelský sektor. Změny politické 

situace v zemi mohou mít dopad na míru zdanění zboží, růstu nebo poklesu mezd 

a dalších záležitostí. 
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Technologické faktory 

Představují inovační potenciál a technologický vývoj země. Tyto faktory mají vliv na 

konkurenceschopnost podniku, mimo jiné zahrnují úroveň a podporu vědy a výzkumu 

v zemi. [14] 

Porterův model 5 sil 

Porterův model sleduje okolí organizace a zaměřuje se na konkurenci a rizika v odvětví 

společnosti.  

 

 

Obrázek 3 - Porterův model 5 sil (Zdroj: vlastní zpracování podle [16]) 

 

Stávající konkurenti 

V každém odvětví se nachází konkurence, kdy počet konkurentů ovlivňuje společnost, 

která se musí snažit o získání konkurenční výhody. Tyto kroky mají vliv na ceny výrobků 

a služeb, kdy se společnosti snaží nabídnout lepší cenu i kvalitu než konkurence. [14] 
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Hrozba nové konkurence 

Vstup nové konkurence na trh přichází v momentě, kdy je na trhu nedostatek nějakého 

výrobku nebo služby nebo jsou náklady na vstup minimální, i když je trh již saturovaný. 

V případě nedostatku některého zboží má nová konkurence vyšší šanci na úspěch, než 

kdyby vcházela na trh přesycený. [16] 

Vliv dodavatelů 

Zabývá se vlivem dodavatelského prostředí na zvyšování či snižování vstupních nákladů. 

Pokud je na trhu málo dodavatelů daného produktu, je odběratel na jeho produktech 

závislý, díky tomu má dodavatel větší vyjednávací sílu. [16] 

Hrozba substitutů 

Produkt označující za substitut, dokáže nahradit určitý produkt společnosti. Společnosti, 

které nabízejí produkty, které nelze nahradit, nebo mají jedinečný produkt, mají na trhu 

výhodu nenahraditelnosti. [16] 

Vliv odběratelů 

Schopnost odběratelů snižovat ceny produktů. V případě, že má společnost malé 

množství odběratelů, tak ti jsou schopni lépe vyjednat cenu za produkt či jednat ve shodě. 

[16] 
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McKinseyova analýza 7S 

McKinseyova analýza se využívá pro analýzu vnitřního prostředí společnosti, kdy se 

analýza skládá se sedmi ovlivňujících faktorů. 

 

Obrázek 4: McKinseyova analýza 7S (Zdroj: vlastní zpracování dle [16]) 

 

Strategie 

Společnosti by měli mít své strategie, díky kterým chtějí dosáhnout vysokého výkonu. 

Jedná se tedy o dlouhodobý plán pro dosažení cíle společnosti.  

Struktura 

Zobrazuje strukturu společnosti, rozděluje pravomoci a odpovědnosti mezi pracovníky. 

Systém 

Do této kategorie spadají všechny systémy jakožto informační systémy, systémy řízení 

výroby a podobně. 
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Styl 

Popisuje způsob, jakým řídí managment společnost a zaměstnance. Existuje mnoho 

možností stylu řízení organizace například rozhodování bez názoru zaměstnanců, nebo 

i naopak. 

Schopnosti 

Schopnosti nejsou posuzovány z osobního hlediska, ale jako schopnost společnosti jako 

celku. 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty vznikají v průběhu času, patří sem například harmonie, upřímnost, 

zodpovědnost a další. Pokud je na tuto oblast firma zaměřená, může dosáhnout lepších 

výsledků a vytvořit v podniku kvalitní kulturu. 

 

SWOT 

SWOT analýza informuje o silných a slabých stránkách podniku a dále 

o potencionálních příležitostech a hrozbách vyplývajících z externího prostředí. Silné 

stránky a slabé stánky vycházejí z vnitřní situace firmy. Jsou vyhodnocovány zdroje 

firmy a jejich využití a dále plnění cílů firmy. Tuto analýzu lze využít k několika účelům, 

jako k vytvoření nových strategií, definování vizí nebo kritických oblastí. Důležitým 

bodem je určení rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím, jestliže nastane špatné 

určení těchto rozdílů, může dojít ke špatnému vyhodnocení. 

Následně je vhodné definovat i následující opatření. Analýzu je třeba vytvářet pomocí 

matice, protože pokud je sestavena jako seznam faktorů, postrádá smysl. [17] 
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Obrázek 5 - Matice pro SWOT analýzu (Zdroj: vlastní zpracování dle [17]) 

Silné stránky 

Oblasti, ve kterých firma vyniká a zajišťuje si převahu nad konkurencí. Pomocí silných 

stránek je podnik schopný držet pevné postavení na trhu. V této oblasti se hodnotí 

schopnosti a dovednosti, mezi které můžeme uvést například kvalitu produktů a sílu 

kapitálu. [17] 

Slabé stránky 

Oblasti, kde firma nevyniká nebo je na tom hůře než konkurence. Cílem je tyto slabé 

stránky minimalizovat. Do slabých stránek můžeme například zařadit vysoké náklady 

nebo špatné vlastnosti výrobků a služeb. [17] 

Příležitosti 

Představují výzvu možného růstu společnosti vedoucího k uskutečnění cílů nebo 

k posílení organizace na trhu. Do této kategorie řadíme například nákup nových 

technologií či růst trhu a poptávky. [17] 
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Hrozby 

Jedná se o překážky pro aktivity podniku, která s sebou nese možnou nespokojenost 

klientů nebo narušení ekonomické stability podniku. Včasné a rychlé reakce dokážou 

hrozbám předcházet, mezi příklady hrozeb můžeme uvést zahraniční konkurenci, nebo 

ztrátu zákazníků či dodavatelů. [17] 

ZEFIS 

ZEFIS je portál, který slouží pro posouzení informačního systému s využitím dotazníků. 

Odpovědi plynoucí z dotazníků nám pomáhají identifikovat nedostatky z hlediska 

efektivnosti a bezpečnosti. Audit je prováděn na základě auditu firmy, vybraného 

systému, vybraného procesu a užití. Výstup obsahuje seznam nedostatků a doporučení, 

která byla zjištěna a bylo by vhodné je realizovat. Výsledné nedostatky jsou seřazeny dle 

závažnosti. Pokud je firma ochotná uhradit poplatek, lze výsledky porovnat s výsledky 

jiných firem se stejnou velikostí a působící ve stejném odvětví. 

V dotaznících jsou sledované nedostatky v sedmi oblastech: 

Hardware a technika – spolehlivost a použitelnost technického vybavení 

Software a programy – posuzuje se programové vybavení 

Data – posuzují se data a jejich dostupnost, správa a bezpečnost 

Zákazníci – je posuzován IS, zda odpovídá uživatelským potřebám 

Pracovníci – zkoumá se úroveň schopností uživatelů 

Pravidla a Orgware – posuzuje se existence zdrojů informací (směrnice, pravidla, 

pracovní postupy) 

Provoz – posuzuje se dostatečná podpora uživatelů a jestli jsou dodržována pravidla   
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1.16 Vývojový diagram  

Vývojový diagram je určen ke grafickému znázornění kroků v algoritmu, obsahuje různé 

obrazce, které vyjadřují specifickou činnost a jsou dále propojeny dle šipek, které 

směřující k ukončení diagramu.  

 

Začátek procesu Konec procesu Rozhodovací blok Aktivita nebo činnost 

  
 

 

Obrázek 6: Prvky vývojového diagramu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2 Analýza současného stavu 

Analytická část práce je věnována představení společnosti, oboru podnikání 

a aktuálního stavu informačního systému firmy, jak z pohledu zaměstnanců, tak i vedení 

společnosti. Posuzováno bude z několika hledisek a faktorů. V hlediskách budeme 

posuzovat nejen informační toky, které jsou během zpracování výrobku důležité, ale 

i bezpečnost a vyhodnocení výkonnosti jednotlivých zaměstnanců a obchodníků firmy.  

Posuzovaná data byla konzultována s členy vedení společnosti, kteří mají na starosti chod 

a vedení firmy a vylepšování firemních procesů. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost se od založení zabývá výrobou a přeostřování nástrojů na třískové obrábění 

kovů od roku 1998. Nástroje jsou z tvrdokovu a z rychlořezné oceli. Nástroje jsou 

vyráběny dle katalogu společnosti, případně dle požadavků zákazníka. Výrobky jsou 

vyráběny v různých průměrech i délkách.  

Dále ve spolupráci s povlakovacími centry je možno nástroje povlakovat různými typy 

povlaků za účelem zvýšení životnosti nástrojů. 

Firma disponuje ostřícími bruskami od firmy WALTER a SAACKE.  

V roce 2011 společnost postavila vlastní sídlo na okraji Měřína vedle ulice Brněnská. 

Zakázková výroba zaplňuje firmě třísměnný provoz. V současné době je ve firmě 19 

pracovníků.  

Dále firma drží certifikát kvality ISO 9001:2008, kde předmětem certifikace je výroba 

a ošetření monolitních řezných tvrdokovných nástrojů a nástrojů z HSS oceli. [18] 

2.2 Analýza SLEPT  

Níže si probereme SLEPT analýzu podniku 

Sociální faktory 

Firma sídlí v městysu Měřín, který obývá 1954 lidí. V tomto městysi se nenachází žádné 

střední nebo vysoké školy, které by firmě dodávaly brigádníky či pracovníky na 

výpomocné práce, nebo by nějak zajišťovaly pracovní výkonnost podniku. [19]. 
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Zákazníky tvoří různé výrobní firmy z různých odvětví průmyslu, například 

automobilového a leteckého, výroby různých dopravních zařízení, výroby plastů 

a dřevařského průmyslu. [18] 

 

Graf 1: Historie počtu obyvatel (Zdroj: vlastní zpracování dle [19]) 

 

Legislativní faktory 

Společnost sídlí v České republice a podniká na českém a slovenském trhu, z tohoto 

důvodu je její povinností se řídit vyhláškami, nařízeními a zákony obou zemí. Dále se 

musí řídit zákony, které jsou vydané v rámci Evropské unie. Mezi zákony, které musí 

společnost dodržovat patří například zákoník práce, zákony o zdravotním a sociálním 

pojištění, zákon o daních z příjmu a další. Následující legislativní změny musí být 

sledovány a promítány v informačních systémech například v oblastí daní dané země, pro 

případnou další fakturaci. 
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Ekonomické faktory 

Pandemie COVID-19 poznamenala průmysl ve všech možných odvětvích, koncem léta 

2021 dramaticky vzrostla inflace a dosáhla nejvyšší hodnoty za poslední dekádu. Nárůst 

inflace způsobilo několik významných faktorů. Do zmiňovaných faktorů patří výrazný 

vzrůst cen produktu výrobců kvůli výpadku různých dodavatelů. Dále proběhlo 

zdražování energií, surovin a materiálů, ceny elektřiny a zemního plynu za podzim na 

burzách skokově vzrostly. Další nárůst zaznamenaly pohonné hmoty z důvodu vývoje 

cen ropy na světových trzích. [20] 

Růst cen na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a.s. energií se za rok 2021 

zvýšil u ceny komodity Elektřina 1MWh o 401,05 % v měně CZK [21] 

Během listopadu 2021 ČNB zvýšila úrokové sazby, kdy hlavním cílem je snížení prudce 

rostoucí inflace. Sazby jsou nyní pro firmy méně výhodné, protože výkonnost cizího 

kapitálu se snižuje a tím se snižuje tendence investování. Předpokladem vývoje inflace je 

takový, že se začne obracet až během příštího roku, protože začne docházet k odeznění 

problému v globálních dodavatelských řetězcích a také by mělo dojít ke stabilizaci 

světových cen energií. [22] 

 

Politické faktory 

Volby do poslanecké sněmovny v roce 2021 vyhrála koalice SPOLU v čele s Petrem 

Fialou, který je nynější předseda vlády. Koalice SPOLU chce ve svém období zrealizovat 

tyto body:  

• Snížení státního dluhu 

• Rozvoj zemědělství a venkova 

• Dostupnost bydlení 

• Digitální transformace státu 
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Dále nám nynější vláda a situace s COVID-19 nenaznačují žádný celostátní lockdown, 

nebo uzavření firem na dobu neurčitou. [23] 

Technologické faktory  

Technologické faktory v oboru obrábění se vyvíjí s oblastí využití IT služeb 

a bezpečnosti. Na trhu se objevují aplikace, které se svojí umělou inteligencí a využití 

automatizace zapojují do firemních procesů. V oblasti IT stále dochází k růstu nových 

platforem, jazyků a vývoji aplikací, ovšem také k IT hrozbám 

a různým bezpečnostním zranitelnostem. Největší objevenou chybou v předchozích 

měsících bylo zjištění zranitelnosti Log4Shell. Jedná se o závažnou zranitelnost, která 

byla Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost odhadována 

s rozsahem zasažení do vyšší stovky miliónů systémů po celém světě. Tato zranitelnost 

lze zneužit k automatizovanému šíření malwaru, nasazování ransomware či úniku 

citlivých dat. Zranitelnost tohoto zjištění umožňuje v postižených systémech vzdáleně 

spustit kód bez jakéhokoliv ověření. Při zneužití může dojít k získání kontroly nad celým 

serverem. [24]  

 

2.3 Porterův model konkurenčních sil 

V následujících odstavcích probereme analýzu oborového okolí. 

Stávající konkurenti 

Na trhu pro výrobu a broušení obráběcích nástrojů je mnoho subjektů, které se snaží získat 

co možná nejvíce zákazníků. Mezi nejvýznamnější konkurenty společnosti jsou dvě 

společnosti sídlící ve Velkém Meziříčí, které jsou ve vzdálenosti pouhých 15 minut jízdy. 

Společnost CERATIZIT Česká republika s.r.o. nabízí nástroje, které jsou již více 

předpřipravené. V případě vyhovující potřeby zákazníka je možno využít katalogový 

produkt, který je levnější a častěji dříve dodán. Další společností je ROTANA a.s., která 

má také komplexní strojní vybavení, které má ale většinou jiné parametry, kterými naše 

posuzovaná společnost nedisponuje (limitní rozměry výrobků). U této společnosti tedy 

není dostatečně velký průnik společných zákazníků. Ostatní firmy z větších měst nabízí 

stejné služby spojené se svozem a rozvozem, ovšem pro firmy z blízkého okolí tato 

možnost nemusí být zajímavá, protože produkty tráví větší čas na cestě. Konkurenční 
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výhodou je také menší kolektiv, který rychleji analyzuje speciální požadavky zákazníků 

a výsledkem je vyřešení těchto požadavků v kratším časovém horizontu včetně cenové 

nabídky. Naproti tomu velké společnosti s větším počtem zaměstnanců mívají větší dobu 

prodlevy na vyjádření ke speciálním požadavkům z důvodů složitosti interních procesů.  

Na trhu je dále důležité získat zákazníka a navázat s ním dlouhodobou spolupráci, protože 

v oblasti broušení TK nástrojů se z velké části jedná o zákazníky, kteří dlouhodobě 

pracují s materiálem, k jehož obrábění jsou potřebné kvalitní nástroje 

a nemohou předat svému zákazníkovi nekvalitně opracovaný výrobek. U aktuálních 

konkurentů je tedy velice důležitý informační systém pro správu objednávek a následné 

a efektivní rychlé vyřízení. Riziko nevyřízení objednávky včas s možností, že produkt 

bude opracován dle jiných parametrů může být pro firmu velice rizikové. Konkurenti 

prezentují na svých portálech vysokou spolehlivost a vyřešení objednávky včas v určený 

termín. Tyto závazky jsou schopni spojit se systémem, které je bude včasně informovat a 

bude spolehlivý v oblastech zabezpečení, důvěrnosti a dostupnosti.  

Vliv dodavatelů  

Vyjednávací síla dodavatelů není pro firmu prvoplánově riziková z důvodu vyššího počtu 

dodavatelských firem, rizikem může být celkový výkyv cen na trzích. Z výše uvedených 

důvodů má společnost zvoleno několik dodavatelů, s kterými má již navázaný 

dlouhodobý vztah a je zde nastavený věrnostní systém s množstevními slevami. Pro firmu 

může být hrozbou výpadek jedné dodavatelské společnosti, ale pouze ve velmi 

krátkodobém horizontu, protože její dodávku by pokryly ostatní vybraní dodavatelé. 

V opačném případě by společnost musela vynaložit nějakou iniciativu a náklady pro 

vytvoření nových obchodních vztahů s novou dodavatelskou firmou.  

Vliv odběratelů  

Společnost není významně závislá na jednotlivých odběratelích, počet hlavních 

odběratelů je ve výši nižších desítek, ale celkový počet pravidelných odběratelů s cyklem 

objednání minimálně jednou ročně je zhruba 300. Vliv odběratelů s ročním cyklem 

objednávek je tedy velice nízký, ovšem kdyby větší část odběratelů s pravidelnějším 

cyklem objednání jednala ve shodě tlakem na cenu, mohlo by to pro firmu znamenat 

mírné riziko podnikání. Každopádně, společnost má s odběrateli výhodné odběratelsko-
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dodavatelské vztahy, a tak nemusí přistupovat na dumpingové ceny. S většinou 

odběratelů je firma domluvena na speciálních podmínkách jako jsou dřívější termíny 

dodání či množstevní slevy na hromadné objednávky. Z důvodů výskytu výjimečných 

podmínek pro některé dodavatele není opuštění nebo vytváření na společnost větší nátlak 

zcela výhodné. Na tento fakt také navazují důvody lepších cen 

a fungujícího řetězce. Navazování nových kontraktů s konkurenčními společnostmi 

včetně domluvy všech postupů není jednoduché a pro odběratele může být tento krok 

i dlouhodobě ztrátový. Ovšem pokud by větší odběratel odešel k jiné společnosti, tak zde 

vzniká střední riziko opuštění i ostatních odběratelů, protože by první odběratel mohl 

spustit lavinový efekt.  

Hrozba nové konkurence 

Hrozba vstupu nové konkurence na trh je nízká, protože většina větších konkurentů je již 

na trhu více než 15 let. Menší konkurenti jsou na trhu také delší dobu, ovšem nepokrývají 

zcela cílovou oblast výroby posuzované společnosti. Dále je pro vstup nutný velmi 

vysoký kapitál pro výrobní stroje. Náklady dosahují částek desítek miliónů korun 

českých, dalším problémovým bodem je nalezení zákazníků a přebrání velkých 

společností. Zákazníci z oblastí aero a automotive vyžadují po společnostech různé 

certifikace či provedení jejich auditů pro dodavatele služeb. Jiným druhem konkurence 

může být prodej části výrobků formou katalogového prodeje, který může pokrýt část 

poptávky a nabídnout nižší cenu, ovšem jakékoliv předělání by nová konkurence nebyla 

schopná zrealizovat.  

Hrozba substitutů 

Alternativní formou nabízených výrobků společnosti je využití katalogového prodeje 

výrobků či služeb velkých hobby marketů nebo jiných společností. Nahrazení části 

produktů je teoreticky možné, ovšem katalogové produkty mají již předem určené 

materiály, úhly a tvary výrobků. Z tohoto důvodu není možné úplné nahrazení produktů 

společnosti. Většina firem musí splňovat různé interní normy, které musí být také 

dodržovány také u dodavatelů. Normami jsou následně podmiňování dodavatelé.  
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2.4 Analýza interních faktorů 7S 

Níže si probereme analýzu interních faktorů. 

Strategie  

Prvním faktorem strategie podniku je spokojenost zaměstnanců a zákazníků, až na 

druhém místě je zvyšování obratu a tržeb. Firma si zakládá na spokojenosti zaměstnanců, 

protože prosazuje myšlenku, že spokojený zaměstnanec je spolehlivý 

a výkonný. Zaškolování a nábor nových zaměstnanců je v tomto odvětví velice složitý 

a proces kompletního zaškolení je zdlouhavý. Společnost si dále chce udržet ISO 

9001:2008, kde tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality 

v organizaci. Přístup společnosti oproti bližším konkurentům je jiný v pohledu na 

zaměstnance, kdy se snaží firma držet vyváženost mezi cílením na obrat a spokojené 

zaměstnance. Při měnící se poptávce se k požadavkům zákazníků přistupuje individuálně 

a potřeby jsou řešené separátně. Menší kolektiv je schopný se rychleji vyjádřit 

k požadavkům zákazníků. Konkurenční tlak je zvládán pomocí individuálního přístupu 

ke všem odběratelům a ochotou firemních obchodníků.  

 

Obrázek 7: Organizační schéma (Zdroj: vlastní zpracování) 

Struktura 

Společnost má typ struktury demokratický, silnější rozhodovací právo ovšem jednatel 

společnosti, který je zároveň vedoucím obchodní skupiny. Každopádně téměř všechny 

rozhodnutí je prováděno demokratickým stylem s vedoucím technologie, vedoucím 

výroby a vedoucím finančního oddělení. Návrhy na zlepšení či případné opravy procesů 

se ve firmě řeší dle určených tabulek a odpovědností. Zavedená struktura ve firmě přináší 

rizika možného chybného rozhodnutí do určené finanční částky. Riziko ze špatného 

rozhodnutí zaměstnance je snižováno strategií společnosti. Společnost chce, aby 
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zaměstnanci měli možnost seberealizace při rozhodování, přičemž se od nich očekává 

maximální soustředěnost při řešení úkolů, co nejlepším možným způsobem.  

Systémy  

Do hlavních využívaných systémů společnosti spadá HELIOS. Tento systém je určen pro 

malé a střední podniky a je v něm řešena výroba částečně. Do tohoto systému nemají 

všichni zaměstnanci přístup z důvodu složitosti a nutného zaškolování každého 

zaměstnance. Dalším systémem je HELITRONIC TOOL STUDIO, který slouží pro 

nastavování strojů a parametrů pro obrábění nástrojů. Systém od Synology zajišťuje 

zálohování dat z jednotlivých systémů. Posledním důležitým systémem ve společnosti je 

Byznys software, který se využívá pro zpracování daňových dokladů a účetnictví firmy. 

Všechny výše vypsané systémy jsou využity při zajištění denního provozu organizace, 

ovšem hlavními systémy zajišťující efektivní fungování organizace jsou Helios, 

HELITRONIC TOOL STUDIO, Byznys software.  

Styl vedení 

Ve společnosti je zavedený demokratický způsob řízení, protože jsou ve velké míře 

všechny investice posuzovány v managementu. Vedoucí odděleních jsou zodpovědní za 

své rozhodnutí, každopádně, ve firmě probíhá vysoká podpora všech zaměstnanců i 

podřízených, kdy se podřízení mohou podílet na rozhodovacím procesu. Komunikaci lze 

v tomto podniku označit za obousměrnou. Tento způsob zvyšuje u všech zaměstnanců 

efektivitu a vede ke zdravé kondici firmy. Zpětná vazba od zaměstnanců je pozitivní. 

Spolupracovníci 

Ve společnosti je nyní zaměstnáno 19 pracovníků, atmosféra mezi kolegy je přátelská 

a uvolněná. Několikrát ročně se pořádá teambuilding, který utužuje kolektiv 

a podporuje spokojenost zaměstnanců. V současné době (epidemii COVID-19) je kladen 

důraz na dodržování zpřísněných hygienických opatření.  

Schopnosti 

Mezi nejvýznamnější schopnosti organizace je řazena kooperace pracovníků a zkrácená 

doba realizace obchodních případů ve spolupráce se zákazníkem v co nejkratším 

časovém horizontu. Pro vyšší profit organizace by bylo potřeba zlepšit schopnost 
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využívání IT technologií pro zaznamenávání průběhu jednání se zákazníkem CRM 

(Customer Relationship Management) a při řízení výroby produktů. Schopnosti 

společnosti jsou z hlediska budoucnosti udržitelné, protože správně sladěný tým je 

nejvýkonnější. 

Sdílené hodnoty 

Do sdílených hodnot lze zařadit způsob řešení výroby produktů, kdy jsou produkty 

opracovávány dle zavedených postupů a standardů. Firemní kulturou je i sdílení 

zkušenosti a znalosti. Při řešení úkolů, které nejsou pro řešení běžné, jsou ostatní 

zkušenější zaměstnanci ochotni pomoct, včetně vedoucích, a schopni řešit daný problém.  

Do klíčových vlastností podniku se řadí hodnoty jako zodpovědnost a kvalita. Hodnotou 

zodpovědnosti je rozuměno splnění pověřených úkolů v řádném termínu včetně 

splněných očekávání, do které patří kvalita. Do kvality řadíme správně vyrobený produkt 

dle aktuálně platných norem a pokynů od zákazníka. Pro firmu je velice důležité mít 

zodpovědné zaměstnance, kteří mají smysl pro detail a kvalitu.  

 

2.5 Analýza současné vývojové fáze výrobku 

Před analýzou systému bylo potřeba zjistit, jak funguje samotný výrobní proces firmy. 

Bez pochopení firemního procesu by nebylo možné přesně specifikovat požadavky firmy 

a navrhnut řešení. Bylo tedy potřeba zjistit cyklus výrobku od příjmu zakázky po následné 

předání dopravci pro zpětné odeslání hotového výrobku. Tento proces je níže znázorněn 

v grafu. 
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Obrázek 8: Diagram zpracování výrobku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příjem zakázky – stav, kdy je objednávka mezi odběratelem a společností potvrzená. 

Určení počtu výrobků, zvolení povlakování a dalších parametrů k výrobku, a nakonec 

termín dodání. 
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Založení zakázky – výrobek nebo výrobky se nacházejí ve výrobní hale společnosti, 

asistentka zkontroluje dodací list, přepočítá počty kusů, vytvoří fotografii všech výrobků 

a následně uvolní do výroby. 

Uvolnění zakázky do výroby – výrobky jsou uvolněné s dodacím listem pracovníkům 

strojů, výrobky jsou uložené v pořadí, které určuje termín dodání hotového výrobku zpět 

odběrateli. 

Výroba – stav, kdy je již zakázka přebrána z uvolnění a pracovník na ní pracuje. 

Výběr nástroje – výběr vhodného nástroje pro opracovaní daného výrobku, dle 

předepsaných požadavků v dodacím listu. 

Broušení – proces broušení výrobku. 

Dokončení výrobku – vrácení obroušeného výrobku do boxu se zakázkou. Odškrtnutí 

kompletnosti výrobku v dodacím listu. 

Ověření stavu kompletní zakázky – ověření dodacího listu a hotových výrobků v boxu. 

V případě, že nejsou všechny výrobky hotové dle dodacího listu, tak se odebírá 

následující výrobek a proces výroby probíhá znovu. V opačném případě je zakázka 

označená stavem vyrobeným a box je s výrobky předán asistentce. 

Vyrobeno – box s hotovými výrobky předán asistentce. 

Objednané povlakování – ověření asistentkou stav dodacího listu a parametru 

povlakování daných výrobků. V případě, že je objednané povlakování, tak asistentka 

určené výrobky nachystá pro expedici do povlakovací společnosti. Pokud není 

zákazníkem vyžadováno povlakování výrobků, tak je box s výrobky označen za 

kompletní. 

Před povlakem – výrobky nachystané asistentkou pro povlakování pro spediční 

společnost. 

V povlaku – výrobky jsou odebrané spediční společností a jsou v povlakovací 

společnosti. 

Z povlaku – výrobky jsou zpět z povlaku, probíhá kontrola vzorků a kompletace pro 

finální odeslání zákazníkovi. 
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Kompletní výrobek – box s výrobky je kompletně hotový a je připraven pro odeslání 

zákazníkovi. 

Dodací list na účtárnu – dodací list je předán na účtárnu. Na účtárně pracovník zadá 

všechny parametry z dodacího listu do informačního systému a spočítá finální cenu. 

Vytvoření faktury – pracovník z účtárny vytvoří fakturu pro zákazníka. 

Odeslání zákazníkovi – odeslání výrobků s fakturou zákazníkovi. 

Uzavření zakázky – ukončení zakázky. 

 

2.6 Grafické zobrazení struktury současných systémů 

Na níže zobrazeném snímku je zobrazena struktura systému ve společnosti. Žádný ze 

systémů není na sebe nijak napojen ani není využita metoda API.  

 

Obrázek 9: Současná struktura systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.7 Analýza pomocí programu ZEFIS 

Portál ZEFIS umožňuje posoudit vybranou část informačního systému firmy. Základem 

portálu je provedení auditu firmy, systému, procesu a užití a následné vyhodnocení 

efektivity a bezpečnosti informačního systému. Analýza probíhá za pomocí dotazníků, 

kdy jsou zjišťovány možné slabiny a silné stránky.  

2.7.1 Efektivnost používaného informačního systému 

Na grafu níže je zobrazeno celkové hodnocení efektivnosti společnosti a využití 

informačního systému. Nejmenší hodnota na grafu udává celkovou efektivnost. Ideální 

výsledek by měl obsahovat vyvážené hodnoty, do velice slabých stránek lze zařadit 

pravidla, které dosahují pouhých 60 %. Dalším slabým bodem jsou programy, které 

dosahují 70 %.  
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Tabulka 2: Efektivnost IS (Zdroj: vlastní zpracování dle [25]) 

Oblast Dosažená hodnota 

Technika 94 % 

Programy 70 % 

Pravidla 65 % 

Pracovníci 78 % 

Data 87 % 

Zákazníci 82 % 

Provoz 92 % 

Celkem 65 % 

 

 

Obrázek 10- Efektivnost užití informačního systému (Zdroj: [25]) 
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2.7.2 Bezpečnost informačního systému 

Dalším bodem je bezpečnost informačního systému. Graf níže byl také vyhodnocen 

pomocí programu ZEFIS, jako při efektivnosti. Celková bezpečnost systému je na 58 %, 

protože je celková bezpečnost také odvíjena od nejslabšího článku celku. Nejslabším 

bodem jsou stanovená pravidla, která obsahují velké nedostatky. Druhým zranitelným 

bodem s ohodnocením 67 % jsou pracovníci.  

Tabulka 3: Bezpečnost IS (Zdroj: vlastní zpracování dle [25]) 

Oblast Dosažená hodnota 

Technika 100 % 

Programy 71 % 

Pravidla 58 % 

Pracovníci 67 % 

Data 88 % 

Zákazníci 75 % 

Provoz 87 % 

Celkem 58 % 
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Obrázek 11: Efektivnost IS (Zdroj: [25]) 

 

2.7.3 Nedostatky podle portálu ZEFIS 

Tabulka 4: Nedostatky IS (Zdroj: [25]) 

Oblast Významnost Bezpečnost Popis problému 

Programy Vysoká Ano Pracovníci mohou instalovat 

programy na své počítače 

Pracovníci Vysoká Ano Nedodržování pravidel 

Pravidla Vysoká Ano Chybí manažer/ka informační 

bezpečnosti 

Pravidla Vysoká Ano Chybí klasifikace dat/informací 

Pravidla Vysoká Ano Chybí bezpečnostní pravidla 

informačního systému 

Zákazníci Vysoká Ano Nejsou nastavena pravidla práce s 

daty zákazníků 

Pracovníci  Vysoká Ano Nejsou aktualizované hesla 

uživatelů 
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Data Vysoká Ano Chybí záloha dat systému 

Provoz Vysoká Ano Slabší kontrola pracovníku 

v procesu 

Pracovníci Vysoká Ano Riziko prozrazení hesel do 

systému 

Programy Střední Ne Hraniční účelnost informačního 

systému 

Data Střední Ano Chybí plán pro obnovu dat 

Pracovníci Střední Ano Přístupová práva zaměstnanců 

nejsou včas nastavována 

Programy Střední Ne Pracovníkům chybí některá data 

nebo funkce 

Pravidla Střední Ne Chybí manažer informačních 

systémů 

Pravidla Střední Ano Chybějící, nebo špatně 

dodržovaná bezpečnostní pravidla 

Pravidla Střední Ano Nejsou pravidla a postupy, jak se 

provádí proces 

Pracovníci Střední Ano Bezpečnostní hrozba z přístupu 

internetu 

Programy Nízká Ne Blížící se konec životnosti 

systému 
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2.7.4 Návrh zlepšení dle ZEFIS 

Tabulka 5: Návrhy pro zlepšení (Zdroj: [25]) 

Oblast Popis řešení 

Provoz Zjišťovat spokojenost pracovníků s výstupy z procesu 

Zlepšit nebo zřídit technickou podporu pracovníků 

Zvýšit četnost kontrol pracovníků 

Zákazníci Vytvořit jasná pravidla práce s daty o zákaznících 

Data Nastavit jasnou zodpovědnost pracovníků za data 

Natavit pravidla pro zavádění dat do systému 

Vytvořit plány pro obnovu dat po havárii 

Mít vždy aktuální zálohu dat 

Zvážit nutnost připojení externích médií k počítačům 

Pracovníci Pravidelně měnit přístupová hesla do systému 

Přísně kontrolovat nastavení přístupových práv zaměstnanců 

Zvážit nutnost přístupu na internet 

Vytvářet bezpečnostní povědomí uživatelů 

Stanovit bezpečnostní pravidla 

Pravidla Zřídit funkci manažera pro informační systémy 

Zajistit dodržování bezpečnostních pravidel 

Likvidace dat, datových nosičů 

Vytvořit směrnici nebo pravidla pro práci s informačním 

systémem 

Zvážit nutnost instalace programů na počítače pracovníky 

Vytvořit bezpečnostní pravidla pro informační systém 

Stanovit přesná procesní pravidla, jak jsou činnosti 

vykonávány 

Stanovit a kontrolovat způsob likvidace papírových 

dokumentů 

Doplnit funkcionalitu jiným systémem nebo řešením 

Zvážit výměnu informačního systému 

Vybírat techniku až po ověření kompatibility 
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2.8 SWOT analýza 

Ze všech předchozích analýz byla vytvořena SWOT matice, která popisuje silné stránky, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Do silných stránek je zejména zařazen management kvality ISO 9001:2008. Společnost 

tvoří mladý pracovní kolektiv s příjemnou firemní kulturou. S využitím těchto silných 

stránek je společnost schopna udržovat dlouhodobé vztahy s obchodními partnery na 

vysoké úrovni, která je dostatečně podpořena technickou vybaveností pro realizaci 

zakázek. Výhodou menšího týmu je také proces schvalování některých změn, kdy 

společnost není závislá na korporátních pravidlech.  

Ve slabých stránkách se nachází nedostatky v neefektivním předáváním informací při 

řešení obchodních případů, které jsou společné s časovou náročností procesů. Časová 

náročnost je ovlivněna delší prodlevou předávání nutných informací. Pro řešení 

odborných technických problémů se ve firmě a mimo firmu nenachází osoba, která 

dokáže rychle vyřešit problémy s výpočetní technikou. Ve výrobní fázi není dostatečně 

kontrolován proces výroby a plnění úkolů.  

Mezi příležitosti společnosti patří zlepšení aktuálního informačního systému, systém 

nepokrývá většinu požadavků od výroby, které by firma od něj očekávala. Systém by bylo 

vhodné předělat nebo nahradit novým pro vykrytí ideálně všech požadavků společnosti. 

Systém neumožňuje zobrazení stavu objednávek, tudíž obchodní zástupci nejsou schopni 

efektivně informovat klienty o aktuálním stavu jejich objednávek. Příležitost pro některé 

zákazníky by mohl být katalogový prodej nejčastěji prodávaných výrobků.  

Poslední složkou analýzy jsou hrozby, do těch spadají vyšší požadavky na certifikace 

kvality nebo možná blížící se recese světové ekonomiky z důvodů situace COVID-19 i 

možného zvyšování cen energií. Menší hrozbou může být větší poptávka po substitutech 

z důvodů šetření v ostatních společnostech, ovšem do větší hrozby spadá možný pád 

systému a jeho nemožnost obnovení z neaktuální zálohy či zavirování systému 

uživatelem.  
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Silné stránky 

• Management kvality 

• Dlouhodobé vztahy se zákazníky 

• Dostatečná technická vybavenost 

• Vybudovaná základna zákazníků 

• Spokojenost zákazníka 

• Mladý pracovní kolektiv 

• Firemní kultura 

• Rychlejší proces změny 

 

Slabé stránky 

• Neefektivní předávání informací 

• Časová náročnost procesů 

• Nedostatek IT pracovníků 

• Nízké investice do IS 

• Kontrola procesů 

• Nízké využití IS 

 

 

Příležitosti 

• Zlepšení informačního systému 

• Zvýšení komunikace se zákazníky 

• Vylepšení správy dat o 

zákaznících 

• Vytvoření katalogových produktů 

 

 

 

Hrozby 

• Vyšší požadavky na certifikace 

• Blížící se recese světové 

ekonomiky 

• Zvyšování cen energií 

• Existence levnějších substitutů 

• Růst atraktivity konkurence  

• Chybějící aktuální záloha systému 

• Možnost zavirování sytému 

 

 

Obrázek 12: SWOT matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.9 Souhrnné zhodnocení analytické části 

Tato kapitola zhodnocuje analytickou část posuzované společnosti v oblasti trhu 

a aktuálně využívaného informačního systému. 

Společnost je nyní z pohledu na IT v nevyhovujícím stavu a je potřeba provést změny 

v informačním systému. Systém se nachází na hraniční účelnosti, a proto je nutné provést 

návrh změn, které povedou ke zvýšení efektivnosti a bezpečnosti. Ve společnosti jsou 

mírně zanedbávána jak bezpečnostní pravidla tak pohled na kybernetickou bezpečnost. 

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a je opět nutné navrhnout možné změny pro 

zlepšení této situace. Pracovní kolektiv a firemní kultura má dobrý vliv na následující 

změnu, protože bude tato změna chápána jako zmodernizování a zefektivnění firemních 

procesů.  
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3 Návrh vlastního řešení 

Tato část obsahuje návrh řešení pro zlepšení aktuální situace v posuzované společnosti, a 

to konkrétně pro využívání informačního systému HELIOS ve výrobě. Požadavky 

a funkcionality vycházejí z analytické části. 

3.1 Změna současného stavu využití 

Systém HELIOS není navrhnut a využit pro sledování a řízení této specifické výroby ve 

společnosti. Ovšem společnost disponuje modulem strojírenská výroba, který by bylo 

možné přizpůsobit požadavkům a podmínkám společnosti, ale vedení společnosti již 

nemá zájem odebírat tento systém a nejraději by se přiklonila k jiným návrhům.  

3.1.1 Nákup hotového systému 

Koupě nového systému je cestou k omezení slabších stránek aktuálního stavu, ovšem opět 

se budeme potýkat se stavem, kdy prodané řešení není úplně připraveno pro specifickou 

výrobu systému. Dalším negativním bodem je možný výskyt poplatku za uživatele, tudíž 

firma bude měsíčně platit dodavateli poplatek za správu a poplatek za aktivního uživatele.   

3.1.2 Vývoj vlastního systému 

Vývoj nového informačního systému pro výrobní procesy může firmě pomoci vyvinout 

systém, který bude odpovídat všem požadavkům operátorů a vedení. Pomocí již 

zrealizovaných analýz je možné navrhnout nový systém tak, aby neobsahoval předchozí 

chyby. 

3.2 Návrh systému 

Navrhovaný nový systém by měl splňovat požadavky a očekávání společnosti. Z již 

provedených analýz a zjištění běhu organizace lze navrhnout vývojové diagramy, které 

by splňovaly očekávání.  
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3.2.1 Diagram objednání výrobku 

Proces objednání výrobku je na diagramu níže navrhnut do detailů. Zaměstnanec na 

příjmu zpracuje příchozí objednávku od dopravce. Tyto objednávku následně založí do 

systému, jakmile je objednávka v systému zadaná včetně všech parametrů z dodacího 

listu od dopravce, je následně možné tuto objednávku uvolnit do výroby. Při uvolnění do 

výroby je v systému příznak, že je zakázka uvolněna do výroby a následně s ní mohou 

pracovat pracovníci z výroby. Při přijetí zakázky ve výrobě zaměstnanec potvrdí její 

přijetí. Následně je výrobek opracován bez zásahu do informačního systému. Výběr 

nástroje předchází samotnému broušení. Při výběru vhodného nástroje probíhá proces 

broušení, a nakonec kontrola kvality, kdy je posuzováno, zda byl výrobek dobře opraven. 

Pokud výrobek není dobře zpracován, je potřeba tento proces zopakovat 

a dosáhnout požadované kvality. Při vyhovující kvalitě je zpracovaný výrobek zadán 

s parametry do systému. Systém bude provádět kontrolu, zda jsou všechny výrobky 

zpracované, pokud nebudou, bude se muset čekat než budou zpracovány. Až se zpracují 

všechny výrobky, tak systém oznámí uživateli, že má být zakázka předána do 

povlakování. Při cestě do povlakování je společnost informovaná, že jsou výrobky před 

povlakem. Následně se výrobky povlakují, tedy status v povlaku, a nakonec je dopravce 

dováží do společnosti, tedy stav z povlaku. Při příjezdu je objednávka kompletně 

dokončena a tvoří se dodací list. Zakázka je zabalena s dodacím listem a odeslána 

zákazníkovi, stav o odeslání je předán do fakturačního systému Byznys software, kde je 

vytvořena faktura a následně odeslaná klientovi.   



57 

 

 

Obrázek 13: Diagram objednání výrobku (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.2 Diagram založení zakázky  

Proces založení zakázky probíhá hned, jakmile dojde na příjem objednávky emailem, 

telefonicky nebo balíkem s nástroji na ostření od obchodního zástupce či poštou. 

Objednávka obsahuje informace ohledně počtu výrobků a jejich parametrů nebo balíček 

s dodacím listem či informací jaké parametry mají dané výrobky obsahovat po 

přebroušení. Po získání těchto informací se odpovědná osoba z příjmu přihlásí do 

systému a po úspěšném ověření je schopna založit zakázku. Zakázce vytvoří jedinečné 

ID a zadá parametry, které obdržela z informací. Informační systém následně zkontroluje 

pravost těchto parametrů a ověří, zda jsou tyto požadavky zpracovatelné. Pokud budou 

dané parametry zpracovatelné, tak systém jednoduše zakázku přidá do systému a následně 

dojde ke změně stavu zakázky na uvolněno do výroby. Jestliže nebudou zadané parametry 

zpracovatelné, tak bude odpovědná osoba vyzvána k ověření správnosti údajů. Po ověření 

údajů bude moct přejít ke upravení anebo k ověření schopnosti zpracování ve výrobě. 

V systému může nastat stav, kdy nebude obsahovat v databázi schopnost zpracování. Až 

proběhne ověření, že zadané hodnoty je společnost schopná zpracovat, tak je zakázka 

uvolněná do výroby, jestliže tyto parametry nejsme schopni zpracovat, je pracovník 

z příjmu povinen tuto informaci předat obchodnímu zástupci pro další řešení a v systému 

tuto objednávku označí za zrušenou.  
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Obrázek 14: Diagram založení zakázky v IS (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.3 Diagram přijetí zakázky 

Jakmile je zakázka uvolněna do výroby a předána do regálu, je možné ji začít 

zpracovávat. Pro zjištění parametrů k zakázce je nutné se přihlásit do informačního 

systému, kde bude ověřeno oprávnění pro přijetí zakázky, a následně si bude moci 

operátor zobrazit volně dostupné zakázky. Jakmile si zaměstnanec z výroby vybere 

zakázku, tak je systémem zkontrolovaná, jestli má nejkratší čas pro realizaci. Pokud si 

vybere zaměstnanec špatnou zakázku, tak je upozorněn a vyzván k vybrání jiné zakázky. 

Tímto krokem by mělo být zamezeno, že si zaměstnanci budou vybírat zakázky, které 

mají na zpracování více času. Bez této kontroly by mohlo dojít k zanedbání zakázky 

s krátkým časem pro realizaci. Po správném výběru zakázky jsou zobrazeny její 

parametry a stav se změní na: ve výrobě.  

 

Obrázek 15: Diagram přijetí zakázky (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.4 Zadání parametru z výroby 

Po provedení procesu kontroly fyzické kvality je operátor nucen získané parametry 

z kontroly zadat do informačního systému. Nejdříve se operátor přihlásí do informačního 

systému, kde bude ověřeno, že je oprávněn zadávat parametry z výroby, 

a následně vybere editaci spuštěné zakázky. Jakmile zakázku vybere a doplní údaje, tak 

proběhne informačním systémem rychlá kontrola parametrů. První kontrolou je, zda 

zadané parametry odpovídají parametrům zadaným z příjmu, jestliže parametry souhlasí, 

tak následně systém ověří, jestli je výrobek určený pro povlakování či nikoliv. Pokud 

bude výrobek určen k povlakování, tak bude změn stav výrobku na: připraven pro 

povlakování, v opačném případě na stav: hotový. Ovšem pokud výrobek nebude 

odpovídat zadaným parametrům, tak proběhne ověření, zda je výrobek v toleranci, 

jestliže bude v toleranci, tak proběhne zjištěni, jestli má být výrobek povlakován či 

nikoliv. Pokud nastane situace, že nebude zadaný výrobek v toleranci, tak bude označen 

za nevyhovující s nutnou opravou. Tato situace by neměla nastat po kontrole kvality při 

výrobě, ovšem z důvodu zajištění nižšího rizika průchodu špatného výrobku 

k zákazníkovi je toto pravidlo zavedeno do informačního systému. 
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Obrázek 16: Diagram zadání parametrů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.5 Tvorba dodacího listu 

Tvorba dodacího listu by měla probíhat na expedici před odesláním zákazníkovi, kdy 

pracovník zkontroluje všechny výrobky. Nejdříve se pracovník přihlásí do informačního 

systému, kde bude ověřeno, že je oprávněn tvořit dodací list, následně provede kontrolu, 

že jsou všechny výrobky hotové. Vizuálně spočítá kusy a prohlédne, zda objednávka sedí 

s výsledným produktem. Opět se zde kontroluje, jestli se během přesunu neztratil nějaký 

výrobek. Pokud bude výrobek ztracen, tak systém nepustí uživatele dál a oznámí mu, ať 

ověří výrobky. Jestliže budou všechny výrobky kompletní a v pořádku, tak uživatel 

provede generování dodacího listu. Dodací list vytiskne a vloží do zásilky 

a zabalí ji, následně program pomocí API rozhraní odešle údaje o zakázce do Byznys 

softwaru pro tvorbu faktury. Byznys software odděleně vytvoří fakturu a zašle ji 

zákazníkovi, dle obchodních podmínek se zákazníkem, určených termínů fakturace 

a podobně. Nakonec systém uzavře zakázku se stavem dokončeno. 
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Obrázek 17: Diagram pro generování DL (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3 Grafické znázornění navrhované struktury 

Nový systém by měl nahradit systém HELIOS, který pro firmu není vyhovující. Nová 

struktura by podle návrhu měla obsahovat API rozhraní, která bude komunikovat 

s Byznys softwarem, aby tvorba faktur probíhala co nejjednodušeji. 

 

Obrázek 18: Navrhovaná struktura systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4 Návrhy na bezpečnostní změny 

Níže navržená opatření vychází z výše provedených analýz.  

3.4.1 Pracovníci mohou instalovat programy na své počítače 

Jelikož pracovníci mohou instalovat na firemní počítače programy, které nemusí souviset 

s prací, tak je tu vysoké riziko ohrožení bezpečnosti infrastruktury. V případě 

nainstalování škodlivého software, může být celá síť zašifrována a následně může být 

společnost na nějakou mimo provoz. Zákaz připojování osobních flashdisků a programů 

by mělo být opatřeno na každém výrobním počítači. Řešení obsahuje zřízení 

administrátorských účtů na počítači a omezení práv uživateli. Pravidla by obsahovala 

zamezení připojení na internetové servery s hrami, erotickou tématikou, serverů 

s dokumenty, připojování externích médií, instalací programů a odinstalací programů. 

Tímto způsobem by mělo být sníženo toto ohrožení.   

3.4.2 Nejsou nastaveny pravidla práce s daty zákazníků 

Práce s daty zákazníků jsou mezi zaměstnanci různě rozesílána a občasně nastávají 

situace, kdy není jasné, kdo má poslední informace k realizované zakázce. Při doptání 

ostatních zaměstnanců je vždy zjištěno, v jaké stavu se obchodní případ nachází, ovšem 

dochází k časovým ztrátám při zjišťování aktuálního stavu. Zavedení pravidel pro práci 

s citlivými daty zákazníků by značně zefektivnilo pracovní výkon.  
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3.4.3 Nejsou aktualizovány hesla uživatelů 

Během analýzy firmy bylo zjištěno, že zaměstnanci neprovádějí aktualizaci přístupových 

hesel během doporučeného časového úseku. Zaměstnanci také využívají hesla s nízkou 

úrovní zabezpečení, a dokonce při průzkumu hesel bylo zjištěno, že jejich hesla byly již 

někde prolomena a zveřejněna na seznamu využívaných hesel. Tato databáze se nachází 

na webových stránkách https://haveibeenpwned.com/Passwords.  

 

Obrázek 19: Ukázka Haveibeenpwned.com (zdroj:[26]) 

 

Hesla by bylo vhodné tvořit s vysokou bezpečnostní s využitím heslových peněženek. 

Hlavním úkolem uživatele by bylo vymyslet a zapamatovat si jedno silné heslo, které by 

sloužilo k odemknutí peněženky. Následně by v peněžence mohl mít různé přístupové 

údaje ke službám a mohl by zajistit fakt, že nikde nemá stejné heslo. Zároveň je možné 

posílit bezpečnost přihlášení k těmto službám pomocí dvou faktorové autentizace. 

K druhému ověření je možné využít SMS, Google Authenticator, YubiKey a podobně. 

Password manager 

Pro zabezpečení hesel by bylo vhodné ve firmě využít nějaký password manager. Na trhu 

máme možnost z výběru několika správců hesel. Navrhuji využití služby Bitwarden, 

který nabízí několik tarifů. Jsou nabízené plány pro týmy a personální využití. 

Zaměstnanci by mohli mít ke každé aplikaci jiné heslo, které by si ani nemuseli 

pamatovat. Stačilo by jim na zapamatování jedno složitější heslo k otevření správce hesel. 

Toto heslo by vytvořili podle doporučených pravidel, kterými jsou:  

https://haveibeenpwned.com/Passwords
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• dlouhé heslo – aspoň 12 znaků 

• rozšířené datové znaky – malá a velká písmena, číslice, speciální znaky, písmena 

s háčky 

• originální heslo, které již není na seznamu prolomených hesel 

Všechna ostatní hesla mohou být zcela vygenerovaná, pokud budou uživatelé využívat 

tuto peněženku hesel. Další výhodou této peněženky je kontrola hesel uživatele 

s dostupnými databázemi, zda nebylo nějaké heslo již někde prolomeno a zveřejněno na 

seznamu hesel. Bitwarden je možné používat jako webovou aplikaci, doplněk do 

prohlížeče, nainstalovat jako aplikaci na desktop nebo využívat jako mobilní aplikaci 

v telefonu. Tuto službu je opravdu možné využívat na všech typech zařízení, které jsou 

připojené do internetu pro synchronizaci hesel z využívaných zařízení. V plánu pro týmy 

se nabízí možnost sdílení hesel mezi týmy, která umožňuje jednoduché sdílení mezi 

odděleními. Tato možnost stoji 3 dolary za uživatele měsíčně.  

 

Obrázek 20: Ukázka prostředí Bitwarden (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.4 Chybí aktuální záloha dat systému 

Zálohy systému jsou řešené sporadicky a nejsou vždy aktuální. Ve výrobní firmě je nutné 

zálohovat každý den, v případě množného výpadku může nastat situace, že poslední 

záloha byla provedena před několika dny. Na systém Synology, který slouží jako 

zálohovací médium ve firmě by bylo vhodné nastavit a případně rozšířit jeho uložiště pro 

inkrementální denní zálohy a následně plné víkendové zálohy. První zálohu je nutné 

udělat plnou pro možnost dalších inkrementálních, firma je mírněji vytížená v neděli 

večer, tudíž ideální čas pro spouštění záloh je tento den. Během týdne by byly nastaveny 

ve večerních hodinách přírůstkové zálohy z důvodů ušetření diskových kapacit a rychlosti 

provedení zálohy. Zálohovací místo je nutné spočítat na možnost uchování 2 plných, 2 

týdnů přírůstků a k tomu prostor na 3. tvořící se plnou zálohu. Plné měsíční zálohy mohou 

být dále archivovány a uloženy mimo systém Synology. 

 

- 
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Obrázek 21: Diagram provádění záloh (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.5 Chybí plány pro obnovu dat 

Chybí dostupnost plánů kontinuity (Business Continuity Plan – BCP), plány (Disaster 

Recovery Plan – DRP) a havarijní plán pro mimořádné situace. Tyto plány je potřeba 

vypracovat v takové míře, aby bylo možné v případě nehody opět zajistit správnou 

funkčnost informačních a dalších systémů. Plány je potřeba vypracovat v takovém 

rozsahu, aby člověk neznalý prostředí byl schopný provést obnovu při použití těchto 

dokumentů. V dokumentech by mělo být řešeno několik bodů: 

1. Povinnosti administrátorů a osob, které jsou zapojeny do chodu organizace  

2. Vyhodnocení možných rizik souvisejících s kontinuitními činnostmi 

3. Stanovení cíle kontinuity činností: 

a. Minimální úroveň užívání 

b. Doby obnovení chodu 

c. Bod obnovení dat 

Tyto dokumenty by měly být následně vytisknuté a pověšené ideálně v serverové 

místnosti. Dokumenty musí být vždy aktuální a fyzicky dostupné z důvodu možného 

výpadku elektřiny nebo poškození disku s dokumentem. Následně by nebyl nikdo 

schopný obnovit data dle manuálu, protože by byly při nehodě nedostupné.   

3.4.6 Bezpečnostní hrozba z přístupu na internet 

Přístup na internet ve výrobním oddělením může být hrozbou pro počítačovou síť. 

Zaměstnanci mohou ve svých volných chvílích procházet různé webové servery 

a pouhou nepozorností mohou stáhnout do firemních počítačů nevyžádaný virus. Tento 

virus dále může zasáhnout celou síť a ochromit infrastrukturu. Této hrozbě se dá 

přistupovat dvěma způsoby: 

• Vypnutí přístupu na internet 

• Omezení přístupu dle kategorií 

Jelikož ve firmě zatím nenastal žádný bezpečnostní incident a povědomí uživatelů 

o možném zavirování je vysoké, bylo by vhodné navrhnout pouze omezení přístupu dle 

kategorií. Omezení by mělo být nastaveno na sociální sítě, online tv a rádia, online hry 

a sdílená uložiště. Kategorie tohoto typu by měly dostatečně zamezit možnému stažení 

nevyžádaného kódu a zahlcením sítě. 
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3.4.7 Zvážit nutnost připojení externích médií k počítačům 

Připojení externích zařízení od zaměstnanců může být pro firmu rizikovým faktorem, 

protože nevědomý zaměstnanec může přinést na flashdisku počítačový virus. Je zřejmé, 

že v nějakých případech nastává situace, kdy zaměstnanec potřebuje přesunout data do 

firemního počítače. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zavést sdílené uložiště pro sdílení 

dokumentů. Dále zakázat na firemních počítačích připojení flash disků, toto omezení 

bude na všech pracovních stanicích a změnit toto nastavení bude moci ovlivnit pouze 

administrátor.  

3.4.8 Chybějící, nebo nedodržovaná pravidla likvidace papírových 

dokumentů  

Likvidace papírových dokumentů není ve firmě nijak definovaná, zaměstnanci v případě 

nutnosti dokumenty likvidují dle svého nejlepšího uvážení. Pro zvýšenou bezpečnost 

likvidace je vhodné zavést pravidla, která zamezí získání informací o firmě třetí straně. 

Papíry určené k likvidaci a obsahující jakékoliv firemní údaje by měly být umístěné na 

definované místo, které by měl na starosti jeden pracovník. Tento pracovník by v určitém 

intervalu, podle produkce papírů, tyto dokumenty skartoval 

a tím by bylo zajištěno skartování všech dokumentů.  

3.4.9 Návrh likvidace dat, datových nosičů 

Pro likvidaci dat a datových nosičů nejsou určena přesně definovaná pravidla. Pro zničení 

firemních dat je vhodné určit osobu, která bude mít na starosti likvidaci datových nosičů. 

Likvidace datových nosičů by měla probíhat v sídle firmy z důvodů jistoty zničení a 

nezneužití starých informací. DVD a CD disky by měly být skartovány pro nevratné 

poškození. Média typu flash disk, HDD a SSD by se měly ničit destruktivní metodou, 

která zajistí nevratné poničení elektroniky a nemožnost obnovy dat. Před samotnou 

nevratnou likvidací je vhodné daná média na dobu určitou dle vedení umístit do střežené 

skříně či místnosti pro možnost posledního obnovení v případě nečekaného zjištění, že 

nosič obsahuje ještě nějaká cenná data.  
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3.5 Lewinův model změny 

Navrhované změny mohou firmu ovlivnit dobrým směrem, ale v případě nechuti přijetí 

od samotných uživatelů může být změna směřována špatným směrem. K eliminaci těchto 

rizik je vhodné využít jeden z nejznámějších a nestarších model změn v organizaci a tím 

je Lewinův třífázový model změn. [27] 

3.5.1 Fáze rozmrazení 

Fáze obsahuje provedení analýzy současného stavu a ze získaných výsledků této analýzy 

se rozhodne o dalších krocích a realizaci změn. Důležitým krokem je zmapování všech 

zainteresovaných stran, kterých se budou změny týkat a mít přehled nad dostatečnou 

komunikací mezi těmito stranami. Do zainteresovaných stran zařazujeme agenta změny, 

sponzora změny a dotčené pracovníky. [27] 

3.5.2 Identifikace a kvantifikace sil 

Při plánování změn ve společnosti je nutné identifikovat síly působící pro změnu 

a obráceně. Působící síly pro změnu jsou takové, které podporují a zároveň změnu 

urychlují, zatímco síly proti změně zpomalují přechod změny. S využitím metody 

silového pole jsou v následující tabulce ohodnoceny síly pro změnu od 1 do 10 a síly proti 

změně jsou ohodnoceny od -1 až do -10. 

Tabulka 6: Identifikace a kvantifikace sil (Zdroj: vlastní zpracování) 

Síly směřující pro změnu Hodnota Síly směřující proti změně Hodnota 

Iniciativa vedení společnosti 8 Nutné zaškolení 

zaměstnanců 

-7 

Urychlení procesů 7 Časová náročnost změny -5 

Zvýšená efektivita 7 Vyšší prvotní náklady -6 

Definovaná bezpečnostní 

pravidla 

5 Možné chyby při zavedení 

nového systému 

-4 

Vyšší bezpečnost dat 6   

Ochota zaměstnanců 4   

Celkem 37 Celkem -22 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že síly směřující pro změnu dosahují hodnoty 37 a 

touto hodnotou překonávají síly proti změnám, které dosahují hodnoty -22. 

3.5.3 Určení sponzora změny a agenta 

Sponzorem změny je analyzovaná firma, hlavně její vedení. Vedení bude dále 

seznamováno s postupy implementace, které budou prokonzultovány a odsouhlaseny. 

Agentem změny bude IT oddělení dodávající společnosti, která bude ručit za splnění 

požadavků společnosti a za spolehlivé dodání vyvinutého informačního systému.  

3.5.4 Identifikace intervenčních oblastí 

Změny, které bude nutné provést k dosažení výsledku z předchozích analýz poznamenají 

celou společnost. Při této změně nezáleží na typu oddělení, ale je nutné definovat oblasti, 

kde bude změna nejvíce citelná.  

Technologie – nahrazení stávajícího informačního systému přivede do firmy větší 

efektivitu. 

Toky a procesy – zavedení nového informačního systému přinese do firmy zrychlený 

komunikační kanál ohledně stavu zakázek, obchodní zástupci budou mít téměř okamžitý 

přehled, v jaké situaci se daná zakázka nachází.  

Organizační struktura – výměna informačního systému nezasahuje příliš do změny 

organizační struktury společnosti. Při implementaci vznikne hlavní kontaktní osoba 

s dodavatelem, která bude mít přehled o všech možných pojetích informačního systému 

a následně pro možnou správu. 

Lidské zdroje – změna bude zasahovat do konfigurací práv zaměstnanců v novém 

informační systému a následných povinností zaznamenávání různých stavů zakázek. 

3.5.5 Fáze přechodu a aplikace změny 

Fáze přechodu nastane po všech analýzách a samotném schválení změny. Během této 

operace je třeba zajistit neustálou kontrolu všech činností, pro dosažení očekávaného 

výsledku. Tento monitoring je nutný pro splnění všech požadavků na daný systém, včetně 

zajištění pravidel, rolí a zodpovědností pro následné využívání systému. Během fáze 

přechodu by mělo proběhnout školení zaměstnanců, kteří budou následně systém 
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obsluhovat. Při dodržení všech podmínek a bude společnost připravena přejít na nový 

systém, tak se přechází na ostrý režim využívání nového systému. [27] 

3.5.6 Fáze vlastní změny 

1. Vytvoření realizačního týmu 

2. Sestavení předběžných požadavků 

3. Analýza aktuálního stavu 

4. Analýza firemních procesů 

5. Vyhodnocení provedených analýz 

6. Stanovení finanční a časové náročnosti 

7. Zpracování studie uskutečnitelnosti 

8. Průzkum jednotlivých řešení 

9. Určení vhodného řešení 

10. Akceptace postupu vedením 

11. Vytvoření nového informačního systému 

12. Přesun dat a zabezpečení datové integrity 

13. Vypracování norem a pravidel 

14. Přiřazení odpovědnosti pracovníkům 

15. Školení zaměstnanců 

16. Testování nového informačního systému 

17. Zhodnocení testovacího prostředí 

18. Zastavení starého informačního systému 

19. Ostrý provoz na novém systému 

20. Vyhodnocení projektu, dokumentace a ukončení změny 

 

3.5.7 Fáze zmražení 

Fáze zmražení je provedena ve chvíli, kdy společnost již funguje na novém informačním 

systému bez problémů. Realizační tým provede kontrolu, že je všechno nastavení 

provedeno dle očekávání a zjistí, zda není nahlášen nějaký nedostatek pro případné 

upravení. Jestliže jsou všechny podmínky splněny a není objeven žádný nedostatek, tak 

je realizační tým rozpuštěn a je určen správce systému pro případné konfigurace systémů 

jako je přidání či odebrání uživatele. [27] 
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3.6 Analýza rizik 

Analýza rizik je nedílnou součástí každého projektu před samotnou realizací. Provedení 

této analýzy nám pomáhá předcházet možným rizikům v průběhu realizace projektu. 

V první řadě je provedena identifikace rizik, poté následuje ohodnocení rizik z pohledu 

možné pravděpodobnosti výskytu, a nakonec pomocí metody řízení rizik jsou navrhnuta 

opatření s cílem eliminovat výskyt identifikovaných rizik. 

3.6.1 Identifikace rizik a ohodnocení rizik 

Uvedená rizika v tabulce pod odstavcem jsou identifikována a následně ohodnocena 

subjektivní mírou pravděpodobností vyskytnutí se včetně závažností jejich dopadu. 

Zhodnocení subjektivní míry pravděpodobnosti a výši dopadu je určeno na stupnici od 

1–10. Hodnota 1 přestavuje nejnižší hodnotu, zatímco hodnota 10 představuje hodnotu 

největší. 

 

Tabulka 7: Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

ID Hrozba Subjektivní 

míra prav. 

Dopad Hodnota 

1 Špatně provedená analýza 6 9 54 

2 Změna požadavků v průběhu projektu 5 7 35 

3 Nesplnění termínu implementace 6 3 18 

4 Slabé zabezpečení systému 4 6 24 

5 Nesplnění očekávání společnosti 3 6 18 

6 Vyšší náklady pro spuštění 4 6 24 

7 Neodladění všech chyb během testování 3 4 12 

8 Nedostatečné zaškolení zaměstnanců 7 6 9 

9 Organizační změny 3 6 18 

10 Nepřekonání rezistence zaměstnanců ke 

změně 

6 7 10 
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3.6.2 Mapa rizik před opatřením 

Z předchozí tabulky je možné zjištěná rizika umístit do mapy rizik, která se nachází níže. 

Rizika jsou rozdělena do 4 oblastí dle významnosti. Rizika v kvadrantu od 

pravděpodobnosti 0–5 a dopadu 0–5 představují bezvýznamná rizika s nízkou hodnotou. 

Další oblastí jsou rizika s pravděpodobností 5–10 s mírou dopadu 0–5, které obsahují 

běžná rizika. Předposledním kvadrantem dopadu 5-10 a pravděpodobností 0-5 jsou rizika 

významná. Poslední kvadrant, který je v dopadu 5-10 a pravděpodobnosti 5-10 obsahuje 

rizika kritická. 

 

Obrázek 22: Mapa rizik před opatřením (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.3 Návrhy opatření 

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu rizik a případných dopadů je nutné navrhnout 

opatření, která sníží celkovou hodnotu rizika. V níže uvedené tabulce se nacházejí návrhy 

opatření pro identifikovaná rizika. 

Tabulka 8: Návrhy opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 

ID Opatření Nová 

subjektivní 

míra prav. 

Nový 

dopad 

Hodnota 

1 Zajištění dostatečného množství času pro 

provedení analýzy 

3 7 27 

2 Důkladná analýza, konzultace s odborníkem 2 6 14 

3 Průběžná kontrola během realizace 3 2 9 

4 Provedení penetračních testů před odevzdáním 2 5 10 

5 Provedení společných porad se všemi vedoucími 

oddělení 

1 5 5 

6 Přesně definované funkcionality před podepsáním 

smlouvy o díle 

2 4 8 

7 Určení hlavního testera, který bude po každé 

aktualizaci provádět funkcionální testování 

2 4 8 

8 Povinné školení zaměstnanců včetně závěrečných 

testů 

2 3 6 

9 Jasné definování povinností každého jedince a 

určení rolí 

2 4 8 

10 Zvýšené povědomí o přínosech a řízené změně 

provedení 

1 3 3 
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3.6.4 Pavučinový graf 

Níže uvedený graf zobrazuje rizika před a po aplikací opatření. Je na něm zobrazeno 

celkové snížení hodnoty rizik s pomocí navrhnutých opatření. Riziko R1, které bylo 

největší, znatelně kleslo.  

 

 

Graf 2: Pavučinový graf (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.7 Časová analýza 

Před zahájením projektu je potřeba provést časovou analýzu. Tato analýza bude 

obsahovat diagram PERT a časový harmonogram. Časový harmonogram zobrazuje 

v časové posloupnosti činnosti, které je nutné realizovat pro celkové zavedení změn, 

obsahuje trvání jednotlivých činností, a to z optimistického (a), realistického (m) 

a pesimistického (b) hlediska doby trvání. Z předchozích údajů je vypočítána doba 

činností (te), statistické ukazatele rozptyl (σ2) a odchylka (σ), dále jsou uvedeny hodnoty 

ZM (začátek možný), KM (konec možný), ZP (začátek přípustný), KP (konec přípustný), 

RC (rezerva celková), tyto hodnoty jsou zobrazeny v diagramu PERT.   
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3.7.1 Časový harmonogram 

Tabulka 9: Harmonogram zavedení změn (Zdroj: vlastní zpracování) 

Údaje o posloupnosti činností projektu Trvání (dny) Statistické 

ukazatele 

     

Činnosti Popis činnosti i j a m b te σ2 σ ZM KM ZP KP RC 

A Vytvoření realizačního týmu - B,C,D 1 2 3 2,00 0,11 0,33 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 

B Sestavení předběžných požadavků A E 4 6 7 5,83 0,25 0,50 2,00 7,83 3,17 9,00 1,17 

C Analýza aktuálního stavu A E 3 5 8 5,17 0,69 0,83 2,00 7,17 3,83 9,00 1,83 

D Analýza firemních procesů A E 5 7 9 7,00 0,44 0,67 2,00 9,00 2,00 9,00 0,00 

E Vyhodnocení provedených analýz B,C,D F 2 3 4 3,00 0,11 0,33 9,00 12,00 9,00 12,00 0,00 

F Stanovení finanční a časové náročnosti E G,H 1 2 3 2,00 0,11 0,33 12,00 14,00 12,00 14,00 0,00 

G Zpracování studie uskutečnitelnosti F J 4 7 9 6,83 0,69 0,83 14,00 20,83 14,00 20,83 0,00 

H Průzkum jednotlivých řešení F J 2 3 5 3,17 0,25 0,50 14,00 17,17 15,66 18,83 1,66 

I Určení vhodného řešení H J 1 2 3 2,00 0,11 0,33 17,17 19,17 18,83 20,83 1,66 

J Akceptace postupu vedením I,G K 1 2 3 2,00 0,11 0,33 20,83 22,83 20,83 22,83 0,00 

K Vytvoření nového informačního systému J L 40 50 60 50,00 11,1 3,33 22,83 72,83 22,83 72,83 0,00 

L  Přesun dat a zabezpečení datové integrity K M,N 3 5 10 5,50 1,36 1,17 72,83 78,33 72,83 78,33 0,00 

M Vypracování norem a pravidel L N 3 5 8 5,17 0,69 0,83 78,33 83,50 78,33 83,50 0,00 

N Přiřazení odpovědnosti pracovníkům L O 1 2 3 2,00 0,11 0,33 78,33 80,33 81,50 83,50 3,17 

O Školení zaměstnanců M,N P 2 3 4 3,00 0,11 0,33 83,50 86,50 83,50 86,50 0,00 

P Testování nového informačního systému O Q 4 5 6 5,00 0,11 0,33 86,50 91,50 86,50 91,50 0,00 

Q Zhodnocení testovacího prostředí P R 1 2 3 2,00 0,11 0,33 91,50 93,50 91,50 93,50 0,00 

R Zastavení starého informačního systému Q S 1 2 3 2,00 0,11 0,33 93,50 95,50 93,50 95,50 0,00 

S Ostrý provoz na novém systému R T 1 2 3 2,00 0,11 0,33 95,50 97,50 95,50 97,50 0,00 

T Vyhodnocení projektu, dokumentace a ukončení 

změny 

S - 3 4 7 4,33 0,44 0,67 97,50 101,83 97,50 101,83 0,00 
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Obrázek 23: Síťový diagram PERT (Zdroj: vlastní zpracování)
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Pomocí síťového diagramu jsme zobrazili kritickou cestu, která je v diagramu znázorněna 

červenou cestou a je tvořena z činností: A-D-E-F-G-J-K-L-M-O-P-Q-R-S-T. 

Odhadovaná doba projektu zaokrouhleně činní 102 dní, v případě že se nebude na nikoho 

čekat a nenastanou během projektu žádné komplikace.  

Kritičnost projektu je na úrovni 80 %, přičemž 16 činností se nachází na kritické cestě. 

3.8 Ekonomické zhodnocení  

Následující část se věnuje předběžné finanční kalkulaci   navržených opatření včetně 

realizace systému, tato kalkulace má vlastnost informativního charakteru.   

3.8.1 Náklady na informační systém 

Naprogramování a vytvoření nového informačního systému bude firmě dodávat externí 

firma. Dle veřejně dostupných cen aktuálních pozic a znalostních odhadů jednotlivých 

prací, lze vyčíslit finanční stránku projektu.  

Z důvodů firemního tajemství ve výpočtu nebude udána přesná sazba pracovníka na 

hodinu. Do výpočtu bude zapsaná hodinová průměrná nákladová sazba za zaměstnance. 

Průměrná hrubá sazba za rok 2022 činí částku 38 911 Kč, tato částka není pro firmu 

finální, tato sazba neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které zvyšuje tuto sazbu 

zhruba o 37 %, tudíž měsíční náklady na zaměstnance činí 52 063Kč. Jestliže budeme 

počítat ideální měsíc, který obsahuje 160 pracovních hodin, tak hodinová sazba činí 325 

Kč na hodinu. Vytvoření realizačního týmu, sestavení předběžných požadavků, určení 

vhodného řešení, akceptace postupu vedením a dokončovací část projektu bude provádět 

tým posuzované společnosti. Ostatní činnosti bude provádět firma vytvářející nový 

informační systém. 
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Tabulka 10: Ekonomické náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Přípravné činnosti k projektu Časový 

odhad 

(MD) 

Odhadovaná 

hodinová 

sazba 

Suma (Kč 

bez DPH) 

Přípravné práce 
   

Vytvoření realizačního týmu 2,00 325 5 200 

Sestavení předběžných požadavků 5,83 325 15 158 

Analýza aktuálního stavu 5,17 400 16 544 

Analýza firemních procesů 7,00 400 22 400 

Vyhodnocení provedených analýz 3,00 400 9 600 

Stanovení finanční a časové náročnosti 2,00 400 6 400 

Zpracování studie uskutečnitelnosti 6,83 400 21 856 

Průzkum jednotlivých řešení 3,17 400 10 144 

Určení vhodného řešení 2,00 325 5 200 

Akceptace postupu vedením 2,00 325 5 200 

Realizační část projektu 
  

  

Vytvoření nového informačního systému 50,00 1 000 400 000 

 Přesun dat a zabezpečení datové integrity 5,50 750 33 000 

Vypracování norem a pravidel 5,17 650 26 884 

Přiřazení odpovědnosti pracovníkům 2,00 500 8 000 

Školení zaměstnanců 3,00 500 12 000 

Testování nového informačního systému 5,00 650 26 000 

Zhodnocení testovacího prostředí 2,00 650 10 400 

Zastavení starého informačního systému 2,00 650 10 400 

Ostrý provoz na novém systému 2,00 650 10 400 

Dokončovací část projektu 
  

  

Vyhodnocení projektu, dokumentace a 

ukončení změny 

4,33 325 11 258 

Náklady celkem     666 044 
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3.8.2 Náklady na bezpečnostní změny 

Vytvoření bezpečnostních směrnic a bezpečnostních zákroků z předchozích návrhů je 

finančně shrnuto v následující tabulce.  

Činnost Časový 

odhad 

(MD) 

Odhadovaná 

hodinová 

sazba 

Suma 

(Kč bez 

DPH) 

Omezení instalací nových programů 1 325 2 600 

Nastavení pravidel se zákaznickými daty 1 325 2 600 

Vydání směrnice pro aktualizaci hesel 1 325 2 600 

Zavedení pravidelného zálohování 1 400 3 200 

Vytvoření plánu pro obnovu dat 5 400 16 000 

Vytvoření pravidel na firewall 2 400 6 400 

Omezení připojení externích zařízení 1 400 3 200 

Vytvoření směrnice pro likvidaci papírových 

dokumentů 

1 325 2 600 

Vytvoření směrnice pro likvidaci dat a datových 

nosičů 

1 325 2 600 

Náklady celkem   41 800 

 

3.8.3 Ekonomické srovnání 

Firma nechce z interních důvodů sdělovat přesné ceny za aktuální informační systém a 

ceny dalších doplňků či měsíčních poplatků. Aktuální stav je takový, že firmě nevyhovuje 

nynější systém pro oblast výroby, řešením je tedy vyvinutí informačního systému externí 

firmou, protože firma nevlastní programátorský tým. Nynější informační systémy, které 

mohou být provozovány v cloudu nebo na řešení on premise, vyžadují buď jednorázový 

poplatek za instalaci on premise řešení včetně levnějšího měsíčního poplatku za uživatele 

nebo využití cloudového řešení, které obsahuje dražší měsíční sazby za uživatele. Měsíční 

ceny systémů provozovaných na cloudu se pohybují okolo 1500 Kč měsíčně, ovšem 

záleží, co všechno daná platforma obsahuje. V případě, že budeme počítat i 

s odhadovanou průměrnou inflací okolo 3 %, tak se můžeme podívat na níže uvedeném 

grafu, jaké náklady budou na nový informační systém činit. 
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Následující tabulka zobrazuje cenu ročních nákladů na provozování informačního 

systému. V tabulce je zohledněna cca 3 % roční inflace, lze tedy vidět, že pokud tento rok 

vydáme za nový informační systém 666 044 Kč a další roky budeme platit za údržbu 

systému zhruba 1 MD měsíčně z udržovací ceny s přičtenou inflací, tak se dostáváme na 

roční náklady na údržbu systému okolo 83 000 Kč bez DPH. Jestliže firma využívá 

systém se sazbou 1 500 Kč bez DPH za osobu, tak roční náklady na informační systém 

dosahují částky do 400 000 Kč bez DPH.  

 

Graf 3: Roční náklady na provoz IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 11: Roční náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční náklady v Kč 

(zaokrouhleno) 
2022 2023 2024 2025 2026 Celková suma 

Nový informační systém 666 044  79 104  81 477   83 921  86 439  996 985  

HELIOS 342 000  352 260  362 828  373 713  384 924  1 815 725  

 

Většina firem má nastavené investiční strategie takové, že návratnost investice musí 

proběhnout do 1–5 let. Pro zjištění návratnosti nového informačního systému a starého 

s cenou 1500 Kč za osobu je níže zobrazen graf s celkovými vynaloženými náklady za 
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informační systémy, tento graf je také přepočítán s plánovanou 3 % roční inflací, pro 

zajištění nejvěrohodnějšího posouzení.  

 

Graf 4: Celkové vynaložené náklady za IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 12: Celkově vynaložené náklady v čase (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celková cena v Kč 

(zaokrouhleno) 
2022 2023 2024 2025 2026 Celková suma 

Nový informační systém 666 044  745 148  826 625  910 546  996 985  996 985 

HELIOS 342 000  694 260  1 057 088  1 430 800  1 815 725  1 815 725 

 

V grafu lze dobře vidět, že nový informační systém bude v celkových nákladech levnější 

než starý informační systém s cenou 1 500 Kč/os. již v průběhu třetího roku provozování. 

Z dlouhodobého finančního hlediska je přechod na nový informační systém výhodné.   
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3.9 Závěrečné zhodnocení a přínosy navrhnutých opatření 

Z provedených analýz z analytické části bylo navrhnuto řešení, které by mělo eliminovat 

zjištěné chyby a přinést firmě benefit. Hlavním přínosem zavedení změn je nahrazení 

slabých stránek předchozího systému, který byly identifikovány, do slabých stránek je 

řazeno: 

• Neefektivní předávání informací 

• Časová náročnost procesů 

• Nízké využití informačního systému  

• Nízká kontrola procesů 

V následujícím odstavci jsou zmíněné přínosy navrhnutých řešení. 

• Snížení časové náročnosti na přepis dat z dodacího listu (viz 2.5) 

• Vyšší povědomí o zabezpečení a kybernetických hrozbách (viz 3.4.3) 

• Snížení dlouhodobých nákladů (viz 3.8.3) 

• Pravidelné zálohování firemních dat (viz 3.4.4) 

• Zvýšená informovanost zaměstnanců o stavu výrobků (viz 3.2.1) 

• Plány a postupy pro obnovu dat (viz 3.4.5) 

• Zvýšené zabezpečení systému (viz 3.4.3) 

• Snížení rizika ztráty dat (viz 3.4.4) 

• Rychlejší zjištění stavu zakázky (viz 3.2.1) 

Navrhované změny směřují k dlouhodobému snížení nákladů, a to včetně zlepšení stavu 

zakázky a efektivity. Efektivita je spojená se snížením rizika nepřenesení důležitých 

informací a lepšího pracovního výkonu. Počáteční investice jsou ovšem ve vyšších 

částkách, než byla firma ročně zvyklá dávat za informační systém, ale nejdéle do tří let 

se investice vrátí v ušetřených financích. Hrozby, které byly identifikovány, jako možnost 

ztráty dat a zastavení výroby na delší dobu z důvodu nezadokumentovaných havarijních 

plánů a podobně, byly také vyřešeny. S novým informačním systémem by se mohla 

společnost opět blíže posunout ke zkvalitňování svých služeb vůči zákazníkům.  

 



87 

 

Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat stávající stav informačního systému vybrané 

organizace a jeho efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout změny, směřující ke 

zlepšení stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik. 

Teoretická část byla věnována představení základních pojmů jako jsou data, informační 

systémy a možnosti implementace informačního systému. Dále byly teoreticky popsány 

analýzy, které byly využity v analytické části.  

V druhé části byla představena společnost s aktuálním stavem. Za pomoci analýzy 

SLEPT, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, Mc Kinseyho 7S byla vytvořena 

SWOT matice, která vykazovala silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pro další 

posouzení byl využit portál ZEFIS, který dokázal vyhodnotit nynější slabé stránky 

a možná doporučení.  

Navrhovaná část se zaměřila na návrh nového informačního systému, který by měl být 

schopný pokrýt sledování požadovaných parametrů výrobního procesu. Tento způsob 

řešení byl posouzen jako nejvhodnější možný z důvodů specifické výroby a také 

z pohledu finanční náročnosti. Dále byly také navrhnuty bezpečnostní opatření, které 

společnosti vylepší bezpečnostní štít proti kybernetickým hrozbám.  

V současné chvíli je řešení zčásti implementováno ve vybrané společnosti, ale bez 

některých opatřeních, protože se na změnách stále pracuje. Realizace některých 

bezpečnostních návrhů zabírá delší časový horizont, a tudíž není možné, a to nejen 

z důvodu kapacit, všechny realizovat v jeden časový moment. Cíl diplomové práce byl 

naplněn v celém rozsahu a ostatní dosud nerealizované předložené návrhy budou pro 

společnost přínosné, pokud je bude i v alespoň omezené míře aplikovat následně. 
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