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Anotace 

Cílem práce je vytvořit návrh osobního informačního systému pro podporu podnikání. 

Vyvíjený systém je primárně zaměřen na správu vztahů se zákazníky a obchodními partnery. 

Smyslem práce je navrhnout systém tak, aby vyhovoval potřebám analyzované firmy a 

zároveň byl dostatečně jednoduchý, aby dokázal najít uplatnění napříč různá odvětví obchodu.  
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The aim of my masters thesis is to design of Personal Information System for support the 
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Úvod 

Moderní informační a komunikační technologie jsou v současné době nedílnou součástí 

našich životů. Setkáváme se s nimi v osobním i pracovním životě na každém kroku. Trochu 

nadneseně lze říci, že dneska díky převratnému vývoji v oblasti informačních technologií 

nosíme po kapsách to, co by ještě před pár lety stěží pojal několikapatrový sálový počítač. 

Tato práce však nepojednává pouze o dnešních moderních trendech, které v oblasti 

informačních technologií čím dál více nabírají směr ke cloud computingu, ale její zaměření se 

týká především návrhu osobního informačního systému. Tento termín je možná ve světě 

informačních systémů poněkud neobvyklý. V rámci této práce jsem se pokusil navrhnout 

informační systém, který bude v principu zaměřený na podporu efektivity jednotlivce. 

Uživatelem může být samostatný podnikatel nebo zaměstnanec v rámci firmy.  

  První myšlenka na osobní informační systému mě napadla během působení ve firmě 

ŠEBrol na pozici obchodního zástupce, kdy jsem začal uvažovat nad způsoby, jak si pro 

vlastní potřebu vést přehledně informace o zákaznicích. Ve firmě za tímto účelem neexistoval 

žádný vhodný systém. Hledal jsem totiž nějakou formu osobního CRM systému. Tuto potřebu 

jsem řešil zapisováním informací o zákaznících do online dokumentu. To však bylo velmi 

neefektivní. Za období dvou let působení u firmy jsem měl možnost poznat vnitřní firemní 

procesy. A postupem času, díky znalostem načerpaným během studia informačního 

managementu a předešlého studia na fakultě informatiky, mě napadali další možnosti využití 

znalostí, pro zefektivnění práce ve firmě a tak se začala formovat vize osobního informačního 

systému. Vzhledem mé působnosti ve firmě ŠEBrol, je část práce věnována analýze této firmy 

a použití osobního informačního systému demonstruji právě v tomto firemním prostředí. 

Myslím si, že osobní informační systém má potenciál být podpůrným prostředkem pro 

zefektivnění práce i v jiných firmách. Své místo nalezne především u nezávislých obchodních 

zástupců, živnostníků a v malých firmách, které nepoužívají jednotný informační systém.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování  

Cílem práce je vytvořit návrh osobního informačního systému pro podporu podnikání. 

Vyvíjený systém je primárně zaměřen na správu vztahů se zákazníky a obchodními partnery. 

Smyslem práce je navrhnout systém tak, aby vyhovoval potřebám analyzované firmy a 

zároveň byl dostatečně jednoduchý, aby dokázal najít uplatnění napříč různá odvětví obchodu. 

 Návrh systému aplikuji převážně na prostředí firmy ŠEBrol. Je to firma zabývající se 

prodejem okenních a dveřních výplní, kde jsem několik let působil na pozici obchodního 

zástupce. Dílčím cílem práce je tedy celkové zhodnocení současného stavu firmy a provedení 

analýzy procesů a firemního prostředí. Díky těmto analýzám budou identifikovány 

nedostatky současného řešení a možnosti vylepšení současného stavu pomocí informačního 

systému. V návaznosti bude sestaven soupis požadavků, jež by mělo optimalizované řešení 

splňovat.  

V následující části práce se budu zabývat výběrem nejvhodnějšího řešení pro celkovou 

realizaci s ohledem na stanovené požadavky. Provedu diskusi nad vybraným řešením a 

následně se budu zabývat jeho implementací. V závěrečné části práce pak celkově zhodnotím 

dosažené výsledky a přínosy práce.  

Tento systém by měl sloužit především jako podpůrný prostředek. Nejedná se tedy o 

návrh univerzálního ERP systému nebo podobného komplexního řešení. Systém je nazván 

osobní, především proto, že je postaven na myšlence podpory a zefektivnění práce 

jednotlivce. Systém byl navržen tak, aby byl dostatečně univerzálně a efektivně použitelný, 

jak pro jednotlivce, tak i pro skupinu spolupracujících ve firmě. 

 

 

1.1 Metody a postupy 

Postup práce znázorňuje následující obrázek. Formou jednoduchého diagramu jsou zde 

zachyceny na sebe navazující fáze celého vývoje osobního informačního systému.  



Obrázek 

 

 

Mojí snahou je vytvoř

prostředí. Jeho úspěšnost do velké míry závisí na dostate

jejich naplnění. Z tohoto úhlu pohledu je klí

daného odvětví. Využiji své p

vybral jako modelovou obchodní spole

koncipovat.  

 Ve fázi analýzy firmy ŠEBrol využiji n

zhodnotit současný stav firmy, její silné a slabé stránky, její výhled do budoucna a podobn

Následně pak zhodnocení souč

Ve výsledku pak sestavím požadavky na 

metody: 

 

• SWOT analýza - bude použita pro zh

stránek a příležitostí a hrozeb. 

• Analýza marketingového mixu (4P)
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Obrázek 1: Postup práce (zdroj: vlastní) 

Mojí snahou je vytvořit osobní informační systém, který bude použitelný v

šnost do velké míry závisí na dostatečném poznání praxe a p

tohoto úhlu pohledu je klíčové mít dostatečné informace a znalosti z

své pracovní zkušenosti ze společnosti ŠEBrol

vybral jako modelovou obchodní společnost, na kterou budu osobní informa

Ve fázi analýzy firmy ŠEBrol využiji některé metody a postupy, které mi umožní 

v firmy, její silné a slabé stránky, její výhled do budoucna a podobn

 pak zhodnocení současného stavu informačního systému, návrh zm

požadavky na nový informační systém. Využiji mimo jiné tyto 

ude použita pro zhodnocení firmy z pohledu silných a slabých 

íležitostí a hrozeb.  

Analýza marketingového mixu (4P) 

 

použitelný v reálném 

ném poznání praxe a potřeb firmy a 

né informace a znalosti z praxe 

nosti ŠEBrol. Tuto firmu jsem 

budu osobní informační systém 

které metody a postupy, které mi umožní 

v firmy, její silné a slabé stránky, její výhled do budoucna a podobně. 

, návrh změn a doporučení. 

Využiji mimo jiné tyto 

dnocení firmy z pohledu silných a slabých 



13 

• Analýza firemních procesů - zde budou rozebrány hlavní a vedlejší firemní procesy. 

Pro modelování hlavních procesů využiji EPC diagram a RACI matici. 

 

 

Po provedení analýz firemního prostředí, sestavím na jejich základě požadavky na informační 

systém.  

 Tyto požadavky budou doplněny a upraveny tak, aby korespondovali s celkovou vizí 

osobního informačního systému a tak vznikne základní koncept systému. Tento koncept bude 

rozebrán v kapitole zabývající se analýzou požadavků. Jedním z výsledků analýzy bude 

diagram případu užití. Následně provedu diskuzi možných řešení a vybrané řešení 

odůvodním. V následující části práce budu rozebírat samotnou implementaci systému. 

V závěrečné části práce se budu zabývat problematikou zavedení informačního 

systému, včetně metod snížení rizika plynoucího ze změny systému. Součástí problematiky 

bude i vyčíslení nákladů. Následně zhodnotím přínosy řešení a navrhnu vhodné metriky.  Na 

samotný závěr práce provedu celkové zhodnocení práce. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informační systémy 

Dle [20] je informační systém soubor lidí, technologických prostředků a metod, které 

zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací 

pro potřeby uživatelů. 

 

2.1.1 Historie a současné trendy 

V následující kapitole stručně popíšu historii informačních systémů a jejich vývoj v 

posledních letech. Dále nastíním současnou situaci a výhled do budoucna směřující ke 

cloudovým řešením. 

 

 Informační systémy za poslední roky prochází výraznými změnami. Největší změnu v oblasti 

informačních systémů odstartoval vývoj a masové rozšíření počítačů. V dřívější době byli lidé 

odkázání na vedení papírových záznamů, kartoték a diářů. Tyto “informační systémy” mají 

řadu nevýhod v podobě náročné údržby a nemobilnosti. V řadě případů tyto systémy ani 

nejsou schopny zvládnout nároky dnešních aplikací. Na druhou stranu efektivně využívaný 

papírový diář může být v dnešní přetechnizované době užitečným pomocníkem.  

 

Historie  

Pomineme-li období sálových počítačů, děrných štítků a podobně, dostaneme se do doby 

kolem roku 1990, kdy se začaly objevovat první počítače a jejich integrace ve firmách. V této 

době dochází k decentralizaci, kdy každý uživatel má svá data a aplikace u sebe na svém 

počítači. To ovšem znamená i velmi nesnadnou údržbu a správu dat.  

Postupně se systémy vyvíjí a dochází k systémové integraci, tedy k zavádění a 

propojování informačních systémů do většiny částí firmy a do většiny firemních procesů. Tato 

integrace tzv. e-business představuje elektronické podnikání, jehož rozmach v posledních 

letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a 

telekomunikací. E-business zahrnuje obchodní procesy od elektronického nakupování, 

managementu zásobování, zpracovávání objednávek, zákaznickým servisem, vztahy se 

zákazníky (CRM), využívání ERP systémů, elektronické výměny dokumentů (EDI, 
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EDIFACT) až po kooperaci obchodních partnerů. Rychle se rozvíjející podoblastí e-businessu 

je e-commerce, která se primárně soustřeďuje na elektronické obchodování. 

Komplexní nasazení aplikací a principů e-byznysu společnosti zajišťují buď prostřednictvím 

vlastních IT oddělení, nebo využívají alespoň částečně služeb systémových integrátorů. V 

praxi je často využito outsourcingu IT řešení [3]. 

 

Současnost 

V současné době, na rozdíl od let minulých, se čím dál v hojnější míře objevuje trend 

centralizace. A to ve smyslu stahování dat a programů zpátky do centrálních středisek - maily, 

ukládání fotografií na internetu, spouštění aplikací přes internetové stránky, vzdálená úložiště 

a podobně. Důkazem toho je neustále se rozšiřující nabídka aplikací fungujících na bázi 

služeb. Obecně se o tomto trendu v dnešní době mluví jako o tzv. cloudových řešeních. Cloud 

computing jsou řešení, při kterém firma nebo obecně uživatel využívá určitou službu vzdáleně 

a nemusí se starat o její provoz. Bližší informace o tom, co je cloud computing (zkráceně 

Cloud), jaké jsou jeho výhody a nevýhody, proberu v následující pasáži [3][4].  

 

2.1.2 Součásti informačních systémů 

Podle holisticko-procesní klasifikace lze informační systémy dělit na tyto části [5][6]: 

 

• ERP – „Enterprise Resource Planning“ je jádro systému zaměřené na řízení interních 

procesů uvnitř podniku. Souvisí s automatizací procesů převážně produkční činnosti, 

distribuce a podobně. 

• CRM – „Customer Relationship Management“ je komplex technologií, podnikových 

procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se 

zákazníky podniků, a to v oblastech podpory obchodní činnosti, zejména prodeje, 

marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb [1]. 

• SCM - „Supply Chain Management“ znamená řízení dodavatelského řetězce. 

Propojuje součástí dodavatelského řetězce, zkracuje dobu dodání a napomáhá reagovat 

na požadavky zákazníka. 

• MIS – „Management Information Systém“ systém, který pomáhá podnikovému 

managementu s rozhodováním tím, že sbírá data z ERP, CRM a SCM systémů. 



• BI – „Business Inteligence“ tyto aplikace poskytují informace, které napomáhají 

strategickému řízení podniku. Zdrojem da

a obecně zdroje z nejrů

 

 

2.1.3 Využití IS na jednotlivých úrovních 

 

Z pohledu užití informačního systému záleží na tom pro koho je p

kvantita informací, které by mě

znázorňuje obrázek: 

 

 

Obrázek 1: Čtyřvrstvá organiza

 

• Vrcholový management 

strategii podniku, včetně

a jsou pro něj vhodné nap

• Střední management 

kvalitní realizace objednávek výrobk

je klíčové uplatnění funkcionality obsažené v
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„Business Inteligence“ tyto aplikace poskytují informace, které napomáhají 

ízení podniku. Zdrojem dat mohou být databáze, tabulky, textová data 

 zdroje z nejrůznější informačních systémů [1]. 

Využití IS na jednotlivých úrovních řízení 

ního systému záleží na tom pro koho je především ur

které by měl informační systém poskytovat, se liší od úrovn

 

řvrstvá organizační pyramida z pohledu práce s

Vrcholový management – představuje nejvyšší úroveň řízení. Stanovuje vizi a 

četně strategie informační, využívá IS k podpoře svých rozhodnutí 

j vhodné například aplikace typu BI. 

ední management – tvoří pracovníci, kteří řídí zabezpečení vč

kvalitní realizace objednávek výrobků a služebno zákazníka. Pro stř

ní funkcionality obsažené v ERP, SCM a CRM. 

„Business Inteligence“ tyto aplikace poskytují informace, které napomáhají 

t mohou být databáze, tabulky, textová data 

edevším určen. Kvalita a 

ytovat, se liší od úrovně řízení, jak 

pohledu práce s ICT [1] 

ízení. Stanovuje vizi a 

podpoře svých rozhodnutí 

ení včasné, efektivní a 

zákazníka. Pro střední management 
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• Pracovníci zpracovávající znalosti a data – vytvářejí nabídky a připravují nové 

zakázky, výrobky a služby. Do této kategorie patří pracovníci zpracovávající a 

analyzující data obsažená v podnikovém IS, opět například v rámci aplikací typu BI 

nebo ERP. 

• Pracovníci pořizující data a realizující výkonné činnosti pro zajištění zakázek – 

tito uživatelé prakticky v provozu realizují zakázky s prostředky výrobní, manipulační, 

dopravní, diagnostické a jiné techniky. Jiní pracovníci této kategorie provádějí příjem 

a výdej materiálu ze skladu, příjem a výdej faktur a podobně. Na jedné straně jsou 

často zodpovědní za vstupní data vkládaná například do IS, na straně druhé často 

pracují se specializovanými aplikacemi například pro řízení skladových systémů, 

výrobních, manipulačních a testovacích zařízení [1]. 

  

 
 
Vzhledem k velikosti firmy ŠEBrol, jsou nároky na funkcionalitu informačního systému 

soustředěny především v oblasti operativního a taktického řízení. Struktura firmy bude blíže 

rozebrána v kapitole týkající se analýzy firmy. S tím souvisí i převážné zaměření na 

technologii OLTP (On Line Transaction Processing), která podporuje práci s daty v reálném 

čase a zahrnuje jejich sběr, zpracování, archivaci, podporu pro výkon činností, reporting a 

podobně. S technologií analýzy dat v reálném čase OLAP (On Line Analytical Processing) se 

bude setkávat vedení při taktickém a strategickém řízení firmy. Především v oblasti plánování 

strategie na následující období a organizování taktických kroků pro podporu obchodu. Své 

využití nalezne i v oblasti kontroly- například kontroly aktivity zaměstnanců.  V této oblasti 

mohou být nasazeny i přístupy vycházející z Business Intelligence. 

 

 

2.1.4 Řízení vztahu se zákazníkem 

Práce se do velké míry opírá o návrh systému, který bude nápomocný v oblasti řízení vztahu 

se zákazníky a obchodními partnery. V následujícím textu se proto zabývám představením 

CRM systémů, které slouží k vytváření, zlepšování a řízení vztahů se zákazníky. 

Funkcionalita CRM systému se může projevovat na těchto čtyřech úrovních [1]: 

1. Aktivní (aktive CRM) – zahrnuje aktivní centralizovanou databázi 
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2. Operativní (operational CRM) – podporuje prodej a marketing. Veškerá komunikace 

se zákazníkem je zaznamenána do databáze. 

3. Kooperační (collaborative CRM) – zahrnuje přímou interakci se zákazníkem. Má 

podobu různých komunikačních kanálů, jako například automatizované hlasové 

odpovědi a podobně. 

4. Analytické (analytical CRM) – umožňuje získaná data analyzovat a na jejich základě 

vytvářet cílené marketingové kampaně, finanční předpovědi, analýzy zákaznického 

chování atd. 

CRM si klade za úkol zlepšení komunikace se zákazníkem a to zejména uvnitř organizace. 

Díky správnému a efektivnímu využívání systému CRM se předejde tomu, že zákazník musí 

znovu a znovu vysvětlovat informace, které předal již konkrétnímu člověku. 

 

 

2.2 Cloud computing 

Cloud se česky někdy překládá jako „Oblak“, čímž určitou přenesenou metaforou 

charakterizuje komplexní síťové prostředí. Podle jedné z definic uvedených v [4] je Cloud 

computing metoda poskytování IT ve formě služby, přičemž zákazník platí jen to, co využívá. 

Podle definice analytické společnosti Gartner (uvedené v [4]) představuje Cloud computing 

způsob zabezpečení výpočetních zdrojů, kde jsou masivně škálovatelné IT prostředky 

poskytované více externím zákazníkům prostřednictvím internetových technologií jako 

služba. 

 

 

Základní charakteristiky Cloud computingu [4] : 

• Samoobslužná služba "na vyžádání" - uživatelé si mohou službu sami zřídit, 

nakonfigurovat a používat 

• Přístup ke zdrojům odkudkoliv - služby jsou dostupné prostřednictvím standardního 

Internetu přes širokou paletu klientských zařízení 

• Sdílení zdrojů nezávislé na lokalitě - výpočetní kapacity jsou sdílené více uživateli bez 

ohledu na to, kde jsou umístěny 
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• Škálovatelnost a elasticita - umožní uživatelům rychle upravit kapacitu výpočetních 

zdrojů podle aktuální potřeby 

• Platí se jen za to, co se používá- tento přístup fakturace je založen na principu, že 

uživatel platí jen za to, co spotřebuje  

 

 

Cloud Computing se může vyskytovat v těchto čtyřech podobách [3]:  

• Veřejný cloud computing (Public cloud computing) je často označován jako 

klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta 

veřejnosti určitá výpočetní služba. 

• Soukromý cloud computing (Private cloud computing) - je v tomto případě 

provozován pouze pro určitou organizaci či skupinu, a to samotnou organizací, nebo 

poskytovatelem služby. 

• Hybridní cloud computing (Hybrid cloud computing) kombinuje veřejné i 

soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden celek, ale jsou ve skutečnosti 

propojeny pomocí standardizačních technologií. 

• Komunitní cloud computing (Comunity cloud computing) je model, kdy je cloud 

infrastruktura sdílena mezi několika organizacemi či skupinou lidí, kteří ji využívají. 

Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor z~jmu a podobně. 

 

 

Cloud computing lze také dělit dle distribučního modelu. Ten určuje, co je v rámci služby 

nabízeno, zda software, hardware či jejich kombinace [4].  

• Infrastructure as a Service - IaaS, infrastruktura jako služba  

• Platform as a Service - PaaS, platforma jako služba 

• Software As a Service - SaaS, software jako služba  

 

Infrastruktura jako služba (laaS)  

Tento model předpokládá poskytování virtualizované infrastruktury. Zákazníci se zbaví 

starostí a investičních nákladů souvisejících s nákupem a provozem serverů, úložišť nebo 
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síťové infrastruktury. Kupují si je jako službu. O všechny problémy související s provozem 

hardwarové infrastruktury se u tohoto modelu stará poskytovatel. Model IaaS je výhodný 

například pro firmy, které mají nakoupené softwarové licence, ale nechtějí vázat kapacity na 

hardware. 

 

Platforma jako služba (PaaS) 

Model poskytuje komplexní hardwarovou a softwarovou platformu, tedy zařízení a služby 

požadované na podporu úplného životního cyklu budování aplikací včetně možností návrhu, 

vývoje, testování a nasazení, a to bez nutnosti instalace softwaru pro vývojáře, IT manažery 

nebo koncové uživatele. Protože se všechno poskytuje přes Internet, označuje se tento model i 

jako cloudware. 

Model PaaS je ideální platformou nejen pro podnikovou sféru, ale i pro startupy, 

protože uživatelé služby se nemusí starat o investice ani o budování vlastní infrastruktury na 

vývoj a provoz aplikací. Následně mohou prodávat to, co vytvořili, tj. mohou svoje řešení 

nabízet jako službu pro jiné firmy. 

 

Software jako služba (SaaS) 

Model předpokládá poskytování aplikací ve formě služby. Uživatelé platí za využívání 

aplikace, ne za aplikaci samotnou. SaaS zbaví zákazníka starosti s nákupem a instalací 

aplikace a nemusí se starat ani o její aktualizace. Příkladem je od Microsoftu Office 365 nebo 

sada aplikací Google Apps. 

 

 

2.2.1 Výhody a nevýhody cloud computingu 

Výhody cloud computingu 

• Rychlé nasazení - centralizovaná platforma, která je kdykoliv připravená k použití, 

stačí si službu samoobslužně zřídit. Uživatel nemusí vlastnit technologii nebo software, 

ani ji umět instalovat nebo spravovat. 

• Vysoká flexibilita- přístupové zdroje mají virtuální charakter, výsledný potenciál 

cloudu není limitován výkonností a kapacitou uživatelských počítačů.  

• Dostupnost odkudkoliv a nezávislost na platformě uživatelského zařízení. 
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• Sdílení zdrojů - sdílení hardwarových prostředků umožňuje efektivně distribuovat 

výkon mezi jednotlivé uživatele přesně podle jejich požadavků. S tím souvisí i 

například úspory v oblasti spotřeby energie díky omezení plýtvání. 

• Uživatel se nemusí starat o správu a údržbu hardware a software. Šetří tak čas i peníze. 

• Zvýšená bezpečnost, celé data centrum je zpravidla profesionálně zabezpečeno a 

chráněno lépe než řada serverů v menších firmách. 

 

Nevýhody cloud computingu 

Většina nevýhod cloud computingu záleží na úhlu pohledu. Nevýhoda typu: „Nelze ovlivnit“, 

lze chápat jako výhodu typu: „Nemusím se o to starat“. Zde je seznam některých obecně 

chápaných nevýhod [3][4]: 

 

• Závislost na poskytovateli- zákazník využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, 

který software a kterou verzi používat. Hrozí zde i riziko, že se změní například 

cenové podmínky pronájmu služby nebo v krajním případě, že poskytovatel služby 

zkrachuje, nebo ji přestane zprostředkovávat. 

• Závislost na internetovém připojení a s tím související menší stabilita. Internetové 

připojení může být často problematickým omezením, které se může negativně projevit 

v plynulosti ovládání aplikace a v krajním případě i její nedostupností. 

• Nedůvěra týkající se především bezpečnosti. - cloud computing je relativně nový 

pojem v IT. Zatím neexistují dlouhodobá a spolehlivá doporučení ohledně používání 

technologie cloudu. Samotné používání přes Internet vyvolává hodně otázek ohledně 

bezpečnosti dat.  

• Legislativní problémy- tyto problémy vyplývají z toho, že poskytovatel a konzument 

služby sídlí v různých zemích s různými právními normami. Například společnosti 

sídlící v USA nebo poskytující služby z USA jsou povinny podstoupit data klienta 

vládě, což může představovat pro zákazníky mimo USA problém. Podobně je to s 

povinností ochrany osobních údajů. 
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3 Analýza problému 

V této kapitole se zabývám analýzou společnosti ŠEBrol, na které aplikuju návrh osobního 

informačního systému. 

 

3.1 Popis společnosti 

Firma ŠEBrol s.r.o je česká firma působící v oblasti obchodu s plastovými okny od roku 

1994. V současné době se specializuje na prodej a montáž veškerého sortimentu z oblasti 

okenních a dveřních výplní [25]. 

 

 Prodej, montáž a servis: 

o Plastových oken a dveří 

o Dřevěných oken a dveří 

o Hliníkových oken a dveří 

o Garážových vrat 

o Bezpečnostních venkovních rolet  

o Stínící techniky – markýzy a žaluzie 

Firmu vlastní dva majitelé, manželský pár, kteří společně začali podnikat ve stavebnictví a 

postupně se propracovali k založení firmy ŠEBrol s.r.o. V oblasti prodeje a montáže 

plastových oknech panuje silná konkurence. Strategií firmy ŠEBrol je prodávat zákazníkům 

především kvalitu tak, aby byli s okny dlouho spokojeni a doporučili firmu svým známým. 

S tím je spojený i významný důraz na prozákaznický přístup. Firma se snaží odlišit od 

konkurence i rychlostí jednání, dodávky a samotné montáže u zákazníka. 
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3.2 Organizační struktura společnosti 

Firma je tvořena dvěma majiteli a cca desíti zaměstnanci. Majitelé mají na starosti všechny 

důležité funkce a mají plnou zodpovědnost za jednání svých podřízených. Jsou schopni být ve 

firmě plně účastni ve všech rolích, včetně montáží.  

Zaměstnanci firmy jsou tvořeni proměnným počtem zaměstnanců s ohledem na 

množství pracovních zakázek. Nejvíce kolísavý stav je v oddělení montérů, kde jsou čtyři 

kmenoví zaměstnanci. Při vyšším počtu zakázek jsou přijímáni další. (Nárazové akce jsou 

řešeny externisty.) V oblasti obchodu působí kromě majitelů ještě další dva obchodní 

zástupci. Jeden pro brněnskou pobočku a druhý pro pobočku v Náměšti nad Oslavou. Navíc 

jsou zde zaměstnáni dva administrativní pracovníci pro Brno a jeden pro Náměšť, kteří mají 

na starost vypracovávání nabídek, vyřizování telefonátů, přípravu smluv a další 

administrativní úkony. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti 
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3.3 SWOT analýza  

V následující tabulce je graficky znázorněná SWOT analýza firmy ŠEBrol. Postup při práci 

s touto metodou je popsán v Příloze 1. 

 

Tabulka 1: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Orientace na kvalitu 

• Rychlost dodání a montáže 

• Tradice 

• Dlouholeté zkušenosti v obchodu 

• Loajální zaměstnanci 

• Dobré vztahy s obchodními partnery  

• Osobní přístup 

 

• Zastaralý informační systém 

• Systém kontroly zaměstnanců 

• Porady 

• Motivační program 

• Sdílení znalostí 

Příležitosti Hrozby 

 

• Spolupráce se stavebními firmami 

• Orientace na nízkoenergetické  

stavby 

• Doporučení zákazníků 

 

 

• Silná konkurence 

• Hospodářská krize ve stavebnictví 

• Neprofesionalita obchodních 

zástupců 

 

3.3.1 Silné stránky 

Přehled a rozbor silných stránek firmy: 

• Orientace na kvalitu – kvalita je primárním cílem firmy ŠEBrol. Materiály, které 

používají, splňují vysoké standardy. To je velkou výhodou oproti konkurenci. Díky 

tomu mohou poskytovat nadstandardní záruky. Jejich silnou stránkou je i samotná 

montáž zakoupených produktů. V této souvislosti se kvalita montáže významně 

projevuje na celkové kvalitě práce.  

• Rychlost dodání a montáže – firma se vyznačuje svou rychlostí dodání oken, dveří a 

doplňků. Je to jedna z jejich největších konkurenčních výhod. 

• Tradice – firma je na trhu již od roku 1994, což u zákazníků často vzbuzuje důvěru. 
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• Dlouholeté zkušenosti v obchodu – majitelé firmy, kteří jsou srdcem celé firmy, 

spolu dlouhá léta podnikají a obchodu velmi dobře rozumí. Mají zkušenosti s realizací 

velkého počtu zakázek.  

• Loajální zaměstnanci – loajalita zaměstnanců firmy je obdivuhodná. Za dobu 

působení ve firmě jsem měl možnost častokrát sledovat situace, které by možná v jiné 

firmě skončily výpovědí. Majitelé firmy jsou zkušení v jednání s druhými a dávají si 

záležet na pozitivním vztahu se svými zaměstnanci. 

• Dobré vztahy s obchodními partnery – jak už jsem zmiňoval, majitelé jsou velmi 

zkušení v komunikaci s druhými lidmi. Silnou stránkou jejich společnosti je dobrý 

vztah a loajalita obchodních partnerů z řad několika stavebních firem. 

• Osobní přístup – osobní přístup řešení zákazníkova problému je výhodou plynoucí 

především z ochoty zaměstnanců. Některé složité případy v jiných firmách končí 

mnohdy v koši. 

 

3.3.2 Slabé stránky 

Přehled a rozbor slabých stránek firmy: 

• Zastaralý informační systém – firma používá zastaralý informační systém, který 

implementuje pouze jednoduchou správu zákazníků a jejich nabídek v rámci 

nabídkového programu. Tento systém je však nevyhovující a neumožňuje dostatečně 

rychle a efektivně zpracovávat nabídky a řídit samotný proces prodeje.  

• Systém kontroly zaměstnanců – firma má pouze omezené možnosti pro kontrolu 

zaměstnanců. Základem je mezi spolupracovníky důvěra, takže teoreticky takový 

systém není potřeba. Nicméně vhodný způsob monitoringu by umožnil zvýšit prodejní 

výkony i čistě psychologickým účinkem. Navíc takový systém pomůže obchodníkovi 

být zaměřený na důležité věci a v důsledku toho zvýšit osobní úspěšnost v prodeji.  

• Porady – probíhají značně neefektivně. Díky absenci informačního systému je 

předmětem porad především řešení provozních věcí místo zaměření se na důležité 

otázky vedoucí ke zvýšení obratů firmy, spokojenosti zákazníků a podobně. Porady je 

také obtížné naplánovat díky absenci společného kalendáře v rámci informačního 

systému. Dochází pak k neefektivnímu plýtvání časem čekáním na účastníky.  
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• Motivační program – nastavený motivační a provizní systém je málo orientovaný  

• Sdílení znalostí zaměstnanců – v rámci firmy nejsou příliš dokumentované pracovní 

postupy ani zkušenosti, které by si mohli zaměstnanci vyhledat. Řadu informací se 

musí opakovaně vyhledávat a někdy tato neefektivita způsobuje opakování chyb. 

 

 

3.3.3 Příležitosti 

Přehled a rozbor příležitostí, které se firmě nabízejí: 

• Spolupráce se stavebními firmami – firma už v současné době s několika stavebními 

firmami spolupracuje. Úzká spolupráce je však výjimečná. Poptávka po kvalitních 

službách je značná a firma by mohla využít svých zkušeností při práci se zákazníky a 

ve větší míře oslovit segment stavebních firem. To umožňuje znásobit úsilí, protože 

stavební firmy mají své zákazníky a hledají pro své projekty dodavatele okenních a 

dveřních výplní. Pokud budou spokojení, je vysoká pravděpodobnost přísunu dalších 

zákazníků na základě osobního doporučení. 

• Orientace na nízkoenergetické stavby – trend nízkoenergetických domů v současné 

době již nelze ignorovat. Tyto domy potřebují ke své funkci velmi kvalitní okenní a 

dveřní výplně, které budou uživatelům dlouhodobě sloužit při boji s úniky tepla.  

• Doporučení zákazníků – prodej okenních a dveřních výplní je do velké míry 

jednorázový prodej. Na rozdíl od spotřebního zboží však zákazník investuje do 

produktu, který mu bude sloužit dlouhá léta. A právě po několika letech se začne 

úročit orientace firmy na kvalitu. Levnější materiály totiž časem přestávají fungovat 

k zákazníkově spokojenosti a místo doporučení se od něj dočkáme spíše negativní 

reklamy. Původně spokojený zákazník nadšený z nízké ceny, je rozladěn. Z tohoto 

důvodu je vhodné se zaměřit na sledování spokojenosti zákazníků a případně je 

motivovat k doporučení svým známým. 

3.3.4 Hrozby 

Přehled a rozbor hrozeb, které firmě hrozí: 
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• Silná konkurence – v oblasti dodavatelů okenních a dveřních výplní panuje tvrdá 

konkurence. Velmi malé rozdíly v kvalitě a rychlosti služby dělají propastný rozdíl 

mezi úspěchem a neúspěchem. Je proto důležité neustále zkvalitňovat poskytované 

služby a snažit se vytěžit maximum z doporučení spokojených zákazníků. 

• Hospodářská krize ve stavebnictví – obecně hospodářská krize zasáhla většinu 

odvětví a stavebnictví není výjimkou. Což má za následek menší poptávku po 

okenních a dveřních výplních. Je proto důležité hledat i nové cesty a možnosti služeb 

k dalším segmentům zákazníků. Ekonomickou situaci je třeba bedlivě sledovat a být 

připraveni podniknout kroky, které při případném negativním vývoji situace dopady 

co nejvíce zmírní.  

• Neprofesionalita obchodních zástupců – výskyt této hrozby může mít více příčin. 

Jednou z nich může být již zmiňovaný nevhodně nastavený motivační program nebo 

například nedostatečné zaškolení a podobně. Jak již bylo uvedeno, silná konkurence 

neumožňuje, aby si firma mohla dovolit jednat se zákazníky neprofesionálně. Každý 

jeden zákazník je důležitý už kvůli dobrému jménu firmy.  

 

 

3.4 Analýza marketingového mixu (4P) 

V této kapitole budu rozebírat firmu z pohledu marketingového mixu podniku. V Příloze 2 je 

tato metoda popsána detailněji. 

3.4.1 Produkt 

Firma ŠEBrol je obchodní firma zabývající se prodejem a poskytováním služeb, jako je 

montáž, konzultace a poradenství v oblasti okenních a dveřních výplní a jejich doplňků. 

Zabývají se těmito druhy sortimentu:  

• Plastová okna a dveře 

• Hliníková okna a dveře 

• Dřevěná okna a dveře 

• Okenní výplně dvojsklo, trojsklo, bezpečnostní skla, … 
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• Stínící technika – venkovní žaluzie, interiérové žaluzie, markýzy, rolety 

• Garážová vrata 

• Doplňkový sortiment jako sítě, parapety, polepy na okna, … 

 

V případě většiny kategorií, se orientují na kvalitu. Což se pozitivně odráží na dlouhodobé 

spokojenosti zákazníka. Orientace na kvalitu přináší i další benefity v podobě bezproblémové 

montáže a především bezporuchového provozu. Firma díky tomu šetří náklady na servisních 

výjezdech. 

Jejich hlavní doménou jsou plastová okna s profilem GL-SYSTEM. Jedná se o 

ekologická okna bez přísad olova a kadmia s velice dobrými teplenými i konstrukčními 

vlastnostmi. Okenní profil splňuje nejpřísnější normy třídy A stanovené v ČSN EN 12608. 

Navíc jsou označeny dle směrnic EU značkou CE [25]. Okna mají navíc nadčasový zaoblený 

design, kterým se odlišují od mnoha konkurentů. Důležitým rysem společnosti je způsob 

montáže, který se vyznačuje používáním kotevních prvků bez nutnosti vrtat rámy oken. Tento 

pracovní postup umožňuje plně těžit z vlastností okenních profilů bez ztráty pevnosti a změny 

koeficientu propustnosti.  

  

3.4.2 Cena 

Cena produktů a služeb se odvíjí od velikosti a náročnosti zakázky a přání v podobě 

doplňkových produktů služeb ze strany zákazníka. Obecně platí, že cena je mírně 

nadprůměrná vůči konkurenci. Příčinou je především použití kvalitních profilů. Jak ale říká 

jeden z majitelů firmy: „Raději vysvětlím cenu, než se omlouvat za kvalitu“.  

V některých případech je možné zakázku řešit různými konstrukčními způsoby, což se 

může značně promítnout do výsledné ceny. Proto je důležité, aby se zaměstnanci vzdělávali 

ohledně nových trendů a možností řešení a mohli tak zákazníkovi nabídnout prvotřídní 

služby. S konečnou cenou je možné mírně manipulovat a přizpůsobit ji zákazníkovi tak, aby 

firma zvítězila v rámci konkurenčního boje. Firma požaduje zaplacení 60-70% ceny zakázky 

předem a zbytek je doplacen po montáži. Firma zákazníkům individuálně umožňuje 

financování zakázky na splátky.  
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3.4.3 Místo 

Firma sídlí v Brně, kde má hlavní kancelář, sklad a vzorkovnu. V Náměšti nad Oslavou má 

firma ještě jednu pobočku, kde má pouze malou kancelář pro příjem poptávek a základní 

vzorky na ukázku. Oproti konkurenci, která mnohdy má mnoho poboček po celé republice, 

vystačí firma i s těmito dvěma obchodními místy. Firma se tedy musí orientovat na odvedení 

maximální práce po telefonu a emailu, aby se pak na osobní schůzce dořešili pouze detaily. 

Z druhé strany firma preferuje v kontaktu se zákazníkem osobní jednání. U zakázek z Brna a 

okolí se obchodníci soustředí na domluvu osobní schůzky, protože firma si je vědoma výhody 

osobního kontaktu oproti pouhému telefonnímu hovoru. Dalším důležitým aspektem je již 

zmiňovaná orientace na kvalitu, díky které firma nemusí zbytečně utrácet peníze a čas za 

nákladné servisní výjezdy. Doprava je pro zákazníka zdarma v závislosti na objemu zboží. 

Zákazníci z Brna a okolí mají dopravu zdarma vždy.    

 

3.4.4 Propagace 

Firma ŠEBrol nejvíce těží z osobních doporučení spokojených zákazníků. Tato forma 

propagace sice nic nestojí, ale je plně závislá na poskytnutí excelentních služeb. To není jen 

otázka kvalitního produktu a precizně odvedené práce. Záleží na průběhu celého prodejního 

procesu. Od prvního telefonátu, přes rychlost a přesnost vypracování nabídky, profesionálního 

jednání, až po vyřízení plateb a bezproblémovou montáž. 

 Druhým pilířem propagování produktů je prezentace firmy obchodními partnery svým 

zákazníkům. Z tohoto zdroje plyne významná část zakázek. Firma má natištěné i propagační 

letáky, ale ty využívá pouze příležitostně.  

 Nové poptávky čerpá nejvíce z poptávkových serverů AAApotpavka.cz a 

epoptavka.cz, kde je velká koncentrace potenciálních zájemců. Nicméně panuje zde 

odpovídající velká konkurence. Poměr úspěšnosti prodejů k vypracovaným nabídkám je zde 

mnohem nižší než skrze osobní doporučení. 

 Klíčovým prvkem, v kterém je firma nejsilnější, je osobní jednání, kde je prostor 

využít technické, obchodní i psychologické zkušenosti k úspěšnému dotáhnutí obchodního 

případu. Ale jak již bylo uvedeno, firma potřebuje být efektivní v samotném domlouvání 

schůzek a v konzultaci po telefonu. Nemůže si totiž dovolit vysílat obchodní zástupce napříč 

celou republikou s nejistým výsledkem. 
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3.5 Současný stav IS 

V současné době se ve firmě používá běžná kancelářská technika, kterou využívají majitelé, 

obchodní zástupci a administrativní pracovníci. Jedná se o 6 běžných notebooků připojených 

k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě. Kancelář je vybavena dvěma multifunkčními 

tiskárnami. V jednotlivých místnostech je k dispozici telefon pro vyřizování nutných hovorů a 

kontaktování zákazníků. Komunikace mezi pobočkami v Brně a Náměšti probíhá převážně 

telefonicky, emailem, případně přes skype. 

 Poptávky od zákazníků jsou nejčastěji přijímány emailem, prostřednictvím webového 

správce pošty. V současné době je k příjmu pošty využíván email na portálu seznam.cz. 

 Nabídky jsou zákazníkům vypracovávány pomocí kalkulačního programu OKNA 

2000. Tento program umožňuje správu nabídek zákazníků, návrh okenních a dveřních výplní 

dle požadavků zákazníka a generuje finální nabídku s cenovou kalkulací. 

 Obchodní zástupci používají papírové sešity, do kterých si značí poznámky o 

jednotlivých zakázkách a zákaznících. Při zaměřování u zákazníků využívají obchodní 

zástupci a technici papírový zaměřovací arch, do kterého zakreslí všechny důležité informace. 

Tento arch je v současné době nutné fyzicky dopravit do kanceláře, aby mohli administrační 

pracovníci začít s vypracováváním nabídky.  

 

 

3.5.1 Používaný hardware 

• 6x notebook - Satellite C850-19P (cena 10 000,-) 

o Notebook - Intel Celeron B830 Sandy Bridge 2 jádra s frekvencí 1,8 GHz, 2 

MB L3 Cache 15.6" LED TB 1366x768 lesklý, RAM 4GB, Intel HD Graphics, 

HDD 500GB 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth, Webkamera, HDMI, USB 

3.0, Windows 8 64bit 

• 2x Tiskárna - HP LaserJet M1132 (cena 3 000,-) 

o Laserová tiskárna multifunkční, A4 tiskárna/ skener/ kopírka, 18str./min., 

600x600dpi, 8MB, USB 2.0 

• ADSL modem, Wifi router D-Link DVA-G3671B/TO  (cena 1 000,-) 

o ADSL2+ modem externí ADSL2+ modem (Annex B), WiFi Access Point/ 

Router 802.11b/g (11/54Mbps), 4x LAN, 1x RJ11, 1x USB 



31 

• 2x IP Telefon - CISCO SPA504G (cena 2 500,-) 

o IP telefon LCD, Dual switch porty, PoE, 4 linky 

 

3.5.2 Analýza používaného softwarového vybavení 

Windows XP – operační systém zakoupený společně s jednotlivými počítači. 

Program OKNA 2000 – je kalkulační program pro okna a dveře, který firma využívá už řadu 

let a administrační pracovníci jsou na něj zvyklí. Program se vyvíjí již víc jak 15 let a nabízí 

prodejcům oken profesionální nástroj, který slouží k provádění cenových nabídek, objednávek 

oken a dveří, rolet a příslušenství. Program umožňuje vytvořit cenovou nabídku, objednávku i 

fakturu. Bližší informace lze nalézt na stránkách výrobce [24]. 

Microsoft Office 2007 – multilicence na všech 6 počítačů. Využívá se především aplikace 

Word pro konečné zpracovávání nabídek a jejich přípravu pro převod do PDF souboru. A 

aplikace Excel pro čtení ceníků některých výrobků. 

 

 

3.6 Firemní procesy 

Firma ŠEBrol je firma zabývající se obchodem a následnou realizací zakázek. Proto 

ústředním místem firemních procesů je samotný prodej. Na tento proces je navázáno mnoho 

dalších dílčích kroků pro podporu obchodu. Například kontakt a péče o zákazníka, zajištění 

reklamy, srovnávání s konkurencí apod. 

 

3.6.1 Hlavní firemní procesy 

V rámci firmy je možné identifikovat řadu firemních procesů. Mezi nejdůležitější patří tyto: 

 

• Příjem poptávky 

• Prodej zákazníkovi 

o Vypracování předběžné nabídky 

o Komunikace s klientem (zaměření, konzultace, …) 

o Uzavření smlouvy 
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• Objednání zboží ve výrobě 

• Montáž u zákazníka 

 

Klíčovým procesem, je pro firmu ŠEBrol prodej. V následující podkapitole tento proces 

detailněji rozeberu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Proces prodeje 

Administrativní pracovníci na základě poptávky vypracují předběžnou nabídku. Tu potom 

předají obchodníkovi. Obchodník klienta telefonicky kontaktuje. Pokud se mu nepodaří 

domluvit se na osobní schůzce, odešle mu nabídku emailem a zkonzultujte s ním případné 

dotazy. Pokud obchodník telefonicky zjistí ještě nějaké upřesňující informace, je nabídka ještě 

před odesláním přepracována. 

Při osobním setkání obchodník provádí společně s technikem zaměření objektu. 

Výsledkem zaměření je zaměřovací list, který je předán administrativním pracovníkům. Ti na 

základě tohoto listu vypracují aktualizovanou nabídku. Následovat by měla schůzka 

s uzavřením smlouvy. Tomu může předcházet ještě několik telefonických konzultací. 

Výsledkem telefonního hovoru může být i neúspěch.  

Dva majitelé a zároveň ředitelé firmy jsou v zastřešující pozici, kdy v konečném 

důsledku přebírají zodpovědnost za všechny firemní aktivity. 
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RACI matice 
 

 

Tabulka 2: Matice odpovědnosti 

 Procesní role 

RACI matice admin. 
pracovník 

obchodník technik zákazník 

P
op

is
 a

kt
iv

ity
 

Zpracování nabídky R I C I 
kontaktování zákazníka  R  I 
Konzultace se zákazníkem C R C C 
Zaměření  A R C 
Specifikace doplňkových 
služeb 

R C C I 

Uzavření smlouvy  R  C 
 

 

Zkratka  Vysvětlení 
R Responsible 
A Accountable 
C Consulted 
I Informed 

 
  



34 

EPC diagram 

 Obrázek 3: EPC diagram (zdroj: vlastní) 
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3.7 Shrnutí analýz 

V této kapitole se budu věnovat výslednému shrnutí analýz, na základě kterých sestavím 

seznam požadavků na osobní informační systém. Shrnutí analýz a požadavků také doplním o 

postřehy z praxe, které jsem načerpal za dobu působení ve firmě ŠEBrol na pozici obchodního 

zástupce.  

Na základě SWOT analýzy jsem identifikoval mnou vnímané slabé a silné stránky 

firmy. Myslím, že pro firmu je klíčové začít více těžit ze zkušeností, které majitelé nabyli za 

svou dlouholetou praxi. Tyto znalosti jsou tím nejcennějším, co firma má a bylo by dobré 

nalézt efektivní způsob, jak tyto znalosti předávat svým zaměstnancům. Znalosti explicitního 

charakteru by bylo vhodné sdílet v rámci informačního systému. Za tímto účelem bych 

doporučil zřízení určité formy Intranetu, kde bude k dispozici firemní Wiki stránka, na které 

bude možné sdílet poznatky z praxe a tvořit tak základ znalostní báze. Sdílení implicitních 

znalostí je možné jen v praxi. Jedním z možných řešení je udělat příležitostně pro prodejce 

trénink prodejních a komunikačních dovedností. 

Slabinou je především zastaralý informační systém. Ten současný se skládá pouze 

z webového emailového klienta a  rozhraní programu pro zpracovávání nabídek, které v sobě 

integruje jednoduchou správu zákazníků a jejich zakázek. Absence informačního systému 

společnost brzdí po stránce vývoje, efektivity a spolupráce mezi zaměstnanci. Vzhledem k 

silné konkurenci v odvětví je klíčové vylepšit služby vůči zákazníkům.      

Pokud se firma více zaměří na zákazníka, a využije k tomu své silné stránky, mohou 

se dočkat častější zpětné vazby v podobě doporučených nových zákazníků. Osobní 

doporučení je přímo závislé na spokojenosti zákazníka. Nestačí být pouze dobrý, je potřeba 

být excelentní a dát zákazníkovi vždy něco navíc v podobě přidané hodnoty. Vstřícnost a 

ochota obchodního zástupce udělá na zákazníka mnohdy větší dojem, než profesionálně 

zpracovaná nabídka. Problém je, aby zákazník byl v celé věci zainteresován a ne, aby pouze 

dělal svou práci. Toto zapálení pro věc není jednoduché v člověku vzbudit. V podstatě to 

znamená chtít po zaměstnanci, aby přemýšlel jako majitel. To je ve většině případů nemožné. 

Nicméně jde obchodního zástupce vhodným způsobem motivovat tak, aby sám chtěl být ve 

své profesi úspěšný. Finanční motivace, v podobě dobře nastaveného provizního systému, je 

velmi důležitá, ale nenahradí respekt a loajalitu vůči vedení. Tu si ovšem vedoucí může 

vysloužit jedině svým příkladem. Rozbor této problematiky není tématem mé práce, ale mohu 

z vlastních zkušeností říct, že komunikace a jednání s druhými lidmi (ať už to jsou 

zaměstnanci nebo zákazníci) je dovednost, kterou je vhodné neustále rozvíjet a to především 
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praxí. Je vhodné doplnit znalosti a dovednosti z praxe o studium mezilidské komunikace 

formou knih od renomovaných autorů jako je například Dale Carnegie a jeho kniha Jak 

získávat přátele a působit na lidi [2]. 

Aby majitelé firmy podpořili kvality svých zaměstnanců, bylo by vhodné přepracovat 

provizní systém, který v současné době není moc motivující. Nový motivační systém by bylo 

vhodné na druhou stranu podpořit vhodným způsobem monitoringu tak, aby měli majitelé 

větší kontrolu nad aktivitou svých zaměstnanců. 

  

3.8 Požadavky na systém 

Informační systém by měl být oporou především v klíčovém procesu prodeje zákazníkovi. 

Měl by umožnit proces zjednodušit, zrychlit a zefektivnit.  

3.8.1 Základní vize informačního systému 

• Zjednodušení práce s klienty pomocí CRM systému 

o nahrazení papírových sešitů, které využívají obchodní zástupci 

o napojení CRM systému na emailovou komunikaci se zákazníkem 

o napojení CRM systému na mobilní telefony 

o usnadnění sdílení informací o zákaznicích 

o kvalitnější servis vůči zákazníkovi 

o systém sledování spokojenosti zákazníka 

• Systém pro zprávu vztahů s obchodními partnery  

• Systém bude přístupný na dálku i z mobilního telefonu 

• Napojení na stávající program pro vypracovávání nabídek OKNA 2000 

• Přehledný systém pro správu zaměřovacích listů a vypracovaných nabídek 

o vytvoření elektronického zaměřovacího protokolu přímo u zákazníka pomocí 

mobilního telefonu s fotoaparátem 

o díky převodu do elektronické podoby může administrační pracovník zrychlit 

proces přípravy nabídky, protože nepotřebuje zaměřovací protokol fyzicky   

• Systém kontroly aktivity obchodních zástupců  

• Systém bude obsahovat znalostní bázi 

• Nízká cena a provozní náklady 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Tato část práce se zabývá návrhem řešení analyzované situace ve firmě ŠEBrol, výběrem 

vhodného informačního systému, který by zároveň vyhověl vizi osobního informačního 

systému tak, jak jsem popisoval v úvodu práce.  

 

 

 

 

4.1 Analýza požadavků 

V závěru minulé kapitoly jsem shrnul na základě analýz firmy ŠEBrol základní vizi 

informačního systému. Doplním ji ještě o několik aspektů týkajících se myšlenky osobního 

informačního systému: 

• Jednoduchost – dostatečně jednoduchý tak, aby byl schopen sloužit obchodním 

zástupcům napříč různá odvětví 

• Modularita a flexibilita – systém by měl být co nejvíce přizpůsobivý podmínkám 

konkrétní firmy nebo podnikatele. Pokud možno by měl být založen na cloudovém 

principu, především kvůli pružnosti řešení.  

• Pouze podpůrný prostředek – systém by měl integrovat pouze to nejdůležitější a 

pomocí vhodných nástrojů podporovat mezilidskou komunikaci. 

 



4.1.1 UseCase diagram 

Obrázek 

 

 

 

4.1.2 Obecný návrh systému

Na následujícím obrázku je schematicky znázorn

jednotlivých komponent osobního informa

koncept rozpracován pro použití s
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Obrázek 4: Diagram případů užití (zdroj:vlastní) 

Obecný návrh systému 

a následujícím obrázku je schematicky znázorněna funkce a vzáj

jednotlivých komponent osobního informačního systému. V následující kapitole bude tento 

koncept rozpracován pro použití s konkrétními typy služeb a aplikací. 

 

na funkce a vzájemné interakce 

následující kapitole bude tento 



Obrázek 5: Obecná funkce osobního informa

 

Jak je z obrázku patrné, klíčovou 

Pomocí nich by mělo být možné ovládat veškeré 

aplikaci. 

Centrální úložiště plní funkci webového pro

hostitelským serverem pro systém ukládání poznámek a zápis

jednotlivé autonomní služby do jednoho celku a umož

prostřednictvím vlastního rozhraní. 

CRM systému. To platí ovšem v

univerzálním poznámkám, napojení na Kontakty, Email a Kalendá

správce vztahů nejen se zákazníky, ale obe

textu budu proto pro označení tohoto systému 

Prostřednictvím počítače uživatel komunikuje s

samostatnými službami. Příkladem m

emailového klienta je natolik dosta

zbytečné. 
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becná funkce osobního informačního systému (zdroj: vlastní)

 

obrázku patrné, klíčovou součástí systému je konektivita s mobilními 

lo být možné ovládat veškeré části systému a to i zcela nezávisle na hlavní 

 plní funkci webového prostoru pro intranetové stránky a je 

hostitelským serverem pro systém ukládání poznámek a zápisů. Informační systém integruje 

vé autonomní služby do jednoho celku a umožňuje uživateli využívat aplikace 

ednictvím vlastního rozhraní. Lze říci, že jednou z jeho hlavních úloh je plnit funkci 

CRM systému. To platí ovšem v mnohem širším kontextu, protože informa

univerzálním poznámkám, napojení na Kontakty, Email a Kalendář dokáže stát v

 nejen se zákazníky, ale obecně se všemi kontakty bez rozdílu. (V následujícím 

čení tohoto systému častěji používat spojení Relation Manager.)

čítače uživatel komunikuje s informačním systémem a n

říkladem může být Email, který v případě výb

emailového klienta je natolik dostačující, že jeho integrování do informa

 

oj: vlastní) 

mobilními zařízeními.  

ásti systému a to i zcela nezávisle na hlavní 

storu pro intranetové stránky a je 

Informační systém integruje 

uje uživateli využívat aplikace 

jeho hlavních úloh je plnit funkci 

mnohem širším kontextu, protože informační systém díky 

ř dokáže stát v pozici 

 se všemi kontakty bez rozdílu. (V následujícím 

ji používat spojení Relation Manager.) 

ním systémem a některými 

ě výběru vhodného 

ující, že jeho integrování do informačního systému je 
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4.2 Možnosti řešení 

Při výběru vhodných komponent informačního systému je důležité se zaměřit na celkovou 

integritu řešení. Tím se zvýší nejen spolehlivost, ale i nadčasovost daného řešení.  

 

4.2.1 Email, kalendář, kontakty 

• Google Apps pro firmy - řešení Google Apps for Business je plně cloudové řešení, 

provozované společností Google, které nevyžaduje ze strany zákazníka žádné 

dodatečné investice do vlastního hardware nebo software. Uživatele přistupují ke 

všem jednotlivým aplikacím prostřednictvím internetu a pomocí internetových 

protokolů. Doporučeným rozhraním pro využití všech služeb je internetový prohlížeč. 

Vybrané služby je také možné využívat pomocí aplikací třetích stran. 

o Komplexní řešení emailového klienta, adresáře a kalendáře 

o Mnoho dalších služeb (úložiště, správa dokumentů, vytváření webových 

prezentací, správa fotek, mapová aplikace, tisknutí pomocí cloudu, atd.) 

o Náklady jsou 40 euro / ročně na uživatele (resp. emailovou schránku) [16] 

• Microsoft Office 365 pro firmy – řešení od společnosti Microsoft, které nabízí 

produkt Office Web Apps. Jedná se především o kancelářský balík fungující 

prostřednictvím internetového prohlížeče. Pro práci s emaily, kalendářem a kontakty 

je určena aplikace Outlook. 

o Řešení emailového klienta, adresáře a kalendáře pomocí Outlooku 

o Další služby – úložiště Sky Drive, správa dokumentů prostřednictvím Office 

Web Apps, atd.  

o Možnost za přípatek využívat nejnovější verzi známých kancelářských aplikací 

jako Word, Excel, PowerPoint, Outlook a podobně. 

o Náklady jsou 40 euro / ročně na uživatele 
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4.2.2 Mobilní p řístup 

Jak je patrné z Obrázku 5 je mobilní přístup stěžejní součástí osobního informačního systému. 

Mobilní přístup je v prvé řadě třeba zajistit vhodným typem mobilního zařízení. Vzhledem ke 

snadnosti použití zde nemůže být řeč o notebooku, protože i když některá zařízení v dnešní 

době jsou schopná být v provozu téměř okamžitě, není vždy čas a prostor takové zařízení 

použít. Navíc zpravidla notebooky postrádají možnost vytváření fotografií, zaznamenávání 

GPS souřadnic a připojení k internetu je potřeba realizovat skrze další externí zařízení. 

 Výběr vhodného zařízení tedy připadá na použití „chytrého“ telefonu nebo tabletu. 

Záleží na uživateli a jeho požadavcích, kterou variantu zvolit. Mobilní telefon do sebe 

integruje všechny důležité funkce. Využití tabletu může být na některé typy práce 

pohodlnější, navíc umožňuje prezentovat zákazníkovi nabídku přímo na zařízení. Nevýhodou 

takového řešení je, že uživatel potřebuje mít ještě telefon. To už mohou být pro firmu 

zbytečné náklady nejen pořizovací, ale i provozní v podobě mobilního internetu pro obě 

zařízení. Osobně se přikláním k řešení pomocí chytrého telefonu a ten případně doplnit 

tabletem, protože kombinace tablet – telefon bez internetu, sice umožní efektivní práci, ale 

znemožní osobnímu informačnímu systému interakci například s registrem hovorů 

v používaném telefonu. 

 Druhou otázkou je výběr platformy. Vzhledem k nabízejícím se řešení emailu, 

kalendáře a správy kontaktů připadají v úvahu operační systémy Android a Windows mobile. 

 

4.2.3 Informa ční systém 

Jak je z obrázku patrné, dalším důležitou součástí je výběr vhodného informačního systému, 

který bude integrovat jednotlivé služby. Přístupy k řešení tohoto systému jsou celkem dva: 

• Vytvořit řešení, které bude do sebe vhodným způsobem integrovat všechny důležité 

služby kontakty, email, kalendář, poznámky, přístup k úložišti atd. Dále pak vytvořit 

vlastní uživatelské rozhraní, které s těmito službami bude komunikovat na pozadí 

prostřednictvím API rozhraní jen za účelem vzájemné interakce. 

• Řešení postavené na principu využití již dostupných služeb. V tomto případě by 

informační systém měl funkci určitého „rozcestníku“, který by usnadňoval přístup 

k jednotlivým službám ve správných souvislostech.  
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Příkladem použití může být následující situace: Uživatel chce vyhledat všechny emailové 

zprávy spojené s určitým zákazníkem. V prvním případě otevře informační systém, nalezne 

zákazníka a určitým příkazem se mu zobrazí zprávy, které si systém přes API rozhraní nalezl 

v emailové aplikaci. V druhém případě uživatel nalezne zákazníka, stiskne u něho ikonu, 

která ho přesměruje přímo do emailové aplikace, na kterou je zvyklí, kde již budou načteny 

hledané zprávy.   

Osobně se přikláním k druhému způsobu řešení, které umožňuje vytvořit návrh 

jednodušší a více nadčasový (není tak náchylný ke změnám, které můžou být u plně 

integrovaného řešení problém). Obě varianty mají společné to, že jsou vyvíjeny na míru a 

provozovány na webhostingu.  

4.2.4 Poznámky 

Systém správy poznámek o jednotlivých kontaktech umožňuje realizaci CRM systému, který 

je ale mnohem univerzálnějším než pouze systém péče o zákazníky. Poznámky, pokud jsou 

uvedeny v souvislostech, mohou mít pro uživatele velkou hodnotu. Příkladem takové 

poznámky může být stručný záznam obsahu jednání, který si potom obchodník může před 

následující schůzkou přečíst. Efektivně tak navázat na poslední jednání a dokončit proces 

prodeje výrobku. Stěžejní je tedy u tohoto systému snadnost zadávání dat a jejich následné 

zpracování. Vyhledávání musí být rychle a snadno přístupné. Zobrazení poznámek musí být 

jednoduché a přehledné. 

 Systém díky své univerzálnosti, založené na jednoduchém přiřazení libovolné 

poznámky ke kontaktu, umožňuje mimo CRM systému realizovat i například systém správy 

obchodních partnerů, zaměstnanců, nově navázaných kontaktů nebo například i osobních 

vztahů. 

 Jako kandidáty pro realizaci takovéhoto typu systému jsem s ohledem na požadavky 

vybral tyto tři různé systémy: 

• Microsoft OneNote – je velmi propracovaný program od společnosti Microsoft, který 

je přímo určen k vytváření poznámek [22]. Je součástí kancelářského balíku Microsoft 

Office, ale jde zakoupit i samostatně. Umožňuje vytvářet poznámky s nejrůznějším 

obsahem: texty, vkládat obrázky, tabulky, grafy, ručně psané texty a podobně. Obsah 

umožňuje velmi účelně kategorizovat do sešitů se záložkami. Jeho desktopové 

rozhraní je velmi profesionální a navíc využívá stejných ovládacích prvků, na které je 

mnoho uživatelů zvyklých z Microsoft Office. Program jsem testoval a používání je 
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poměrně pohodlné a svoji funkci by v osobním informačním systému jistě najít mohl. 

Ovšem vnímám jeden závažný nedostatek, a to velmi omezené funkce na mobilních 

zařízeních. Alespoň na verzi pro Android jsou možnosti vytváření a editace poznámek 

z mého pohledu nedostačující. Na systému Windows Mobile nebo iOS je situace o 

něco lepší. 

• GDrive a Google Docs – výhoda spočívá především ve spolupráci s dalšími 

aplikacemi nejen z rodiny Google Apps. Jeho možnosti jsou, ale proti předešlým 

dvěma systémům značně omezené. Není totiž primárně k tomuto účelu určen. 

Realizace by kupříkladu byla možná tak, že by každý uživatel měl vytvořen dokument 

typu spreadsheet [15] a v něm by se do tabulky pod sebou přidávali jednotlivé 

poznámky. Takové řešení doplněné o vhodný způsob reprezentace uložených dat by 

v řadě aplikací jistě bylo dostačující. V případě osobního informačního systému by 

však takové řešení příliš uživatele svazovalo, pokud by například chtěl vytvořit 

rozsáhlejší poznámku nebo do ní přidávat obrázky a další soubory. 

• Evernote - je sada programů a služeb určených pro vytváření poznámek a archivaci. 

Poznámkou může být formátovaný text, části nebo kompletní webové stránky, 

fotografie, hlasové poznámky, nebo rukopis. Poznámky mohou mít také souborové 

přílohy. Obsah je možné třídit do složek, štítkovat, komentovat, editovat, prohledávat 

a exportovat jako součást zápisníku. Evernote podporuje celou řadu operačních 

systémů na různých platformách (včetně OS X, iOS, operační systém Chrome OS, 

Android, Microsoft Windows, Windows Phone, BlackBerry a webOS). Dále nabízí 

online synchronizaci napříč všechna připojená zařízení a služby zálohování. Účet 

Evernote je možné využívat v základní omezené verzi a ve verzi Premium, která stojí 

40 euro na rok [10]. 

 

 

4.2.5 Úložiště 

Úložiště dat je klíčovou součástí celého osobního informačního systému. Mělo by splňovat 

funkci úložiště dokumentů, firemních dat, fotografií (např. zaměřovacích protokolů, vizitek), 

vypracovaných nabídek a podobně. Na základě srovnání dostupných úložišť [8] jsem vybral 

tyto tři nejvhodnější řešení: 
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• Google drive – nabízí v základu 5 GB diskového prostoru (další kapacitu je možné 

dokoupit). Jeho největší výhodou je silná podpora řady webových služeb a to nejen 

z rodiny Google. Dalšími výhodami je plná podpora verzování, svižné webové 

rozhraní a desktopový klient sloužící k synchronizaci souborů z počítače. 

• SkyDrive – je úložiště vyvíjené společností Microsoft. Jeho největší výhodou je 

bezkonkurenční poměr kapacita/cena. V základu nabízí 7 GB volného prostoru a je 

možné si dokoupit další prostor. Nevýhodou je absence verzování a některých 

pokročilých funkcí. 

• DropBox – největší výhodou tohoto úložiště je silná podpora aplikací a služeb třetích 

stran. Kapacita úložiště je v základu pouze 2 GB, ale je možné ji rozšířit. Úložiště 

podporuje selektivní synchronizaci, takže se nemusí do každého zařízení kopírovat 

celý disk. Systém vyniká i svou snadností použití. Sdílení souborů a podobně je 

jednoduše řešeno pomocí kontextového menu. 

Podrobné srovnání celkem šesti nejoblíbenějších webových úložišť je možné detailně 

prostudovat v článku v literatuře [8]. 

 

4.2.6 Intranet 

Aby bylo možné jednoduše sdílet mezi spolupracovníky informace a zkušenosti, bude v rámci 

systému fungovat intranet, který bude převážně tvořen wiki stránkami, které budou uživatelé 

moci upravovat. Vzhledem k tomu, že společnost nevlastní žádný server, bude intranet 

provozován na společném webhostingu s veřejnou internetovou prezentací. Přístup do něj 

bude však zvenčí omezen pouze na uživatele systému. Tento přístup má i výhodu 

v jednoduchém vzdáleném přístupu.  

 K realizaci takovéhoto systému je možné využít řadu dostupných nástrojů: 

• V rámci Google Apps je možnost využívat služby Google Sites, která umožňuje 

jednoduché vytváření webových stránek. Využití této služby má i výhodu ve snadném 

nastavení oprávnění na základě uživatelského účtu Google. 

• Využití Evernote a jejich možnosti sdílení a verzování poznámek k Premium účtu [10]. 

V tomto případě umožňuje Evernote spolupracovat na vytváření poznámek s dalšími 

kolegy a může tak být ve firemním účtu jeden zápisník vyhrazen k záznamu poznatků 



45 

a důležitých informací. Tento zápisník je pak možné prostřednictvím webového 

rozhraní Eevernote zobrazovat a procházet.  

• V rámci licence Office 365 pro firmy je možné vytvářet internetové prezentace na 

webu SharePoint. Pomocí služby SharePoint mohou uživatelé vytvářet weby určené ke 

sdílení informací [23]. 

 

 

 

4.3 Výběr nejvhodnějšího řešení 

V minulé kapitole jsem rozebral, na základě požadavků na systém, obecnou funkcionalitu a 

popsal možná řešení. V této kapitole předkládám vybrané řešení. 

 

 

 

4.3.1 Popis systému 

Jako srdce celé realizace osobního informačního systému jsem zvolil balík služeb Google 

Apps pro firmy. Důvodů pro zvolení tohoto řešení je několik: 

• snadnost použití a flexibilita 

• jednotný plnohodnotný systém 

• mnoho doplňujících aplikací 

• provázanost s mobilními platformami – především s Android 

 

Nicméně nevylučuji, že pro některé případy by bylo vhodnější zvolit řešení postavené na 

Office 365 od Microsoftu. Obzvláště v případech, kdy by bylo v zájmu měnit i kancelářský 

software.  

Z volby základního kamene osobního informačního systému se odvíjel i následný 

výběr dalších prvků a služeb. Jako úložiště jsem zvolil Google Drive a to především z důvodů 

přímé integrace do Google Apps. Je pravdou, že tato volba by byla diskutabilní u firem, které 

potřebují velké úložné prostory. Nejlépe totiž v poměru cena/prostor vychází SkyDrive od 
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Microsoftu [23]. Při volbě služby pro realizaci Intranetu se opět nabízí volba na přímou součást 

Apps a to Google Sites. V případech, kdy by firma potřebovala sama sebe prezentovat pomocí 

vytvořených stránek, stálo by za zvážení využít služeb Microsoftu. Jejich služba SharePoint 

z hlediska funkcionality Goole Sites převyšuje. 

 Systém pro tvorbu poznámek, s ohledem na použití především jako správce vztahů se 

zákazníky, jsem zvolil Evernote. Tato služba je totiž na podobné účely přímo vyvíjena. 

Podporuje širokou škálu různých platforem. Největším argumentem k volbě tohoto prostředí 

byla propracovaná mobilní aplikace. Téměř plnohodnotným konkurentem by mohl být 

OneNote od Microsoft. Nicméně bohužel mobilní aplikace, speciálně ta pro systém Android, 

umožňuje poznámky spíše číst než vytvářet. Pro systém je klíčová flexibilita a jednoduchost 

pořizování poznámek v terénu.  

 

Myslím, že nejlepším řešením je kombinace již fungujícího systému doplněného o vhodný 

vlastní systém. Využití již fungujících a běžně dostupných autonomních služeb dává uživateli 

volnost a flexibilitu v použití. Navíc pro tyto oblíbené služby vzniká čím dál vice dalších 

aplikací, které mohou funkcionalitu systému ještě rozšířit. Přizpůsobitelnost a dynamika jsou 

cloudovému systému typické. Proto tuto filosofii respektuje i navržená aplikace a maximálně 

se snaží využívat volně dostupných zdrojů druhých aplikací. Sama má pouze centralizující 

funkci. Jejím smyslem je usnadnit uživateli zadávání dat v souvislostech. Následně je vhodně 

kombinovat a zpětně uživateli reprezentovat. Aplikace je složena ze dvou hlavních současí: 

• Mobilní část – je určena pro každodenní práci a navržená přímo pro mobilní zařízení 

(většinou telefon). Její hlavní funkce je co nejvíce usnadnit uživateli sběr dat a 

fungovat jako rychlé pojítko k těmto datům zobrazeným ve vhodných souvislostech. 

• Online webová část – je určena pro práci v kanceláři. Slouží jako nástroj pro správu 

systému a komfortní úpravu dat. Podporuje veškeré funkce oproti omezené mobilní 

části. Umožňuje uživatelům spolupracovat a mít kontrolu například nad obchodním 

případem z širšího úhlu pohledu. Umožňuje také připravovat si podklady pro použití 

v terénu. 

Systém ještě spolupracuje s některými desktopovými programy nainstalovanými na PC, ale ty 

nejsou nezbytnou součástí osobního informačního systému. Na následujícím obrázku je 

schematicky nastíněn princip navrženého informačního systému. 

 

 



Obrázek 6: Schéma osobního informa

 

V následujících kapitolách se budu zabývat popisem jednotlivých sou

informačního systému. 

 

 

 

4.3.2 Využití Google Apps

Firma v rámci osobního informa

• Gmail – použití místo stávajícího webového klienta na jiném webovém portále.

• Kontakty  – správce kontakt

sdílet skupiny kontaktů

s mobilním telefonem. 
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Schéma osobního informačního systému (zdroj: vlastní)

následujících kapitolách se budu zabývat popisem jednotlivých sou

Google Apps 

rámci osobního informačního systému využije následující služby: 

použití místo stávajícího webového klienta na jiném webovém portále.

správce kontaktů, umožní uživatelům spravovat nejen své kontakty, ale i 

sdílet skupiny kontaktů. Jedna z nejsilnějších vlastností je okamžitá synchronizace 

mobilním telefonem.  

 

oj: vlastní) 

následujících kapitolách se budu zabývat popisem jednotlivých součástí osobního 

 

použití místo stávajícího webového klienta na jiném webovém portále. 

m spravovat nejen své kontakty, ale i 

jších vlastností je okamžitá synchronizace 



48 

• Kalendář – slouží jako základ pro organizaci času každého z uživatelů. Je zcela 

synchronizován s mobilním telefonem. Umožňuje uživatelům registrovat schůzky, 

sdílet termíny s kolegy, nastavovat upomínky a podobně. 

• Google Sites – budou základním pilířem znalostní báze, kterou mohou využívat 

všichni zaměstnanci k zvýšení své efektivity.  

• Google Docs a Drive – diskové úložiště určené k uložení všech často využívaných 

firemních dokumentů. Ty je pak možné využívat jako přílohy v emailech, ať už 

uživatel pracuje kdekoliv. Pomocí Google Docs jsou doplňovány webové stránky 

intranetu a umožňují připojovat dokumenty ke kontaktům. 

• Google Cloud Print – služba, která umožňuje tisk a skenování prostřednictvím 

internetu z libovolného zařízení. Příklad využití firmou ŠEBrol může být situace, kdy 

si obchodní zástupce vyfotí u zákazníka stavební výkresy a odešle je do kanceláře 

přímo na tiskárnu. 

 

4.3.3 Evernote 

Tato služba slouží k ukládání a organizaci poznámek a jejich synchronizaci v reálném čase 

mezi všemi připojenými zařízeními. Evernote není pouze jedna aplikace, ale celý systém 

aplikací. Pro firmu ŠEBrol budou klíčové dvě: samotná aplikace Evernote (webová verze, pro 

PC a mobilní verze pro Android) a Skitch (mobilní verze a pro PC). Skitch je aplikace, která 

v rámci poznámek umožňuje kreslit a psát různé poznámky do fotografií (to je velmi užitečné 

především při technických měřeních firmy ŠEBrol).  

Vzhledem k použití Evernote ve firemním prostředí by bylo vhodné zařídit pro potřeby 

firmy účet Premium. Shrnutí hlavních výhod použití: 

• Vyšší limity – systém bude využívat více obchodních zástupců a častým úkonem je 

nahrávání fotografií. S upload limitem 1 GB měsíčně se účet pro malou až střední 

firmu stane více než dostačující. 

• Prohledávání dokumentů a obrázků – ve firmě velice užitečná funkce, která 

usnadní práci při vyhledávání relevantních informací. Využití OCR navíc umožňuje 

archivovat například vizitky a pak je snadno prohledávat, aniž by bylo nutné, je 

manuálně přepisovat. 
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• Širší využití aplikace Skitch [10] – v placené verzi aplikace Skitch umožňuje práci 

s PDF soubory. Díky této funkci mohou uživatelé dělat poznámky přímo do 

dokumentů, jako například smlouvy, stavební plány, poznámky do vypracované 

nabídky a podobně. 

• Offline přístup k zápisníkům – v některých výjimečných případech při práci 

v terénu, kdy není dostupný mobilní internet, může být offline zápisník značnou 

výhodou.  

• Ochrana heslem – je možné svoje poznámky ochránit heslem, a dříve než k nim bude 

kdokoliv přistupovat, musí zadat toto heslo. 

• Archivace důležitých emailů – k archivaci emailů informační systém využívá v rámci 

Google Apps Gmail, který se svojí kapacitou 25 GB pro každého uživatele umožňuje 

emaily nemazat, ale pouze archivovat [16]. Nicméně mohou být emaily, které je vhodné 

uschovat i na jiném místě společně s dalšími poznámkami. Pro uložení emailu jako 

poznámky (i vpůvodní grafické úpravě), stačí email přeposlat na adresu, kterou 

Evernote každému uživateli při registraci vytvoří. 

• Webový přístup -  aplikace má i webové rozhraní, prostřednictvím kterého je možné 

svá data spravovat odkudkoliv. 

• Skladování softwarových klíčů 

• Sledování výdajů a výplat – archivace účetních dokladů, výplatních pásek a dalších 

dokumentů, které pak mohou sloužit například jako podklad pro daňové přiznání. 

 

Mobilní aplikace Evernote 

Aplikace je dostupná na široké škále mobilních platforem: iPhone, Android, Windows Mobile 

dokonce i BlackBerry a Palm.  Mobilní aplikace je dostupná pro jednotlivé platformy zdarma. 

Po přihlášení ke svému účtu se jedná o plnohodnotný nástroj pro práci se systémem Evernote. 

Navíc díky využití možností mobilního telefonu, jako je pořizování fotografií, snímač GPS 

polohy a zvukové nahrávky, umožňuje aplikace vytvářet poznámky z nejrůznějších forem 

obsahu. Aplikace má zároveň vytvořená rozhraní pro volání jinými aplikacemi 

nainstalovanými na mobilním zařízení. Ve skutečnosti této funkcionality využívá i vyvíjená 

aplikace, kterou rozebírám v následující kapitole. 
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4.3.4 Webhostingová část systému 

Webhostingovou částí systému se rozumí ty části osobního informačního systému, které jsou 

umístěny na webhostingovém portále. Svou podstatou zapadají do konceptu cloudového 

řešení, protože součástí systému provozované na webhostingu jsou na sobě nezávislé a jdou 

využívat samostatně. Jsou to tyto tři součásti 

• Realtion Manager – webová aplikace, která tvoří pojítko mezi jednotlivými 

cloudovými službami. Především propojuje aplikace Google Kontatky, Evernote, 

Dokumenty Google a registr hovorů reprezentovaný aplikací Activity Control. 

• Activity Control – webová aplikace umožňuje uživateli mít přehled o telefonních 

hovorech, které byly z jeho čísla uskutečněny, nebo které přijal. Navíc pro majitele 

obsahuje diagnostické nástroje, které mu umožňují mít přehled o aktivitě jednotlivých 

obchodních zástupců. 

• Webové stránky – webová prezentace firmy ŠEBrol. Tyto webové stránky jsou 

v současné chvíli plně autonommní a nijak nezasahují svojí podstatou do osobního 

informačního systému. 

 

V následujícím textu stručně rozeberu vývoj obou webových aplikací. Veřejným webovým 

stránkám se už dále věnovat nebudu. Jak už jsem uvedl, nejsou součástí osobního 

informačního systému.  

 

Vývoj aplikace Relation Manager 
 

Aplikace Relation manager slouží ke správě vztahů s jednotlivými firemními kontakty 

(zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci). Jedná se v podstatě o CRM systém, ale v 

širším kontextu. Její provoz je zajištěn pomocí webhostingového serveru. Integruje v sobě 

přehled zákazníků doplněný o informace z databáze Evernote a aplikace Activity Control. Je 

postavena na PHP a AJAXu. S ostatními součástmi informačního systému komunikuje 

prostřednictvím API rozhraní jednotlivých služeb. 

 



Vývoj aplikace Activity Control
 

Tato aplikace je složena ze dvou hlavních sou

zobrazovaní ve vhodné reprezentaci. Celá aplikace je naprogramována s

architekturu webu v PHP a vy

limitech a technických detailech jsou ve specifikaci po

aplikace je znázorněn schématem na následujícím obrázku:

 

Obrázek 7

 

Nejprve se budu věnovat první 

aplikace je implementována v

pomocí jazyka XML, záznamy do da

zajištěn komunikací aplikace Activity Control mobile a tohoto API rozhraní.  Activity Control 

mobile je aplikace pro systém Android, která je 

kanceláře. Její hlavní funkce spo

webové API rozhraní a předá mu ve formátu XML informace o tomto hovoru. Tímto 

způsobem jsou sbírána data do databáze ze všech mobilních za

nainstalována Activity Control mobi
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Vývoj aplikace Activity Control  

Tato aplikace je složena ze dvou hlavních součástí. Jedna slouží ke sběru dat a druhá k

zobrazovaní ve vhodné reprezentaci. Celá aplikace je naprogramována s

PHP a využívá standardní webové databáze MySQL. Detaily o službách, 

limitech a technických detailech jsou ve specifikaci poskytovatele webového prostoru

n schématem na následujícím obrázku: 

7: Princip fungování aplikace Activity Cotnrol  

novat první části, která má na starost naplnění databáze daty. Tato 

aplikace je implementována v podobě jednoduché ho API rozhraní, které umož

pomocí jazyka XML, záznamy do databáze. Provoz je pouze jednosmě

n komunikací aplikace Activity Control mobile a tohoto API rozhraní.  Activity Control 

mobile je aplikace pro systém Android, která je součástí programového vybavení mobilní 

kce spočívá v tom, že po ukončení libovolného hovoru,

ředá mu ve formátu XML informace o tomto hovoru. Tímto 

sobem jsou sbírána data do databáze ze všech mobilních zařízení, na kterých je 

nainstalována Activity Control mobile. Situaci znázorňuje následující obrázek

ěru dat a druhá k jejich 

zobrazovaní ve vhodné reprezentaci. Celá aplikace je naprogramována s ohledem na 

užívá standardní webové databáze MySQL. Detaily o službách, 

skytovatele webového prostoru. Princip 

 

 

ní databáze daty. Tato část 

jednoduché ho API rozhraní, které umožňuje přidávat, 

tabáze. Provoz je pouze jednosměrný. Sběr dat je 

n komunikací aplikace Activity Control mobile a tohoto API rozhraní.  Activity Control 

ástí programového vybavení mobilní 

ení libovolného hovoru, zavolá 

edá mu ve formátu XML informace o tomto hovoru. Tímto 

řízení, na kterých je 

uje následující obrázek 
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Druhá část aplikace má na starost nasbíraná data vhodně reprezentovat. K tomu je 

použito uživatelské rozhraní postavené z velké části na modulech knihoven jQuery [19]. Jsou 

použity tyto moduly: 

• jqPlot – zobrazování interaktivních grafů 

• Tablesorter s doplňkem Date Picker – pro zobrazování interaktivních tabulkových dat. 

Date Picker navíc umožňuje zobrazení jen určitého období. 

 

Systém je chráněn heslem, aby nebylo možné nahlížet do soukromí kolegů. Mimo uživatelská 

přihlášení je možné definovat i účet správce, který má přístup ke všem účtům bez rozdílu. To 

je účet vhodný například pro majitele, který má tak možnost kontrolovat aktivitu svých 

podřízených.  Aplikace spolupracuje se službami Google Kontakty a Evernote.  Dokáže z nich 

vyzískat informace a ty pak zahrnout do svých statistik. Aplikaci Kontakty využívá 

k porovnávání s registrem hovorů, aby odlišila kontakty v rámci firmy a ostatní resp. osobní 

hovory. Aplikace Evernote obsahuje mimo jiné zápisy ze všech jednání a schůzek. Je ve 

vlastním zájmu obchodníka (uživatele), aby záznamy vedl. Aplikace kombinováním 

zjištěných informací umožňuje na časové ose zobrazit o uživatelích následující informace: 

• Celkový počet hovorů 

• Poměr volaných čísel v rámci firemních kontaktů a mimo ně 

• Průměrná délka hovoru 

• Počet úspěšně domluvených schůzek 

• Počet úspěšných prodejů 

• Poměr mezi počtem hovorů a domluvených schůzek (případně úspěšných prodejů) 

Tyto údaje je možné o uživatelích sledovat v různých časových obdobích a zobrazit je v 

grafu. Knihovna jqPlot umožňuje průběh grafu velmi intuitivně přibližovat a oddalovat.  

 

4.3.5 Desktopová část systému 

Desktopovou částí systému mám na mysli především počítače v kanceláři firmy, které 

obsluhují většinu času administrační pracovníci. Nicméně díky flexibilitě řešení, může taková 

pracovní stanice vzniknout na kterémkoliv počítači připojeném k internetu (například u 
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obchodního zástupce doma). I když v takovém případě s omezenou funkcionalitou, protože 

stěžejní část práce na desktopovém počítači představuje zpracovávání nabídek v programu 

OKNA 2000.  

 

OKNA 2000 
 

OKNA 2000 je kalkulační program pro okna a dveře, který firma využívá už řadu let a 

administrační pracovníci jsou na něj zvyklí. Program se vyvíjí již víc jak 15 let a nabízí 

prodejcům oken profesionální nástroj, který slouží k provádění cenových nabídek, objednávek 

oken a dveří, rolet a příslušenství. Program umožňuje vytvořit cenovou nabídku, objednávku i 

fakturu. Bližší informace lze nalézt na stránkách výrobce [23]. 

 

 

Firebird a její p řipojení k informačnímu systému 

Program využívá pro ukládání dat databázi FireBird, jejíž SQL server do počítače při instalaci 

nahraje a spustí. Tato databáze je SQL open source databáze, která je multiplatformní 

(funguje na unixových systémech, Linuxu, Windows i na platformě Mac OS-X). Má mimo 

jiné následující výhody [9]: 

• referenční integrita 

• multigenerační architektura 

• kompaktní objem serveru 

• volitelná jednosouborová databáze  

• mnoho přístupových metod: nativní API, dbExpress ovladače, ODBC, OLEDB, .NET, 

JDBC ovladač verze 4, modul pro Python, PHP, Perl 

Pro osobní informační systém je stěžejní podpora pro různé přístupové metody. Součástí 

systému v budoucnu bude konektor realizovaný desktopovou aplikací, která poběží na pozadí 

a bude mít na starost synchronizaci databáze klientů z programu OKNA 2000 s Google 

Kontakty resp. databází zákazníků v rámci informačního systému. V současné chvíli je nutné 

základní údaje o zákazníkovi zadat dvakrát. Jednou do kontaktů v informačním systému a pak 

v programu OKNA 2000 pro vytvoření nabídky.  
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Microsoft Office 2007 
 

Počítače v kanceláři jsou vybaveny multilicencí kancelářského balíku Microsoft Office 2007. 

Tento systém je využíván při každodenní práci především administrativních pracovníků, když 

vytvářejí zákazníkům nabídky. Případně při naceňování některých produktů, které mají 

tabulkové ceníky. Využívané aplikace jsou především Word a Excel.  

 Soubory, které jsou v rámci těchto programů vytvořeny, jsou ukládány do složky, 

která je synchronizována desktopovou aplikací Google Drive s úložným prostorem v rámci 

Google Apps. Toto zajišťuje uživatelům nejen zálohu dat, ale i dostupnost některých 

dokumentů v terénu přes mobilní telefon.  

 Soubory, které jsou určeny nejen ke sdílení, ale i častějším úpravám, jsou převedeny 

na formát Google Doc a Spreadsheet, které jsou pro prostředí Google Drive mnohem lépe 

uzpůsobeny. Mimo jiné tento formát umožňuje takové dokumenty automaticky bez dalších 

aplikací editovat i z mobilních zařízení. 

  

Google Drive 
Desktopová aplikace, která umožní udělat kopii úložiště (případně jen vybraných složek) a 

automaticky ho synchronizovat s úložištěm v rámci Google Apps. V rámci informačního 

systému slouží tato aplikace k bezobslužné záloze firemních souborů a nástroj umožňující 

dostupnost vytvořených nabídek i přes mobilní zařízení. Přístup prostřednictvím emailu je 

mnohdy zdlouhavý a takto se obchodník dostane k datům velmi rychle a má jistotu, že jsou 

aktuální. 

Google Chrome 
Internetový prohlížeč Google Chrome je součástí konceptu Google Apps. Je to prohlížeč 

navrhovaný tak, aby co nejlépe vyhověl potřebám těchto aplikací od společnosti Google. 

Nabízí i některé pokročilé funkce jako jsou podpora režimu offline a oznámení na ploše. 

Chrome má následující rysy a výhody [14]: 

 

• Zabezpečení – prohlížeč je vybaven zabudovanou ochranou proti malwaru a 

phishingu, funkcí automatických aktualizací, díky které je vždy vybaven nejnovějšími 

aktualizacemi zabezpečení a dalšími funkcemi. 
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• Rychlost – prohlížeč Chrome byl navržen tak, aby byl ve všech ohledech rychlý – od 

spuštění z plochy, přes načítání webových stránek až po spouštění složitých firemních 

webových aplikací. 

• Produktivita a kompatibilita  – umožňuje přihlášení se do prohlížeče pomocí svého 

google účtu a díky tomu je v každém zařízení přístup k záložkám, otevřeným kartám a 

historii. Chrome lze používat v systémech Windows, Mac, Linux, Android a iOS. 

• Vývoj – Mnoho společností vyvíjí své vlastní webové aplikace. Díky podpoře firem 

třetích stran je k dispozici široká paleta různých aplikací, které pomohou každému 

přizpůsobit si prohlížeč přesně svým potřebám. V internetovém obchodě Chrome Web 

Store je k nalezení mnoho aplikací, které mohou pomoci usnadnit práci. 

 

Při práci s osobním informačním systémem na PC slouží prohlížeč Google Chrome jako 

rozcestník. Obsahuje záložky na všechny důležité součásti systému, což umožňuje rychlé 

spuštění jednotlivých webových aplikací. Na následujícím obrázku je snímek s ukázkou 

úvodní obrazovky osobního informačního systému v prohlížeči Google Chrome: 

 

 

 

 

Obrázek 8: Úvodní stránka osobního informačního systému 
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Při vývoji bylo nutné manuálně naprogramovat zobrazení některých ikon [17], protože Chrome 

standardně podporuje jen zobrazení ikon aplikací, které jsou přítomny na Chrome Web Store. 

 

Vybrané záložky: 

• Gmail – záložka spouštějící emailového klienta. Zajímavá je položka Gmail Offline, 

která umožňuje přístup k poště i v offline módu. 

• Disk Google – přístup k webovému úložišti. (Záložka byla manuálně upravena tak, 

aby vedla přímo do konkrétní složky na disku a šetřila tak uživateli čas při zanořování 

do konkrétní složky)  

• Kontakty – je uměle vytvořená zkratka na zobrazení kontaktů (pro maximální 

rychlost při obsluze) 

• Kalendář – zobrazení vlastního Google kalendáře, včetně spolupracovníky sdílených 

kalendářů 

• Evernote Web – odkazuje na webovou verzi aplikace pro správu poznámek 

(Evernote). Na počítači je možné ještě využívat desktopovou aplikaci Evernote, kterou 

je možné snadno vyvolat pouhým stiskem klávesové zkratky. Výhoda úprav přímo na 

webu je, že poznámky není nutné synchronizovat. Úpravy probíhají přímo v hlavní 

databázi. 

• Quick Note a Listhings – dvě jednoduché aplikace k Chrome Web Store, které 

umožňují dělat si poznámky. Aplikace Listhings navíc do velké míry nahrazuje 

barevné lístečky polepené všude možně. Aplikace funguje jako sdílená virtuální 

nástěnka, kam lze velmi intuitivně přidávat a editovat štítky, úkoly a poznámky. 

• Activity Control – záložka, která vede na aplikaci s přehledem aktivity. 

• Intranet – odkaz na interní webové stránky, kde je provozována interní Wiki 

realizovaná pomocí Google Sites.  

• Relation Manager – aplikace poskytující podobné funkce jako mobilní aplikace na 

telefonu. Zobrazuje kontakty v širších souvislostech včetně poznámek a registru 

komunikace. 

 

 



4.3.6 Mobilní kancelář 

Mobilní kancelář je jeden z

systému. Její důležitost vychází z

každodenní práci v terénu. Uživatel osobního informa

mobilních telefonů, které jsou v

 

V následující části práce blíže vysv

názornost je na následujícím obrázku 

komponent mobilní kanceláře a jejich vzájemnou interakci s

 

 

Obrázek 9: Komponenety mobilní kancelá
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Nyní blíže rozeberu jednotlivé části mobilní kanceláře. 

Mobilní kancelář je složena ze dvou hlavních částí 

• Běžně dostupné aplikace - které je možné získat přes Google Play od samotného 

Google nebo od jiných dodavatelů. Jedná se především o aplikace spojené 

s organizováním času, příjímáním a odesíláním emailů, správě kontaktů, pořizování 

poznámek a nahrávek z jednání, apod. 

• Vlastní aplikace- která integruje funkcionalitu osobního informačního systému. Tvoří 

vstupní bránu do systému a má na starost interakci s dalšími aplikacemi, službami a 

důležitými součástmi osobního informačního systému.  

 

Běžně dostupné aplikace a jejich funkce v systému 
Součást standardního vybavení mobilního telefonu Android jsou aplikace, které poměrně 

jednoduše a efektivně umožňují práci a případnou interakci se službami Google. Jedná se 

zejména o tyto aplikace: 

 

• Kontakty  – je standardní aplikace dodávána v základu se systémem Android. 

V informačním systému slouží jako správce základních údajů o kontaktech, lze jejím 

prostřednictvím uživatele dělit do skupin a plní zobrazovací funkci. Její výhodou je, že 

je přímo synchronizována s kontakty v účtu Google. A při jakékoliv změně se 

automaticky okamžitě synchronizuje.  

• Gmail – aplikace, která nahrazuje standardně dodávaného emailového klienta 

v systému Android. Je lépe uzpůsobena pro práci s emailovým účtem v rámci Google. 

Nabízí v jednoduchém přehledném rozhraní plnohodnotné prostředí pro správu 

emailů. 

• GDrive – aplikace, která umožňuje přistupovat k úložišti Google Drive z mobilního 

zařízení. Pomocí této aplikace má možnost uživatel mít neustále přístup ke svým a 

firemním dokumentům, ať už je kdekoliv. Navíc díky spolupráci s administračními 

pracovníky, kteří pomocí desktopové aplikace ukládají vytvořené nabídky přímo do 

úložiště, může obchodník k těmto souborům ihned po vytvoření přistupovat a 

nabídnout tak zákazníkovi nadstandardní služby. Ještě během schůzky u zákazníka, 

může v kanceláři administrační pracovník vypracovat upřesněnou nabídku, nahrát ji na 
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úložiště a tu pak obchodník zákazníkovi prezentovat pomocí PC, tabletu nebo 

telefonu. (V případě telefonu se jedná spíše o základní údaje typu: v jaké cenové 

hladině se upravená nabídka pohybuje a podobně. Prezentace by jistě byla vhodnější 

na tabletu nebo PC.  

• Kalendář – v systému Android je běžně dostupný kalendář, který ale není moc 

přehledný. Systém proto využívá aplikaci kalendář od Google, která je přímo 

optimalizovaná pro zobrazení velice podobné stejnojmenné webové aplikaci.  

Kalendář je jednou z ústředních součástí osobního informačního systému. Slouží 

především k těmto úkonům: 

o Plánování schůzek s klienty 

o Nastavování upomínek (na telefonní hovory, emaily, atd.) 

o Správu termínovaných úkolů 

Aplikace je zcela synchronizována s již zmiňovanou stejnojmennou webovou aplikací. 

Díky čemuž má uživatel neustále aktuální přehled o důležitých termínech a úkolech. 

Navíc kalendář podporuje sdílení a zobrazování sdílených kalendářů. Umožňuje tak 

spolupráci. Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje plánování s ohledem na 

časové možnosti všech zúčastněných stran. Administrační pracovník může například 

na základě telefonického hovoru se zákazníkem naplánovat společnou schůzku dvěma 

obchodním zástupcům, aniž by se jich dopředu musel zvlášť dotazovat na jejich 

časové možnosti. Zároveň oba zainteresování obchodníci jsou automaticky upozorněni 

emailem nebo sms zprávou o této nové události v jejich osobním kalendáři. 

 

• Google Maps – tato aplikace není jen mapovou aplikací, jak jsme zvyklí z webové 

stejnojmenné služby. Díky GPS modulu, který zpravidla mobilní zařízení standardně 

obsahují, se tato aplikace stává plnohodnotnou navigací. Jejím neduhem je nutnost 

datového připojení, což ale díky současnému trendu v mobilních telekomunikacích 

není velkým problémem (náklady se detailněji zabývá kapitola 4.4.4.). Její použití je 

všestranné. Nicméně v osobním informačním systému plní především tyto funkce:  

o Lze s její pomocí  na jedno kliknutí zobrazit adresu zákazníka včetně trasy 

z aktuální pozice. 
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o Umožňuje zobrazení míst, pořízení fotografií a poznámek pomocí aplikace 

Evernote. (To je užitečné při dokumentaci obchodního případu v konkrétní 

lokalitě) 

o Použití jako navigace  

 

• Chrome – aplikace známá především z prostředí desktopových aplikací. Její 

detailnější popis je v kapitole 4.3.5. Největší výhodou oproti standardnímu webovému 

prohlížeči je optimalizace pro zobrazování rozhraní Google služeb a synchronizace 

s účtem Google. To se týká synchronizace záložek, historie vyhledávání a některých 

nastavení.   

 

• GTasks – je spíše doplňková služba z rodiny aplikací Google Apps, ale přesto má 

v osobním informačním systému své opodstatnění. Jak ještě uvedu dále v práci, 

rozhodl jsem se ji přímo neintegrovat jako nedílnou součást systému, protože ji z větší 

části plnohodnotně nahradit aplikace Kalendář. Její funkce jsou: 

o Vytváření různých seznamů úkolů – s možností odškrtávání po dokončení 

o Upozornění přes rozhraní telefonu (notifikační ikonou podobě jako Kalendář) 

na termínované úkoly. 

o Lze ji zobrazit jako součást rozhraní ve webových aplikacích Gmail  a 

Kalendář. 

Její největší smysl spatřuji především v záznamu netermínovaných úkolů. Druhý 

vhodný způsob použití je chystání denní agendy, například večer před novým 

pracovním dnem. Díky velmi pohodlnému ovládání může obchodníkovi sloužit jako 

účinná náhrada denního seznamu úkolů v papírovém diáři a v průběhu dne si 

jednotlivé úkoly jedním ťuknutím odškrtávat.  

 

 

Kromě aplikací z rodiny Google Apps, osobní informační systém využívá ke své funkci ještě 

další programy od jiných výrobců. Těmi nejdůležitějšími jsou především tyto: 
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• Evernote – mobilní aplikace Evernote umožňuje správu poznámek na uživatelském 

účtu stejnojmenné služby. Oproti verzi pro PC umožňuje efektivnější sběr dat 

v každodenních situacích. Využívá zdrojů mobilního zařízení jako je fotoaparát, GPS 

přijímač nebo mikrofon. Umožňuje totiž pořizování nejen textových poznámek, ale i 

vkládání fotografií a zvukových nahrávek. Dokáže pomocí GPS přijímače uložit i 

polohu kde poznámka vznikla, což může být užitečné při následném vyhledávání. 

Aplikace, podobně jako její webová nebo desktopová verze, umožňuje třídit 

poznámky do sešitů, přidávat jim štítky a další doplňující informace. Obsluha aplikace 

je velmi jednoduchá, a díky speciálnímu widgetu je možné různé funkce programu 

vyvolat jedním klepnutí z hlavní obrazovky: 

 

Obrázek 10: Použití Evernote Widget 

 

Díky cloudovému řešení je možné funkcionalitu rozšířit ještě s ohledem na uživatelské 

preference. Následující aplikace nejsou nutné k plnohodnotnému používání osobního 

informačního systému, ale jsou schopny do značné míry ulehčit práci: 

• Skitch – aplikace, která má plně integrovanou podporu Evernote. Umožňuje kreslit do 

obrázků a fotografie. Je velmi jednoduchá a účinná. Její bližší popis lze najít na 

stránkách výrobce v názorném videu [10]. Pro styl práce obchodníka ve firmě ŠEBrol je 

to velmi účinný pomocník, protože umožňuje ještě více znásobit výhody aplikace 

Evernote. Technik si při zaměřování stavebního objektu může některé situace nejen 

zdokumentovat fotografií, ale navíc vhodnými nástroji aplikace Skitch poukázat na 

klíčové detaily, které by jinak musel vysvětlovat mnoha slovy administračnímu 

pracovníkovi, který bude zaměřovací protokol zpracovávat.    

• CamScanner – aplikace umožňující pomocí fotoaparátu „naskenovat“ dokument a 

uložit do PDF. Aplikace ve své Free verzi umožňuje využít úložiště Google Drive. Je 

na zvážení managementu firmy, jestli se vyplatí koupit plnou verzi, která umožňuje 

přímou spolupráci s Evernote. Její cena je 99,- Kč za každou licenci [7]. 
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• EX Dialer – nahrazuje standardní aplikaci Kontakty a Telefon, které jsou součástí 

systému Android, a nabízí rozšířené funkce a pohodlnější ovládání. Důvodem pro 

zařazení této aplikace jako doplňku pro osobní informační systém je její velmi zdařilé 

ovládání, které svou ergonomií šetří při každodenním používání mnoho času. Dále 

jsou příjemné rozšířené funkce týkající se zobrazení komunikačního logu s daným 

telefonním číslem. Tato aplikace stojí 75,- Kč za jednu licenci [12]. 

• Penultimate – je nástroj vyvíjený v rámci ekosystému aplikací podporující 

Evernote[10]. Umožňuje ručně psaný zápis poznámek, kreslení nákresů a mnoho 

dalších užitečných funkcí. Obchodník firmy ŠEBrol by tak byl schopen vytvářet u 

zákazníka elektronický zaměřovací protokol a ten rovnou přes napojení na Evernote 

nebo Google Drive sdílet s kanceláří. Nicméně tento nástroj je bohužel dostupný 

pouze pro tablet typu iPad. Proto začlenění tohoto nástroje do osobního informačního 

systému bude zajímavé jen pro určitou skupinu uživatelů. 

 

 

4.3.7 Vývoj vlastní mobilní aplikace 

Vlastní mobilní aplikace má v celém systému mobilní kanceláře sjednocující význam. Její 

hlavní funkce spočívá v pomyslném rozcestníku, který umožňuje rychle a efektivně využít 

kombinaci jinak autonomních služeb. Rozhodl jsem se nakonec pro vývoj vlastní aplikace 

především z důvodu rychlosti použití v terénu a to i v případě nepřítomnosti datového 

připojení. (V případě online webové aplikace by odezva a uživatelská přívětivost byla značně 

závislá na momentálních podmínkách.) Mobilní aplikace má dvě samostatné části nazvané 

Dialer a Actvity Control mobile. V následujícím textu se zabývám detailnějším popisem 

aplikace Dialer.  

 

Systém Android 
Jako platformu pro mobilní aplikaci jsem zvolil systém Android. (Konkrétně ve verzi Android 

4.0.4 Ice Cream Sandwich v kombinaci s mobilním telefonem Sony ST23i). Na tomto 

vybavení jsem aplikaci vyvíjel a testoval. Pro ostrý provoz by bylo vhodné ji ještě otestovat i 

na jiných zařízeních. Systém Android jsem vybral s ohledem na dobrou spolupráci s Google 

Apps a z důvodů osobních preferencí. Bližším popisem informačního systému Android se 
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oficiální dokumentace Google [15], ve které jsou vysvě

vývojem aplikací pro toto prostředí. Velice užite

dokumentace knihoven systému Android [15], ze které jsem čerpal při vývoji vlastní aplikace.
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Obrázek 11: Funkce aplikace Dialer 
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Druhá vyvíjená aplikace Activity Control mobile, nemá uživatelské rozhraní a slouží pouze ke 

sběru dat. Nebudu ji zde detailněji popisovat, protože její funkce je patrná z Obrázku 9.  

 

4.4 Zavedení osobního informačního systému 

Zavedení osobního informačního systému neznamená ve firmě tak radikální změny, jako 

v případě zavádění klasického podnikového systému. Změna se totiž týká především stylu 

práce jednotlivců (hlavně obchodních zástupců). Jak už jsem psal v úvodu práce, systém je 

určen pro podporu podnikání napříč různá odvětví. Nicméně pro názornost popíšu zavedení 

systému na příkladu analyzované firmy ŠEBrol.  

V následujícím textu budu vycházet z předpokladu, že firma ŠEBrol se pro toto řešení 

rozhodne, a že je již dokončen vývoj mobilní aplikace. Ve skutečnosti totiž mobilní aplikace, 

která je součástí systému, ještě neprošla testováním v ostrém provozu a je velmi 

pravděpodobné, že ji bude potřeba ještě doladit. 

Zavedení systému bude realizovat společnost Ille-design [19], v rámci které působím. 

Zavedení systému rozdělím do čtyř fází: 

1. Nákup potřebného hardwarového vybavení. 

2. Nastavení služeb a test provozu. 

3. Zaškolení uživatelů. 

4. Pozorování a případná optimalizace 

Nákup hardware spočívá především v nákupu vhodných mobilních telefonů na platformě 

Android. Společnost Ille-design doporučí firmě vhodný typ telefonu nebo si tento hardware 

po zkonzultování zajistí společnost sama. 

Nastavení online služeb probíhá bez účasti firmy a je možné ho realizovat i s 

testováním za cca 3 dny. Další nastavení se týká zakoupených mobilních telefonů a instalace 

aplikací. Posledním krokem je instalace podpůrného software na firemní počítače. Toto 

nastavování mobilních telefonů a firemních počítačů proběhne během víkendu, aby nemusel 

být omezen běžný provoz. 

V následujícím týdnu proběhne jednodenní školení zásad správného používání 

informačního systému. Školení bude rozdělné pro jednotlivé role v rámci firmy ŠEBrol – 

školení pro majitele firmy, obchodní zástupce, techniky a administrační pracovníky. Součástí 
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vnitřního intranetu bude firmou Ille-design vytvořena stránka s nápovědou k používání 

systému. 

V poslední fázi, která bude trvat cca 14 dní, bude systém pozorován v ostrém provozu 

a v případě potřeby budou doladěny nastavení podle individuálních potřeb. 

 

4.4.1 Rizika spojená se zavedením systému 

 

Tabulka 3: Identifikace rizik 

 Název rizika Scénář Pravděpodobnost 

1 
Neochota zaměstnanců 

přijmout změnu 

Zaměstnanci nebudou ochotni systém 

používat 
Vysoká 

2 Výpadek internetu 
Během provozu dojde k výpadku 

internetu 
Střední 

3 
Nekompatibilita zakoupených 

mobilních telefonů 

Zakoupené mobilní telefony nebudou 

podporovány mobilní aplikací 
Střední 

4 
Výpadek některé z hlavních 

služeb 

Některá z hlavních služeb informačního 

systému bude dočasně nefunkční 
Nízká 

5 
Systém nebude fungovat podle 

očekávání 

Během provozu se zjistí, že systém 

nesplňuje očekávání 
Střední 

 

 

4.4.2 Metody snížení zjištěného rizika 

Tabulka 4: Opatření ke snížení rizika 

# Návrh opatření Náklady Termín realizace 
Odpověd

nost 

Nová 

hodnota 

rizika 

1 

Nastavení motivačního 

programu, vysvětlení výhod 

použití 

0,- Kč 
Průběžně po dobu zavádění 

a testování 
majitelé Střední 

2 
Záložní připojení přes mobilní 

internet 
195,-/měs Před dokončením zavádění  majitelé Nízká 

3 
Přenechání výběru zařízení na 

realizační firmě, nebo konzultace 
0,- Kč Během přípravy zavedení majitelé Nulová 

4 

Proškolení zaměstnanců na 

postup práce při výpadku 

konkrétní služby  

0,- Kč Před dokončením zavedení majitelé Nízká 

5 

Průběžně konzultovat v průběhu 

zavádění  

systému a včas nedostatky 

podchytit 

0,- Kč V průběhu zavádění majitelé Nízká 
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4.4.3 Technologické požadavky 

Navrhnuté řešení díky své online podobě není příliš náročné na technologické vybavení. Ve 

velké míře využívá již v předcházejících kapitolách popsaný hardware. Pro využití všech 

funkcí informačního systému bude nutné vybavit obchodní zástupce chytrými telefony 

s internetem, fotoaparátem a GPS: 

• 4x Sony Xperia Miro - ST23i  (cena 5000,- Kč / kus) 

o Mobilní telefon 3.5" 480x320, Qualcomm MSM7225A 800MHz, 512MB 

RAM, 2.9GB, fotoaparát 5mpx, aGPS, WiFi, Bluetooth, FM, micro USB, 

Android 4.0 

Pro zajištění funkce systému v kanceláři při výpadku kabelového internetu koupit jiný router: 

• Edimax 3G-6408n (cena 1000,- Kč) 

o WiFi router 802.11b/g/n až 300Mbps, 1x USB pro 3G 

(UMTS/HSDPA/CDMA), 1x WAN, 4x LAN 

    

 

 

4.4.4 Vyčíslení nákladů zavedení osobního informačního systému 

Tabulka 5: Náklady na nový hardware 

Zařízení Počet kusů Cena za kus Cena celkem 

Notebook - Satellite C850-19P * 6 10 000,- 60 000,- 
Tiskárna - HP LaserJet M1132 * 2 3 000,- 3 000,- 
IP Telefon - CISCO SPA504G * 2 2 500,- 2 500,- 
Sony Xperia Miro – ST23i 4 5 000,- 20 000,- 
Edimax 3G-6408n 1 1 000,- 1 000,- 
Celkem  87 500,- 

Celkové výdaje spojené se zavedením IS  21 000,- 

 

Pozn. * Hardware, který firma již vlastní a používá. 
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Tabulka 6: Náklady na software a služby 

Položka Jednorázové náklady Provozní náklady 
(roční) 

Náklady na hosting  1 140,-  
Google Apps for Business *  5 000,- 
Evernote Premium  1 000,- 
Mobilní internet (záložní a pro notebook) **  2 000,- 
Mobilní apliace EX Dialer 4 x 75,-  
Mobilní aplikace CamScanner 4 x 99,-  
Aplikace Activity Control 5 000,-  
Aplikace Relation manager 6 500,-  
Zaškolení pracovníků 3 000,-  
Celkem 15 196,- 9 140,- 
 

Pozn.  

* Licence Google Apps se vztahuje na jednoho uživatele resp. emailovou schránku. Například administrační 

pracovníci jsou pro brněnskou pobočku 2, ale využívají pouze jednu emailovou schránku. 

** Mobilní internet v podobě USB modemu je určen jako záloha při výpadku internetu v kanceláři a zároveň je 

pro použití jako mobilní řešení k notebooku. 

 

Celkové náklady na zavedení osobního informačního systému činí jednorázově 36 196,- Kč a 

následující každý rok pravidelně 9 140,- Kč. V případě rozšíření firmy o další obchodního 

zástupce by náklady vzrostly jednorázově o cca 5 500,- Kč (v závislosti na vybraném 

mobilním telefonu) a roční náklady by se zvedli cca o 1000,- Kč (za další licenci Google 

Apps).   
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4.5 Přínosy zavedení systému 

Osobní informační systém popsaný v minulých kapitolách této práce je optimalizovaný pro 

potřeby firmy ŠEBrol. Hlavní přínosy pro firmu jsou v podobě zvýšení efektivity práce 

obchodních zástupců a zlepšení spolupráce s administrativními pracovníky. Zde uvádím 

souhrn hlavních přínosů, které by se měly dle mého názoru, pozitivně odrazit v ekonomických 

výsledcích firmy. 

 

• Evidence zákazníků s přehledem komunikace a s poznámkami z jednání. Tato forma 

CRM systému umožní obchodníkům snáze si udržet přehled nad právě aktivními 

obchodními případy. 

• Sdílené kalendáře – umožní efektivní naplánování porad, výjezdů vozidel, společných 

schůzek bez složitého domlouvání. Další výhodou otevřeného osobního kalendáře je 

psychologická kontrola aktivity obchodních zástupců. 

• Systém kontroly aktivity obchodních zástupců – díky mobilní aplikaci snímající 

statistiku telefonních hovorů mám možnost majitel firmy sledovat, jak moc výkonní 

jeho zaměstnanci jsou. Tyto výsledky má možnost použít jako podklad pro 

spravedlivé ohodnocení obchodních zástupců a podporovat tak zdravou soutěživost, 

která se projeví v růstu počtu úspěšných obchodů. Tento systém kontroly má i 

psychologický účinek na mentalitu obchodního zástupce a nepřímo ho nutí dělat 

správné věci, které vedou k pozitivním výsledkům. 

o Z druhé strany, bych osobně doporučil, tento nástroj využívat spíše jako 

diagnostický nástroj, než jako prostředek kontroly nad každým pohybem 

uživatele. Možnosti mobilních telefonů jsou v tomto ohledu značné. Aplikaci 

by například bylo možné rozšířit tak, aby telefon odesílal na server 

v pravidelných časových intervalech svou polohu. Opatření tohoto typu mohou 

mít v některých případech smysl, ale hraničí již s omezování lidské svobody. 

Proto by bylo především vhodné zaměřit se v pracovním kolektivu na 

budování pevných mezilidských vztahů, než si snažit respekt a loajalitu 

vydobýt násilnou kontrolou.  
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• Urychlení zpracování nabídek – vytváření elektronickým zaměřovacích listů 

doplněných fotografiemi zvyšuje rychlost zpracování a snižuje riziko nedorozumění 

mezi obchodním zástupcem a administračním pracovníkem.  

• Využití služby Google Cloud Print, která umožňuje tisk na tiskárnu v kanceláři 

z libovolného zařízení. Je možné si takto nachystat smlouvy už cestou do kanceláře 

přes telefon. 

• Uložení firemních dokumentů, zákaznických nabídek na jednom centrálním úložišti 

usnadňuje aktualizaci a snižuje riziko chyb při práci administrativních pracovníků. 

Navíc soubory dostupné z libovolného mobilního zařízení umožňují obchodním 

zástupcům mít vždy potřebné dokumenty po ruce.  

• Postupné vytváření znalostní báze na interních stránkách umožní zaměstnancům být 

efektivnější. Nebudou muset některé informace neustále dokola vyhledávat.  

• Mobilní aplikace šetřící čas svou ergonomií, která se projevuje především v úspoře 

času při zadávání schůzek do kalendáře, psaní poznámek a podobně. 

• Evernote umožňuje snadnější přípravu podkladů pro daně. Fotografování účtů, faktur 

a výplatních pásek umožní všechny potřebné údaje mít archivované i elektronicky. 

Navíc s možností OCR rozpoznávání textu, takže je možné i vyhledávání. 

 

 

4.5.1 Metriky 

Pro ověření správnosti domnělých přínosů z minulé kapitoly uvádím v této kapitole některá 

doporučení postupů a metrik, které je vhodné sledovat. S určitým odstupem tak bude majitel 

firmy schopen zhodnotit úspěšnost zavedení systému a návratnost investice. Doporučil bych 

sledovat následující metriky: 

• Počet úspěšně uzavřených obchodů – tuto metriku je možné snadno porovnávat 

podle dat z měsíců před zavedením systému. 

• Aktivita obchodních zástupců – tím je míněn počet telefonátů a schůzek a následně 

jejich úspěšnost. Tento ukazatel je nyní se systémem jednoduché sledovat. Ovšem 

porovnání se stavem před zavedením systému může být pouze formou subjektivního 
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pocitu, protože díky nejasnému systému záznamu je obtížné zpětně tyto parametry 

dohledat 

•  Množství vypracovaných nabídek za den – parametr týkající se především 

administrativních pracovníků. Díky ulehčení a zrychlení rutinních činností by 

pracovníci měli mít více času na zpracovávání nabídek. Tento by bylo vhodné 

sledovat až po pár týdnech, až si pracovníci na nový systém přivyknou.  

Tyto metriky by bylo vhodné doplnit pravidelnou zpětnou vazbou, jak jsou uživatelé se 

systémem spokojeni, a jestli pociťují změnu ve své efektivitě práce. Systém by především měl 

pomoci jednotlivcům, aby lépe a efektivněji zvládali svou práci a dokázali tak kvalitními 

službami svou firmu posunout o další kousek před konkurenci. 

 

  



71 

Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit osobní informační systém pro podporu podnikání. Tento systém 

pak aplikovat na firemní prostředí firmy ŠEBrol a zhodnotit přínosy návrhu. Součástí práce 

bylo provést analýzu současného stavu firmy ŠEBrol a na jejím základě vytvořit návrh 

systému, doplněného o mé praktické zkušenosti z oblasti obchodu. Následně jsem se v práci 

zabýval výběrem vhodného řešení a nakonec jsem využil kombinace řešení Google Apps, 

vlastní mobilní a webové aplikace doplněné o další služby. Osobní informační systém se 

podařilo úspěšně zrealizovat, nicméně před nasazením do ostrého provozu by bylo vhodné, 

aby prošel ještě důkladným testováním. 

Systém jsem se snažil navrhnout tak, aby jeho použití bylo co nejjednodušší. Aby 

obchodní zástupci nemuseli zdlouhavě zadávat data do počítačů, ale aby mohli vytvořit 

záznam jednoduše „v terénu“ pomocí mobilního zařízení. Mým záměrem bylo systém 

navrhnout tak, aby byli uživatelé sami motivováni k jeho používání. Přínos osobního 

informačního systému totiž není jen pro firmu, ale klade důraz na přínos pro uživatele. Díky 

udržení přehledu o detailech a průběhu jednání, umožňuje systém poskytnout zákazníkovi 

kvalitnější službu. Což má přímý vliv na úspěšnost obchodníků v prodeji a v důsledku i na 

jejich lepší finanční ohodnocení. 

Z hlediska přínosu práce vnímám velký potenciál v mobilní aplikaci snímající 

statistiku telefonních hovorů, která byla vyvinuta jako součást systému na základě 

provedených analýz firmy ŠEBrol. Tato aplikace umožňuje majiteli firmy sledovat, jak moc 

výkonní jeho zaměstnanci jsou a tyto výsledky dále vhodně využít. 

Myslím si, že práce má přínos nejen po stránce samotného návrhu informačního 

systému, ale i svou analytickou částí a rozborem služeb pro řešení problematiky osobního 

informačního systému.  

Práce mi pomohla vyřešit otázku efektivní správy vztahů a to nejen se zákazníky. 

Věřím, že můj návrh systému bude podobně přínosem i dalším podnikatelům a živnostníkům. 
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Přílohy 

Příloha 1: Postup při zpracování SWOT analýzy 

 

Tato analýza zjišťuje na základě interních a externích auditů firmy klíčové silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. Výstupem této analýzy je velké množství dat různého 

významu a spolehlivosti. Pro lepší přehlednost a působivost se do konečné analýzy 

zahrnuje menší počet položek a to těch nejdůležitějších, kam by měl podnik upřít svoji 

pozornost. 

• Příležitosti a hrozby – Vedení musí rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, kterým 

čelí. Je třeba předvídat důležité trendy, které mohou mít na firmu dopad. Ne všechny 

hrozby ale vyžadují stejnou pozornost či obavy. Je třeba posoudit jejich 

pravděpodobnost a ohodnotit potenciální škody, které mohou způsobit. Poté je třeba 

změřit se na potenciálně nejničivější a nejpravděpodobnější variantu a proti ní 

vypracovat plán budoucího postupu. Příležitosti se naopak vyskytují tam, kde může 

společnost díky svým silným stránkám využít změny v okolním prostředí ve svůj 

prospěch. Opět je ale třeba příležitosti vyhodnocovat a stanovit jejich atraktivitu a 

pravděpodobnost, že společnost v daném případě uspěje. Snaho o využití příležitosti 

má i svá rizika a je tak třeba rozhodnout, zda očekávané výnosy tato rizika ospravedlní. 

• Silné a slabé stránky – V silných a slabých stránkách nezohledňujeme každý aspekt 

firmy, ale pouze ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Příliš dlouhý 

výčet aspektů by totiž snižoval koncentraci vedení a vznikala by neschopnost rozlišit, 

co je skutečně důležité. Silné a slabé stránky a jejich vyjádření je navíc relativní, 

nikoliv absolutní. Je třeba tak srovnávat s konkurencí. Pokud jsme v něčem dobří, ale 

konkurence je v tom lepší, není to naše silná stránka, ale naopak ta slabá [6]. 
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Příloha 2: Postup analýzy marketingového mixu (4P) 

 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky 

podle cílových trhů. Obsahuje vše, co může firma udělat, aby ovlivnila poptávku po 

svých produktech. Možné způsoby se dělí do čtyř skupin, produkt (product), cena 

(price), propagace a komunikace (promotion) a distribuční politika (place). 

• Produkt  – Je cokoliv, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití, či spotřebě a co 

může uspokojit nějakou potřebu či přání kupujícího. Zahrnuje fyzické předměty, 

služby, osoby, místa… Produktová politika se zaměřuje na sortiment, kvalitu, design, 

vlastnosti, značku, obal, služby a záruku. 

• Cena – Suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, kterou 

zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby. Cenová 

politika se potom zaměřuje na ceníky, slevy a akce, náhrady, platební lhůty či úvěrové 

podmínky. 

• Komunikace – Do této oblasti patří činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či 

služby a jejich přednosti klíčových zákazníkům a přesvědčují je o koupi. Nástrojem 

komunikace je reklama, různé druhy podpory prodeje, využívání publicity. 

• Distribuce – Zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu 

dostupné zákazníkům. Řadíme sem management distribučních kanálů, dostupnost 

zboží, jeho umístění, řízení zásob, či dopravu a logistiku [6]. 
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Obrázek 12: Marketingový mix 4P (zdroj: managementmania.com) 
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Příloha 3: Ukázka uživatelského rozhraní 

 

   

Obrázek 13: Hlavní nabídka kontaktu; zobrazení přiložených dokumentů; „nové měření“ 

 

   

Obrázek 14: Nabídka přidání události do kalendáře; událost v kalendáři; notifikace 

         

         

Obrázek 15: Nabídka Evernote menu; přehled poznámek; použití aplikace Skitch 

 


