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Abstrakt 
Toto téma práce jsem si zvolil, jelikož jsem v organizaci Divadlo Husa na provázku byl 

zaměstnán jako správce počítačové sítě. Tento návrh by mohl eliminovat problémy, 

kterým jsem denně čelil a rovněž by mohl přinést nové příjemné funkce do celé 

počítačové infrastruktury. V teoretické části této práce se budu zabývat problematikou 

informačních systémů a jejich analýz. V praktické části za pomocí analýzy HOS 8 

zhodnotím stávající informační systém a představím varianty změn které by mohly být 

realizovány. V závěrečné části práce bude zahrnuta i finanční kalkulace navrhovaných 

změn. 

Abstrakt 
I have chosen this topic of my paper, because I have been working in Divadlo Husa na 

provázku as a network administrator. The every day problems I have been contending 

with should be eliminated by this project as well as it can bring some new pleasant 

function in whole computer infrastructure. In theoretical part of my paper I will engage 

in information systems in general and it’s analyse. In a practical part of my paper I will 

use HOS 8 analyse for evaluation of current IS. After this analyse some variation of 

improvement will be introduced.  In final part of this paper will be the financial 

calculation of suggested solutions included. 

Klíčová slova 
Datové sklady, Informační systém, EPC, ERP, SaaS, metoda HOS 8, Zefis, EPC, Raci 

matice.  

 

 Keywords 
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Raci matrix. 
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1 Úvod  
V organizaci Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace - 

Divadlo Husa na provázku, dále jen DHNP jsem byl rok zaměstnán jako správce 

počítačové sítě a každý den jsem čelil novým problémům. Veškeré informační 

technologie se získávaly postupně a z původních pár počítačů je nyní veliká počítačová 

síť, která obsahuje spousty prvků. Postupem času zde byly instalovány nové aktivní 

prvky od různých výrobců a různých standardů, tudíž nejedná se o žádné profesionální 

řešení. Možnosti jak tuto síť úspěšně řídit byly téměř nulové. Mnoho pracovních stanic 

bylo zastaralých a jejich operační systém nepodporoval vzdálenou správu. Díky tomuto 

nedostatku jsem se i kvůli triviálnímu problému musel fyzicky dostavit 

k porouchanému počítači a opravit jej na místě.  

Návrhem nového řešení se pokusím většinu nedostatků odstranit a představit 

nové a mnohem lepší řešení, které s sebou přinese spousty výhod a usnadní všem práci. 

Jelikož k DHNP také patří HaDivadlo a Divadlo U Stolu, bude zde potřeba představit 

centrální řešení správy všech divadel. 
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2 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
 

Cílem této práce je ohodnocení momentálně využívaného informačního systému za 

pomocí metody HOS 8 a následně změřena jeho výkonnost online systémem ZEFIS. 

Jako další krok proběhne interní dotazníkový průzkum který pomůže k analýze 

momentálního stavu a na základě kterého budou sbírána data potřebná pro návrh 

nového informačního systému. Díky vlastním zkušenostem které jsem v této organizaci 

získal se budu snažit navrhnout informační systém takový aby přinesl co největší 

funkčnost a přínos všem pracovníkům.  
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3 Teoretická východiska práce 
 

3.1 Informační systém 
 

Na informační systém, dále jen IS, se dá nahlížet z mnoha perspektiv, které 

zdůrazňují různé jeho části a je těžké určit zcela přesnou definici. IS může být technicky 

definován jako sada navzájem propojených prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého 

chování. Například proces distribuce informací napomáhá k vytváření klíčových 

rozhodnutí budoucího vývoje podniku, dále podpoře rozhodování, koordinace, kontroly, 

analýze problémů, vizualizace stávajícího vývoje a výrobě nových produktů a tak dále.  

Tři základní aktivity v informačním systému produkují informace, které 

organizace potřebuje k vytváření rozhodování, kontrole operací, analýze problému a 

vytváření nových produktů či služeb. Tyto aktivity jsou - vstup, proces a výstup. 

Aktivita vstup zahrnuje sběr neupravených dat napříč celou organizací a také jejího 

externího okolí. Aktivita procesu zpracovává tato neupravené data do smysluplnějších 

forem. Třetí aktivita výstup následně přetváří již zpracovaná data na informace, které 

jsou poskytnuty zaměstnancům pro jejich pracovní potřeby. IS také potřebuje zpětnou 

vazbu, která následně prochází kontrolou a na základě výsledků napomáhá k úpravě 

vstupních dat či procesů. Následující obrázek vše zpracovává graficky. [3] 

 

Obrázek 1: IS (zdroj: [3[) 
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Nyní se podíváme na IS z pohledu architektur, úrovně řízení a z pohledu výroby 

a odbytu.  

 

3.1.1 Z pohledu architektur 

 

Globální architektura je základním schématem informačního systému. Tuto 

architekturu tvoří jednotlivé bloky a ty představují skupiny aplikací včetně jejich 

datových základen a technického vybavení. Dále se již dílčí architektury podle různých 

hledisek zaměřují na podrobnější návrhy informačního systému. 

Funkční architektura nám za pomocí dekompozice globální architektury, která 

probíhá až k dílčím elementárním funkcím, rozděluje informační systém na subsystémy 

a skupiny funkcí. 

Procesní architektura se snaží co nejefektivněji připravit reakce podniku na 

externí události. Zaměřuje se na popis budoucího stavu procesů, snaží se vytvářet 

neautomatizované činnosti a funkce, které budou plánovanými reakcemi na vzniklé 

události. 

Technická, neboli hardwarová architektura zajišťuje, jak budou rozmístěné 

prostředky a komunikační techniky. Ke znázornění využívá schémata a specifikace 

počítačových sítí, serverů, koncových zařízení a podobných. 

Technologická architektura nám určuje způsob zpracování jednotlivých aplikací, 

a to v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou architekturu. 

Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. V nynější 

době patří k nejrozšířenějším relační model. Návrh datové architektury vychází 

z definice jednotlivých objektů, jejich položek a vzájemných vazeb mezi nimi. Jako 

výsledek datové architektury vznikne schéma všech databází a jejich vět. Příklad může 

vypadat jako entito-relační diagram doplněn o tabulku struktur vět. V této době 

představuje databázovou implementaci. 
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Programová (softwarová) architektura určuje z jakých programových 

komponent a programů se bude výsledný informační systém skládat. Musí zde být také 

obsaženo, jaké vazby mezi nimi budou existovat.  

Komunikační architektura se stará o definici vnějšího rozhraní systému a jeho 

komunikace s okolím.  

Řídící architektura může zahrnovat tzv. orgware. Jedná se o organizační strukturu 

a pravidla fungování systému. V řídící architektuře jsou definována pravidla fungování 

systému, standarty a organizace služeb uživatelům. [1] 

 

3.1.2 Z pohledu úrovně řízení 

 

 

Obrázek 2: Schéma informační systém z hlediska úrovně řízení (zdroj: [2]) 

 

Obrázek 1 zobrazuje klasickou řídící pyramidu, kde je největší množství informací 

potřeba na nejnižší vrstvě, tudíž operativní, a  na nejvyšší, neboli strategické vrstvě je 

potřeba především externích informací z okolí podniku a vysoce agregovaných 
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informací zevnitř podniku. Z toho vyplývá, že pro jednotlivé vrstvy je zapotřebí 

rozdílných informací.  

ERP (Enterprise Resource Planning). ERP je schopný pokrýt celou škálu procesů 

od plánování, řízení procesů až po výrobu, distribuci a fakturaci. 

TPS (Transaction Processing Systems). Jedná se o nástupce klasických dávkových 

systémů a agend, které jsou umístěny přímo u pracovníků. Tento systém se používá 

převážně pro účely operativního řízení. 

MIS (Management Information Systems). Systém MIS sumarizuje a agreguje 

důležité informace za dané období a na základě analýzy těchto získaných dat se firma 

může rozhodnout o své taktice a budoucí strategii. 

OIS (Office IS) slouží k automatizaci administrativy, jako na příklad elektronický 

kalendář, elektronické poznámky, elektronická pošta atd. OA se používá na všech 

úrovních řízení.  

EIS (Executive Information Systems) jsou informační systémy pro vrcholové 

vedení firmy. Tyto systémy mají přístup k externím datům a agregují podnikové 

informace do nejvyšší úrovně.  

EDI (Electronic Data Interchange) slouží pro elektronickou výměnu dat mezi 

organizacemi ve smyslu přenosu elektronických dokumentů, firemních dat atd.. Tento 

přenos není realizován na bázi internetu, přestože i to je jednou z větví vývoje EDI. 

 

3.1.3 Z pohledu okolí 

Informační systém z pohledu okolí je zachycen převážně kontextovými 

diagramy u kterých sledujeme klíčové toky dat a úlohy probíhající mimo podnik. 

3.1.4 Z pohledu výroby a odbytu 

V tomto pohledu se jedná převážně o model ERP doplněný manažerskou 

nadstavbou MIS. U firem, které mají velké množství různých dodavatelů či odběratelů, 

je tento pohled doplněn o SCM (Supply Chain Management – řízení dodavatelského 

řetězce) a CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahu se zákazníky). 



 18 

3.1.5 DMS – Document Management Systems  

Toto je systém, který řídí správu dokumentů ve firmě. Papírové dokumenty, jako 

jsou třeba faktury, směrnice či objednávky, mohou být naskenovány a uloženy v tomto 

systému. Velká výhoda ve správně fungujícím DMS systému je v jeho rychlosti a 

efektivitě.  [2] 
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3.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 
Jedná se o softwarovou architekturu která usnadňuje tok informací mezi 

různými funkcemi v podniku. Převážně se jedná o produkční činnosti jako jsou 

například výroba, logistika, distribuce, prodej, fakturace, účetnictví a údržba. 

Zjednodušeně řečeno, ERP napomáhá ke sdílení a distribuci potřebných informací. Tyto 

informace následně slouží vedení podniku k provádění důležitých a správných 

rozhodnutí o budoucnosti podniku. Převážně napomáhá řešit plánování a řízení 

klíčových aktivit.  

Systémy ERP nám poskytují páteřní vedení pro celopodnikový informační 

systém. Jako jádro tohoto podnikového systému slouží centrální databáze, která sbírá a 

předává data do modulových aplikací, které jsou spuštěné na běžných počítačových 

platformách. Takto jsou sjednoceny a standardizovány procesy, kde je zajištěna 

transparentnost v rámci celého podniku. Hlavním přínosem ERP je snadnější přístup ke 

spolehlivým a integrovaným informacím. Souvisejícím přínosem je také eliminace 

redundantních dat a zlepšování procesů, které mohou přinést podstatné úspory. 

Integrace s obchodními funkcemi podniku usnadňuje komunikaci a sdílení 

informací, což přináší dramatické zvyšování produktivity a rychlosti. Jako příklad 

můžeme použít produkty firmy Cisco. Na základě užití ERP se staly jedničkou na 

globálním trhu v síťovém průmyslu. Cisco ERP systémy byly páteří pro jeho nové 

obchodní modely jako jsou „Global Networked Business”, který je založen na požití 

elektronických komunikací pro vytvoření znalostně založených vztahů mezi zákazníky, 

obchodními partnery, dodavateli a zaměstnanci. Díky tomuto procesu v Ciscu se tržby 

až zdvojnásobily a také uspořily milióny dolarů v nákladech. Softwarová společnost 

Autodesk po použití ERP vykázala zrychlení v plnění svých objednávek ze dvou týdnů 

na 24 hodin. Podobných příkladů je v dnešní době spousta. 

Díky integraci podnikových funkcí, globálně optimalizovaných rozhodnutí a 

snadnému přístupu k přesným informacím, se podnikové systémy staly nedílnou 

součástí velkých podniků podnikajících ve většině odvětvích. 
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3.2.1 ERP z historického hlediska 

Následující přehled zahrne evoluci ERP od roku 1960 až po současnost. 

 

• 1960 – Inventarizace zboží a kontrola 

Inventarizace zboží a kontrola je skloubení informačních technologií a 

podnikových procesů se zachováním odpovídající úrovně zásob ve 

skladu. Činnosti řízení zásob zahrnuje identifikaci požadavků na velikost 

zásob, stanovení cílů a poskytnutí technik na doplňování zásob, 

sledování položek, harmonizace zásob a reporting stavu zásob.  

• 1970 – Material Requirement Planning (MRP) neboli Plánování 

materiálových potřeb výroby 

Zde se jedná o softwarové aplikace pro procesy plánování výroby. MRP 

dimenzuje plány pro postup a pořadí operací které je nutné vykonat na 

surovém materiálu, než se z něj stane finální výrobek. Neméně důležitou 

vlastností MRP je také to, že dokáže sledovat stav zásob a kapacitu 

zásobníků jednotlivých strojů v podniku.  

• 1980 –Manufacturing Requirements Planning (MRP II) v českém názvu 

Plánování podnikových zdrojů 

Manufacturing Requirements Planning využívá softwarové aplikace pro 

koordinaci výrobních procesů. Jedná se převážně o plánování produktů, 

nákupu dílů, řízení zásob a také distribuci produktů  

• 1990 – Enterprise Resource Planning (ERP) v českém znění Podnikový 

informační systém pro plánování zdrojů 

Enterprise Resource Planning za použití multimodulového aplikačního 

softwaru nám slouží pro zlepšení výkonnosti a optimalizaci výkonu 

vnitřních podnikových procesů. ERP systémy často integrují 

podnikatelské činnosti v rámci funkčních oddělení. Jedná se o nákup 

náhradních dílů, řízení zásob, distribuce výrobků,  sledování a splnění 

objednávek. ERP softwarové systémy mohou zahrnovat aplikační 

moduly pro podporu marketingu, financí, účetnictví a lidských zdrojů.   
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3.2.2 Implementační strategie 

• Velký třesk 

Tato implementace nastává takzvaným velkým třeskem, kdy v předem 

určeném datu všichni zaměstnanci přechází na nový systém. 

• Postupné uvedení 

V této implementaci se na nový systém přechází postupně po menších 

krocích, a to v delší časové periodě. Může se jednat například o 

jednotlivé moduly systému, nebo přechody podle oddělení anebo 

geografického umístění jednotlivých poboček.  

• Paralelní převzetí 

Nový systém funguje paralelně se starým systémem a zaměstnanci 

postupně transformují na tento nový systém.  

Každá z těchto strategií má své výhody a nevýhody. Teorie velkého třesku je 

velice rychlá z pohledu implementace, ale postrádá zabezpečení proti selhání, které 

může nastat hned po implementaci. Počáteční úskalí při použití velkého třesku vzniká 

díky úbytku produktivity, protože vzniká potřeba naučit zaměstnance s novým 

systémem pracovat. Postupné uvedení nabízí větší zabezpečení proti problémům, které 

mohou vznikat, na úkor větší časové náročnosti a použitých zdrojů. Paralelní převzetí 

vyžaduje použití nejvíce zdrojů. K výběru vhodné implementační strategie potřebujeme 

analyzovat potřeby a zdroje organizace.  

Dvě klíčové vlastnosti k úspěšné implementaci ERP systému jsou následující: 

nejprve musíme sestavit implementační tým z koncových uživatelů, zástupců prodejců a 

IT zaměstnanců; pro redukci nepředvídatelných komplikací během projektu musí být 

všichni podílníci (investoři) do tohoto projektu od začátku zahrnuti a o všem 

informováni, zadruhé musí fungovat komunikace skrz celou organizaci. Vedení musí 

podporovat tato rozhodnutí pro transformaci a rozumět k čemu tato transformace slouží. 

Ostatní zaměstnanci by měli být informováni o této změně a mělo by jim být vysvětleno 

jak ERP ovlivní, usnadní a zefektivní jejich práci.  
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3.2.3 Distribuční modely 

 

• Řešení s instalací u klienta  

Jedná se o tradiční model, který většina ERP zákazníků stále využívá. 

V tomto případě si zakoupíte software a prodejce Vám jej poskytne 

(možnost stažení z internetu a nebo instalace z CD/DVD). Následně tento 

software naistalujete na Váš stávající server nebo individuální počítače, nebo 

potřebné uživatelské účty.  

 

• Software jako služba 

Software jako služba, neboli Software as a Service (SaaS) si představme tak, 

že firma software nekupuje, ale pouze si jej pronajímá. Tento pronajatý 

software je uživateli hostován a ten k němu přistupuje pomocí internetu.  

 

• Cloud ERP (hostován a řízen externě) 

Stejně jako u Software jako služba se jedná o pronajmutí software, ale s tím 

rozdílem že zde je pronajat i hardware. Je to druh outsourcingu, který snižuje 

prvotní náklady na nákup softwaru/hardwaru jako například u předchozí 

Distribuční metody. Díky tomuto řešení nemusí firma vlastnit žádný server a 

tudíž i starosti s ním spojené, jako jsou například různá zabezpečení 

bezpečnosti dat. Na druhou stranu zde vzniká bezpečnostní riziko dat. Přece 

jen se jedná o externí firmu a mohlo by zde dojít k úniku citlivých informací. 

Díky této hrozbě nad ztrátou kontroly nad svými daty některé firmy raději 

vlastní a spravují své vlastní data centrum.  
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Na základě informací z posudku analytické firmy Panorama Consulting jsem 

získal procentový rozsah jejich respondentů ohledně použití ERP systémů.  

 

 

Obrázek 3: Distribuční modely (zdroj: [4]) 

 

3.2.4 Rozdělení ERP pole výrobců 

 

V první úrovni (Tier I) ERP prodejců se jedná o vybranou skupinu, která 

zahrnuje pouze SAP, Oracle a Midrosoft Business Solutions / Microsoft Dynamics. 

Jedná se o nejkomplexnější a nejrobustnější ERP systémy na trhu, které používají velké 

organizace s celosvětovou působností a komplikovanou operační strukturou.  

Druhá úroveň (Tier II) ERP výrobců nabízí softwarové balíčky, které mají 

poloviční rozsah z hlediska složitosti a velikosti. Mnoho organizací si uvědomuje, že 

tyto balíčky jsou dostatečně agilní, aby uspokojily jejich specifické potřeby, ale narozdíl 

od první úrovně jsou mnohdy méně náročné na implementaci a údržbu.  

Úroveň třetí (Tier III) poskytuje celopodnikové řešení pro malé a středně velké 

organizace s málo pobočkami a relativně jednoduchou procesní strukturou. Spousty 
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řešení třetí úrovně jsou ušité na míru a proto jsou schopny nabídnout lepší funkčnost 

menší potřebou úprav než první či druhá úroveň podnikových softwarových balíčků.  

Díky informací z posudku analytické firmy Panorama Consulting jsem opět 

získal procentový rozsah jejich respondentů ohledně rozdělení ERP systémů podle 

výrobců. [4] 

 

 

 

Obrázek 4: Rozdělení ERP podle výrobců (zdroj: [4]) 

 

3.2.5 Náhled na použití ERP systémů se zaměření na produkt u středně velkých 

firem 

 

V následující matici máme vyobrazeno rozložení ERP systémů ve 4 kvadrantech. 

Jedná se o kvadranty Challengers (vyzyvatelé), Leaders (vůdci), Niche players (okrajoví 

hráči) a Visionaries (vizionáři). Na vertikální ose můžeme vidět v jaké míře ERP 

systémy splnili své vize. Na ose horizontální je zobrazena schopnost realizace – 

vlastnost systému se přizpůsobit podniku.  [5] 
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Obrázek 5 : ERP matice (zdroj: [5]) 
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3.3 Datové sklady  
 

Nejznámější definice datového skladu pochází od tzv. otce datového skladu 

Billa Inmona,  která zní následovně: Datový sklad je subjektivně orientovaný, 

integrovaný, časově variantní a nesmazatelný sběr dat s podporou rozhodování 

procesů.  

Datový sklad nám slouží jako základní zdroj informací pro Business Inteligence 

a je také srdcem ERP. Jedná se o velikou databázi  

 

3.3.1 Historie datových skladů 

 

Od roku 1980 se datový skald stal odlišným typem počítačové databáze. Byl 

vyvinut s cílem vyhovět rostoucí poptávce po řízení informací a analýz, které již 

nemohly poskytnout operační systémy. Stávající operační systémy neposkytovaly 

dostatečný rozsah informací, neměly dostatečný dotazovací výkon a měly příliš dlouhou 

odezvu. Navíc bylo zapotřebí vytváření speciálních počítačových programů,  u kterých 

byl pomalý vývoj a vysoká cena.  

Výsledkem toho všeho byl začátek vývoje nové samostatné počítačové databáze, 

která byla speciálně navržena tak, aby podporovala řízení informací a analýzy dat. Tyto 

datové sklady byly schopny sbírat data z různých zdrojů, jako jsou například sálové 

počítače, osobní počítače, kancelářský software (např. tabulky) a vše sjednotit na 

jednom místě. Díky této schopnosti sjednocování spolu s uživateli přátelskému 

zpravodajskému nástroji jsme dosáhli velkého růstu tohoto typu počítačového systému.  

Jak se technologie zlepšovala, zvyšovaly se i požadavky uživatelů. Datové 

sklady se tudíž vyvinuly v několika základních verzích. 

 

• Off-line Operační databáze 
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Datový sklad v této fázi je vyvinut jednoduše vykopírováním databáze 

operačního systému do off-line serveru, kde výpočty nezatěžují výkon 

operačního systému.  

 

• Off-line Datový sklad 

Tento datový sklad má data uložená v integrované, zpravodajsky 

orientované datové struktuře a je pravidelně aktualizován v předem 

stanoveném časovém cyklu. Obvykle to bývá denní, týdenní a nebo 

měsíční cyklus. 

 

• Real Time Datový sklad 

V této fázi je datový sklad aktualizován na základě událostí anebo 

transakcí pokaždé, když operační systém uskuteční nějakou transakci. 

Může se zde jednat například o objednávku, doručení či rezervaci zboží. 

 

• Integrovaný Datový sklad  

V tomto stádiu je datový sklad použit k generování činností a nebo 

transakcí, které jsou předány zpět do operačního systému,  který je dále 

používá v každodenních činnostech organizace. [16] 

 

3.3.2 Základní princip datového skladu  

 

Nejprve potřebujeme datové zdroje,  které budou seskupeny podle logického 

významu. Data jsou získána z různých primárních dat. Tato data jsou za pomocí ETL 

(Extraction Transformation Load, česky získání, transformování, nahrání) vyčištěna a 

upravena tak, aby poskytovala kvalitní a bezchybné údaje. Takovátoo data již vstupují 

do datového skladu, kde jsou uložena. Nyní na základě dotazů získáváme z datového 

skladu potřebné informace. Můžeme také použít například OLAP (Online Analytical 

Processing) kostky, kde můžeme zjistit různé odchylky a skryté závislosti v datech.  
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Datový sklad musí podporovat komplexní transformaci dat, musí být 

škálovatelný, musí zde existovat možnost budoucího rozšíření a měl by nám poskytovat 

co nejnižší odezvu při vyhledávání.  [6] 
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3.4 Efektivita Informačního systému 
 

Určení efektivity informačního systému není zas tak jednoduchý úkol, jak se na 

první pohled může zdát. Abychom byli schopni změřit efektivitu informačního systému, 

musíme si nejprve stanovit určitá hodnotící kritéria a pak na základě získaných dat jej 

vyhodnotit. Pro tuto problematiku nám nejlépe poslouží Metoda HOS 8. 

 

3.4.1 Metoda HOS 8 

 

Tato metoda je vyvíjena na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. 

Jedná se o ucelený pohled na informační systém podniku. Je založena na osmi oblastech, 

které jsou hodnoceny. Tyto oblasti jsou vypsány v následující tabulce.  

 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti – popis 

hardware HW – Oblast hardware zkoumá 

fyzické vybavení ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti se 

softwarem  

software SW – Tato oblast je zaměřena na 

zkoumání programového vybavení, jeho 

funkcí, snadnosti používání a ovládání.   

orgware OW – Oblast orgware zahrnuje 

doporučené pracovní postupy a pravidla pro 

provoz informačních systémů.  

peopleware PW – Tato oblast zahrnuje zkoumání 

uživatelů informačních systémů ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře 

při užívání informačních systémů a vnímání 

jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za 

cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či míru 
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jejich schopností.   

dataware DW – Zde metoda HOS 8 zkoumá 

uložená a používaná data v informačním 

systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě 

a bezpečnosti. Neklade si však za cíl hodnotit 

množství, přesnost či kvalitu dat, nýbrž jakým 

způsobem mohou být využívána a spravována  

uživatelem. 

customer (zákazníci) CU – Oblast zákazníci zkoumá co má 

informační systém zákazníkům poskytovat a 

jak je tato oblast řízena. Toto zkoumání 

zákazníků ovšem závisí na vymezení 

zkoumaného informačního systému. Může se 

jednat o zákazníky v obchodním pojetí nebo 

vnitropodnikové zákazníky používající 

výstupy ze zkoumaného informačního 

systému. Nejedná se však o zkoumání 

zákazníků se spokojeností se stavem 

informačního systému, ale způsobu řízení této 

oblasti v podniku.   

suppliers (dodavatelé) SU – V této oblasti ze zajímáme o to 

co systém vyžaduje od dodavatelů a jak je 

oblast řízena. Vymezení dodavatelů závisí na 

vymezení zkoumaného informačního systému. 

Může se jednat o dodavatele v obchodním 

pojetí nebo vnitropodnikové dodavatele 

služeb, výrobků a informací, které s těmito 

výkony souvisí.   

management IS MA – Tato oblast zkoumá řízení 

informačních systémů ve vztahu k informační 

strategii, důslednosti uplatňování stanovených 

pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. Není zde kladeno za cíl 

zkoumat oblasti znalosti managementu IS.  
Tabulka 1: Metoda HOS 8 (zdroj: [17]) 
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Tato metodika poskytuje hodnocení celku. Hodnotící škála je od jedné do pěti 

pro každou oblast a i když pouze jedna oblast získá špatné hodnocení, výsledné 

hodnocení systému bude špatné. [17] 

 

3.5 ITIL  
 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) vychází ze zkušeností 

mnoha společností na celém světě. Jedná se o jeden z mezinárodních standardů pro 

řízení IT služeb. ITIL v jednotlivých knihách popisuje procesy, které IT většinou musí 

vykonávat. 

Koncept ITIL vznikl v roce 1989 na základě rozhodnutí britské vlády, která 

usnesla, že jakost úrovně IT služeb není dostatečná. CCTA (The Central Comuter 

Comunication Agency) nyní OGC (Office of Government Commerce) dostala za úkol 

vytvoření rámce pro efektivní a finančně odpovědné užití IT zdrojů v rámci britské 

vlády a soukromého sektoru.  

První verze ITIL byla původně nazývána GITIM (Government Information 

Technlogy Ifrastructure Management) a obsahovala 31 knih. Tato verze byla v mnoha 

směrech velice odlišná od současného ITIL, ale koncepčně velmi podobná. Byla 

zaměřena na servisní podporu a doručování.  

V začátcích devadesátých let tento rámec rychle přijaly velké společnosti a 

vládní agentury. ITIL se začal masivně rozšiřovat jak ve vládních, tak i v mimovládních 

organizacích. Popularita stoupala nejen ve Velké Británii, ale po celém světě. Zároveň 

s vývojem IT technologií se vyvíjel i ITIL. 

V roce 2000 se CCTA spojila s OGC a vznikla Office for Government 

Commerce. Zároveň v tomto roce Microsoft začal používat ITIL jako základ k rozvoji 

vlastních MOF (Microsoft Operations Framework). 
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V roce 2001 byla původní verze reevidovaná a byla vypuštěna verze ITIL v.2. 

Knihy „Service Support“ a „Service Delivery“ byly rekonstruovány do stručnějších a 

lépe použitelných svazků. Nyní již obsahovala pouze 7 knih. Během následujících let se 

tato verze stala nejšíře používanou knihovnou osvědčených postupů IT managementu 

na světě. 

V roce 2007 byla vydána verze ITIL v.3. Tato verze klade větší důraz na IT 

podnikovou integraci a cyklus řízení služeb. Zde proběhla redukce na následujících 5 

knih. 

• Kniha první – Service Srategy (Strategie služeb) 

Kniha se zabývá IT Governance a popisuje procesy jako jsou například 

správa financí, správa portfolia služeb a správa požadavků. 

• Kniha druhá – Service Design (Návrh služeb) 

Zde se zaměřujeme na návrhy služeb, které dokáží uspokojit současné i 

budoucí požadavky businessu. Obsahuje správu katalogu služeb, správu kapacit, 

správu úrovně služeb, správu dostupnosti, správu kontinuity služeb, správu 

bezpečnosti financí a správu dodavatelů. 

• Kniha třetí – Service Transition (Přechod služeb) 

V tomto svazku je cílem dodat služby požadované businessem do 

produkčního prostředí. Jsou zde obsaženy procesy jako správa změn, správa 

aktiv a konfigurace, správa znalostí, plánování a podpora přechodu, správa 

propuštění a nasazení, ověření a testování služeb a vyhodnocení.  

• Kniha čtvrtá – Service Operation (Provoz služeb) 

Zde je cílem dodávat služby v požadované kvalitě. Kniha popisuje 

procesy jako jsou správa událostí, správa incidentů, správa problémů, správa 

přístupů, provádění požadavků, správa provozu IT, správa aplikací a technická 

správa. 

• Kniha pátá – Continual Service Improvement (Neustálé zlepšování služeb) 
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Tato poslední kniha se zabývá měřením služeb a vykazováním služeb.  

[7],[8] 

 

 

Obrázek 6 : ITIL V3  (zdroj: [7]) 

 

3.6 COBIT 
 

Cobit (Control Objectives of Information and Related Technoloy) je uznávaná 

mezinárodní a jedna z nejkomplexnějších metodik pro ICT Governance. Tato metodika 

je velice vhodná k provádění auditů. Bývá využit jako soubor nejlepších praktik, 

definuje řízení IT jako korelační vazbu mezi souborem požadavků (kritérií), IT zdroji a 

IT procesy (struktura IT procesů vytváří smyčku podobnou takzvaně Demingovu cyklu). 

Mezi cílovou skupinu se řadí vrcholový management, střední management, IT 

management a auditoři. Jejím základem jsou procesní přístupy k ICT a její metody jsou 

popsány v následujících čtyřech logických skupinách, neboli doménách.  
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PO Plánování a organizace – 11 procesů 

AI Akvizice a implementace – 6 procesů 

DS Dodávka a podpora – 13 procesů 

M Měření a hodnocení – 4 procesy 
Tabulka 2: COBIT procesy (zdroj: [9]) 

Každý proces se hodnotí na stupnici 0 (proces neexistuje) po 5 (proces je zcela 

optimalizován). Tyto procesy se také rozkládají na jednotlivé detailní činnosti, jejich 

vstupy a výstupy. Každý z těchto 34 procesů má navržen referenční soubor cílů (CDF – 

Kritické faktory úspěšnosti), výsledkových metrik (KGI – Key goal indicators) a 

výkonnostních metrik (KPI – Key performance indicators). 

Časový vývoj 

• 1996 – První vydání 

• 1998 – Vzrostl počet zdrojových dokumentů, revize a zejména doplnění 

množiny implementačních nástrojů 

• 2000 – Vstup nového primárního vydavatele metodiky – IT Governance 

Institute s účelem podpořit a prohloubit porozumění a přijetí principů řízení 

podnikové informatiky 

 

Základní principy 

• Orientace na business (Informační kritéria, definování cílů ICT, zdroje ICT) 

• Orientace na procesy 

• Je založen na řídícím a kontrolním systému 

• Podpora měřením (model vyzrálosti, měření výkonnosti) 

[9] 
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3.7 Business intelligence  
 

Business inteligence neboli ve zkratce BI je termín, který se zakrývá celou 

škálou softwarových aplikací, které slouží k analýze firemních surových dat a jejich 

přetváření do užitečných informací. BI obsahuje několik příbuzných aktivit zahrnující 

data mining, online analytické procesy, dotazování a zpravodajství.  

Ve firmách se BI používá ke zkvalitnění rozhodování, snížení nákladů a 

zjišťování nových příležitostí na trhu. Díky dnešním nástrojům BI se firma stává 

mnohem flexibilnější v úkolech jako jsou implementace na nové trhy a adaptace na 

kulturní změny.  

Spousta výrobců používá model SaaS (Software as a Service software jako 

služba) což znamená, že aplikace je licencována jako služba, která je pronajímaná 

uživateli. Díky tomu jsou sníženy náklady na IT infrastrukturu a počáteční investici.  

[10] 

 

3.8 Enterprise architecture (EA) 
 

EA, česky podniková architektura napomáhá k zajištění flexibility a řízení 

rozvoje podniku. Jedná se o proces, jehož cílem je propojit výpočetní a komunikační 

techniky podniku s jeho podnikovými procesy. Účel toho skloubení je maximalizace 

podpory strategického plánování na úrovni celého podniku. Podniková architektura 

poskytuje formální popis architektury organizace a jejich klíčových prvků. Tato 

architektura představuje komplexní popis organizace ve všech jejich souvislostech a 

pohledech neboli dimenzí. Jsou zde popsány všechny klíčové dimenze organizace. 

• Podnikové cíle 

• Podnikové funkce 

• Podnikové procesy 

• Organizační strukturu 
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• Data a informace 

• Software – Podnikové aplikace 

• Hardware – IT infrastruktura 

• Rozmístění – Lokaci v rámci organizace 

Z hlediska dekompozice organizace lze považovat za příbuzné tyto přístupy. 

• Organizační architektura 

• Základní systémy organizace 

• Základní části organizace 

• Organizační komponenty 

Základní rámce podnikové architektury 

• CIMOSA - Computer Integrated Manufacturing Open System 

Architecture 

• TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

• DODAF – Department of Defense Architecture Framework 

• FEA/FEAF – Federal Enterprise Architecture / Federal Enterprise 

Architecture Framework 

• 8 Omega Framework 

• PEAF (Pragmatic EA) 

• Zachman Framework 

[11], [12] 
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4 Analýza současné situace 
 

V této praktické části se zaměřím na firmu Centrum experimentálního divadla, 

příspěvková organizace – Divadlo Husa na provázku, dále jen DHNP. Tato firma sídlí 

na adrese Zelný trh 9, 602 00, Brno. Centrum experimentálního divadla (CED) je 

příspěvkovou organizací Statutárního města Brna. CED zajišťuje činnost divadelních 

souborů: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu. Jeho další aktivitou 

je Projekt CED, jež podporuje a vyhledává umělecké aktivity, organizuje divadelní 

projekty a festivaly. Tuto společnost jsem si vybral, protože jsem zde v letech 2009 až 

2011 pracoval jako správce informačních sítí a systémů. Díky této praxi mám 

dostatečné podvědomí o současném stavu informačních technologií a informačním 

systému v této firmě.  

 

4.1 Představení společnosti  
 

Centrum experimentálního divadla představuje svazek tří divadel rozvíjejících 

se vedle sebe. Divadla vytváří své vlastní hry i přetváří původně napsané scénáře. 

Každou sezónu pracují na novém projektu, který může zahrnovat i více různých her na 

různá témata. Dále divadla hostují české i zahraniční soubory a vytváří prostory pro 

mezinárodní i místní festivaly. Jedná se o divadelní tvorbu s aktivním rozvojem a 

širokým kulturním prostorem. 

Centrum experimentálního divadla zastřešuje projekty všech druhů umění. Jedná 

se například o alternativní kultury, projekty výzkumné v oblasti kulturních tradic, 

projekty filozofické, antropologické, umělecko-sociálně historické a také projekty 

vzdělávací na okrajích humanitních věd. V těchto projektech hledá jejich příbuznosti, 

spojení a přesahy.  

Toto brněnské, československé a středoevropské kulturní centrum se vždy 

snažilo působit dvěma směry. Vždy chtělo vyzařovat a také i absorbovat. 
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Experimentální variace by se zde měly představovat československé veřejnosti, Evropě 

a světu.  

 

4.2 Historie společnosti 
 

Idea Centra experimentálního divadla vznikla v roce 1986 jako dramaturgický 

projekt Divadla na provázku. Postupem času k tomuto projektu bylo přizváno i 

HaDivadlo. Jednalo se pouze o teoretickou úvahu, protože šance že by tento projekt byl 

uskutečněn, byla v období komunistické totality neproveditelná.  

Změna společnosti v roce 1989 poskytla nové příležitosti i možnosti pro tento 

projekt. Hned v počátku roku 1990 bylo Centrum experimentálního divadla vyhlášeno a 

obě divadla tak pojmenovala svoje spojení jako svazek Zemského (dnes Národního) 

divadla v Brně. Tento svazek zahájil svoji činnost především na poli zahraničních 

vztahů.  

Jako samostatná organizace zřizovaná městem Brnem pak bylo uvedeno 

v skutečnost k 1.1.1992. Od této chvíle začal působit CED v budově Domu pánů 

z Fanalu na Zeleném trhu 9 v Brně. Mimo divadelní činnost souborů rozvíjí i další 

aktivitu – Projekt CED. Jedná se o třetí umělecký projekt stojící vedle Divadla Husa na 

provázku a HaDivadla.  

Doposud se daří realizovat hlavní cíle, které si CED předsevzal při svém vzniku. 

Oba divadelní soubory nejen rozvíjí svůj program, ale vstupují i do nových pokusů 

dramaturgických i formálních. Ve své "samostatné" činnosti - Projektu CED se 

každoročně realizuje mnoho různorodých kulturních a divadelních akcí. Dále umělecké 

výstavy a Projekt CED doplňují divadelní činnost obou divadelních souborů. 

V roce 2005 se statutární součástí Centra experimentálního divadla stalo 

Divadlo U stolu, které realizuje svoji činnost na Sklepní scéně v rámci Projektu CED. 

[13] 
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4.3 Podnikové procesy 
Ve firmě je spousta procesů, které přesahují rámce mé práce, proto zde budou 

popsány pouze hlavní a relevantní procesy. 

 

4.3.1 Registrace zákazníka na pokladně 

Uživatelé se budou moci zaregistrovat u personálu v divadle. Při vyplňování této 

registrace bude uživatel povinen vyplnit údaje jako: Jméno, Příjmení, Datum narození, 

Adresa, Kontaktní telefon a Kontaktní email. 

 

4.3.2 Rezervace 

V tomto procesu bude probíhat online a zároveň off-line rezervační systém, který 

bude napojený na podnikovou databázi. Uživatelům bude vytvořen uživatelský účet 

anebo bude možná volba bez vytvoření tohoto účtu. Možnost vytvoření tohoto účtu 

bude buď na recepci anebo přímo online na internetu. Tito uživatelé si budou schopni 

následně vytvářet vlastní rezervace na veškerá představení a zjišťovat obsazenost 

jednotlivých představení. Pro zaměstnance zde bude také možnost vstupovat do tohoto 

procesu a zapisovat telefonické a nebo osobní rezervace, nebo již vytvořené rušit.  

 

4.3.3 Docházkový systém - zaměstnanci 

V tomto procesu bude možno vytvářet a editovat seznam zaměstnanců. Každý 

zaměstnanec bude zaregistrován do tohoto systému a na základě čipových karet anebo 

klíčenek bude vstupovat a opouštět prostory divadla. V případě ztráty čipového zařízení 

bude moci oprávněná osoba vstoupit do účtu a přiřadit nový přístupový kód z nového 

čipu jako náhradu za ztracený. Tento systém bude na základě přístupových údajů 

registrovat docházku všech zaměstnanců. 
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4.3.4 Kiosek 

V tomto procesu bude vytvářena databáze všech produktů, která jsou na prodejně, 

budou zde také exspirace produktů a systém bude automaticky zobrazovat výzvy na 

blížící se konec exspirací jednotlivých produktů. 

 

4.3.5 Vkládání představení do systému 

Tento proces bude sloužit pro vkládání nových představení do systému. 

Oprávněná osoba bude vyzvána k vložení názvu hry, jména režiséra, jména scénáristy, 

jmen herců, popisu hry, ceny vstupného (plná, snížená), délky představení, místa a 

datumu konání a popisu hry.  

 

4.3.6 Předplatné (abonentní cykly, permanentky) 

Předplatné slouží pro vkládání nových předplatných do systému. Oprávněná 

osoba bude vyzvána k vložení názvu předplatného, doby trvání předplatného a popisu 

předplatného. 

 

4.3.7 Administrace a nastavení 

Proces administrace a nastavení slouží ke správě a nastavení systému. Na 

základě tohoto procesu mohou pouze oprávněné osoby editovat nastavení systému. 

 

4.3.8 Adresář 

Proces adresář slouží k vytváření sdíleného adresáře. Uživatel je povinen zadat 

Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresu, Kontaktní telefon a Kontaktní email. 

Adresář je automaticky vytvářen s novou rezervací. 
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4.3.9 Pokladna 

V procesu Pokladna dochází k generaci a tisku nových vstupenek na představení. 

Zároveň tento proces hlídá počet volných míst.  

 

4.3.10 Objednávky 

Objednávky je možné provádět pouze telefonicky anebo emailem. Bohužel  se 

veškeré informace musí manuálně zadávat do systému pracovníkem firmy, tudíž se 

nejedná o automatizovaný proces. 

 

4.4 Ekonomické zhodnocení 
 

V Brně existuje Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace, ten  se 

zaměřuje na strategický cíl - dosáhnout vyšší atraktivity života ve městě. 

Rozsah financování divadelní sféry městem je v Brně oproti jiným městům 

České republiky vysoký a přispívá k dlouhodobé kvalitní a stabilní produkci stálic 

brněnské divadelní scény. Tuto scénu na poli veřejných institucí tvoří Národní divadlo 

Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla a Divadlo Radost. 

Dlouholetá tradice charakterizuje Brněnská divadla u některých sahajících do 19. 

století. Okolnosti 2. poloviny 20. století spojené s opozicí intelektuální elity města vůči 

komunistickému režimu stály za zrodem jedinečného fenoménu Divadla Husa na 

provázku. Význam divadelního segmentu brněnské kultury dokládají také základní 

statistické údaje: ročně tato divadla v souhrnu uskuteční měsíčně necelých 200 

představení na svých domovských scénách, jiných místech v ČR a v zahraničí. Jejich 

měsíční návštěvnost dosahuje téměř 70 500 diváků. Vybavení městských divadelních 

institucí infrastrukturou je na velmi dobré úrovni – rozsáhlé investice v uplynulých 

letech směřovaly do většiny z nich. [14] , [15] 
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Pro příklad - následující tabulka zobrazuje základní výkonnostní ukazatele 

divadel zřizovaných městem Brnem - stav k 31.12.2009 

 

Tabulka 3: Porovnání brněnských divadel  (zdroj:[14]) 

  

Ukazatel/Rok 
Národní 

divadlo Brno 

Městské 

divadlo Brno 

Centrum 

experimentálního 

divadla 

Divadlo Radost 

% soběstačnosti 

(sníženo o celkové 

zaúčtované roční 

odpisy) 

20,6 34,5 20,2 23,3 

Počet premiér 24 10 
16 (+ 1 

Projektu CED) 
4 

Přepočtený stav 

úvazků 
628,14 389,00 88,25 46 
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4.4.1 PEST analýza 

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological 

analysis neboli česky - analýza politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů. Jedná se o součást strategického managementu, která se 

provádí obvykle tehdy, když se společnost rozhoduje nad svým dlouhodobým 

strategickým záměrem, nebo když plánuje realizovat nějaký velký projekt. 

 

4.4.1.1 Právní faktory 

Kultura v České republice patří k sektorům, které jsou velice závislé na 

finančních dotacích státu, měst a Evropské unii. Český stát přímo a zásadně ovlivňuje 

kulturní politiku a celkovou dotační politiku vůči nestátnímu sektoru. Dotační politika 

je klíčová pro činnosti i rozvoj divadel. V současné době ministerstvo kultury 

připravuje novou kulturní politiku proti které se některé politické strany bouří. Jedná se 

například o petici „Zachraňte kulturu 2013“, která reaguje na značné snížení rozpočtu 

Ministerstva kultury na projekty tzv. živé kultury a na neustálé snižování finančních 

prostředků na českou kulturu ze strany současné vlády. 

Díky dlouhodobému nedostatku státních a veřejných finančních prostředků je 

realizace účinné kulturní politiky zásadně limitována.  

Od nového roku také zasáhlo do výdajů jednoprocentní zvýšení DPH vůči všem 

kulturním institucím. Toto zvýšení nejvíce postihlo provozní náklady.  

 

4.4.1.2 Ekonomické faktory 

Vývoj HDP v roce 2012 vypadal tak, že klesal ve všech čtvrtletích, a to jak v 

meziročním srovnání, tak i mezi čtvrtletním. Ekonomická recese se v průběhu roku 

postupně mírně prohlubovala. K hlavním příčinám vývoje přispěla nepříznivá klesající 

tuzemská poptávka jak domácností po zboží a službách pro konečnou spotřebu, tak 

investorů po fixním kapitálu. Zahraniční obchod České republiky již nebyl schopen i 

přes zvyšující se aktivní saldo, vývoj domácí poptávky kompenzovat. V běžných 
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cenách byl v loňském roce v tuzemské ekonomice vytvořen HDP, který byl vyčíslený 

na 3 844 mld. Kč. Tato částka byla pouze o 0,1 % větší než v roce 2011. Deflátor HDP, 

který vyjadřuje změnu úhrnné cenové hladiny, se zvýšil meziročně o 1,3 %.  

 

 

Obrázek 7: HDP 2013, vývoj hdp v ČR (zdroj: [18]) 

 

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, která zahrnuje zaměstnance a 

samostatně podnikající osoby, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 

0,4 % na 5 092 tisíc osob. Osob samostatně podnikajících přibylo 21 tisíc na 956 tisíc, 

průměrný počet zaměstnanců (4 136 tisíc) se skoro nezměnil. Odpracováno však bylo 

celkem o 1,2 % méně hodin. [18] 

V následujícím grafu jsou zobrazeny hodnoty vývoje inflace Míra inflace je 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti 

předchozích měsíců. [19] 
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Obrázek 8: Vývoj inflace v ČR (zdroj [19]) 

 

4.4.1.3 Společenské faktory  

Česká republika leží ve středu Evropy a má přibližně 10,5 milionů obyvatel. 

Podle fakt, která jsou zobrazena v následující tabulce, si můžeme všimnout, že zájem o 

kulturu, i když v malých číslech, se pomalu vrací k podobným číslům, jako tomu bylo 

v 80-ých letech. Tento znak je pozitivní a tato tendence může kladně ovlivnit divadelní 

soubory.  

 

Ukazatel/Rok	   1980	   1985	   1995	   2000	  
Počet	  divadel	  (bez	  stagion)	   44	   43	   47	   119	  
Počet	  stálých	  scén	   61	   61	   75	   121	  
Počet	  sedadel	  stálých	  scén	   27	  970	   27	  249	   29	  063	   30	  223	  
Počet	  sedadel	  na	  1	  tis.	  obyv.	   2,71	   2,64	   2,80	   2,94	  
Počet	  návštěvníků	  v	  tis.	   6	  863	   6	  794	   5	  834	   4	  589	  
Počet	  návštěvníků	  na	  1	  tis.	  
obyv.	   665	   657	   563	   418	  

Počet	  návštěvníků	  na	  1	  sedadlo	   245	   249	   201	   152	  
Počet	  představení	  v	  ČR	   x	   x	   x	   21	  997	  
Ukazatel/Rok	   2005	   2010	   2012	  

	  Počet	  divadel	  (bez	  stagion)	   121	   151	   145	  
	  Počet	  stálých	  scén	   143	   160	   167	  
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Počet	  sedadel	  stálých	  scén	   34	  863	   36	  648	   37	  255	  
	  Počet	  sedadel	  na	  1	  tis.	  obyv.	   3,41	   3,48	   3,55	  
	  Počet	  návštěvníků	  v	  tis.	   4	  976	   5	  805	  	   5	  505	  
	  Počet	  návštěvníků	  na	  1	  tis.	  

obyv.	   486	   552	   525	  

	  Počet	  návštěvníků	  na	  1	  sedadlo	   143	   158	   148	  
	  Počet	  představení	  v	  ČR	   24	  563	   26	  883	   26	  678	  
	  Tabulka 4: Zájem o kulturu (zdroj: [20]) 

 

4.4.1.4 Technologické faktory 

Z technologického hlediska nejsou česká divadla tak vybavena jako některá 

zahraniční, ale naštěstí tento faktor není v žádném případě stěžejní a nijak zvláštně 

neovlivňuje výkony herců a celkový dojem z představení.   
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4.4.2 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

• Velký variace představení 

• Umělecké galerie 

• Držení Českého lva 

• Dobrá cenová politika 

• Atraktivní lokace 

• Pořádání festivalů 

Slabé stránky 

• Závislost na dotacích a příspěvcích 

• Malý zájem o kulturu z pohledu 

spotřebitele 

• Nedostatečný marketing 

• Nedostatek financí 

• Chybějící čtecí zařízení pro zahraniční 

diváky 

• Nepřehledné internetové stránky a 

nedostatečná podpora cizích jazyků 

Příležitosti 

• Uspokojení zahraničních klientů 

cizojazyčnými představeními  

• Vytvoření nových a atraktivních 

internetových stránek 

• Vylepšení marketingu a nalákání 

nových diváků 

• Odlišení se od konkurence 

Hrozby 

• Pokles poptávky 

• Snížení dotací a příspěvků 

• Odchod kvalitních a žádaných herců 

• Zvýšení daně z přidané hodnoty 

• Vstup nové konkurence 

Tabulka 5: SWOT analýza (zdroj: vlastní) 

 

4.4.2.1 Silné stránky 

K silným stránkám společnosti CED patří jejich veliká variace představení. 

Jelikož se nejedná pouze o jedno, ale o tři, a to experimentální divadla, vzniká zde 

mnohem větší prostor pro kreativitu a uměleckou tvorbu. Mimo jiné zde vznikají různé 

projekty jako například Čapkovský projekt a soutěže, jako jsou Cena Konstantina 

Trepleva, o nejlepší dramatický text roku. 

CED také provozuje Galerii Katakomby, a to již od roku 1992. Výstavy 

pořádané v podzemní Galerii Katakomby je možné navštěvovat velmi často, protože 

jsou zde skoro každý měsíc nové exhibice. Výstavní koncepce Galerie Katakomby je 
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otevřena širokému spektru výtvarných pohledů na svět. Prezentují se zde jak jednotlivci, 

tak i skupiny. Výstavní prostor je poskytnut nejenom známým umělcům, ale i 

výtvarníkům mladým a nadějným a širší veřejnosti neznámým. Pořádají se zde také 

výstavy s charitativní či jinou společensky závažnou náplní. 

Další silnou stránku je, že hlavní režisér Vladimír Morávek získal cenu Český 

lev za nejlepší režii a nejlepší scénář. 

Nedílnou součástí silných stránek je i strategická lokace DHNP. Nachází se 

přímo v centru na Zelném trhu a je nedílnou součástí Brna. 

K dalšímu zatraktivnění divadla přispívá pořádání festivalů jako je například 

Slavnost masek. 

.  

4.4.2.2 Slabé stránky 

CED každý rok bojuje s rozpočtem a je velice závislé na státních dotacích, které 

představují hlavní zdroj financí.  

Bohužel zájem obyvatelů České republiky o kulturu není tak velký, jak by si 

divadla přála. V nynější době internetu a přesycenosti televizních programů spousta 

obyvatelstva dává přednost domácímu pohodlí před společenským kulturním životem.  

Co se týká otázky marketingu, tak je podle mého názoru nedostatečný. Je to opět 

otázka peněz a ve firmě jsou upřednostňovány jiné aktivity než silný a účinný 

marketing. 

Jako další slabou stránku vidím absenci čtecího zařízení titulků. Díky tomuto 

zařízení by divadlo mohli navštěvovat i ne česky mluvící diváci. Zajisté i teď mohou 

představení navštěvovat, ale čtecí zařízení by jim tento požitek zpříjemnilo. Čtecí 

zařízení by mohlo fungovat i naopak, a to tak ,že by zde mohly být hrány některé hry 

v původním změní s českými titulky. 

Internetové stránky jsou dalším kamenem úrazu. Jsou velice náročné co se týká 

internetového připojení, jsou nepřehledné a špatně kompatibilní. Na internetových 
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stránkách je sice možnost výběru anglického i francouzského jazyka, ale rozevře se 

pouze neaktualizované okno s historií a potenciální zákazník se nic o aktuálních 

představeních nedozví.  

 

4.4.2.3 Příležitosti 

Jak již bylo zmíněno, divadlo by mohlo připravit cizojazyčné hry a oslovit 

mezinárodní společnosti, kterých je v brně několik.  

Protože divadelní hry patří k základnímu vzdělání, doporučil bych v rámci 

marketingu vytvořit zajímavé nabídky pro základní a střední školy. Tyto nabídky bych 

dále distribuoval po místních a nedaleko vzdálených školách. Díky takovému 

marketingu by si divadlo mohlo získat a vychovat nové diváky.  

Jako další příležitost bych viděl vytvoření nových a přehledných internetových 

stránek. Nyní by již veškeré informace a poutače byly v několika jazykových verzích a 

ne jak je tomu nyní.  

Na základě faktu, že se jedná o experimentální divadlo, jsou příležitosti v tvorbě 

téměř neomezené a divadlo si může dovolit se ještě více odlišit od ostatních.  

 

4.4.2.4 Hrozby 

Finanční krize, která proběhla v roce 2010, ovlivnila také poptávku po kultuře. 

Poptávka se pomalu zlepšuje, ale další krize by mohla vyvolat nové potíže.  

Stále nové škrty ve státním rozpočtu vedou ke snižování dotací a příspěvků na 

kulturu, které jsou pro divadla jako je CED stěžejními zdroji financí. Kdyby dotace 

nebyly dostatečné, musel by se provoz divadla omezit a v nejhorším případě i zrušit. 

Jako další riziko hrozí zvyšování DPH. I jednoprocentní nárůst může ohrozit 

chod divadla. Musely by proběhnout některé interní škrty a mohla by se tím snížit 

kvalita představení.  
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Platy herců příliš neodpovídají odvedené práci a je zde nebezpečí, že díky 

nízkým platům by mohli někteří kvalitní herci opustit soubor.  

 

4.4.3 Porterova analýza pěti sil 

Jelikož SWOT analýza může být v nějakých směrech zavádějící, byla 

vymyšlena Porterova analýza pěti sil. Je rozdělena na pět hlavních oblastí, které mohou 

ovlivnit firmu. Stupnice hodnocení bude rozdělena od jedné do pěti, přičemž jedna bude 

znamenat nejvyšší stupeň důležitosti a pět nejnižší stupeň důležitosti pro firmu. 

 

4.4.3.1 Konkurenční rivalita 

Mezi hlavní konkurenty v Brně patří Městské divadlo Brno, Národní divadlo 

Brno a divadlo Radost. Centrum Experimentálního Divadla se odlišuje v mnoha 

směrech. Jedním z nich je jejich experimentální forma, což znamená, že si mohou 

dovolit hry upravit podle svých představ. Mnohdy také se snaží diváky vtáhnout do hry 

nejenom v myšlenkách, ale také fyzicky. Praxe v CED je taková, že herci mnohdy chodí 

mezi diváky, zvou je na scénu a posílají některé rekvizity mezi ně. Díky této interakci 

se mohou i diváci stát herci. Po některých představení bylo využito pódium pro taneční 

zábavu s živou hudbou, která následovala téměř okamžitě po odehraném představení. 

Díky své unikátnosti bude výsledná známka 2. 

 

4.4.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je vždy reálná, ale velice málo 

pravděpodobná. Na základě mého výzkumu se žádné nové divadlo v Brně neplánuje 

otevřít. Jedním z důvodů může být i finanční náročnost otevření nového divadla. Jelikož 

se jedná o téměř nevýdělečnou činnost, pochybuji, že by se našel nějaký investor, který 

by se do takového projektu pouštěl. Jedná se pouze o můj osobní názor a výsledná 

známka bude 1. 

 



 51 

4.4.3.3 Hrozba vzniku substitutů 

Jako nepřímý substitut můžeme brát v potaz kinematografii. Momentálně se 

v centru Brna vyskytují čtyři kina. Jedná se o Kino Lucerna, Kino Art, Kino Scala a 

Cinema City Velký Špalíček. Jedná se o nepřímou konkurenci, jelikož divadelní scéna 

je v hodně směrech velice odlišná. Ceny vstupenek na představení do kina jsou téměř 

srovnatelné, jen o pár desítek korun levnější, což není zas tak velký rozdíl. Díky nynější 

nestabilní ekonomice bych se přesto této hrozby obával a výsledná známka bude 3. 

 

4.4.3.4 Síla odběratelů 

Bohužel s ne příliš velkým zájmem odběratelů o kulturu zde hrozba existuje. 

Nejedná se ani tak o cenu, ale o celkový zájem o kulturu, který je podle mě velice malý, 

a to i ve srovnání se zahraničím. Díky tomuto nezájmu by si organizace měla uvědomit 

potřebu marketingu a jeho vlivu na odběratelé. Přece jen by kultura měla patřit 

k modernímu životu a být jeho nedílnou součástí. Zde je výsledná známka 3. 

 

4.4.3.5 Síla dodavatelů 

Mezi dodavatelé bych zde zařadil jak scénáristy, režiséry, herce, tak i techniky a 

vůbec veškerý personál, který se stará o fungování divadla jako takového. Jelikož je 

divadlo na těchto dodavatelích přímo závislé, hodnotil bych tuto hrozbu známkou 4. 
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4.5 Softwarové vybavení firmy 
Softwarové vybavení v CED je velice rozmanité a to jak do počtu různého 

různých variací verzí, tak i výrobců software. Díky nedostatku financí i freewarové 

softwary zde nachází své využití.  

 

4.5.1 Operační systém 

K nedílné součásti softwarového vybavení organizace CED patří operační 

systémy, které jsou nainstalovány na všech pracovních stanicích. Ve většině případů se 

jedná o operační systém Windows XP, dále Windows ME, Windows 7, Windows server 

2003 a MAC OS X Snow Leopard. Díky nízkému rozpočtu na IT je velice pomalé 

postupné nahrazování starších verzí OS  

 

4.5.2 Kancelářský balík 

Jako kancelářské balíky jsou převážně používány bezplatné produkty 

OpenOffice Apache. Na některých stanicí jsou nainstalovány produkty od firmy 

Microsoft, jedná se o Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2010 a Microsoft Office 

2003 for MAC. Nejčastěji jsou využívány produkty Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook a také Apache OpenOffice Writer, Apache 

OpenOffice Calc, Apache OpenOffice Impress. 

 

4.5.3 Komunikační software  

Mezi hlavní komunikační software patří Mozilla ThunderBird. Opět se jedná o 

freewarový software který slouží jako emailová aplikace. Mezi další emailové aplikace 

se řadí již zmíněný Microsoft Outlook a Mail od firmy Apple.  

Jako interní komunikátor firma využívá neplacený Voip (Voice over IP) 

komunikátor Skype, který nyní poměrně nově vlastní firma Microsoft. 
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4.5.4 Účetní software 

Jako účetní program využívá CED software od firmy OKsystem a jedná se o 

OKmzdy. Tento produkt je program pro kompletní zpracování mzdové agendy. Je 

koncipován tak, aby efektivně pracoval v podniku s mnoha stovkami zaměstnanců a 

vyplatil se i soukromému podnikateli s několika zaměstnanci bez mzdové účtárny. 

 

4.5.5 Video a audio střižna 

Pro střih videa a zvuku CED využívá převážně software firem Sony a Apple. 

Přesně se jedná o Sony Vegas, Apple iMovie a GarageBand. Díky tomuto software je 

CED schopen vytvářet potřebné materiály k vystoupení a k prezentaci na internetu. 

Tento software je velkým pomocníkem při práci s videozáznamy z představení, 

připravování efektů pro představení a vytváření reklamních spotů.  

 

4.5.6 Grafický software 

CED si navrhuje a vytváří vlastní plakáty a rekvizity. Tudíž nepoužívá externí 

firmu a na zpracování grafiky používá dva různé grafické softwary. Prvním je Adobe 

Photoshop a druhým je Corel Draw. Jedná se o podobný software, ale každý se trochu 

jinak ovládá. Adobe Photoshop se používá v Divadle husa na provázku a Corel Draw se 

používá v HaDivadle.   

 

4.5.7 Právní software 

Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky o používání datových 

schránek se CED rozhodl pro použití softwaru firmy ATLAS Consulting. Zároveň 

s tímto software používá modul s názvem Codexis, který pokrývá problematiku národní 

legislativy a legislativy EU. Tento balíček obsahuje legislativu České republiky, 

legislativu Evropské Unie, judikaturu České republiky a judikaturu Evropského 

soudního dvora. 
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4.5.8 Informační systém 

Jako hlavní informační systém CED používá software s názvem vstupenky. 

Tento OS slouží jako vstupenkový a rezervační systém. Jeho jádro je nainstalované na 

hlavním a jediném serveru v centrále CED. Jednotlivé stanice mají nainstalované pouze 

aplikace, které k tomuto serveru přistupují přes počítačovou síť. Jelikož se nejedná 

pouze a jedinou infrastrukturu, jsou jednotlivé budovu propojeny pomocí VPN (Virtual 

Private Network) kanálu. Systém vstupenky byl vytvořen jako černá schránka před 

několika lety a jakákoliv editace je zde nemožná. Jedná se totiž a tzv. černou schránku a 

původní programátor tento systém vytvořil pouze jako dočasné řešení, které je již 

v nynější době nedostačující a jakékoliv updaty nejsou možné. Původní programátor již 

nespolupracuje se společností CED. Díky softwaru vstupenky je možné rezervovat a 

tisknout vstupenky. Systém neposkytuje skoro žádná statistická data a je velice prostý 

ve smyslu funkcí.  
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4.6 Analýza informačního systému pomocí metody HOS 8 
Analýza IS pomocí metody HOS 8 byla provedena na základě dotazníku, který 

byl vyplněn manažerem projektu CED Ondřejem Navrátilem, kterému bych chtěl 

poděkovat za jeho čas a ochotu. Analýze byla poskytnuta přes internet na adrese 

http://web.zefis.cz/. Obsahem této analýzy jsou i návrhy na zlepšení určitých částí.  

 

4.6.1 Posouzení jednotlivých oblastí 

 

Obrázek 9: Analýza HOS 8 (zdroj: [21]) 
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4.6.2 Celková úroveň informačního systému 

 

 

Obrázek 10: Analýza HOS 8 celková analýza systému (zdroj: [21]) 

 

4.6.3 Doporučený stav 

 

Doporučený stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným 

osmiúhlelníkem v grafu. 

Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna růžovou oblastí v grafu. 
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Obrázek 11: Analýza HOS 8 doporučená úroveň systému (zdroj: [21]) 

 

 

 

4.6.4 Vyhodnocení 

Váš systém se rovná doporučenému stavu.  
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4.7 Shrnutí analýzy za pomocí nástroje Zefis 
 

4.7.1 Jaký informační systém je použit 

 

V této subkapitole se posuzuje, jak je informační systém, který používáte, velký. 

Velikost systémů by měla být v souladu s velikostí firmy. 

 

4.7.1.1 Shrnutí a doporučení 

 

• Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy 

• Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

• Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

rychlost odezvy/ zpracování  

• Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění 

respondentů pravděpodobně uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  

 

Předchozí analýza přinesla uspokojivé výsledky ohledně velikosti a stáří 

informačního systému. Bohužel jeho největší slabinou je rychlost odezvy a zpracování.  
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4.7.2 Úroveň podpory 

Úroveň podpory posuzuje, jakou podporu v práci s informačním systémem mají 

Vaši pracovníci. Jde o důležitý faktor efektivního využívání informačních systémů. Při 

špatné úrovni podpory se snižuje efektivita užití. Výsledky jsou opět porovnány s úrovní 

podpory ve vybraných firmách. 

 

4.7.2.1 Shrnutí a doporučení 

• Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních 

srovnávaných firem. 

• Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je horší, než 

by pracovníci potřebovali vzhledem k důležitosti informačního systému 

pro jejich práci 

• Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány 

pomaleji než u ostatních firem. 

• Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních 

srovnávaných firem. 

 

Předchozí shrnutí jasně ukazuje na to, že doba opravy chyb je mnohem horší než 

jsou potřeby pracovníků, ale z druhé stránky pohledu je jejich spokojenost se službami 

uspokojivá, tudíž to není příliš závažný problém.  
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4.7.3 Efektivnost informačního systému 

Tato kapitola zkoumá, jak jsou Vaše informační systémy efektivní, zda jsou 

vynaložené prostředky adekvátní výsledku a v jakých oblastech by mohl informační 

systém Vašim pracovníkům více pomáhat. 

 

4.7.3.1 Shrnutí a doporučení 

• Vaši pracovníci vnímají Váš informačním systémem jako nezbytný pro 

jejich práci méně než pracovníci ostatní firem. To může indikovat málo 

efektivní informační systém nebo skupina Vašich hodnocených 

pracovníků je jiná než u zkoumaných firem. 

• 81 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, že by jim informační 

systém mohl více pomáhat v jejich práci. To je více, než u pracovníků 

srovnávaných firem. Může to indikovat nižší efektivnost Vašeho 

informačního systému. 

• 36 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na 

informační systém, to je méně , než u pracovníků srovnávaných firem. 

Může to způsobovat nižší efektivnost Vašeho informačního systému. 

• 80 procent Vašich pracovníků, kteří absolvovali školení, uvádí, že pro ně 

mělo přínos. U pracovníků ostatních firem je to 89 procent. 

• 72 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. 

To je více než u pracovníků srovnávaných firem. 

 

Z předcházející analýzy je patrné, že informační systém neposkytuje 

dostatečnou službu a jeho obnova či přechod na jiný a lepší informační systém by byla 

přínosem. Po tomto přechodu by bylo nezbytné pracovníky vyškolit a poskytnout jim 

dostatečnou podporu. 
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4.7.4 Chápání informačních systémů jako služby 

Tato kapitola zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou informační systém jako 

službu, podpůrný proces své práce, nebo jako integrální součást svých procesů. Toto 

chápání je důležité pro úvahy o možném outsourcingu informačního systému, jeho části 

či podpory pracovníků. 

 

4.7.4.1 Shrnutí a doporučení 

 

• Pracovníci Vaši firmy vnímají informační systém jako službu více než 

pracovníci ostatních firem. Dovedli by si představit možnost 

outsourcingu informačního systému (zajištění jinou organizací). 

• 100 procent pracovníků Vaší firmy, kteří mají zkušenosti s 

outsourcingem nebo externím zajištěním nějaké služby, má s ním 

pozitivní zkušenost. 

• 71 procent pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s 

outsourcingem nebo externím zajištěním nějaké služby, s ním má 

pozitivní zkušenosti. 

 

Na základě výsledků je patrné, že uživatelé vnímají IS jako službu, která by 

mohla být poskytována externí organizací, tudíž pomocí outsourcingu. Díky pozitivním 

zkušenostem by tento přechod nemusel být nijak obávaným elementem. [21] 
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5 Vlastní návrhy řešení 
 

Z výsledků analýzy Zefis vyplynulo, že většina pracovníků není spokojena 

s nynější podobou informačního systému a že vhodný informační systém by zefektivnil 

pracovní výkon.  Analýza prokázala, že většina pracovníků nebyla zaškolena na práci s 

IS, postrádá podpory IS a že veškeré instalace a aktualizace trvají příliš mnoho času (2-

5 dnů). Většina respondentů také odpověděla, že IS by mohl více pomáhat pracovníkům 

a tím i zlepšit firemní procesy. Cílem mého návrhu by měl být IS který by všeobecně 

urychlil procesy ve firmě, usnadnil podporu, přinesl nové informace a procesy, které by 

celkově vylepšily chod firmy.  

 

5.1 Oprava stávajícího systému 
Stávající systém je nevyhovující a jakákoliv oprava je díky uzavřené struktuře 

systému nemožná. Jedná se o tzv. black box (černá skříňka) a přístup ke kódu programu 

není možný. Původní programátor, kterému tato zakázka byla zadána, již nepracuje 

v tomto odvětví a odmítá jakoukoliv manipulaci s tímto systémem.  

 

5.2 Vytvoření vlastního systému 
Vytvoření vlastního nového informačního systému je jedna z možných cest, 

kterou se CED může vydat. Bohužel díky nízkému rozpočtu na informační technologie 

ve firmě je tato varianta nereálná vzhledem ke své vysoké pořizovací cenně.  

 

5.3 Výběr nového systému 
Na základě faktů, která zde byla probrána se jako nejvhodnější varianta hodí 

výběr nového a již hotového informačního systému.  
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5.3.1 Základní výběrová kritéria stanovena firmou CED 

Seznam základních požadavků které musí nový IS splňovat stanoven firmou 

CED je následující. 

• Cena systému nesmí přesáhnout 110 000 Kč 

• Česká lokalizace 

• Doba implementace do 30ti dnů 

• Jednoduchost ovládání 

• Možnost vlastní správy systému 

• Možnost vytváření online rezervací 

• Možnost využití stávající počítačové architektury 

• Podpora účetnictví 

• Podpora stávajících činností systému 

• Podpora VPN přenosu (propojení s dalšími pobočkami) 

Na základě těchto parametrů byl proveden průzkum trhu a jak ukazuje tabulka, 

jeví se jako nejvhodnější firma Perfect System. 

Položka/Název	  společnosti	  
Perfect 
System  Greep	   Artio	  

ARIS	  
PPM	  

Cena	  systému	  nesmí	  přesáhnout	  110	  000	  Kč	   ano	   ano	   ano	   ne	  
Česká	  lokalizace	   ano	   ano	   ano	   ano	  
Doba	  implementace	  do	  30ti	  dnů	   ano	   ano	   ano	   ne	  
Jednoduchost	  ovládání	   ano	   ano	   ano	   ano	  
Možnost	  vlastní	  zprávy	  systému	   ano	   ne	   ne	   ano	  
Možnost	  vytváření	  online	  rezervací	   ano	   ano	   ano	   ano	  
Možnost	  využití	  stávající	  počítačové	  
architektury	   ano	   ano	   ne	   ne	  
Podpopra	  účetnictví	   ano	   ano	   ne	   ano	  
Podpora	  stávajících	  činností	  systému	   ano	   ne	   ne	   ano	  
Podpora	  VPN	  přenosu	  (propojení	  s	  dalšími	  
pobočkami)	   ano	   ano	   ano	   ano	  

Tabulka 6: Výběr vhodné firmy (zdroj: vlastní) 

 

Nyní již záleží pouze na tom, kterou možnost zvolit. V této práci se budu 

rozhodovat, zda využít SaaS řešení anebo tradiční technologii instalované aplikace 

přímo na operační systém Windows.  
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5.3.2 Software as a Service 

 

SaaS představuje obrovskou výhodu v tom, že zde není potřeba instalace 

jakéhokoliv severu a vše funguje přes webové rozhraní.  

 

Výherní firma Perfect System poskytuje produkt eColosseum. Jedná se o zcela 

nový a unikátní rezervační systém postavený výhradně na webové technologii. Moduly 

tohoto sytému je možné spouštět v jakékoliv internetovém prohlížeči a on-line prodej 

vstupenek je možné realizovat bez nutnosti instalovat jakýkoli software. Jednotlivé 

moduly eColosseum lze až na výjimky kombinovat s moduly Colosseum Classic. 

Standardní instalaci Colosseum Classic lze rozšířit o modul eColosseum Portal a tím 

vytvořit moderní a přehledné webové stránky s firemní nabídkou. 

Systém eColosseum obsahuej následující moduly: 

• eColosseum Portal – Tento modul slouží k vytvoření webových stránek s 

kompletní a přehlednou nabídkou firemních představení. Podporuje 

nejnovější technologie a trendy v oblasti webdesignu. 

• eColosseum WebSale – Modul WebSale je určen pro online prodej 

vstupenek ve třech krocích, včetně elektronické vstupenky (eVstupenka 

a SMS vstupenka) a online platby. 

• eColosseum Client – Jedná se o webového klienta obsahujícího pokladnu 

a administraci celého systému. [22] 
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Obrázek 12: eColosseum (zdroj: [22]) 

 

Hlavní výhody: 

• Úspora nákladů za provize předprodejním sítím, tisk vstupenek, 

odbavení zákazníka 

• Nezávislost na distribučních kanálech 

• Vysoká funkcionalita (bannery, galerie, videa, sociální sítě, Google 

Analytics..) 

• Dostupnost a rychlost online rezervací a prodeje vstupenek 24 hodin 

denně 

• Propojitelnost s externími prodejci 

• Moderní design 

• Platby kartou, PayPal, PaySec, GoPay, bankovním převodem 

• Elektronická vstupenka (eVstupenka, SMS vstupenka) 

• Garance kvalitní a rychlé technické podpory 

•  

5.3.3 Instalace hotového IS na lokální server 

 

U možnosti instalace hotového řešení na lokální server bych se opět obrátil na 

firmu Perfect System díky skvělé návaznosti na firemní procesy a potřeby. Jednalo by 
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se o produkt Colosseum Classic, který je založený na tradiční technologii instalace 

aplikace přímo na operační systém Windows.  

Rezervační systém Colosseum existuje v několika verzích, které jsou 

přizpůsobeny specifickým požadavkům firem. V našem případě by se jednalo o verzi 

Colosseum Classic D, která je přizpůsobena pro divadla, kulturní domy, hudební a 

divadelní festivaly. 

 

5.3.3.1 Moduly systému 

Předplatné (abonentní cykly, permanentky) 

Tento modul dovoluje kombinovat jednotlivé představení v rámci předplatného. 

Je propojen s interním adresářem a eviduje nejen historii nákupů, ale také preference 

předplatitelů. Dále modul umožňuje vytvářet jak klasické předplatné s pevně daným 

seznamem akcí, tak tzv. kuponové předplatné, kdy si předplatitel může jednotlivé akce 

vybírat později podle přesně daných kritérií. Modul je vysoce inteligentní a respektuje 

souvislosti a odlišnost trvání sezóny oproti účetnímu období. Tento modul také dokáže 

pracovat s pojmy abonmá, abonentky a divadelní sezona. 

 

Rezervace 

Modul rezervace slouží ke snadnému vytváření rezervací vstupenek. Tyto 

rezervace lze vytvářet jak v klientské aplikaci RS Colosseum, tak ve webovém rozhraní, 

tudíž přes internet. U seznamu rezervací je možné používat vyhledávání a filtrování. 

Každou rezervaci je také možné editovat. Lze zde změnit počet rezervovaných 

vstupenek, přidat vstupenky na další akci nebo rezervaci stornovat. U každé rezervace 

jsou zaevidovány základní kontaktní údaje, obvykle se jedná o jméno, e-mail a telefon. 

Modulu podporuje i časovou omezenost platnosti rezervací, když uživatel vstupenky 

nevyzvedne, automaticky jsou vstupenky uvolněny k dalšímu prodeji. 
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Administrace a nastavení 

V tomto modulu nalezneme kompletní nastavení systému prodeje vstupenek 

Colosseum. Modul je členěn podle jednotlivých funkcí, kterých se dané nastavení týká. 

Globální nastavení je odděleno. Základní nastavení systému se provede technických 

požadavků v rámci instalace. Globální nastavení může měnit pouze administrátor 

systému, z toho důvodu, aby nemohlo dojít ke změně nastavení základních parametrů 

omylem. Přístup k modulu je chráněn uživatelskými právy. Změny v nastavení se 

projevují do činnosti systému okamžitě. 

 

Adresář 

Adresář slouží k evidenci klientů. Tento modul obsahuje informace o jejich 

nákupech, rezervacích a objednávkách. Lze zde vyhledávat a filtrovat data dle zadaných 

kritérií. Díky adresáři již nebude problém vytvářet hromadnou obchodní korespondenci, 

tisknout kontakty na adresní štítky nebo obálky a je provázán s moduly rezervací, 

objednávek a předplatného. 

 

Statistiky 

Modul Statistiky obsahuje velké množství různých statistik, které do tohoto 

modulu byly postupně doplňovány podle potřeb uživatelů Colossea. V každé statistice 

lze nastavit řadu parametrů, podobně jako u finančních uzávěrek. Do tohoto modulu je 

možné snadno přidávat nové statistiky, vytvořené „na míru“ přímo pro potřeby 

managementu. 

 

Generátor představení/akcí 

Díky tomuto generátoru bude firma schopna rychle a efektivně generovat nové 

akce. Sál - místo konání se vybírá ze seznamu sálů vytvořených v Editoru sálů, cenová 
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pásma z modulu Ceníky. Je také možné vytvořit představení bez rozlišení míst 

(nečíslované sály). U akcí opakovaných lze akce generovat hromadně. 

 

Přístupy 

Tento systému povoluje přístup pouze autorizovaným uživatelům, každý 

uživatel musí mít své uživatelské jméno a unikátní heslo. Přístup k funkcím a datům 

systému je vázán na uživatelská práva, která přiděluje administrátor systému. 

 

Ceníky 

Modul ceníky definuje ceny pro jednotlivá cenová pásma a typy vstupenek 

(běžná vstupenka, abonentka, permanentka). Ceníky umožňují rychlou generaci a 

přípravu nových představení/akcí. Počet ceníků není v tomto modulu omezen. 

 

Pokladní kniha 

Jedná se o klasickou pokladní knihu v elektronické podobě. Evidence počáteční 

hotovosti, příjmů z prodeje (výsledky finanční uzávěrky) a odvodů tržeb. V každém 

okamžiku je vidět, jaký by měl být zůstatek na pokladně a jaké pohyby mu předcházely. 

 

Pokladna 

Díky intuitivnímu ovládání pro obsluhu tento modul zajistí rychlé odbavení 

diváka (ve třech krocích). Je zde možnost jak standardního prodeje na místě, tak i 

rezervace nebo přijetí objednávky vstupenek (jejich vytištění). Systém podporuje 

bezhotovostní platby a prodej vstupenek na více akcí najednou (způsobem nákupního 

košíku). Systém umožňuje zapojit i další prodejní místa prostřednictvím sítě internet. 
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Uzávěrky 

Colosseum obsahuje ucelenou sadu finančních uzávěrek. Každá uzávěrka 

umožňuje nastavit řadu parametrů, např. období, sezonu, nákladové středisko, uživatele, 

stanice, předprodejní místa atd. Dále je možná celá řada sestav, která se liší úrovní 

podrobností a formou uzávěrky. Vypočítaná uzávěrka se nejprve zobrazí na monitoru a 

pak je možné ji buď vytisknout, nebo exportovat do různých formátů (CSV, PDF, 

RTF..). 

 

Kniha faktur 

Modul Kniha faktur je určen k evidenci faktur vystavených v modulu 

Objednávky. Faktury je možné dále exportovat do účetního systému k dalšímu 

zpracování. Kniha faktur umožňuje tzv. párování plateb došlých na účet s vystavenými 

fakturami. Párování je provedeno na základě elektronického výpisu z účtu (pro on-line 

platby převodem) a elektronického výpisu plateb kartou (pro platby platebními kartami). 

Samozřejmostí je také vyhledávání v seznamu faktur a filtrování podle různých 

parametrů. 

 

Objednávky 

Objednávky nám slouží k nákupu vstupenek přes internet a také k hromadnému 

nákupu vstupenek přes obchodní oddělení. Hlavním rozdílem proti rezervacím je , že 

objednávka je vázána na registraci zákazníků v adresáři (poskytuje možnost sběru více 

údajů – např. adresy) a nemá časové omezení platnosti. Takto vytvořenou objednávku 

lze uhradit různými způsoby, např. převodem, platební kartou, on-line platebními 

systémy a také dobírkou. Vstupenky jsou následně doručeny poštou, osobním 

vyzvednutím anebo pouhým vytištěním tzv. eVstupenky (eTicket). Je zde také možnost, 

že zákazník si nechá zaslat tzv. SMS vstupenku na svůj mobilní telefon. Ke každé 

objednávce je možnost vystavení faktury. Tato faktura je pak uložena v Knize faktur, 

kde je možné provádět další operace jako např. export do účetního systému nebo 

párování došlých plateb s vystavenými fakturami. V seznamu objednávek lze snadno 
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hledat a také filtrovat. Objednávky jsou přímo napojené na Adresář, ve kterém může být 

ke každému klientovi evidována celá řada údajů. 

 

eShop 

Nadstavba základního modulu Zboží, která umožňuje prodávat zboží přes 

internet. 

 

Měny 

V tomto modulu je umožněn prodej i v cizích měnách (EUR) včetně stanovení 

pro každou měnu vlastního ceníku či použití výpočtu ceny dle kurzu. 

 

Nečíslované sály 

Tento modul je možné využít pro prodej neadresných vstupenek (míst bez 

rozlišení řad a sedadel). 

 

eVstupenka & SMS vstupenka 

Za použití tohoto modulu může zákazník nakupit vstupenky z pohodlí domova, 

tudíž bez nutnosti navštívit prodejní místo. U varianty SMS klient nemusí vstupenku 

tisknout na tiskárně – postačí pouze předložit zaslanou SMS. 

 

Obrázky na vstupenky 

Zde je možné  na vstupenky vkládat loga či vytvářet vlastní pozadí e-vstupenek. 

Jedná se o ideální variantu pro prezentaci partnerů a sponzorů dané akce. Každá konaná 

akce může mít vlastní sadu log a obrázků. 
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Zúčtovací centrum 

Tento modul je nadstavba uzávěrek, která umožňuje v rámci rozsáhlých 

městských a regionálních vstupenkových systémů provést zúčtování provizí a tržeb pro 

prodejce a pořadatele. 

 

Kupóny (poukázky, stravenky/kulturenky) 

Jedná se o hojně využívaný marketingový nástroj ke zvýšení prodeje.  

• Poukázky - poskytnutí slevy (procentní) 

• Stravenky – ekvivalent měny (dárkové poukazy) 

• Kuponové předplatné - zakoupení „sady“ poukázek a jejich pozdější 

čerpání dle stanovených podmínek 

 

Ruční terminály(PDA) 

Díky ručním terminálům je zajištěna kontrolu vstupenek u příchozích 

návštěvníků a slouží především ke kontrole zakoupených e-vstupenek.  Offline verze 

systému ověří platnost vstupenky, online verze prostřednictvím wifi připojení ověří, 

zda již nebyla daná vstupenka použita. Kontrolovat lze všechny vstupenky s čárovým 

kódem nebo vstupenky které jsou na čipových kartách. 

 

Věrnostní programy 

Tento sofistikovaný nástroj podporuje prodej vstupenek pomocí motivačních a 

slevových pobídek (poskytnout slevy lze dle uskutečněného obratu, dle počtu 

zakoupených vstupenek, nebo dle počtu navštívených akcí). Je zde možnost správy 

odměn za nasbírané body, kde každý zákazník může sledovat svůj „bodový účet“ a při 

nákupu je zobrazena aktuální dosažená výše slevy. 
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Kiosek 

Tento modul je určený pro samoobslužné prodejní a rezervační místo, který 

umožňuje přímý nákup pomocí dotykového displeje a platební karty či elektronické 

peněženky. Modul podporuje tzv. turistický „Infokiosek“, kde si kromě důležitých 

turistických informací může návštěvník ihned zakoupit vstupenky na vybranou kulturní 

akci. 

 

Online platby 

Pro nákup vstupenek přes internet je možné využít následující platební brány. 

• GP WebPay (platba klasickou platební kartou, kterou využívá většina 

bank) platba kartou České spořitelny, a.s. 

• PayPal 

• PaySec 

• GoPay 

 

Kampaně 

Modul kampaně navazuje na obecný modul Adresář. Díky tohoto modulu je 

možné vytvářet efektivní marketingové kampaně. Je možné zde filtrovat cílové skupiny 

z adresáře na základě dat, která máte o návštěvnících v evidenci (bydliště, věk, nákupní 

zvyklosti - např. množství zakoupených vstupenek za určité období, oblíbený 

žánr, předplatné apod.). Text kampaně lze vytvářet přímo v samotném modulu, nebo jej 

zpracovat ve formátu HTML a vložit do kampaně již připravené. Odesílání kampaní je 

možné e-mailem a také klasickou poštou, protože modul umožňuje tisknout štítky a 

adresy návštěvníků zahrnutých do kampaně. 
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Editor sálů 

Tento editor sálů umožňuje generovat nové plány hledišť a také upravovat 

stávající. Hlediště jsou barevně rozlišena dle různých cenových pásem. Jedná se jak o 

velké sály, tak i venkovní prostory, které je možné dělit do sektorů. Při vytváření sálů je 

možné blokovat místa pro služební účely, pro předprodej v jiném místě nebo jako 

rezervu pro večerní pokladnu. Tyto blokace se následně kopírují do konkrétních 

představení/akcí. [23] 

 

5.4 Požadavky na systém 
CED stanovil seznam požadavků, které by měl informační systém splňovat. 

V následující tabulce budou požadavky abecedně seřazeny a zároveň zde bude 

hodnocení od jedné (nejvyšší) do pěti (nejnižší), které určí prioritu. 

 

Číslo položky Název položky Priorita 
1 Časová náročnost na zaškolení 2 
2 Cena systému 2 
3 Design systému 3 
4 Elektronická pokladna 1 
5 Hardwarová požadavky 2 
6 Intuitivnost ovládání 1 
7 Lokální správa systému 1 
8 Možnost hromadné korespondence (návaznost na adresář) 1 
9 Možnost tisku vstupenek 1 

10 Náročnost na správu systému 2 
11 Návaznost na podnikové procesy 1 
12 Odezva systému 3 
13 Online nákup vstupenek 1 
14 Online rezervace vstupenek 1 
15 Ošetření proti výpadku elektrické energie 1 
16 Podpora e-shopu 2 
17 Podpora systému 2 
18 Podpora účetnictví 1 
19 Podpora VPN tunelu 1 
20 Provozní náklady systému 1 
21 Reporting 5 



 74 

22 Rychlost implementace 5 
23 Zabezpečení systému 1 
24 Záloha dat 1 
25 Závislost systému na internetovém připojení 4 

Tabulka 7: Požadavky na IS  (zdroj: vlastní) 

 

5.4.1 Hodnocení navrhovaného řešení 

V následujících dvou odstavcích budou ohodnoceny navrhované verze systémů. 

Čím bude výsledné hodnocení nižší, tím bude systém více vyhovovat požadavkům 

CEDu.  

5.4.1.1 SaaS 

Číslo 
položky Název položky Priorita 

Bodové 
hodnocení 

Výsledné 
hodnocení 

1 Časová náročnost na zaškolení 2 2 4 
2 Cena systému 2 2 4 
3 Design systému 3 2 6 
4 Elekrtonická pokladna 1 1 1 
5 Hardwerové požadavky 2 2 4 
6 Intuitivnost ovládání 1 1 1 
7 Lokální správa systému 1 4 4 

8 
Možnost hromadné korespondence 
(návaznost na adresář) 1 1 1 

9 Možnost tisku vstupenek 1 1 1 
10 Náročnost na správu systému 2 2 4 
11 Návaznost na podnikové procesy 1 1 1 
12 Odezva systému 3 4 12 
13 Online nákup vstupenek 1 1 1 
14 Online rezervace vstupenek 1 1 1 

15 
Ošetrření proti výpadku elektrické 
energie 1 2 2 

16 Podpora e-shopu 2 1 2 
17 Podpora systému 2 2 4 
18 Podpora účetnictví 1 1 1 
19 Podpora VPN tunelu 1 1 1 
20 Provozní náklady systému 1 4 4 
21 Reporting 5 3 15 
22 Rychlost implementace 5 2 10 
23 Zabezpečení systému 1 1 1 
24 Záloha dat 1 2 2 
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25 
Závislost systému na internetovém 
připojení 4 5 20 

 

Celkový počet bodů  
(bodové hodnocení * priorita) 

  
107 

Tabulka 8: Hodnocení SaaS (zdroj: vlastní) 

 

5.4.1.2 Instalace hotového IS na lokální server 

Číslo 
položky Název položky Priorita 

Bodové 
hodnocení 

Výsledné 
hodnocení 

1 Časová náročnost na zaškolení 2 2 4 
2 Cena systému 2 3 6 
3 Design systému 3 2 6 
4 Elekrtonická pokladna 1 1 1 
5 Hardwerové požadavky 2 2 4 
6 Intuitivnost ovládání 1 1 1 
7 Lokální správa systému 1 1 1 

8 
Možnost hromadné korespondence 
(návaznost na adresář) 1 1 1 

9 Možnost tisku vstupenek 1 1 1 
10 Náročnost na správu systému 2 2 4 
11 Návaznost na podnikové procesy 1 1 1 
12 Odezva systému 3 2 6 
13 Online nákup vstupenek 1 1 1 
14 Online rezervace vstupenek 1 1 1 

15 
Ošetrření proti výpadku elektrické 
energie 1 1 1 

16 Podpora e-shopu 2 1 2 
17 Podpora systému 2 2 4 
18 Podpora účetnictví 1 1 1 
19 Podpora VPN tunelu 1 1 1 
20 Provozní náklady systému 1 1 1 
21 Reporting 5 3 15 
22 Rychlost implementace 5 2 10 
23 Zabezpečení systému 1 1 1 
24 Záloha dat 1 1 1 

25 
Závislost systému na internetovém 
připojení 4 1 4 

 

Celkový počet bodů  
(bodové hodnocení * priorita) 

  
79 

Tabulka 9: Hodnocení instalace hotového IS na lokální server (zdroj: vlastní) 
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Díky nižšímu celkovému počtu bodů se jeví varianta instalace hotového IS na 

lokální server jako vhodnější, protože získala 79 bodů. SaaS získal bodů 107. 

 

5.5 EPC diagram – Registrace zákazníka na pokladně 
EPC diagram pro Registrace zákazníka na pokladně. 

 

Obrázek 13: EPC Registrace zákazníka na pokladně (zdroj: vlastní) 
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5.5.1 RACI matice Registrace zákazníka na pokladně 

 

Procesní role  à 

Popis aktivity ê  

Zákazník     Zaměstnanec     Ředitel 

Oslovení personálu R,A I  

Zjištění 

potřebných 

informací od 

zákazníka 

C R  

Vyplnění 

zákazníkových 

údajů do systému 

I R A 

Tabulka 10: RACI matice - Registrace zákazníka na pokladně (zdroj: vlastní) 

 

5.5.2 Soupis požadavků 

Pro úspěšné ukončení tohoto procesu bude muset zákazník nahlásit následující 

údaje: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresu, Oblíbený žánr, Kontaktní tel. A 

Email. Následně mu bude přiděleno i jeho unikátní identifikační číslo (ID).  Dále si 

zvolí heslo, díky kterému zároveň se svým ID bude moct vstoupit do online podpory IS. 

 

Obdobně (EPC, RACI, soupis požadavků) budou vypadat i následující procesy. 

• Nastavení systému 

• Přidání zákazníka do adresáře 

• Prodej vstupenky na pokladně 

• Prodej vstupenky online 

• Tisk pokladní knihy 

• Vložení obrázky na vstupenku 

• Vytvoření ceníku 

• Vytvoření hlediště 
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• Vytvoření kampaně 

• Vytvoření nového uživatele 

• Vytvoření poukázky 

• Vytvoření předplatného 

• Vytvoření představení 

• Vytvoření rezervace 

• Vytvoření statistiky 

• Vytvoření uzávěrky 

 

5.6 Časový harmonogram přechodu na nový systém 
Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, přechod na nový systém je možno 

uskutečnit více metodami. Díky menší počítačové gramotnosti zaměstnanců bych 

doporučil paralelní převzetí, tudíž nový systém bude fungovat paralelně se starým.  

V hlavní kanceláři CED bude nejprve nainstalován a správně nastaven nový 

server s novým informačním systémem. Tuto instalaci provede místní počítačový 

správce, který bude i provozovatelem tohoto přechodu. Veškerá data na novém serveru 

budou duplikována technologií RAID a pravidelně zálohována na externím disku 

(veškeré parametry týkající se zálohy dat budou konzultovány s managementem a 

následně aplikovány). Tento správce bude řádně proškolen firmou poskytující IS (jedná 

se zde o jednodenní školení, další potřebné dotazy budou zodpovězeny poštou nebo 

telefonicky). Dále bude správcem vytvořen VPN tunel do ostatních divadel a budou do 

sytému vloženy stávající kontakty zákazníků. Na potřebných stanicích budou 

nainstalovány nezbytné aplikace pro přístup do informačního systému. Po zaškolení 

zaměstnanců nastane zkušební provoz nového IS, který bude používán paralelně se 

starým IS. Jakmile nebude nový IS vykazovat žádné chyby, bude starý IS odpojen. Po 

tomto odpojení bude již vše fungovat pouze na novém IS. 
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Den	   Název	  aktivity	  
1	  až	  3	   Instalace	  a	  nastavení	  nového	  serveru	  
3	   Proškolení	  místního	  počítačového	  správce	  	  
4	   Konfigurace	  VPN, Import kontaktů 
5	   Instalace	  přístupových	  aplikací	  na	  PC	  stanicích	  
6	  až	  8	   Školení	  zaměstnanců	  

6	  až	  15	  
Zkušební	  provoz	  nového	  IS	  paralelně	  se	  starým	  
IS	  

16	   Odpojení	  starého	  IS	  
Tabulka 11: Časový harmonogram (zdroj: vlastní) 

 

Po celou dobu přechodu na nový systém bude na vše dohlížet místní správce 

počítačových sítí, který zároveň povede ve dnech 6 až 8 školení zaměstnanců.  
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6 Ekonomické zhodnocení 
 

V následující tabulce je zahrnuta kalkulace pro řešení nákupu hotového 

informačního systému a zároveň je i zahrnut počítačový server se záložními disky a 

přepěťová ochrana s UPS.  

 

Číslo	  
položky	   Název	  položky	   Cena	  bez	  DPH	  

Cena	  s	  
DPH	  

1	  
Colosseum Classic D (obsahující zaškolení 
implementátora)  88	  000,-‐	   106	  480,-‐	  

2	   IBM	  x3100M4	  Tower	   18	  825,-‐	   22	  778,-‐	  
3	   Kingston	  SSDNow	  V300	  120GB	  7mm	   2	  049,-‐	   2	  475,-‐	  
4	   Kingston	  SSDNow	  V300	  120GB	  7mm	   2	  049,-‐	   2	  475,-‐	  

5	  
Western	  Digital	  2.5"	  Blue	  Mobile	  750GB	  8MB	  cache	  s	  
Advanced	  Format	   1	  189,-‐	   1	  439,-‐	  

6	  
Western	  Digital	  2.5"	  Blue	  Mobile	  750GB	  8MB	  cache	  s	  
Advanced	  Format	   1	  189,-‐	   1	  439,-‐	  

7	   Sweex	  UPS	  2000VA	  (1200W)	   3	  553,-‐	   4	  299,-‐	  
Σ	   Celkem	   116	  854,-‐	   141	  385,-‐	  

 

Tato kalkulace obsahuje pouze přímé náklady a firma zde musí také počítat 

s náklady nepřímými. Může se zde jednat například o čas, který zaměstnanci stráví 

zaškolením či čas, který bude vynaložen správcem systému na instalaci nového serveru 

a IS. Veškeré přínosy nového řešení jsou shrnuty v závěru této práce. 
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7 Závěr 
 

Na základně hodnocení analyzovaných systémů byl zvolen nákup hotového 

informačního systému, který bude provozován a spravován samotnou společností, tudíž 

na lokálním serveru. Hlavní výhodu je snížení strachu manažerů o citlivá data. U tohoto 

řešení bude mít firma veškerá data ukládána na svém vlastním serveru a bude si zde 

sama zodpovídat za bezpečnostní politiku. V tomto řešení bude používat svoji vlastní 

stávající počítačovou infrastrukturu. Pouze bych zde doporučil nákup nového serveru, 

na kterém by byl nainstalován freewarový operační systém a mnou zvolený informační 

systém Colosseum Classic D. V kalkulaci je počítáno i s plnohodnotným zálohovacím 

systémem v podobě systému RAID, který by byl schopný v případě poškození jednoho 

z disků obnovit ztracená data. Pro zabezpečení proti výpadku elektrického proudu je zde 

také počítáno s UPS zařízením, které bude schopno server ochránit v případě výpadku 

elektrického napětí, či naopak při přepětí.  

Přínos řešení bych rozdělil na tři pohledy (pohled managementu, pohled 

zaměstnanců a pohled uživatelů).  

Jako hlavní přínos z pohledu managementu bych zdůraznil vylepšení cíleného 

marketingu. Tudíž systém by byl schopen vytvářet cílené hromadné korespondence 

zaměřené na podobné hry. Modul statistika by vytvářel přehledné a uživatelsky 

příjemné statistiky, které by poukázaly na možné nedostatky. Díky umístění hlavního 

serveru v kanceláři managementu by byl eliminován strach z možného zneužití 

interních dat podniku. Tento nový IS by také přinesl možnost docházkového systému, 

který by napomohl k hlídání a vykazování práce zaměstnanců. Nový IS by také přinesl 

rychlý přehled o obsazenosti všech představení v celé organizaci CED a hlavní 

management by již nemusel zjišťovat tato data od lokálních manažerů. 

Z pohledu zaměstnanců by přínos byl zřejmý v podobě urychlení a zefektivnění 

nynější vykonávané práce. Modul rezervace by usnadnil stávající proces vytváření a 

potvrzování rezervací. Lehkost a snadnost ovládání nového IS by byla zajisté také 

uvítána. Díky jednotnému úložišti dat by již nevznikaly duplikace kontaktů a divadla by 

své kontakty sdílela navzájem v centrální databázi. 
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Uživatelé by zajisté ocenili možnost platby a rezervace online a nebo dokonce 

mobilními telefony. Jako další přínos bych zde viděl to, že divák by si nemusel tisknout 

elektronické vstupenky a mohl se prokázat pouze identifikačním číslem z SMS. Znovu 

bych zde zdůraznil možnost cílené korespondence, která by upozorňovala na zajímavá 

představení, o které by divák nerad přišel.  

Toto řešení by mělo přinést nové a praktické funkce, které v nynějším 

informačním systému chybí. Díky tomuto novému systému by odpadly nynější starosti 

jako jsou například špatně kompatibilní ovladače tiskáren a mnohé další. I když se zde 

jedná o jednorázovou investici 141 385 Kč (plus již zmíněné nepřímé náklady), která je 

na poměry příspěvkové organizace docela vysoká, měla by ji společnost CED obětovat, 

protože tento sytém by mohl zjednodušit celkový chod divadla a zefektivnit práci skoro 

všech zaměstnanců.  
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BEEP   Blocks Extensible Exchange Protocol 
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CIMOSA  Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture 

DNS   Domain Name Server 

DODAF  Department of Defense Architecture Framework 

FEA   Federal Enterprise Architecture  

FEAF   Federal Enterprise Architecture Framework 

IS   Informační systém 

L2TP/IPSec  Layer 2 Tunneling Protocol / Internet Protocol Security 

LDAP   Lightweight Directory Access Protocol 

MS-CHAP  Microsoft Challange-handshake Authentication Protocol 

OS   Operating System 

PPTP   Point to Point Tunneling Protocol 

RAID   Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks 

SaaS   Software as a Service  

SSL   Secure Socket Layer 

TOGAF  The Open Group Architecture Framework 

TLS   Transport Layer Security 

UPS   Uninterruptible power supply 

VPN   Virtual Private Network  
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12 Přílohy 
 

12.1 Kompletní analýza relevantních informací za pomocí nástroje 

Zefis 
 

12.1.1 Jaký informační systém je použit 

 

V této subkapitole se posuzuje, jak je informační systém, který používáte, velký. 

Velikost systémů by měla být v souladu s velikostí firmy. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč. 

 
(7 / 11) 63% 

Nevím 
 

(3 / 11) 27% 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft 

Office  
(1 / 11) 9% 

    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky 

tisíc až miliony Kč.  
(2195 / 4759) 46% 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč. 
 

(1255 / 4759) 26% 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft 

Office  
(683 / 4759) 14% 

Tabulka 12: Jaký informační systém je použit 
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12.1.1.1 Jak je informační systém starý 

 

Stáří informačního systému do jisté míry vypovídá o jeho kvalitách. U velkých 

systémů je přijatelné delší stáří, malé systémy se obvykle mění častěji. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Nevím 

 
(6 / 11) 54% 

5 - 10 let 
 

(4 / 11) 36% 

3 - 5 let 
 

(1 / 11) 9% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    5 - 10 let 

 
(1101 / 4758) 23% 

1 - 3 roky 
 

(1067 / 4758) 22% 

3 - 5 let 
 

(998 / 4758) 20% 
Tabulka 13: Jak je informační systém starý 

 

 

 

12.1.1.2 Jaké řešení informačního systému máte 

 

V této subkapitole se posuzuje, zda používáte informační systém typový, hotové a 

kustomizované řešení jako ERP systémy, nebo zda je Váš informační systém vytvořený 

na míru organizace, případně pronajatý a provozovaný u některého poskytovatele. 
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Vaši pracovníci 

   
    Nevím 

 
(5 / 11) 45% 

Vyvinutý na zakázku cizí firmou 
 

(4 / 11) 36% 

Hotové řešení / koupený systém (Například 

SAP, Microsoft Dynamics atp.)  
(2 / 11) 18% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    Hotové řešení / koupený systém (Například 

SAP, Microsoft Dynamics atp.)  
(2579 / 4762) 54% 

Vyvinutý ve vaší firmě / nadřízené části vaší 

firmy  
(807 / 4762) 16% 

Vyvinutý na zakázku cizí firmou 
 

(755 / 4762) 15% 
Tabulka 14: Jaké řešení informačního systému máte 

 

12.1.1.3 Silné stránky informačního systému  

 

Naopak zde uvedené věci jsou ty, které považují uživatelé za nejlepší na 

informačním systému a se kterými jsou nejvíce spokojeni. 

 

Vaši pracovníci 

   
    uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 

 
(6 / 17) 35% 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem 
 

(3 / 17) 17% 

technika 
 

(2 / 17) 11% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 

 
(1302 / 8143) 15% 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem 
 

(1301 / 8143) 15% 
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programové vybavení 
 

(1134 / 8143) 13% 
Tabulka 15: Silné stránky informačního systému 

 

12.1.1.4 Slabé stránky informačního systému 

 

Zde jsou uvedeny tři věci, seřazené podle četnosti, které uživatelům nejvíce vadí 

na informačním systému. 

 

Vaši pracovníci 

   
    rychlost odezvy/ zpracování 

 
(7 / 25) 28% 

podpora 
 

(6 / 25) 24% 

programové vybavení 
 

(5 / 25) 20% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    rychlost odezvy/ zpracování 

 
(1766 / 6298) 28% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 
 

(1198 / 6298) 19% 

podpora 
 

(1017 / 6298) 16% 
Tabulka 16: Slabé stránky informačního systému 

 

12.1.1.5 Shrnutí a doporučení 

 

• Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy 

• Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

• Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

rychlost odezvy/ zpracování  

• Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění 

respondentů pravděpodobně uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  
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12.1.2 Úroveň podpory 

Úroveň podpory posuzuje, jakou podporu v práci s informačním systémem mají 

Vaši pracovníci. Jde o důležitý faktor efektivního využívání informačních systémů. Při 

špatné úrovni podpory se snižuje efektivita užití. Výsledky jsou opět porovnány s úrovní 

podpory ve vybraných firmách. 

 

12.1.2.1 Spokojenost Vašich pracovníků s podporou informačních systémů 

Zde se srovnává, zda jsou Vaši pracovníci spokojeni s podporou informačních 

systémů obecně, ve srovnání s pracovníky ostatních firem. Je třeba vzít v úvahu, že 

technickou podporu (opravy počítačů, instalace software) může dělat obecně jiný 

subjekt než uživatelskou podporu (práce s informačním systém, potíže s daty). 

Tato spokojenost v sobě zahrnuje spokojenost jak s technickou, tak uživatelskou 

podporou. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Jsem spíše spokojen/a 

 
(4 / 11) 36% 

Podpora je průměrná 
 

(4 / 11) 36% 

Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá 

potřebám  
(2 / 11) 18% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    Jsem spíše spokojen/a 

 
(1817 / 4746) 38% 

Podpora je průměrná 
 

(1435 / 4746) 30% 

Máme podporu, ale neodpovídá potřebám 
 

(672 / 4746) 14% 

Tabulka 17: Spokojenost zaměstnanců s podporou IS 



 95 

 

12.1.2.2 Kdo zajišťuje technickou podporu 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, kdo zajištuje jejich 

technickou podporu, tedy instalace počítačů, opravy počítačů, výměna tonerů v 

tiskárnách a podobně. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních 

systémů  
(11 / 11) 

100

% 

    
    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních 

systémů  
(2223 / 3861) 57% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(1147 / 3861) 29% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru 

informačních systémů, například někdo z Vašich 

kolegů. 
 

(230 / 3861) 5% 

Tabulka 18: Kdo zajišťuje technickou podporu 

12.1.2.3 Kdo zajišťuje uživatelskou podporu 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, kdo zajištuje jejich 

uživatelskou podporu, tedy radu a pomoc v případě potíží s informačním systémem, daty 

a podobně. 

 

Vaši pracovníci 
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Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních 

systémů  
(11 / 11) 

100

% 

    
    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních 

systémů  
(2630 / 4428) 59% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(984 / 4428) 22% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru 

informačních systémů, například někdo z Vašich 

kolegů. 
 

(522 / 4428) 11% 

Tabulka 19: Kdo zajišťuje uživatelskou podporu 

 

 

12.1.2.4 Doba instalace nebo změny programů 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, jak dlouho musí 

průměrně čekat při požadavku na instalaci programů na jejich počítače nebo jejich 

aktualizaci. Tato doba není tak závažná jako řešení technických problémů s počítačem. 

 

Vaši pracovníci 

   
    
2-5 dnů 

 
(11 / 11) 

100

% 

    
    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    1-2 dny 

 
(1126 / 3853) 29% 
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Méně než 1 den 
 

(1007 / 3853) 26% 

Méně než 4 hodiny 
 

(505 / 3853) 13% 

Tabulka 20: Doba instalace nebo změny programů 

 

12.1.2.5 Shrnutí a doporučení 

• Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních 

srovnávaných firem. 

• Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je horší, než 

by pracovníci potřebovali vzhledem k důležitosti informačního systému 

pro jejich práci 

• Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány 

pomaleji než u ostatních firem. 

• Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních 

srovnávaných firem. 

 

12.1.3 Efektivnost informačního systému 

Tato kapitola zkoumá, jak jsou Vaše informační systémy efektivní, zda jsou 

vynaložené prostředky adekvátní výsledku a v jakých oblastech by mohl informační 

systém Vašim pracovníkům více pomáhat. 

 

12.1.3.1 Mohli by Vaši pracovníci vykonávat svoji práci bez Vašeho informačního 

systému? 

V tomto odstavci se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaše 

pracovníky. Od této otázky se odvíjí i některá doporučení systému. 
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Vaši pracovníci 

   
    Částečně, s velkými obtížemi 

 
(8 / 11) 72% 

Rozhodně ne 
 

(2 / 11) 18% 

Ano, s malými obtížemi 
 

(1 / 11) 9% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    Rozhodně ne 

 
(2432 / 4760) 51% 

Částečně, s velkými obtížemi 
 

(1592 / 4760) 33% 

Ano, s malými obtížemi 
 

(542 / 4760) 11% 

Tabulka 21: Mohli by Vaši pracovníci vykonávat svoji práci bez Vašeho informačního systému? 

12.1.3.2 Mohla by Vaše firma fungovat bez Vašeho informačního systému? 

Zde se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaši firmu, zda by bez něj 

mohla fungovat či nikoli. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Ano, s většími problémy 

 
(6 / 11) 54% 

Nevím 
 

(4 / 11) 36% 

Ne, v žádném případě 
 

(1 / 11) 9% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    Ne, v žádném případě 

 
(2938 / 4754) 61% 

Ano, s většími problémy 
 

(1357 / 4754) 28% 

Ano, bez větších problémů 
 

(290 / 4754) 6% 

Tabulka 22: Mohla by Vaše firma fungovat bez Vašeho informačního systému? 
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12.1.3.3 Mohl by informační systém více pomáhat Vašim pracovníkům a zlepšit 

tak Vaše procesy? 

V tomto bodě se zamýšlí Vaši pracovníci nad tím, zda by nějaká změna (či 

výměna Vašeho informačního systému za jiný) zlepšila jejich práci. Odpovědi ukazují, 

do jaké míry je Váš informační systém ve shodě s potřebami Vaši pracovníků. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon 

(produktivitu práce)  
(4 / 11) 36% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon 

(produktivitu práce)  
(4 / 11) 36% 

Nevím 
 

(2 / 11) 18% 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro 

rozhodování  
(1 / 11) 9% 

    Pracovníci ostatních firem 

   
    Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon 

(produktivitu práce)  
(1961 / 4753) 41% 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro 

rozhodování  
(959 / 4753) 20% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon 

(produktivitu práce)  
(813 / 4753) 17% 

Ne 
 

(540 / 4753) 11% 

Tabulka 23: Mohl by informační systém více pomáhat Vašim pracovníkům a zlepšit tak Vaše 
procesy? 
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12.1.3.4 Školení pracovníků 

Tento bod zkoumá, zda Vaši pracovníci byli vyškoleni pro práci s Vaším 

informačním systémem. Z výzkumů vyplývá, že jen u malé části pracovníků nebylo 

školení přínosem, je proto velmi školení pořádat. Vede to vždy k zvýšení produktivity 

práce a menším nárokům na podporu pracovníků. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Ne, neabsolovoval/a a nebylo 

mi nabídnuto  
(7 / 11) 63% 

Ano, absolvoval/a 
 

(4 / 11) 36% 

    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    
Ano, absolvoval/a 

 

(2721 / 

4722) 
57% 

Ne, neabsolovoval/a a nebylo 

mi nabídnuto  

(1352 / 

4722) 
28% 

Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi 

nabídnuto  

(649 / 

4722) 
13% 

Tabulka 24: Školení pracovníků 

 

12.1.3.5 Shrnutí a doporučení 

• Vaši pracovníci vnímají Váš informačním systémem jako nezbytný pro 

jejich práci méně než pracovníci ostatní firem. To může indikovat málo 

efektivní informační systém nebo skupina Vašich hodnocených 

pracovníků je jiná než u zkoumaných firem. 

• 81 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, že by jim informační 

systém mohl více pomáhat v jejich práci. To je více, než u pracovníků 
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srovnávaných firem. Může to indikovat nižší efektivnost Vašeho 

informačního systému. 

• 36 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na 

informační systém, to je méně , než u pracovníků srovnávaných firem. 

Může to způsobovat nižší efektivnost Vašeho informačního systému. 

• 80 procent Vašich pracovníků, kteří absolvovali školení, uvádí, že pro ně 

mělo přínos. U pracovníků ostatních firem je to 89 procent. 

• 72 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. 

To je více než u pracovníků srovnávaných firem. 

 

 

12.1.4 Chápání informačních systémů jako služby 

Tato kapitola zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou informační systém jako 

službu, podpůrný proces své práce, nebo jako integrální součást svých procesů. Toto 

chápání je důležité pro úvahy o možném outsourcingu informačního systému, jeho části 

či podpory pracovníků. 

 

12.1.4.1 Vnímání informačního systému jako externí služby 

V této otázce se zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou informační systém jako 

službu, kterou by bylo možnost zajišťovat i externí formou, tedy neprovozovat systém ve 

Vaší firmě ale pronajímat si jej od nějakého dodavatele. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Nevím 

 
(9 / 11) 81% 

Určitě ano 
 

(1 / 11) 9% 

Spíše ano 
 

(1 / 11) 9% 

    



 102 

Pracovníci ostatních firem 

   
    
Spíše ne 

 

(1372 / 

4720) 
29% 

Nevím 
 

(1192 / 

4720) 
25% 

Určitě ne 
 

(967 / 

4720) 
20% 

Tabulka 25: Vnímání informačního systému jako externí služby 

 

12.1.4.2 Využívání outsourcingu v informačních systémech Vaší firmy 

Zde se zjišťuje, zda a v jaké míře Vaše firma využívá outsourcing v oblasti 

informačního systému nebo jeho podpory. Outsourcing je chápan ve smyslu externího 

zajištění, nezkoumá se, zda před tím firma tento proces vlastnila a převedla jej na 

externího dodavatele. 

 

Vaši pracovníci 

   
    Nevím 

 
(7 / 11) 63% 

Málo, pouze pro malou část informačního systému 
 

(3 / 11) 27% 

Ne 
 

(1 / 11) 9% 

    Ostatní firmy 

   
    Ne 

 
(811 / 1887) 42% 

Málo, pouze pro malou část informačního systému 
 

(483 / 1887) 25% 

Nevím 
 

(426 / 1887) 22% 

Tabulka 26: Využívání outsourcingu v informačních systémech Vaší firmy 
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12.1.4.3 Zkušenosti s outsourcingem 

V tomto bodě se zjišťují zkušenosti Vašich pracovníků s outsourcingem. 
 

Vaši pracovníci 

   
    Žádné zkušenosti nemám 

 
(8 / 11) 72% 

Spíše pozitivní 
 

(3 / 11) 27% 

    
    Pracovníci ostatních firem 

   
    Žádné zkušenosti nemám 

 
(3090 / 4720) 65% 

Spíše pozitivní 
 

(920 / 4720) 19% 

Spíše negativní 
 

(388 / 4720) 8% 

Tabulka 27: Zkušenosti s outsourcingem 

12.1.4.4 Shrnutí a doporučení 

 

• Pracovníci Vaši firmy vnímají informační systém jako službu více než 

pracovníci ostatních firem. Dovedli by si představit možnost 

outsourcingu informačního systému (zajištění jinou organizací). 

• 100 procent pracovníků Vaší firmy, kteří mají zkušenosti s 

outsourcingem nebo externím zajištěním nějaké služby, má s ním 

pozitivní zkušenost. 

• 71 procent pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s 

outsourcingem nebo externím zajištěním nějaké služby, s ním má 

pozitivní zkušenosti. 

 


