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Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci 

podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej 

stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci prispievajú k definovaniu 

podmienok úspešnej aplikácie informačnej stratégie v analyzovanej organizácii. 

Primárnym cieľom diplomovej práce je návrh implementácie informačnej stratégie vo 

vybranej spoločnosti. 
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Abstract 

The diploma thesis focuses on specification of the role of information strategy within 

the global business strategy. It further deals with meaning of the notion information 

strategy. By internal and external analysis used in thesis, conditions of successful 

application of information strategy are evaluated within analyzed firm. Primary 

objective of the thesis is to propose implementation of information strategy in the 

selected firm. 

 

Key Words 

Information Strategy, McFarlan Application Portfolio, SWOT, HOS 8, information 

system, implementation of IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografický záznam 

 
Bc. LACIKA, T. Informační strategie firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, 2013. 116 s. ved. diplomové práce Doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 



Čestné prehlásenie 

 

 

 

Prehlasujem, že som diplomovú prácu na tému „Informační strategie firmy“ vypracoval 

samostatne, na základe uvedenej literatúry a pod vedením svojho vedúceho diplomovej 

práce. Súčasne súhlasím s využitím práce, alebo jej časti v publikáciách školy a jej 

akademických pracovníkov alebo vo výskume školu, s odkazom na zdroj informácie 

v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb. 

 

 

 

 

 

V Brne dňa        ……..………………… 

 

Bc. Tomáš Lacika 

 



Poďakovanie 

Týmto by som chcel poďakovať vedúcemu svojej diplomovej práce, doc. Ing. 

Milošovi Kochovi, CSc., za pomoc a všetok čas, ktorý mi venoval. 



OBSAH 

ÚVOD ..............................................................................................................................9 

1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA ............................... 10 

1.1 Ciele práce .......................................................................................................... 10 

1.2 Metódy a postupy spracovania ........................................................................... 10 

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE .............................................................. 11 

2.1 Podniková stratégia ............................................................................................. 11 

2.1.1 Základné typy podnikových stratégií ...................................................... 13 

2.1.2 Informačná technológia a korporačná stratégia ...................................... 14 

2.2 Informačná stratégia ........................................................................................... 16 

2.2.1 Čo sa rozumie pod pojmom informačná stratégia .................................. 17 

2.2.2 Proces formulácie informačnej stratégie ................................................. 18 

2.2.3 Proces tvorby informačnej stratégie ....................................................... 19 

2.2.4 Ciele procesu definovania informačnej stratégie .................................... 20 

2.2.5 Moţné prístupy manaţérov k informačnej stratégii ............................... 22 

2.2.6 Podmienky úspešného definovania informačnej stratégie ...................... 25 

2.3 Informačný systém .............................................................................................. 30 

2.3.1 Špecializované manaţérske aplikácie ..................................................... 30 

2.3.2 Ţivotný cyklus informačného systému ................................................... 34 

2.3.3 Efektívnosť informačného systému ........................................................ 44 

2.3.4 Metóda PQM ........................................................................................... 54 

2.3.5 SWOT analýza ........................................................................................ 55 

2.3.6 McKinsey 7S framework ........................................................................ 57 

2.3.7 McFarlanov model aplikačného portfólia ............................................... 59 

2.3.8 HOS 8 ..................................................................................................... 60 

3 ANALÝZA PROBLÉMU ........................................................................................ 63 

3.1 Popis firmy .......................................................................................................... 63 

3.1.1 Organizačná štruktúra ............................................................................. 64 

3.1.2 Oblasť podnikania a cieľový segment trhu ............................................. 66 

3.1.3 Globálna podniková stratégia firmy ....................................................... 67 



 

 

3.2 Stanovenie väzieb inf. stratégie na globálnu stratégiu firmy .............................. 69 

3.3 Určenie kritických faktorov informačného systému ........................................... 70 

3.3.1 Analýza súčasného stavu a vývoja IS ..................................................... 70 

3.3.2 SWOT ..................................................................................................... 72 

3.3.3 McKinsey 7S Framework ....................................................................... 74 

3.3.4 HOS 8 ..................................................................................................... 78 

3.3.5 McFarlanov model aplikačního portfolia ............................................... 82 

3.4 Záver analýzy problému ..................................................................................... 83 

4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA .......................................................................... 85 

4.1 Špecializácia cieľov informačného systému ....................................................... 85 

4.1.1 Návrh na výber informačného systému .................................................. 88 

4.1.2 Výber informačného systému ................................................................. 94 

4.2 Návrh nutných zmien v organizácii .................................................................... 95 

4.2.1 Návrh organizačných zmien ................................................................... 96 

4.2.2 Návrh technických zmien ....................................................................... 97 

4.3 Časový plán ....................................................................................................... 103 

4.4 Ekonomické aspekty zavedenia informačnej stratégie ..................................... 105 

5 ZÁVER .................................................................................................................... 107 

6 ZOZNAM POUŢITEJ LITERATÚRY ............................................................... 109 

6.1 Zoznam obrázkov ............................................................................................. 115 

6.2 Zoznam grafov .................................................................................................. 115 

6.3 Zoznam tabuliek ............................................................................................... 115 

 



9 

 

ÚVOD 
 

“The essence of the ultimate decision remains impenetrable to the observer – often, 

indeed, to the decider himself... There will always be dark and tangled stretches in the 

decision-making process – mysterious to even those who may be intimately involved.” 

John F. Kennedy 

 

Strategické rozhodovanie je málokedy jednoznačné a jednoduché. Dôvodom je, ţe 

zahŕňa veľké mnoţstvo dôleţitých názorov a postojov a pohľadov, ktoré sú generované 

mnohými ľuďmi s rôznymi profesiami a postojmi k riadeniu.  

Väčšina firiem si uvedomuje, ako dôleţité je strategické riadenie v podnikaní. 

Strategické riadenie súvisí s vytvorením cieľov podniku, s riadením organizácie a jej 

konkurencieschopnosťou. Na to, aby mohla existovať firma na trhu a byť úspešná, musí 

mať definované ciele podnikania a firemnú víziu. Dá sa povedať, ţe v posledných 

dekádach vstúpila spoločnosť do informačného veku. Rozvoj technológií v zapríčinil, ţe 

informačné technológie sa neustále vyvíjajú a prepojenie akéhokoľvek typu podnikania 

sa dnes stretáva s IS/IT. Vďaka IS/IT dokáţu firmy analyzovať svoje interné dáta a na 

základe výsledkov analýz s pouţitím znalosti robiť dôleţité strategické rozhodnutia. 

Podpora strategických rozhodnutí musí byť podloţená spoľahlivými informáciami. 

Informačná stratégia je jednou z častí podnikovej stratégie a zahŕňa formalizovaný 

prehľad o tom, ako nakladať s informáciami a informačnými technológiami vo firme a 

akú dôleţitosť im prisudzovať. Zároveň informačná stratégia musí sledovať ciele a vízie 

podnikovej stratégie. Strategické riadenie a plánovanie rozvoja IS je činnosť, ktorá 

periodicky vedie k inováciám v oblasti informačných technológií. 

Informačné technológie neslúţia uţ len k podpore strategického rozhodovania. 

V posledných rokoch sa stali nedielnou súčasťou rozhodovania  aj vo firmách, ktoré sa 

nezaoberajú primárne problematikou IS/IT. Vo firmách čoraz častejšie vznikajú útvary 

IT a to im prideľuje váţnosť naprieč celou organizáciou. Tieto útvary majú za úlohu 

obmedzovať mnohokrát chaotické riadenie spoločnosti v oblasti jej investícií a rozvoja. 

Majú tieţ dopomáhať k transformácii podniku na efektívny podnikateľský subjekt 

schopný vyuţiť znalosti a schopnosti svojich pracovníkov efektívne, rýchlo a čo 

najpresnejšie. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

1.1 Ciele práce 

Je esenciálne, ak sú hlavné ciele podnikania podporené dlhodobým plánom nakladania 

so znalosťami, dátami, alebo informáciami. Tento plán sa označuje ako informačná 

stratégia. Cieľom tejto práce je analýza súčasného stavu informačných systémov 

v analyzovanej firme a na základe podnikovej stratégie a výstupov z interných 

a externých analýz pripraviť za spolupráce vrcholového vedenia základnú podobu 

informačnej stratégie.  

 

1.2 Metódy a postupy spracovania 

V kapitole teoretických východísk práce sú vymedzené pouţité postupy a riešenia 

problematiky zavádzania informačnej stratégie, taktieţ je definovaný vzťah podnikovej 

a informačnej stratégie a to, aký prínos má podniková informatika naprieč celou 

organizáciou. Informačný systém je esenciálny pre chod modernej firmy, ktorá chce 

„drţať krok“ s konkurenciou, navyše keď firma je lídrom na trhu. V nasledujúcej 

kapitole je venovaný priestor najmä externým a interným analýzam firmy, v ktorej budú 

prebiehať zmeny ohľadom zavedenia informačnej stratégie. Jedná sa o hĺbkové analýzy 

ako napríklad SWOT, McFarlanov model , ktorých základy vychádzajú z interných 

informácií analyzovanej firmy. Zo záverov týchto analýz vychádza posledná a hlavná 

kapitola, a to vlastné návrhy riešenia. V tejto kapitole sú konkrétne riešené jednotlivé 

aspekty informačnej stratégie. Táto stratégie je jedným z výstupov strategického 

riadenia a jedná sa o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje popis strategických 

cieľov, nakladanie s informáciami a dátami a harmonogram ich realizácie. Jeden 

z oporných bodov a jedna z hlavných súčastí zavedenia informačnej stratégie do 

podniku je implementácia vhodného informačného systému. Riešenie obsahuje časový 

plán všetkých pripravovaných zmien v organizácii a taktieţ ekonomické aspekty celej 

problematiky. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

2.1 Podniková stratégia 

„Podnikovou stratégiou sa nazýva stratégia podniku, ktorá sa skladá z viacerých 

strategických podnikateľských jednotiek (SBU) pôsobiacich v rozličných odvetviach. 

Jej obsahom je riadenie portfólia podnikania. 

Podniková stratégia je v súčasnosti silnou stránkou kaţdého podniku, ale iba v tom 

prípade ak je vytvorená  a riadená správne. Nedostatky, ktoré vedú k celkovej 

neefektívnej činnosti tejto stratégie môţu oslabiť celkovú schopnosť organizácie 

stanoviť si svoje ciele, plniť ich a nadobúdať miesto silnej konkurencie. Na druhej 

strane správna a efektívna podniková stratégia umoţňuje rozvíjanie podniku a hľadanie 

nových ciest na zlepšenie jeho činnosti.“(1) 

„Podniková stratégia rieši nasledujúce úlohy: 

 

- vyhľadávanie atraktívnych podnikaní a rozhodovanie o spôsoboch vstupu 

a etablovania sa v odvetviach, do ktorých sa podnik rozhodol vstúpiť (akvizícia, 

spoločné podnikanie a pod. )  

 

- zvyšovanie dlhodobej výkonnosti podnikového portfólia (posilňovanie pozície 

existujúcich podnikaní, neinvestovať nevýnosné podnikania, zaraďovať nové 

podnikania)  

 

- identifikovanie strategického súladu medzi podnikaniami a jeho zmena na 

konkurenčnú výhodu  

 

- hodnotenie ziskových perspektív kaţdej SBU a orientovanie podnikových zdrojov do 

najatraktívnejších strategických príleţitostí“ (1) 
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Obr. 1: Rozdelenie stratégií v podniku (Zdroj: (1)) 
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2.1.1 Základné typy podnikových stratégií 

„Uplatnením variantnosti v tvorbe stratégií, hľadaním ciest a spôsobov ich prekonávania 

v smere vytýčených strategických cieľov, ale i na základe existujúcich hierarchických 

vzťahov v stratégii, existuje a je rozpracovaných niekoľko diferencovaných typov 

stratégií. V literatúre je moţné sa stretnúť s rôznymi prístupmi autorov k vymedzeniu 

základných typov. „ (2) 

 

Rastové stratégie 

„Rastová stratégia je progresívny typ stratégie, atraktívny a populárny, ktorý vedie 

k úspechu v podnikaní. Prejavuje sa rastom podielu na stabilnom trhu, udrţiavaním 

postavenia, zvyšovaním podielu na rozširujúcom sa trhu, alebo vstupom na nové trhy. 

Rastovú stratégiu je moţné presadzovať prostredníctvom niekoľkých špecifických 

typov stratégií, a to stratégiou koncentrácie, vertikálnej integrácie, príbuznej 

a nepríbuznej diverzifikácie.“ (2) 

 

Stabilizačná stratégia 

„V niektorých situáciách má podnik záujem presadzovať stabilnú alebo neutrálnu 

stratégiu. Stáva sa to vtedy, keď je spokojný so svojím súčasným postavením a chce 

zachovať status quo. Stabilizačnú stratégiu nie je moţné stotoţňovať s nečinnosťou, 

naopak, je to opakovanie rovnakých aktivít. Podnik uskutočňuje len malé zmeny 

výrobkov, trhov a výrobných metód. Rast sa deje pri stabilnej stratégii, je však pomalý, 

metodický a neagresívny. Stabilizačnú stratégiu presadzujú malé súkromné podniky, 

ktoré nie sú vystavené tlaku anonymných majiteľov. Prirodzeným spôsobom k nej 

inklinujú veľké dominujúce podniky v zrelých odvetviach, alebo sú k nej donútené 

podniky v štátom regulovaných odvetviach. Stabilizačná stratégia sa často pouţíva len 

počas krátkeho obdobia, keď podnik vyčerpal zdroje rastu a koncentruje zdroje 

všetkého druhu do nasledujúceho obdobia rýchleho rastu. Nadobúda aj podobu stratégie 

ţatvy. Keby sa uplatňovala ako dlhodobá stratégia, spôsobovala by zraniteľnosť vo 

vzťahu k agresívnej konkurencii.“ (2) 
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Útlmová stratégia 

„Deinvestičná stratégia je predaj podnikania (SBU) inému podniku. Deinvestícia má 

zmysel vtedy, ak perspektíva predávaného podnikania sa kupujúcemu javí ako dobrá. 

Vtedy moţno docieliť vysokú cenu. Realizuje sa odčlenením časti podnikového majetku 

ako finančne a manaţérsky nezávislého podniku, v ktorom si predávajúci podnik môţe, 

ale nemusí ponechať čiastočné vlastníctvo. Druhá moţnosť je predať SBU úplne celú. 

 

Likvidačná stratégia je predaj alebo zrušenie celého podniku. Rozhodnutie o predaji či 

zrušení sa uskutočňuje slobodnou voľbou, alebo pod nátlakom veriteľov. V beznádejnej 

situácii skorá likvidácia zvyčajne záujmom akcionárov lepšie poslúţi neţ bankrot. 

Pokračovanie v stratenej hre vyčerpáva zdroje podniku a na likvidáciu zostáva menej 

majetku. Predlţovanie neúnosného stavu vedie k strate povesti a zničeniu manaţérskych 

kariér. Likvidácia je poslednou voľbou, ak iné varianty neuspeli, napr. ak sa neskoro 

začalo s turnaroundom. Vznikajú majetkové straty a náklady na likvidáciu, napr. 

platenie odstupného zamestnancom.“ (2) 

 

2.1.2 Informačná technológia a korporačná stratégia 

Majitelia firiem, vysokopostavení manaţéri, strategickí plánovači a manaţéri 

informačných systémov za poslednú dekádu upriamili pozornosť príleţitostiam pre 

dosiahnutie konkurenčnej výhody pomocou informačných technológií. Moţných je 

viacero vysvetlení pre tento trend. Nestabilné ekonomické podmienky za posledných 

pár rokov pomohli vytvoriť náročné prostredie na podnikanie a „ekonomický imperatív“ 

pre informačné technológie. Tieto technológie navyše uţ poskytujú omnoho väčšiu 

paletu schopností za neustále niţšiu cenu ako nikdy predtým. Taktieţ, zlepšili sa 

schopnosti podniku vyuţívať viac dostupné technológie. Transakčné procesy a podpora 

manaţérskeho rozhodovania sú uţ zvyčajne uţ zauţívanou súčasťou väčšiny firiem 

a poskytujú zdroj pre konkurenčnú výhodu, ktorá môţe byť pomocou týchto systémov 

ľahšie uskutočniteľná. Bez tejto báze by to nebolo moţné. 

Mnoho autorov identifikovalo poddimenzovanie informačných technológií ako značný 

problém, ktorý ohrozuje ako informačné systémy, tak aj top manaţment firmy. 

Konkurenčné výhody, ktoré je moţno získať technologickou prevahou, sú potláčané 

a podceňované z rôznych dôvodov, ako napr.: 
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- Ignorancia informačných technológií a ich pouţitia senior manaţmentom 

- Zlá komunikácia medzi časťou firmy zodpovednou za informačný systém 

a zvyškom podniku 

- Odpor k zmene pozdĺţ celej firemnej štruktúry 

- Nedostatok rozhľadenosti manaţmentu v informačných technológiách a ich 

vyuţití 

- Nedostatok / absencia meradiel, ktoré by vyhodnocovali úspech/neúspech 

informačných technológií  

Návrhy, kde upriamiť pozornosť na moţnosti a schopnosti informačných technológií sú 

napríklad na zefektívnenie organizačných funkcií a ich lepšiu merateľnosť, alebo 

podstatné zmeny v pôvodnej organizačnej štruktúre. Napríklad Gerstein a Reisman 

identifikujú potrebu zlepšenia merania účinku informačného systému na špecifické 

funkcie. Keen odporúča, ţe dôleţité zmeny vo fundamentálnej  podstate práce 

a v organizačnej štruktúre sú potrebné tak, ţe je docielená lepšia pouţiteľnosť 

informačných technológií. Predpokladá, ţe informačná technológia sa stane nervovou 

sústavou korporácií a organizácií a tie sa začnú rozvíjať okolo svojich 

telekomunikačných systémov. McFarlan a McKenney poukazujú na dôleţitosť 

náleţitého manaţmentu pre úspešné implementovanie informačnej technológie. Misia 

a manaţment informačných systémov by mal byť konzistentný so závislosťou podniku 

na technológiách a príleţitosťou vyťaţiť s tými informačnými technológiami 

konkurenčnú výhodu. Podobné úvahy boli vyslovené ohľadom nevyhnutnosti 

rozširovania funkčnosti informačných systémov a potrebou vzdelávania senior 

manaţmentu v tých informačných technológiách. 

 

Tieto odporúčania pre zvýšenie vyuţitia IT sa zameriavajú na nápravu organizačných 

definícií, ktoré zabraňujú efektívnemu vyuţívaniu IT. Iné výskumy sa zamerali na 

potenciál informačných technológií zlepšiť výkon uplatnenej stratégie. Vypracovali 

rozvoj nástrojov a metodológií, ktoré slúţia pomôcť manaţérom nájsť cenné príleţitosti 

pre IT v rámci ich organizácie.  

 

Na príleţitosti schádzajúce z informačných technológií je moţné nazerať z troch uhlov 

pohľadu: 
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- organizačný návrhár sa snaţí zlepšiť efektivitu a účinnosť organizácie 

- niekto z vnútra odvetvia priemyslu sa snaţí presadiť spomedzi ostatných 

v súťaţivej hre 

- osoba, ktorá nepatrí do podniku sa snaţí dopátrať sa, či vstúpiť do priemyslu 

Tieto  uhly pohľadov reprezentujú tri hlavné strategické pohľady: interný, konkurenčný 

a biznis portfólio. Obsahom internej stratégie je rozvoj efektivity a aktivity  

organizačných štruktúr a procesov pre uskutočňovanie cieľov. Konkurenčná stratégia sa 

zameriava na konkurenčné ťahy v rámci podnikov, medzi ktorými sa daný podnik 

nachádza a pôsobí. Stratégia biznis portfólia je zameraná na to, ako si vybrať priemysel 

v ktorom bude podnik súperiť a ako organizačne zaujať miesto medzi týmito podnikmi. 

(2) 

 

2.2 Informačná stratégia 

„Informačná stratégia je označenie pre dlhodobý plán vytvorený k dosiahnutiu cieľov 

organizácie v oblasti nakladania so znalosťami, informáciami, alebo dátami. Informačná 

stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia a je nevyhnutnou súčasťou 

stratégie organizácie. Jedná sa spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje 

popis strategických cieľov, nakladanie s informáciami, dátami a harmonogram ich 

realizácie. 

 

Informačná stratégia musí byť vţdy v súlade s ostatnými stratégiami podniku. 

 

Vyuţitie informačnej stratégie v praxi: Informačná stratégia slúţi pre stanovenie toho, 

aké informácie sú pre fungovanie a rozhodovanie v organizácii kľúčové a jak ich bude 

budovať a udrţovať. Informačná stratégia je dôleţitá najmä pre tie typy organizácií 

a podnikov, pre ktoré sú informácie zásadné. Informačná stratégia slúţi pre prenášanie 

priorít z globálnej stratégie do oblasti IT. Informačná stratégia by mala byť nadradená 

ICT stratégii, pretoţe nie všetky informácie v organizácii sú závislé na dátach 

v informačnom systéme – ich význam je preto širší. Informačná stratégia je zameraná 

viac na obsah (čo), zatiaľ čo ICT stratégia je zameraná viac na technológie (jak, s čím).“ 

(3) (4) 
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2.2.1 Čo sa rozumie pod pojmom informačná stratégia 

„O informačnej stratégii bolo napísaných uţ veľa publikácií a všetky sa zhodujú v tom, 

ţe neexistencia informačnej stratégie v podniku je hlavnou príčinou neefektívnych 

výdajov na IS/IT. Nerešpektovanie princípov informačnej stratégie viedlo v minulosti 

u väčšiny podnikov k zbytočným, aţ neúčelným nákupom najrozmanitejších počítačov 

a programov, ktoré sa neskôr ukázali ako rýchlo starnúce, vzájomne nekompatibilné, aţ 

nepotrebné. V súčasnosti znamená nerešpektovanie princípov informačnej stratégie 

pretrvávajúci stav výdajov do IS/IT a postupnú stratu konkurencieschopnosti. Do 

budúcnosti to môţe znamenať bezprostredné ohrozenie podniku.“ (3) 

 

„Informačnej stratégii sa dá rozumieť ako sústave cieľov a spôsobu ich dosiahnutia. 

Cieľom informačnej stratégie podniku by malo byť predovšetkým hľadanie odpovedí na 

otázky, ako pomocou IS/IT: 

- Zvyšovať výkonnosť pracovníkov podniku 

- Podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku 

- Získavať pre podnik konkurenčnú výhodu 

- Vytvárať pre podnik ďalšie strategické príleţitosti rozvoja 

Proces definovania stratégie podniku je trvalý dialóg medzi obecným manaţmentom 

podniku a odborníkmi – informatikmi a rozhodne by nemal byť orientovaný na riešenie 

technických problémov, ale mal by byť orientovaný predovšetkým na analýzu procesov 

a ich moţnú podporu IS/IT. Nemal by riešiť terciárne zavádzanie informačných 

systémov jednotlivých funkčných oblastí podniku, ale mal by riešiť komplexné, 

systematické a integrované zavádzanie IS/IT vrátane systematického vytvárania 

potrebnej informačnej štruktúry.“ (3) 

 

„Informačná infraštruktúra podniku znamená zázemie pre trvalý rozvoj IS/IT podniku. 

Z toho dôvodu je ţiaduce, aby úroveň informačnej infraštruktúry trvalo mierne 

predbiehala úroveň IS/IT podniku. V ţiadnom prípade sa nesmie stať brzdou rozvoja 

IS/IT. Návrh infraštruktúry musí reagovať na svetové vývojové trendy, aby bol podnik 

vţdy schopný včas reagovať svojím IS/IT na neustále sa vyvíjajúce potreby diktované 

reakciou na konkurenčné prostredie.“ (3) 
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„Úroveň infraštruktúry je daná úrovňou jej jednotlivých komponentov, pričom je 

samozrejme ţiaduce, aby všetky komponenty infraštruktúry boli na odpovedajúcej 

a vyrovnanej úrovni. Ku komponentom infraštruktúry patrí: 

- Dostatočne výkonné hardwarové vybavenie vrátane sieťových a komunikačných 

prostriedkov (hardware)  

- Vhodné a perspektívne operačné a databázové systémy (základný software) 

- Správne dátové zdroje (dataware) 

- Dostatočná informačná a počítačová gramotnosť ľudí (peopleware) 

- Adekvátne organizačné usporiadanie kompatibilné s informačnými systémami 

a so systémom riadenia podniku (orgware)“ (3) 

 

2.2.2 Proces formulácie informačnej stratégie 

„Proces formulácie informačnej stratégie podniku sa dotýka všetkých otázok spojených 

s rozvojom informačných systémov podniku a rovnako ako všetky ostatné strategické 

rozhodnutia by mali byť spracované písomne a mali by s nimi byť zoznámení všetci 

riadiaci pracovníci podniku. Tým na seba automaticky berú záväzok podpory tejto 

stratégie.“ (3) 

 

 

Obr. 2: Informačná stratégia podniku (Zdroj: (3)) 
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2.2.3 Proces tvorby informačnej stratégie 

1. Stanovenie väzieb informačnej stratégie firmy na globálnu stratégiu firmy 

- Ak má byť MIS vo firme efektívny, musí umoţňovať dosiahnutie stratégie firmy 

2. Analýza súčasného stavu a vývoja ISF 

- Pri vyuţití MIS je potrebné analyzovať existujúci stav vo firme, hovorí sa 

o genetickom kóde = aké skúsenosti s výpočtovou technikou majú zamestnanci 

firmy 

3. Určenie kritických faktorov a špecializácia cieľov informačného systému 

- Firma si musí stanoviť kritické faktory úspechu a tomu podriadiť strategické 

ciele 

Kritické faktory úspechu: 

- Rozšíriť trh 

- Zvýšiť podiel exportu 

- Zvýšiť spoľahlivosť výrobkov 

- Rozšíriť nové moţnosti podnikania 

- Vyvinúť nové produkty 

Špecifikácia cieľov: 

- Aké informácie (nástroje), komu a v akej forme? 

- Ktoré informácie sú externé / interné? 

4. Návrh architektúry informačných systémov 

- Architektúra IS = celková koncepčná predstava o informačnom systéme, 

o podsystémoch a väzba medzi nimi 

- Pozostáva z troch častí: 

o  systémová (systémové väzby, funkčné väzby) 

o  informačná (informačné väzby) 

o  technická (hardware, software) 

5. Návrh nutných zmien v organizácii 

- Aké zmeny treba uskutočniť, aby organizačná štruktúra zodpovedala potrebám 

firmy – väčšinou ide o splošťovanie organizačnej štruktúry, posilňovanie 

horizontálnych väzieb (reengeneering) 

6. Kvalifikačný, resp. rekvalifikačný program 
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- Zaškolenie, príprava ľudí, posilnenie druhej gramotnosti: pripraviť personál na 

lepšie vyuţívanie IS 

7. Ekonomické aspekty informačnej stratégie 

- Posúdenie viacerých variantov informačnej stratégie a ich celkové ekonomické 

efekty (výber najvhodnejšieho variantu) 

- Aká by bola cena, ako vie podnik zabezpečiť prípravu ľudí, nákup nových 

informačných prostriedkov 

8. Metodické štandardy projektovania a implementácie jednotlivých 

projektov 

- Stanovenie zásad určitej orientácie vo firme, aby dosiahla jednotnosť 

- Vyuţitie „CASE“ technológií – technických a programových prostriedkov 

9. Definovanie jednotlivých informačných projektov a ich základných 

parametrov a vzájomných väzieb 

- Jedná sa o to, či má firma v ďalšom období zlepšiť, odbúrať, zabezpečiť, alebo 

rozšíriť informačný systém, prípadne zaviesť novú technológiu 

- Zabezpečenie väzieb na existujúce projekty 

- Informačná stratégia firmy sa nedá uskutočniť bez zapojenia vrcholového 

manaţmentu firmy (5) 

 

2.2.4 Ciele procesu definovania informačnej stratégie 

„Z obrázku vyplýva, ţe obsahom informačnej stratégie je komplexný pohľad na celú 

problematiku IS/IT v podniku. Preto výsledkom procesu definovania informačnej 

stratégie podniku je nájdenie odpovede v nasledujúcich otázkach: 

- Ako môţe informačná technológia pridať hodnotu produktom podniku? 

- Aký informačný systém zvýši najviac konkurencieschopnosť podniku? 

- Kto a ako má riadiť rozvoj a prevádzku IS/IT? 

- Ako má byť rozvoj a prevádzka IS/IT organizovaná? 

- Koľko prostriedkov má podnik vydávať na rozvoj a prevádzku IS/IT? 

- Kde a ako má podnik získavať tieto zdroje a ako hodnotiť ich efektívnosť? 

- Ako vychovávať a motivovať pracovníkov vo vyuţívaní IS/IT?“ (6) 
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„Cieľom procesu stanovenia informačnej stratégie spoločnosti je predovšetkým určenie 

oblastí, v ktorých podnik očakáva efekty z nasadenia IS/IT čo najväčšie a určenie cesty 

ako týchto efektov dosiahnuť. K tomu si samozrejme musí podnik analyzovať, aká je 

jeho súčasná úroveň vyuţívania IS/IT, aké jeho sú moţnosti a konfrontovať túto 

situáciu s obecnými princípmi a zákonitosťami rozvoja IS/IT. K tomu bola vyvinutá vo 

svete celá rada metód a techník, ktoré pomáhajú určiť „optimálne“ portfólio potrieb 

IS/IT v závislosti na súčasnej situácii a potrebách ďalšieho rozvoja podniku.“ (1) (6) 

 

„K všetkým metódam a technikám je však potrebné predovšetkým povedať, ţe nech uţ 

sú akokoľvek „zaujímavé“ a efektné, nemôţu nikdy nahradiť skúsenosť a tvorivý 

prístup manaţérov a nemali by preto nikdy byť pouţívané mechanicky a bez znalostí 

konkrétnej situácie v podniku. Často sa odporúča kombinovať prístupy jednotlivých 

metód a nechápať ich ako „kuchársku knihu“. Ich správne pouţívanie by malo 

predovšetkým podporiť kreativitu a inšpirovať manaţérov k objavovaniu nových 

a netradičných ciest a aplikácii IS/IT, zvýšiť ich informačnú gramotnosť a zaistiť ich 

angaţovanosť v problematike rozvoja IS/IT v podniku.“ (7) (6) (1) 

 

„Pri koncipovaní informačnej stratégie podniku by sa mal nie len vnímať podnikateľský 

aspekt celého problému, ale aj obecné vývojové trendy IS/IT. Pohľad na vývoj IS/IT sa 

bude v tejto práci uskutočňovať viac z hľadiska systémového, ako z hľadiska 

technologického.  

Z hľadiska sledovania a vyhodnocovania efektívnosti IS/IT je potrebné, aby v rámci 

procesu vytvárania informačnej stratégie v podniku, t.j. v etape plánovania, pre kaţdú 

aplikáciu resp. kaţdý projekt: 

- Boli jasne definované ciele, ktorých má byť danou aplikáciou IS/IT dosiahnuté 

- Bolo uvaţované pri definovaní týchto cieľov s celým generickým portfóliom 

moţných prínosov kaţdej aplikácie 

- Boli určené metriky k dosiahnutiu týchto cieľov 

- Bol určený zodpovedný manaţér 

- Bol stanovený systém časového a organizačného sledovania a vyhodnocovania 

dosahovania stanovených cieľov 
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- Boli všetky tieto očakávania, vrátane príslušných organizačných opatrení, 

komunikované so všetkými pracovníkmi podniku“ (6) (7) (1) (3) 

 

Tab. 1: Hľadisko vs. pohľad na informačný systém (Zdroj: (3)) 

 

 

„Samozrejme, ţe v procese tvorby informačnej stratégie sa musí uvaţovať rada 

moţných variantov. U kaţdého variantu musí podnik pred konečným rozhodnutím 

hodnotiť najmä: 

- Ako zaujímavá je stratégia z pohľadu trhu? 

- Ako trvalo je udrţateľná konkurenčná výhoda tejto stratégie? 

- Má podnik dostatok schopností a zdrojov realizovať túto stratégiu? 

- Pochopili pracovníci danú stratégiu a sú pre ňu zaviazaní? 

- Sú riziká spojené s implementáciou stratégie prijateľné? 

- Prinesie realizácia stratégie podniku určitú výhodu? Akú?“ (3) 

 

2.2.5 Moţné prístupy manaţérov k informačnej stratégii 

„Podľa toho, aký je pomer síl medzi tradičnými manaţérmi a informatikmi, je IS/IT do 

podniku „vtlačená“ ak informatici majú prevahu nad tradičnými manaţérmi, alebo je 

naopak týmito informačne gramotnými manaţérmi do podniku „vtiahnutá“. 

V podmienkach konkrétnej spoločnosti potom môţe prevládať niektorý z niţšie 

uvedených spôsobov riadenia IS/IT podľa toho, či sú informácie chápané ako obranná, 
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či útočná zbraň, aké finančné a ľudské zdroje má podnik k dispozícii a akú má vnútornú 

mocenskú štruktúru.“ (3) 

 

„Moţné stratégie prístupu k riadeniu IS/IT z pohľadu manaţmentu, sú riadené podľa 

toho, ako je pochopená IS/IT vo vzťahu k celkovej podnikateľskej stratégii. Stratégia 

riadenia IS/IT vytvára obecný rámec toho, ako je IS/IT vnímaná manaţmentom, ktorý je 

zodpovedný nie len za to, ako sú prideľované a rozdeľované zdroje na IS/IT, ale hlavne 

za to, ako sú tieto zdroje efektívne vyuţívané pre zvýšenie konkurencie spoločnosti a jej 

celkovú efektívnosť. Podľa rôznych literatúr sú moţné stratégie prístupu k riadeniu 

IS/IT nasledovné:“ (3) 

 

Monopol 

„Monopol je charakteristický tým, ţe aplikácie IS/IT sú realizované jediným útvarom 

pre všetkých uţívateľov. To umoţňuje aj obmedzenými zdrojmi uspokojiť všetkých 

uţívateľov a výdaje na IS/IT sú dobre kontrolovateľné. Nie vţdy sú však uţívatelia 

spokojní s aplikáciami, ktoré tieţ nie vţdy reflektujú potreby konkurencieschopnosti 

spoločnosti. Príkladom môţu byť organizácie, ktoré sú charakteristické významným 

postavením technických štábov určujúcich štandardizáciu pracovných postupov. Potom 

je IS/IT zabezpečovaná centrálne vo všetkých funkciách, t.j. vo funkcii manaţérskej, 

technologickej a aj prevádzkovej. Typicky sa dá s touto stratégiou stretnúť v bankách, 

poisťovniach a pod..“ (3) 

 

Centrálne plánovanie 

„Centrálne plánovanie je charakteristické tým, ţe stratégie IS/IT je plne integrovaná 

s podnikateľskou stratégiou a riadená útvarom pre IS na vrcholovej úrovni, čo umoţňuje 

lepšie pochopenie príleţitostí a potrieb spoločnosti a tieţ efektívne nákupy a optimálne 

rozdeľovanie zdrojov. Vyţaduje však priamu angaţovanosť vrcholových manaţérova je 

málo flexibilná vzhľadom k vývoju IS/IT a často sa stretáva s odporom niţších zloţiek 

riadenia. Typicky sa dá s touto stratégiou stretnúť v organizáciách holdingového typu, 

kde je uplatnený princíp riadenia štandardizácie výstupov a dohliadacie systémy sú 

výsledkom funkcie technických štábov, ktoré preto musia mať rozhodujúce slovo pri 

určovaní informačnej stratégie holdingu. Relatívna nezávislosť dcérskych spoločností 
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(divízií) umoţňuje zvoliť si vlastný spôsob riadenia IS/IT, uspôsobený miestnym 

podmienkam (tradície, ľudské zdroje atď.).“ (3) 

 

Vedúca rola 

„Vedúca rola vychádza zo skutočného chápania vedúcej role IT pre 

konkurencieschopnosť spoločnosti, pouţíva najmodernejšie technológie, ale tým čerpá 

aj značné náklady. Aplikácie sú často rizikové a vyţadujú podporu vrcholového 

manaţmentu. Túto stratégiu si osvojili najmä firmy, ktoré majú IS/IT v predmete 

podnikania (IT firmy), alebo je aplikácia IS/IT významnou podnikateľskou zloţkou 

podniku (bankové domy atď.).“ (3) 

 

Voľný trh 

„Voľný trh predpokladá, ţe uţívatelia najlepšie poznajú, akú IS/IT potrebujú, čo im 

umoţňuje výberovo aplikovať progresívne technológie. Vlastný útvar pre IS/IT ale musí 

čeliť konkurencii externých firiem a má malú podporu vrcholového manaţmentu. To 

spôsobuje plytvanie zdrojov a vedie k nerovnomernému vývoju IS/IT v spoločnosti 

a bráni jej v integrácii. Príkladom môţu byť organizácie, ktorých činnosť je zaloţená na 

profesijných znalostiach a schopnostiach (nemocnice, poradenské firmy atď.), kde musí 

byť IS/IT čo najlepšie prispôsobená potrebám „profesionálov“ a ich osobnému 

pracovnému štýlu.“ (3) 

 

Obmedzené zdroje 

„Obmedzené zdroje je spôsob riadenia IS/IT, pri ktorom sú výdaje na IS/IT dopredu 

dané a o portfóliu aplikácií rozhodujú finanční manaţéri. Hlavným hľadiskom 

hodnotení aplikácií je návratnosť. Útvar pre IS/IT je vedený ako nákladové stredisko 

a IS/IT nie je chápaná ako konkurenčná zbraň. Komplikovane sa reflektujú zmeny v 

poţiadavkách uţívateľov. Aj keď sa tento princíp uplatňuje hlavne v malých 

a začínajúcich podnikoch, je typický pre väčšinu podnikov a je len otázkou času, do 

akej miery sa presadzuje. Čím slabšie je postavenie IT manaţéra, tým viac šancí má 

prístup k uplatneniu.“ (3) 
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Nevyhnutné zlo 

„Nevyhnutné zlo je charakteristické tým, ţe IT je aplikovaná len tam, kde to vyţadujú 

predpisy, alebo tam, kde nie je ţiadna iná alternatíva riešenia problémov. Aplikácia 

musí vykazovať vysokú návratnosť. Program je aplikovaný všade tam, kde vládne 

opatrný manaţment, čo zapríčiňuje demoralizáciu aţ odchod kvalifikovaných 

pracovníkov a nutne vedie k strate konkurencieschopnosti spoločnosti. Ako na 

nevyhnutné zlo nie je potreba sa pozerať na výdaje na IS/IT ako také, ale aj na niektoré 

oblasti, či aplikácie IS/IT, kde to vyţadujú objektívne okolnosti. Tak napr. mnoţstvo 

manaţérov českých podnikov bolo nepríjemne dotknutých tým, ţe od nich IT manaţéri 

poţadovali značné finančné prostriedky na riešenie problému roku 2000. Iným 

nepríjemným zdrojom tlaku na výdaje do IS/IT je samozrejme konkurencia. Ak prvá, 

druhá, aţ n-tá banka zavedie home-banking, čo podobné zákaznícky orientované 

aplikácie internetu, potom neostáva nič iné, len tieto aplikácie zaviesť tieţ. Ak colná 

správa či iné štátne úrady si predpíšu predávanie dokumentov prostredníctvom 

EDIFACTu, podnik sa tomu musí podriadiť. Týkalo by sa to aj obchodovania 

s nadnárodnými reťazcami atď.. 

 

Samozrejme, ţe v „čistej“ forme sa s týmito prístupmi nedá stretnúť, ale vţdy sa bude 

jednať o ich určité kombinácie. Pre účely tejto práce je dôleţité správne pochopenie 

toho, aký prístup prevláda, pretoţe podľa toho tieţ bude v podniku „nastavený“ systém 

hodnotenia efektívnosti IS/IT. Tak napríklad sa nedá ţiadať od „voľného trhu“ či 

„vedúcej role“ výrazné zniţovanie výdajov na IS/IT, rovnako tak je len ťaţko 

dosiahnuteľné od „nevyhnutného zla“, aby IS/IT bola významným zdrojom prosperity 

a konkurencieschopnosti podniku.“ (3) 

 

2.2.6 Podmienky úspešného definovania informačnej stratégie 

„Nie vţdy a všade sa stretne podnik s podmienkami priaznivými pre úspešné 

definovanie informačnej stratégie. Pri určovaní kaţdej podnikovej stratégie je 

predovšetkým treba, aby aj pri stanovovaní informačnej stratégie vrcholoví riadiaci 

pracovníci a majitelia podniku najmä: 

- Sami sa aktívne podieľali na tvorbe informačnej stratégie 
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- Mysleli strategicky, t.j. nenechali sa príliš ovplyvniť súčasnými problémami 

operatívneho charakteru 

- Identifikovali kritické faktory úspechu podniku, a to ak moţno v širokom 

konsenze všetkých manaţérov a majiteľov podniku 

- Sledovali stav a vývoj ako vnútorného, tak vonkajšieho prostredia podniku 

- Vzali na seba dlhodobý záväzok aj za cenu vzdania sa krátkodobých úspechov 

- Nezaoberali sa prílišnými detailmi (technickým riešením atď.) 

- Dbali na to, aby informačná stratégia bola známa všetkým pracovníkom 

podniku“ (3) 

V rámci práce spracovanej na Vrije Universiteit Amsterdam bol zostavený model 

moţnosti formulácie informačnej stratégie, ktorý bol overený výskumom podmienok vo 

vybraných českých bankách. Model je tvorený sústavou piatich matíc hodnotiacich 

jednotlivé hľadiská pôsobiace na to, či proces definovania informačnej stratégie bude 

úspešný. Tieto hľadiská vychádzajúce z rady disciplín sú uvaţované na rôznych 

hladinách abstrakcie a sú v tomto modeli brané vo vzájomnej generickej súvislosti. 

Výstup z jednej matice je súčasne vstupom do matice inej a v kaţdom kroku je moţné 

dospieť k záveru, ţe ďalšie hodnotenie nemá zmysel a ţe proces formulácie informačnej 

stratégie v danom podniku nemá nádej na úspech. Vo všetkých maticiach sa jedná 

o viac-menej subjektívne expertné určenie potrebných hodnôt, čo samozrejme vyţaduje 

určitú skúsenosť a znalosť danej problematiky. (3) 

 

Matica potreby 

„V prvej matici nazvanej POTREBA, sú zvaţované dve hľadiská, a to turbulencie 

prostredia a moţný dopad IS/IT na činnosť podniku. Potreba informačnej stratégie 

objektívne existuje, ak podnik podniká v turbulentnom trţnom prostredí a súčasne sa 

očakávam ţe IS/IT môţe mať strategický dopad na budúcnosť podniku. (Tieto 

podmienky sú v súčasnej dobe v českých podnikoch naplnené vrchovatou mierou 

a preto nie je o potrebe a uţitočnosti definovania informačnej stratégie podniku vôbec 

pochybovať). Ako pomocný ukazovateľ miery turbulencie prostredia môţe poslúţiť 

známa Ansoffová päťstupňová klasifikácia turbulencie prostredia rozlišujúca 

podnikateľské prostredie na (1) opakujúce sa, (2) rastúce, (3) meniace sa, (4) nespojité, 

(5) prekvapivé. Ako nízky stupeň turbulencie je do tejto matice uvaţované prostredie do 
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stupňa (3). Ak ide o úroveň strategického dopadu IS/IT na podnik, môţe sa pouţiť 

McFarlanová klasifikácia aplikácií. Ak sa podnik nachádza v situácii, ţe vyuţíva len 

podporné a kľúčové aplikácie a neuvaţuje o aplikáciách strategických a potenciálnych, 

potom dopad IS/IT na podnik je uvaţovaný ako nízky.“ (3) 

 

Tab. 2: Matica potreby informačnej stratégie (Zdroj: (3)) 

 

 

Matica podnikovej kultúry 

„Druhá matica, nazvaná KULTÚRA, sa zaoberá tým, aká v podniku vládne atmosféra, 

či v ňom prevaţujú ľudia konzervatívni, uzurpujúci si moc, aký je stupeň vnímavosti 

k vývojovým zmenám prostredia a ochoty sa týmto zmenám podriadiť. Inými slovami 

sa dá hovoriť o úrovni znalosti ľudí a kultivovanosti podniku. Ak je kultúra podniku 

dostatočne vyspelá, potom je prostredie priaznivé pre definovanie informačnej stratégie. 

Ak tomu tak nie je, potom je potrebné v podniku najprv prejsť určitou etapou 

organizačnej výchovy smerujúcej k dosiahnutiu vyššieho stupňa znalostí a aj 

podnikovej kultúry.“ (3) 

Tab. 3: Matica podnikovej kultúry (Zdroj: (3)) 
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Matica vyspelosti podniku 

„Tretia matica je nazvaná VYSPELOSŤ a slúţi k tomu, aby sa v nej vyhodnotila 

schopnosť a skúsenosť manaţérov riadiť proces definovania informačnej stratégie. 

K tomu, aby bol proces definovania informačnej stratégie úspešný, je nevyhnutné, aby 

riadiaci pracovníci podniku boli dostatočne vyspelí v schopnosti definovať svoju 

podnikateľskú stratégiu a súčasne mali aj dostatočné skúsenosti z doterajšieho vývoja 

IT. Táto poţiadavka by mala byť formálne zabezpečená tým, ţe riadiaci pracovníci 

podniku sú informačne a počítačovo gramotní a súčasne odborníci - informatici sú 

dostatočne znalí podnikateľskej problematiky podniku. Ak niektorá z týchto podmienok 

nie je splnená, potom je potrebné aby podnik prešiel etapou výchovy manaţérov 

v informačnej gramotnosti a výchovou informatikov v manaţérskych skúsenostiach tak, 

aby bolo dosiahnuté vyššieho stupňa informačného chovania (Information Behavior). 

K tomu je samozrejme najlepšie vyuţiť sluţieb poradenských a vzdelávacích 

organizácií.“ (3) 

Tab. 4: Matica vyspelosti podniku (Zdroj: (3)) 

 

 

Matica zdrojov 

„V neposlednej rade je tu podmienka toho, ţe podnik má dostatok finančných 

prostriedkov a odhodlania k tomu, aby bol schopný realizovať definovanú informačnú 

stratégiu. To je hodnotené v matici ZDROJE.“ (3) 
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Tab. 5: Matica zdrojov (Zdroj: (3)) 

 

 

Matica moţnosti definovania informačnej stratégie 

„V záverečnej piatej matici MOŢNOSŤ sa potom v modeli dospieva ku konečnému 

odporučeniu, ako je zrejmé priamo z matice.“ (3) 

 

Tab. 6: Matica moţnosti definovania informačnej stratégie (Zdroj: (3)) 

 

 

Výsledok prieskumu 

„V prieskume prevedenom vo vybraných českých bankách v roku 1993 bolo 

konštatované, ţe formulácia informačnej stratégie je potrebná, pretoţe turbulencia 

prostredia po roku 1989 je v Českej republike vysoká a zároveň, vznikom veľkého 

počtu nových komerčných bánk, má informačná stratégia pre banky vysoký strategický 

význam. Bohuţiaľ sa tieţ ukázalo, ţe ako pozostatok minulého direktívneho plánovania 
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pretrvával v českých bankách byrokratický systém riadenia ukazujúci na nízku 

„kultúru“ v zmysle vnímania potreby informačnej stratégie. Navyše ani nezostali 

k dispozícii potrebné manaţérske schopnosti a informačná gramotnosť a najmä potrebné 

finančné prostriedky. Je vhodné poznamenať , ţe od tej doby sa v skúmaných bankách 

mnoho zlepšilo k lepšiemu a informačná stratégia je v súčasnosti nielen vnímaná ako 

veľmi potrebná, ale ţe riadiaci pracovníci v českých bankách sú informačne gramotní 

a informačné technológie sa pre českú banku stali skutočne konkurenčnou zbraňou na 

tomto veľmi náročnom trhu.“ (3) 

 

2.3 Informačný systém 

„Informačný systém je súbor ľudí, technologických prostriedkov a metód, ktoré 

zabezpečujú zber, prenos, spracovanie a uchovanie dát za účelom tvorby prezentácie 

informácií pre potreby uţívateľov. Príkladom informačného systému môţe byť 

kartotéka, telefónny zoznam alebo účtovníctvo. Systém nemusí byť nutne 

automatizovaný pomocou počítačov a môţe byť aj v papierovej podobe. Informácia 

odstraňuje nevedomosť, alebo neistotu a dáta reprezentujú akékoľvek poznatky, alebo 

fakty, ktoré sú netriedené a nemusia poskytovať relevantný výstup. Ako ďalší pojem tu 

vystupuje znalosť, ktorá predstavuje zovšeobecnenie poznania určitej časti reality. 

Informáciu je moţné tieţ chápať ako dáta s pridaným významom. Informácia je teda 

údaj, ku ktorému si človek priradí význam. Uţ dlhšie je jasné, ţe hospodárstvo 

vyspelých zemí neťahajú len hmotné výrobky, ale tieţ informácie, znalosti a nové 

technológie. To si uvedomujú aj firmy a inštitúcie, čo napomáha k rozvoju IS.“ (8) (9) 

 

2.3.1 Špecializované manaţérske aplikácie 

„Vývoj podnikových informačných systémov sa uberá štyrmi základnými smermi. Na 

jednej strane sú systémy ERP, ktoré ponúkajú veľa riešení v jednom integrovanom 

systéme, ďalej sú na trhu aplikácie BI, ktoré slúţia najmä na podporu pri manaţérskom 

rozhodovaní. Systémy CRM mapujú oblasti, ktoré sú spojené so zákazníkom a jeho 

spokojnosťou. SCM monitoruje dodávateľský reťazec a všetky procesy od výroby aţ po 

dodanie produktu zákazníkovi.“ (10) 
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2.3.1.1 Enterprise Resources Planning I a II 

Mnoho potrieb, ktorým manaţéri v podniku čelia, sú identifikované ako efektívnosť 

nákladov. Okrem toho čelia iným výzvam ako analyzovať náklady a výnosy na produkt, 

alebo zákazníka, alebo musia byť flexibilní čeliť stále meniacim sa poţiadavkám trhu 

a zároveň musia byť informovaní o rozhodnutiach top manaţmentu a o zmenách, ktoré 

kopírujú zmeny na trhu. 

 

ERP je definované ako schopnosť doručiť integrované riešenie business aplikácií. 

Nástroje ERP zdieľajú spoločný procesný a dátový model, zahŕňajú obsiahle a hlboké 

operačné end-to-end procesy, ako procesy zahŕňajúce financie, HR, distribúciu, výrobu, 

servis a dodávateľský reťazec. Kaţdopádne, ERP balíky zvyknú prinášať ťaţšie 

finančné bremeno a tak je ťaţšie spoznať, identifikovať a dokázať prínosy zavedenia 

takého systému.  

 

Pri pohľade na zvyčajné štyri oblasti prínosu v podnikaní sa javia prvé dve ako 

najčastejšie, na ktoré sú podniky zamerané. Sú to šetrenie v IT a efektívnosť 

podnikateľských procesov. Podniky sa na ne zamerajú najmä z dôvodu, ţe sa dajú 

ľahko kvantifikovať. Druhé dve oblasti, ktorým sa uţ podniky nevenujú, skrývajú 

v sebe omnoho väčší rastový potenciál. Sú to oblasti platformy pre štandardizáciu 

procesov a katalyzátor obchodných inovácií. 

 

Aplikácie ERP automatizujú a podporujú pásma od administratívnych a operačných 

procesov naprieč viacerými odvetviami, zahŕňajúc obchodnú, zákaznícku 

a administratívnu časť aspektov podniku. ERP II, pojem zavedený po roku 2000 je 

pouţívaný v súvislosti s nastupujúcou generáciou ERP systémov. Upravené riešenie je 

zaloţené na webovom rozhraní, ktoré dovoľuje súčasne interným pracovníkom 

a externým zdrojom (dodávatelia, zákazníci), pristupovať v reálnom čase k dátam, 

uloţeným v systéme. Nástupca je odlišný aj v spôsobe harmonizácie systému s business 

sférou. Kým prvé systémy boli dizajnované bez ohľadu na podnikové fungovanie, 

v súčasnosti je trend opačný, pričom dôraz je pri vývoji informačného systému kladený 

najmä na to, ako podnik funguje. V súčasnosti toto riešenie poskytuje väčšina známych 

firiem zaoberajúcich sa ERP. (10) 
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2.3.1.2 Business Intelligence 

Business Intelligence, alebo BI je termín, ktorý odkazuje na výber softwarových 

aplikácií pouţívaných na analýzu nespracovaných firemných dát. BI ako disciplína je 

vytvorená z mnoţstva prepojených aktivít vrátane dolovania dát známeho ako data 

mining, online analytického spracovávania, dopytovania a reportingu.  

 

Firmy pouţívajú BI pre zlepšenie rozhodovacieho procesu, zniţovanie nákladov 

a hľadanie nových obchodných procesov. BI je viac ako len korporátny reporting a viac 

ako súbor nástrojov na vytiahnutie dát z enterprise systémov. Top manaţéri 

v informatike pouţívajú BI na identifikáciu neefektívnych business procesov, ktoré sú 

zrelé pre re-engineering. 

 

S dnešnými nástrojmi BI je jednoduchšie pre obchodné oddelenia a top manaţérov 

analyzovať dáta svojpomocne, ako čakať na komplexné reporty riadené oddelením IT. 

Táto demokratizácia prístupu k informáciám pomáha pouţívateľom podloţiť – 

jednoznačnými údajmi – obchodné rozhodnutia, ktoré by boli inak zaloţené len na 

pocitoch ľudí a nepodporených teóriách. Zároveň je však potrebné dbať na to, aby boli 

výsledky analýz pomocou BI vierohodné a zakladali sa na výsledkoch, ktoré sú 

vytiahnuté z čistých, aktuálnych a konzistentných dát, ktorými firma disponuje a dá sa 

na tieto dáta spoľahnúť. (11) 

 

2.3.1.3 Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management, alebo CRM je súhrn stratégií naprieč celou 

organizáciou navrhnutých na zníţenie nákladov a zvýšenie ziskovosti pomocou 

zvyšovania a monitorovania spokojnosti zákazníka, skúmaním jeho vernosti 

a obhajovania. Pravé CRM prináša spájanie informácií zo všetkých zdrojov dát v rámci 

organizácie (a kde je vhodné, tak aj mimo organizácie), ktoré poskytujú jeden, 

holistický pohľad na kaţdého zákazníka v reálnom čase. Toto umoţňuje zamestnancom 

v priamom kontakte so zákazníkom v oblastiach ako je predaj, zákaznícka podpora, 
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alebo marketing, urobiť rýchle, ale správne rozhodnutia vo všetkom tak, aby sledovali 

marketingové alebo konkurenčné stratégie a taktiky.  

Ako náhle sa na CRM pozerá ako na software, CRM sa vyvinulo v zákaznícko-

centrickú filozofiu, ktorá musí prenikať celou organizáciou. Existujú tri kľúčové 

elementy k úspešnej CRM iniciatíve: ľudia, procesy a technológie. Ľudia naprieč firmou 

–od riaditeľa (CEO) aţ ku kaţdému zamestnancovi na helpdesku musia spolupracovať 

prostredníctvom CRM systému. Podnikové obchodné procesy musia byť 

prekonštruované k posilneniu CRM iniciatívy, často z pohľadu – „ako môţe tento 

proces lepšie slúţiť zákazníkovi?“. Podnik musí vybrať správnu technológiu, aby riadila 

tieto vylepšené procesy, poskytnúť zamestnancom najlepšie dáta a musí byť ľahko 

uţívateľsky prístupná, aby sa jej zamestnanci nezľakli. Ak niektorý z týchto základov 

nie je dostatočne pevný, môţe hroziť, ţe celá CRM štruktúra nebude fungovať a spadne. 

 

Je to stratégia pouţitá na zisťovanie zákazníckych potrieb a získania silnejších väzieb 

s nimi. Napokon, dobré zákaznícke vzťahy sú základom úspechu podnikania. Na trhu je 

veľké mnoţstvo technologických komponentov pre CRM, ale pozerať na CRM 

z pohľadu výlučne technického by bola chyba. Omnoho lepší pohľad na CRM je pohľad 

na proces, ktorý pomáha spájať mnoţstvo častí informácií o zákazníkoch, predajoch, 

efektivite marketingu, zodpovednosti a trendoch na trhu. (12) 

 

2.3.1.4 Supply Chain Management 

Koncept Supply Chain Managementu je zaloţený na dvoch základných ideách. Prvá je 

v podstate zaloţená na tom, ţe prakticky kaţdý výsledný produkt doručený 

k zákazníkovi je kumulatívna snaha viacerých častí podniku, alebo viacerých 

organizácií. Tieto organizácie sú zoskupované do pomenovania – supply chain, alebo 

dodávateľský reťazec. 

 

Druhá idea je zaloţená na obmedzenom vnímaní jednotlivých podnikov, ktoré sa 

zaujímajú, čo sa deje vo výrobnom procese len medzi ich „štyrmi stenami“. Len málo 

podnikov pochopilo, ţe celý dodávateľský reťazec produkuje a dodáva produkt 

finálnemu zákazníkovi. Výsledok bol nesúčinný a často neefektívny dodávateľský 

reťazec. 
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Dodávateľský reťazec je teda aktívny manaţment dodávateľského reťazca, ktorý sa 

snaţí maximalizovať zákaznícku hodnotu a dosiahnuť udrţateľnú konkurenčnú výhodu. 

Predstavuje vedomú snahu firiem v dodávateľskom reťazci vynájsť a riadiť ten reťazec 

v čo najefektívnejšom a najvýkonnejšom moţnom spôsobe. Dodávateľské aktivity 

pokrývajú všetko do vývoja produktu, cez zdroje, produkciu, logistiku a samozrejme 

ako tieţ informačné systémy potrebné na koordináciu týchto aktivít. 

 

Organizácie, ktoré sa podieľajú na dodávateľskom reťazci sú spolu „prepojené“ cez 

fyzické a informačné toky. Tieto fyzické toky zahrňujú transformáciu, pohyb 

a skladovanie materiálov alebo tovaru. Toto sú najviac viditeľné časti dodávateľského 

reťazca. Ale rovnako dôleţité sú toky informácií. Toky informácií povoľujú rôznym 

partnerom v dodávateľskom reťazci koordinovať ich dlhodobé plány, a kontrolovať 

denný tok tovaru a materiálov v celom dodávateľskom reťazci. (13) 

 

2.3.2 Ţivotný cyklus informačného systému 

„Pre vyriešenie základných otázok plánovania, návrhu a riadenia, nastáva ţivotný 

cyklus projektu, ktorý je tvorený nasledujúcimi časťami. 

- Predbeţná analýza, resp. špecifikácia cieľov 

- Analýza systému, resp. špecifikácia poţiadaviek 

- Projektová štúdia, resp. návrh 

- Implementácia 

- Testovanie 

- Zavádzanie systému 

- Skúšobná prevádzka 

- Rutinná prevádzka a údrţba 

- Reengineering“ (14) 
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2.3.2.1 Podrobný popis jednotlivých častí ţivotného cyklu IS 

Predbeţná analýza, resp. špecifikácia cieľov 

„Základom celkového návrhu, vývoja a akejkoľvek úpravy terajšieho systému sú 

poţiadavky uţívateľov a ciele organizácie. V tejto časti sa musia dané poţiadavky 

zhromaţdiť, v hrubých rysoch rozobrať a odhadnúť dobu realizácie a náklady. Cieľom 

je iba zostaviť základný rámec poţiadaviek, cieľov a funkcií a nie ich podrobne 

rozoberať. To je úlohou ďalšej etapy. 

 

Celkový rámcový projekt by teda mal obsahovať zhruba nasledujúce veci: 

- Časový plán projektu 

- Zdroje nutné k riešeniu, čím je mienené financie, personál, SW, HW a podobne. 

- Odhad funkčnosti, rozsahu systému, ekonomickej efektívnosti a návratnosti 

investície 

Nástroje pre vytvorenie špecifikačného projektu: 

- Analýza súčasného stavu, cieľom je zistiť súčasný stav, nedostatky a navrhnúť 

zmeny 

- Získanie poţiadaviek uţívateľov a zistenie poţadovaných vstupných 

a výstupných informácií 

- Zoznam problémov, ktoré sú známe, popis ich dôsledkov a návrh riešení 

Konečným dokumentom tejto časti je dokument, ktorý špecifikuje účel systému, 

identifikuje jeho uţívateľov a ich základné poţiadavky, definuje časti systému 

a navrhuje ich riešenie, obsahuje zoznamy udalostí a odhady dátovej základne, 

technického a softwarového zaistenia. 

 

Analýza systému, resp. špecifikácia poţiadaviek 

Táto časť cyklu je rozborom predchádzajúcej časti. Jej dôleţitosť je kľúčová, pretoţe 

všetky chyby v štruktúre dát a aj systému, ktoré sa tu neodhalili, sú neskôr len veľmi 

ťaţko odstrániteľné. 
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Projektová štúdia, resp. návrh 

Táto časť je výsledkom analýzy systému. Výsledkom je dokument, ktorý je podkladom 

pre obsah zmluvy s externou firmou o návrhu a realizácii IS, časový harmonogram, 

cena vyvíjaného projektu, konkrétne implementácie systému (patrí sem logický dátový 

model a fyzický dátový model), podmienky zavádzania v organizácii, záručný servis 

a podmienky celkového predania IS. 

 

Prvky štúdie, ktoré musí obsahovať: 

- Základné informácie o tvorcoch systému, v prípade externej firmy ich 

špecifikácie, ďalej ak sa jedná o systém zloţený z niekoľko podsystémov, tak 

tieţ informácie o ich dodávateľoch. 

- Základné informácie o organizácii, pre ktorú je systém vyvíjaný, vrátane 

uvedenia teamu zamestnancov, ktorí poprípade budú spolupracovať s externou 

firmou 

- Popis súčasného stavu organizácie 

- Globálny návrh IS, alebo logický dátový model, ktorý je návrhom funkcií a dát 

systému bez ohľadu na technologické prostredie 

- Detailný návrh IS, resp. fyzický dátový model, ktorý obsahuje funkčnú analýzu 

systému, dátovú analýzu, popis všetkých dátových tokov v organizácii a popis 

funkcií riadených udalosťami. Celkovým výstupom je návrh funkcií a dát 

budúceho systému, ktoré sú definované na základe prostredia, v ktorom bude 

systém implementovaný 

- Detailný popis nasadenia IS v praxi, SW a HW štúdie súvisiace s nasadením 

nového IS 

- Detailný popis testovacej prevádzky systému, vrátane poskytovania záručného 

servisu 

- Celkový harmonogram spolupráce, do ktorého patrí časový harmonogram 

dodávky, platby, celková cena, podmienky dodania, ceny pozáručného servisu 

a podobne. 

Pri tvorbe štúdie sa nesmie zabúdať na to, ţe je nutné všetky fakty uviesť v dostatočne 

detailnom prevedení a v podobe, ktorá bude pochopiteľná všetkým členom vedenia, 

ktorí sú kompetentní sa záverečné rozhodnutia (tým je mienený najmä logický dátový 



37 

 

modul). Celá štúdia by mala byť vytváraná s vedomím, ţe je to posledný dokument, 

s ktorým sa manaţment stretne pred konečným rozhodnutím o realizácii systému. 

V prípade dohody medzi firmou a tvorcami systému táto štúdia slúţi ako podklad 

realizácie systému a podklad pre podmienky predania a testovania.“ (14) 

 

 

Implementácia 

„Táto časť ţivotného cyklu IS je vlastným programovaním, ktorého sa zúčastňujú 

vybraní experti v programovaní a analytik nesúci zodpovednosť za správnosť riešenia. 

Ako podklady pre ich prácu slúţia všetky informácie zhromaţdené predchádzajúcimi 

etapami a fyzický návrh systému. Postup ich práce je nasledujúci. Na základe získaných 

faktov z fyzického návrhu sa definujú vstupy a výstupy jednotlivých operácií a určí sa 

spôsob ich modifikácie. Naprogramujú sa všetky funkcie a doladí sa ich vzájomné 

prepojenie. Ďalej sa jednotlivé realizované funkcie overia a pripravia sa testovacie dáta, 

ktoré musia obsahovať maximálne konečné percento reálnych dát.“ (14) 

 

Testovanie 

„V tejto etape sa prevádzkujú testy na hotovom IS. Je nutné vyskúšať veľké mnoţstvo 

moţných reakcií systému na zadávané dáta a zistené nedostatky opraviť. Testovanie sa 

často prevádzkuje na systéme, ktorý ešte nie je v reálnom prostredí, pretoţe prípadné 

zlyhanie by mohlo mať rozsiahle následky. Príkladom sú systémy v zdravotníctve, 

letectve, jadrovom priemysle a podobne.“ (14) 

 

Zavádzanie systému 

„Zavádzaním systému je mienená predovšetkým jeho inštalácia, zavádzanie do 

prevádzky organizácie, transformácia pôvodnej dátovej základne tak, aby bola prístupná 

novému systému, poskytnutie manuálov a školenie uţívateľov. Pri školení je najlepším 

postupom najprv školiť vedúcich pracovníkov a pokračovať zamestnancami 

v prevádzke. Táto etapa sa nesmie v ţiadnom prípade podceniť, lebo jej zanedbaním by 

mohla v budúcich uţívateľoch vzniknúť averzia voči novému systému a tým neúspech 

celého projektu.“ (14) 
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Zavedenie systému môţe byť prevedené jedným z nasledujúcich postupov: 

- Súbežná stratégia: je zaloţená na pokračujúcej prevádzke pôvodného systému + 

súčasná prevádzka nového systému. Prevádzka oboch systémov trvá niekoľko 

pracovných cyklov, pokaľ nový systém nepracuje spoľahlivo a uţívatelia s ním 

nie sú dostatočne dobre zoznámení. Táto metóda je bezpečná, ale veľmi náročná 

pre zamestnancov, pretoţe musia duplikovať svoju prácu, čo by tieţ mohlo viesť 

k averzii voči novému IS. Preto sa na toto obdobie najmú externí pracovníci. 

- Pilotná stratégia: je zaloţená na zavedení nového systému len vo vybranej časti 

podniku a po jeho overení sa systém zavedie do celej organizácie. Ako pilotná 

časť sa vyberie taká, ktorá je pomerne náročná a je moţné na nej overiť čo 

najviac problémových oblastí. 

- Postupná stratégia: vyuţíva sa najmä vo veľmi zloţitých systémoch, kde sú 

zloţité vnútorné väzby. Najprv sa zavádzajú primárne časti IS na ktorých ostatné 

časti závisia, po ich overení sa podobným postupom zavádzajú ostatné časti aţ 

po zavedenie celého systému. 

- Nárazová stratégia: spočíva v odstránení pôvodného systému a zavedení 

kompletného nového systému. Táto stratégia je veľmi riskantná, ale ušetrí sa pri 

nej čas a aj pracovná sila. (14) 

 

Skúšobná prevádzka 

„Skúšobná prevádzka je celková realizácia projektu, v ktorom je poskytovateľ povinný 

zaistiť okamţitý servis, odstrániť chyby zistené behom prevádzky, alebo doriešiť 

dodatočné poţiadavky uţívateľov v rámci pôvodného návrhu.“ (14) 

 

Rutinná prevádzka a údrţba 

„Táto etapa je záverečnou fázou projektu, v ktorom je systém prevádzkovaný 

a pouţívaný. Do tejto etapy tieţ spadá údrţba systému, teda zaistenie správnej 

prevádzky, úprava parametrov aplikácií alebo zmeny niektorých programov tak, aby 

spĺňali nové poţiadavky uţívateľov. Medzi základné povinnosti zaistenia prevádzky IS 

patrí organizácia prác na počítačoch a v sieti tak, aby bol zaistený súlad s pôvodným 

projektom a dokumentáciou, zaistenie prístupových práv k jednotlivým aplikáciám, 

sledovanie činnosti počítačov a sieťových prostriedkov z hľadiska výkonu 
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a poruchovosti, zaistenie optimálnej prevádzky systému, zabezpečenie systému 

a ochrana dát pred neoprávneným prístupom, alebo minimalizácia škôd vzniknutých 

výpadkom systému napr. záloţnými systémami, alebo archiváciou dát. V neposlednej 

rade do tejto etapy tieţ patrí aj opätovné školenie uţívateľov.“ (14) 

 

Reengineering 

„Táto etapa je prehodnotením poţiadaviek na systém a ak nie je moţné ich splniť 

jednoduchou úpravou, je to krok vedúci na počiatok ţivotného cyklu.“ (14) 

 

2.3.2.2 Základné modely ţivotného cyklu systému 

 

Model vodopád – SDW = System Development Method  

„Základnou charakteristikou modelu vodopád je, ţe pri návrhu IS sa prevádzajú 

postupne jednotlivé etapy ţivotného cyklu, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa 

nepretínajú. Etapy sa prevádzkujú podľa presného plánu realizácie a spätne sa k nim 

nevracia, dokončená etapa je vstupom etapy nasledujúcej. Tento model patrí medzi 

klasické modely ţivotného cyklu pouţívané uţ v 70tych rokoch k výstavbe 

automatizovaných systémov riadenia. Cieľom jeho vzniku bolo zaviesť do vývoja 

systémov jednotnú postupnosť krokov, umoţnenie riešenia komplexnejších problémov 

vďaka hierarchickej dekompozícii a zníţenia mnoţstva chýb precíznou kontrolou 

všetkých výstupov jednotlivých etáp. Nasledujúca schéma vyjadruje naviazanosť 

jednotlivých fáz modelu vodopád.“ (14) 
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Graf 1: Model ţivotného cyklu systému - Model vodopád. (Zdroj: (14)) 

 

Výhody modelu vodopád: 

- Tento postup je pomerne rýchly a lacný ak sa nevyskytnú problémy. Je vhodné 

tento postup uplatniť pri návrhu systému, kde je presne známy problém a spôsob 

jeho riešenia. 

- Zavedenie pevnej štruktúry a kontroly do návrhu IS a ušetrenie ľudských aj 

finančných zdrojov. (14) 

 

Nevýhody modelu vodopád: 

- Reálne projekty sa dajú málokedy riešiť v krokoch definovaných modelom 

vodopád. 

- Konečný výsledok sa zistí aţ po poslednej fáze návrhu, teda aţ po predaní. 

Bohuţiaľ uţívateľ si často uvedomí svoje skutočné potreby aţ v tejto chvíli. 

Z týchto faktov vyplýva, ţe ak sa objavia chyby aţ po ich predaní, je ich oprava 

pomerne drahá a cena opravy je tým väčšia, čím viac uzavretých fáz leţí medzi 

miestom výskytu chyby a miestom objavenia chyby. 

- Prvé verzie kompletných systémov sú k dispozícii aţ po dlhšej dobe, vlastne aţ 

v konečných fázach riešenia a zákazník musí byť veľmi trpezlivý, čo sa obvykle 

nestáva. (14) 
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„Niektoré z nevýhod modelu vodopád riešia iné metodiky ako napríklad prototypový 

vývoj (zaloţený na vývoji čiastočne funkčného modelu), alebo postupný vývoj, medzi 

ktorý patrí inkrementálny vývoj (teda vývoj jednotlivých častí) a iteračný vývoj (teda 

vývoj celého projektu, ale len v základnom malom objeme). Model vodopád sa dá 

chápať ako univerzálny model, ktorý má svoje nevýhody, ale je podstatne lepší neţ 

náhodný, metodicky neriadený prístup k riešeniu systému.“ (14) 

 

Prototypový model 

„Základnou charakteristikou prototypového modelu je predpoklad zmien konečných 

poţiadaviek zákazníkov a umoţnenie reakcie na tieto zmeny, čím sa líši od modelu 

vodopád. Tento model sa začal presadzovať v 80. Rokoch. Jeho hlavným cieľom je 

urýchlenie vývoja IS vyuţitím prototypov a zoznámenie zákazníka s prvými verziami 

systému v čo najkratšej dobe. Prototyp sa dá chápať ako zjednodušenú implementáciu 

celého systému, alebo ako plnú implementáciu časti systému. Táto implementácia je 

prevedená v čo najkratšom čase a v takej funkčnosti, ktorá prezentuje všetky vonkajšie 

rozhrania a umoţňuje zákazníkovi reagovať na výsledky. Na základe pripomienok 

zákazníkov sú upresňované poţiadavky a modifikovaný prototyp do tej doby, dokým 

zákazník nie je spokojný. Potom nasleduje samotný návrh a implementácia celého 

systému.“ (14) 

 

Výhody prototypového modelu: 

- Model umoţňuje čo najpresnejšie obsiahnuť poţiadavky budúcich uţívateľov 

a reagovať na ich zmeny 

 

Nevýhody prototypového modelu: 

- Táto metóda je u rozsiahlych systémov pomerne náročná, preto sa väčšinou 

dopredu určuje mnoţstvo opakovaní prototypov a kaţdé z nich musí byť 

prevedené do stanoveného termínu (14) 
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Graf 2: Model ţivotného cyklu systému - Prototypový model (Zdroj: (14)) 

 

Model špirála 

„Tento model vytvoril B.W. Boehm v roku 1988 a je kombináciou prototypového 

prístupu a analýzy rizík. Základom celého modelu je neustále opakovanie vývojových 

krokov tak, ţe v kaţdom ďalšom kroku sa na uţ overenú časť systému pribalujú časti na 

vyššej úrovni. Postup vývoja v jednotlivých krokoch je zhodný s pôvodným modelom 

vodopád a kaţdý krok sa skladá z nasledujúcich častí: 

- Špecifikácia cieľov a určenie plánu riešenia 

- Vyhodnotenie alternatív riešenia a analýza rizík, ktoré súvisia s daným riešením 

- Vývoj prototypu danej úrovne a jeho prevedenie a vyhodnotenie 

- Revízia poţiadaviek, resp. validácia (testovanie, či prototyp pracuje tak, ako má) 

- Verifikácia, resp. overenie, či celkový prístup daného kroku je v súlade so 

zistenými poţiadavkami. 

Náklady a čas nutný na realizáciu jednotlivých častí projektu, či na riešenie celého 

projektu sú zrejmé z modelu, pretoţe uhlová dimenzia udáva časovú náročnosť 

a radiálna úroveň udáva rastúce náklady. 
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Výhody modelu špirála: 

- Model vyuţíva overené kroky vývoja a analýzou rizík predchádza chybám 

- Umoţňuje konzultovať poţiadavky zákazníkov v jednotlivých krokoch 

a modifikovať systém podľa spresnených poţiadaviek 

- Prvé verzie systému je moţné sledovať a hodnotiť pri ich postupnom vzniku. 

Nevýhody modelu špirála: 

- Riešenie systému pomocou tohto modelu vyţaduje neustálu spoluprácu 

zákazníkov, preto nie je vhodný najmä pre systémy vyvíjané na zákazku bez 

účasti budúcich uţívateľov. 

- Neumoţňuje presné naplánovanie termínov, cien a jednotlivých výstupov a tým 

aj ich plnenie. 

- Je nutné previesť bezchybnú analýzu rizík a vybrať aspekty u ktorých sa budú 

riziká preverovať, pretoţe na tejto analýze sú zaloţené ďalšie fáze projektu. 

Neskoré zistenie komponentov s vysokou mierou rizika môţe mať zásadný 

vplyv na celý projekt 

- Malá členitosť modelu vyţaduje skúsených programátorov, pri nutnosti 

podrobnejšieho členenia je nutné zaistiť precízne kontroly výstupov. “ (14) 

 

Nasledujúca schéma vyjadruje nadväznosť jednotlivých fáz modelu špirála. 

 

 

Graf 3: Model ţivotného cyklu systému - Model špirály (Zdroj: (14)) 
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2.3.3 Efektívnosť informačného systému 

„Efektívnosť je chápaná ako vzťah medzi efektom (prínosom, úţitkom) a výdajmi 

vynaloţenými na jeho dosiahnutie. Vývoj v oblasti informačných technológií dospel 

v posledných rokoch do paradoxnej situácie, keď celosvetové štatistiky jasne ukazujú, 

ţe výdaje do informačných technológií trvalo rastú a pritom sa manaţéri neustále 

sťaţujú na to, ţe výdaje do informačných technológií neprinášajú očakávaný úţitok. 

U majiteľov i manaţérov potom vzniká pocit bezmocnosti nad týmto „molochom“ 20. 

Storočia. Aj keď podniky dnes potrebujú investovať do IS/IT pre získanie konkurenčnej 

výhody niekoľkokrát viac ako predtým, pretoţe rastúce turbulencie trhov, globálna 

konkurencia a rastúca náročnosť zákazníkov núti manaţérov k potrebe stále ďalších 

informácií vysokej kvality a teda aj do stále vyšších výdajov do IS/IT. 

 

Aj napriek tomu, ţe sa v odbornej literatúre uvádza, a na nespočetnej rade 

manaţérskych kurzov donekonečna opakuje, zásady informačnej stratégie, ktoré pri 

svojom dodrţaní zabezpečia dosiahnutie uspokojivej efektívnosti IS/IT, nie sú tieto 

zásady stále v potrebnej miere v našich podmienkach aplikované. V máloktorom našom 

podniku uvaţujú pri plánovaní IS/IT s celým integrovaným generickým portfóliom 

prínosov, t.j. zvýšením účinnosti na operačnej úrovni, zvýšením návratnosti kapitálu 

(účelnosti) na taktickej úrovni a získaním konkurenčnej výhody na strategickej úrovni 

riadenia. Tým menej je potom v našich podnikoch zavedený systém systematického 

sledovania a vyhodnocovania týchto prínosov.  

 

Na problém sa dá pozerať aj subjektívne, a to tak, ţe v podniku vznikne určitá potreba 

informácií a z uspokojenia tejto potreby sa očakáva nejaký úţitok.  Vzniknutú potrebu 

informačného systému uspokojí určitá aplikácia informačnej technológie, ktorá avšak 

stojí peniaze. Tým sa okruh uzatvára a ak stupeň uspokojenia informácií je vysoký, dá 

sa predpokladať, ţe aj efektívnosť vynaloţených prostriedkov je vysoká. Subjektívnou 

potrebou kaţdého manaţéra by preto malo byť hľadanie optimálneho pomeru medzi 

nákladmi, prínosmi, časom a rizikami projektu IS.“ (15) 
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2.3.3.1 Model efektívnosti IS/IT 

„Zásadnou otázkou, na ktorú má dať model odpoveď je, či existuje nejaký významný 

a vysvetliteľný vzťah medzi úţitkom z IS/IT a faktormi prostredia (vonkajšími aj 

vnútornými) obecne v tejto súvislosti v literatúre uvádzanými. Aký význam má pre 

výšku úţitku z IS/IT oblasť podnikania (sektor, odvetvie a pod.) a akým spôsobom 

prípadne táto oblasť pôsobí na vzťahy medzi sledovanými faktormi a úţitkom z IS/IT. 

Sprievodným účelom modelu resp. jedným z významných výsledkov jeho overovania 

v konkrétnom hospodárskom prostredí, je potom vhodná kategorizácia (škálovanie, 

parametrizácia) sledovaných faktorov prostredia. V modeli nejde o stanovenie 

striktných štatisticko-matematických vzťahov, ale o zmapovanie prostredia a chovania 

podnikov tak, aby bolo moţné ponúknuť manaţérom určité štandardy, normy „dobrého“ 

rozhodovania, ktoré povedú k tomu, ţe pri riešení problémov informačnej stratégie bude 

dosahované ţiaducej efektívnosti IS/IT.“ (15) 

 

 

Graf 4: Model efektívnosti IS/IT (Zdroj: (15)) 

 

Prieskum efektívnosti IS/IT 

V prieskume, ktorý vytvoril Zdeněk Molnár, Dušan Pavlík a Jaroslav Vlasák bolo 

rozoberaných 5 oddielov: 

1. Investície, resp. náklady v oblasti IS/IT, kde boli zisťované informácie o výške 

výdajov do IS/IT v percentách ročných obratov za posledné 3 roky s výhľadom 

na rok 1999, ďalej štruktúra týchto výdajov (personál, hardware, software, 

telekomunikácie, počítačové siete, externé sluţby a ostatné) a stabilita miery 

investícií v závislosti na ekonomickej situácii podniku. (15) 
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2. Metóda hodnotenia (rozhodovania) o investíciách v oblasti IS/IT 

s ponúknutím nasledujúcich metód:  

 

Tab. 7: Prieskum efektívnosti IS/IT: hodnotenie investícií (Zdroj: (15)) 

Hodnotenie investícií 

Analýza náklady/prínosy (Cost/Benefits Analysis) 

Diskontovaný cash flow (Discounted Cash Flow) 

Vnútorná úroková miera IRR (internal rate of return) 

Čistá súčasná hodnota NPV (net present value) 

Výnosnosť investície ROI (return in investment) 

WACC (weighted average cost of capital) 

Návratnosť investícií (payback period) 

Multikritériálna analýza (weighted values) 

 

3. Vyhodnocovanie prínosov z IS/IT, najmä to, či sa vyhodnocovanie prínosov 

vôbec vykonáva, a keď áno, či len po ukončení projektu a či pravidelne 

a v akých časových intervaloch. 

4. Charakteristika prínosov z IS/IT a to podľa ponúknutých oblastí podľa 

nasledujúcej tabuľky: 

 

Tab. 8: Prieskum efektívnosti IS/IT: Prínosy z IS/IT (Zdroj: (15)) 

Prínosy z IS/IT 

Prínos v dôsledku súvisiacich organizačných zmien a zmien procesov 

Zlepšenie parametrov podpory interných zákazníkov  

Zlepšenie parametrov podpory zákazníkov organizácie 

Zlepšenie koordinácie činností v rôznych oblastiach 

Zvýšenie produktivity/zníženia nákladov 

Zlepšenie parametrov styku s dodávateľmi 

Podpora rozhodovania v organizácii 

Podpora doterajších procesov v organizácii 

Získanie/udržanie konkurenčnej výhody 

Prevratná zmena v spôsobe podnikania v danej oblasti 

Umožnenie podnikania v novej oblasti 

Zvýšenie prekážok pre vstup nových konkurentov do oblasti podnikania organizácie 
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5. Vplyvy pôsobiace na dosahovanie prínosov z IS/IT a to v členení na vplyvy 

vonkajšie a taktieţ vplyvy pôsobiace vo vnútri podniku podľa nasledujúcej 

ponuky: 

 

Tab. 9: Prieskum efektívnosti IS/IT: Vonkajšie vplyvy (Zdroj: (15)) 

Vonkajšie vplyvy 

Súčasná situácia na trhu (úspešnosť v podnikaní) 

Počet a sila konkurentov 

Podiel organizácie na trhu v obore podnikania 

Technológie používané v obore podnikania 

Štátna podpora jednotlivých oblastí podnikania 

Štruktúra nezamestnanosti 

Preferencie uchádzačov o zamestnanie 

Ekologické predpisy 

 

Tab. 10: Prieskum efektívnosti IS/IT: Vplyvy vo vnútri podniku. (Zdroj: (15)) 

Vplyvy vo vnútri podniku 

Súlad medzi stratégiou podnikania a využívaním/implementáciou IS 

Stabilita oblasti podnikania 

Stabilita procesov v organizácii 

Spôsob riadenia a konkrétna zodpovednosť za projekty 

Spôsob hodnotenia/výberu projektov 

Súčasná miera outsourcingu 

Súčasná technická infraštruktúra a jej prispôsobivosť org. zmenám 

Náročnosť IS na obsluhu 

Spoľahlivosť IS a náročnosť na údržbu 

Výkonnosť (technické parametre IS) 

Miera prispôsobenia/integrácie IS a procesov v organizácii 

Stupeň štandardizácie v organizácii 

Podpora manažmentu 

Spolupráca užívateľov a pocit vlastníctva projektov 

Vzťahy útvarov IS – ostatné útvary organizácie 

Kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov 
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Závery prieskumu 

Charakteristika respondentov 

„Aj keď bolo oslovené široké spektrum respondentov, boli získané odpovede len 

z ôsmich odvetví s drvivou prevahou respondentov z odvetvia priemyslu. Čo do formy 

vlastníctva prevaţovali akciové spoločnosti, ďalej boli zastúpené s.r.o., štátne a iné 

súkromné firmy. Do počtu zamestnancov prevaţovali podniky s počtom zamestnancov 

v rozmedzí 501 aţ 5000, nasledovali podniky s počtom zamestnancov 51 aţ 500, menej 

ako 50 a viac ako 5000 bolo pri piatich podnikoch. Dá sa zhrnúť, ţe prieskum vypovedá 

o akciových spoločnostiach s počtom zamestnancov medzi 501 a 5000. 

 

Výdaje do IS/IT  

Ročné výdaje do IS/IT boli zisťované percentom z ceľkových ročných obratov podniku. 

Toto percento je veľmi premenlivé podľa príslušnosti podniku k určitému odvetviu 

a s ohľadom na nevyváţenosť zastúpenia respondentov podľa odvetvia nie je moţné 

urobiť seriózne závery. Kaţdopádne v doprave sa toto percento pohybuje v priemere 

okolo 7,9%, v podnikoch odvetvia sluţieb 4,75%, vo verejnej správe 3,41%, vo výrobe 

a rozvode energií a vody okolo 1,45%, v stavebníctve okolo 1,35%, v priemysle 1,21% 

a v obchode 0,97%. Dôleţité je, ţe percento výdajov do IS/IT má trvale rastúci 

charakter. Ak ide o štruktúru výdajov, tak bohuţiaľ viac ako polovica respondentov 

nesleduje štruktúru svojich výdajov do IS/IT. Podniky stále ešte vydávajú najväčšie 

mnoţstvo prostriedkov na hardware 32%, nasleduje software a osobné výdaje po 20%, 

potom externé sluţby 11%, počítačové siete a komunikácia tieţ 11% a ostatné 6%. 

 

Prínosy IS/IT 

V takmer polovici podnikov sa prínosy IS/IT vôbec nevyhodnocujú a ak sú 

vyhodnocované, tak s určitou časovou periódou, väčšinou ročnou, alebo po ukončení 

projektu. Na prvom mieste v hodnotení prínosov sa umiestnila podpora rozhodovacích 

procesov v organizácii, pretoţe kvalitné informácie zvyšujú efektivitu rozhodovania 

a tým aj efektívnosť činnosti celej organizácie. Poradie ďalších prínosov spolu s ich 

skóre je uvedené v nasledujúcej tabuľke:“ (15) 
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Tab. 11: Prieskum efektívnosti IS/IT: Charakter prínosu IS/IT (Zdroj: (15)) 

Charakter prínosu IS/IT Skóre 

Podpora rozhodovania v organizácii 17,3 

Zvýšenie produktivity/zníženie nákladov 12,4 

Zlepšenie parametrov podpory zákazníkov organizácie 12,2 

Podpora aktuálnych procesov v organizácii 11,8 

Zlepšenie koordinácie činností v rôznych oblastiach 11,2 

Zlepšenie parametrov podpory interných zákazníkov 10,3 

Zlepšenie parametrov styku s dodávateľmi 7,7 

Získanie/udržanie konkurenčnej výhody 7,4 

Prínos v dôsledku súvisiacich organizačných zmien a zmien procesov 6,6 

Umožnenie podnikania v novej oblasti 2,0 

Prevratná zmena v spôsobe podnikania v danej oblasti 0,9 

Zvýšenie prekážok pre vstup nových konkurentov do oblasti podnikania  0,2 

 

Vplyv externých faktorov 

„Z vonkajších faktorov ovplyvňuje dosahovanie ţiaducej efektívnosti IS/IT 

v negatívnom zmysle nestabilita podnikateľského prostredia. Z ostatných faktorov 

pôsobí vonkajšie prostredie v poradí uvedenom v nasledujúcej tabuľke:“ (15) 

 

Tab. 12: Prieskum efektívnosti IS/IT: Externý faktor (Zdroj: (15)) 

Externý faktor Skóre 

Súčasný podiel na trhu 36,36 

Technológie používané v obore podnikania 21,03 

Počet a sila konkurentov 17,17 

Podiel organizácie na trhu v obore podnikania 16,15 

Ekologické predpisy 3,12 

Štruktúra nezamestnanosti 1,14 

Preferencie uchádzačov o zamestnanie 0,91 

Štátna podpora jednotlivých oblastí podnikania 0,17 
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Vplyv interných faktorov 

„Na prvom mieste z interných faktorov ovplyvňujúcich prínosy IS/IT sa umiestnila 

stabilita oblasti podnikania nasledovaná ostatnými faktormi v poradí uvedenom na 

nasledujúcej tabuľke:“ (15) 

 

Tab. 13: Prieskum efektívnosti IS/IT: Interný faktor (Zdroj: (15)) 

Interný faktor Skóre 

Stabilita oblasti podnikania 20,9 

Podpora manažmentu 18,9 

Spoľahlivosť IS a náročnosť na údržbu 18,0 

Kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov 17,8 

Súlad medzi stratégiou podnikania a využívaním/implementáciou IS 16,9 

Stabilita procesov v organizácii 15,8 

Spolupráca užívateľov a pocit vlastníctva projektov 14,6 

Výkonnosť (technické parametre IS) 13,1 

Spôsob riadenia a konkrétna zodpovednosť za projekty 12,0 

Terajšia technická infraštruktúra a jej prispôsobivosť org. zmenám 11,4 

Miera prispôsobenia/integrácie IS a procesov v organizácii 10,8 

Vzťahy útvarov IS – ostatné útvary organizácie 10,5 

Náročnosť IS na obsluhu 8,6 

Stupeň štandardizácie v organizácii 6,9 

Spôsoby hodnotenia/výberu projektov 5,1 

Súčasná miera outsourcingu 4,2 

 

Záver prieskumu 

„Záver výskumu nedokázali a nemohli pokryť celú problematiku efektívnosti IS/IT 

v rámci celého hospodárstva. Závery výskumu by sa mali chápať ako motiváciu pre 

ďalšiu osvetu v rámci manaţérskeho vzdelávania. Závery by mali byť inšpiráciou aj pre 

dodávateľov IS/IT, ktorí by mali svojim zákazníkom ponúknuť také sluţby, ktoré ich 

povedú k tomu, ţe výdaje ich zákazníkov do IS/IT im prinesú čo moţno najväčší úţitok 

a tým si dodávateľ IS/IT najlepšie zvýši svoju konkurencieschopnosť.“ (15) 
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2.3.3.2 Finančné hodnotenie informačných systémov 

Prínos (ale aj náklady) informačného systému je náročné zmerať. Totiţ, zavedenie 

informačného systému má prínos celoplošne pre celý podnik, či uţ v oblastí 

informatiky, ale aj financií, plánovania, marketingu atď. Napriek tomu existuje 

niekoľko druhov hodnotení systémov. Dajú sa rozdeliť do dvoch základných skupín 

hodnotení: 

- Finančné ohodnotenie informačného systému 

- Výkonové hodnotenie informačného systému 

Následné metódy sa venujú práve tomu, ako ohodnotiť informačný systém 

z finančného, resp. nákladového hľadiska. (4) (16) (17) 

 

TCO 

Total Cost of Ownership je analýza umoţňujúca odhaliť všetky náklady a výdavky na 

investíciu počas jej zavedenia, inštalácie, vylepšovania, opráv a aj jej prevádzky. Pri 

informačných systémoch sa udáva často výpočet na päť rokov (čo je asi priemerná 

ţivotnosť systému kedy je konkurencieschopný). Práve pre túto vlastnosť je metóda 

TCO občas nazývaná ako analýza nákladov ţivotného cyklu. Pri mnohých druhoch 

akvizícií je poznať veľký rozdiel medzi práve cenou nákupu a celkovou cenou aj 

s pouţívaním.  

 

Tí, ktorí nakupujú, alebo prevádzkujú výpočtovú techniku obvykle majú vysoký záujem 

o TCO zhruba uţ od roku 1980, keď pomerne vysoké ceny hardware výpočtovej 

techniky nútili zamyslieť sa nad celkovými nákladmi pre novovznikajúce IT oddelenia 

a nie len v čase nákupu HW, ale aj počas dlhodobej plánovanej existencie týchto 

oddelení. Konkurencia firmy IBM pouţívala TCO na to, aby dokazovali okoliu, ţe 

firma IBM má nadmerne veľké prevádzkové náklady a nielen nákup ich tovaru, ale aj 

jeho prevádzka je nadmerne vysoká. Veľakrát je moţné, ţe cena nakupovaného tovaru 

v IT môţe mať náklady 5x aţ 10x niţšie ako sú celkové náklady – nákup, zaobstaranie 

a prevádzka. Táto problematika je vhodná najmä pri porovnávaní, aké riešenie je 

najlepšie pre firmu z dlhodobého hľadiska, pričom sa nesmie zabudnúť na pomer 

cena/kvalita nakupovanej IT techniky (SW a HW atď.).  TCO je kľúčové pri:  

- tvorení rozpočtu a plánovaní 
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- manaţmente ţivotného cyklu aktív 

- výbere nákupu nového materiálu 

- výbere značky 

- voľba prenájom verzus kúpa (18) 

 

ROI 

Analýza Return on Investment je jedna z najpopulárnejších finančných metrík pre 

vyhodnocovanie dôsledkov z business investícií, rozhodnutí a akcií. Metrika ROI, ktorá 

tu je popísaná, je tieţ známa ako „jednoduchá ROI“, alebo „cash on cash analýza“. Ako 

metrika toku peňazí, porovnáva mohutnosť a časovanie prínosov z investície priamo 

s mohutnosťou a časovaním nákladov z investície. Vysoké ROI znamená, ţe 

prostriedky vloţené do investície sa kladne zhodnocujú a investícia pozitívne prispieva 

do podniku. 

 

Jednoduchá ROI sa vyjadruje ako návratnosť z investície v pomere s nákladmi z tej 

investície. Napríklad ak je potrebné počítať ROI z novej marketingovej kampane firmy, 

tak ak sú predpokladané náklady na kampaň 500.000 Kč na nasledujúcich 5 rokov 

a poskytnú firme zisky/prostriedky v hodnote 700.000 Kč v tom istom období, je moţné 

usudzovať takýto výpočet: 

 

ROI = (zisk – výška investície) / výška investície  

ROI = (700.000 – 500.000) / 500.000 

ROI = 40% 

 

Jednoduchá ROI funguje dobre vtedy, keď prínosy a aj náklady sú dobre známe a ľahko 

vyčíslené.  V komplexných prípadoch však nie je jednoduché zrátať všetky náklady, 

alebo prínosy komplexne, a to potom robí z metódy menej spoľahlivú a vierohodnú. Pre 

potreby vyčíslenia kúpy informačného systému preto bude táto metóda menej vhodná. 

(19) 
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BSC 

Takzvané Balanced Scorecard je nástroj pre strategické plánovanie a manaţérsky 

systém, ktorý je masívne pouţívaný vo väčších podnikoch, vládnom sektore 

a neziskových organizáciách vo svete. Spája v sebe obchodné aktivity, vonkajšiu 

komunikáciu a monitoruje výkonnosť organizácie voči jej strategickým cieľom a ich 

plneniu. Vo výsledku metódy je bezrozmerné číslo, ktorým sa dajú porovnať podniky 

navzájom podobné podniky, čo sa týka podnikateľského subjektu. Tento ukazovateľ je 

vhodný na porovnávanie medzi organizáciami, ktoré sú v konkurenčnom vzťahu. 

Navyše, výsledné číslo je zloţené z čiastkových čísel, ktoré zodpovedajú výkonom 

jednotlivých častí vo vnútri podniku. Je tak moţné merať a vyhodnocovať efektivitu, 

akou jednotlivé časti firmy disponujú. Metóda napovedá, ţe sa na firmu dá pozerať zo 

štyroch základných pohľadov. 

- Perspektíva rastu a učenia sa 

- Perspektíva business procesov v organizácii 

- Zákaznícka perspektíva 

- Finančná perspektíva (20) 

Popisuje to nasledujúci obrázok: 

 

 

Obr. 3: Balanced Scorecard - BSC (Zdroj: (20)) 
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2.3.4 Metóda PQM 

Process Quality Management je metóda analýzy podnikových procesov, sledujúca ich 

podiel na plnení strategických cieľov a spôsob ich podpory IT systémami.  

 

V seminárnej práci publikovanej v roku 1987 odborným Harvard Business Review 

autori M. Hardaker a B. Ward uviedli metódu PQM do sveta businessu. Účel tejto 

metódy bol dať manaţmentu organizovaný prístup k zlepšovaniu výkonnosti. Dokáţe to 

pomocou identifikácie a priradeniu priorít procesom organizácie, ktoré majú maximálny 

dopad na kritické faktory úspešnosti, ktoré vedú výkon organizácie. Jadro PQM je 

matica, ktorej riadky sú business procesy organizácie a stĺpce reprezentujú kritické 

faktory úspešnosti organizácie (CSF – critical success factors).  

Pre kaţdý proces je potrebné vyjadriť, či je kľúčový k danému CSF. To znamená, ţe 

kaţdý proces bude mať hodnotu 0 (nedôleţitý), alebo 1 (dôleţitý). 

Ďalej je potrebné určiť úroveň dospelosti procesu (MLP – Maturity Level Profile). Je 

moţné dosiahnuť 5 úrovní dospelosti procesu.  

 

- Prvá úroveň zodpovedá začínajúcemu procesu, ktorý nemá určeného manaţéra, 

je riešený zväčša systémom ad hoc a nevedie sa ţiadna dokumentácia procesu. 

Jediná podmienka dovŕšenia tejto úrovne je zúčastnenosť tímov v procese 

v akejsi štruktúre, ktorá je podobná riadeniu procesov. 

- Druhá úroveň poskytuje štruktúrovanú a štandardizovanú dokumentáciu 

procesu. Dosiahnutie druhej úrovne je pre organizáciu signalizovaný ako 

úspech, nakoľko ak bude firma poţiadaná o integráciu procesov v rámci 

podnikovej stratégie, bude to pre ňu jednoduchšie, nakoľko bude mať uţ 

dokumentácie pripravené. 

- Tretia úroveň je skľučujúca pre väčšinu organizácií. Spomedzi najčastejšie 

dôvody patrí slabšia pripravenosť ľudí zvládať procesné riadenie, dokumenty 

popisujúce procesy sú ťaţkopádne a sú vytvorené len z dôvodu, aby 

„existovali“, tieţ sú spomínané prípady, ak je moţné zlepšiť proces, je táto 

snaha zatlačená naspäť a to kvôli neochote pracovať nad rámec pre 

skvalitňovanie procesného riadenia.  
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- Prechod z tretej úrovne na štvrtú úroveň je pre organizáciu silný záväzok. Pri 

tomto prechode je procesným riadením ovplyvnený chod celej organizácie.  

Ťaţko ostane niektorá časť organizácie nedotknutá zmenami. Procesné 

a projektové aktivity sú ťaţiskové dokonca pri strategických rozhodnutiach 

organizácie a pripisuje sa im majoritná dôleţitosť. Je potrebné vnímať 

a vylepšovať podnikové procesy za kaţdú cenu ak sú chybné.  

- Piata úroveň je najjednoduchšia. Základ uskutočňovania na tejto úrovni je 

optimalizácia procesov tak, aby boli čo najefektívnejšie. Zavádza sa proces 

reportovania ak ešte nie je zavedený, zisťujú sa nedostatky procesov naprieč 

celou organizáciou a hlavné je, ţe sa zisťujú trvale a opakovane.  

 

Hodnoty MLP sa zvyknú určovať buď nezávislými zdrojmi, alebo manaţmentom 

organizácie. Ak sa identifikujú kľúčové procesy ako nedostatočné, je nevyhnutné snaţiť 

sa o zvýšenie úrovne týchto procesov. Kľúčové procesy by mali dosahovať najvyššie 

hodnoty spomedzi všetkých podnikových procesov. Nie je pritom nevyhnutné, aby boli 

procesy jednoznačne na úrovni 4, alebo 5. Je moţné, ţe na úroveň 4, alebo 5 sa ţiaden 

z podnikových procesov nikdy nedostane. (21) (22) 

 

2.3.5 SWOT analýza 

„SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov strategického manaţmentu. Okrem 

toho však príde vhod aj pri iných príleţitostiach, typicky výberových riadeniach na 

projektovo orientované zákazky, v reklame, PR a v rade iných oborov. 

 

SWOT je skratka z počiatočných písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses 

(slabé stránky), Opportunities (príleţitosti) a Threats (hrozby). Úlohou SWOT je aby 

prinútila manaţérov a zamestnancov organizácie sa nad týmito prvkami zamyslieť, 

a ešte lepšie, vyvodiť z nich príslušné dôsledky. Silné a slabé stránky sa radia 

k vnútorným faktorom, resp. k internej analýze pretoţe sú to prvky definované 

vnútornými vplyvmi, a to najmä ľudským kapitálom, skúsenosťami, duševným 

vlastníctvom organizácie, ale tieţ jej vybavením a kapacitami. Naopak, príleţitosti 

a hrozby sú radené medzi vonkajšie faktory, resp. do externej analýzy. Faktom je, ţe sú 

čiastočne ovplyvnené aj faktormi internými.  
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SWOT analýza je výborným „koučovacím“ nástrojom, ktorý donúti prostredníctvom 

štyroch zdanlivo jednoduchých poloţiek dôkladne premýšľať o tom 

najelementárnejšom, čo ovplyvňuje podnikanie. Často je tieţ ţiadúce zapojiť pri jej 

tvorbe aj brainstorming, alebo iné formy kolektívnej spolupráce, pretoţe v tomto 

prípade jednoznačne platí, ţe „viac hláv viac vie“. SWOT je práve preto vyuţívaná pri 

príprave, alebo zmene stratégie podniku, pretoţe umoţňuje zúčastneným lepšie 

premýšľať nad dopadmi týchto zistení. Spolu s napríklad PEST, či Porterovou analýzou 

je súčasťou tzv. situačnej analýzy, ktorá je jedným z hlavných prvkov pre tvorbu 

firemnej stratégie, alebo jej časti.   Samozrejme, SWOT sa dá pouţiť aj pri tvorbe 

menších aplikácií. Napríklad pri príprave menšieho projektu, alebo pri výbere vo 

výberovom konaní. SWOT je univerzálny nástroj, ktorý nemá v podstate ţiadne 

pravidlá, len pomáha donútiť manaţment premýšľať napr. pri zavádzaní zmien. 

 

Rada podnikov robí SWOT analýzu čisto preto, aby si v zozname úloh „odškrtla“, ţe 

má túto analýzu splnenú. SWOT analýza je často poţadovanou súčasťou najrôznejších 

dokumentácií projektov, štúdií uskutočniteľnosti atď. Správne by sa však SWOT mala 

robiť preto, aby pomohla firme riadiť strategickú zmenu. Jej realizácia na rozdiel od 

iných analýz nezaberie príliš mnoho času a pritom dokáţe pomôcť včas identifikovať 

nové nebezpečenstvá, alebo príleţitosti. Nie je preto na škodu robiť SWOT pre 

jednotlivé produkty podobne často ako finančnú uzávierku, ktorá sa robí vo väčšine 

podnikov štvrťročne. Samotná SWOT má zmysel len vtedy, ak sa na ňu naviaţu ďalšie 

kroky, prípadne úpravy či zmeny firemnej stratégie.“ (23) 

 

Obr. 4: Schéma SWOT. (Zdroj: (23)) 
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2.3.6 McKinsey 7S framework 

Analýza 7S od firmy McKinsey je určená k analýze vnútorného prostredia firmy, alebo 

teamu. Analýza je vhodná pre obecnú analýzu a je postavená na predpoklade, ţe 

úspešná firma musí mať v súlade určité elementy. Analýza sa skladá zo 7 elementov, 

ktoré sú rozdelené na „mäkké“ a „tvrdé“. 

 

Medzi tvrdé elementy patria: 

- Strategy: určuje, akým spôsobom organizácia získava konkurenčnú výhodu 

Moţné otázky: Aká je naša stratégia? Ako plánujeme dosiahnuť naše ciele? Ako 

sa vyrovnávame s konkurenčným tlakom? S akými zmenami so zákazníckym 

správaním sa stretávame? Ako je nastavená stratégia, aby bola v súlade 

s environmentálnymi záleţitosťami? 

- Structure: určuje, akým spôsobom je firma organizovaná 

Moţné otázky: Ako je firma rozdelená? Aká je firemná hierarchia? Ako si rôzne 

časti firmy koordinujú vzájomné úlohy? Ako sa členovia teamov sami seba 

organizujú a riadia? Je rozhodovanie centralizované, alebo decentralizované? Je 

to tak ako by to malo byť, alebo nie? Kde sú prostriedky komunikácie? Sú 

explicitné, alebo implicitné? 

- Systems: určujú, akým spôsobom sú prevádzkované kaţdodenné činnosti 

a procesy 

- Moţné otázky: Aké sú hlavné systémy, čo beţia v organizácii? Porozmýšľaj nad 

finančnými a HR systémami aj ako nad úloţiskom komunikácie a dokumentov. 

Kde sú kontroly a ako sú vyhodnocované a monitorované? Aké vnútorné 

pravidlá a procesy pouţíva team aby bol synchronizovaný? 

 

Medzi mäkké elementy patria: 

- Shared Values: určujú, akým spôsobom sú definované a zdielané firemné 

hodnoty 

Moţné otázky: Aké sú základné firemné hodnoty? Aká je korporačná/teamová 

kultúra? Aké silné sú firemné hodnoty? Aké sú fundamentálne hodnoty, na 

ktorých bola daná firma vzniknutá? 
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- Skills: určujú, akým spôsobom získavajú jednotliví pracovníci svoje 

kompetencie 

Moţné otázky: Čo sú najsilnejšie schopnosti reprezentované firmou/teamom? Sú 

tu nejaké priepasti v schopnostiach? V čom je firma/team známa, ţe robí dobre? 

Majú momentálni zamestnanci schopnosť pracovať na zadaných úlohách? Ako 

sú schopnosti monitorované a vyhodnocované? 

- Style: určuje, akým spôsobom sú zamestnanci riadení a aká existuje firemná 

kultúra 

Moţné otázky: Aký je štýl vedenia vo firme? Ako efektívny je tento štýl? Sú 

zamestnanci medzi sebou teamoví hráči, alebo súperi? Sú vo firme reálne teamy 

reprezentované v organizačnej štruktúre, alebo sú to len teamy vytvorené na 

základe slovnej dohody a pod.? 

- Staff: určujú, aké sú obecné schopnosti zamestnancov 

Moţné otázky: Aké pozície, alebo špecializácie sú reprezentované v rámci 

teamu / firmy? Aké pozície by mali byť zaplnené/vyhľadávané? Sú tu medzery 

v poţadovaných kompetenciách?   

 

Táto analýza sa pouţíva predovšetkým pre: 

- Identifikáciu moţných zlepšení 

- Analýzu prípadných dopadov plánovaných zmien 

- Identifikáciu smerovania stratégie 

 

Vlastný postup pri analýze sa skladá z troch základných krokov: 

- Krok 1: určenie firemných hodnôt a spôsobu, akým sú tieto hodnoty 

podporované tvrdými elementami 

- Krok 2: určenie, akým spôsobom sa tvrdé elementy podporujú navzájom 

- Krok 3: určenie, akým spôsobom mäkké elementy podporujú tvrdé elementy 

 

Pre vlastnú analýzu je potom moţné vyuţiť jednoduchý formulár so základnou sadou 

otázok, ktorú je moţné rozširovať podľa potrieb. (24) 
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2.3.7 McFarlanov model aplikačného portfólia 

Koncept aplikačného portfólia znamená spájanie existujúcich, plánovaných 

a potenciálnych informačných systémov a nastavovanie ich prínosu podnikaniu. 

Aplikácie musia byť plánované a riadené v závislosti na ich ţivotnosti a budúceho 

prínosu v podnikaní. Tradičné portfólio modely zohľadňujú výkonnosti jednotlivých 

procesov na rozdiel od McFarlanovho, ktoré zohľadňuje najmä ich vzťah k úspechu 

v podnikaní. Matica aplikačného portfólia od McFarlana a McKenneyho zachytáva 

prínos IS/IT do podnikania v prítomnosti a tieţ v budúcnosti, zaloţenej na dopade 

v odvetví. Model ponúka analýzu všetkých plánovaných, existujúcich a aj 

potenciálnych aplikácií roztriedenú do štyroch kategórií, zaloţených na momentálnej 

a budúcej dôleţitosti aplikácií v podnikaní. Aplikácia môţe byť definovaná ako 

aplikácia s vysokým potenciálom, strategická, kľúčová operačná, alebo podporná 

v závislosti na momentálnom, alebo plánovanom prínose v podnikateľskom úspechu.  

 

Obr. 5: McFarlanov model aplikačného portfólia. (Zdroj: (25)) 

 

V tejto matici sú niekoľké podobnosti s tzv. Bostonskou maticou. Podobnosti sú 

dôleţité, pretoţe produkty, alebo aplikácie musia byť riadené v závislosti na ich 

príspevku k podnikaniu aţ za zenit ich pôsobnosti. Aplikácie a aj produkty majú ţivotné 

cykly a jedenkrát prejdú maticou počas ich času pôsobnosti. Aplikácie a aj produkty 

vyţadujú finančné investície. Taktieţ potrebujú byť riadené a musia mať pridelené 

zdroje v závislosti na ich dôleţitosti v podniku. Bostonská matica poskytuje uţitočný 

vstup do aplikačného portfólia matice, pretoţe odráţa v sebe konkurenčné 

podnikateľské prostredie. (25) 



60 

 

2.3.8 HOS 8 

„Metóda je vyvíjaná experimentálne na Fakulte Podnikateľskej Vysokého Učení 

Technického v Brne. Cieľom metódy HOS je posúdenie ôsmych kľúčových oblastí 

informačného systému firmy a zisťovanie, či všetky tieto oblasti sú na rovnakej, alebo 

blízkej úrovni. Nevyváţenosť jednotlivých častí spravidla vedie k neefektívnosti celého 

systému, pretoţe náklady sú vţdy vyššie neţ u systému vyváţeného. Málo efektívne 

časti systému potom zniţujú úroveň celého systému. Nasledujúce vety budú venované 

jednotlivým skúmaným oblastiam. 

 

Hardware 

V tejto oblasti je skúmané technické vybavenie firmy, jej hardware. 

Software 

Táto oblasť zahŕňa skúmanie programového vybavenia, jeho funkcií, ľahkosti 

pouţívania a ovládania. 

Orgware 

Oblasť orgware zahŕňa pravidlá pre prevádzku informačných systémov, odporúčané 

pracovné postupy, alebo bezpečnostné pravidlá. 

Peopleware 

Oblasť zahŕňa skúmanie uţívateľov informačných systémov. Peopleware sa 

predovšetkým zameriava na pracovníkov z pohľadu ich povinností voči informačnému 

systému. 

Dataware 

Oblasť skúma dáta vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. 

Zákazníci 

Oblasť zákazníkov informačného systému. Pojem zákazník môţe byť chápaný ako 

skutočný zákazník, niekto kto pouţíva časť Vášho systému určeného pre zákazníkov, 

ako je elektronický obchod, celý informačný systém v prípade, ţe ho prenajímate 

zákazníkom, systém pre podporu zákazníkov a podobne. Ak tomu tak nie je, tak pojem 

zákazník predstavuje uţívateľa Vášho informačného systému, je to teda ktorýkoľvek 

pracovník organizácie, ktorý potrebuje systém a jeho výstupy k svojej práci. 
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Dodávatelia 

Dodávateľ je myslený ten, kto zaisťuje prevádzku informačného systému, ale vôbec nie 

ten, kto ho dodal, či vytvoril. Ak ide o systém, ktorého prevádzka a podpora sú 

zaisťované inou organizáciou, je pojem dodávateľ chápaný v obvyklom zmysle. Ak 

prevádzka, či podpora informačného systému sú zaisťované priamo pracovníkmi Vašej 

firmy, potom pojem dodávateľ informačného systému predstavuje týchto pracovníkov. 

Manaţment IS 

Táto oblasť skúma riadenie informačných systémov vo vzťahu k informačnej stratégii, 

dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel a vnímaní koncových uţívateľov 

a uţívateľov informačného systému.“ (26) 

 

Stav jednotlivých oblastí 

„V prvom kroku sa hodnotia jednotlivé oblasti. Úroveň kaţdej z oblastí je ohodnotená 

pomocou štvorbodovej škály ako 1 – špatná; 2 – spíše špatná; 3 – spíše dobrá; 4- dobrá. 

Za vyváţený systém je potom povaţovaný systém, kde všetky osi majú rovnaké 

hodnotenie, alebo najviac tri z nich sa odlišujú od ostatných najviac o hodnotu 1. Pri 

vyváţenom systéme sa dá predpokladať, ţe je to systém s optimálnym pomerom 

účinnosti – prínosy / náklady. 

Nevyváţený systém je taký, ktorý nespĺňa tieto podmienky. Základným problémom pri 

nevyváţených systémoch je niţšia efektívnosť. Ide o modelovú situáciu špičkového 

domáceho kina, kde všetky komponenty sú na veľmi vysokej úrovni v cene rádovo 

stotisíce korún, iba reproduktory sú lacné, v cene niekoľkých sto korún. Tento príklad 

ukazuje, ţe nestačí mať niektoré časti informačného systému na špičkovej úrovni, ak iné 

časti sú na úrovni veľmi zlej. Celkové fungovanie systému je vţdy determinované 

najslabším článkom.“ (26) 

 

Celková úroveň informačného systému 

„Celková úroveň systému je daná jeho najslabším článkom. Ako uţ bolo povedané 

v úvode metódy, vychádzame z predpokladu, ţe optimálny pomer nákladov k prínosom 

informačného systému je u systémov vyváţených, teda takých, kde sú všetky časti 

pribliţne na rovnakej úrovni, a najviac tri skúmané oblasti sa neodlišujú od ostatných 

najviac však o jeden stupeň hodnotenia.“(26) 
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Odporúčaný stav informačného systému 

„Odporúčaný stav vychádza z dôleţitosti systému, ktorú mu prikladáme. Ak bolo 

uvedené, ţe informačný systém je pre činnosť firmy nevyhnutný, potom odporúčaná 

úroveň systému je dobrý = 4. Pre systémy, bez ktorých je činnosť firmy moţná, ale 

s veľkými problémami je odporúčaná úroveň spíše dobrá = 3. Ak sa firma zaobíde aj 

bez informačného systému, alebo jej jeho neprítomnosť bude spôsobovať len malé 

problémy, potom je odporúčaný stav spíše špatný = 2. Pri tomto variante sa ale naskytá 

otázka, či má systém pre firmu vôbec zmysel a či vynaloţené náklady sú úmerné 

prínosu.“ (26) 

 

Ako systém zlepšiť 

„Ak je systém nevyváţený, alebo nedosahuje odporúčané hodnoty, prichádzajú k úvahe 

tri základné stratégie. 

Stratégia útlmu: Ak je systém, alebo niektorá z osí na vyššej úrovni, neţ je odporúčaná 

hodnota, naskytá sa moţnosť ďalej neinvestovať do tejto oblasti, či celého systému. 

Jednotlivé osy starnú, zhoršujú sa v čase rôzne rýchlo. Dá sa uvaţovať aj o celkovej 

likvidácii tohto systému v prípade, ţe nie je pre firmu dôleţitý a jeho úroveň je nízka. 

Stratégia udrţania súčasného stavu: Táto stratégia je odporúčaná v prípade, ţe systém je 

vyváţený a na odporúčanej úrovni. Udrţanie súčasného stavu znamená menšie finančné 

náklady a úsilie po určitú dobu, neţ bude nutné inovovať „drahšie oblasti“, teda HW 

a SW. 

Stratégia zlepšenia, rozvoja: Táto stratégia sa odporúča v situácii, keď je systém 

nevyváţený a nedosahuje odporúčanej úrovne. Nemusí nutne znamenať vysoké 

finančné náklady, ak je napríklad problém v oblasti orgware, teda pravidiel fungovania, 

zlepšiť túto oblasť je záleţitosť krátkej doby pri minimálnych nákladoch.“ (26) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU  

V tejto časti práce bude obsiahnutá analýza firmy High Sierra Pools a zistenie jej 

hlavných potrieb. V nasledujúcom bloku bude popísaná krátka história firmy, následne 

bude definovaná jej organizačná štruktúra a ďalší segment bude zameraný na oblasť 

činnosti tejto americkej firmy. Informačná stratégia je momentálne vo firme 

nedefinovaná, avšak platí, ţe táto stratégia musí sledovať záujmy globálnej stratégie 

firmy a z toho dôvodu bude popísaná aj táto stratégia, z ktorej sa bude vychádzať 

k riešeniu celého projektu. Na informačnú stratégiu je nevyhnutné pouţiť analýzy, ktoré 

sú na túto problematiku vhodné, a to napríklad analýza HOS 8, alebo PQM, ktorá 

sleduje kvalitu podnikových procesov. Výstupom tejto časti práce by mal byť sumár 

potrieb podniku pre zavádzanie informačnej stratégie, súčasný stav podnikových 

prostriedkov v oblasti IS/IT. Tieto výstupy potom poslúţia pri formulovaní informačnej 

stratégie, taktieţ pri zhodnotení doterajšieho informačného systému a prípadnej potreby 

systému nového, ktorý je jednou zo základných častí informačnej stratégie. Tá bude 

spracovaná v nasledujúcej hlavnej kapitole. 

 

3.1 Popis firmy 

Firma High Sierra Pools Inc pôsobí na východnom pobreţí USA. Právna štruktúra firmy 

„Incorporated“ je podobná ako je u nás známa spoločnosť s ručením obmedzeným, teda 

S.R.O. Firma má počet stálych zamestnancov pribliţne 130 a v letnej sezóne je schopná 

nabrať aţ 2000 sezónnych zamestnancov, z ktorých väčšina je z krajín Európy a Juţnej 

Ameriky. Tento počet sa kaţdým rokom mení, a to z dôvodu, ţe ich počet kompletne 

závisí na počte uzavretých zmlúv so zákazníkmi firmy High Sierra Pools (ďalej HSP). 

Je nastolený rastúci trend, ktorý sa darí posledné roky plniť. Avšak aj rastúci trend môţe 

pôsobiť firme problémy, ak sa dostatočne nedokáţe materiálne, procesne, ale aj 

systémovo pripraviť. 

Spoločnosť v roku 1992 zaloţil terajší CEO Steve Lawery v meste Washington DC. 

Spoločnosť expanduje po celom východnom pobreţí a má hlavné pobočky v mestách 

Boston a New York. Zároveň, najviac sa pozornosť smeruje práve do lokality okolo 
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Washington Metro Area, čo je metropolitná oblasť hlavného mesta USA, kde ţije 

zhruba 5 miliónov obyvateľov. (27) 

 

 

Obr. 6: Pribliţné grafické znázornenie aktivít firmy. (Zdroj: vlastný) 

 

3.1.1 Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra firmy je kombináciou viacerých druhov štruktúr riadenia. Základ 

je v líniovej štruktúre, pri ktorej sa firma riadi „zvrchu dole“. Prezident a majiteľ firmy 

je priamy nadriadený dvom viceprezidentom, ktorí manaţérsky riadia najdôleţitejšie 

strategické kroky firmy. Ďalej je poznať rozdelenie na tri základné oblasti firmy, a to 

„Human Resources“, resp. riadenie ľudských zdrojov, „Safety and Training“, ktoré je 

zodpovedné za školenia zamestnancov a ich pravidelné kontroly. Tretie 

a najobsiahlejšie oddelenie je „Operations“, čo je v podstate riadenie kľúčových 

operatívnych prvkov a činností vo firme. Oddelenie ľudských zdrojov je zloţené 

z menších oddelení, ktoré sú geograficky rozdelené. Zároveň je moţné poznať ďalšiu 

formu štruktúry medzi HR a „Safety and Training“, ktoré sú zároveň v spoločnom 

teame a tvoria tak maticovú štruktúru. Najobsiahlejšie „Operations“ je zodpovedné za 

činnosti ohľadom IT, právneho oddelenia, účtovníctva. Zároveň nesie zodpovednosť za 

riadenie divízií, ktoré samostatné riadia servisný, organizačný team a team divíznych 

manaţérov spolu s ich podriadenými. Oblasť Washingtonu je rozdelená na 7 divízií, 
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New York na 2 a Boston na 4 divízie. Kaţdá divízia disponuje zodpovednou osobou za 

divíziu, asistentom ktorý je zodpovedný za tvorbu rozvrhov radových zamestnancov. 

V kaţdej divízii operuje zhruba 5-8 supervízorov, niektorí potrebujú k svojej práci 

asistenta, ktorý zastáva funkciu Aquatic Coordinator. Hierarchicky niţšie sa prechádza 

do „prvej línie“ firmy, kde sú zamestnávaní najmä sezónni zamestnanci. Niektorí sú 

zamestnaní v dĺţke 7-9 mesiacov a väčšina v dĺţke letnej sezóny, a to asi 100 dní. Práve 

tu je vysoká fluktuácia zamestnanosti a ak chce zamestnanec pokračovať, musí ukončiť 

aktuálny kontrakt a podpísať nový na nasledujúce obdobie. Nie je avšak obvyklé, ţe sa 

sezónny zamestnanec vráti do firmy viac ako 2x. Vrcholový TOP manaţment je 

dlhodobo stály, Zmeny a presuny v strednej vrstve manaţmentu sa dejú periodicky 

a účelovo takmer kaţdú sezónu. (27) 

 

Obr. 7: Organizačná štruktúra. (Zdroj: (27)) 
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3.1.2 Oblasť podnikania a cieľový segment trhu 

Firma je zameraná na poskytovanie sluţieb. Firma poskytuje moţnosť riadenia a údrţby 

verejných a poloverejných bazénov, ktoré kvôli legislatíve musia v štáte Virginia 

a Maryland mať profesionálny dozor vo forme plavčíka, a tam kde je potrebné, tak aj 

viac plavčíkov a manaţéra plavčíkov, ktorý koordinuje ich prácu a je zodpovedný za 

bezpečie na pracovisku. Celý business je zameraný na prácu s bazénmi, bezpečnosťou 

na nich a ich servisom. Z tejto činnosti pochádzajú aj hlavné príjmy firmy, keď sa 

majiteľ bazéna zväčša zaviaţe na minimálne jednu sezónu (rok) v spolupráci s firmou. 

Firma ďalej poskytuje aj certifikovanie osôb v spolupráci s vládnymi a mimovládnymi 

certifikačnými autoritami. Tu je podrobnejší popis poskytovaných sluţieb: (27) 

 

1. Poskytnutie manaţmentu verejných a poloverejných bazénov. 

Zákon prikazuje, aby na verejných bazénoch musel byť prítomný plavčík. 

Firma High Sierra Pools (ďalej „HSP“) vie poskytnúť na bazény, ktoré s ňou 

uzavrú zmluvu plavčíkov, ak je potrebné, tak aj manaţment prvej línie, ktorý 

je riadený manaţmentom firmy HSP a podlieha poţiadavkám firmy 

zákazníckej. 

2. Certifikácie 

Firma HPS je schopná poskytovať certifikácie Amerického Červeného Kríţa 

ako je CPR (masáţ srdca) a First Aid (prvá pomoc). Je tieţ schopná 

zorganizovať iné certifikácie, ako je napríklad Pool Operator (bazénový 

technik). 

3. Servis / opravy 

Firma je schopná nie len zabezpečovať manaţment bazénov, ale aj ich 

opravy. Všetky technické poruchy, ktoré môţu nastať na bazéne, je schopná 

opraviť. 

4. Lekcie plávania 

Firma ponúka lekcie plávania pre všetky vekové skupiny 
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Cieľový segment trhu, charakteristika konkurencie 

Trh, typický pouţívateľ 

Pôsobisko firmy je najlepšie charakterizovať ako mesto, alebo predmestie, kde v meste 

majú zväčša hotely svoje bazény. Firma sa môţe pýšiť zmluvami uzavretými s hotelmi 

ako Sheraton, DoubleTree, Hilton, ale aj známy hotel Watergate. Tieţ apartmánové 

komplexy ponúkajú moţnosť pouţívať bazény pre svojich zákazníkov. Na predmestiach 

sú postavené veľké susedstvá rodinných domov, ktoré sú spojené v organizovaných 

a formálnych celkoch a tie takisto poskytujú svojím členom moţnosť vyuţiť bazény na 

rekreáciu. Zmluvu s firmou podpisuje priamo hotel, či apartmánový komplex, alebo 

susedstvo. Zákazník, resp. návštevník je pritom obyvateľ takéhoto zariadenia. Veľké 

mestá a ich okolie, a najmä Washington sú známe lepšou ekonomickou situáciou akou 

disponujú iné lokality. Tak je nezriedkavé, ţe zákazník má lepšie finančné zázemie. 

V neposlednom rade môţe firma spolupracovať aj s vládnymi inštitúciami, napríklad 

s vojenskými základňami, ktoré majú bazény určené na rekonvalescenciu, alebo 

rekreáciu. (27) 

 

Konkurencia 

Konkurencia môţe mať dve podoby. Prvá je konkurencia firmy, ktorá sa špecializuje na 

rovnaký trh, ako skúmaná firma – t.j. poskytuje najmä manaţment bazénov, k nim ako 

doplnkovú sluţby servis. V tomto druhu je skúmaná firma na popredných priečkach a je  

v úlohe drţiteľa trendu kvality a poskytovaných sluţieb. Druhá podoba konkurencie je 

priamo zameraná na rekonštrukcie a servis bazénov. V tomto prípade je pravdepodobné, 

ţe tieto firmy ponúkajú komplexnejší a kvalitnejší servis ako skúmaná firma. (27) 

 

3.1.3 Globálna podniková stratégia firmy 

Ako bolo spomenuté, je potrebné maţ definovanú a formulovanú globálnu podnikovú 

stratégiu na to, aby sa dala na jej základe a hodnotách odvodiť forma pre stratégiu 

informačnú. Najlepšie popísaná globálna stratégia firmy je za pomoci formulovania 

vízie, poslania a cieľov. 
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Vízia 

- Preferovaná voľba pre zákazníkov – ponuka sluţieb a referencie budú vyčnievať 

nad konkurenciou. 

- Preferovaná voľba pre zamestnancov – výhodné balíky výhod a dostupný 

kariérny rast budú silno podporované firmou a jej kultúrou. 

- Zlepšovanie vzťahov s pracovnými agentúrami - zjednodušovanie procesov pri 

prijímaní sezónnych zamestnancov. 

 

Poslanie / Misia 

- Firma chce udrţať svoju pozíciu ako popredný dodávateľ kvalitných sluţieb 

ohľadne bazénov v lokalitách, kde momentálne pôsobí a zároveň chce prenikať 

na ďalšie trhy, najmä iných štátov ako Connecticut, North Carolina, West 

Virginia alebo New Hampshire. 

- Firma chce dominovať pri prijímaní sezónnych zamestnancov nad inými 

zamestnávateľmi (najmä v oblasti Work&Travel). 

- Rozširovanie poskytovania „Go Green“ produktov pre bazény – ako sú 

osvetlenia, filtračné systémy atď. 

 

Ciele 

Vrcholové ciele 

- Priemerný čas zmluvy o poskytovaní sluţieb zákazníkovi priemerne nie menej 

ako 5 rokov. 

- Získať dominanciu (viac ako 50 percent podielu na trhu) v poskytovaní sluţieb 

spojených s predmetom podnikania v časovom rozmedzí najbliţších 5 rokov. 

 

Základné ciele 

- Náklady na interné opravy nepresiahnu 3 percentá z nákladov určených na 

spotrebu materiálu pri servise. 

- Dôsledné dodrţiavanie dohodnutých obchodných podmienok a poţiadaviek 

zákazníka a teda zlepšenie vedenia vzťahov so zákazníkmi. 

- Kompletné odstránenie duplicity práce v mnohých oddeleniach firmy 
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- Zlepšenie internej komunikácie v celopodnikovom meradle – zavedenie 

komunikačného kanálu 

- Zaloţenie Customer Relations oddelenia – oddelenia, ktoré bude vyhradené na 

podporu zákazníkov, ktoré doposiaľ firme chýbalo 

- Zavádzanie prevencie straty dát pred neočakávanými udalosťami 

 

Sociálne ciele 

- Propagácia firmy v zahraničí, čo sa týka najmä ponúk na sezónnu prácu 

(Work&Travel) 

- Zlepšovanie vzťahov s potenciálnymi zamestnancami cez sociálne siete, alebo 

aktualizovanú webovú prezentáciu 

 

Ekonomické ciele 

- Zavedenie monitorovania zamestnancov a sluţobných vozidiel a teda šetrenie na 

pohonných hmotách a pokutách z nedodrţiavania dochádzky plavčíkov na 

pracovisko 

- Dosiahnutie rastu trţieb v nasledujúcom období celkovo o 5 percent 

- Dosiahnutie poklesu nákladov nasledujúcom období celkovo o 20 percent (27) 

 

3.2 Stanovenie väzieb inf. stratégie na globálnu stratégiu firmy 

Podnik momentálne pretrváva v rastovej stratégii, keď sa snaţí vstupovať na nové 

geografické trhy. Firma pôsobí ako líder na trhu. Potreba formulácie informačnej 

stratégie vychádza najmä z dvoch cieľov, ktoré zavedenie tejto stratégie nevyhnutne 

potrebujú. Komunikácia vo firme medzi zamestnancami tak ako aj medzi jednotlivými 

útvarmi je na základe Ad-Hoc a nie je formalizovaná a takmer ţiadna jej časť nie je 

procesne riadená. Procesné riadenie je vo firme s takými zamestnaneckými kapacitami 

mimoriadne vhodné. Komunikačné kanály vo firme sú nedostatočné. Druhý podklad je 

neexistujúce oddelenie, ktoré by bolo zodpovedné výhradne vzťahmi so zákazníkmi. 

Komunikácia so zákazníkom je riešená hierarchiou „zdola hore“ a je pri nej 

v konečnom dôsledku zaťaţovaný manaţér, ktorý je zodpovedný zároveň za oblasti 

financií, servisu atď. Je vyvíjaný tlak na osobu, ktorá nedokáţe operatívne vyriešiť 
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zákaznícku poţiadavku. Informačná stratégia musí teda zjednocovať a unifikovať 

komunikáciu vo firme a zároveň je ţiaduce zavedenie CRM systému do inf. Systému. 

 

3.3 Určenie kritických faktorov informačného systému 

Potreba informačného systému musí vychádzať rovnako z analýz odborového ako aj 

vnútorného prostredia firmy. V tejto kapitole budú spísané a vyhodnotené jednotlivé 

analýzy, ktoré sú zamerané na odborové okolie, stratégiu firmy a jej pouţitie a zároveň 

aj analýzy, ktoré sú určené na skúmanie kvality procesov vo firme a tieţ analýza na 

ohodnotenie informačného systému firmy. Závery jednotlivých analýz by mali určiť 

kritické faktory, ktoré bude nevyhnutné zohľadniť nielen pri zavedení informačnej 

stratégie do firmy, ale aj pri rozhodovaní sa o potrebách nového informačného systému 

firmy.  

 

3.3.1 Analýza súčasného stavu a vývoja IS 

Analýza súčasného stavu IS je jeden zo základných krokov pri formulácii novej 

informačnej stratégie. Pri analýze je moţné dopracovať sa k nedostatkom a nájsť 

dôvody na zmeny, ktoré sa pri tvorbe informačnej stratégie udejú. Táto analýza v sebe 

zahŕňa programové a hardware vybavenie firmy, úroveň informačnej vzdelanosti 

pracovníkov a odborové analýzy, ktoré dopomáhajú zamyslieť sa nad konkrétnymi 

nedostatkami firmy a prekáţkami, ktoré sú moţné v interných, ale aj externých 

ukazovateľoch. 

 

Budovy a Hardware 

Celková úroveň IS/IT v podniku je značne podcenená, oddelenie IT sa zaoberá len 

nutnými opravami HW a prípadnou podporou ostatných zamestnancov.  

Pobočky v mestách New York a Boston sú len malé kancelárie pre 7 – 10 

zamestnancov, z ktorých kaţdý má desktop PC. Sídlo firmy v meste Arlington, ktoré je 

bezprostredne blízko mesta Washington je väčšia dvojposchodová budova s mnoţstvom 

kancelárií. Na prízemí sa nachádza recepcia, resp. frontdesk, tri stoly s desktop 

počítačmi k voľnému prístupu k firemnému intranetu a k internetu a tlačiarni, 10 

kancelárií vybavených desktopmi tak, ţe na tieto kancelárie pripadá 15 desktop 
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počítačov. Tu sa nachádza aj sídlo IT oddelenia. Vo voľnom priestranstve sú 

umiestnené dve multifunkčné zariadenia obsahujúce skener a tieţ kopírku. Väčšina 

kancelárií je riešená ako openoffice, resp. dvere a stena sú len provizórne. Nachádza sa 

tu aj školiaca miestnosť, ktorá je kapacitne asi pre 30 – 50 osôb. Táto miestnosť 

disponuje laptopom a projektorom. Druhé poschodie disponuje 10 kanceláriami, na 

ktoré spadá 20 desktop PC a kaţdá kancelária disponuje vlastnou tlačiarňou. V tejto 

budove pracuje 40 ľudí, jedná sa najmä o top manaţment, manaţment jednotlivých 

divízií a oddelenia ako účtovné, alebo HR. Ostatní ľudia pracujú v teréne, prípadne 

v servisnej dielni, ktorá sa nachádza vedľa budovy. Avšak tam nie je zavedená ţiadna 

informačná technológia. Zamestnanci pracujúci v teréne sú vybavení firemnými 

telefónmi Blackberry od AT&T, na ktorých majú neobmedzený internet. Zároveň 

pracovníci na pozíciach v Safety team a supervízori sú vybavení sluţobným autom, 

ktoré je prenajaté od firmy Enterprise. Servisní technici sú vybavení fotoaparátmi na 

dokumentovanie opráv a porúch. 

 

Software vybavenie 

Jednotlivé desktop stanice pouţívajú operačné systémy Windows. Tieto stanice avšak 

nie sú zjednotené, pouţívajú sa rôzne verzie systému ako napríklad Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, alebo najnovšie Windows 8. Všetky stanice disponujú 

kancelárskym balíkom Microsoft Office. Ani tu nie je zavedená jednotná verzia 

a pouţívajú sa rôzne inštancie tohto balíka od verzií 2003 cez 2007 aţ po najnovšie. 

Firma má vlastný web, ktorý bol vyrobený na zákazku a má k dispozícii mailové 

schránky pre kaţdého zamestnanca, ktorý je hierarchicky vyššie ako Aquatic 

Coordinator, t.j. pre celý stredný a top manaţment firmy. Počet týchto ľudí a účtov sa 

kaţdoročne mení, lebo je závislý hlavne na tom, koľko zmlúv so zákazníkom je 

momentálne uzavretých. Mailová komunikácia sa deje celoplošne vo firme, pouţíva sa 

na ňu Microsoft Outlook. Chat medzi jednotlivými členmi teamov je neformálny 

a neorganizovaný, riešený komerčnými neintegrovanými aplikáciami typu ICQ, alebo 

Facebook. Ako internetové prehliadače pouţíva firma rôzne – Firefox, Chrome, ale 

najmä Internet Explorer. Na multimédia slúţi integrovaný prehrávač systému Windows, 

a to Windows Media Player. Firemná IT štruktúra nedisponuje ţiadnou databázou, 

väčšina databázových záznamov sa vedie prostredníctvom tabuľkového editoru MS 
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Excel. Taktieţ návrhy pracovných rozvrhov sa vykonávajú v rovnakom tabuľkovom 

editore. Mnoţstvo úkonov, ktoré sa ponúkajú, aby boli riadené informačnými 

technológiami sa vykonávajú v papierovej forme. Ide napríklad o reporty o výkone 

a pripravenosti plavčíkov, záznamy o dochádzke do práce, alebo spomínané rozvrhy. 

Neexistuje riadené zálohovanie dokumentov, zálohovanie je nesystematické a formou 

ad-hoc. Firma disponuje wi-fi sieťou, ktorá je chránená nedostatočným kryptovaním 

formou WEP. Wi-fi poskytuje pripojenie k internetu a spája do siete zariadenia, ktoré 

podporujú bezdrôtové technológie a majú umoţnené zdieľanie. 

 

Orgware 

Skúmaná vzorka je najmä top manaţment a stredný manaţment firmy, ktorý pouţíva 

informačné technológie v najväčšej miere. Väčšina zamestnancov nedisponuje 

formálnym vzdelaním vyššieho typu a ak aj áno, nie je toto vzdelanie zamerané na 

pouţívane informačných technológií. Väčšina zamestnancov je informačne zdatná len 

v tých programoch, ktoré nevyhnutne potrebujú k svojej práci. Zaškoľovanie týchto 

ľudí trvá dlhú dobu a nie sú pripravení na situácie, ktoré sú neplánované. Zamestnanci 

IT oddelenia majú formálne vzdelanie v oblasti IT, avšak vo firme majú za úlohu byť 

odborným sprostredkovateľom medzi firmou a špecializovanými strediskami na opravy 

a servis spojený s IT. Absentujú pravidelné školenia všetkých zamestnancov, ktorí 

pracujú s informačnými technológiami, nakoľko sa toto odvetvie neustále vyvíja a je 

potrebné a nanajvýš vhodné neustále sledovať trend v tomto odvetví. 

 

3.3.2 SWOT 

Analýza SWOT je v podstate analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia firmy. 

Vnútorné prostredie skúmajú silné a slabé stránky a vonkajšie prostredie skúmajú 

príleţitosti a hrozby. 

 

Silné stránky 

- Stabilná základňa zákazníkov, neustále zvyšovanie tejto základne 

- Prevahu majú dlhodobé vzťahy so zákazníkmi 

- Firma sídli blízko administratívneho centra okolia, zároveň blízko mnohých jej 

kľúčových zákazníkov (hotely, armáda, veľké apartmánové komplexy) 
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- Budovanie vlastného know-how 

- Nízke náklady na pracovnú silu (zahraničná pracovná sila je schopná pracovať 

za minimálnu mzdu, aj v rozmedzí 50 – 55 hodín týţdenne.  

- Rozsiahle finančné kapacity na rozvoj 

- Dobré obchodné výsledky 

 

Slabé Stránky 

- Klesajúci trend dlhodobých vzťahov so zákazníkmi 

- Neaktualizovaná prezentácia na internete 

- Nedostatočná kontrola činnosti zamestnancov 

- Nejasné vymedzenie kompetencií 

- Nízke povedomie o značke (zákazník – návštevník bazénu nepostrehne zmenu 

firmy, ktorá zabezpečuje daný servis bazéna a plavčíka. Majiteľ, resp. 

prevádzkovateľ bazéna osoba poverená sledovaním týchto firiem, značiek... 

 

Príleţitosti 

- Outsourcing niektorých podnikových procesov 

- Spolupráca s novými zákazníkmi 

- Akvizície konkurencie (ako sa udialo s akvizíciou bývalej konkurencie 

Continental Pools Inc.) 

- Rast významu sektora podnikania 

 

Hrozby 

- Nepriaznivý demografický vývoj (obdobie krízy si u zákazníkov vyţaduje škrty 

„budget cuts“ najmä v oblasti rekreácie.) 

- Pokles veľkosti sektora podnikania 

- Klesajúci dopyt po produktoch 

- Legislatívne prekáţky pri vstupoch do iných štátov federácie 

- Vstup novej konkurencie na trh 

- Zvyšovanie cien energií a pohonných hmôt 

- Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce 

- Odliv pracovných síl ku konkurencii 
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Záver analýzy SWOT 

V analýze sú kurzívou vyznačené kľúčové body, ktoré sú východiskové pre 

implementáciou novej informačnej stratégie, ktorej ťaţiskom bude zavedenie 

informačného systému a zaškolenie zamestnancov na prácu s ním. Analýza poukazuje 

na to, ţe firma disponuje značnými finančnými prostriedkami, ktoré nevie efektívne 

vyuţiť. Zároveň poukazuje na neuspokojivé závery v oblasti vymedzovania 

kompetencií a ich dodrţiavaniu. Zároveň je značný trend v zvyšovaní energií 

a pohonných hmôt, čo sa výrazne dotýka rozpočtu firmy, keďţe hradí náklady na 

pohonné hmoty svojej automobilovej flotily, ktorá činí viac ako 100 autami. Problém je, 

ţe tieto autá a ich pohyb nie je vymedzený a sledovaný a tak môţe dochádzať 

k zneuţívaniu sluţobných áut. Je preto vyvíjaný tlak na monitorovanie. Zároveň je 

potrebné monitorovať aj príchody a odchody zamestnancov do práce. 

 

3.3.3 McKinsey 7S Framework 

Predpokladá sa, ţe analýza poukáţe na 7 nasledujúcich oblastí podnikania a odokryje 

ich nedostatky. Zameriava sa na vnútorné prostredie firmy a predpokladá sa, ţe vhodné 

vnútorné prostredie firmy je také, ktoré má vyváţené jednotlivé časti analýzy. Analýza 

sa bude drţať doporučených strategických otázok, ktoré sú popísané vyššie v teórii. 

 

Strategy: 

Stratégia firmy je zameraná expanzívne, dáva do popredia mnoţstvo uzavretých zmlúv, 

ako druhá je v rebríčku hodnôt kvalita sluţieb medzi zákazníkom a firmou. Tretie 

v poradí je snaha o umoţnenie práce zahraničnej pracovnej sile, ktorá je ekonomicky 

veľmi lacná. Napĺňanie cieľov je realizované zvyšovaním pracovných kapacít 

a prostredníctvom firemného know-how. Taktieţ je snaha o vylepšovanie zákazníckych 

sluţieb. Ako firma, ktorá je lídrom vo svojom odbore podnikania, má náročné 

postavenie voči konkurenčnému tlaku. Musí určovať trend, ceny poskytovaných sluţieb 

sa odráţajú od cien, na ktorých sa dohodne firma so zákazníkom. Poţiadavky 

zákazníkov sú riešené ad-hoc, na kaţdú poţiadavku sa pristupuje osobitne. Firma sa 

angaţuje aj v environmentálnych témach zaujala v poslednom roku kladný postoj k 

„zeleným“ produktom a pomáha ich distribuovať. Jedná sa najmä o filtračné zariadenia, 

techniku potrebnú k chodu bazénov, pouţívanie ekologicky priateľských materiálov. 
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Structure 

Firma je rozdelená formálne podľa organizačnej štruktúry. Samostatne sa rozhoduje top 

manaţment, na základe týchto rozhodnutí postupuje stredný manaţment a ten predáva 

svoje príkazy na manaţment „prvej línie“. Samostatne existujú oddelenia ako účtovné, 

alebo oddelenie ľudských zdrojov. Hierarchia je kombinovaná mnohými systémami 

riadenia, z ktorých najviac prevláda líniová hierarchia, tá je kombinovaná so štábnou 

hierarchiou a svoje zastúpenie má aj hierarchia divízna. Jednotlivé oddelenia vo firme 

medzi sebou komunikujú na nesystematických komunikačných kanáloch, alebo 

prostredníctvom mailu. Sú nariadené povinné schôdze 1x do týţdňa, keď sa 

vyhodnocuje všetko dôleţité tak ako v strednom, tak aj top manaţmente. Jednotliví 

členovia teamov sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina – a to najmä 

manaţment firmy, sa snaţí sledovať a napĺňať firemnú stratégiu. Druhá skupina ľudí sú 

sezónni pracovníci, ktorí sledujú jedine svoje záujmy a ich jediná motivácia je 

finančná. Rozhodovanie vo firme je z veľkej časti centralizované. Vo firme sa 

predpokladá, ţe tento systém je vyhovujúci, avšak pri riešení krízových situácií je 

centralizované rozhodovanie zdĺhavé a môţe komplikovať daný problém ešte viac. 

V mnohých prípadoch neexistujú vymedzené procesy, ktorými by sa dalo riadiť 

v prípade krízových a nečakaných situácií. Komunikačné kanály sú explicitné, nie sú 

zahrnuté v podnikovej stratégii a dejú sa zväčša neusporiadane a nesystémovo. 

 

Systems 

Firma nie je zaloţená na IS/IT základe. Ten sa aţ postupne dostával do procesov 

a princípov firmy. Firma nedisponuje aj napriek svojej veľkosti ţiadnym uceleným 

a komplexným informačným systémom. Rôzne podporné aplikácie a systémy vyrábané 

na mieru nekorešpondujú so sebou a nie sú integrované. Z výsledkov kontrol 

a dotazníkov nie sú vyhodnotené ţiadne štatistiky a nespracovávajú sa, len sa archivujú. 

Firma nemá spísané vnútorné pravidlá, čo sa týka manaţmentu. Tie sú predávané vo 

forme znalosti a ústnou komunikáciou. Plavčík musí dodrţovať všetky platné smernice, 

ktoré mu určuje za povinnosť Americký Červený Kríţ, ktorého členom musí byť. 

O svojich schopnostiach býva kontrolovaný v rámci firmy pribliţne raz za tri týţdne. 
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Od štátnych organizácií je kontrola vykonávaná raz, maximálne 2x za sezónu. 

Záznamy sa opäť archivujú, nevyhodnocujú. 

 

Shared Values 

Základné hodnoty firmy spočívajú v napĺňaní firemnej stratégie. Zároveň je dôleţité pre 

firmu, aby zabezpečovala prípadnú pomoc a poradenstvo pre sezónnych zamestnancov, 

ktorí po príchode do USA musia prekonať mnohé sociálne a psychologické bariéry. 

Motivácia je zaručovaná pri tejto skupine zamestnancov jedine finančne. Títo 

zamestnanci ignorujú potreby firmy a napĺňanie jej stratégie, práca je postranný efekt 

ich záujmy si zarobiť peniaze a po ukončení práce tie peniaze „precestovať“. Naopak 

stredný a top manaţment sú kompletne spriaznení s hodnotami firmy. Časté je 

usporadúvanie firemných akcií, teambuildingov a pod. Základná časť firemných hodnôt 

by mala byť zaloţená na komunikácii a aj keď k nej formálne dochádza, je poznať 

nedostatky. 

 

Style 

Štýl vedenia zamestnancov pripomína autoritatívny a autokratický štýl. Leadership je 

pravdepodobne efektívny, lebo sa darí dosahovať aspoň pribliţne vytýčené ciele. Avšak 

zamestnanci v najniţších úrovniach nemajú moţnosť vyuţiť spätnú väzbu, ich názor sa 

neberie ako uţitočný. Zamestnanci spolupracujú, alebo súťaţia, je to v závislosti na ich 

funkcii a hierarchickom postavení. Plavčík spolupracuje s ostatnými plavčíkmi. 

Supervízor je ale uţ hodnotený na základe ostatných supervízorov a ich výsledkov, a tie 

sa odvíjajú od efektívnosti plavčíkov. Takýto systém je zavádzaný rovnako aj vo 

vyšších priečkach. Vo firme existujú reálne teamy. 

 

Staff 

V rámci celého teamu vo firme sú reprezentované všetky potrebné funkcie. 

Poddimenzovaná je hlavne skupina zamestnancov v oddelení IT. Napriek ich 

znalostiam plnia vo firme len funkciu „prostredníka“ medzi firmou a špecializovanou IT 

firmou, ktorá rieši opravy, alebo konfigurácie IT. Nie je potrebné zapĺňať nové funkcie, 

je potrebné doterajším dávať väčšie právomoci a zodpovednosti a tak ich vyuţívať 

maximálne. Napriek tomu, ako bolo vyššie zmienené, vo firme chýba oddelenie, ktoré 
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by bolo výlučne zodpovedné za udrţiavanie vzťahov so zákazníkmi a ktoré by 

disponovalo s CRM systémom. 

 

Skills 

Najsilnejšie schopnosti v radoch firmy sú priebojnosť, odvaha a hlavne pri získavaní 

zákazníkov je to schopnosť robiť ústupky. Na druhej strane mnoţstvo zamestnancov, 

dokonca aj v manaţmente firmy má problémy so zvládaním anglického jazyka, ktorý je 

domácim jazykom. Je to najmä preto, lebo väčšina zamestnancov je zo strednej 

a východnej Európy. Napriek tomu nie je jasné, ako aj napriek jazykovému deficitu 

môţu zastávať vyššie pozície vo firme. Mnohokrát to vedie ku konfliktom a zlému 

imidţu. Firma je význačná tým, ţe jej portfólio obsahuje mnoţstvo významných 

zákazníkov, ktorí sú s jej sluţbami spokojní. Napriek tomu je moţné sa stretnúť aj 

s prípadmi, keď práve nedokonalosť v oblasti jazyka zapríčiňuje mnohé problémy. Deje 

sa to ako v manaţmente firmy, tak aj medzi plavčíkmi. Schopnosti manaţmentu nie sú 

ţiadnym formalizovaným spôsobom kontrolované, schopnosti plavčíkov sú 

kontrolované „safety teamom“, avšak často tieto testy nezodpovedajú realite. Tieto testy 

nie sú vyhodnocované, uchovávajú sa v papierovej forme a sú iba archivované. 

 

Závery metódy 7S 

Metóda preukázala, ţe z veľkej časti má firma svoje jednotlivé časti vyváţené. Avšak, 

tak isto ako preukázala predošlá analýza SWOT, dochádza k nedostatkom 

v komunikácii – chýba monitorovaný, oficiálny komunikačný kanál, ktorý je interný. 

Taktieţ vyhodnocovanie výsledkov a spätná väzba sú tieţ dôleţitým aspektom, ktorý 

chýba. Vzťahy so zákazníkmi by bolo vhodné monitorovať, udrţovať a vyhodnocovať 

CRM systémom, ktorý zatiaľ vo firme absentuje. Tento systém by obsluhovalo 

novovzniknuté oddelenie zákazníckych vzťahov, ktoré by odbremenilo záťaţ top 

manaţmentu, ktorý je momentálne sčasti zodpovedný za vzťahy so zákazníkmi. 

Zároveň by sa vznikom tohto oddelenia posilnila efektivita IT oddelenia, ktoré by bolo 

zaškolené na obsluhu CRM systému. 
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3.3.4 HOS 8 

Web www.zefis.cz ponúka vypravovanie analýzy HOS 8. Práve s pomocou tohto webu 

boli vyhodnotené výsledky danej analýzy. Ako bolo predpokladané, posudzovaný 

systém je horší, ako je očakávaná úroveň, daná dôleţitosťou systému pre organizáciu, 

a to vo všetkých oblastiach okrem oblasti Hardware. To najmä z toho dôvodu, ţe 

manaţment sa pravdepodobne mylne domnieval, ţe nákup schopného a výpočtovo 

rýchleho HW sa prejaví na výsledkoch čo sa týkajú informačných procesov. 

V nasledujúcich blokoch budú vypísané odporúčania pre jednotlivé oblasti. 

Software  

- Pri výbere informačného systému je potrebné dopredu stanoviť, ktoré funkcie sú 

poţadované. Zdá sa, ţe analyzovaný systém neobsahuje všetky dôleţité funkcie 

potrebné pre jeho uţívateľov. 

- Práca s analyzovaným informačným systémom nie je pre uţívateľov príliš 

ľahká, stojí za zváţenie úprava komunikačného prostredia systému – jednotný, 

jasný a prehľadný štýl. 

- IS sa zdá byť pomerne starý, je vhodné zváţiť jeho výmenu. 

- IS sa nezdá byť príliš dobrý, spokojnosť s ním je pomerne malá. 

- Bolo by dobré usilovať o jednotný spôsob ovládania častí IS, vedie to 

k efektívnejšej práci uţívateľov. 

- Nie je dobré meniť SW, alebo doplňovať funkcie príliš často, môţe to spôsobiť 

problémy. 

 

Orgware 

- Je veľmi ţiaduce mať definované postupy a smernice pre riešenie havarijných 

stavov systémov. 

- Je veľmi ţiaduce mať pracovné postupy a predpisy pre prácu s IS pre koncových 

uţívateľov a udrţiavať ich v aktuálnom stave. 

- Zdá sa, ţe manaţment príliš nekontroluje dodrţiavanie pravidiel bezpečnosti 

a prevádzky IS. To môţe spôsobiť váţne problémy. 

- Kaţdý pracovník by mal mať jasne určené, s akými úlohami smie, či musí 

pracovať a kedy. 

http://www.zefis.cz/
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- Uţívatelia by nemali mať moţnosť inštalovať na svoje počítače nové programy, 

meniť nastavenia a pripájať zariadenia k počítačom. 

- Je treba správne a včas zrušiť prístupové práva k informačnému systému 

zamestnancov, ktorí ukončia pracovný pomer. 

- Mali by prebiehať školenia pracovníkov na prácu s informačným systémom a na 

pravidlá bezpečnosti. 

- Pravidlá pre prevádzku a bezpečnosť informačného systému by mali vţdy 

existovať, byť jasné a logické. 

 

Peopleware 

- Všetci pracovníci by mali byť zaškolení na úlohy, ktoré majú s informačným 

systémom vykonávať. 

- Je vhodné mať zastupiteľnosť kľúčových pracovníkov pri práci s informačným 

systémom. 

- Je na zváţení, či viac nepodporovať ďalšie vzdelávanie pracovníkov, prípadne 

školenie na IS. 

 

Dataware 

- Je veľmi ţiaduce mať presne stanovené pravidlá, kto a kedy musí aké dáta vloţiť 

do IS. 

- Zdá sa, ţe pracovníci nemajú k dispozícii všetky dáta, ktoré by potrebovali 

k práci.  

- Uţívatelia by nemali získavať nepresné a nadbytočné dáta. 

- Zdá sa, ţe v popisovanej organizácii neprebieha pravidelné zálohovanie 

centrálnych dát. To môţe byť kritický problém. 

- Mali by existovať plány obnovy dát zo záloh v prípade havárie systému. 

- Média so zálohami by mali byť katalogizované a dobre chránené pred 

poškodením a zneuţitím. 

- Počítačové siete by mali byť dobre chránené aj proti útokom z internetu, 

prípadne by podniková sieť vôbec nemala byť k internetu pripojená. 

- Zdá sa, ţe oprávnenia pracovníkov, teda ich prístupové práva k dátam, nie sú 

nastavené dostatočne striktne, alebo presne. 
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Zákazníci 

- Mali by byť jasne definované ciele IS vzhľadom k jeho zákazníkom. 

- Mali by byť jasne definované metriky IS vzhľadom k jeho zákazníkom – teda 

ukazovatele, ktorými sa meria, ako informačný systém plní voči zákazníkom 

svoju úlohu, ako sú s ním spokojní atď. 

- Malo by byť pravidelne skúmané, aké prínosy od analyzovaného IS zákazníci 

očakávajú 

- Výstupy z IS pre zákazníkov by mali byť customizované, teda konkrétne 

zakázaním by mal dostávať aj informácie určené priamo pre neho. 

- Bolo by dobré zlepšiť ochranu citlivých obchodných dát o zákazníkoch. 

- Bolo by dobré preveriť, či prepojenie informačného systému pre zákazníkov 

s ostatnými podnikovými systémami obsahuje všetky potrebné dáta a väzby. 

- Systém určený pre zákazníkov by mal ponúkať aj alternatívny prístup 

k informáciám, napríklad pomocou RSS, sociálnych sietí, SMS či podobne. 

 

Dodávatelia 

- Zdá sa, ţe analyzovaná organizácia nevyuţíva SLA s dodávateľom 

informačného systému. Neexistencia jasne stanovených pravidiel je jedným 

z hlavných zdrojov neefektívnosti IS. 

- Bez uplatňovania sankcií za nedodrţanie pravidiel prevádzky IS stráca SLA 

účinnosť. 

- Bolo by potrebné zlepšiť technickú podporu pracovníkov. 

- Zdá sa, ţe dodávateľ IS nevyhovuje potrebám organizácie. 

- Zdá sa, ţe dodávateľ IS nejaví o organizáciu príliš veľký záujem 

 

Management IS 

- Manaţér by mal striktne trvať na dodrţiavaní všetkých existujúcich pravidiel 

prevádzky a bezpečnosti informačného systému a kontrolovať ich dodrţiavanie. 

- Bolo by dobré poskytovať dodávateľovi IS spätnú väzbu, ako je organizácia 

s jeho prácou spokojná. 
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- Ak firma nemá informačnú stratégiu, tak nie je moţné skúmať efektívnosť 

takého systému, pretoţe nie je definované, aké ciele má plniť. Obvykle to 

spôsobuje vysoké neriadené náklady. 

- Zdá sa, ţe manaţment firmy si dostatočne neuvedomuje potenciál a význam 

informačných systémov pre činnosť a rozvoj firmy. 

- Manaţment moţno nie dostatočne doceňuje význam koncových uţívateľov pre 

správnu činnosť IS. 

- Hlavný manaţér firmy (CIO) buď v organizácii neexistuje, alebo nejaví 

dostatočný záujem o rozvoj informačných systémov. (26) 

 

Závery metódy HOS 8 

Z jednotlivých častí metódy sú zvýraznené najnutnejšie a najpodstatnejšie prvky, ktoré 

organizácii chýbajú, alebo sú nedokonalé, resp. nerozvinuté. Na nasledujúcom grafe je 

demonštrovaný výsledok metódy HOS 8, ktorá má byť pribliţne smerodajná pri 

úpravách IS, alebo pri voľbe nového IS, prípadne tieţ pri návrhu informačnej stratégie 

organizácie. (26) 

 

 

Graf 5: Stav analyzovanej firmy pomocou metódy HOS 8. (Zdroj: (26)) 
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Momentálna situácia je na veľmi zlej úrovni.  Značí ju najslabší prvok celej organizácie, 

a to Orgware. Odporúčaná úroveň systému je daná naopak najsilnejším prvkom 

organizácie vo oblasti výpočtových a informačných technológií, a to úrovňou HW, 

ktorá je najvyššia moţná. Toto odporúčanie sa avšak nebude v plnej miere 

akceptovať. Pre firmu je informačná stratégia a informačný systém dôleţitá súčasť, 

avšak nie aţ natoľko, aby disponovala prvotriednym zázemím vo všetkých skúmaných 

oblastiach, ktoré je typické skôr pre firmy v oblasti informačných technológií a nie pre 

firmy v oblasti sluţieb. Úprava organizácie by v takom prípade bola nerentabilná. 

 

3.3.5 McFarlanov model aplikačního portfolia 

Táto firma nepouţíva mnoţstvo špeciálnych aplikácií a nie je na ne odkázaná hlavne 

z dôvodu, ţe to je firma, ktorá pôsobí v sektore sluţieb. Taktieţ, ako poukázali predošlé 

analýzy, firma nedisponuje vhodným informačným systémom a nemá existujúcu 

informačnú stratégiu, resp. jej činnosť nie je vo veľa oblastiach formalizovaná. Avšak aj 

absencia tohto nevyhovujúceho systému by firme pôsobila veľké škody, v mnohých 

prípadoch aţ existenčné problémy. 

 

Strategické aplikácie/produkty 

Nevyhnutné aplikácie, resp. produkty, sú nástroje, ktoré organizácia pouţíva na dennej 

báze a bez týchto aplikácií by nebolo moţné, resp. by bolo nadmieru náročné 

organizáciu riadiť a samotnej organizácii by pôsobila absencia existenčné problémy. 

Medzi tieto patrí najmä kancelársky produkt MS Office, ktorý je pouţívaný naprieč 

celou organizáciou a je v ňom vytváraná väčšina dokumentov zaisťujúcich napr. 

organizačné procesy. Tieţ MS Outlook patrí medzi strategické aplikácie. Zaručuje 

primárnu komunikáciu v organizácii. 

 

Vysoko potenciálne aplikácie/produkty 

Nástroj pre riadenie projektov, opäť z dielne firmy Microsoft – Microsoft Project je 

aplikácia s vysokým potenciálom v budúcnosti. Momentálne trpí nedostatkami, 

zavádzanie technológie je často rozpačité a neurčité. Momentálny trend je tak isto ako 

v Európe, tak aj v USA, ţe zavádzanie projektového riadenia sa dostáva na popredné 

priečky v podnikových štruktúrach. Predpokladá sa vývoj týmto smerom, no nie je isté, 
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či bude táto zmena aktuálna aj pre firmu tak špecifickú svojimi sluţbami, ako je 

analyzovaná firma. 

 

Kľúčové aplikácie/produkty 

Medzi kľúčové aplikácie patria najmä operačné systémy počítačov, s ktorými 

organizácia pracuje. Tieto systémy sú od značky Microsoft, nie sú štandardizované na 

jeden systém, ale pouţíva sa viacero verzií systémov – XP, Millenium, Vista, 7 alebo 8. 

Firma vyuţíva aj samostatnú databázu, v ktorej sú uloţené údaje o zákazníkoch, tieţ 

údaje o zamestnancoch, ich ubytovaní, ktoré tieţ z veľkej časti poskytuje. Na 

účtovníctvo sa vyuţíva pouţitie kancelárskeho balíka MS Office a tieţ papierová forma 

uchovávania informácií. 

 

Podporné aplikácie/produkty 

Firma pouţíva na účely vytvárania vlastných aplikácií nástroj Visual Basic, ktorý sa ale 

nachádza v kancelárskom balíku MS Office. Taktieţ na minoritné opravy kódu a pod. 

vyuţíva software, ktorý je freeware – PSPad. Taktieţ pouţíva na podporu software, 

ktorý slúţi na video komunikáciu – je to Skype. Do tejto skupiny sú zaradené tieţ 

aplikácie vyuţívané na zdieľanie materiálov medzi uţívateľmi. Vyuţívajú sa ako 

interné, tak aj externé metódy – ako napríklad Dropbox. (27) 

 

3.4 Záver analýzy problému 

Kapitola analýzy problému si kladie za ciel najmä zhodnotiť slabé stránky analyzovanej 

organizácie, tieţ upriamiť pozornosť na oblasti, ktoré si vyţadujú zlepšenie, alebo 

inováciu. Analýzy, ktoré boli vykonané zistili určité závery, ktoré sa v mnohých 

častiach rovnajú. Táto kapitola logicky vyúsťuje ako zdroj informácií, ktoré sú potrebné 

pre nasledujúcu kapitolu – vlastné návrhy riešení.  

 

Ako jeden z najväčších nedostatkov je práve fakt, ţe si firma neuvedomuje 

významnosť informačných technológií a existencie informačnej stratégie pre 

efektívne existovanie spoločnosti. Firma disponuje IT oddelením, ktoré je 

poddimenzované v rámci firemnej organizačnej štruktúry. Chýba aj zodpovedný 
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manaţér – CIO. Firme chýba riadenie komunikácie so zákazníkmi a tieţ systém (CRM, 

alebo ERP), ktorý by dokázal toto zefektívniť. Bolo zistené, ţe firemná komunikácia je 

neefektívna, nie je určený jednotný štandardizovaný komunikačný kanál. Taktieţ 

riadenie podnikových procesov je náhodné, nemá predpísanú štruktúru. Toto vytvára 

časové straty, nakoľko sa musí firma zaoberať kaţdým riešením zvlášť. Zároveň 

s novým informačným systémom by sa malo zaviesť systematické zaškoľovanie 

a preškoľovanie zamestnancov, ktorí pracujú s informačnými technológiami. Tieţ sú 

nevyhnutné úpravy na zvýšenie zabezpečenia a zálohovania podnikových informácií 

a dát. Zároveň, strategicky dôleţitý MS Office by mal byť nahradený novým 

informačným systémom, ktorý bude schopnejšie, integrovanejšie a efektívnejšie 

poskytovať podporu naprieč celou organizáciou a tento momentálny produkt by mal byť 

v rámci McFarlanovho aplikačného portfólia do skupiny podporných aplikácií. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Táto kapitola je oporná časť celej práce. Ako podklad a zdroj informácií slúţi 

predchádzajúca kapitola, najmä jej záver. V ňom sú určené východiská pre novú 

informačnú stratégiu firmy. Tá sa bude zaoberať prínosmi nového informačného 

systému, jeho špecifikáciou, zlepšovaním a definovaním firemných procesov, ktoré 

zahŕňajú napríklad dôleţité pravidelné zálohovanie dát. Taktieţ bude nadefinovaná 

pozmenená modifikovaná organizačná štruktúra, v ktorej bude zahrnuté oddelenie IT, 

ktoré bude mať väčšie právomoci, osobu zodpovednú za riadenie tohto oddelenia –CIO. 

Ako nemenej podstatná kapitola je finančné a ekonomické zhodnotenie zavedenia 

kompletnej informačnej stratégie. Je zrejmé, ţe návratnosť investície práve v oblasti 

informačných systémov je ťaţko vyčísliteľná. Je preto potrebné predpokladať, ţe 

investície v oblasti IT budú viditeľné kladne naprieč celou organizáciou. 

 

4.1 Špecializácia cieľov informačného systému 

Pri zavádzaní informačnej stratégie je skúmanie efektívnosti informačného systému 

veľmi podstatné. V prípade analyzovanej organizácie, ktorá nedisponuje adekvátnym 

informačným systémom je výber nového informačného systému esenciálny. Na výber 

informačného systému, ktorý organizácii vyhovuje najviac, je potrebné stanoviť 

a špecifikovať ciele a podmienky, ktoré musí daný výrobca / konkrétny informačný 

systém spĺňať.  

 

Prínos informačného systému zasiahne aj organizačnú štruktúru organizácie, nakoľko 

jednou z podmienok výberu informačného systému je práve podpora Customer 

Relationship Managementu, ktorá je jedna z hlavných podmienok na systém. Táto 

zmena podmieni vytvorenie novej organizačnej časti, ktorá bude zodpovedná práve za 

udrţiavanie kladných stykov so zákazníkmi organizácie a tieţ za získavanie nových 

zákazníkov. 

 

Organizácia potrebuje denne vypĺňať a pripravovať formuláre a reporty, ktoré nie je 

moţné zadávať priamo do informačného systému, nakoľko sú vytvárané a vypĺňané 
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často v teréne, bez moţnosti prístupu k informačným technológiám. Taktieţ je vhodné, 

aby bol systém schopný tieto spísané a vyhotovené dokumenty a reporty triediť, 

analyzovať a vyhľadávať. Pri veľkom vozovom parku organizácie, ktorý sa neustále 

mení a je v počte vyššom ako 100 motorových vozidiel, tlak na šetrenie finančných 

prostriedkov je vyvíjaný aj pre túto časť organizácie. Kontrola nad polohou vozidiel, 

záznamami do knihy jázd, vyhodnocovaním a porovnávaním jednotlivých výsledkov 

ohľadom pouţívania vozidiel prinesie do podniku prísnejšie podmienky uţívania 

motorových vozidiel a s tým aj šetrenie finančných prostriedkov. 

 

Organizácia, ktorá disponuje počas sezóny v špičke 1500 zamestnancami, potrebuje 

nevyhnutne systematicky riadenú mzdovú politiku a zaznamenávanie odpracovaných 

hodín pracovníkov, s tým spojené kalkulácie a personalistiku pre vedenie záznamov 

o všetkých zamestnancoch. Tým sa odstráni aj duplicita práce, ktorá je tvorená často pri 

prijímaní nových zamestnancov – najmä sezónnych. Tieţ sa odstráni duplicita práce pri 

vyhotoveniach nových obchodných prípadov s novými zákazníkmi. Finančné 

a nákladové účtovníctvo spolu s bankovými operáciami sú ţelaným základným 

jadrom väčšiny informačných systémov
1
. Firma pôsobí zatiaľ len v USA, ale mnoţstvo 

jej pracovníkov pochádza z iných krajín, z toho vyplýva potreba, aby informačný 

systém bol schopný pracovať aj s inými menami, ako je dolár. 

 

Pri väčšine stredných a väčších firiem, aj v tejto organizácii má manaţment posledné 

slovo pri strategickom rozhodovaní. Toto rozhodovanie v mnohých prípadoch závaţne 

ovplyvní celú organizáciu a je preto nevyhnutné, aby to organizáciu neovplyvnilo 

negatívne. Manaţérske znalosti sú silnejšie a efektívnejšie vyuţívané, ak sú 

podporované aplikáciou, alebo časťou aplikácie na tieto úkony uspôsobenou. V prípade 

informačných systémov sa jedná o MIS – informačný systém pre manaţérske riadenie. 

 

Ostatné poţiadavky, tieţ dôleţité, ale nie nevyhnutné, sú napríklad riadenie obchodného 

oddelenia, zahraničný obchod, podpora čiarových kódov, nákup, riadenie projektov, 

servis a údrţba, doprava, controlling, manaţment akosti, workflow, alebo business 

intelligence.  

                                                 

1
 Do úvahy sa berú riešenia ERP pre sféru podnikania, ktorá sa zaoberá sluţbami. 



87 

 

 

Proces vyhodnotenia 

Kaţdej špecifikácii cieľa je priradená hodnota v rozsahu  0 – 1 podľa dôleţitosti. Tieto 

čísla sú priradené daným informačným systémom, z ktorých sa uskutoční následne uţší 

výber. Ten bude vyhodnotený na základe funkcie, ktorá vyhodnotí priemernú 

„známku“, alebo skóre, ktoré bude smerodajné pre potrebu podniku. Vyššie skóre bude 

znamenať vyššiu potrebu pre danú organizáciu. Ak je niektorá z vlastností systému 

riešená pomocou inej aplikácie výrobcu a nie je uvedená v základnom balíku, hodnota 

dôleţitosti bude vynásobená koeficientom 0,5, ktorý prínos zníţi na polovicu plnej 

hodnoty. Ak sa modul nenachádza ani v portfóliu výrobcu, ale je umoţnené prepojiť ho 

na interface iného výrobcu, bude hodnota zníţená na štvrtinu, a to vynásobením 

dôleţitosti s koeficientom 0,25. Cena informačného systému je posudzovaná zvlášť, 

nakoľko cena produktu nie je a nemala by byť zásadne smerodajný údaj, ktorý 

napomôţe pri výbere vhodného informačného systému. Navyše, analyzovaná firma 

vykazuje kladný cash-flow a je finančne zdravá a z toho dôvodu nie je cena ten 

parameter, ktorý by bol smerodajný pri výbere informačného systému. Esenciálna 

vlastnosť systému je kompatibilita s operačným systémom Windows a databázovým 

systémom MSSQL. 

 

Poţiadavka Dôleţitosť Poţiadavka Dôleţitosť 

Finančné účtovníctvo 0.8 Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi 0.95 

Nákladové účtovníctvo 0.6 Zahraničný obchod 0.3 

Bankové operácie 0.4 Zmluvy 0.65 

MIS 0.8 Podpora čiarových kódov 0.3 

Riadenie obchodníkov 0.3 Nákup 0.35 

Personalistika 0.6 Doprava 0.35 

Mzdy 0.75 Controlling 0.4 

Riadenie projektov 0.4 Management akosti 0.2 

Kalkulácie 0.4 Generátor formulárov a reportov 0.75 

Servis a údržba 0.45 DMS - document management 0.85 

Workflow 0.55 Business Inteligence 0.5 

Podpora knihy jázd 0.6   

Tab. 14: Priradenie hodnôt dôleţitosti jednotlivým poţiadavkám informačného systému. 

(Zdroj: autor) 
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Do úzkeho výberu boli vybrané riešenia systémov pre stredne veľké podniky so 

zameraním na sluţby. Tento výber je dôleţitý najmä z dôvodu, ţe je vysoký 

predpoklad, ţe budú podporovať, alebo obsahovať práve čo najviac modulov a častí, 

ktoré organizácia vyţaduje. Do tohto výberu sa dostali produkty od spoločností Oracle,  

SAP, Arbes, Microsoft a NetSuite. Jedná sa o riešenia podporované celosvetovo. 

 

4.1.1 Návrh na výber informačného systému 

Na základe poţiadaviek uvedených v Tab. 14 boli vybrané najvhodnejšie informačné 

systémy. Firmy, ktoré disponujú týmito riešeniami boli vybrané najmä pre ich zázemie 

a kvalitu. Firmy pôsobia na celosvetovom trhu. Pri veľkosti analyzovanej organizácie je 

vhodné mať záruku kvality v podobe silného implementačného partnera. Kaţdému 

z kandidátov boli od autora zaslané špecifikácie firmy. Tieto špecifikácie obsahovali 

veľkosť firmy, počet pracovníkov celkovo, počet pracovníkov, ktorí majú vyuţívať 

sluţby informačného systému, sektor v ktorom firma pôsobí a základné, esenciálne 

parametre, ktoré firma vyţaduje. Na základe týchto poţiadaviek boli vybrané produkty, 

ktoré sa líšili v prevedení – jedná sa o ERP, aj CRM riešenia. Taktieţ riešenia sú rôzne 

– na výber sú systému na báze Cloud Computingu a tieţ riešenia pevné, integrované 

priamo do firmy. 

 

ERP Oracle 

Riešenie od firmy Oracle pre stredne veľké firmy dokáţe podľa slov výrobcu poskytnúť 

komplexné riešenie na poţiadavky z manaţérskeho a tieţ procesného uţívateľského 

pohľadu. Taktieţ umoţňuje akcelerovanú implementáciu, ktorá má trvať podstatne 

kratšie ako je zauţívané pri riešeniach takéhoto typu. Toto riešenie je schopné pracovať 

pod operačnými systémami Windows, Unix, Linux a AS400 a s databázami Oracle, 

DB2, Microsoft SQL. Dá sa teda povedať, ţe pri implementácii je malé riziko toho, ţe 

by informačný systém nedokázal komunikovať s iným HW, alebo SW. V cene daného 

informačného systému je zahrnuté aj školenie pracovníkov, ktorí budú vybraný 

informačný systém pouţívať. (28) 
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Poţiadavka Obsahuje / neobsahuje Hodnota 

Finančné účtovníctvo obsahuje 0.8 

Nákladové účtovníctvo obsahuje 0.6 

Bankové operácie iná aplikácia výrobcu 0.2 

MIS obsahuje 0.8 

Riadenie obchodníkov obsahuje 0.3 

Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi obsahuje 0.95 

Zahraničný obchod obsahuje 0.3 

Zmluvy obsahuje 0.65 

Podpora čiarových kódov obsahuje 0.3 

Nákup obsahuje 0.35 

Personalistika obsahuje 0.6 

Mzdy interface na iného výrobcu 0.1875 

Riadenie projektov obsahuje 0.4 

Kalkulácie obsahuje 0.4 

Servis a údržba obsahuje 0.45 

Doprava obsahuje 0.35 

Controlling obsahuje 0.4 

Management akosti obsahuje 0.2 

Generátor formulárov a reportov obsahuje 0.75 

DMS - document management obsahuje 0.85 

Workflow obsahuje 0.55 

Business Inteligence obsahuje 0.5 

Podpora knihy jázd neobsahuje 0 

OS Windows, Unix, Linux, 

AS400 

1 

DB Oracle, DB2, Microsoft SQL 1 

Výsledné skóre  0.5155 

Tab. 15: Detaily riešenia informačného systému ERP Oracle. (Zdroj: (28)) 

 

CRM SAP Cloud  

Firma, ktorá z veľkej časti určuje vývoj na poli informačných systémov navrhla dve 

moţné riešenia pre stredný podnik, ktorý vykonáva svoj zámer v sektore sluţieb. 

V tomto prípade sa jedná o Customer Relationship Management riešenie, ktoré v sebe 

zahŕňa marketing a sledovanie predaja produktov, vedenie kontraktov a servisov, servis 

a zákaznícku podporu, riadenie databázy a mnoţstvo rôznych iných funkcií spojených 

so zákazníckou podporou. Firma SAP taktieţ podporuje zrýchlenú implementáciu 

svojich produktov, ktorá je navyše zrýchlená tým, ţe tento produkt je riešený formou 

Cloud Computingu. (29) 
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Poţiadavka Obsahuje / neobsahuje Hodnota 

Finančné účtovníctvo obsahuje 0.8 

Nákladové účtovníctvo obsahuje 0.6 

Bankové operácie obsahuje 0.4 

MIS neobsahuje 0 

Riadenie obchodníkov obsahuje 0.3 

Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi obsahuje 0.95 

Zahraničný obchod neobsahuje 0 

Zmluvy obsahuje 0.65 

Podpora čiarových kódov neobsahuje 0 

Nákup obsahuje 0.35 

Personalistika obsahuje 0.6 

Mzdy obsahuje 0.75 

Riadenie projektov obsahuje 0.4 

Kalkulácie obsahuje 0.4 

Servis a údržba neobsahuje 0 

Doprava obsahuje 0.35 

Controlling obsahuje 0.4 

Management akosti obsahuje 0.2 

Generátor formulárov a reportov obsahuje 0.75 

DMS - document management obsahuje 0.85 

Workflow neobsahuje 0 

Business Inteligence obsahuje 0.5 

Podpora knihy jázd obsahuje 0.6 

OS Windows, Unix, Linux, 

AS400 

1 

DB Oracle, DB2, Microsoft SQL 1 

Výsledné skóre  0.474 

Tab. 16: Detaily riešenia informačného systému CRM SAP Cloud. (Zdroj: (29)) 

 

ERP Microsoft Dynamics AX 

Svetoznámy hráč, ktorého produkty pouţíva mnoho popredných svetových korporácií 

odporúča svoje ERP riešenie typu AX, ktoré je špecializované na špecifické odvetvia. 

Podľa slov výrobcu obsahuje rozsiahle jadro ERP funkcionality pre finančné riadenie 

a pre manaţment ľudských zdrojov. Zvyšné funkcie sa prispôsobujú segmentu, 

v ktorom zákaznícka firma podniká. Zároveň je ľahké napojiť na toto riešenie v prípade 

núdze aj riešenia CRM, alebo SCM, ktoré rovnako Microsoft ponúka. Zároveň 

s implementáciou je dodané aj školenie pracovníkov na prácu s informačným 

systémom. (30) 
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Poţiadavka Obsahuje / neobsahuje Hodnota 

Finančné účtovníctvo obsahuje 0.8 

Nákladové účtovníctvo obsahuje 0.6 

Bankové operácie obsahuje 0.4 

MIS obsahuje 0.8 

Riadenie obchodníkov obsahuje 0.3 

Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi obsahuje 0.95 

Zahraničný obchod obsahuje 0.3 

Zmluvy obsahuje 0.65 

Podpora čiarových kódov obsahuje 0.3 

Nákup obsahuje 0.35 

Personalistika obsahuje 0.6 

Mzdy interface na iného výrobcu 0.1875 

Riadenie projektov obsahuje 0.4 

Kalkulácie obsahuje 0.4 

Servis a údržba obsahuje 0.45 

Doprava obsahuje 0.35 

Controlling obsahuje 0.4 

Management akosti obsahuje 0.2 

Generátor formulárov a reportov obsahuje 0.75 

DMS - document management obsahuje 0.85 

Workflow obsahuje 0.55 

Business Inteligence obsahuje 0.5 

Podpora knihy jázd obsahuje 0.6 

OS Windows 1 

DB Microsoft SQL 1 

Výsledné skóre  0.5475 

Tab. 17: Detaily riešenia informačného systému ERP Microsoft Dynamics AX. (Zdroj: 

(30)) 

 

ERP NetSuite Cloud 

Riešenie od NetSuite poskytuje zázemie firmy, ktorá v oblasti Cloud Computingu 

zastáva popredné svetové priečky. Riešenie je veľmi prispôsobivé na moderné 

technológie, najmä na mobilné technológie. Cenovo sa dostáva toto riešenie silne nad 

priemer zvyšných riešení a poskytuje podľa výrobcu dokonalo vyladené a kompletné 

webové rozhranie, v ktorom okrem základu ERP sú aj prvky CRM a SCM, alebo 

skladového manaţmentu. (31) 
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Poţiadavka Obsahuje / neobsahuje Hodnota 

Finančné účtovníctvo obsahuje 0.8 

Nákladové účtovníctvo obsahuje 0.6 

Bankové operácie obsahuje 0.4 

MIS neobsahuje 0 

Riadenie obchodníkov obsahuje 0.3 

Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi obsahuje 0.95 

Zahraničný obchod obsahuje 0.3 

Zmluvy neobsahuje 0 

Podpora čiarových kódov neobsahuje 0 

Nákup neobsahuje 0 

Personalistika obsahuje 0.6 

Mzdy obsahuje 0.75 

Riadenie projektov neobsahuje 0 

Kalkulácie obsahuje 0.4 

Servis a údržba neobsahuje 0 

Doprava neobsahuje 0 

Controlling neobsahuje 0 

Management akosti neobsahuje 0 

Generátor formulárov a reportov obsahuje 0.75 

DMS - document management obsahuje 0.85 

Workflow obsahuje 0.55 

Business Inteligence neobsahuje 0 

Podpora knihy jázd obsahuje 0.6 

OS Windows, Linux 1 

DB Oracle, Microsoft SQL 1 

Výsledné skóre  0.394 

Tab. 18: Detaily riešenia informačného systému ERP NetSuite Cloud. (Zdroj: (31)) 

 

ERP SAP Business All-In-One 

Druhé riešenie od firmy SAP je komplexné riešenie, ktoré napovedá aj názvom All-In-

One, čo by sa dalo preloţiť ako „všetko v jednom“. Toto riešenie ponúka kompletné 

a plne integrované jadro ERP uspôsobené najmä na podnikanie v oblasti sluţieb, ale aj 

v iných oblastiach. Zároveň okrem jadra ERP poskytuje aj základné sluţby SCM 

a CRM, taktieţ sa v riešení nachádza aj modul BI, ktorý dokáţe byť nápomocný pri 

strategickom riadení firmy. Veľmi vyvinuté je aj MIS. Zároveň s perfektnou 

funkčnosťou si riešenie ţiada aj väčšie náklady, ale v nich zahŕňa veľké mnoţstvo 

sluţieb, ako pravidelné tréningy, školenia, opravy a podobne. (29) 
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Poţiadavka Obsahuje / neobsahuje Hodnota 

Finančné účtovníctvo obsahuje 0.8 

Nákladové účtovníctvo obsahuje 0.6 

Bankové operácie obsahuje 0.4 

MIS obsahuje 0.8 

Riadenie obchodníkov obsahuje 0.3 

Riadenie a podpora vzťahov so zákazníkmi obsahuje 0.95 

Zahraničný obchod obsahuje 0.3 

Zmluvy obsahuje 0.65 

Podpora čiarových kódov obsahuje 0.3 

Nákup obsahuje 0.35 

Personalistika obsahuje 0.6 

Mzdy obsahuje 0.75 

Riadenie projektov obsahuje 0.4 

Kalkulácie obsahuje 0.4 

Servis a údržba obsahuje 0.45 

Doprava obsahuje 0.35 

Controlling obsahuje 0.4 

Management akosti obsahuje 0.2 

Generátor formulárov a reportov obsahuje 0.75 

DMS - document management obsahuje 0.85 

Workflow obsahuje 0.55 

Business Inteligence obsahuje 0.5 

Podpora knihy jázd obsahuje 0.6 

OS Windows, Unix, Linux, 

AS400 

1 

DB Oracle, DB2, Microsoft SQL 1 

Výsledné skóre  0.57 

Tab. 19: Detaily riešenia informačného systému ERP SAP All-In-One. (Zdroj: (29)) 

 

Výsledné porovnanie jednotlivých informačných systémov 

Na základe vyššie uvedených tabuliek boli dané výsledné hodnoty do grafu na jasné 

zobrazenie toho, ktorý systém poţiadavkami jasne kopíruje víziu zákazníckej 

organizácie – firmy HSP. V uţšom výbere sa ocitajú riešenia firiem Oracle, Microsoft 

a SAP. Pre všetky tieto produkty platí, ţe nie sú riešené cez Cloudové technológie. Pri 

tomto porovnaní a výbere do uţšieho kola výberu nie je smerodajným parametrom cena 

riešenia. Ak by sa faktor ceny bral silne do úvahy, mohlo by to firme v neskorších 

fázach pôsobiť viac problémov ako úţitku. Je preto dôleţité ţe systém v prvom rade 

spĺňa poţiadavky zákazníckej firmy na funkčnosť.  
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Graf 6: Výsledné porovnanie informačných systémov s poţiadavkami firmy. (Zdroj: 

autor) 

 

4.1.2 Výber informačného systému 

Na základe predchádzajúcej kapitoly sú vo finálnom výbere zvaţované tri informačné 

systémy. Jedná sa o ERP Oracle, ERP Microsoft Dynamics AX a ERP SAP Business 

All-In-One. Jedná sa o finančne náročnejšie riešenia. Nakoľko je popisovaná firma 

v dobrom ekonomickom a finančnom zdraví, nie je to pre manaţment prekáţkou 

investovať nemalé finančné prostriedky aj do ekonomicky náročnejších riešení. 

Predpokladá sa, ţe ak vo firme nie je funkčný informačný systém, alebo je nedokonalý, 

zavedením nového sa získajú nové a nadmerné kapacity a uvoľní sa mnoţstvo ľudských 

hodín pre posilnenie fungovania firmy.  

 

Cenová kalkulácia 

Najprehľadnejšie je podanie kalkulácie na obdobie po takú dobu, počas ktorej sa 

predpokladá ţe bude systém plne vyuţitý a nebude potrebné nijak radikálne meniť, 

alebo dopĺňať funkcionalitu vybraného systému. Pri riešeniach zvoleného typu 

a veľkosti sa predpokladá, ţe toto obdobie bude 5 rokov. Oracle, Microsoft a aj SAP 

poskytujú spektrálne podobné štýly zavedenia systému do prevádzky, školenia a tieţ 
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servisné podmienky, tak sa dá predpokladať, ţe výsledná suma všetkých troch riešení 

zodpovedá identickým sluţbám a servisu. (28) (29) (30) 

 

Informačný systém Kalkulácia na 5 rokov (USD) 

ERP Oracle $975,000 

ERP Microsoft Dynamics AX  $1,750,000 

ERP SAP Business All-In-One $1,000,000 

Tab. 20: Kalkulácia nákladov na zavedenie a prevádzku IS na 5 rokov. (Zdroj: autor) 

 

Táto kalkulácia je internou kalkuláciou kaţdej z firiem, ktoré by boli schopné tieto 

informačné systémy poskytnúť. Forma kalkulácie je TCO (Total Cost of Ownership). 

Zároveň je nevyhnutné poznamenať, ţe dané kalkulácie sú orientačné a vţdy sa líšia 

konkrétnymi prípadmi a ich konkrétna výška je daná aţ po konzultáciách firmy 

obstarávateľskej so zadávateľskou a vzájomnou dohodou. 

 

Výber informačného systému 

Na základe predošlého výskumu systém ERP SAP Business All-In-One poskytoval 

všetky poţiadavky vychádzajúce z analýz. Zvyšné dva systémy obsahovali iba väčšinu 

z poţiadaviek, ktoré boli na informačný systém vyhodnotené. Uprednostnený je systém 

od firmy SAP aj pretoţe poskytuje plnú kompatibilitu s rôznymi informačnými 

systémami a databázovými enginami. Toto nespĺňalo riešenie od Microsoftu, ktoré bolo 

uspôsobené len na formáty a systémy z ich vlastnej produkcie. Predpokladá sa, ţe 

informačný systém ERP SAP Business All-In-One najlepšie spĺňa poţiadavky firmy, 

ktoré boli vyhotovené vnútropodnikovými analýzami a analýzami vonkajšieho 

prostredia firmy. Nový IS pomôţe v dosahovaní a napĺňaní firemných podnikových 

strategických cieľov a bude základným kameňom v informačnej stratégii firmy. 

 

4.2 Návrh nutných zmien v organizácii 

So zavedením informačnej stratégie je okrem zavedenia nového informačného systému 

nesmierne dôleţité zaviesť aj zmeny v organizácii. Jedná sa o zmeny v štruktúre firmy, 

alebo zmeny technologického rázu, ktoré sa netýkajú priamo informačného systému. 

Prípadne sa dá uvaţovať o prepojení informačného systému s modulmi, ktoré ho 
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dopĺňajú. Tieto zmeny by mali dopomôcť dosiahnuť priblíţenie sa informačnej stratégie 

k cieľom stratégie podnikovej. 

 

4.2.1 Návrh organizačných zmien 

Jedna z nevyhnutných zmien v organizácii je pozmenenie organizačnej štruktúry. 

S príchodom nového informačného systému, ktorý bude spĺňať poţiadavky firmy bude 

nevyhnutné zriadiť vo firme oddelenie, ktoré bude primárne zodpovedné za 

komunikáciu so zákazníkmi a okamţité riešenie problémov, ktoré v tomto smere môţu 

nastať. Toto oddelenie bude disponovať osobou, ktorá sa bude zodpovedať priamo 

viceprezidentovi firmy. 

 

Obr. 8: Pozmenená organizačná štruktúra firmy (Zdroj: autor) 

 

Táto zmena si vyţiada organizačné zmeny, konkrétne vytvorenie nového útvaru 

a zodpovedných osôb. Zamestnanci nových útvarov môţu byť alokovaní z iných 

štruktúr firmy, alebo môţe byť začaté výberové konanie na nové pozície. Zvyšné časti 

firmy nebudú prechádzať ţiadnou organizačnou transformáciou, pretoţe to nie je 

nevyhnutné a narušilo by to plynulý chod organizácie. Zavedenie kompletne nového 
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oddelenia prinesie firme kvalitnejšie a trvácnejšie vzťahy so zákazníkmi. Zvýši sa tak aj 

efektívnosť zamestnancov, najmä vrcholového vedenia, ktoré je momentálne 

zodpovedné za komunikáciu so zákazníkom a uchovávanie vzťahu s ním. To zamedzuje 

vrcholovému manaţmentu dostatočne venovať pozornosť pri dôleţitých strategických 

otázkach a rozhodnutiach.  

 

4.2.2 Návrh technických zmien 

Vnútropodnikové zmeny ovplyvnia okrem organizačnej štruktúry aj technickú oblasť 

firmy. Esenciálne bude jasné definovanie pravidiel, zavedenie procesného riadenia do 

oblastí firmy, kde chýba. V tejto podkapitole je definovaných 7 základných bodov, 

ktoré napomôţu zefektívneniu a zrýchleniu práce v celom podniku. 

 

Aktualizovaná webová prezentácia 

Firma mala v minulosti viac rokov po sebe webovú prezentáciu, ktorá pôsobila 

amatérsky a neprofesionálne. Tento stav sa zlepšil a webová prezentácia firmy má 

moderný a profesionálny vzhľad a je prehľadná, avšak aktualizácie na webe prebiehajú 

maximálne raz do roka. Je potrebné vyvíjať aktivitu, ktorá bude jasne viditeľná 

a dôleţité zmeny, o ktorých by mala verejnosť vedieť, by mali byť uverejňované na 

webe do týţdňa od zmeny / aktuality. Pomôţe to nielen pri vyhľadávaní firmy 

v prehliadačoch – SEO (Search Engine Optimalization), ale aj pre PR (Public Relations) 

firmy. Tento krok je dôleţitý najmä z dôvodu, ţe veľakrát je prvý kontakt s 

potenciálnym zákazníkom uskutočnený práve cez webové rozhranie a webovú 

prezentáciu firmy. Taktieţ bude vhodné uspôsobiť webovú stránku firmy aj na mobilné 

zariadenia, nakoľko tento trend je na vzostupe a očakáva sa, ţe v najbliţšom období 

bude mobilná komunikácia prevaţovať nad klasickou – cez stolné počítače a laptopy. 

 

Monitorovanie motorových vozidiel 

Pre manaţment nie je jasné, na aké všetky účely sú firemné autá vyuţívané. Mnoţia sa 

ale hlásenia, ţe okrem firemných účelov sú autá vyuţívané aj na súkromné účely. To 

avšak môţe plytvať firemné financie a to z dôvodu, ţe palivo pre autá je preplácané 

zamestnancovi, ktorý je za auto zodpovedný. Ak zamestnanec disponuje sluţobným 

autom, je nevhodné aby ho pouţíval na svoje súkromné účely – napr. na výlety, pri 
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ktorých môţe uraziť stovky kilometrov a následne si nechať preplatiť náklady od firmy. 

Ak firma takto poskytuje viac ako 100 áut, dá sa predpokladať, ţe tým stráca nemalé 

finančné prostriedky. Preto je navrhované, aby boli všetky autá zaopatrené GPS 

snímačom, ktorý dokáţe lokalizovať polohu auta. Tieto GPS snímače sú brané ako 

jednorazová investícia, ktorá prinesie firme ušetrenie nemalých prostriedkov 

v budúcnosti. Zakúpený prístroj bude schopný na poţiadavku vyslať údaj o svojej 

pozícii a jeho hlavná funkcia bude snímať a uchovávať svoju polohu a tá bude ľahko 

exportovateľná do počítača, kde sa bude môcť vyhodnotiť. Takéto kontroly zabránia vo 

veľkej miere nadmernému a nepotrebnému pouţívaniu motorových vozidiel určených 

pre firemné účely. (32) 

 

Firma SPY CHEST ponúka riešenie vyššie popisovaného zariadenia. Cena tohto 

zariadenia je 109 dolárov za kus. Pri predpoklade, ţe firma disponuje 150 takýmito 

autami, na ktoré má záujem umiestniť svoje prístroje, celkový náklad predstavuje 

16.350 USD. Ukazuje tak táto tabuľka: 

 

Cena / kus 150 kusov 

109 $16,350 

Tab. 21: Kalkulácia nákladov na nákup 150 kusov GPS snímača (Zdroj: autor) 

 

 

Obr. 9: GPS Tracker od firmy SPY CHEST. (Zdroj: (32)) 

 

Cena litra benzínu je zvyčajne 1 dolár a priemer priemerných spotrieb áut je 6 litrov na 

100 kilometrov, teda náklady na 100km jazdy sú pribliţne 6 dolárov. Väčšina 

zamestnancov, ktorí disponujú firemným autom sú sezónni zamestnanci, ktorí ho chcú 
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vyuţívať hlavne na súkromné účely, resp. na výlety. Zo skúseností sa predpokladá, ţe 

počas štyroch mesiacov, keď prebieha letná sezóna a firma dosahuje najväčšie počty 

zamestnancov, kaţdý z týchto zamestnancov vlastniacich auto pôjde na výlet minimálne 

5x. Lokality, ktoré sú obľúbenými návštevníckymi lokalitami sú lokality uvedené 

v tabuľke: 

 

Vytipované lokality vzdialenosť x2 

Ocean City 460 km 

Niagara Falls 1280 km 

Virginia Beach 668 km 

New York 732 km 

Philadelphia 456 km 

Priemer/cesta 720 km 

Priemer/sezóna 3600 km 

Tab. 22: Výpočet predpokladanej vzdialenosti, ktorú absolvuje auto za sezónu na 

súkromné účely. (Zdroj: autor) 

 

Ak sa bude predpokladať, ţe nie všetci zamestnanci jednajú podľa priloţenej schémy 

a bude sa usudzovať, ţe len 2/3 zamestnancov budú zneuţívať auto na súkromné účely, 

dá sa jednoducho vypočítať, ţe extra náklady firmy na zamestnanca budú 215 USD. 

Suma nákladov za všetkých zamestnancov, ktorí pouţívajú firemné auto na súkromné 

účely (2/3 zamestnancov, teda 100) sa teda rovná sume 21.576 USD za jednu sezónu. 

Pri pribliţnej kalkulácii na 5 sezón idúcich po sebe sa toto číslo šplhá k sume 108.000 

USD, ktoré firma vynakladá na súkromné účely zamestnancov.  

 

Return on Investment  Náklady (5 rokov) 

Vynaloţené náklady (brutto) $16,350 

Ušetrené náklady (brutto) $108,000 

ROI 760.55% 

Tab. 23: Zhodnotenie prínosu zavedenia GPS zariadenia metódou ROI. (Zdroj: autor) 

 

Finančný prínos monitorovania motorových vozidiel je značný, firme šetrí nemalé 

peňaţné prostriedky. Predpokladá sa, ţe táto metóda nie je úplne presná, nakoľko sa 

nedá presne bez monitorovania vozidiel v súčasnosti povedať, do akej miery sú 

plytvané finančné prostriedky firmy na súkromné účely. Avšak fenomén tohto typu je 
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vo firme jednoznačný a jeho odbúranie je potrebné pre konsolidáciu financií vo firme. 

Navyše, pri nadmernom pouţívaní sa motorové vozidlo opotrebuje, čo nebolo zarátané 

v kalkulácii z dôvodu komplikovanosti prevedenia výpočtu. Tieţ sa predpokladá 

zvyšovanie kapacít s expanziou firmy, teda bude vhodné, ak táto technická zmena bude 

vykonaná v čo najkratšom čase.  

 

Monitorovanie zamestnancov 

Radoví sezónni zamestnanci – plavčíci sú povinní do zamestnania prísť minimálne 15 

minút pred otvorením bazéna a opustiť bazén aţ po zatváracej hodine. Ak by sa stala 

situácia, ţe by zamestnanec neprišiel načas, alebo by odišiel skôr a toto konanie by sa 

dotklo zákazníka, alebo by v čase neprítomnosti bola vykonávaná kontrola vládnymi 

orgánmi
2
, mohlo by to viesť aţ k pokute, alebo zatvoreniu bazéna. Preto je povinné 

posilniť motiváciu plavčíka byť na mieste výkonu práce presne načas. Momentálne je 

v platnosti len papierová evidencia odpracovaných hodín, ktoré si sám plavčík vypĺňa. 

Pri počte vyše 1500 zamestnancov je pritom moţné, ţe sa údaje o odpracovaných 

hodinách chybne spočítajú, alebo vyhodnotia. Preto je navrhované riešenie, ktoré 

zabezpečí bezproblémové a neomylné počítanie odpracovaných hodín a zároveň 

motivuje zamestnancov na skoré príchody na pracovisko a odchody aţ po oficiálnom 

zatvorení ich pracoviska. 

 

Riešenie Time Tracker 365 (Clock-In Clock-Out) je priamo určené a vyvinuté pre 

spoločnosti v oblasti manaţmentu verejných bazénov. Na kaţdom bazéne sa nachádza 

pohotovostný telefón, ktorý musí byť vţdy zapnutý a funkčný. Pomocou tohto telefónu 

a unikátneho PIN kódu sa zamestnanec zahlási na dané číslo a na konci svojej pracovnej 

doby aj odhlási. Táto sluţba je outsourcovaná, teda sa za ňu platí tak, ako ju firma 

vyuţíva. Firma si môţe sťahovať záznamy o príchodoch a odchodoch svojich 

zamestnancov a jednoducho ich môţe exportovať v mnoţstve formátov, ktoré sú 

podporované novým informačným systémom a tieto údaje môţu ísť priamo do 

                                                 

2
 Swimming Pool and Spa Association, Inc – vykonáva zdravotnú a bezpečnostnú 

kontrolu na všetkých verejných bazénoch minimálne raz za sezónu. Je to najvyššia 

autorita, ktorá určuje nezávadnosť bazéna pre zákazníkov. 



101 

 

mzdového oddelenia. Teda tu sa poukazuje na ďalší prínos, ktorý je v zmysle šetrenia 

času v mzdovom/finančnom oddelení a v uľahčení práce zamestnancov tohto oddelenia. 

 

Druh nákladu Poplatok 

paušálny poplatok / mesiac $9.99 

Paušálny poplatok / 5 rokov $599.40 

poplatok za sluţbu / hovor $0.07 

poplatok za zamestnanca / sezóna $14 

poplatok za všetkých plavčíkov / sezóna $21,000 

poplatok za plavčíkov / 5 sezón $105,000 

poplatok za plavčíkov mimo sezóny / 5 rokov $23,100 

poplatky celkom $128,699 

Tab. 24: Náklady na zavedenie sluţby Clock-In Clock-Out. (Zdroj: (33) (34)) 

 

Toto riešenie má ťaţko kalkulovateľné finančné prínosy. Tie budú premietnuté do 

efektivity celého podniku odstránením duplicity práce, mnoţstva papierovania 

a ušetrením času finančného oddelenia. Tieţ motivuje zamestnancov striktne dodrţiavať 

pracovnú dobu a firma sa tak mnohokrát vyhne aj plateniu pokút za nedodrţiavanie 

otváracích hodín. (33) (34) 

 

Zavedenie internej komunikácie a pravidlá komunikácie 

S novým informačným systémom bude zakázané vyuţívať na internú firemnú 

komunikáciu produkty ako ICQ, Facebook a podobne. Firma môţe s novým 

informačným systémom naplno vyuţívať internú mailovú komunikáciu, ktorá bude tieţ  

synchronizovaná s mobilnými zariadeniami. Efektivita bude spočívať vo vyuţívaní 

jediného informačného kanálu a pre firmu to spôsobí prínos vo forme zjednodušenia 

a sprehľadnenia rozhodovania, či uţ strategického, alebo operačného. 

 

Pravidlá pre zdieľanie 

Momentálne vo firme nie sú určené ţiadne pravidlá pre zdieľanie informácií, alebo 

firemných dát a zamestnanci sa riadia iba vlastnou úvahou. Je tak často aj nechcene 

ohrozená integrita firmy a môţe sa stať, ţe budú ohrozené citlivé dáta pred únikom z 

firmy. Preto zároveň s novým informačným systémom bude moţné nastaviť 

jednoznačné pravidlá pre to, kto bude mať aké práva so zdieľaním a zverejňovaním 
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informácií. Taktieţ musí byť jednoznačne oddelená firemná intranetová sieť od 

internetu a voľne prístupnej bezdrôtovej siete. Do intranetovej siete bude moţné sa 

pripojiť len cez kábel a nie prostredníctvom bezdrôtovej siete, ktorá sa nachádza 

v hlavnom objekte. Jasne musí byť definovaná politika inštalovania aplikácií, aby sa 

zabránilo prieniku vírusového SW, ktorý by mohol zničiť cenné firemné dáta. To platí 

nielen pri inštalácii aplikácií, ale aj pri pripájaní cudzích HW prostriedkov, ako napr. 

externého HDD, alebo Flash Drive. Tieto zmeny majú priniesť firme zvýšenú ochranu 

voči zneuţitiu dát treťou osobou a majú sprehľadniť a formalizovať komunikáciu medzi 

jednotlivými oddeleniami, resp. zamestnancami. 

 

Zjednotenie OS a aplikácií 

Firma momentálne disponuje technikou, ktorá pouţíva rôzne inštancie operačných 

systémov, prevaţne systémov Windows. Avšak aby sa zaistila vzájomná sieťová, ale aj 

aplikačná kompatibilita, v rámci technických zmien bude zavedený jednotný operačný 

systém, a to Windows 7. Takto sa všetky staršie a menej kompatibilné verzie tohto OS 

odstránia a zlepší sa tak celková schopnosť reakcie a uţívateľská prívetivosť celej siete.  

 

Zároveň so zjednotením operačného systému bude nevyhnutné zjednotiť aj denne 

pouţívané aplikácie a to najmä kancelársky balík MS Office. Zaručí sa tým odstránenie 

problému so spätnou nekompatibilitou, ktorou produkty spoločnosti Microsoft trpia. 

Na tieto zmeny bude potrebné zakúpiť nové licencie ako aj operačných systémov, tak aj 

kancelárskych balíkov a bude potrebné na ich inštaláciu vyčleniť balík finančných 

prostriedkov. 

 

Poloţka Cena 

Windows 7 professional upgrade $199.99 

Potreba 28 nových licencií $5,599.72 

Office Professional 2013 $400.00 

Potreba 40 nových licencií $16,000.00 

Náklady spolu $21,599.72 

Tab. 25: Nákup licencií OS a kancelárskeho balíku. (Zdroj: (35) (36)) 
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Pravidlá zálohovania dát 

Vo firme nie sú definované ţiadne pravidlá čo sa týka zálohy dát. Takto sa môţe stať, 

ţe pri výpadku energie, alebo pri technických, či ţivelných pohromách môţe dôjsť 

k znehodnoteniu, alebo strate dôleţitých podnikových dát a informácií. Bez týchto dát 

by sa mohla firma stretnúť s existenčnými problémami, ktoré by mohli radikálne 

obmedziť jej fungovanie a v neposlednom prípade aj jej konkurencieschopnosť. Preto je 

nevyhnutné začať zálohovanie dát čo najskôr. Existuje mnoţstvo záloh dát. Pri 

zálohovaní dát je na výber malé mnoţstvo druhov zálohovania, medzi ktoré patrí aj 

online zálohovanie dát. Je to sluţba, ktorá zahŕňa prenajatie priestoru pre zálohy na 

serveri poskytovateľa a bez nutnosti interakcie zálohuje dáta na vzdialené servery na 

internete. Tieto dáta sú šifrované, tak je zabezpečená bezpečnosť. 

 

Poloţka Cena 

prenájom sluţby na rok $50 

prenájom sluţby na 5 rokov $250 

Tab. 26: Prenájom sluţby na automatické zálohovanie dát. (Zdroj: (37)) 

 

Nedá sa vykalkulovať prínos v tejto technickej zmene vo firme okamţite. Prínos by bol 

znateľný aţ pri poškodení dát, prípadne pri ich strate. Bez zálohovacieho systému by sa 

mohla firma ocitnúť na pokraji fungovania. So systémom, ktorý bude zálohovať všetko 

potrebné na všetkých počítačových staniciach sa táto výhoda ukáţe ako taká, ktorá 

dokáţe podnik zachrániť a umoţniť manaţérom pokračovať v podnikaní a napĺňaní 

stratégie. 

 

4.3 Časový plán 

Pri vytváraní plánu na zavedenie akejkoľvek stratégie je dôleţité jednotlivé čiastočné 

zmeny naplánovať ako po sebe idú. V tomto projekte je snaha o ukončenie celej 

implementácie pár týţdňov pred začiatkom sezóny. Aj keď sa ukončí zavedenie 

všetkých častí do firmy, časom sa môţu naskytnúť menšie, alebo aj väčšie nedostatky, 

alebo problémy. A zároveň, nie je moţné vykonávať náročné zmeny vo firme počas 

sezóny, pretoţe  by tieto zmeny mohli firmu ohroziť v najcitlivejšom čase v roku, keď 

potrebuje byť firma najviac aktívna a schopná operatívne riešiť problémy a úlohy. 
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Graf 7: Plánovanie zmeny vo firme. (Zdroj: autor) 

 

 

Graf 8: Ganttov diagram plánovania zmeny vo firme. (Zdroj: autor) 

 

Začiatok celého projektu je stanovený na 6. Januára 2014. Následne sú definované ciele 

a potreby firmy. Ako prvé zmeny sa vykonajú technické zmeny a to zosúladenie SW 

a operačných systémov. Následne je kontaktovaný dodávateľ informačného systému 

a s jeho spoluprácou sa zostaví implementačný team. Kritické je plánovanie 

implementácie, ako aj samotná implementácia systému. V tom istom čase prebiehajú 

organizačné zmeny a vytváranie nových štruktúr v organizácii. Po týchto zmenách 

dodávateľská firma zaškolí všetkých zamestnancov, ktorí budú s IS pracovať. Po 

prevode dát do nového systému nastáva skúšobná prevádzka a ak sa zaobíde bez 

problémov, implementujú sa posledné zmeny ako zavádzanie monitorovania vozidiel 

a zamestnancov. Tieto moduly sa zosúladia s novým IS a otestujú, teda prebieha ich 

kontrola funkčnosti. Počas celej doby sú vytvárané a diskutované nové pravidlá 

ohľadom zálohovania dát, prístupových práv, atď. 



105 

 

4.4 Ekonomické aspekty zavedenia informačnej stratégie 

V prípade, ţe je zavedenie informačnej stratégie do firmy kvalitné a úspešné a vychádza 

z kvalitne spracovaných analýz a zároveň informačná stratégia kopíruje ciele globálnej 

firemnej stratégie, je vysoko pravdepodobné, ţe toto zavedenie radikálne ovplyvní 

vývoj firmy v kladnom zmysle. Problematické je avšak zdokumentovať prínos 

zavedenia stratégie v číslach, teda finančne. Firma primárne nevykonáva svoj 

podnikateľský zámer v oblasti informačných technológií. Tie slúţia firme ako podporný 

prostriedok, ktorý nepriamo dopomáha hlavným strategickým cieľom. Pri zdokonalení 

firmy v oblasti IT sa toto zdokonalenie prejaví naprieč celou organizáciou a to 

pravdepodobne aţ po určitom čase. Dané prínosy sa dajú vyjadriť vo väčšine prípadov 

ako slovný predpoklad. (38) 

 

Predpokladané náklady systému sú pribliţne vyjadrené metódou TCO na dobu 5 rokov, 

čo sa odhaduje ako časový úsek po ktorý budú jednotlivé prvky plne funkčné 

a nezastarané. Najväčšia poloţka je práve informačný systém, ktorý bude predstavovať 

veľkú nárazovú investíciu. Firma SAP vykalkulovala celkové náklady vrátane servisu 

a pravidelných školení na milión dolárov v priebehu 5 rokov. Návratnosť systému sa 

podľa expertov
3
 očakáva v dobe 1 aţ 2 rokov po implementácii, potom by mal 

nasledovať viditeľný nárast ziskov firmy. Náklady na chod firmy (mzdy zamestnancov, 

prenájom, energie, nákupy chemikálií atď.) sa ročne pohybujú pri čiastke 10.000.000 

USD, teda pri vyčíslení TCO na 5 rokov predstavujú náklady vynaloţené na zavedenie 

informačnej stratégie len 2,37%. 

(1,166,898.72 USD / 49,250,000 USD ) = 2.37% 

 

Poloţka TCO na 5 rokov 

Informačný systém $1,000,000.00 

GPS tracker $16,350.00 

Clock-In Clock-Out $128,699.00 

Zálohovanie dát $250.00 

Nákup MS Office $16,000.00 

Nákup Windows 7 $5,599.72 

NÁKLADY SPOLU $1,166,898.72 

Tab. 27: Celkové náklady na zavedenie informačnej stratégie. (Zdroj: autor) 

                                                 

3
 Hrubé analýzy firmy SAP 
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Pri zavedení GPS sledovania vozidiel je moţné pribliţne odhadnúť náklady, ktoré 

budú ušetrené organizáciou (predpokladá sa tieţ horizont 5 rokov). Sú to náklady vo 

výške pribliţne 108,000 USD. 

 

Od zavedenia technológie Clock-In Clock-Out sa predpokladá minimalizovanie 

pokút a problémov spojených s nedodrţiavaním otváracích hodín bazénov. Počas 

sezóny 2012 boli náklady na pokuty vyčíslené na 3,000 USD. V časovom rozmedzí 5 

rokov by teda ušetrená suma bola blízka hodnote 15,000 USD. 

 

Ostatné prvky informačnej stratégie ako napríklad unifikácia operačných systémov 

a SW na pracoviskách, záloha dát a pozmenená organizačná štruktúra pomôţu celej 

organizácii zefektívniť a zrýchliť strategické a aj operačné riadenie. Zároveň sa 

očakáva zlepšenie efektívnosti pracovníkov naprieč celou organizáciou a pozitívne sa 

bude vytvárať priestor pre ďalší rozvoj firmy. 
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5 ZÁVER 

Neexistencia informačnej stratégie je hlavnou príčinou neefektívnosti investícií.  

 

Firma High Sierra Pools Inc. môţe byť počtom zamestnancov, obratom a veľkosťou 

pôsobiska zaradená do stredne veľkých firiem, ktorých ročný obrat dosahuje milióny 

dolárov. V rámci udrţateľnosti svojej pozície ako lídra v oblasti manaţmentu verejných 

bazénov na východnom pobreţí USA potrebuje kvalitne pripravenú globálnu firemnú 

stratégiu. Táto stratégia musí byť podporená informačnou stratégiou. Momentálne táto 

stratégia vo firme neexistuje. Avšak firma si uvedomuje dôleţitosť informačných 

technológií a riadenia v informačnej spoločnosti. Po dôkladných a hĺbkových 

vnútropodnikových a externých analýzach boli dané závery pre výstupy 

k implementácii informačnej stratégie.  

 

Dlhodobé ciele firmy sú expandovanie na nové geografické trhy, pod ktorými sa myslia 

nové mestá a štáty federácie. Tieţ si firma uvedomuje neefektívne riadenie a 

financovanie a preto patrí medzi dlhodobé zámery zefektívniť aj túto problematiku. 

Nová nasadená informačná stratégia musí kopírovať a podporovať ciele podnikovej 

stratégie. Táto podmienka bude splnená nasadením všetkých nových technológií vo 

firme a tieţ zavedením intenzívnych školení a zefektívnením komunikácie naprieč celou 

firmou.  

 

Zavedenie nového informačného systému pomôţe organizácii vytvoriť Customer 

Relations oddelenie, ktoré odbremení vrcholový manaţment firmy od nadmernej 

vyťaţenosti a bude im umoţnené viac sa sústrediť na strategické rozhodovanie. Za ich 

úlohu – riadenie vzťahov so zákazníkmi bude zodpovedný novovzniknutý manaţér 

riadenia vzťahov so zákazníkmi a teda toto oddelenie prispeje k tomu, aby bola väčšia 

úspešnosť udrţania si zákazníkov a získavania nových zákazníkov. Tento prínos 

priamo kopíruje globálnu podnikovú stratégiu. Zároveň tento systém odstráni 

vykonávanie duplicitných úkonov a zdokonalí vnútropodnikovú organizáciu 

a komunikáciu. Tieţ poslúţi na efektívne monitorovanie nákladov vynaloţených 

rôznymi sekciami firmy.  
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Pri neočakávaných situáciách ako sú prírodné katastrofy, alebo poškodenie/zničenie 

HW bude firma schopná takmer okamţite sa vrátiť do predošlého stavu vďaka 

pravidelným zálohám systému a dokumentov. V prípade neexistencie zálohovania by 

sa firma mohla ocitnúť v existenčných problémoch. 

 

Investície v oblasti monitorovania zamestnancov a motorových vozidiel slúţia ako 

motivačný nástroj a zároveň šetria podnikové financie na pokutách, alebo privysokých 

výdavkoch na pohonné hmoty. Zároveň investícia v oblasti monitorovania 

zamestnancov prinesie výrazné uľahčenie práce v mzdovom/finančnom oddelení 

firmy. 

 

Naprieč celou organizáciou budú vyhodnotené a jasne dané smernice a postupy, ktoré 

zaručia, aby kaţdá vykonávaná úloha/projekt mala svojho nositeľa zmeny, 

zodpovedného pracovníka a osobu ktorá bude informovaná o úlohe/projekte. 

Sprehľadní sa takto systém vedenia v celej organizačnej štruktúre firmy. 

 

Ekonomické aspekty zavedenia informačnej stratégie do spoločnosti je náročné určiť, 

pretoţe investície vloţené do informačnej stratégie sa prejavia naprieč celou 

organizáciou a aţ po určitom čase. Firma môţe očakávať mohutný nárast 

v podnikateľských úspechoch od jedného aţ dvoch rokov od zavedenia informačnej 

stratégie. Firma si je vedomá dôleţitosti informačnej stratégie a vďaka momentálnemu 

vývoju v podnikaní je ochotná investovať nemalé prostriedky do investícií v oblasti IT. 
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