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Abstrakt 

Tato diplomova  pra ce se zaby va  problematikou informac ní ch syste mu  

v podnikove m prostr edí . Prakticka  c a st je zame r ena na posouzení  souc asne ho 

r es ení  IS/IT ve zvolene m hotelu pomocí  analy zy HOS 8 a ZEFIS. Na za klade  te chto 

analy z je v poslední  c a sti pra ce navrhnut soubor r es ení  pro zleps ení  sta vají cí ho 

stavu informac ní ho syste mu a to z hlediska jak vyva z enosti, tak i efektivnosti. 

 

Abstract 

This dissertation is dealing with the issue of information systems in business 

environment. The practical part focusses on examining the contemporary solutions 

IS/IT at a chosen hotel with the help of analysis HOS 8 and ZEFIS. Based on these 

analyses the final part of this thesis proposes solutions for the improvement of the 

current state of IS from balance perspective as well as efficiency. 
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1. ÚVOD 

Te matem mojí  diplomove  pra ce je „Posouzení  informac ní ho syste mu firmy a na vrh 

zme n“. Toto te ma jsem si zvolila z du vodu rostoucí ho vy znamu informac ní ch 

syste mu  jak v podnikatelske m prostr edí , tak i v be z ne m z ivote  lidí . Mnoz ství  

informací  naru sta , stejne  jako rychlost jejich s í r ení . Spolec nost be hem relativne  

kra tke  doby zaznamenala pr echod z pru myslove  e ry na informac ní .  

Dals í  volbou byla podnikatelska  oblast, kterou se pra ce bude zaby vat, a ktera  

informac ní  syste my vyuz í va . Vybrala jsem hotelnictví , protoz e provozovat hotel bez 

informac ní ch technologií  je te me r  nemoz ne . Zabezpec it co nejve ts í  obsazenost 

pokoju  a za roven  se vyvarovat chyb, je bez vyuz ití  rezervac ní ho syste mu velice 

na roc ne . Hoste  sve  rezervace c asto me ní , posouvají , c i prodluz í  nebo zkracují  dobu 

pobytu a proto je nutne  v tom udrz et por a dek a pr ehled. Dals í m du lez ity m 

aspektem jsou internetove  stra nky. Kdo není  v dnes ní  dobe  na internetu jako by 

vu bec nebyl a u sluz eb to platí  dvojna sob.  

Cí lem te to pra ce je tedy pomocí  zvoleny ch analy z ohodnotit vyva z enost 

a efektivnost souc asne ho stavu informac ní ho syste mu vybrane ho hotelu a na 

za klade  vy sledku  pak posoudit tento stav a navrhnout zme ny, ktere  budou 

sme r ovat ke zleps ení  souc asne ho IS/IT r es ení . Ánalyticka  c a st bude zahrnovat 

SWOT analy zu zame r enou na IS/IT v hotelu, metodu HOS 8 zkoumají cí  vyva z enost 

syste mu a hodnocení  efektivnosti pr es vy zkumny  porta l ZEFIS. 

 



 

Cí l pra ce, metody a postupy zpracova ní   9 

 

 

 

2. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cí lem te to pra ce je analyzovat sta vají cí  stav informac ní ho syste mu vybrane ho 

hotelu a jeho efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout zme ny, sme r ují cí  ke 

zleps ení  sta vají cí ho stavu a eliminaci nalezeny ch rizik. 

Teoreticka  c a st se opí ra  o studium literatury. Nejdr í ve zde budou vymezeny 

za kladní  pojmy a nastí ne n historicky  vy voj informac ní ch syste mu . Da le zde bude 

popsa no de lení  IS z ru zny ch pohledu  a charakterizova n jejich z ivotní  cyklus. 

Poslední  c a st pak bude zame r ena na metody hodnocení  informac ní ch syste mu  a na 

jejich efektivnost. 

Ánalyticka  c a st pra ce bude vycha zet ze sta vají cí ho IS/IT r es ení  hotelu. Nejdr í ve zde 

bude hotel pr estaven a popsa no jeho souc asne  informac ne -technologicke  vybavení . 

Da le budou provedeny tr i analy zy. SWOT analy za, se zame r ení m na IS/IT 

hotelu, bude zjis ťovat slabe  a silne  stra nky a definovat pr í lez itosti a hrozby. 

Metodou HOS 8 bude posuzova na vyva z enost souc asne ho informac ní ho syste mu 

a v poslední  r ade  bude pouz it vy zkumny  porta l ZEFIS k hodnocení  efektivity. 

Na vrhova  c a st pra ce pak bude vycha zet z vy sledku  analy z. Pr i zjis te ní  nedostatku , 

a to bez ohledu na oblast, ve ktere  se budou vyskytovat, budou navrhnuta opatr ení , 

ktera  by tyto nedostatky minimalizovala. Tyto na vrhy budou ve st ke zleps ení  

souc asne ho stavu informac ní ho syste mu. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato teoreticka  c a st diplomove  pra ce vycha zí  ze studia literatury. Nejdr í ve zde 

budou vymezeny za kladní  pojmy, jako jsou data, informace, syste m, informac ní  

syste m a informac ní  strategie. Po nich bude na sledovat kra tky  na stin historicke ho 

vy voje informac ní ch syste mu . Da le zde bude popsa no de lení  informac ní ch syste mu  

z ru zny ch pohledu  a charakterizova n z ivotní  cyklus IS, jako je pr edbe z na  analy za, 

prvotní  na vrh, vy voj syste mu, testova ní , implementace, testovací  provoz, provoz 

a u drz ba. Poslední  c a st pak bude zame r ena na metody hodnocení  informac ní ch 

syste mu  a jejich efektivnost. 

3.1. Informační systém obecně 

Pro pochopení  informac ní ho syste mu jako takove ho, je nejdr í ve nutne  si vymezit 

za kladní  pojmy. Te mito pojmy jsou informace a data, ze ktery ch se skla dají , da le 

pak syste m a v neposlední  r ade  i celkovy  informac ní  syste m a informac ní  strategie.  

Data 

Slovo „data“ je vy raz pro u daje, ktere  jsou pouz í va ny k popisu ne jake ho jevu 

c i vlastnosti pozorovane ho objektu. Data je moz ne  zí ska vat pozorova ní m nebo 

me r ení m. Obecne  je mu z eme de lit do dvou skupin, a to na data spojita  a data 

atributivní . Data spojita  se vztahují  k ne jake  spojite  stupnici, zatí mco data 

atributivní  nikoliv. (1, str. 20) 

Informace 

Pojmem informace pocha zí  z latinske ho slova in-formatio, coz  v pr ekladu znamena  

utva r ení , ztva rne ní . Informaci je moz ne  cha pat jako data, ktery m jejich uz ivatel 

pr isuzuje urc ity  vy znam a ktere  uspokojují  konkre tní  objektivní  informac ní  

pr edstavu sve ho pr í jemce. Nositelem informace jsou tedy data, napr í klad: c í sla, 

text, obra zek, zvuk. Informace není  moz ne  na rozdí l od dat skladovat. Na druhou 

stranu jsou vs ak zdrojem pozna ní , jsou zdrojem obnovitelny m a nevyc erpatelny m.  

I kdyz  ma  informace nehmotny  charakter, je vz dy spojena s ne jaky m fyzicky m 

pochodem, ktery  ji nese. (2, str. 12) 
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Systém 

Syste m je u c elove  definovana  mnoz ina prvku  a vazeb mezi nimi, pr ic emz  tyto vazby 

a vlastnosti prvku  vymezují  chova ní  celku. Pro takto vymezeny  syste m 

identifikujeme zejme na: u c el syste mu (cí love  chova ní  syte mu), strukturu syste mu 

(prvky syste mu a vazby mezi nimi), vlastnosti prvku  a vazeb, okolí  

syste mu (vymezení  prvku , ktere  jiz  nepatr í  po syste mu, ale jejich vlastnosti a vazby 

ovlivn ují  chova ní  syste mu) a pr í padne  subsyste my (pokud je zkouma ní  

syste mu jako celku pr í lis  sloz ite , je tr eba syste m rozde lit na mens í , relativne  

samostatne  celky). (3, str. 23) 

Informační systém 

Vs eobecne  platna  definice informac ní ho syste mu neexistuje. Te me r  kaz dy  autor 

vymy s lí  definici novou, podle ne j tu, ktera  nejle pe pojem informac ní  syste m 

vystihuje. 

Napr í klad Z. Molna r jej definuje jako: 

„soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečující sběr, přenos, 

zpracovávání, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů 

činných v systémech řízení“. (2, str. 13) 

Informac ní  syste m lze podle K. C. Laudona a J. P. Laudona cha pat jako: 

„Sociálně-technický systém, ve kterém lidé, technologie, podnikové procesy 

a organizace na sebe navzájem působí ve snaze sbírat, zpracovávat, archivovat 

a distribuovat informace s cílem podpořit řízení, koordinaci a rozhodování 

v organizaci.“ (4, str. 19) 

Dals í m pr í kladem je definice IS podle M. Tvrdí kove : 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat 

s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací 

činných v systému řízení.“ (5, str. 18) 
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Z te chto definic je vide t du lez itost odde lení  pojmu data od pojmu informace.  

Samotna  data bez interpretace jsou pro uz ivatele bezcenna . Informace jako takova  

vznika  az  v okamz iku zpracova ní  a prezentace dat, uz ivatel pak mu z e na za klade  

te chto informací  prova de t urc ita  rozhodnutí . 

Obecne  se IS skla da  z ne kolika navza jem prova zany ch c a stí  (2, str. 14), (5, str. 19): 

 Technické prostředky (hardware) – dostatec ne  vy konne  hardwarove  

vybavení  vc etne  sí ťovy ch a komunikac ní ch prostr edku . 

 Programové prostředky (software) – vhodne  a perspektivní  operac ní  

a databa zove  syste my. 

 Organizační prostředky (orgware) – tvor ene  souborem nar í zení  

a pravidel, definují cí ch provozova ní  a vyuz í va ní  IS a IT. 

 Lidská složka (peopleware) – r es ení  ota zky adaptace u c inne ho fungova ní  

c love ka v poc í tac ove m prostr edí .  

 Datové zdroje (dataware) – strukturovane  uloz ení  dat. 

 Reálný svět, řízení (informac ní  zdroje, legislativa, normy) – vy sledek 

vyuz ití  informací  interpretovany ch z dat. 

Ma -li by t informac ní  syste m firmy c i instituce efektivní , nesmí  by t pr i jeho vy voji 

zanedba na z a dna  z jeho sloz ek. 

Informační strategie 

Informac ní  strategie by me la by t souc a stí  kaz de  podnikove  strategie a me la by 

rozpracova vat vize a cí le z pohledu jejich podpory c i zajis te ní  informac ní m 

syste mem a technologiemi. Kvalita informac ní ho syste mu podniku do znac ne  mí ry 

ovlivn uje jeho konkurenceschopnost, protoz e informace a znalosti se v dnes ní  dobe  

staly jední m z nejvy znamne js í ch podnikovy ch zdroju . Neexistence informac ní  

strategie v podniku je hlavní  pr í c innou neefektivní ch vy daju  na IS/IT. V souc asnosti 

znamena  nerespektova ní  principu  informac ní  strategie pr etrva vají cí  stav 

neu c elovy ch vy daju  na IS/IT a postupnou ztra tu konkurenceschopnosti, coz  mu z e 

do budoucna znamenat bezprostr ední  ohroz ení  existence podniku. (2, str. 14)  
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Informac ní  strategií  obecne  cha peme soustavu cí lu  a metod jejich dosaz ení . 

Cí lem informac ní  strategie podniku by me lo by t zejme na hleda ní  odpove dí  na 

ota zky jak pomocí  IS/IT (2, str. 15):  

 zvys ovat vy konnost pracovní ku  podniku (produktivitu pra ce), 

 podporovat dosahova ní  strategicky ch cí lu  podniku, 

 zí ska vat pro podnik konkurenc ní  vy hodu, 

 vytva r et pro podnik dals í  strategicke  pr í lez itosti. 

Cely  proces definova ní  informac ní  strategie je zaloz en na neusta le m a trvale m 

dialogu mezi obecny m managementem podniku a odborní ky-informatiky. 

Dí ky tomuto dialogu je moz ne , aby se informac ní  strategie zaby vala nejen r es ení m 

technicky ch proble mu , ale pr edevs í m aby se zame r ovala na analy zu interní ch 

a externí ch procesu  v podniku a jejich moz nou podporu IS/IT. (2, str. 15) 

Du lez itou souc a stí  informac ní  strategie jsou strategicke  a takticke  pla ny, ktere  jsou 

zastupova ny popisem a harmonogramem projektu  z oblasti informatiky a ktere  se 

uskutec n ují  ve firme . Hlavní  body informac ní  strategie jsou na sledují cí  (6, str. 56): 

 urc ení  vazeb mezi celkovou strategií  firmy a informac ní  strategií , 

 analy za dosavadní ho vy voje informac ní ch technologií  ve firme , 

 analy za a progno za obecne ho vy voje informac ní ch technologií , 

 urc ení  informac ní ch zdroju  pro informac ní  podporu syste mu r í zení  firmy, 

 pla n rozvoje IS ve str edne dobe m a dlouhodobe m horizontu, 

 objem financ ní ch a nefinanc ní ch zdroju  pro zajis te ní  realizace strategie, 

 pr ehled standardu , ktere  budou pr i realizaci uplatn ova ny, 

 na vrh organizac ní ch zme n a metrik dosaz ení  cí lu , 

 na vrh kvalifikac ní ch a rekvalifikac ní ch programu , 

 za sady pro vyhodnocova ní  u c innosti realizace strategie, 

 sourcing strategie pro informac ní  sluz by. 
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3.2. Historie informačních systémů 

Historicky  vy voj informac ní ch syste mu  jde a vz dy s el ruku v ruce s vy vojem 

IT technologií . Poc a tek poc í tac ove  revoluce lze umí stit do období  okolo konce 

40. let minute ho století , kdy byl vyroben první  funkc ní  tranzistor. Na sledne  pak 

v roce 1951 byl vyroben první  komerc ne  dostupny  poc í tac  Univac I., avs ak jeho 

vyuz ití  pro podporu podnikovy ch procesu  nebylo jes te  moz ne . (7, str. 14) 

Ke skutec ne mu vyuz í va ní  sluz eb poc í tac e v pru myslu a obchodu dos lo koncem 

60. let 20. století . Poc í tac e byly vyuz í va ny zejme na k uchova ní  a zpracova ní  dat 

podniku. Rozme ry takove to poc í tac ove  soustavy byly giganticke , avs ak vy kon byl 

jen velmi omezeny . V USÁ a v za padní  Evrope  se pouz í valy modely IBM 360 a 370, 

v zemí ch sove tske ho bloku velice podobne  modely s oznac ení m EC1021, EC1027, 

EC1045 a dals í . Ty se vyznac ovali zaznamena va ní m dat na papí rove  kartic ky neboli 

de rne  s tí tky. Obrazovky v te  dobe  neexistovaly, opera tor i obsluhovali stroje pomocí  

psací ch stroju . Kvu li ní zke  kapacite  disku  nebylo moz ne  data uchova vat pr í mo ve 

stroji, a proto se ves kere  vy stupy tiskly na tiska rne . (6, str. 11), (7, str. 15) 

Pro období  1990 – 2000 jsou charakteristicke  syste my CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), ktere  se zame r ují  na vy robu. Objevují  se první  PC a poc í tac ove  sí te . 

Toto období  se vyznac uje znac nou mí rou decentralizace, uz ivatele  mají  poc í tac e, 

data i aplikace u sebe, takz e je na roc na  u drz ba a spra va dat. Role centra lní ch 

vy poc etní ch str edisek se mimo velke  podniky vy razne  oslabuje. (6, str. 12) 

V souc asnosti docha zí  k syste move  integraci, tedy k propojova ní  informac ní ch 

syste mu  do cele  firmy, a to do te me r  vs ech podnikovy ch procesu . Informac ní  

syste my jsou vyuz í va ny pro E-business a E-commerce, coz  je prodej a na kup pr es 

internet. Konc í  období  decentralizace a pomalu se pr echa zí  zpe t k centralizaci. 

Data i aplikace se postupne  stahují  od uz ivatele do datovy ch center a vy poc etní ch 

str edisek a nasazují  se servery. (6, str. 12) 

Á jaky m sme rem se bude vy voj IS ubí rat v blí zke  budoucnosti? To zatí m nikdo neví , 

ale jsou jiste  trendy, ktere  mu z eme oc eka vat. V souc asne  dobe  docha zí  

k centralizaci, a to ve smyslu stahova ní  dat a programu  zpe t do centra lní ch 

str edisek. Napr í klad maily, ukla da ní  fotografií  na internetu, spous te ní  aplikací  pr es 
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internetove  stra nky. Tento trend potvrzuje kupr í kladu moz nost provozovat 

Microsoft Office 2010 nejen na vlastní m poc í tac i, ale take  vzda lene  pr es internet. 

Budoucí  vy voj se tedy oc eka va  ve smyslu integrace c inností  mezi firmami, 

datovy mi a vy poc etní mi centry se vzda leny m pr í stupem a IT jako sluz bou.  

3.3. Dělení informačních systémů 

V dnes ní  dobe  jsou IS vyuz í va ny zejme na pro podporu podnikovy ch procesu , kde 

tyto procesy z ve ts í  c i mens í  mí ry zabezpec ují . Cha peme je tedy jako technologicke  

zajis te ní  r ady c inností  podniku a jiz  ne jako na staticke  shromaz dis te  informací . 

Na informac ní  syste my je moz ne  nahlí z et z ne kolika u hlu  pohledu. 

3.3.1. Z pohledu architektur 

Globální architektura je za kladní m sche matem cele ho informac ní ho syste mu. 

Je tvor ena jednotlivy mi bloky, ktere  pr edstavují  dí lc í  skupiny aplikací  vc etne  jejich 

datovy ch za kladen a technicke ho vybavení .  

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Informační systém z pohledu architektur. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Na globa lní  architekturu navazují  dí lc í  architektury prohlubují cí  na vrh do ve ts í ch 

detailu . Jedna  se o architekturu funkc ní , procesní , datovou, hardwarovou, 

softwarovou, technologickou, r í dí cí  a komunikac ní . 

Funkční architektura rozde luje informac ní  syste m na subsyste my. Navrhuje 

rozklad za kladní ch funkcí  a sluz eb globa lní  architektury do dí lc í ch funkc ní ch celku , 

a to az  na u roven  elementa rní ch funkcí . (8) 

Procesní architektura charakterizuje klí c ove  procesy, ktere  se vyuz í vají  pr i 

vza jemne m pu sobení  podniku s okolí m. Smyslem te to architektury je pr ipravit co 

nejefektivne js í  reakce podniku na vne js í  uda losti. (8) 

Funkční architektura Procesní architektura 

Datová architektura 

Technická architektura neboli 
hardware 

Řídící architektura Komunikační architektura 

Programová architektura neboli 
software 

Technologická architektura 

Globální architektura 
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Hardwarová architektura urc uje technicke  vybavení  informac ní ho syste mu. 

Jedna  se nejen o servery, pracovní  stanice, tiska rny a ostatní  zar í zení , ale i jejich 

vza jemne  propojení , pouz ití  za loz ní ch zdroju  napa jení  a za lohovací ch zar í zení . (8) 

Softwarová architektura specifikuje, z jaky ch programovy ch komponent se bude 

cely  informac ní  syste m skla dat, urc uje jejich funkce, jejich vstupní  a vy stupní  data, 

algoritmy transformace dat a vy vojove  prostr edí . Softwarova  architektura take  

definuje vza jemnou spolupra ci jednotlivy ch programovy ch modulu . (8) 

Technologická architektura propojuje datovou, softwarovou a hardwarovou 

architekturu. Definuje zpu sob zpracova ní  dat, zpu sob pra ce aplikací  a standardy 

uz ivatelske ho rozhraní . (8) 

Datová architektura definuje pouz itou datovou za kladnu organizace. Pr i na vrhu 

se vycha zí  z definic jednotlivy ch objektu  a jejich poloz ek a vza jemny ch vazeb mezi 

nimi. Vy sledkem datove  architektury je sche ma, ktere  zobrazuje vs echny databa ze 

a jejich ve ty. (8) 

Řídící architektura vymezuje pravidla fungova ní  syste mu, standardy, organizaci 

sluz eb uz ivatelu m. (6, str. 15) 

Komunikační architektura definuje vne js í  rozhraní  syste mu a jeho komunikaci 

s okolí m (6, str. 15) 

3.3.2. Z pohledu úrovně řízení 

Z hlediska r í zení  podniku platí , z e jednotlive  u rovne  managementu potr ebují  ru zne  

informace.  Proto rozde lujeme tento typ r í zení  na tr i za kladní  u rovne , a to na r í zení  

strategicke , takticke  a operativní .  

 

 

 

 

 

Obrázek 2: IS z pohledu úrovně řízení. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Strategické řízení – strategicke  syste my by vají  ve ts inou nadstavbove  a slouz í  pro 

nejvys s í  management spolec nosti. Sbí rají  strategicke  informace v dlouhodobe m 

horizontu potr ebne  pro r í zení  podniku, analyzují  vybrana  data, generují  ru zne  

reporty apod. Zame r ují  se zejme na na externí  informace z okolí  podniku. (8) 

Taktické řízení – tyto syste my jsou urc eny pr edevs í m pro takticke  r í zení  

spolec nosti. Orientují  se na str edne doby  horizont a r es í  zejme na oblasti analy z 

a pla nova ní . Zahrnují  zpravidla u c etní , drobne  analyticke  a strategicke  syste my, 

prova de jí cí  sumarizaci dat. (8) 

Operativní řízení – tato u roven  slouz í  pro operativní  r í zení  podniku (kra tkodoby  

horizont), pr ic emz  c innosti jsou prova de ny jiz  rutinne  a klade se velky  du raz na 

rychlou a pr esnou reakci a spolehlivost (r í zení  technologicky ch procesu  

a konkre tní ch agend). (8) 

3.3.3. Z pohledu výroby a odbytu 

Tento model zastupuje nejc aste js í  souc asna  r es ení . Model SCM a CRM vs ak by va  

nasazova n pouze u firem s extre mní m mnoz ství m dodavatelu  a odbe ratelu . 

Ja drem syste mu by va  ERP syste m, doplne ny  o manaz erskou za kladnu MIS. 

 

 

 

Obrázek 3: IS z pohledu výroby a odbytu. Zdroj: Vlastní zpracování. 

SCM (Supply Chain Management) je syste m pro r í zení  dodavatelsky ch r ete zcu  

a sí tí , zajis ťuje plynule  toky zboz í  a materia lu. Slouz í  k optimalizaci r í zení  

a k maxima lní  efektivite  provozu vs ech c la nku  dodavatelske ho r ete zce s ohledem 

na koncove ho za kazní ka. (9, str. 76) 

ERP (Enterprise Recource Planning) jsou nejpouz í vane js í m typem informac ní ch 

syste mu . ERP jsou aplikace, ktere  pr edstavují  softwarova  r es ení  uz í vana  k r í zení  

podnikovy ch dat, poma hají  pla novat cely  logisticky  r ete zec, r í dí  obchodní  zaka zky 

od jejich pr ijetí  az  po expedici, napoma hají  pr i pla nova ní  vy roby a pr i r í zení  

lidsky ch zdroju  a mnoho dals í ho. (9, str. 66) 
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CRM (Customer Relationship Management) je syste m zame r eny  na r í zení  vztahu  se 

za kazní ky. Orientuje se na oblasti podpory obchodní ch c inností , zejme na na prodej, 

marketing, servis a za kaznicke  sluz by. (9, str. 89) 

MIS (Management Information System) je manaz erska  informac ní  na stavba 

pr edcha zejí cí ch typu  IS. Na za klade  uceleny ch a sumarizovany ch dat umoz n uje 

kontrolovat a r í dit za kladní  podnikove  aktivity. Slouz í  pro strategicke  a takticke  

rozhodova ní  firmy. (8) 

3.3.4. Z pohledu okolí 

Pr i pohledu z okolí  informac ní ho syste mu sledujeme zejme na klí c ove  toky dat 

a u lohy vne  podniku. Okolí m mu z eme cha pat napr í klad za kazní ky, dodavatele, 

banky, firmy zajis ťují cí  dopravu, a mnoho dals í ho. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Informační schéma z pohledu okolí. Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.4. Ţivotní cyklus informačního systému 

Informac ní  syste m procha zí  od okamz iku rozhodnutí  o jeho nasazení  v podniku az  

do ukonc ení  jeho pouz í va ní  ru zny mi fa zemi. Souhrnne  je sled vs ech fa zí  nazy va n 

z ivotní m cyklem informac ní ho syste mu. (8), (10, str. 86) 

Jednotlivy mi fa zemi z ivotní ho cyklu IS jsou provedení  analyticky ch prací  a volba 

rozhodnutí , vy be r syste mu a implementac ní ho partnera, uzavr ení  smluvní ho 

vztahu, implementace, uz í va ní  a u drz ba a poslední  fa zí  je rozvoj, inovace 

a ukonc ení  provozu. Ru zní  autor i se v jednotlivy ch fa zí ch lehce lis í , avs ak mys lenka 

zu sta va  stejna . (1, str. 90) 
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Obrázek 5: Schéma životního cyklu IS. Zdroj: (1, str. 92). 

První fáze - provedení analytických prací a volba rozhodnutí 

V první m kroku je nutne  zjistit, zda podnik potr ebuje informac ní  syste m novy , nebo 

jestli postac í  souc asny  IS inovovat. Tato analyticka  a rozhodovací  fa ze by me la 

zahrnovat vymezení  poz adavku  na syste m, charakteristiku jeho cí lu , pr í nosu  

a rozbor dopadu  tohoto rozhodnutí  na organizaci. Za roven  by me la vycha zet 

z podnikove  a informac ní  strategie firmy. (1, str. 92) 

Druhá fáze - výběr systému a implementačního partnera 

Tato fa ze vycha zí  z rozhodnutí  podniku a zahrnuje volbu produktu (hardware, 

software, sluz by, …). Na trhu se pohybuje mnoz ství  firem, ktere  nabí zí  informac ní  

syste my, proto je vhodne  si ude lat srovna ní  syste mu  a jejich dodavatelu , o jejichz  

zavedení  firma uvaz uje. (1, str. 94), (9, str. 209) 

Pr i rozhodova ní  jaky  informac ní  syste m do firmy por í dit, je take  nutne  zva z it, zda 

si firma necha  vytvor it IS na mí ru, nebo zda por í dí  IS jiz  hotovy , nebo zda vyuz ije 

moz nosti ÁSP (Áplication Service Providing).  

Třetí fáze - uzavření smluvního vztahu 

Tato c a st z ivotní ho cyklu patr í  k nejví ce podcen ovany m a za roven  i nejví ce 

rizikovy m mí stu m. Pro smlouvy v oblasti informac ní ch technologií  (napr í klad 

smlouva o licencí ch, implementaci a servisní  podpor e) je charakteristicka  velka  

rozmanitost obchodne pra vní ch vztahu . Tomu je potr eba pr izpu sobit druh 

a charakter jednotlivy ch smluvní ch typu , ktere  budou informac ní  technologie 

zastr es ovat pra vne . (1, str. 95), (9, str. 210) 
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Čtvrtá fáze - implementace 

Implementace zahrnuje pr izpu sobení  IS nebo jeho parametrizaci tak, aby co 

nejle pe odpoví dal poz adavku m organizace. V te to fa zi z ivotní ho cyklu informac ní ho 

syste mu se nakupuje hardwarove  vybavení , je prova de na instalace za kladní ho 

softwaru a jsou prova de na s kolení  uz ivatelu  (samotne  s kolení  pak zasahuje i do 

etap na sledují cí ch). Da le je tr eba vytvor it databa ze a naplnit je poc a tec ní mi daty. 

V poslední  r ade  je nutne  zvolit strategii zava de ní  informac ní ho syste mu do 

podniku. Pokud firma potr ebuje nahradit sta vají cí  IS novy m syste mem, me la by 

zvolit vhodnou strategii za me ny obou syste mu , napr í klad soube z nou strategii, 

pilotní  strategii, postupnou strategii anebo na razovou strategii. Kaz da  z moz ny ch 

strategií  ma  sve  vy hody, nevy hody a rizika. (1, str. 98), (6, str. 123), (8) 

Souběžná strategie funguje tak, z e se nechají  be z et oba syste my po ne jakou dobu 

za roven . Be hem te to doby dojde k ove r ení  plne  funkc nosti nove ho syste mu 

a k pros kolení  uz ivatelu . Po zí ska ní  jistoty, z e je vs e v por a dku, je provoz stare ho IS 

ukonc en. Jedna  se o vysoce bezpec nou, ale i velmi pracnou strategii. (6, str. 123) 

 

 

Obrázek 6: Souběžná strategie zavádění IS. Zdroj: (6, str. 123). 

Pilotní strategie je charakteristicka  tí m, z e zavedení  nove ho IS probí ha  nejdr í ve 

v jedne  poboc ce (odde lení ), a az  po jeho odzkous ení  je syste m nasazen do cele  

firmy. Strategie je na roc na  na vza jemnou kompatibilitu dat a u loh obou syste mu , 

je relativne  bezpec na . (6, str. 123) 

 

Obrázek 7: Pilotní strategie zavádění IS. Zdroj: (6, str. 123). 

Postupná strategie se vyuz í va  u velmi komplikovany ch syste mu . Podstatou 

je postupne  odebí ra ní  c a stí  stare ho syste mu a nahrazova ní  c a stmi syste mu nove ho. 

Nejdr í ve se implementuje ja dro syste mu a na ne j se po otestova ní  nabalují  dals í  

moduly. Strategie je bezpec na , avs ak velice pomala . (6, str. 123) 
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Obrázek 8: Postupná strategie zavádění IS. Zdroj: (6, str. 123). 

Nárazová strategie je vysoce rychla  a u c inna , ale její  vyuz ití  je velice riskantní . 

V ra mci te to strategie se stary  syste m ukonc í  a je ihned nahrazen syste mem 

novy m. (6, str. 123) 

 

 

Obrázek 9: Nárazová strategie zavádění IS. Zdroj: (6, str. 123). 

Pátá fáze - uţívání a údrţba 

Pa ta  fa ze zahrnuje ostry  provoz IT. Podmí nky poskytova ní  sluz eb ze strany 

dodavatele jsou obsaz eny v servisní  smlouve , popr í pade  jsou ne ktere  z nich, jako 

napr í klad reakc ní  doba servisní ho za sahu, pr edme tem smlouvy SLÁ (Service Level 

Ágreement). Ta definuje me r itelnou u roven  poskytovany ch sluz eb pro splne ní  

uzavr ene  dohody. (1, str. 101) 

Šestá fáze - rozvoj, inovace a ukončení provozu 

V ra mci te to fa ze z ivotní ho cyklu IS jsou do podnikove ho syste mu integrova ny dals í  

aplikace. Ty mají  za u kol detailne ji pokry t klí c ove  procesy za u c elem zí ska ní  

dodatec ny ch pr í nosu . Mohou by t nasazeny take  proto, z e pu vodní  syste m nedoka z e 

potr ebnou funkc nost v dane  oblasti zajistit. (1, str. 103) 

Poslední  etapou je ukonc ení  provozu IS, ktera  ve ts inou probí ha  soube z ne  

s nasazení m nove ho syste mu do provozu. Je proveden pr evod databa zí  do nove ho 

syste mu a stary  syste m je du kladne  zaza lohova n. (8) 

Po s este  fa zi zac í na  ve ts inou cely  z ivotní  cyklus informac ní ho syste mu znovu, 

dokud firma neukonc í  svoji c innost. 
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3.5. Bezpečnost informačních systémů 

Ota zka bezpec nosti je komplexní  proble m a zahrnuje mnoho aspektu . Bezpec nost 

IS/IT je vlastností  IS/IT, ktere  souvisí  s definova ní m, dosaz ení m a udrz ova ní m 

vhodne ho stupne  bezpec nostní ch poz adavku  (du ve rnost, integrita, dostupnost, 

individua lní  zodpove dnost, autenticitu, a spolehlivost) respektují cí ch kulturu 

a odve tví , ve ktere m je syste m provozova n. (3, str. 331), (7, str. 167) 

Pojem informac ní  bezpec nost vycha zí  normy ISO 17799 a ISO 27001. Prima rní m 

cí lem informac ní  bezpec nosti je ochrana informací  ve vs ech forma ch. (5, str. 158) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Informační systém a jeho hrozby. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Rozlis ujeme tr i hlavní  druhy ochran informac ní ho syste mu: 

Proti ztrátě nebo zničení – r es í  problematiku dostupnosti informací . Musí  by t 

vyuz it u vs ech IS. Zaby va  se jak neu myslny m ohroz ení m syste mu (hava rie 

syste mu), tak i u myslny m ohroz ení m (softwarovy  vir). Je nutne  data chra nit i proti 

pr í rodní m z ivlu m (povodne , poz a r atd.). (11, str. 137) 

Proti zneužití – r es í  problematiku du ve rnosti vs ech druhu  informací . 

Jde o stanovení  pr í stupovy ch opra vne ní  pro pasivní  pr í stup (c tení ) k souboru m, 

poloz ka m, dokumentu m apod. (11, str. 137) 

Proti nežádoucím změnám – r es í  problematiku integrity vs ech druhu  informací . 

Jde o stanovení  pr í stupovy ch opra vne ní  pro aktivní  pr í stup (vkla da ní , zme na). 

Zaby va  se i shodností  duplicitní ch dat v syste mu. (11, str. 138) 
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3.6. Metody hodnocení informačního systému 

Hodnocení  informac ní ho syste mu je pro podnik velice du lez ite . Po jeho ohodnocení  

dle urc ity ch krite rií , na sleduje zva z ení  a rozhodnutí , zda IS firme  zcela vyhovuje, 

vyhovuje jen c a stec ne  c i zcela nevyhovuje. Ve ve ts ine  pr í padu  IS není  zcela 

vyhovují cí  a je potr ebne  pr istoupit k urc ity m zme na m.  Tyto zme ny mohou by t jak 

velmi male , v podobe  drobny ch u prav IS na mí ru firme  c i zme ny pros kolova ní  

uz ivatelu , tak za sadní , coz  mu z e by t dokonce i por í zení  nove ho IS. 

Pro analyzova ní  informac ní ch syste mu  existuje ne kolik sve tove  uzna vany ch metod. 

Mezi nejzna me js í  patr í  napr í klad metody COBIT, ITIL a HOS 8, ktere  jsou da le 

popsa ny podrobne ji. 

3.6.1. Metoda COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) je na stroj pro 

strategicke  r í zení  IT. Tato metoda vznikla ve sdruz ení  ISÁCF (Information Systems 

Áudit and Control Foundation), zaloz ene  v roce 1969. Obsahuje komplexní  syste m 

cí lu  a metrik podnikove  informatiky, ktery  pr edstavuje uceleny  pohled na r í zení  IT 

ve firme  a je dobr e pouz itelny  pro prova de ní  auditu . COBIT definuje r í zení  IT jako 

za vislou vazbu mezi souborem poz adavku , IT zdroji a IT procesy. (4, str. 59) 

Struktura procesu  informatiky vytva r í  v COBIT smyc ku, ktera  odpoví da  za kladní m 

prvku m z ivotní ho cyklu IS. Procesy jsou rozc lene ny na c tyr i logicke  skupiny, 

tzv. dome ny. COBIT ve verzi 4.1 obsahuje 34 procesu , ktere  pokry vají  

318 kontrolní ch cí lu . (12, str. 369) 

Plánování a organizace – tato dome na se zaby va  procesy na strategicke  a takticke  

u rovni r í zení  IS/IT. Snaz í  se definovat co nejleps í  cestu rozvoje IT pro zajis te ní  

podnikovy ch cí lu . (12, str. 369) 

Akvizice a implementace – zaby va  se realizací  IT strategií . Kaz de  r es ení  je 

potr eba identifikovat, rozví jet, implementovat a integrovat do podnikovy ch 

procesu . Da le tato dome na pokry va  i zme ny v u drz be  jiz  existují cí ch syste mu  

a zajis te ní  pokrac ova ní  jejich z ivotní ho cyklu. (12, str. 369) 

Dodávka a podpora – tato skupina procesu  je zame r ena na poskytova ní  

a bezpec nost sluz eb, podporu a spra vu dat a potr ebne  infrastruktury. (12, str. 369)  
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Měření a hodnocení – zaby va  se kontrolou procesu , interní m a externí m auditem. 

Vs echny IT procesy musí  by t pravidelne  hodnoceny a na tomto za kladu se pak r es í  

a realizují  jejich zme ny. (12, str. 369) 

V metodice COBIT jsou poz adavky na informace strukturova ny do ne kolika skupin. 

Te mito skupinami jsou u c elnost, u c innost, du ve ryhodnost, integrita, dostupnost, 

soulad a spolehlivost. (13, str. 83) 

 

Obrázek 11: Struktura metody COBIT verze 4.1. Zdroj: (14). 

V souc asne  dobe  jiz  existuje verze COBIT 5.0, ktera  spojuje principy a mys lenky 

ne kolika frameworku  podobne ho zame r ení . COBIT 5.0 sluc uje a integruje 

COBIT 4.1, Val IT 2.0 a Risk IT a take  vy razne  c erpa  z obchodní ho modelu pro 

informac ní  bezpec nost BMIS a ITÁF. (4, str. 59), (14) 

3.6.2. Metoda ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je soubor postupu  r í zení  

podnikove  informatiky prostr ednictví m sluz eb. Projekt vznikl ve Velke  

Brita nii v letech 1985 az  1995. V letech 2000 – 2004 byl projekt pr epracova n 

a nova  verze ITIL V2 se zac ala hojne  vyuz í vat v mnoha zemí ch jako standard 

poskytova ní  IT sluz eb. V roce 2007 vznikla rozs í r ena  tr etí  verze ITIL V3. Je to 

metodika zaloz ena  na procesní m r í zení  organizace a je urc ena hlavne  pro str ední  

a vys s í  management. (12, str. 368) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
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Obrázek 12: ITIL V3. Zdroj: (15). 

ITIL verze 3 definuje novy  z ivotní  cyklus IT sluz by od její ho pla nova ní , pr es 

doruc ení  a zavedení , az  po provoz a neusta le  zleps ova ní . Pr edcha zejí cí  verze 

ITIL V2 se touto problematikou nezby vala, respektive nebyla r es ena jako z ivotní  

cyklus. Da le V3 pr ina s í  snahu o leps í  propojení  s podnikovy mi procesy, zaby va  se 

smyslem IT sluz eb a jejich podporou vycha zejí cí  z podnikove  strategie. (4, str. 45) 

Struktura ITIL V3 se skla da  z pe ti na sledují cí ch knih (4, str. 46-48): 

 Service Strategy se zaby va  slade ní m podnikovy ch procesu  s IT a jeho 

podporou, strategií  spra vy IT sluz eb a pla nova ní m. 

 Service Design se zaby va  r es ení m IT sluz eb a na vrhem procesu  (tvorbou 

a u drz bou IT architektury, postupu ). 

 Service Transition se zaby va  pr eda ní m IT sluz by do provozní ho prostr edí . 

 Service Operation je kniha r es í cí  dennodenní  aktivity spojene  s podporou 

sluz eb a s r es ení m provozní ch poz adavku  na ne  kladeny ch. Zahrnuje 

monitoring, spra vu aplikací , zme ny, metriky.  

 Continual Service Improvement obepí na  vs echny ostatní  knihy. Tato 

kniha obsahuje metodiky a pr í stupy ke zleps ova ní  procesu  a sluz eb, a da le 

vysve tlení  hledisek, ktere  na ne  dotva r í  u plny  pohled. Za kladní m stavební m 

kamenem je vyuz ití  tzv. Demingova cyklu (Plan, Do, Check and Áct). 
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3.6.3. Metoda HOS 8 

Metoda HOS 8 je vyví jena na U stavu Podnikatelske  fakulty VUT v Brne . 

Cí lem metody HOS je posouzení  osmi klí c ovy ch oblastí  informac ní ho syste mu firmy 

a zjistit, zda vs echny tyto oblasti jsou na stejne , c i blí zke  u rovni. Nevyva z enost 

jednotlivy ch c a stí  zpravidla vede k neefektivnosti cele ho syste mu, neboť na klady 

jsou vz dy vys s í  nez  u syste mu vyva z ene ho. Ma lo efektivní  c a sti syste mu potom 

sniz ují  u roven  cele ho syste mu. (16): 

Osm posuzovany ch oblastí  metody HOS (16):  

HW (hardware) – v te to oblasti je zkouma no fyzicke  vybavení  ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpec nosti, pouz itelnosti se softwarem. 

SW (software) – tato oblast zahrnuje zkouma ní  programove ho vybavení , jeho 

funkcí , snadnosti pouz í va ní  a ovla da ní . 

OW (orgware) – oblast obsahuje pravidla pro provoz informac ní ch syste mu  

a doporuc ene  pracovní  postupy. 

PW (peopleware) – oblast zahrnuje zkouma ní  uz ivatelu  informac ní ch syste mu  ve 

vztahu k rozvoji jejich schopností , k jejich podpor e pr i uz í va ní  informac ní ch 

syste mu  a vní ma ní  jejich du lez itosti. 

DW (dataware) – oblast zkouma  data, ktera  jsou uloz ena  a pouz í vana  

v informac ní m syste mu ve vztahu k jejich dostupnosti, spra ve  a bezpec nosti. 

CU (customers) – neboli za kazní ci. Tato oblast zkouma , co ma  informac ní  syste m 

za kazní ku m poskytovat a jak je tato oblast r í zena. Vymezení  za kazní ku  za visí  na 

vymezení  zkoumane ho informac ní ho syste mu. Mohou to by t jak za kazní ci 

v obchodní m pojetí , tak i vnitropodnikoví  za kazní ci pouz í vají cí  vy stupy ze 

zkoumane ho informac ní ho syste mu. 

SU (suppliers) – neboli dodavatele . Tato oblast zkouma , co informac ní  syste m 

vyz aduje od dodavatelu  a jak je tato oblast r í zena. Vymezení  dodavatelu  za visí  ope t 

na vymezení  zkoumane ho informac ní ho syste mu. Pokud jsou provoz c i podpora 

informac ní ho syste mu zajis ťova ny pr í mo pracovní ky firmy, pak pojem dodavatel 

informac ní ho syste mu pr edstavuje tyto pracovní ky. 
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MA (management IS) – tato oblast zkouma  r í zení  informac ní ch syste mu  ve vztahu 

k informac ní  strategii, du slednosti uplatn ova ní  stanoveny ch pravidel a vní ma ní  

koncovy ch uz ivatelu  informac ní ho syste mu. 

Na internetovy ch stra nka ch www.zefis.cz je moz ne  si nechat informac ní  syste m 

zdarma, on-line a anonymne  posoudit metodou HOS a zí skat tak informace zda je 

syste m vyva z eny , a tedy i optima lní  z pohledu cena/pr í nos. (16) 

Metoda je zaloz ena na hodnocení  odpove dí  jednoho respondenta, ve ts inou 

manaz era firmy, ktery  by me l co nejve rne ji popsat skutec ny  stav ve firme . Jedna  se 

o vyplne ní  dotazní ku s pr ibliz ne  osmdesa ti ota zkami. Pokud si manaz er není  jisty  

ne kterou z odpove dí , je dobre , aby zjistil spra vnou odpove ď od pr í slus ny ch 

pracovní ku . (17) 

Po vyplne ní  a odesla ní  dotazní ku je k dispozici posouzeny  sta vají cí  stav IS firmy, 

zda je tento syste m ve vs ech osa ch pr ibliz ne  na stejne  u rovni a na jake  u rovni by 

me l syste m by t s ohledem na jeho du lez itost pro firmu a podobne . (17)  

V první m kroku se hodnotí  jednotlive  oblasti. U roven  kaz de  z oblastí  je ohodnocena 

pomocí  c tyr bodove  s ka ly jako 1- s patna , 2 -spí s e s patna , 3 - spí s e dobra  4 - dobra . 

 

Obrázek 13: Interpretace výsledků hodnocení IS metodou HOS. Zdroj: (16). 

Za vyvážený systém se pak povaz uje takovy  informac ní  syste m, kde vs echny osy 

mají  stejne  hodnocení , nebo nejvy s e tr i z nich se odlis ují  od ostatní ch nejvy s e 

o hodnotu 1. U vyva z ene ho syste mu lze pr epokla dat, z e je to syste m s optima lní m 

pome rem u c innosti - pr í nosy / na klady. (18) 

http://www.zefis.cz/
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Nevyvážený systém je takovy , ktery  nespln uje vy s e uvedene  podmí nky. Za kladní m 

proble mem u nevyva z eny ch syste mu  je niz s í  efektivnost. Celkove  fungova ní  

syste mu je vz dy determinova no nejslabs í m c la nkem. (18) 

Doporuc eny  stav vycha zí  z du lez itosti syste mu pro firmu. Pokud je informac ní  

syste m pro c innost firmy nezbytne  nutny , pak doporuc ena  u roven  syste mu je bod 

4 - dobry . Pro syste my, bez ktery ch je c innost firmy moz na , ale s velky mi obtí z emi, 

je doporuc ena u roven  3 - spí s e dobry . Pokud se firma bez zkoumane ho 

informac ní ho syste mu obejde a pr inese to jen male , c i z a dne  obtí z e, pak 

doporuc eny  stav je 2 - spí s e s patny . U te to varianty se ale nasky ta  ota zka, zda ma  

syste m pro firmu vu bec smysl, a zda jsou vynaloz ene  na klady u me rne  pr í nosu. 

Doporuc eny  stav je nutno cha pat jako minima lní  poz adovanou u roven . (18) 

Dals í m vy stupem metody HOS je vy pis vs ech ota zek, na ktere  bylo odpove zeno, 

z e jsou v hors í m stavu, nez  je minima lní  doporuc ena  u roven  cele ho syste mu, a jaka  

odpove ď na ne  je u doporuc ene ho a vyva z ene ho stavu vyz adova na jako nejniz s í  

akceptovatelna . (18) 

Pokud je syste m nevyva z eny , nebo nedosahuje doporuc ene  hodnoty, pr icha zí  

v u vahu tr i za kladní  strategie (18): 

 Strategie útlumu - je-li syste m, nebo ne ktera  z os, na vys s í  u rovni, nez  je 

doporuc ena  hodnota, nasky ta  se moz nost da le neinvestovat (pení ze, u silí ) 

do te to oblasti c i cele ho syste mu.  

 Strategie udržení současného stavu - tato strategie je doporuc ena  

v pr í pade , z e syste m je vyva z eny  a na doporuc ene  u rovni. Udrz ení  

souc asne ho stavu znamena  mens í  financ ní  na klady a u silí  po dobu, nez  bude 

nutne  inovovat financ ne  na roc ne js í  oblasti, tedy hardware a software. 

 Strategie zlepšení, rozvoje - tato strategie se doporuc uje v situaci, kdy 

syste m je nevyva z eny  a nedosahuje doporuc ene  u rovne . Nemusí  nutne  

znamenat vysoke  financ ní  na klady, pokud je napr í klad proble m v oblasti 

orgware, tedy pravidel fungova ní , zleps it tuto oblast je za lez itost kra tke  

doby pr i minima lní ch na kladech. 



 

Teoreticka  vy chodiska pra ce  29 

 

 

 

3.7. Efektivnost informačního systému 

Na proble m efektivnosti IS/IT je moz ne  se podí vat take  tak, z e u urc ite ho subjektu 

(manaz era, majitele podniku,…) vznika  urc ita  potr eba informací  a z uspokojení  te to 

potr eby je oc eka va n ne jaky  uz itek. Vzniklou potr ebu informac ní ho syste mu 

uspokojují  urc ite  aplikace IT, ktere  samozr ejme  stojí  pení ze. Tí m se okruh uzaví ra , 

a pokud je stupen  spokojenosti s mí rou potr eby informací  vysoky , mu z eme 

pr edpokla dat, z e i efektivnost vynaloz eny ch prostr edku  je vysoka . (2, str. 46) 

Mu z eme identifikovat uz itky jednotlivy ch skupin uz ivatelu . Napr í klad majitele  - 

trvale  zhodnocova ní  jejich majetku vloz ene ho do podniku, manaz er i - u spe s ne  

r í zení  podniku tak, aby bylo dosahova no z a doucí ch vy sledku  s minimem potr eby 

zdroju , zame stnanci - leps í  pracovní  podmí nky a ve ts í  pocit souna lez itosti 

s podnikem. (2, str. 46) 

 

 

 

 

Obrázek 14: Model užitku IS. Zdroj: (2, str. 46). 

Je potr ebne  nale zt optima lní  pome r mezi uz itkem, zí skany m za pomoci 

informac ní ho syste mu a vy daji, ktere  je nutne  pro zí ska ní  tohoto uz itku vynaloz it. 

Da le pak pome r mezi c asem, ktery  byl nutny  k zí ska ní  informace a riziky spojeny mi 

s tí m, z e uz itku subjekt nedosa hne. Pokud jsou oba pome ry vyhovují cí  a pr ijatelne , 

da  se informac ní  syste m povaz ovat za efektivní . (2, str. 47) 

Efektivnost je tedy u c innost vloz eny ch prostr edku  (vy daje vynaloz ene  na 

informac ní  syste m) hodnoceny ch z hlediska uz itkove ho vy sledku (pr í nosy 

informac ní ho syste mu). Vy daje na informac ní  syste m jsou me r itelne , avs ak pr í nosy 

jsou me r itelne  jen obtí z ne . Tyto pr í nosy se v hospodar ení  spolec nosti projevují  jen 

nepr í mo, jsou obsaz eny v podpor e rozhodova ní  manaz eru  a podpor e podnikovy ch 

procesu . Je vs ak obtí z ne  odde lit, jak velky  podí l na rozhodnutí  mají  informace 

poskytnute  syste mem a na kolik jsou vy sledkem zkus eností  manaz era. (2, str. 47) 

IS/IT 

VÝDAJE 

SUBJEKT 

UŽITEK 

ma  potr ebu 

pr ina s ejí  

znamenají  
hodnotí  

efektivnost 
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Pro posuzova ní  efektivnosti informac ní ch syste mu je moz ne  vyuz í t online metodu 

ZEFIS. Za sadní  pr í nos vyuz ití  te to metody tvor í  moz nost porovna ní  zadany ch dat 

s databa zí , ktera  obsahuje znac ne  mnoz ství  u daju  od c esky ch a slovensky ch 

spolec ností . Syste m je vytvor en zejme na pro mens í  firmy a pru zkum probí ha  

pomocí  vyplne ní  online dotazní ku  uz ivateli IS vybrane  firmy. (19) 

3.8. Cloud computing 

Cloud computing je model vy voje a pouz í va ní  informac ní ch a komunikac ní ch 

technologií  zaloz eny  s vyuz ití m poc í tac ove  sí te . Lze ho take  charakterizovat jako 

poskytova ní  sluz eb c i programu  uloz eny ch na serverech s tí m, z e uz ivatele  k nim 

mohou pr istupovat napr í klad pomocí  webove ho prohlí z ec e nebo klienta dane  

aplikace a pouz í vat je prakticky odkudkoliv. (20), (21) 

De lení  cloud computingu je dosti problematicke , proto se rozde luje podle dvou 

hledisek, a to podle toho, jak je poskytova n a podle sluz by kterou poskytuje. (20) 

Model nasazení 

Model nasazení  na m r í ka , jak je cloud poskytova n. 

Veřejný cloud computing (Public cloud computing) - mnohdy je oznac ova n jako 

klasicky  model, kdy je poskytnuta a nabí dnuta s iroke  ver ejnosti vy poc etní  sluz ba. 

Soukromý cloud computing (Private cloud computing) - je v tomto pr í pade  

provozova n pouze pro urc itou organizaci c i skupinu a to buď organizací  samotnou, 

nebo tr etí  stranou. (6, str. 39) 

Hybridní cloud computing (Hybrid cloud computing) - kombinuje jak ver ejne  tak 

soukrome  cloudy. Navenek vystupují  jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí  

standardizac ní ch technologií . (6, str. 39) 

Komunitní cloud computing (Comunity cloud computing) - jedna  se o model, kdy 

je cloud infrastruktura sdí lena mezi ne kolika organizacemi nebo skupinou lidí , 

kter í  ji vyuz í vají . Tyto organizace mu z e spojovat napr í klad bezpec nostní  politika, 

stejny  obor za jmu a podobne . (20) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
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Distribuční model 

Model se zaby va  tí m, co je v ra mci sluz by nabí zeno, obvykle software nebo 

hardware c i jejich kombinace. 

IAAS - infrastruktura jako sluz ba (z "Infrastructure as a Service") - v tomto pr í pade  

se poskytovatel sluz eb zavazuje poskytnout infrastrukturu. Typicky se jedna  

o virtualizaci, napr í klad prona jem virtua lní ho serveru, ktery  je vytvor en jako jeden 

z mnoha na fyzicke m stroji, ale z pohledu uz ivatele se chova  jako fyzicky  stroj. 

Pr í kladem IÁÁS jsou Ámazon WS, Rackspace nebo Windows Ázure. (20) 

PAAS - platforma jako sluz ba (z "Platform as a Service") - poskytovatel v modelu 

PÁÁS poskytuje kompletní  prostr edky pro podporu cele ho z ivotní ho cyklu tvorby 

a poskytova ní  webovy ch aplikací  a sluz eb plne  k dispozici na Internetu, bez 

moz nosti staz ení  softwaru. Pr í kladem poskytovatelu  PÁÁS jsou Google Ápp Engine 

nebo Force.com (Salesforce.com). (20) 

SAAS - software jako sluz ba (ze "Software as a Service") - aplikace je licencova na 

jako sluz ba pronají mana  uz ivateli. Uz ivatele  si tedy kupují  pr í stup k aplikaci, ne 

aplikaci samotnou. SÁÁS je idea lní  pro ty, kter í  potr ebují  jen be z ne  aplikac ní  

software a poz adují  pr í stup odkudkoliv a kdykoliv. Pr í kladem mu z e by t zna ma  sada 

aplikací  Google Ápps, nebo v logistice zna my  syste m Cargopass. (20) 

 

Obrázek 15: Schéma Cloud Computingu. Zdroj: (20). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IAAS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtualizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Apps&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cargopass&action=edit&redlink=1


 

Teoreticka  vy chodiska pra ce  32 

 

 

 

Výhody a nevýhody Cloud Computingu 

Hlavní  vy hodou vyuz í va ní  cloud computingu je, z e uz ivatel nemusí  fyzicky vlastnit 

technologii nebo software a ani ji ume t instalovat c i spravovat. Dals í  du lez itou 

vy hodou je, z e se uz ivatel mu z e pr ipojit odkudkoliv a bez ohledu na pouz í vanou 

platformu. Datove  centrum mu z e nabí dnout vys s í  vy kon pro jednoho klienta nez  

be z ny  poc í tac . Naopak v pr í pade , z e vy kon není  potr eba, doka z e tento syste m s etr it 

prostr edky. (21) 

Hlavní  nevy hodou je moz na  ztra ta soukromí . Pokud vyuz í va me aplikace na 

internetu a ukla da me data u te chto poskytovatelu , hrozí  jiste  riziko zneuz ití  

takovy chto dat shroma z de ny ch na jednom mí ste . Dals í  nevy hodou je urc ita  

za vislost na poskytovateli cloudu. Uz ivatel musí  poc í tat s tí m, z e poskytovatel mu z e 

zdraz it ceny svy ch sluz eb, v hors í m pr í pade  zbankrotovat. (20) 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato c a st diplomove  pra ce se ve nuje analy ze souc asne ho IS/IT r es ení  ve vybrane m 

hotelu. Nejdr í ve je zde pr edstaven hotel, jeho sluz by a organizac ní  struktura 

s popisem jednotlivy ch pracovní ch pozic. Da le popsa n souc asny  informac ní  syste m 

a hardwarove  vybavení  hotelu. Hlavní  na plní  te to c a sti je zpracova ní  analy z, 

konkre tne  SWOT analy zy zame r ene  na IS/IT hotelu, posouzení  souc asne ho 

informac ní ho syste mu metodou HOS 8 a v za ve ru je zpracova no hodnocení  

efektivnosti pr es vy zkumny  porta l ZEFIS. 

4.1. Představení hotelu 

Tr í hve zdic kovy  rodinny  hotel U Kata v Kutne  Hor e, ulice Uhelna  596, nabí zí  

ubytova ní  na okraji historicke ho centra, v mí stech kde ve str edove ku vedly me stske  

hradby. C a st hradeb i s Katovou brankou, coz  bylo jedine  mí sto, kudy mohl kat 

vcha zet do me sta a konat svoji pra ci, se dochovala dodnes a odtud take  pocha zí  

na zev hotelu. (22) 

V blí zkosti hotelu se nacha zí  r ada pama tek zapsany ch na seznamu kulturní ho 

de dictví  UNESCO. Hoste  mohou navs tí vit Valas sky  dvu r, chra m sv. Barbory, 

Jezuitskou kolej, Hra dek a mnoho dals í ho. V okolí  se take  nacha zí  sportovní  area l 

Klimes ka, ktery  nabí zí  s iroke  spektrum sportovní ho vyz ití , napr í klad plavecky  

baze n, venkovní  aquapark, tenisove  kurty, beach volejbal, bobovou dra hu, fitness, 

saunu, masa z e a zimní  stadion. (22) 

V roce 2010 pros el hotel celkovou rekonstrukcí  a stal se nejkomplexne js í m 

zar í zení m s nejs irs í  nabí dkou sluz eb v regionu. Hotel nabí zí  45 stylove  zar í zeny ch 

pokoju  s vlastní  koupelnou nebo sprchovy m koutem, televizí  a satelitem 

a vysokorychlostní m pr ipojení m k internetu. Da le je hostu m k dispozici  wellness 

centrum s s irokou nabí dkou sluz eb, pivní  la zne , finska  sauna, parní  la zen , 

whirpool, masa z e a dals í . Souc a stí  hotelu je i str edove ka  krc ma, nekur a cky  salonek 

a konferenc ní  prostory a kapacitou az  150 osob. Hotel disponuje prostorny m 

parkovis te m pro osobní  automobily i autobusy. Pro vy lety po okolí  je moz ne  

zapu jc it si kolo v hotelove  cyklopu jc ovne . (22) 
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Tabulka 1: Ceník ubytování pro rok 2013.  Zdroj: (23). 

Mimosezona 2.1.-31.3.2013 

Jednolu z kovy  pokoj 770,- 

Dvoulu z kovy  pokoj 1090,- 

Tr í lu z kovy  pokoj 1590,- 

Rodinny  pokoj 2060,- 

Hlavní sezona 1.4.-20.12.2013 

Jednolu z kovy  pokoj 870,- 

Dvoulu z kovy  pokoj 1190,- 

Tr í lu z kovy  pokoj 1740,- 

Rodinny  pokoj 2260,- 

Poplatek za zví r e 200,- 

Vánoce + Silvestr 20.12.2013-1.1.2014 

Jednolu z kovy  pokoj 990,- 

Dvoulu z kovy  pokoj 1400,- 

Tr í lu z kovy  pokoj 1950,- 

Rodinny  pokoj 2400,- 

 

Hotel provozuje pan Libor Kola r  na z ivnostenska  opra vne ní  Ubytovací  sluz by 

a Provozova ní  te lovy chovny ch a sportovní ch zar í zení  a organizova ní  sportovní  

c innosti (vznik 10. 11. 1992) a Hostinska  c innost (vznik 19. 2. 1997) a jeho 

manz elka paní  Hana Kola r ova  na z ivnostenske  opra vne ní  Koupe  zboz í  za u c elem 

jeho dals í ho prodeje a Ubytova ní  (vznik 6. 1. 1994). (24) 

Hotel si prostr ednictví m svy ch internetovy ch stra nek zjis ťuje hladinu spokojenosti 

za kazní ku . Hoste  mohou vyplnit online dotazní k, ktery  zjis ťuje jejich spokojenost 

v oblasti persona lu, sluz eb, c istoty, komfortu a v pome ru cena/kvalita. Tento 

dotazní k mohou doplnit i o kladne  c í  za porne  slovní  hodnocení  hotelu. V souc asne  

dobe  dosahuje celkova  spokojenost hostu  s ubytova ní m v hotelu U Kata u rovne  

8,9 bodu  z 10, coz  je pru me rny  vy sledek ze vs ech oblastí  a ze vs ech 87 vyplne ny ch 

recenzí  za poslední  c tyr i roky. (25) 
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4.1.1. Organizační struktura 

Hotel zame stna va  22 osob. Organizac ní  struktura je liniova , kde jsou jasne  

vymezeny vztahy nadr í zenosti a podr í zenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Organizační struktura hotelu. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Majitel 

Majitel a r editel v jedne  osobe . Je zodpove dny  za cely  hotel, vykona va  pr edevs í m 

c innost pla novací , kontroluje a podepisuje ves kere  platby podniku. R es í  ota zky ve 

ve ci managementu, marketingu a financí . Pr ijí ma  a propous tí  zame stnance. Osobne  

dohlí z í  na spra vny  chod IS/IT v hotelu. 

Účetní  

Je zodpove dna  za cele  u c etnictví  podniku a za roven  za prova de ní  plateb. Zajis ťuje 

i financova ní  dí lc í ch projektu .  

Údrţbář 

Zodpoví da  za drobne  opravy na hotelu, jako je vy me na z a rovek, opravy kapají cí ch 

kohoutku  a dals í . Take  se stara  o zahradu a venkovní  spolec enske  prostory. Dals í m 

jeho u kolem je starat se o cyklopu jc ovnu, respektive o u drz bu kol. Ves kery  

potr ebny  materia l je zajis ťova n jí m samotny m po konzultaci s provozní .  

 

Majitel 

Účetní Provozní Údržbář 

Masérka Recepční vedoucí stravování Pokojské/uklízečky 

 

Kuchaři

Pomocné síly v kuchyni 

Číšníci
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Provozní  

Provozní  zodpoví da  za cely  chod podniku. Stara  se o skladove  za soby, dohlí z í  na 

spra vne  uklizene  pokoje a prostory. Dohlí z í  take  na pra ci mase rky, recepc ní  

a vedoucí ho stravova ní . R es í  proble my a poruchy na hotelu. Drobne  pra ce po 

konzultaci s majitelem prova dí  u drz ba r , rozsa hlejs í  opravy zar izuje 

prostr ednictví m externí ch firem. Za roven  zajis ťuje pr í pravu netradic ní ch pr a ní  pro 

za kazní ky. Vybí ra  dodavatele. Organizuje ves kere  akce. 

Recepční 

Stara  se o chod recepce. Komunikuje s hosty, zveda  telefony, pr ebí ra  objedna vky do 

wellness centra a na pu jc ení  kol. Pokud není  u drz ba r  k dispozici, tak kola i vyda va  

hostu m. Pr ebí ra  platby za ubytova ní , wellness a pu jc ení  kol.  

Masérka 

Zabezpec uje chod wellness centra a poskytuje mase rske  sluz by. C asovy  

harmonogram masa z í  a koupelí  jí  sestavuje recepc ní  dle pr a ní  a objedna vek hostu . 

Pokojská/uklízečka  

Obstara va  celkovy  u klid pokoju  a ves kery ch dals í ch vnitr ní ch prostor, spolec ny ch 

prostor a socia lní ch zar í zení  v cele m hotelu. Pr ipravuje mí stnosti na konference.  

Vedoucí stravování 

Dohlí z í  na pra ci kuchar u  a c í s ní ku . Zajis ťuje za sobova ní  kuchyne  a restaurace. 

Sestavuje jí delní  lí stek a denní  menu.  

Kuchař 

Je zodpove dny  za pr í pravu jí del pro hosty a cely  chod kuchyne . 

Číšník  

Zodpoví da  za objedna vky hostu  jak u baru, tak u stolu  a kasí ruje hosty. Na konci 

sme ny prova dí  c í s ní k poc í ta ní  kasy. Hotovost musí  sede t s trz bou v pokladní m 

informac ní m syste mu. 

Pomocná síla v kuchyni 

Poma ha  kuchar u m pr ipravovat suroviny pro pr í pravu pokrmu , myje na dobí .   
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4.1.2. Hlavní podnikové procesy 

Podnikove  procesy v hotelu se ty kají  zejme na rezervací  ubytova ní , stravova ní , 

vedení  u c etnictví  a poskytova ní  wellness sluz eb. Hotel jiz  v souc asne  dobe  pro 

podporu ne ktery ch procesu  vyuz í va  informac ní ch syste mu .  Zde jsou vypsane  

ne ktere  nejdu lez ite js í  procesy: 

 rezervace ubytova ní , 

 pr í prava sní daní , obe du  a vec er í , 

 u klid pokoju , spolec ny ch prostor a socia lní ch zar í zení , 

 u drz ba venkovní ch prostor a zahrady, 

 vedení  u c etnictví , tvorba mezd, prova de ní  plateb, 

 pr ijetí  objedna vky do wellness centra a tvorba harmonogramu, 

 rezervace a pu jc ova ní  kol, 

 vyr í zení  objedna vky na poju  a jí dla, kasí rova ní  za kazní ka, 

 objedna vky materia lu a zboz í , 

 tvorba rozpisu sme n, podklady pro zpracova ní  mezd. 

Rezervace ubytování probí ha  buď pr es online formula r  na internetovy ch 

stra nka ch hotelu, nebo pr í mo pr es telefonickou c i emailovou komunikaci 

s recepc ní , ktera  pak objedna vku zada  ruc ne  do syste mu. Pro tento proces hotel 

vyuz í va  sluz eb informac ní ho syste mu. Dí ky tomu nedocha zí  k chyba m, nemu z e se 

sta t, z e jeden pokoj je v tu stejnou dobu zarezervova n pro ví ce hostu . 

Příprava snídaní, obědů a večeří probí ha  v kuchyni na za klade  pr edem 

sestavene ho menu. K tomuto procesu není  nijak vyuz it IS, vedoucí  sestaví  ty denní  

menu, ktere  pr eda  recepc ní , ta jej na sledne  umí stí  na internetove  stra nky. Stare  

nabí dky jsou archivova ny v papí rove  podobe  v s anonu v kancela r i vedoucí ho, 

a take  pr í mo v jeho poc í tac i. 

Úklid pokojů, společných prostor a sociálních zařízení probí ha  kaz dy  den 

v dopolední ch hodina ch. Uklí zec ky dosta vají  informace od recepc ní , ktere  pokoje 

se uz  mohou uklidit a ktere  jes te  ne. U klid, ktery  není  kaz dodenní , nar izuje 

provozní  dle aktua lní ch potr eb. 
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Údržbu venkovních prostor a zahrady zajis ťuje u drz ba r , dle aktua lní ch potr eb 

hotelu, jedna  se napr í klad o odhrnova ní  sne hu, hraba ní  listí , zameta ní , natí ra ní  

zahradní ho na bytku a mnoho dals í ho. Instrukce dosta va  od provozní . K tomuto 

procesu take  není  nijak vyuz it informac ní  syste m. 

Vedením účetnictví, tvorbou mezd a prováděním plateb se zaby va  u c etní . 

Pro u c etnictví  vyuz í va  u c etní  program Pohoda. Ves kere  pr í chozí  doklady o pr í jmu 

a vy dají ch jsou skladova ny, a pak pr eda ny u c etní , ktera  je zpracuje a na sledne  

zaloz í . Mzdy jsou prova de ny take  v tomto programu. Platby jsou prova de ny pomocí  

online bankovnictví . 

Přijetí objednávky do wellness centra a tvorba harmonogramu probí ha  na 

recepci hotelu. Hoste  si buď pr edem na urc itou hodinu objednají  sluz bu, o kterou 

mají  za jem, nebo vyuz ijí  volne ho mí sta v harmonogramu. Recepc ní  na za klade  

objedna vek kaz dy  den sestaví  c asovy  pla n aktivit wellness centra, ktere  ra no pr eda  

mase rce. Pro tento proces se nevyuz í va  informac ní  syste m, protoz e wellness 

centrum bylo vybudova no az  po zavedení  syste mu do hotelu. Recepc ní  ma  tady na 

jednotlive  dny pr edpr ipravene  excelovske  tabulky v poc í tac i, ktere , jakmile si host 

sluz bu objedna , aktualizuje.  

Rezervace a půjčování kol probí ha  ope t na recepci, recepc ní  ma  k dispozici ses it, 

ve ktere m si vede kolik kol je pra ve  pu jc eny ch a komu, a take  eviduje, jake  opravy 

byly na jake m kole provedeny. O funkc nost kol se stara  u drz ba r  a zodpoví da  za 

jejich technicky  stav. Kola hostu m vyda va  buď on, anebo pokud není  k dispozici, tak 

pr í mo recepc ní .  

Vyřízení objednávky nápojů a jídla a kasírování zákazníka probí ha  

v restauraci, tyto procesy zajis ťují  c í s ní ci. V restauraci je umí ste na restaurac ní  

pokladna. Ihned po objedna ní  jí dla a na poje zada  c í s ní k poloz ky do pokladny. 

Pokud se jedna  o jí dlo, vytiskne se v kuchyni lí stek s informací  o tom, co mají  

pr ipravit. Vedoucí  stravova ní  vyuz í va  nadstavbovy  program pro vedení  skladu, 

tvorbu receptur,  inventury, …, ktery  propojuje pokladnu s jeho poc í tac em. Dí ky 

tomu ma  pr ehled o ves kere m pohybu zboz í , trz eb a na kladu . Pokud se host 

rozhodne, z e chce u tratu pr ipsat na pokoj, musí  c í s ní k odne st u c et na recepci. 
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Tvorba rozpisu směn a podklady pro zpracování mezd jsou zpracova va ny 

jednou ty dne , a pokud dojde k nenada le  situaci, jsou upravova ny. Provozní  chysta  

rozpis sme n pro recepc ní , mase rky a uklí zec ky, vedoucí  stravova ní  chysta  rozpis 

sme n pro kuchar e, c í s ní ky a pro pomocnou sí lu do kuchyne . Ve ts inou se vs ak 

vs ichni str í dají  v pravidelny ch sme na ch. Zame stnanci si zapisují  pr í chod a odchod 

do pr ipraveny ch tabulek na recepci hotelu. Podle te to tabulky jsou pak v za ve ru 

me sí ce zpracova ny mzdy.  

4.2. Popis IS/IT hotelu 

V souc asne  dobe  je IS/IT r es ení  hotelu velice nepr ehledne , hotel vyuz í va  ne kolik 

ru zny ch syste mu , ktere  vs ak mezi sebou nespolupracují . Za sadní m proble mem je 

zabezpec ení  cele  vnitropodnikove  poc í tac ove  sí te  a za lohova ní  dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Současné propojení hardwaru.  Zdroj: Vlastní zpracování. 

Hotel vyuz í va  pr ipojení  k internetu Optimal+ pr es pevnou linku od firmy O2, tento 

internet pak pomocí  wi-fi poskytuje zdarma svy m za kazní ku m. Proble mem je, z e 

zde není  odde lena  vne js í  a vnitr ní  hotelova  sí ť, proto se mu z e sta t, z e se s ikovny  

host dostane az  k citlivy m datu m hotelu. 
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Poc í tac , ktery  vyuz í va  pro svoji pra ci u c etní , je stary  cca s est let. Jedna  se 

o standartní  stolní  poc í tac  s operac ní m syste mem Windows XP a s kancela r sky m 

balí kem Microsoft Office 2007, obojí  od firmy Microsoft. Pro vedení  u c etnictví , 

tvorbu dan ovy ch pr izna ní  a vy poc et mezd pouz í va  u c etní  software Pohoda 2008 

Premium. Tento syste m je pru be z ne  aktualizova n dí ky placene  servisní  podpor e od 

firmy Stormware. Proble mem je, z e software je nainstalova n pr í mo na poc í tac i 

u c etní  a za loha probí ha  sice automaticky kaz dy  den, ale pouze na harddisk 

poc í tac e. Za lohu na USB flashdisk prova ní  u c etní  nepravidelne  jednou za ty den az  

14 dní . U c etní  ma  v kancela r i k dispozici laserovou c ernobí lou tiska rnu. 

Poc í tac  vedoucí ho stravova ní  je stary  cca c tyr i roky. Jedna  se ope t o standartní  

stolní  poc í tac  s operac ní m syste mem Windows Vista a s kancela r sky m balí kem 

Microsoft Office 2007. K propojení  restaurac ní  pokladny SHÁRP UP-700 

s poc í tac em slouz í  program MS Ivent. Dí ky tomu mu z e vedoucí  programovat 

za kladní  parametry pokladny, jako jsou napr í klad poloz ky PLU, skupiny zboz í  DPT, 

sazby DPH, vedení  skladu, receptury, inventury, vytva r ení  sestav skladu zboz í , 

historie pr í jmu a vy deje poloz ek, da le mu z e kontrolovat aktua lní  mnoz ství  za sob 

na skladu kuchyne  i baru. Restaurac ní  pokladna je propojena s kuchyn skou 

tiska rnou, kde pr i zada ní  objedna vky jí dla do pokladny vyjede lí stec ek s informací  

kolik jaky ch jí del ma  kuchar  pr ipravit. Za lohova ní  zde probí ha  velice sporadicky, 

jen kdyz  si vedoucí  vzpomene, coz  je jedenkra t me sí c ne , ne kdy i me ne . Vedoucí  

stravova ní  ma  ope t k dispozici laserovou c ernobí lou tiska rnu, ktera  je umí ste na 

v jeho kancela r i. 

Poc í tac  umí ste ny  na recepci je stary  zhruba tr i roky. Ope t se jedna  o stolní  poc í tac  

s operac ní m syste mem Windows Vista a s kancela r sky m balí kem Microsoft Office 

2007. Pro rezervaci ubytova ní  a spra vu hotelove ho u c tu hosta je vyuz í va n syste m 

Previo Lite, ktery  je zaloz en na takzvane m cloud computingu. Verze Previo Lite 

obsahuje moz nost napojení  na PrevioPartnery, coz  je sí ť c esky ch a slovensky ch 

ubytovací ch porta lu , uz ivatelske  u c ty a pra va, spra vu rezervací  a opcí , databa zi 

hostu  a firem, hotelovy  u c et hosta a administraci webovy ch stra nek. Za lohova ní  dat 

probí ha  automaticky v datacentru firmy MITON Previo s.r.o.. Za roven  se 

zakoupení m licence na rezervac ní  syste m byly od firmy MITON Previo s.r.o. 
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por í zeny i internetove  stra nky hotelu, na ktery ch je umí ste n online rezervac ní  

formula r . Na recepci je take  umí ste na multifunkc ní  laserova  barevna  tiska rna, ktera  

umoz n uje tisknout, kopí rovat a skenovat.  

Poc í tac  provozní  je umí ste n v její  kancela r i a je stary  c tyr i roky. Jedna  se ope t 

o standartní  stolní  poc í tac  s operac ní m syste mem Windows Vista a s kancela r sky m 

balí kem Microsoft Office 2007. V souc asne  dobe  (dr í ve bylo pro verzi Lite moz ne  

zvolit pouze jednoho uz ivatele) Previo Lite nabí zí  na jednu licenci moz nost zvolit 

ví ce uz ivatelu . Provozní  se tedy mu z e pr es internet pod svy m pr ihlas ovací m 

jme nem a heslem na plachtu podí vat odkudkoliv a kdykoliv, dí ky tomu mu z e 

efektivne ji r í dit pra ci pokojsky ch a recepc ní ch a potaz mo chod cele ho hotelu. 

K dispozici ma  v kancela r i laserovou barevnou tiska rnu. 

Poc í tac  majitele hotelu je nejnove js í , byl por í zen v lon ske m roce. Jedna  se o stolní  

poc í tac  s operac ní m syste mem Windows 7 a s kancela r sky m balí kem Microsoft 

Office 2010. Je zde umí ste na licence pro dals í  pr í stup k u c etní mu syste mu Pohoda, 

coz  majiteli umoz n uje pr ehled cele  aktua lní  financ ní  situace hotelu. Samozr ejme  

ma  vlastní  pr ihlas ovací  jme no a heslo do syste mu Previo. V kancela r i ma  

k dispozici laserovou barevnou tiska rnu. 

4.3. SWOT analýza se zaměření na IS/IT hotelu 

Ánaly za SWOT (Strong, Weak, Opportunities, Threds) se pouz í va  k identifikaci 

silny ch a slaby ch stra nek spolec nosti a da le pak k zjis te ní  potenciona lní ch 

pr í lez itostí  a hrozeb.  

Silné stránky 

 Zame stnanci umí  se souc asny m IS/IT r es ení m dobr e pracovat, 

 definovane  hotelove  procesy,  

 pravidelne  aktualizace u c etní ho syste mu Pohoda a rezervac ní ho syste mu 

Previo Lite, 

 neusta la  podpora dodavatele IS, 

 nastavení  pr í stupovy ch u c tu  jednotlivy m uz ivatelu m Previo Lite, 

 pr esne  vymezene  u koly a odpove dnost zame stnancu . 
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Slabé stránky 

 Za lohova ní , 

 neodde lena  vnitr ní  a vne js í  internetova  sí ť, 

 tr i ru zne  syste my, ktere  spolu nespolupracují , 

 ne ktere  procesy, ktere  by byly vhodne , nejsou syste mem pokryty, 

 ne ktere  poc í tac e a tiska rny jsou jiz  v nevyhovují cí m stavu. 

Příleţitosti 

 Pr echod na verzi Previo Pro, 

 moz nost ví ce vyuz í vat IS pro podporu rozhodova ní , 

 zac lene ní  procesu  welness centra a cyklopu jc ovny pod IS, 

 propojit u c etní , restaurac ní  a rezervac ní  syste m. 

 vyuz ití  moz ny ch s kolení  zame stnancu  pro zvy s ení  efektivní ho vyuz í va ní  IS. 

Hrozby 

 Zneuz ití  hotelovy ch dat, 

 vynaloz ení  financ ní ch prostr edku  bez dodatec ne ho efektu, 

 ztra ta internetove ho pr ipojení , 

 zvy s ení  ceny aktualizací  a dodavatelske  podpory, 

 odchod zas koleny ch pracovní ku . 

4.4. Posouzení současného stavu metodou HOS 8 

Metodou HOS 8 je zkouma na vyva z enost souc asne  poz í vane ho infomac ní ho 

syste mu Previo Lite. Dotazní k byl vyplne n s provozní  hotelu online pomocí  

syste mu Zefis. Dotazní k obsahuje 83 ota zek, po deseti ota zka ch z kaz de  

posuzovane  oblasti (HW, SW, PW, OW, DW, CU, SU, MÁ) a tr i za ve rec ne  ota zky, 

ty kají cí  se poc tu uz ivatelu  IS, obor c inností  firmy a nutnost IS pro firmu. Vyplne ny  

dotazní k viz pr í loha c . 1. Zde jsou uvedeny vy sledky tohoto dotazní ku vypoví dají cí  

o vyva z enosti vyuz ití  informac ní ho syste mu Previo Lite v hotelu. 
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Posouzení jednotlivých oblastí 

Na za klade  odpove dí  na vs echny ota zky dotazní ku byla zjis te na u roven  

jednotlivy ch oblastí  informac ní ho syste mu. 

Tabulka 2: Ohodnocení jednotlivých oblastí.  Zdroj: (26). 

Oblast Ohodnocení Úroveň 

Hardware 2 Spí s e s patna  u roven  

Software 3 Spí s e dobra  u roven  

Orgware 2 Spí s e s patna  u roven  

Peopleware 2 Spí s e s patna  u roven  

Dataware 2 Spí s e s patna  u roven  

Za kazní ci 3 Spí s e dobra  u roven  

Dodavatele  3 Spí s e dobra  u roven  

Management Is 2 Spí s e s patna  u roven  

Byla zjis te na spí s e s patna  u roven  u ví ce jak poloviny oblastí , konkre tne  u oblasti 

hardware, orgware, peopleware, dataware a management IS. U ostatní ch oblastí  

byla zjis te na  u roven  spí s e dobra . 

Celkový stav hotelového rezervačního systému 

Z graficke  interpretace vy sledku  analy zy HOS 8 je patrne , z e syste m je nevyva z eny , 

ve ts ina zkoumany ch oblastí  vykazuje stupen  c í slo 2, coz  není  uspokojiva  hodnota. 

Oblast software, za kazní ci a dodavatele  vykazují  hodnotu 3, coz  odpoví da  spí s e 

dobre  u rovni. Souhrnny  stav informac ní ho syste mu je tedy 2. Celkova  u roven  je 

stejne  ní zka  jako hodnota nejhors í  oblasti. Poz adovany  souhrnny  stupen  by me l na 

za klade  analy zy du lez itosti informac ní ho syste mu by t 3. Je tedy potr ebne  napravit 

nedostatky v hodnocene  oblasti hardware, orgware, peopleware, dataware 

a management IS. 
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Obrázek 18: Grafická intepretace celkové úrovně systému. Zdroj: (26). 

Posouzení vyváţenosti informačního systému hotelu 

Na ní z e uvedene m obra zku je zachycen doporuc eny  stav informac ní ho syste mu, 

a to spí s e dobra  u roven  (hodnocení  3). Tato u roven  je stanovena na za klade  

du lez itosti informac ní ho syste mu pro hotel. Souc asny  syste m te to doporuc ene  

u rovne  nedosahuje, jelikoz  jeho celkova  u roven  je povaz ova na za spí s e s patnou. 

 

Obrázek 19: Grafická intepretace doporučené úrovně systému. Zdroj: (26). 
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Syste m je hors í , nez  je oc eka vana  u roven , dana  du lez itostí  syste mu pro organizaci, 

v oblastech hardware, orgware, peopleware, dataware a management IS. Proto je 

doporuc eno se zame r it na tyto moz ne  proble move  oblasti (26):  

Hardware 

 Technicke  vybavení  bude zr ejme  jiz  pomalu potr ebovat obme nu, zda  se by t 

dosti stare . 

 Bylo by dobre  prove r it kvalitu poc í tac ovy ch sí tí  a jejich rychlost. 

 Není  dobre  por izovat nove  technicke  vybavení  bez ove r ení  kompatibility se 

sta vají cí  technikou, mu z e to zpu sobovat proble my ve vy konu cele ho 

syste mu. 

 Není  vylouc eno, z e technika neodpoví da  vy konove  potr eba m syste mu, a je 

tr eba ji posí lit, inovovat. 

 Doporuc uje se mí t za loz ní  technicke  vybavení  klí c ovy ch c a stí  syste mu pro 

pr í pad hava rie. 

Orgware 

 Je velmi z a doucí  mí t definovane  postupy a sme rnice pro r es ení  havarijní ch 

stavu  syste mu . 

 Je velmi z a doucí  mí t pracovní  postupy a pr edpisy pro pra ci s informac ní m 

syste mem pro koncove  uz ivatele a udrz ovat je v aktua lní m stavu. 

 Zda  se, z e management pr í lis  nekontroluje dodrz ova ní  pravidel bezpec nosti 

a provozu informac ní ch syste mu . To mu z e by t zpu sobit va z ne  proble my. 

 Uz ivatele  by neme li mí t moz nost instalovat na sve  poc í tac e nove  programy, 

me nit nastavení  a pr ipojovat zar í zení  k poc í tac i. 

 Me lo by by t zr í zeno kontaktní  mí sto pro hla s ení  za vad c i potí z í  

s informac ní m syste mem a zame stnanci by me li o tomto kontaktu ve de t. 

 Me la by probí hat s kolení  pracovní ku  na pra ci s informac ní m syste mem a na 

pravidla bezpec nosti. 

 Pravidla pro provoz a bezpec nost informac ní ho syste mu by me la vz dy 

existovat, by t jasna  a logicka . 



 

Ánaly za proble mu  46 

 
 

 

Peopleware 

 Je zr ejme  tr eba zvy s it du raz na dodrz ova ní  pravidel a trestat jejich 

porus ova ní . 

 Je na zva z ení , zda ví ce nepodporovat dals í  vzde la va ní  pracovní ku , pr í padne  

s kolení  na pra ci v informac ní m syste mu. 

Dataware 

 Pracovní ci by me li mí t jasne  vymezenou odpove dnost za data, ktera  

spravují . 

 Je velmi z a doucí  mí t pr esne  stanovena  pravidla, kdo a kdy musí  jaka  data 

vloz it do informac ní ho syste mu. 

 Zda  se, z e pracovní ci nemají  k dispozici vs echna data, ktera  by potr ebovali 

ke sve  pra ci. 

 Zda  se, z e v hotelu neprobí ha  pravidelne  za lohova ní  dat na poc í tac í ch 

uz ivatelu . To mu z e pr ina s et i va z ne  proble my. 

 Me ly by existovat pla ny obnovy dat ze za loh v pr í pade  hava rie syste mu. 

 Poc í tac ove  sí te  by me ly by t dobr e chra ne ny i proti u toku m z internetu, 

pr í padne  by podnikova  sí ť vu bec neme la by t k internetu pr ipojena. 

Management IS 

 Manaz er i by me li striktne  trvat na dodrz ova ní  vs ech existují cí ch pravidel 

provozu a bezpec nosti informac ní ho syste mu a kontrolovat jejich 

dodrz ova ní . 

 Bylo by dobre  poskytovat dodavateli informac ní ho syste mu zpe tnou vazbu, 

jak jste s jeho prací  spokojeni, co nove ho pr í padne  potr ebujete. 

 Pokud firma nema  informac ní  strategii (pla n, jak bude vypadat informac ní  

syste m, jak podporuje podnikovou strategii), pak nelze zkoumat efektivnost 

takove ho syste mu, protoz e není  definova no, jake  cí le ma  plnit. Obvykle to 

zpu sobuje vysoke  ner í zene  na klady. 

 Zda  se, z e management firmy si dostatec ne  neuve domuje potencia l 

a vy znam informac ní ch syste mu  pro c innost a rozvoj firmy. 
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4.5. Hodnocení efektivnosti systémem ZEFIS 

Pro posouzení  efektivnosti vyuz í vane ho informac ní ho syste mu Previo Lite byla 

pouz ita metoda ZEFIS. Celkem na dotazní k odpove de lo pe t respondentu , kter í  byli 

vybra ni napr í c  hierarchickou organizac ní  strukturou. Jelikoz  se jedna  o malou 

firmu, byl poc et vyplne ny ch dotazní ku  dostatec ny . Nejdr í ve dotazní k vypln ovala 

provozní  hotelu, da le pak majitel a tr i recepc ní . Na za klade  vyhodnocení  dotazní ku  

bylo provedeno srovna ní  s databa zí  podobny ch firem. V te to oblasti pu sobení  

a velikosti firmy, viz tabulka ní z e, c í ta  databa ze k 1. 5. 2013 222 vyplne ny ch 

dotazní ku  pro srovna ní . Stav syste mu dle metody ZEFIS je uveden da le v te to 

kapitole. C etnost odpove dí  na jednotlive  ota zky je uvedena v pr í loze c . 2. 

Tabulka 3: Parametry pro srovnání.  Zdroj: (27). 

Odvětví Sluz by 

Počet zaměstnanců 10 - 49 

Skupina Vs e 

Informační systém (27) 

 Velikost informac ní ho syste mu je u me rna  velikosti hotelu. 

 Sta r í  informac ní ho syste mu je pr ime r ene . 

 Nejve ts í m proble mem IS je pravde podobne  programove  vybavení . 

 Nejve ts í  pr edností  informac ní ho syste mu je podle mí ne ní  respondentu  

pravde podobne  uz ivatelska  pr í ve tivost a snadnost ovla da ní . 

Zaměstnanci (27) 

 Pracovní ci, kter í  dotazní k vypln ovali, mají  niz s í  vzde la ní  nez  pracovní ci 

srovna vany ch firem. Je na zva z ení  podpora jejich dals í ho studia, napr í klad 

v da lkove  forme . 

 Pracovní ci, kter í  dotazní k vypln ovali, mají  hors í  vztah (a pravde podobne  

i znalosti) k poc í tac u m a informac ní m syste mu m nez  pracovní ci 

srovna vany ch firem. To mu z e by t konkurenc ní  nevy hoda. 
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 Pracovní ci, kter í  dotazní k vypln ovali, uvedli, z e informac ní  syste m 

pouz í vají  ve ts inu pracovní ho dne. To je stejne  c asto, jako pracovní ci 

srovna vany ch firem. 

 Podpora dals í ho vzde la va ní  pracovní ku  je u firmy niz s í , nez  u ostatní ch 

srovna vany ch firem. 

Úroveň podpory (27) 

 Spokojenost pracovní ku  s celkovou u rovní  podpory pr i pra ci s informac ní mi 

syste my je niz s í  nez  u pracovní ku  ostatní ch srovna vany ch firem. Pracovní ci 

uvedli: Rozhodne  ne, nema me z a dnou podporu. 

 U roven  technicke  podpory (doba opravy, u drz ba techniky) je pr ime r ena . 

 Poz adavky na zme nu c i instalaci programu  jsou vyr izova ny stejne  rychle 

jako u ostatní ch firem. 

 Spokojenost pracovní ku  s u rovní  uz ivatelske  podpory pr i pra ci 

s informac ní mi syste my je stejna  jako u pracovní ku  ostatní ch firem. 

Úroveň řízení (27) 

 Pracovní ci, kter í  dotazní k vypln ovali, jsou o firemní  strategii informova ni 

stejne , jako pracovní ci ostatní ch srovna vany ch firem. 

 Pracovní ci, kter í  dotazní k vypln ovali, nejsou informova ni o tom, jaky  je 

jejich pr í nos k plne ní  podnikovy ch cí lu . To mu z e sniz ovat efektivitu jejich 

pra ce a iniciativu. 

 Pravidla pro pra ci s informac ní m syste m a jejich dodrz ova ní  jsou 

na niz s í  u rovni nez  u ostatní ch srovna vany ch firem. Pracovní ci uvedli: 

Nema me z a dna  pravidla, nebo o nich neví m 

Efektivnost informačního systému (27) 

 Vas i pracovní ci vní mají  Va s  informac ní  syste m jako nezbytny  pro jejich 

pra ci me ne  nez  pracovní ci ostatní  firem. To mu z e indikovat ma lo efektivní  

informac ní  syste m. 

 100 % Vas ich pracovní ku  z pru zkumu si myslí , z e by jim informac ní  syste m 

mohl ví ce poma hat v jejich pra ci. To je ví ce, nez  u pracovní ku  srovna vany ch 
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firem. Mu z e to indikovat niz s í  efektivnost Vas eho informac ní ho syste mu. 

 60 % Vas ich pracovní ku  z pru zkumu absolvovalo s kolení  na informac ní  

syste m. To je ví ce, nez  u pracovní ku  srovna vany ch firem. Mu z e to indikovat 

vys s í  efektivnost Vas eho informac ní ho syste mu. 

 40 % Vas ich pracovní ku  ma  za jem o s kolení  na informac ní  syste m. To je 

me ne  nez  u pracovní ku  srovna vany ch firem. 

Bezpečnost informačního systému (27) 

 Vas e firma buď nema  bezpec nostní  politiku, nebo její  pravidla nejsou 

striktne  vyma ha na a dodrz ova na. Zvys uje to riziko zneuz ití  dat. 

 U roven  bezpec nostní  politiky Vas í  firmy a její ho dodrz ova ní  je niz s í  nez  

u srovnatelny ch firem. 

 Do Vas í  poc í tac ove  sí te  si pracovní ci mohou pr ipojovat vlastní  soukroma  

zar í zení . Moz ne  bezpec nostní  riziko. Srovna ní : Pr ipojova ní  soukromy ch 

zar í zení  do firemní  poc í tac ove  sí te : riziko v te to oblasti je u Vas í  firmy vys s í  

nez  u srovnatelny ch firem. 

 Do Vas í  poc í tac ove  sí te  si na vs te vy a lide , kter í  nejsou Vas imi zame stnanci, 

mohou pr ipojovat vlastní  soukroma  zar í zení . Moz ne  bezpec nostní  riziko. 

Srovna ní : Pr ipojova ní  soukromy ch zar í zení  do firemní  poc í tac ove  sí te  jiny mi 

osobami nez  zame stnanci: riziko v te to oblasti je u Vas í  firmy vys s í  nez  

u srovnatelny ch firem. 

 Data ze svy ch poc í tac u  za lohují  ve Vas í  firme  sami pracovní ci c i ne kdo jiny , 

nez  pracovní ci u tvaru informac ní ch syste mu . Nejde o idea lní  stav. 

Za lohova ní  dat uloz eny ch na poc í tac í ch Vas ich pracovní ku : riziko v te to 

oblasti je u Vas í  firmy vys s í  nez  u srovnatelny ch firem. 

 Mnoz ství  ztracene  pra ce pr i hava rii poc í tac u  Vas ich pracovní ku  je 

nejc aste ji: Ví ce nez  5 dnu . Ztra ta dat: riziko v te to oblasti je u Vas í  

firmy vys s í  nez  u srovnatelny ch firem. 

 Dopad rizika zneuz ití  dat zpu sobenou ztra tou poc í tac e ve Vas í  firme  je 

nejc aste ji: Mí rny , prozrazení  firemní ch dat na tomto poc í tac i nemu z e firme  

zpu sobit va z ne js í  proble my. Zneuz ití  dat: riziko v te to oblasti je u Vas í  
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firmy vys s í  nez  u srovnatelny ch firem. 

 20 % Vas ich pracovní ku  nebere ochranu svy ch pr í stupovy ch hesel do 

syste mu pr í lis  va z ne . To mu z e ve st k niz s í  bezpec nosti dat. Riziko 

prozrazení  pr í stupovy ch hesel pracovní ku : riziko v te to oblasti je u Vas í  

firmy stejne  jako u srovnatelny ch firem. U roven  ochrany hesel je dobra . 

 60 % Vas ich pracovní ku  chybne  reaguje na moz ne  ohroz ení  bezpec nosti 

jejich poc í tac e z internetu. Doporuc ujeme pros kolení  pracovní ku . Riziko 

s patne  reakce na moz ne  bezpec nostní  ohroz ení  jejich poc í tac e z internetu: 

riziko v te to oblasti je u Vas í  firmy vys s í  nez  u srovnatelny ch firem. 

 100 % Vas ich pracovní ku  ma  pr í stup na cely  internet (bez omezení  stra nek). 

Pokud tito pracovní ci nepotr ebují  internet pro svou pra ci, mu z e jí t 

o zbytec ne  zvy s ení  bezpec nostní ho rizika a moz ne  sní z ení  produktivity 

pra ce.  

 Moz nost instalovat programy pr í mo Vas imi zame stnanci na jejich poc í tac e 

a tedy i (moz ne ) riziko trestne  pra vní  odpove dnosti za nelega lní  software 

a (moz ne ) ohroz ení  bezpec nosti informac ní ho syste mu: riziko v te to oblasti 

je u Vas í  firmy vys s í  nez  u srovnatelny ch firem. Vys s í  riziko, pracovní ci 

mohou na sve  poc í tac e sami instalovat programy. 

Chápání informačních systémů jako sluţby (27) 

 Pracovní ci Vas i firmy vní mají  informac ní  syste m jako sluz bu ví ce nez  

pracovní ci ostatní ch firem. Dovedli by si pr edstavit moz nost outsourcingu 

informac ní ho syste mu (zajis te ní  jinou organizací ). 

 75 % pracovní ku  Vas í  firmy, kter í  mají  zkus enosti s outsourcingem nebo 

externí m zajis te ní m ne jake  sluz by, ma  s ní m pozitivní  zkus enost. 

 71 % pracovní ku  vs ech firem, kter í  mají  zkus enosti s outsourcingem nebo 

externí m zajis te ní m ne jake  sluz by, s ní m ma  pozitivní  zkus enosti. 
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5. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato c a st diplomove  pra ce vycha zí  z vy sledku  analy z provedeny ch v minule  

kapitole. Cí lem tohoto oddí lu je tedy navrhnout r es ení , ktere  by optimalizovalo 

souc asnou IS/IT situaci hotelu a to s ohledem na financ ní  na roc nost. Pr a ní m hotelu 

je prova zat jednotlive  syste my, tedy u c etní , restaurac ní  a rezervac ní  syste m, 

a pokud moz no zac lenit i procesy wellness centra a cyklopu jc ovny pod IS.  

Nejdr í ve se zame r í m na r es ení  proble mu se zabezpec ení m hotelove  sí te  a na 

na pravu nedostatku  zjis te ny ch pomocí  analy z provedeny ch v minule  kapitole. 

V dals í  c a sti se zame r í m na informac ní  syste m Previo Lite a moz nost jeho rozs í r ení  

na vys s í  verzi Previo Pro, ktera  umoz n uje propojení  na jine  syste my.  

5.1. Řešení bezpečnosti a ostatních nedostatků 

V hotelu nejsou definova na bezpec ností  pravidla pro pra ci s IS/IT, proto ani není  

moz ne  vynucovat jejich dodrz ova ní . Je tedy nutne  nejdr í ve jednotliva  pravidla urc it 

a pote  s nimi du kladne  zame stnance sezna mit. Zame stnanci mohou neomezene  

vyuz í vat internet, instalovat programy a do sí te  zapojovat jake koliv vlastní  zar í zení , 

coz  zvys uje bezpec ností  riziko. Pru zkumem bylo da le zjis te no, z e ne kter í  

zame stnanci mají  hesla zapsana  v okolí  poc í tac e, coz  je naprosto s patne . Hesla si 

musí  buď pamatovat, nebo je mí t uloz ene  ve specia lní  aplikaci.  

Návrh bezpečnostních pravidel 

 Uz ivatele  nesmí  pr ipojovat do firemní  sí te  z a dny  vlastní  hardware. 

 Uz ivatele  nesmí  sami instalovat z a dny  software. 

 Pr i porus e hardwaru c i softwaru musí  uz ivatel okamz ite  tuto poruchu 

nahla sit odpove dne  osobe  (nadr í zene mu, nebo v pr í pade  z e není  nadr í zeny  

k dispozici, tak pr í mo externí  technicke  podpor e), ktera  ji na sledne  bude 

r es it. Sa m uz ivatel není  opra vne n zasahovat do HW a SW. 

 Kaz dy  uz ivatel bude mí t pr ide len vlastní  u c et, ktery  bude vyuz í vat. 

 Kaz de mu uz ivateli budou nastavena individua lní  pr í stupova  pra va, ktera  

urc í , ke ktery m informací m ma  pr í stup a jake  mu z e de lat operace 
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v informac ní m syste mu. Tato pr í stupova  pra va budou okamz ite  odebra na 

pr i ukonc ení  pracovní ho pome r. 

 Uz ivatele  budou vyuz í vat hesla, ktera  budou mí t minima lne  osm znaku . 

Tyto znaky budou obsahovat alespon  jednu c í slici a jedno velke  pí smeno. 

Heslo nesmí  by t jme no ani z a dne  slovo. Hesla se budou pravidelne  me nit 

v intervalu tr í  me sí cu . 

 Vs ichni zame stnanci si sva  hesla budou uchova vat v pame ti, nebo ve 

specia lní  aplikaci na spra vu hesel a nebudou je sde lovat dals í  osobe . 

 Vs ichni uz ivatele  mají  zaka za no vyuz í vat v pracovní  dobe  soukromy  email 

a zdrz ovat se na socia lní ch sí tí ch (Facebook, Icq, Twitter).  

Hardwarové a softwarové vybavení hotelu 

V souc asne  dobe  je velkou hrozbou moz nost zneuz ití  hotelovy ch dat pr í mo hosty 

c i na vs te vní ky restaurace. V hotelu totiz  není  odde lena  vne js í  a vnitr ní  hotelova  sí ť, 

a proto se mu z e sta t, z e se s ikovny  host dostane pr es Wi-Fi pr ipojení  az  k citlivy m 

datu m hotelu. 

R es ení  tohoto proble mu je pome rne  jednoduche  a není  pr í lis  financ ne  na roc ne . 

Je nutne  do souc asne ho hardwarove ho r es ení  zapojit dals í  zar í zení , ktere  by vnitr ní  

a vne js í  hotelovou sí ť odde lovalo. Toto zar í zení  se nazy va  ROUTER/SWITCH, je to 

aktivní  sí ťovy  prvek,  ktery  procesem zvany m routova ní  pr eposí la  datagramy 

sme rem k jejich cí li.  

Dals í  hrozbou je moz ny  vy padek elektricke  energie, ktery  mu z e zpu sobit va z ne  

proble my chodu hotelu. Jelikoz  vyuz í vany  rezervac ní  syste m be z í  na ba zi cloud 

computingu je za vislost na pr ipojení  k internetu vys s í  nez  v be z ny ch hotelí ch. 

Pokud nejde proud, tak není  moz ne  hosta pr ihla sit/odhla sit nebo vystavit mu 

fakturu. Proto je nutne  zabezpec it chod recepc ní ho poc í tac e a internetove ho 

pr ipojení  i pr i doc asne m pr erus ení  doda vky elektricke  energie. K tomuto u c elu 

slouz í  za loz ní  zdroj zvany  UPS. 

Souc asny  zpu sob za lohova ní  není  vhodny . Data uloz ena  v recepc ní m syste mu 

Previo Lite jsou pravidelne  a bezpec ne  za lohova na u poskytovatele, avs ak data 

z u c etní ho a restaurac ní ho syste mu a ves kera  ostatní  data uloz ena  v poc í tac í ch 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Routov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_datagram
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zame stnancu  jsou za lohova na nahodile samotny mi zame stnanci. Bylo zjis te no, z e 

pokud by dos lo k nevratne mu pos kození  dat v poc í tac i uz ivatele, byla by ve ve ts ine  

pr í padu  ztracena data za ví ce jak 5 dní . Proto je vhodne  pr ipojit do hotelove  sí te  

externí  disk a nastavit denní  automaticke  za lohova ní  vybrany ch sloz ek. 

V poslední  r ade  bylo pru zkumem zjis te no, z e ne ktere  hardwarove  vybavení  je pr í lis  

stare . Hotel si je ve dom nutnosti vy me ny poc í tac e u c etní  a ne ktery ch tiska ren, 

ktere  jsou jiz  v havarijní m stavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Nové propojení hardwaru.  Zdroj: Vlastní zpracování. 

Router/Switch CISCO RV082-EU 

Je spolehlivy  a vysoce vy konny  router od spolec nosti Cisco Systems. Vyznac uje 

se vysokou u rovní  zabezpec ení , 8portovy m fastethernetovy m switchem 

s automaticky m rozpozna ní m pr ipojene ho typu kabelu a dve ma WÁN porty, ktere  

buď zvy s í  vy kon sta vají cí ho internetove ho pr ipojení , nebo umoz ní  pr ipojení  

k internetu od dals í ho poskytovatele souc asne . Router je idea lní  volbou do maly ch 

podniku , kde poskytne zame stnancu m mí stní  a vzda lenou spolehlive  zabezpec enou 

konektivitu. 
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Multifunkční laserová barevná tiskárna OKI MC342dwn 

Toto multifunkc ní  zar í zení  4v1 kombinuje barevnou laserovou tiska rnu, 

automaticky  skener, kopí rku a fax. Pro tisk je vyuz í va na digitalní  LED technologie, 

zaruc ují cí  vysokou spolehlivost. Vestave ne  rozhraní  RJ-45 aWi-Fi ante na umoz n uje 

pr ipojit zar í zení  do sí te . Zar í zení  disponuje mo dem Eco, ktere  sniz uje spotr ebu 

energie pr i tisku maly ch souboru . Rez im hluboke ho spa nku sniz uje spotr ebu 

energie na hodnoty niz s í  nez  je 1,2 W a pokud není  tiska rna pouz í va na, dojde 

k její mu automaticke mu vypnutí , c í mz  se spotr eba sní z í  na 0,5. 

U c etní , provozní  a vedoucí  stravova ní  mají  velkou spolec nou kancela r , kde mají  

v souc asne  dobe  k dispozici kaz dy  svoji tiska rnu. Dve  z te chto tiska ren jsou jiz  ve 

velice s patne m stavu. Naví c tyto zar í zení  neumoz n ují  skenovat c i kopí rovat, vs e se 

nosí  na recepci, kde je umí ste na multifukc ní  tiska rna. Proto navrhuji vs echny tyto 

tr i tiska rny nahradit jední m multifunkc ní m zar í zení m, ktere  by bylo zapojeno 

pr í mo do sí te  a umoz n ovalo, tak pr í stup ze vs ech poc í tac u  v kancela r i.  

Tento typ tiska rny byl zvolen zejme na proto, z e umoz n uje rychly  a kvalitní  barevny  

jednostranny  tisk a z e je vhodny  pro zapojení  do poc í tac ove  sí te . Dals í  vy hodou je 

s iroky  rozsah podporovany ch me dií  od forma tu Á6 az  po 132cm bannery a od 

grama z e 60 g/m2 az  po 220 g/m2. 

Záloha WD My Book Essential 2000GB 

My Book Essential 2000GB je externí  disk od spolec nosti Western Digital. Kapacita 

tohoto disku je 2000GB. Souborovy  syste m: NTFS, rychlost: 7200 ota c ek za minutu, 

rozhraní : USB 3.0, zpe tne  kompatibilní  s USB 2.0, Rozme ry: 165x135x48 mm, 

hmotnost: 1,18 kg. Souc a stí  balení  je Software WD SmartWare, kabel USB, napa jecí  

adapte r a rychly  pru vodce instalací . 

Za loha bude umí ste na v kancela r i majitele hotelu, je zde totiz  nejniz s í  riziko 

odcizení . Kvu li relativne  male  kapacite  disku se budou za lohovat pouze vybrane  

sloz ky a data z u c etní ho a restaurac ní ho syste mu. Za loha bude probí hat 

automaticky jedenkra t denne . Data budou uchova va na 7 dní  zpe tne  a take  bude 

zachova na vz dy jedna poslední  me sí c ní  za loha. Pro automaticke  za lohova ní  je 

moz ne  vyuz í t bezplatny  program Cobian Backup, ktery  je urc en k za lohova ní  dat. 
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Pc recepce ASUS EeeTop PC ET1612IUTS 

ÁSUS EeeTop PC ET1612IUTS je osobní  all-in-one PC s 15,6" dotykovy m a matny m 

displejem, rozlis ení  1366x768 bodu , LED podsví cení , dvouja drovy  procesor Intel 

Celeron 847 (1.1 GHz, 2 MB Cache), 2GB pame ti DDR3, integrovana  graficka  karta 

Intel HD, 320GB pevny  disk, WiFi + GLÁN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI out, VGÁ, 

1MP webkamera, c tec ka karet 3v1, kabelova  kla vesnice + mys , Windows 7 Home 

Premium 32bit. Souc a stí  balení  je i kabelova  kla vesnice a mys . 

Poc í tac  u c etní  je uz  pomaly  a zastaraly , je nutne  jej vyme nit za nove js í . Na recepci 

se por í dí  novy  poc í tac , ktery  je popsa n vy s e a ten souc asny  se vyc istí  a da  u c etní . 

Tento poc í tac  a tato vy me na byly zvoleny zejme na kvu li ní zke  spotr ebe  energie 

nove ho poc í tac e a kvu li dotykove mu displeji. S poc í tac em je propojena sta vají cí  

multifunkc ní  tiska rna. Souc a stí  balení  není  MS Office, ktere  recepc ní  ke svojí  pra ci 

potr ebuje, proto je nutne  jej dokoupit. 

MS Office 2010 pro podnikatele CZ (PKC) 

Sada Microsoft Office 2010 pro podnikatele nabí zí  kancela r ska  software pro 

komerc ní  vyuz ití  v soukromy ch firma ch c i ve sta tní m sektoru. Obsahuje Word 

2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, One Note 2010 a Outlook 2010. Jedna  se 

o licenci PKC, ktera  je urc ena pro uz ivatele, kter í  chte jí  sadu Office vy hradne  pro 

svu j nove  zakoupeny  poc í tac  a upr ednostn ují  instalaci bez pouz ití  DVD me dia. 

V souc asne  dobe  se sice jiz  proda va  kancela r sky  balí k MS Office 2013, ale pra ci 

recepc ní  plne  stac í  verze 2010, ktera  ma  vy razne  niz s í  por izovací  cenu.  

Antivir Symantec Norton 360 2013 CZ pro 5 uţivatelů 

Pru zkumem bylo zjis te no, z e zame stnanci nejsou pr í lis  poc í tac ove  zdatní , a z e mají  

neomezeny  pr í stup na internet. I pr es stanovení  bezpec nostní ch pravidel pro pra ci 

s informac ní m syste mem a potaz mo s cely m poc í tac em, je riziko ztra ty dat 

zapr í c ine ne  virovou infekcí , zí skanou zejme na z prostr edí  internetu, vysoke . 

Na vs ech poc í tac í ch je sice nainstalovana  free verze antivirove  ochrany Ávast, bylo 

by vs ak vhodne  ji vyme nit za leps í  a spolehlive js í  a tedy i placenou ochranu. 

Zejme na se zame r ení m na ochranu pr ed hrozí cí mi na strahami z internetu.  
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Proto byla zvolena multilicence antivirove  ochrany Norton 360 2013 od firmy 

Symantec. Jedna  se o licenci pro c eskou lokalizaci na roc ní  ochranu pro pe t 

poc í tac u . Tento antivirovy  software chra ní  poc í tac  zejme na pr ed hrozbami 

z internetu. Disponuje ultrarychlou internetovou vrstvou, ktera  zabran uje ve ts ine  

hrozeb jes te  dr í ve, nez  se vu bec mohou dostat do poc í tac e.  

Podporovany  software: OS: Microsoft Windows XP (pouze 32 bitovy ), Vista 

(32 i 64 bitovy ), 7 (32 i 64 bitovy ), 8 (32 i 64 bitovy ). Áplikace pos ty: prove r ova ní  

emailu  pro emailove  klienty kompatibilní  s protokolem POP3, Microsoft Outlook 

2002 nebo nove js í , Microsoft Outlook Express 6.0 nebo nove js í , Windows Mail. 

Prohlí z ec e: Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo nove js í  (pouze 32 bitove  verze), 

Mozilla Firefox 3.0 a nove js í  (pouze 32 bitove  verze), Google Chrome (pouze 

32 bitove  verze).  

Minima lní  poz adavky na hardware: 300 MHz pro Microsoft Windows XP, 1 GHz pro 

Microsoft Windows Vista, pro Microsoft Windows 7 a pro Microsoft Windows 8, 

256 MB pame ti RÁM, 300 MB volne ho mí sta na pevne m disku, jednotka CD-ROM 

nebo DVD (není -li instalace prova de na prostr ednictví m elektronicke ho stahova ní ). 

2x UPS CyberPower Value 1500EILCD 

Za loz ní  zdroj od firmy CyberPower nabí zí  elegantní  design a informac ní  LCD 

displej. K dispozici je nejen automaticka  regulace nape tí , ale take  moz nost 

komunikace s poc í tac em pr es rozhraní  USB. Tyto vlastnosti tvor í  idea lní  

ochranu napa jení  pro firemní  c i doma cí  poc í tac e s maxima lní m du razem na 

zabezpec ení  du lez ity ch dat. Vy kon tohoto modelu je 900 W a kapacita 1500 VÁ. 

Produkt ma  s est vy stupní ch za suvek, ktere  jsou napojene  na baterii a opatr ene  

pr epe ťovou ochranou. Naví c tento za loz ní  zdroj nabí zí  ochranu pro telefon, 

modem, DSL, fax (RJ-11) a 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45). Pro komunikaci 

s poc í tac em c i serverem lze vyuz í t rozhraní  USB a software na pr ibalene m CD. 

Doda vana  aplikace PowerPanel patr í  mezi s pic ku v ovla dací ch programech. LCD 

displej zobrazuje indikaci stavu jako je napa jení  ze sí te , napa jení  z baterie, u roven  

vy stupní ho nape tí , zatí z ení . 
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Jak jiz  bylo zmí ne no, chod hotelove ho rezervac ní ho syste mu je za visly  na pr ipojení  

k internetu. Proto první  UPS bude pr ipojena k modemu, routeru a Wi-Fi, druha  pak 

k poc í tac i recepc ní , k tiska rne  a k termina lu na platební  karty. Dí ky tomu bude 

zajis te no, z e i pr i vy padku elektricke ho proudu bude moz ne  hosta ubytovat 

c i odhla sit, vystavit mu fakturu, a z e bude host moci za pobyt zaplatit.  

Externí technická podpora 

Ves kere  propojení  hardwaru a instalaci novy ch zar í zení  bude zabezpec ovat 

smluvní  technicka  podpora. Cena hodiny pra ce technika je stanovena na 400 Kc  

bez DPH. S touto firmou ma  hotel jiz  ne kolikaletou dobrou zkus enost. Firma 

poskytuje 24hodinovou technickou podporu, mimo pracovní  hodiny je vz dy 

k dispozici technik na telefonu. Pokud je nutne  za vadu odstranit mezi 17tou 

hodinou vec er az  7mou hodinou ra no, je cena hodiny pra ce technika stanovena na 

1000 Kc  bez DPH.  

Tabulka 4: Cenova  kalkulace na kladu .  Zdroj: Vlastní  zpracova ní . 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Router/Switch CISCO RV082-EU 5 784 6 999 

Multifunkc ní  laserova  barevna  tiska rna 

OKI MC342dwn 
8 835 10 690 

Za loha WD My Book Essential 2000GB 2 272 2 749 

Pc recepce ÁSUS EeeTop PC ET1612IUTS 8 152 9 864 

MS Office 2010 pro podnikatele CZ (PKC) 3 999 4 839 

Ántivir Symantec Norton 360 2013 CZ 

pro 5 uz ivatelu  
2 148 2 599 

2x UPS CyberPower Value 1500EILCD 8 180 9 898 

Pra ce externí ho technika 

(8 hodin po 400 Kc  bez DPH) 
3 200 3 872 

Drobny  materia l 2 500 3 025 

Celkem 45 070 54 535 

* Ceny jsou uvedeny podle e-shopu Álza.cz, platne  k 11.5.2013. 

Celkova  cena provedení  tohoto r es ení  se pohybuje okolo 45 tisí c Kc  bez DPH, za lez í  

vs ak na aktua lní ch cena ch v dobe  realizace a na tom, zda hotel zvolí  stejne , anebo 

podobne  komponenty. 
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5.2. Přechod na vyšší verzi současného IS 

V souc asne  dobe  hotel vyuz í va  recepc ní  syste m Previo Lite od firmy MILTON 

Previo s.r.o., ktery  v te to verzi neumoz n uje napojení  na ostatní  hotelove  syste my, 

ktery mi jsou u c etní  software Pohoda a restaurac ní  syste m MS Ivent.  

Syste my Previo jsou poskytova ny na takzvane m cloudu. To znamena , z e servery, 

databa ze, za lohy, … vs e be z í  pr í mo u poskytovatele, a uz ivatel pr istupuje k aplikaci 

pomocí  vlastní ho poc í tac e pr es internetovou sí ť. Vy hodou je, z e se uz ivatel, po 

zada ní  sve ho pr í stupove ho jme na a hesla, mu z e na plachtu podí vat kdykoliv 

a odkudkoliv. Dals í  vy hodou je, z e hotel nemusí  fyzicky vlastnit a tedy i se starat 

o technicke  vybavení  a software. Nevy hodou je vysoka  za vislost na poskytovateli 

cloudu a nutnost pr ipojení  k internetu. Dals í  nevy hodou je urc ite  riziko zneuz ití  dat 

shroma z de ny ch u poskytovatele. 

 

Obrázek 21: Náhled plachty rezervací – demoverze Previo Pro.  Zdroj: (29). 
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Verze Previo Pro je komplexní  hotelovy  syste m, ktery  nabí zí  mnohem ví ce 

moz ností  nez  verze Lite. Hlavní  vy hodou je napojení  na jine  syste my, napr í klad na 

u c etní , restaurac ní  a kartovy  syste m. Porovna ní  obou verzí  viz tabulka c í slo 5.  

Tabulka 5: Porovnání verzí Previo Lite a Previo Pro.  Zdroj: (28). 

 Previo Lite Previo Pro 

Napojení  na PrevioPartnery ano ano 

Uz ivatelske  u c ty a pra va ano ano 

Spra va rezervací  a opcí  ano ano 

Databa ze hostu  a firem ano ano 

Hotelovy  u c et hosta ano ano 

Ádministrace webovy ch stra nek ano ano 

Mailing ne ano 

Pokladna ne ano 

Evidenc ní  kniha (kniha hostu ) ne ano 

Domovní  kniha ne ano 

Reporty C SU  a Me U  ne ano 

U c etní  doklady (fakturace) ne ano 

Manaz erske  reporty a statistiky ne ano 

U klid pokoju  ne ano 

Napojení  na jine  syste my (restaurac ní , 
u c etní , kartove , atp.) 

ne ano 

Historie rezervace (c innost uz ivatelu ) ne ano 

Rezervac ní  syste m Previo Pro je uz ivatelsky velice pr í jemny  a pra ce s ní m je 

intuitivní . Ma  velice pe kne  graficke  zpracova ní , ktere  uz ivateli pra ci s ní m 

zpr í jemn uje. Je moz ne  si jej podrobne  prohle dnout online na stra nka ch 

www.demoadmin.previo.cz/40/user/login/?target=%2Freservation%2Fcanvas, 

a nebo zdarma vyzkous et ve vlastní m hotelu po dobu 30ti dní .  

Cena licence je odvisla  od poc tu lu z ek a pokoju  dane ho hotelu. V tomto pr í pade  se 

jedna  o 45 pokoju  s celkem 82 lu z ky, cena por í zení  tady vycha zí  na 18 750Kc  bez 

http://www.demoadmin.previo.cz/40/user/login/?target=%2Freservation%2Fcanvas
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DPH. Jelikoz  vs ak byla v minulosti por í zena licence na verzi Previo Lite za 2000 Kc , 

jsou tyto 2 tisí ce od por izovací  ceny Previa Pro odec teny. Da le si poskytovatel 

u c tuje me sí c ní  poplatek, ktery  se ope t odví jí  od poc tu pokoju  a lu z ek. V tomto 

poplatku se zahrnuta spra va syste mu a hardwarove ho vybavení , technicka  podpora 

on call, za lohova ní  dat poskytovatelem, aktualizace a vy voj a vy zkum novy ch 

moz ností . Pro tento hotel vycha zí  me sí c ní  poplatky na 902Kc  bez DPH.  

Pr echod na verzi Previo Pro je velice snadny  a rychly . Verze Previo Lite je vlastne  

tata z  verze jako verze Pro, pouze nejsou zpr í stupne ny ne ktere  moduly. Po uhrazení  

por izovací  ceny licence Previo Pro je pr echod moz ny  te me r  ihned. V hotelu se nic 

neinstaluje, vs e se nastavuje pr í mo u poskytovatele cloudu.  

S kolení  uz ivatelu  probí ha  pr í mo u poc í tac e v hotelu, je zpoplatne no c a stkou 

2 900Kc  bez DPH vc etne  cestovne ho za cele  jednodenní  s kolení  pro vs echny 

uz ivatele.  

Previo spolupracuje s r adou porta lu , ktere  zprostr edkova vají  ubytova ní  (tzv. Previo 

Partner i), dí ky tomu je moz ne  zí skat o ne kolik hostu  ví ce. Informace o hotelu jsou 

zada va ny pr í mo do Previa a odtud jsou k dispozici vs em partneru m. Za tuto sluz bu 

si firma MILTON Previo s.r.o. u c tuje provizi 15 % z ceny realizovane ho ubytova ní .  

Previo Partnery jsou napr í klad ÁndromedaTour, Átlas C eska, Booking.com, Expedia 

Hotels.com, Hotel-ubytovani.com, HOTEL.CZ, Turistik.cz, KH Travel, Penziony.cz, 

Previo Áffiliate Ubytova ní vC R.cz, PYTLOUN, Sleepinczech, a mnoho dals í ch.  

Jiz  v minulosti byly por í zeny webove  stra nky, ktere  jsou pr í mo propojeny 

s Previem. Data vkla dana  do Previa jako napr . kontakty, cení ky, popisy ubytovací ho 

zar í zení  a pokoju , fotografie atd. se promí tají  na www stra nky a dí ky tomu si 

uz ivatel mu z e jednodus e stra nky aktualizovat sa m. 

Na te chto sta nka ch je umí ste n online rezervac ní  formula r .  Za tuto sluz bu si firma 

MILTON Previo s.r.o. u c tuje provizi ve vy s i 4% z realizovane ho ubytova ní . Pokud si 

na vs te vní k ubytova ní  rezervuje a pak jej na sledne  stornuje, není  hotelu u c tova na 

z a dna  provize. Dr í ve byla tato sluz ba zpoplatne na pevnou me sí c ní  sazbou. Tento 

novy  zpu sob je vs ak pro majitele hotelu  vy hodne js í , protoz e zohledn uje 

ekonomickou situaci. V silne js í ch me sí cí ch platí  ví ce a v slabs í ch me ne . V dobe  kdy 
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je hotel uzavr en (napr í klad rekonstrukce hotelu) a nema  z a dne  online rezervace, 

nemusí  za tuto sluz bu vu bec platit.  

 

Obrázek 22: Online rezervační formulář.  Zdroj: (30). 

Previo pro umoz n uje propojení  s dals í mi hotelovy mi syste my. Pro tento hotel bylo 

zvoleno propojení  na u c etní  syste m Pohoda a restaurac ní  syste m MS Ivent. Export 

dat probí ha  z restaurac ní ho syste mu do Previa, ihned po odesla ní  poz adavku. Jedna  

se o pr ipsa ní  u c tu z restaurace na hotelovy  u c et hosta. Data vytvor ena  v syste mu 

Previo jsou pak na sledne  exportova na do u c etní ho syste mu, kde uz  je u c etní  

zpracuje. Dí ky tomu není  ves kere  podklady tisknout, c i posí lat emailem. 



 

Vlastní  na vrhy r es ení   62 

 

 

 

Tabulka 6: Cenová kalkulace pořízení Previo Pro.  Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Por izovací  cena Previo Pro 

(2000 Kc  byly odec teny za por í zení  verze 
Previo Lite v minulosti) 

16 750 20 268 

Pokladna 4 900 5 929 

Propojení  s u c etní m syste mem Pohoda  5 000 6 050 

Propojení  s restaurac ní m syste mem 5 000 6 050 

S kolení  uz ivatelu  2 900 3 509 

Celkem 34 550 41 806 

Za jednotlive  vyuz í vane  sluz by jsou u c tova ny korme  por izovací  ceny i me sí c ní  

poplatky.   

Tabulka 7: Cenová kalkulace měsíčních poplatků.  Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Previo Pro 902 1 092 

Pokladna 226 274 

Propojení  na u c etní  software Pohoda 200 242 

Propojení  na restaurac ní  syste m 200 242 

Celkem 1 528 1 850 

Pr a ní m hotelu bylo zapojit pla nova ní  aktivit Welness centra a cyklopu jc ovny pod 

informac ní  syste m. Momenta lne  tuto moz nost Previo nenabí zí  ani pro verzi Pro. 

V souc asne  dobe  je vs ak ve fa zi vy voje Previo 6, ktere  bude mí t moz nost vyuz í vat 

ví ce ru zny ch plachet, ktere  budou rozc lene ny po urc ity ch c asovy ch intervalech, 

napr í klad po hodina ch, ktere  bude moz ne  vyuz í vat pra ve  pro pla nova ní  

te chto aktivit. Toto novou verzi budou mí t souc asní  uz ivatele  Previa Pro zdarma 

v ra mci pravidelny ch aktualizací  syste mu. Pla novane  dokonc ení  Previa 6 je na 

podzim roku 2013. 

Přínosy zavedení verze Previo Pro 

 Pr ehled o provozu hotelu, dí ky interaktivní  plachte  rezervací , ktera  je 

dostupna  24 hodin denne  odkudkoliv na sve te .  

 Není  potr ebne  r es it za lohova ní , vs e za lohuje poskytovatel online. 
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 Snadne  ovla da ní  mys í  

 Manaz erske  statistiky a reporty v rea lne m c ase. 

 Áutomaticky generovane  reporty pro C SU , Me U  a cizineckou policii. 

 Elektronicka  databa ze hostu , historie jejich pobytu , newslettery. 

 Elektronicka  databa ze firem, individua lní  obchodní  podmí nky a cení ky pro 

vlastní  partnery. 

 U c etní  dokumenty, pokladní  syste m, skladovy  syste m. 

 Vedení  hotelovy ch u c tu  ke kaz de  rezervaci, pr ehled o prodany ch sluz ba ch 

a sledova ní  neuhrazeny ch rezervací  

 Tisk u c etní ch dokladu  do PDF. 

 Vedení  pokladní  knihy, bankovní ho dení ku a platební ch karet, v ru zny ch 

me na ch, flexibilní  uza ve rky pokladny, kontrola neuhrazeny ch dokladu , 

sledova ní  stavu pokladny, omezení  chyb a u niku  na recepci, snadne  

pr eda va ní  sme n mezi recepc ní mi. 

 Kusovy  skladovy  syste m, jednoducha  evidence prodane ho zboz í , prodej pr es 

hotelovy  u c et, r es ení  drobne ho prodeje na recepci. 

 Propojení  s u c etní m syste mem Pohoda a s restaurac ní m syste mem. 

5.3. Ekonomické zhodnocení 

V pr edchozí ch kapitola ch byly vyc í sleny na klady na r es ení  zabezpec ení  vnitr ní  

hotelove  sí te  a na optimalizaci hardwarove ho vybavení , da le byla urc ena por izovací  

cena verze Previo Pro s propojení m na ostatní  hotelove  syste my a se s kolení m 

uz ivatelu  a stanoveny me sí c ní  poplatky za tento syste m. 

Me sí c ní  poplatky jsou pro leps í  porovna ní  pr epoc í ta ny na cely  první  rok pouz í va ní .  

Tabulka 8: Celkova  cenova  kalkulace r es ení .  Zdroj: Vlastní  zpracova ní . 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Celkova  cena por í zení  Previo Pro 34 550 41 806 

Me sí c ní  poplatky celkem za 1 rok 18 336 22 187 

Novy  hotelovy  hardware a software 45 070 54 535 

Celkem 97 956 118 528 
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Celkova  cena realizace navrhovane ho r es ení  i s me sí c ní mi poplatky na jeden rok 

dopr edu je stanovena na necely ch 100 tisí c Kc  bez DPH. Tuto cenu je hotel ochotny  

akceptovat a ma  v pla nu toto r es ení  be hem le ta 2013 uskutec nit. 

Harmonogram realizace 

Doba realizace cele ho navrhovane ho r es ení  není  nijak c asove  na roc na . Za lez í  na 

dobe  doda ní  potr ebne ho hardwaru, propojení  nove ho hardwaru a instalaci 

softwaru externí m technikem, uhrazení  por izovací  ceny za licenci Previo Pro, 

propojení  na ostatní  hotelove  syste my a pros kolení  uz ivatelu  na pra ci s tí mto 

syste mem.  I s velkou c asovou rezervou je odhadovana  doba realizace jeden me sí c.  

 Celkové výdaje na IS/IT hotelu na 3 roky 

Pr a ní m hotelu bylo urc it odhadovane  na klady na cele  IS/IT hotelu na tr i roky 

dopr edu, vc etne  zavedení  popsane ho r es ení . Tato doba byla stanovena proto, z e 

hotel po tuto dobu neuvaz uje o z a dny ch dals í ch zme na ch a chce sta vají cí  vybavení  

a syste my pouze udrz ovat. Ves kere  na klady je moz ne  rozde lit do ne kolika skupin, 

a to na na klady na realizaci navrhovane ho r es ení , me sí c ní  poplatky, antivirovou 

ochranu a na u drz bu hardwarove ho a softwarove ho vybavení  hotelu. 

Realizace navrhovaného řešení 

Cele  r es ení  zabezpec ení  hotelove  sí te  a ostatní ch nedostatku  zjis te ny ch pr i 

analy za ch bylo popsa no v pr edchozí ch kapitola ch a na klady byly vyc í sleny na 

45 070 Kc  bez DPH.  Da le byly stanoveny por izovací  na klady na Previo Pro a jeho 

propojení  s ostatní mi hotelovy mi syste my ve vy s i 34 550 Kc  bez DPH. 

Měsíční poplatky 

Me sí c ní  poplatky na provoz Previa Pro a jeho propojení  s ostatní mi hotelovy mi 

syste my byly stanoveny na 1 528 Kc  bez DPH.  

Hotel pouz í va  u c etní  syste m Pohoda, ke ktere mu je doporuc ene  si vz dy na dany  rok 

zakoupit soubor sluz eb SERVIS, ktery  zahrnuje pr edplatne  aktualizací  programu. 

Servis 2013 pro Pohoda Premium stojí  2 760 Kc  bez DPH.  

Dals í  me sí c ní  poloz kou je pr ipojení  k internetu. Hotel vyuz í va  internet Optimal+ 

pr es ÁDSL od firmy O2 za 417 Kc  bez DPH me sí c ne .  
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Antivirová ochrana 

Navrz ena  antivirova  ochrana je licencova na pouze na jeden rok uz í va ní , proto bude 

nutne  ji kaz dy  rok ope t dokoupit.  

Údrţba stávajícího IS/IT vybavení 

Poc et hodin pra ce externí ho technika byl odhadnut na 50 hodin za tr i roky. Tento 

poc et byl stanoven na za klade  zkus eností  z minuly ch let.  

Stary  a opotr ebeny  hardware byl vyme ne n, takz e se v blí zke  budoucnosti nepoc í ta  

s jeho dals í  obme nou. C a stka 20 000 Kc  bez DPH je navrhova na na r es ení  

nepla novany ch vy me n zar í zení  z du vodu  poruchy funkc nosti.  

Tabulka 9: Pla n vy daju  na IS/IT hotelu na tr i roky.  Zdroj: Vlastní  zpracova ní . 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Realizace navrhovaného řešení   

R es ení  zabezpec ení  sí te  a ostatní ch nedostatku  45 070 54 535 

Celkova  cena por í zení  Previo Pro 34 550 41 806 

Měsíční poplatky    

Me sí c ní  poplatky celkem za 3 roky uz í va ní  
syste mu Previo Pro 

55 008 66 600 

Servis na 3 roky pro Pohodu Premium 8 280 10 019 

Internetove  pr ipojení  Optimal+ za 3 roky 15 012 18 180 

Antivirová ochrana   

Licence antivirove  ochrany na dals í  2 roky 4 500 5 445 

Údržba stávajícího IS/IT vybavení   

Externí  technicka  podpora 20 000 24 200 

Drobne  opravy a vy me ny 20 000 24 200 

Celkem 202 420 244 985 

Celkove  odhadovane  na klady na provoz IS/IT hotelu na tr i roky dopr edu vc etne  

realizace navrhovane ho r es ení  byly vyc í sleny na 202 420 Kc  bez DPH.  
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Přínosy navrhovaného řešení pro hotel 

 Zabezpec ení  vnitr ní  hotelove  sí te . 

 Zabezpec ení  poc í tac u  vu c i virove  hrozbe  zejme na z internetu.  

 Usnadne ní  pra ce u c etní , vedoucí ho stravova ní  a recepc ní  dí ky propojení  

Previa s ostatní mi hotelovy mi syste my.  

 Na vrh bezpec nostní ch pravidel pro pouz í va ní  IS/IT hotelu a moz nost jejich 

dodrz ova ní  a kontrolova ní . 

 Snazs í  r í zení  hotelu, dí ky statistika m a reportu m z Previa Pro. 

 R es ení  automaticke ho za lohova ní  hotelovy ch dat na externí  disk. 

 Moz nost plne  vyuz í vat recepci i v pr í pade  pr erus ení  doda vky elektricke  

energie dí ky vyuz ití  tzv. UPS zar í zení . 

 Optimalizace hardwarove ho vybavení  hotelu, obme na zastaraly ch zar í zení . 

 Pros kolení  vs ech uz ivatelu  na pra ci v syste mu Previo Pro. 

 Pokladna na recepci propojena  pr í mo se syste mem Previo Pro. 

 Sní z ení  chyb pr i zada va ní  informací  z restaurace na hotelovy  u c et hosta dí ky 

propojení  Previa Pro na restaurac ní  syste m. 

 Dí ky por í zení  verze Previo Pro, bude mí t hotel v blí zke  budoucnosti 

moz nost pla novat aktivity wellness centra a cyklopu jc ovny pr es informac ní  

syste m. Tato moz nost je zatí m ve fa zi vy voje, pla novane  spus te ní  je na 

podzim roku 2013. 
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6. ZÁVĚR 

Cí lem te to diplomove  pra ce bylo analyzovat sta vají cí  stav informac ní ho syste mu 

vybrane ho hotelu a jeho efektivnost, posoudit tento stav a navrhnout zme ny, 

sme r ují cí  ke zleps ení  sta vají cí ho stavu a eliminaci rizik. Tento cí l byl splne n. 

Nejdr í ve byly provedeny analy zy (SWOT analy za, HOSS 8 a ZEFIS), na jejichz  

za klade  byly stanoveny na vrhy vedoucí  ke zleps ení  souc asne ho stavu. Z hlediska 

vyva z enosti informac ní ho syste mu patr í  mezi problematicke  oblasti hardware, 

orgware, peopleware, dataware a management IS. Nejve ts í m proble mem byla 

neexistence bezpec nostní ch pravidel, ktera  tak nebylo moz ne  vyz adovat 

a kontrolovat. Pr i analy ze efektivnosti pak byly zjis te ny hrozby zejme na v oblasti 

zabezpec ení  a za lohova ní  hotelovy ch dat. 

Na za klade  vy sledku  analy z byly formulova ny na vrhy na zleps ení  souc asne  situace 

vedoucí  k eliminaci zjis te ny ch rizik, a to s ohledem na financ ní  na roc nost. Pr a ní m 

hotelu bylo propojit sta vají cí  rezervac ní  syste m s ostatní mi hotelovy mi syste my 

a zar adit pod tento syste m i pla nova ní  aktivit wellness centra a cyklopu jc ovny. Tato 

pr a ní  byla splne na.  

Nejdr í ve byly stanoveny pravidla bezpec nosti pouz í va ní  IS/IT hotelu, pote  bylo 

navrz eno nove  propojení  poc í tac ove  sí te  s vy be rem novy ch zar í zení . Da le byla 

popsa na zme na rezervac ní ho syste mu z verze Previo Lite na vys s í  verzi tohoto 

syste mu Previo Pro. Na konci te to kapitoly jsou uvedeny na klady na cele  

navrhovane  r es ení  a na pr a ní  hotelu i odhadnuty celkove  na klady na IS/IT na tr i 

roky dopr edu od realizace tohoto r es ení . Da le jsou zde uvedeny pr í nosy pro hotel 

z uskutec ne ní  navrhovane ho r es ení . 
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PŘÍLOHA 1: Vyplněný dotazník HOS 8 

Hardware 

1. Je moz ne  Vas i souc asnou techniku (hardware), vc etne  koncovy ch poc í tac u , 

oznac it za za novní , por í zenou v neda vne  dobe , nepr esahují cí  tr i roky?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

2. Pr ispí va  hardware pozitivne  k rychlosti a pouz itelnosti informac ní ho 

syste mu? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

3. Je pravda, z e informac ní  syste m byl vybí ra n az  po te , co Vas e organizace 

por í dila nebo jiz  vlastnila hardware (technicke  vybavení )? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

4. Da  se pr ipojení  k poc í tac ovy m sí tí m oznac it za spolehlive , dostatec ne  rychle  

a vyhovují cí ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

5. Jsou klí c ove  technicke  prvky hardware, pr edevs í m servery, dostatec ne  fyzicky 

chra ne ny pr ed kra dez í , poz a rem a povodní ? 

Áno   Spí s e ano Spí s e ne ne 

6. Je nove  technicke  vybavení  por izova no az  po ove r ení  jeho kompatibility 

s existují cí m technicky m vybavení m a programy (syste my), ktere  na ne m 

budou provozova ny? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

7. Je pravda, z e doba odezvy Vas ich syste mu  je s patna , tedy napr í klad provedení  

operace nebo nac tení  dals í  obrazovky trva  de le, nez  by uz ivatel oc eka val 

a potr eboval k efektivní  pra ci? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

8. Ma  Vas e organizace rychle k dispozici za loz ní  technicke  vybavení  v pr í pade  

vy padku klí c ovy ch prvku  syste mu (pr i pos kození  c i znic ení  ne ktery ch 

du lez ite js í ch poc í tac u  nebo serveru )?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

9. Souhlasí te s tvrzení m, z e Vas e souc asne  technicke  vybavení  (hardware) bude 

do dvou let te z ko pouz itelne ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

10. Jsou poruchy Vas í  techniky (hardware) velmi c aste ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Software 

11. Poskytuje Va s  software vs echny funkce, nezbytne  pro pra ci uz ivatelu ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

12. Je graficke  c lene ní  plochy pro zada va ní , editaci vstupní ch u daju , dostatec ne  

pr ehledne , a pr ispí va  tak ke snadnosti pra ce se syste mem? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

13. Jsou chybova , varovna  hla s ení  c i jine  nestandardní  ozna mení  srozumitelna , 

a poskytují  i bliz s í  vysve tlení  vznikle  situace (na pove da k proble mu)? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

14. Je pravda, z e Va s  informac ní  syste m je velmi stary  a pro souc asne  potr eby uz  

pr í lis  nevyhovuje? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

15. Doporuc il byste spr a telene  firme , velmi podobne  te  Vas í , aby si por í dila 

informac ní  syste m, ktery  hodnotí te? Samozr ejme  za pr edpokladu, z e nema te 

v u myslu jí  us kodit. 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

16. Pokry va  informac ní  syste m, ktery  pouz í va te, alespon  90% potr eb, ktere  od ne j 

oc eka va te? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

17. Ma  zkoumany  informac ní  syste m jednotne  ovla da ní  obrazovek, menu, sestav 

a na pove dy (stejny  styl a logika ovla da ní )? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

18. Jsou pr i por í zení  novy ch verzí  programu /syste mu vyuz í va ny jejich nove  

vlastnosti? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

19. Je pravda, z e snadnost pouz í va ní  softwaru koncovy mi uz ivateli nehraje pr i 

jeho por í zení  nebo vy voji velkou roli?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

20. Docha zí  c asto ke zme na m programu  na poc í tac í ch Vas ich pracovní ku  (nove  

verze informac ní ho syste mu, programu )? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Orgware 

21. Existují  postupy c i sme rnice pro r es ení  nestandardní ch a havarijní ch situací  

informac ní ch syste mu  a jsou tyto dokumenty dostatec ne  zna me  uz ivatelu m 

nebo zodpove dny m pracovní ku m (v pr í pade , z e se jich ne jaky m zpu sobem 

ty kají )?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

22. Existují  pracovní  postupy a pr edpisy pro pra ci s informac ní m syste mem pro 

koncove  uz ivatele a jsou udrz ova ny v aktua lní m stavu? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

23. Existují  ve Vas í  organizaci bezpec nostní  pravidla informac ní ho syste mu a jsou 

pravidelne  aktualizova na? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

24. Je pravda, z e management pr í lis  nekontroluje dodrz ova ní  pravidel 

bezpec nosti a provozu informac ní ch syste mu  a du razne  na nich netrva ?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

25. Ma  kaz dy  pracovní k jasne  urc eno, s jaky mi u lohami (funkcemi informac ní ho 

syste mu) smí  c i musí  pracovat a kdy?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

26. Mohou uz ivatele  instalovat na sve  poc í tac e nove  programy, me nit nastavení  

a pr ipojovat nova  zar í zení  (typu tiska rny) k poc í tac i? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

27. Jsou odchody zame stnancu  z pracovní ho pome ru a ukonc ení  platností  jejich 

pr í stupovy ch pra v spra vne  a vc as zaznamena ny v informac ní m syste mu?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

28. Ve dí  Vas i pracovní ci, na koho se mají  obracet v pr í pade  proble mu  

s informac ní m syste mem? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

29. Je pravda, z e neprobí hají  pravidelna  s kolení  pracovní ku  v oblasti pravidel 

pra ce s informac ní m syste m a pravidel bezpec nosti informac ní ho syste mu?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

30. Platí , z e pravidla pro provoz a bezpec nost IS jsou pro uz ivatele nejasna  

a nelogicka , pr í padne  vu bec neexistují ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Peopleware 

31. Je kaz dy  pracovní k zas kolen na u lohy, ktere  ma  s informac ní m syste mem 

prova de t? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

32. Je pravda, z e Vas i pracovní ci jsou pr i pra ci s poc í tac i ma lo schopní , de la  jim 

proble m i ovla da ní  jednoduchy ch programu  a c asto potr ebují  radu c i pomoc? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

33. Je pravda, z e Vas e firma nepor a da  pro zame stnance s kolení  na pra ci 

s informac ní m syste mem? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

34. Existuje zastupitelnost koncovy ch uz ivatelu , kter í  jsou klí c oví  pro chod 

informac ní ho syste mu a jeho klí c ove  vy stupy? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

35. Je dokumentace be z ny ch postupu  pra ce s IS jednodus e dosaz itelna  pro 

koncove  uz ivatele? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

36. Je si management ve dom vlivu firemní  kultury na zpu sob pra ce koncovy ch 

uz ivatelu  s informac ní m syste mem? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

37. Da vají  Vas i pracovní ci podne ty managementu, jake  programy c i funkce 

informac ní ho syste mu by potr ebovali k zleps ení  c i zrychlení  jejich pra ce? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

38. Je pravda, z e Vas i pracovní ci mají  tendence porus ovat a ignorovat nastavena  

pravidla jak v oblasti bezpec nosti, tak v oblasti pravidel, ktera  se doty kají  

pra ce c i podpory v oblasti informac ní ho syste mu? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

39. Je pravda, z e Vas i pracovní ci pr i pra ci s informac ní m syste mem slepe  dodrz ují  

nauc ene  postupy a neumí  si poradit v situací ch, kdy je potr eba opustit rutinní  

postup a reagovat na ne jakou neobvyklou situaci 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

40. Podporuje vedení  firmy dals í  vzde la va ní  koncovy ch uz ivatelu  a jejich s kolení  

za u c elem zvy s ení  efektivnosti fungova ní  IS? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Dataware 

41. Mají  pracovní ci jasne  vymezenou odpove dnost za data, ktera  spravují , a jsou si 

te to odpove dnosti ve domi? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

42. Mají  pracovní ci urc eno, kdy a jaka  data musí  zave st do informac ní ho syste mu 

a kdy je musí  aktualizovat? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

43. Platí , z e uz ivatelu m chybí  z informac ní ho syste mu ne ktera  data, ktera  by 

potr ebovali pro jejich pra ci c i rozhodova ní ?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

44. Zí ska vají  koncoví  uz ivatele  nadbytec na  nebo nepr esna  data?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

45. Probí ha  ve Vas í  organizaci pravidelne  za lohova ní  dat uloz eny ch na centra lní ch 

poc í tac í ch (serverech)?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

46. Probí ha  ve Vas í  organizaci pravidelne  za lohova ní  dat uloz eny ch na loka lní ch 

poc í tac í ch pracovní ku ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

47. Existují  podrobne  pla ny pro obnovu klí c ovy ch dat v informac ní m syste mu 

v pr í pade  jejich pos kození  nebo znic ení ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

48. Jsou me dia se za lohami dostatec ne  katalogizova na a chra ne na pr ed zneuz ití m, 

kra dez í  c i z ivelnou pohromou? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

49. Je bezpec nost dat zvaz ova na a r í zena i pro hrozby z Internetu nebo jiny ch 

poc í tac ovy ch sí tí ?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

50. Mají  pracovní ci urc eno, s jaky mi daty smí  pracovat a s jaky m opra vne ní m? 

Platí  tedy za sada, z e nikdo nesmí  zí skat pr í stup k datu m, ktera  nepotr ebuje 

pro svou pra ci? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Customers 

51. Jsou jasne  stanoveny za kladní  cí le zkoumane ho informac ní ho syste mu 

sme rem k jeho za kazní ku m?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

52. Existují  metriky cí lu  uvedeny ch v pr edchozí m bodu a jsou pravidelne  

vyhodnocova ny? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

53. Je pravidelne  zkouma no, jake  pr í nosy od Vas eho informac ní ho syste mu 

za kazní ci oc eka vají ? 

Áno Spí s e ano   Spí s e ne ne 

54. Je pravda, z e na zory za kazní ku  IS na zleps ení , zme nu c i u pravu informac ní ho 

syste mu nejsou pro podnik du lez ite ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

55. Je pravda, z e za kazní k, pr í padne  uz ivatel, nedosta va  z informac ní ho syste mu 

konkre tní  informace, ktera  jsou du lez ite  pro ne j (nebo urc itou skupinu), ale 

dozví da  se pouze obecne  informace pro vs echny? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

56. Pr ispí va  souc asne  hardwarove  a softwarove  vybavení  k dostatec ne  rychly m 

odezva m na poz adavky za kazní ku  IS? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

57. Je forma vy stupu  z informac ní ch syste mu  volena tak, aby umoz n ovala jejich 

snadne  vyuz ití  za kazní kem IS? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

58. Os etr ují  pravidla provozu nakla da ní  s citlivy mi c i obchodne  cenny mi daty 

o za kazní cí ch IS? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

59. Je zajis te ne  a plne  funkc ní  propojení  zkoumane ho informac ní ho syste mu 

firmy s dals í mi IS podniku, ktere  poskytují  vy stupy pro dane  za kazní ky? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

60. Mohou za kazní ci zí ska vat ze zkoumane ho informac ní ho syste mu vy stupy 

i pomocí  ru zny ch komunikac ní ch kana lu , ktere  si zvolí  (mobilní  zar í zení , RSS, 

socia lní  sí te )?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Suppliers 

61. Jsou mezi dodavatelem informac ní ho syste mu (tí m, kdo pro na s zajis ťuje 

informac ní  syste m a jeho provoz) a nas í  organizací  uzavr eny tzv. SLÁ (service 

level agreement) pr í padne  OLÁ (operation level agreement), ktere  definují  

jasne  a me r itelne  podmí nky, za jaky ch je syste m a jeho provoz pro nas i 

organizaci zajis ťova n? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

62. Pokud existují  metriky z pr edchozí  ota zky, ktere  me r í  u roven  poskytovane  

sluz by, obsahují  sankce za porus ení  dohodnuty ch parametru  sluz by a jsou tyto 

sankce uplatn ova ny, dojde-li k nesplne ní  podmí nek sluz by?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

63. Jsou Vas i pracovní ci spokojeni s u rovní  a rychlostí  technicke  podpory (opravy 

poc í tac u , vy me na toneru  c i na plní  v tiska rna ch)? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

64. Je pravda, z e Vas i pracovní ci nejsou pr í lis  spokojeni s u rovní  uz ivatelske  

podpory (rada c i pomoc v pr í pade  proble mu  s informac ní m syste mem, 

software)? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

65. Pokud by bylo relativne  snadne  vyme nit dodavatele informac ní ho syste mu 

(Vas e pracovní ky IT nebo firmu zajis ťují cí  provoz), ude lali byste to? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

66. Jsou dostupna  mí sta uvnitr  firmy nebo u externí ho dodavatele, kam se mohou 

uz ivatele  obracet se z a dostí  o servisní  za sah (napr . vy me na toneru), podporu, 

pomoc c i konzultaci ohledne  IS? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

67. Reaguje dodavatel vstr í cne  na Vas e poz adavky na zme nu sluz eb, poz adavky na 

nove  sluz by, funkce c i aplikace informac ní ho syste mu? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

68. Nabí zí  Va m dodavatel sa m nove  moz nosti, funkce c i aplikace pro Va s  

informac ní  syste m, ktere  by pro Va s mohly by t uz itec ne ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

69. Je doba vyr í zení  Vas ich poz adavku  na nove  sluz by, pr í padne  u pravy c i zleps ení  

sta vají cí ch aplikací , pr ime r ena ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

70. Doporuc il byste spr a telene  firme , velmi podobne  te  Vas í , aby pro ni provoz 

informac ní ho syste mu zajis ťoval Va s  dodavatel (pracovní ci Vas eho IT)? 

Samozr ejme  za pr edpokladu, z e nema te v u myslu jí  us kodit. 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 



 

 

Management IS 

71. Trvají  manaz er i striktne  na dodrz ova ní  pravidel provozu i bezpec nosti, 

stanoveny ch pro informac ní  syste m, vc etne  za lohova ní  dat, a prova de jí  

pravidelne  kontroly? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

72. Poskytuje management dodavateli informac ní ch syste mu  zpe tnou vazbu, jak 

je s informac ní m syste mem, jeho funkcemi, pr í padne  podporou uz ivatelu  

spokojen? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

73. Ma  Vas e firma informac ní  strategii, ktera  vycha zí  z podnikove  strategie? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

74. Reagují  manaz er i firmy na podne ty svy ch zame stnancu , jake  by potr ebovali 

nove  funkce informac ní ho syste mu c i software k zleps ení  c i zrychlení  jejich 

pra ce? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

75. Je pravda, z e management cha pe informac ní  syste my jako nutne  zlo, a pr í lis  si 

neuve domuje jejich moz ny  potencia l na rozvoji c i u spe chu firmy? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

76. Je v informac ní  strategii provedeno obha jení  dane  investice z ekonomicke ho 

hlediska? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

77. Povaz uje management informac ní ch syste mu  koncove  uz ivatele za faktor 

s vysokou du lez itostí  pro u spe s ny  chod informac ní ch syste mu ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

78. Usiluje manaz er informac ní ch syste mu  (CIO) soustavne  o zleps ení  

informac ní ch syste mu ?  

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

79. Vní ma  podnikovy  management informac ní  syste m firmy nejen jako vy daje, ale 

take  jako potencia l pr í padne ho ru stu firmy? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

80. Podporuje podnikovy  management firmy rozvoj informac ní ch syste mu , ktery  

je odu vodne ny  pr ispe ní m IS k dosaz ení  podnikovy ch cí lu ? 

Áno Spí s e ano Spí s e ne ne 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2: Odpovědi na dotazník ZEFIS 

1. Kolik pr ibliz ne  zame stnancu  ma  Vas e firma? 

a) me ne  nez  10  

b) 10-49 5 

c) 50-99  

d) 100-199  

e) 200-499  

f) 500-999  

g) ví ce nez  1000  

2. Do jake ho sektoru Vas e firma patr í ? Jaka  je pr evaz ují cí  c innost Vas í  firmy. 

a) Vy robní  firma  

b) Obchodní  firma  

c) Sluz by 5 

d) Vzde la va ní   

e) Sta tní  spra va  

f) Financ ní  c innosti  

g) Zdravotnictví   

h) Telekomunikace  

i) Informac ní  a komunikac ní  technologie  

j) Ostatní   

3. Uveďte prosí m, kde pracujete (kde je umí ste ne  Vas e pracovis te ): 

a) C eska , Slovenska  republika 5 

b) zeme  Evropske  unie  

c) Evropa, zeme  mimo Evropskou unii  

d) Rusko  

e) USÁ  

f) Ostatní  zeme   

4. Uveďte prosí m, v jake  pozici (pr eva z ne ) u vas í  firmy pracujete. Vyberte 

nejvy stiz ne js í  odpove ď.  

a) R í dicí  pracovní k hlavní ch procesu  firmy 2 

b) R í dicí  pracovní k podpu rny ch procesu  firmy  

c) Vy konny  pracovní k v hlavní ch procesech firmy 3 

d) Vy konny  pracovní k v podpu rny ch procesech firmy  

5. V jake m oboru je vas e nejvys s í  dosaz ene  vzde la ní ? 

a) Ekonomika 2 

b) Informatika  



 

 

c) Technika  

d) Pr í rodní  ve dy 1 

e) Humanitní  ve dy 2 

f) Obecne   

6. Jake  je vas e nejvys s í  dosaz ene  vzde la ní ? 

a) Za kladní   

b) Str edos kolske  3 

c) Vysokos kolske , MBÁ 2 

d) Vys s í  nez  vysokos kolske , ve decka  hodnost (PhD, atd)  

7. Uveďte, prosí m, va s  ve k: 

a) me ne  nez  20 let  

b) 21 - 40 4 

c) 41 - 60 1 

d) vice nez  60  

8. Jak dlouho u souc asne  firmy pracujete? 

a) me ne  nez  3 me sí ce  

b) 3 me sí ce az  1 rok 1 

c) 1 az  3 roky 1 

d) Ví ce nez  3 roky 3 

9. Jaky  je va s  vztah k poc í tac u m obecne ? 

a) Negativní , nema m je ra d/a a ma m proble my s nimi pracovat  

b) Neutra lní , umí m s nimi pracovat na poz adovane  u rovni, ale nema m o 

ne  velky  za jem 
3 

c) Dobry , umí m s nimi dobr e pracovat, vyuz í va m je ve ve ts ine  pr í padu , 

kdy to povaha pra ce/ za bavy umoz n uje 
2 

d) Vynikají cí , je to mu j koní c ek / profese  

10. Jak c asto pouz í va te ve sve  pra ci informac ní  syste m firmy? 

a) Vu bec ne  

b) Ne kolikra t ty dne  1 

c) Ne kolikra t denne  2 

d) Ve ts inu pracovní ho dne 2 

11. Jaky  pouz í va te ve firme , kterou popisujete, informac ní  syste m, se ktery m 

pr eva z ne  pracujete?  

a) Vyvinuty  ve vas í  firme  / nadr í zene  c a sti vas í  firmy  

b) Vyvinuty  na zaka zku cizí  firmou  

c) Hotove  r es ení  / koupeny  syste m (Napr í klad SÁP, Microsoft Dynamics 

atp.) 

 



 

 

d) Outsourcovany  nebo pronajaty  syste m formou ÁSP 5 

e) Neví m  

12. Jak je informac ní  syste m, se ktery m nejví ce pracujete, rozsa hly  / velky ? 

a) Pouz í va m jen kancela r sky  balí k, napr . Microsoft Office  

b) Maly  syste m, v cene  r a dove  desí tky tisí c Kc . 5 

c) Velky  syste m, ERP a podobne  v cene  r a dove  stovky tisí c az  miliony Kc .  

d) Neví m  

13. Jak pr ibliz ne  je va s  informac ní  syste m, se ktery m nejví ce pracujete, stary ? 

a) 10 let a ví ce  

b) 5 - 10 let  

c) 3 - 5 let 2 

d) 1 - 3 roky 2 

e) Me ne  nez  1 rok  

f) Informac ní  syste m se pra ve  zava dí   

g) Nema me informac ní  syste m  

h) Neví m 1 

14. Mohl/a byste vykona vat vas i pra ci bez vas eho sta vají cí ho informac ní ho 

syste mu? 

a) Rozhodne  ne 1 

b) C a stec ne , s velky mi obtí z emi 3 

c) Áno, s maly mi obtí z emi 1 

d) Áno, bez potí z í   

15. Mohl by va m informac ní  syste m podporují cí  vas i pra ci, v ní  ví ce poma hat? 

a) Ne  

b) Áno, zleps ilo by to c a stec ne  mu j pracovní  vy kon (produktivitu pra ce) 2 

c) Áno, zleps ilo by to vy znamne  mu j pracovní  vy kon (produktivitu 

pra ce) 
2 

d) Áno, zleps ilo by to informace, ktere  potr ebuji pro rozhodova ní  1 

e) Neví m  

16. Mohla by vas e firma fungovat i bez informac ní ho syste mu, ktery  jste 

popisoval/a? 

a) Ne, v z a dne m pr í pade   

b) Áno, s ve ts í mi proble my 5 

c) Áno, bez ve ts í ch proble mu   

d) Neví m  

17. Co povaz ujete za nejleps í  na informac ní m syste mu, se ktery m nejví ce 

pracujete (s c í m jste plne  spokojen/a)? 



 

 

a) technika  

b) programove  vybavení   

c) rychlost odezvy/ zpracova ní   

d) podpora 2 

e) pr esnost a u plnost dat poskytovany ch syste mem 3 

f) syste m plne  vyhovuje my m potr eba m  

g) uz ivatelska  pr í ve tivost a snadnost ovla da ní  4 

h) nic z toho není  zcela uspokojive   

18. Co povaz ujete za nejslabs í  c a sti informac ní ho syste mu, se ktery m nejví ce 

pracujete (s c í m jste nejví ce nespokojen/a)? 

a) technika 3 

b) programove  vybavení  5 

c) rychlost odezvy/ zpracova ní   

d) podpora  

e) pr esnost a u plnost dat poskytovany ch syste mem  

f) syste m vu bec nevyhovuje my m potr eba m  

g) uz ivatelska  pr í ve tivost a snadnost ovla da ní   

19. Jak jste spokojen/a s podporou informac ní ho syste mu ktery  nejví ce 

pouz í va te? (pracovní ci IT, kter í  r es í  vas e proble my, instalace, u drz bu) 

a) Rozhodne  ne, nema me z a dnou podporu 1 

b) Ma me podporu, ale neodpoví da  potr eba m  

c) Podpora je pru me rna  2 

d) Jsem spí s e spokojen/a 2 

e) Jsem velmi spokojen/a, podpora plne  odpoví da  potr eba m  

20. Kdo Va m poskytuje technickou podporu (opravy poc í tac u , tiska rny)? 

a) Interní  pracovní k nas í  firmy z u tvaru informac ní ch syste mu   

b) Externí  pracovní k z jine  firmy  

c) Ne kdo jiny , kdo není  pracovní kem u tvaru informac ní ch syste mu , 

napr í klad ne kdo z Vas ich kolegu . 
2 

d) Nema m z a dnou technickou podporu 3 

e) Ma m podporu, ale neví m zde je to interní  c i externí  pracovní k  

21. Kdo Va m poskytuje uz ivatelskou podporu (radu c i pomoc) v pr í pade  potí z í  pr i 

pra ci s informac ní m syste mem? 

a) Interní  pracovní k nas í  firmy z u tvaru informac ní ch syste mu   

b) Externí  pracovní k z jine  firmy 4 

c) Ne kdo jiny , kdo není  pracovní kem u tvaru informac ní ch syste mu , 

napr í klad ne kdo z Vas ich kolegu . 
1 



 

 

d) Nikdo  

e) Ma m podporu, ale neví m zde je to interní  c i externí  pracovní k  

22. Jak dlouho musí te pru me rne  c ekat na vyr í zení  poz adavku na opravu Vas eho 

poc í tac e v pr í pade  technicke  poruchy 

a) Me ne  nez  hodinu  

b) Me ne  nez  4 hodiny  

c) Me ne  nez  1 den 1 

d) 1-2 dny 3 

e) 2-5 dnu  1 

f) ví ce nez  5 dnu   

23. Jak dlouho musí te pru me rne  c ekat na vyr í zení  Vas eho poz adavku na instalaci 

c i zme nu programu  na Vas em poc í tac i? 

a) Me ne  nez  hodinu  

b) Me ne  nez  4 hodiny  

c) Me ne  nez  1 den  

d) 1-2 dny 5 

e) 2-5 dnu   

f) ví ce nez  5 dnu   

24. Jak jste spokojen/a s uz ivatelskou podporou pr i pra ci s informac ní m 

syste mem, ktery  nejví ce pouz í va te? Je tí m mys lena rada a pomoc v pr í pade  

proble mu . 

a) Rozhodne  ne, nema me z a dnou podporu 1 

b) Ma me podporu, ale neodpoví da  potr eba m  

c) Podpora je pru me rna  2 

d) Jsem spí s e spokojen/a 2 

e) Jsem velmi spokojen/a, podpora plne  odpoví da  potr eba m  

25. Ábsolvoval/a jste s kolení  na informac ní  syste m nebo va m bylo nabí dnuto? 

a) Áno, absolvoval/a 3 

b) Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabí dnuto 1 

c) Ne, neabsolvoval/a a nebylo mi nabí dnuto 1 

26. Pomohlo va m toto s kolení  pro vas i pra ci s informac ní m syste mem, ktery  

nejví ce pouz í va te? 

a) Áno  

b) Áno, c a stec ne  3 

c) Ne  

d) Neabsolvoval/a jsem s kolen 2 

e) Neví m  



 

 

27. Uví tal byste s kolení  na informac ní  syste m, se ktery m pracujete? 

a) Ne, nepotr ebuji ho  

b) Spí s e ne 3 

c) Spí s e ano 2 

d) Urc ite  ano  

28. Podporuje Vas e firma dals í  vzde la va ní  ne ktery ch svy ch pracovní ku ? 

a) Ne  

b) Spí s e ne 3 

c) Spí s e ano 2 

d) Áno, aktivne . Podporuje dals í  vzde la va ní  financ ne  nebo ne ktery mi 

u levami 

 

e) Áno, velmi aktivne . Nutí  pracovní ky ke zvys ova ní  kvalifikace nebo 

vzde la va ní  

 

29. Ma te v pra ci ze sve ho poc í tac e, na ktere m pr eva z ne  pracujete, pr í stup k 

internetu? 

a) Ne  

b) C a stec ne , pouze na vybrane  stra nky  

c) Áno, bez omezení  5 

30. Jaky m zpu sobem uchova va te du lez ita  hesla k poc í tac i nebo informac ní mu 

syste mu? 

a) Hesla nepouz í va m  

b) Ma m je zapsana  ne kde poblí z  poc í tac e 1 

c) Pamatuji si je 3 

d) Ma m je uloz ena ve specia lní  aplikaci 1 

e) Pouz í va m vys s í  zabezpec ení  nez  hesla, napr í klad c ipovou kartu, otisk 

prstu  a podobne . 

 

31. Mu z ete ke sve mu poc í tac i v zame stna ní  pr ipojit externí  pame ť - usb disk nebo 

podobne  zar í zení ? 

a) Ne  

b) Áno 5 

c) Neví m  

32. Mu z ete Vy sa m ve vas í  organizaci pr ipojovat sva  soukroma  zar í zení  

(notebook, PDÁ) do Vas í  poc í tac ove  sí te ? 

a) Ne, firemní  politika to zakazuje  

b) Áno, pro tyto u c ely ma me vyhrazenu bezdra tovou sí ť, bez pr í stupu do 

firemní  sí te  
 

c) Áno, není  proble m se pr ipojit 5 



 

 

d) Neví m, nikdy jsem to nepotr eboval  

33. Mu z e ve vas í  organizaci na vs te va, tedy ne kdo kdo není  zame stnancem Vas i 

organizace, pr ipojit sve  zar í zení  (notebook, PDÁ) do Vas í  poc í tac ove  sí te ? 

a) Ne, firemní  politika to zakazuje  

b) Áno, pro tyto u c ely ma me vyhrazenu bezdra tovou sí ť, bez pr í stupu do 

firemní  sí te  
1 

c) Áno není  proble m, aby se na vs te va pr ipojila na firemní  sí ť 4 

d) Neví m, nikdy to nebylo potr eba  

34. Pr edstavte si prosí m, z e tento dotazní k vypln ujete v pra ci na Vas em poc í tac i 

na internetu. Pokud bychom se Va s zeptali, zda nyní  mu z e nas e webovska  

stra nka otestovat zabezpec ení  Vas eho poc í tac e, jaka  by byla Vas e reakce? 

Zdu razn ujeme, z e se jedna  pouze o ota zku, z a dny  test nebude proveden. 

a) Áno, povolil bych  

b) Áno, povolil bych, ale chví li bych va hal 3 

c) Áno, povolil bych, ale napr ed bych si vyz a dal souhlas sve ho 

nadr í zene ho 
1 

d) Ne, odmí tl bych 1 

e) Okamz ite  bych zavr el okno prohlí z ec e a ohla sil moz ny  bezpec nostní  

incident nadr í zene mu 

 

35. Kdo za lohuje Vas e data (soubory) ktere  ma te na sve m poc í tac i v zame stna ní ? 

a) Za lohova ní  me ho poc í tac e probí ha  automaticky 1 

b) Pracovní k u tvaru informac ní ch syste mu  nebo podpory informac ní ch 

syste mu  

 

c) Ja  sa m 2 

d) Ne kdo jiny , kdo není  pracovní kem u tvaru informac ní ch syste mu , 

napr í klad ne kdo z Vas ich kolegu . 

2 

e) Nikdo, na me m poc í tac i nejsou z a dna  firemní  data  

f) Nikdo, ale na me m poc í tac i jsou soubory a data, ktere  vytva r í m a 

pouz í va m ke sve  pra ci 

 

36. Pokud pra ve  teď dojde ke znic ení  Vas eho poc í tac e, a bude nutno obnovit data 

ze za lohy, jake  mnoz ství  Vas í  pra ce bylo ztraceno a budete ji muset de lat 

znovu? (rozdí l mezi sta r í m za lohy a aktua lní m stavem) 

a) Z a dne , vs echna ma  data jsou mimo mu j poc í tac   

b) Me ne  nez  hodina  

c) Me ne  nez  4 hodiny  

d) Me ne  nez  1 den 1 

e) 1-2 dny 2 

f) 2-5 dnu   



 

 

g) Ví ce nez  5 dnu  2 

h) Byla by znic ena ves kera  ma  pra ce, nema me z a dnou za lohu dat.  

37. Jaky  na sledek podle Va s pro firmu bude mí t, pokud se nec ekane  ztratí  Va s  

poc í tac  v zame stna ní  nebo Va m ne kdo odcizí  Va s  pracovní  notebook (pokud 

jej pouz í va te) 

a) Z a dny , nema m na sve m poc í tac i z a dna  firemní  data, vs echno je mimo 

mu j poc í tac  

 

b) Z a dny , data na disku jsou s ifrova na  

c) Z a dny , data na poc í tac i jsou chra ne na pr ihlas ovací m jme nem a 

heslem 

 

d) Mí rny , prozrazení  firemní ch dat na tomto poc í tac i nemu z e firme  

zpu sobit va z ne js í  proble my 
4 

e) Str ední , prozrazení  firemní ch dat na tomto poc í tac i mu z e firme  

zpu sobit proble my 
1 

f) Velmi va z ny , prozrazení  firemní ch dat na tomto poc í tac i mu z e firme  

zpu sobit velke  proble my 

 

38. Ma te moz nost Vy sa m na Va s  poc í tac  v zame stna ní  instalovat ne jake  programy 

nebo dopln ky? 

a) Ne  

b) Áno, se svolení m nadr í zene ho  

c) Áno 5 

d) Áno, protoz e pracuji jako informatik a je to moje pra ce  

39. Jak byste hodnotil/a vas e znalosti a dovednosti v oblasti pra ce s informac ní m 

syste mem? 

a) Zcela nedostatec ne   

b) Nedostac ují cí  3 

c) Dostac ují cí  2 

d) Velmi dobre   

40. Je ve vas í  firme  ustanoven/a manaz er/ka zodpove dny /a  za informac ní  

syste my a technologie (CIO)? 

a) Ne 5 

b) Áno  

c) Áno, ale pozice je kumulova na s jinou  

41. Ma te ne jake  informace o firemní  strategii, ze ktery ch je zr ejme , c eho chce vas e 

firma dosa hnout v blí zke  budoucnosti? Ví te jake  ma  firma stanovene  

strategicke  cí le? 

a) Áno, jsem se strategií /cí li dosti dobr e sezna men/a 1 

b) C a stec ne  ne co ví m 2 



 

 

c) Ne, o strategii a cí lech firmy neví m nic 1 

d) Podí lí m se na tvorbe  firemní  strategie 1 

42. Ma te ne jakou informaci o informac ní  strategii / cí lech vas í  firmy v oblasti 

informac ní ch syste mu ? (jak bude informac ní  syste m vypadat v blí zke  

budoucnosti) 

a) Ne, z a dne  2 

b) Áno, c a stec ne  2 

c) Áno  

d) Podí lí m se na tvorbe  informac ní  strategie 1 

43. Poda va  va m Va s  pr í my  nadr í zeny /Vas e pr í ma  nadr í zena  pravidelne  informace 

o plne ní  strategicky ch cí lu  firmy? 

a) Nikdy 2 

b) Obc as 2 

c) Pravidelne   

d) Podí lí m se na vyhodnocova ní  plne ní  strategicky ch cí lu  firmy 1 

44. Poda va  va m Va s  pr í my  nadr í zeny /Vas e pr í ma  nadr í zena  informace o Vas em 

pr ispe ní  k plne ní  strategicky ch cí lu ? 

a) Ne 5 

b) Obc as  

c) Pravidelne   

d) O me m pr ispe ní  jsem informova n/a jinou cestou (automaticky m 

syste mem apod.) 

 

45. Jake  ve firme , kterou popisujete, pr evaz ují  informac ní  syste my pro hlavní  

procesy firmy (hlavní  c innosti)? 

a) Vyvinute  ve vas í  firme  / nadr í zene  c a sti vas í  firmy  

b) Vyvinute  na zaka zku cizí  firmou  

c) Hotova  r es ení  / koupeny  syste m (Napr í klad SÁP, Microsoft Dynamics 

atp.) 

 

d) Outsourcovane  nebo pronajate  syste my formou ÁSP 4 

e) Mix, z a dne  nepr evaz ují   

f) Neví m 1 

46. Jake  ve firme , kterou popisujete, pr evaz ují  informac ní  syste my pro podpu rne  

procesy firmy (pomocne  c innosti)? 

a) Vyvinute  ve vas í  firme  / nadr í zene  c a sti vas í  firmy  

b) Vyvinute  na zaka zku cizí  firmou  

c) Hotova  r es ení  / koupeny  syste m (Napr í klad SÁP, Microsoft Dynamics 

atp.) 
4 



 

 

d) Outsourcovane  nebo pronajate  syste my formou ÁSP  

e) Mix, z a dne  nepr evaz ují   

f) Neví m 1 

47. Kolik pr ibliz ne  poc í tac u  (PC) ma  Vas e firma? 

a) me ne  nez  10 5 

b) 10-49  

c) 50-99  

d) 100-199  

e) 200-499  

f) 500-999  

g) ví ce nez  1000  

48. Existují  ve Vas i firme  pravidla pro pra ci s informac ní m syste mem? 

a) Nema me z a dna  pravidla, nebo o nich neví m 4 

b) Ví m, z e existují , ale ja  o nich nic bliz s í ho neví m  

c) Áno, existují , ale nejsou pr í lis  kontrolova na nebo vyz adova na 1 

d) Áno, existují , a jsou velmi tvrde  vyz adova na a kontrolova na  

49. Existují  ve Vas i firme  bezpec nostní  pravidla pro pra ci s informac ní m 

syste mem? 

a) Nema me z a dna  pravidla, nebo o nich neví m 5 

b) Ví m, z e existují , ale ja  o nich nic bliz s í ho neví m  

c) Áno, existují , ale nejsou pr í lis  kontrolova na nebo vyz adova na  

d) Áno, existují , a jsou velmi tvrde  vyz adova na a kontrolova na  

50. Vyuz í va te outsourcing nebo prona jem informac ní ho syste mu, techniky nebo 

podpory v oblasti informac ní ch syste mu  ve Vas i firme ? 

a) Ne  

b) Ma lo, pouze pro malou c a st informac ní ho syste mu  

c) Hodne , pro cely  syste m nebo pr evaz ují cí  c a st 4 

d) Neví m 1 

51. Pokud ma te Vas e osobní  zkus enosti s prona jmem/ outsourcingem 

informac ní ch syste mu  (i mimo Vas i firmu), jake  jsou tyto Vas e zkus enosti? 

a) Negativní   

b) Spí s e negativní  1 

c) Spí s e pozitivní  3 

d) Pozitivní  az  velmi dobre   

e) Z a dne  zkus enosti nema m 1 

52. Ma te dojem, z e pro Va s a Vas i pra ci ve firme , kde pracujete, je informac ní  

syste m spí s e sluz ba, podpora vas í  pra ce, a bylo by moz no jej r es it jako sluz bu, 



 

 

tedy pronajmout si jej u ne jake ho poskytovatele? 

a) Urc ite  ne  

b) Spí s e ne  

c) Spí s e ano 3 

d) Urc ite  ano 2 

e) Neví m  

53. Pracujete ve Vas í  firme  jako pracovní k u tvaru, ktery  ma  na starosti informac ní  

syste my, jejich provoz c i podporu?  

a) Ne 3 

b) C a stec ne , spolec ne  s jinou prací  2 

c) Áno  

54. Ábychom sní z ili riziko, z e dotazní k vypln oval program nebo ne kdo kdo 

nerozumí  zvolene mu jazyku, na tuto ota zku prosí m odpove zte pouze volbou 

B. V pr í pade  jine  odpove di bude dotazní k vyr azen ze zpracova ní . 

a) ano  

b) spí s e ano 5 

c) neví m  

d) ne  

e) vu bec ne  

55. Jaka  je Vas e znalost jazyka, ve ktere m jste vypln oval/a test? 

a) je to mu j rodny  jazyk 5 

b) vynikají cí   

c) c a stec na , ale dotazní ku jsem rozume l  

d) s patna , rozume l jsem dotazní ku ma lo  

e) velmi s patna , te me r  nerozumí m  

 

 


