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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na návrh informační strategie podniku, který působí  

na trhu již několik let. První část tvoří teoretické poznatky, na které navazuje analytická 

část práce. Jednotlivé analýzy se zabývají okolím podniku, jeho vnitřním stavem a také 

současným stavem informační strategie podniku. Z těchto analýz vychází návrhová část 

diplomové práce, která podporuje rozvoj informační strategie podniku. Toto řešení 

podporuje hlavní podnikové procesy. Zkvalitněním podpory těchto procesů dojde  

ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

HOS 8, informační systém, informační strategie, podnikový proces, technologie 

 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the design of enterprise information strategy, which has been  

in operation for several years. The first part consists of theoretical knowledge, which 

builds on the analytical part of the master's thesis. Individual analyzes are dealing 

surrounding the company, its internal state and the current state of information strategy. 

From these analyzes, based on the design part of the thesis, which supports  

the development of an information strategy. This solution supports the core business 

processes. Improving support these processes will increase the company's 

competitiveness. 
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ÚVOD 

Informační technologie zažívají v současné době velký vzestup v oblíbenosti a rozsahu 

použití v nejrůznějších oblastech života. V minulosti nebylo o těchto systémech takové 

povědomí a lidé se jim vyhýbali. Ať už z důvodu neznalosti, vysokých pořizovacích 

nákladů nebo jednoduše nepotřebnosti pro každodenní činnosti. Výrobci konkrétního 

hardwaru a softwaru, který společně představuje informační technologie (ICT), udělali 

velký pokrok ve výrobě. Jejich produkty se na základě marketingové podpory dostaly  

do podvědomí koncových zákazníků. Zde vzniklo potřebné uvědomění o možnosti 

zavedení informačních technologií do každodenního života.  

 

V součastné době představuje tato oblast velký potenciál pro různé oblasti podnikání. 

Pro velké podniky, často nadnárodní velikosti, je použití ICT nutnou povinností. 

Naopak menší podniky přichází do styku s ICT na základě potřeby automatizovat hlavní 

podnikové procesy, které bez podpory ICT nejsou snadno udržitelné.  

 

Informační technologie představuje oblast hardwaru a softwaru. V této práci bude často 

zmiňován pojem informační systémy, které zahrnují ICT, ovšem i další oblasti.  

Do těchto oblastí spadají podnikové procesy, podniková data, lidé a pravidla, 

doporučené postupy. Informační systémy mají v podnicích svoji nezastupitelnou roli. 

 

Kvalitní informační systém znamená pro podnik vždy velkou konkurenční výhodu.  

Na trhu existují různé varianty těchto systémů, například hotový informační systém  

pro specifický obor podnikání, vytvoření informačního systému na míru dle požadavků, 

outsourcing. Důležitý je správný výběr tak, aby byla zajištěna podpora hlavních 

podnikových procesů. 

 

Se změnou informační strategie souvisí také různá rizika. Tato rizika mohou být mírná, 

ale i závažná. Každý podnik, který zavádí určitou změnu, by se tedy měl také zaměřit  

na rizika se změnou spojená a pokusit se tyto rizika minimalizovat. Vhodným návrhem 

informační strategie spolu se snížením možných rizik jejího použití, může podnik lépe 

dosahovat svých hlavních cílů a stát se více konkurenceschopným na trhu. 
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1 CÍLE, METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout a vhodně implementovat informační strategii 

podniku Kovyzana, která bude podporovat hlavní podnikové procesy. Návrhy vychází 

z provedených analýz a požadavků ze strany vedení podniku. 

 

Tohoto cíle bude dosaženo primárně volbou vhodného informačního systému, pro který 

musí existovat kvalitní hardwarové řešení. Zvolený hardware je nutné zabezpečit proti 

odcizení i případným síťovým útokům. Důležitá je definice odpovědnosti za novou 

technologii. Odpovědný pracovník dohlíží na správný chod technologie a zajišťuje její 

údržbu. 

 

1.2 Metodika práce 

Tato diplomová práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsána teoretická 

východiska, ze kterých vychází zbylé dvě části: analýza podniku a vlastní návrhy. 

V analytické části byly pro zjištění silných a slabých stránek podniku využity metody 

analýzy interních faktorů podniku. Naopak pro stanovení příležitostí a hrozeb podniku 

je využita metoda analýzy oborového okolí. Pro zjištění vyváženosti dosavadního 

informačního systému je využita metoda HOS8. 

 

Návrhová část vychází z těchto analýz a zaměřuje se na návrh vhodné informační 

strategie podniku. Navrhovaná řešení plní předpoklad posílení podpory podnikových 

procesů. Závěrečnou část tvoří kalkulace vlastních návrhů a porovnání s možnostmi 

jejího financování. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Následující část diplomové práce bude věnována teoretickým poznatkům, které vychází 

z mnoha odborných publikací. Tyto získané informace budou použity pro vlastní návrhy 

v praktické části práce. 

 

2.1 Informační systém a technologie 

Informační technologie se na rozdíl od ostatních technologií liší tím, že prostupuje 

celým podnikem. Do styku s touto technologií přichází nejen omezená množina 

pracovníků, ale často jejich většina. Informační systém je nyní už jen ojediněle 

spravován IT oddělením, většinou se jedná o zapojení všech oblastí podniku. [1] 

 

Informačním systémem rozumíme množinu prvků, které mají společné vlastnosti  

a existují mezi nimi vztahy. Pro zkoumání efektivnosti informačních systémů 

využíváme předpokladu, že systém pracuje jako celek z důvodu naplnění konkrétních 

účelů. Samotná informace představuje data, která jsou již určitým způsobem 

formátována a mají pro uživatele význam. Pod pojmem informace si lze představit text, 

číslice, obraz, či například zvuk. Informace představuje nehmotnou věc. [3] 

 

Informační systém je v odborných publikacích vysvětlován různým způsobem. Vybral 

jsem definici docenta Molnára: „Informační systém je soubor lidí, technických 

prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ [[3], str. 15] 

 

Pro zpracování dat, pomocí kterých zpracováním získáme informace, potřebujeme 

využít různé nástroje, metody. Tyto prostředky označujeme za informační technologie. 

Již v dávných dobách byly využívány informační technologie v podobě prostých 

signálů, či zápisů na desky. V současné době je trend digitálních technologií, ulehčující 

jednotlivé procesy. [3] 
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V oblasti metodiky a pravidel vývoje informačního systému je trendem dosažení 

komplexnosti, konzistentnosti. Hlavním prvkem metodiky je schopnost reagovat  

a zpracovat na nové trendy v technologiích. Základním znakem metodik je oddělení 

pohledů na daný informační systém ve vývoji. Za hlavní prvek při separaci pohledů 

značíme abstrakci. V rámci metodik vývoje informačních systémů vystupuje abstrakce 

z důvodu dělení problematiky na menší, zvládnutelné části. Problematika informačních 

systémů představuje svým rozsahem a složitostí náročný projekt. [4] 

 

2.1.1 Princip tří architektur 

Návrh informačního systému probíhá ve třech krocích a hovoříme o principu tří 

architektur. Pomocí tohoto principu využíváme jednotlivé tři vrstvy pro vývoj 

informačního systému pomocí abstrakce. Vrstvy se orientují na obsah, technologii  

a implementační prvky systému ve vývoji. [4] 

 

Princip tří architektur tvoří následující tři složky: [4] 

 Konceptuální rovina - tato úroveň představuje obecný model systému, kde je 

vypuštěna jakákoliv technologická či implementační rovina. Určuje především, 

co má být obsahem systému. 

 Technologická rovina - představuje technologickou stránku řešení a zpracování. 

V této části neuvažujeme implementační rovinu a řeší se především realizace 

obsahu systému v dané technologii. 

 Implementační rovina - řeší implementační požadavky zvoleného vývojového 

prostředí (programovací jazyk, databázový systém, atd.). V této rovině již 

vystupují všechny části, tedy obsah je popsán v konceptuální rovině, technologie 

v technologické rovině a v této rovině se řeší implementační specifika systému. 

Tato rovina nám odpovídá na otázku, čím realizujeme technologické řešení. 
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Obrázek č. 1 - Tři úrovně návrhu IS 

 

Zdroj - Převzato z [4] 

Jednotlivé architektury disponují rozdílnou logikou a zaměřením (obsah, technologie, 

implementace). V souvislosti s metodami tvorby IS má každá úroveň svůj určitý jazyk  

a techniku návrhu. Musí také existovat techniky přechodu, aby byla zajištěna vazba 

mezi úrovněmi. [4] 

 

2.1.2 Informační strategie 

Definice informační strategie dle docenta Molnára: „Informační strategií obecně 

rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich dosažení.“ [[3], str. 19] 

 

Jestliže podnik nemá jasně danou informační strategii podniku, vede tato skutečnost 

k neefektivním výdajům na IS/IT. V této souvislosti dochází i k jeho neefektivnímu 

řízení. Cíle informační strategie jsou především: [3] 

 Dosažení vyšší výkonnosti zaměstnanců, 

 získání, navýšení konkurenceschopnosti, 

 dosažení strategických cílů, 

 rozvíjet další strategické příležitosti. 
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Informační strategie představuje neustálé spojení mezi obecným managementem 

podniku a odborníky na informatiku. Tito informatici mohou být interní nebo externí. 

Toto spojení má vést ke komplexnímu řešení integrace IS/IT. Důležité je vyvarovat se 

zavádění IS pro jednotlivé oblasti podniku a držet se komplexnosti. [3] 

 

Prostředí pro rozvoj IS/IT podniku tvoří informační infrastruktura. Informační struktura 

podniku by měla dosahovat vyšší úrovně než IS/IT podniku, aby byl zaručen rozvoj  

a nedošlo ke zpomalení vývoje. Důležitou část tvoří sledování světových trendů,  

na které musí infrastruktura reagovat, aby bylo možné měnit IS/IT dle požadavků  

a konkurence. [3]     

 

Součásti infrastruktury, které tvoří její úroveň, představují: [3] 

 Dataware – datové zdroje, 

 hardware – síťové a komunikační prostředky, 

 orgware – organizační uspořádání, 

 peopleware – informační znalost lidí, 

 základní software – operační a databázové systémy. 

 

 

2.2 Analytické metody 

Mezi analytické metody, které se zabývají informační strategií podniku, řadíme 

například metodu PQM (Process Quality Management). Tato metoda byla vyvinuta 

společností IBM. Její podstata je analýza cílů, poslání a faktorů úspěchu podniku. Další 

hojně využívanou metodou je metoda BSC (Balanced scorecard). Základy této metody 

byly položeny v roce 1992. Její využití spočívá v sestavení strategických cílů a vizí 

podniku s následným ověřením jejich dosažení. Existují i další analytické metody, 

zaměříme se ale na metodu HOS 8, která byla založena na naší fakultě. [2] 

 

 

 



17 

 

2.2.1 Metoda HOS 8 

Mezi známou metodu, využitelnou v rámci přípravy informačního systému, patří 

metoda HOS 8. Tato metoda je vyvíjena na Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské 

VUT. [2] 

 

Metoda HOS se skládá z osmi oblastí informačního systému podniku a jejím cílem  

je posouzení a zjištění, zdali jsou tyto oblasti na blízké úrovni. Jestliže jednotlivé oblasti 

nebudou vyvážené, lze předpokládat, že i celkový systém nebude efektivní. Tento jev je 

podmíněn vyššími náklady u nevyváženého systému. Celková úroveň systému  

je snižována méně efektivními částmi systému. [14] 

 

2.2.1.1 Oblasti metody HOS 

Následující tabulka č. 1 zobrazuje 8 oblastí metody HOS a jejich používané zkratky. 

 

Tabulka č. 1 - Metody HOS 8 

Označení oblasti Zkratka 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

Zdroj - Zpracováno dle [2] 

 

Metoda HOS 8 analyzuje a hodnotí následující oblasti: [2] 

Hardware 

Tato oblast je zaměřena na technické vybavení podniku, analyzuje se spolehlivost, 

bezpečnost. 
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Software 

Oblast softwaru je zaměřena na analýzu programového vybavení. Konkrétně se jedná  

o jeho funkčnosti, ovládání a snadnost použití. 

 

Orgware 

Tato oblast obsahuje předpisy pro provoz informačních systémů a pracovní postupy. 

 

Peopleware 

Oblast peopleware se zabývá analýzou uživatelů informačních systémů z hlediska 

rozvoje jejich schopností, podpoře při užití informačních systémů a vnímání důležitosti 

informačních systémů.  

 

Dataware 

Oblast dataware analyzuje uložená a používaná data v informačním systému z hlediska 

dostupnosti, bezpečnosti a správy. 

 

Customers (zákazníci) 

Tato oblast analyzuje, co má informační systém poskytovat zákazníkům a řízení této 

oblasti. Dle definování informačního systému také definujeme zákazníky, např. 

obchodní pojetí, vnitropodnikové pojetí. 

 

Suppliers (dodavatelé) 

Tato oblast analyzuje, co požaduje informační systém od dodavatelů a řízení této 

oblasti. Také zde jsou dodavatelé definování dle definice informačního systému. 

Rozlišujeme opět obchodní a vnitropodnikové pojetí dodavatelů. 

 

Management IS 

Oblast management IS se zaměřuje na správu informačních systémů z hlediska 

informačních strategií, přesnosti uplatňování definovaných pravidel a vnímání 

koncových uživatelů IS. 
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Pro každou oblast existují kritéria, která popisují stav informačního systému v dané 

oblasti. Jedná se o soubor otázek, které se snaží co nejvýstižněji popsat stav 

v jednotlivých oblastech. [2] 

 

Na určené kontrolní otázky se odpovídá jednou z několika možných odpovědí: [14] 

 Ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Ano 

 

Text vystihuje význam odpovědi, ovšem pro účely dalšího zpracování se tato škála 

odpovědí převádí na číselnou ordinální stupnici například takto: [14] 

 

Tabulka č. 2 - Stupnice metody HOS 8 

Nominální hodnota Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Ordinální hodnota 1 2 3 4 

Zdroj - Zpracováno dle [14] 

 

Typická vlastnost metody HOS 8 spočívá v převodu nominálních hodnot odpovědí  

na ordinální až po zodpovězení všech otázek ze všech oblastí. Není tedy možné,  

aby osoba vyplňující otázky znala bodové hodnocení. [2] 

 

Zpracováním všech oblastí pomocí grafické metody lze posuzovat vyváženost 

informačního systému. Pro vyvážený informační systém je nutné, aby všechny osy 

měly stejné hodnocení, či nejvíce tři úrovně byly odlišné o hodnotu 1. V rámci 

vyváženého systému se předpokládá, že systém poskytuje optimální poměr přínosů  

a nákladů. Jestliže systém nesplňuje tyto podmínky, jedná se o systém nevyvážený. 

Nevyváženost systému označuje jeho horší úroveň efektivity. Platí pravidlo, že celková 

úroveň informačního systému odpovídá jeho nejslabší části. [14] 
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Dále je v rámci této metody důležité stanovení minimální požadované úrovně. Tato 

úroveň vychází z toho, jak důležitou roli hraje informační systém v podniku. Například 

nutná potřeba informačního systému v podniku značí hodnotu 4. Metoda HOS 8 nám 

zobrazuje otázky, kde je nižší hodnocení než jaká je minimální doporučená úroveň 

systému.  [14] 

 

2.2.1.2 Grafická interpretace 

Cílem této metody je jednoduché a pochopitelné zpracování. Tohoto stavu dosáhneme 

grafickým vyjádřením, které je důležitou části celé metody. Grafická podoba spočívá 

v zobrazení 4 os, kde se postupně aplikují výsledky všech oblastí metody HOS 8. 

Soustava os zdůrazňuje ucelený přístup k analýze stavu informačního systému podniku 

a pomáhá zachovávat přehlednost dosažených výsledků. [2] 

 

Obrázek č. 2 - Grafická podoba metody HOS 8 

 

Zdroj - Převzato z [14] 
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Na Obrázek č. 2 můžeme vidět názorné zobrazení grafické podoby metody HOS 8. 

Doporučený stav neboli minimální požadovaná úroveň má zde hodnotu 3. Stávající stav 

v tomto případě dosahuje hodnoty 2. [14] 

 

Výstupem metody HOS 8 je vyhodnocení, které zobrazuje oblasti s horší úrovní, než je 

úroveň důležitosti systému pro podnik. Následuje doporučení v rámci nedostačujících 

oblastí, které obsahuje postupy pro zvýšení vyváženosti informačního systému. [14] 

 

 

2.3 Podnikové informační systémy 

V minulých několika letech se v rámci podniků projevoval značný trend, a to pořizování 

informačních systémů, které pokrývali komplexně všechny oblasti podnikání. Jednalo 

se o informační systémy typu ERP. Zavádění těchto systémů ve velké míře ovlivňuje 

současné podnikové obchodování. ERP u nás využívá přes 90% podniků. Tyto systémy 

tedy ovlivňují chod podniků, které mají účast na exportu či zaměstnanosti, případně 

tvorby HDP. Lze říci, že mají ekonomický význam, protože zahrnují peněžní, lidskou  

a finanční stránku. [1] 

 

V dnešní době můžeme narazit na podniky, které pro svoji činnost využívají informační 

systémy kategorie ERP, ovšem toto označení plní jen roli marketingu. Využívají sice 

řízení výroby, logistiky, lidských zdrojů a ekonomiky, ale postrádají potřebnou 

technologickou vyspělost a rozsah funkcionality, aby mohli uvádět, že využívají  

pro řízení podnikových procesů fungující integrovanou platformu. [5] 

 

ERP systém lze charakterizovat, jak napsal ve své knize docent Sodomka, takto: 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich 

transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“  

[[5], str. 148] 
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Pod interními podnikovými procesy, plně kontrolovanými managementem podniku,  

si lze představit tyto oblasti: [5] 

 ekonomiku 

 lidské zdroje 

 logistiku 

 výrobu 

 

ERP systémy lze popsat těmito vlastnosti: [5] 

 Společný přístup k datům a postupům, stanovení jejich normy v rámci podniku, 

 začlenění a zautomatizování klíčových podnikových procesů, 

 možnost analyzovat již získaná data, 

 získání potřebných dat v reálném čase. 

 

Od systémů kategorie ERP je obecně očekávána výkonnost, bezpečnost a spolehlivost. 

Aby byly tyto požadavky dosaženy, je nutné provozovat ERP systém na bázi 

klient/server. Výkonnost a spolehlivost ERP systému velkou mírou ovlivníme výběrem 

konkrétního hardwaru a softwaru. V oblasti bezpečnosti se zabýváme těmito  

pravidly: [5] 

 

 Zabezpečený přenos dat mezi serverem a klientem (aplikací). 

 Každý uživatel má své přihlašovací údaje (přihlašovací jméno, heslo) a předem 

stanovená přístupová práva do jednotlivých částí systému. 

 Vytvoření, zajištění, komunikace mezi uživateli a správci systému (zpětná 

vazba, sledování a hlášení chyb, řešení vzniklých situací, atd.). 

 Každý záznam může upravovat ve stejnou chvíli vždy jen jeden uživatel. 

 Databázi uživatelů a jejich správu má na starosti kompetentní osoba. 

 

 

 

 



23 

 

2.3.1 Klasifikace ERP systémů 

Z různých literárních zdrojů, které se zabývají klasifikací ERP systémů, jsem zvolil 

publikaci docenta Sodomky Informační systémy v podnikové praxi, který dle mého 

názoru popisuje danou problematiku nejvíce komplexně. 

 

Jak již bylo zmíněno, existují čtyři interní procesy (ekonomika, lidské zdroje, logistika 

výroba). Dle integrace těchto procesů rozlišujeme několik typů ERP systémů. Systémy 

integrující všechny procesy se označují jako All-in-One. Zvolením tohoto typu systému 

vzniká pro podnik potřeba řešení jen jednoho projektu. Tento typ využívá například 

Microsoft Dynamics NAV, Helios Green, atd. [5] 

 

Systémy ERP samozřejmě nemusí pokrývat všechny zmíněné procesy. Vyžaduje-li 

například určitý druh podnikání specifické nastavení, přístup, umí ERP systémy 

nabídnout vhodnou variantu, nastavenou na potřebnou funkcionalitu. Nyní se jedná  

o ERP systémy typu Best-of-Breed. Někdy se hůře měří hranice tohoto typu, ovšem 

jsou detailně vymezené. Existuje ještě jeden typ ERP systémů a to Lite ERP. Z názvu je 

již patrné, že se jedná o systém s omezenou funkcionalitou, ovšem za přijatelnou cenu. 

Uplatnění těchto systémů je u menších podniků. [5] 

 

Rozdělení ERP systémů a jejich charakteristiky zobrazuje následující tabulka č. 3: 

 

Tabulka č. 3 - Klasifikace ERP systémů 

ERP systém Charakteristika Klady Zápory 

All-in-One 
Integrace všech 

interních procesů 
Velká míra integrace 

Vyšší náklady, 

detailní funkce na 

nižší úrovni 

Best-of-Breed 
Zaměření na určité 

procesy (ne všechny) 

Detailní funkce na 

vysoké úrovni 

Horší součinnost 

procesů, řešení více 

projektů 

Lite ERP 
Omezenější řešení 

klasického ERP 

Nízká cena, rychlé 

zavedení systému 

Nižší funkcionalita, 

různé limity, omezení 

Zdroj - Zpracováno dle [5] 
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U interních procesů docházelo v rámci podnikové praxe k užšímu spojení s těmito 

hodnotami: [5] 

 Podpora manažerského rozhodování (analýzy, reporting, atd.), 

 využití externích procesů bez definování vlastníka, kde management nemá řízení 

výhradně pod kontrolou (řízení vztahů se zákazníky a dodavatelských řetězců). 

 

ERP systémy se vyvíjeli dále a vznikla další úroveň pod názvem ERP II, někdy 

označovaný jako rozšířené ERP.  

 

Nynější ERP systémy mají velký rozsah a umí pojmout velkou množinu podnikových 

procesů. Velké množství podniků ovšem neumí a ani nechce využít tak rozsáhlou 

nabídku těchto systémů. Využívají proto možnosti připojení dalších potřebných funkcí 

k již stávající podnikové architektuře. Důležitá vlastnost ERP systémů tedy musí být 

flexibilita, otevřenost, aby byla zaručena možná integrace s požadovanými dodatečnými 

aplikacemi. [5] 

 

Pro podniky je důležité spojit svoji podnikovou strategii a definované cíle s řízením 

důležitých podnikových procesů. V tomto smyslu hovoříme o ERP koncepci. Jedná se  

o procesní strategii vycházející z ERP systému, která má vliv na řízení podnikových 

procesů (interních). S využitím ERP koncepce podnik dosáhne: [5]   

 Zkvalitnění přesunu informací k procesům v podniku a zlepšení celkového 

fungování podniku, 

 zkvalitnění přesunu informací k daným řídícím úrovním v podniku, využití 

zpětné vazby pro zdokonalení rozhodování, optimalizace procesů v podniku, 

 zlepšení řízení ERP systému v rámci jeho zavedení v podniku. 

 

Koncepce ERP řeší důležité faktory, například zhotovení implementace, zaškolení 

uživatelů daného systému, nutnosti inovování softwaru, atd. Pro úspěšnost těchto 

postupů je žádoucí, aby odpovědní lidé za ERP koncepci byli lidmi znalými v procesech 

daného podniku.  Dále je nutná znalost nastavení a schopnost vyhodnocovat ERP 

systémy. Zdali jsou tyto podmínky splněny, lze ERP systém využít pro zvyšování 

výkonnosti a hodnoty podniku. [5]  
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2.3.2 Klasifikace informačních systémů 

Existují různé způsoby klasifikace informačních systémů, obecně vhodné je vycházet 

z praktického uplatnění systému. Pro klasifikaci informačních systémů v podniku je 

důležitý holisticko-procesní pohled. Tento způsob klasifikace předpokládá,  

že podnikový informační systém se skládá z částí MIS, ERP, SCM a CRM. [5] 

 

Obrázek č. 3 - Informační systém 

 

Zdroj - Zpracováno dle [2] 

 

MIS (Managament Information Systems) - manažerský informační systém, který 

čerpá data ze systémů ERP, CRM, SCM pro podporu rozhodování. 

CRM (Customer Relationship Management) - systém řízení se zákazníky 

ERP (Enterprise Resource Planning) - řízení interních podnikových procesů 

SCM (Supply Chain Management) - systém řízení s dodavateli 

 

Tento model je v praxi velmi rozšířený. Systémy pro řízení zákazníků (CRM)  

a dodavatelů (SCM) se využívají jen v případě, že podnik disponuje vyšším množstvím 

zákazníků a dodavatelů. Tedy v rámci menších podniků toto řešení nemá význam. [2] 
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2.3.3 Podnikové procesy 

V literatuře je možné nalézt několik různých definic pojmu proces. Vybral jsem definici 

doc. Ing. Petra Sodomky Ph.D., MBA: „Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo 

vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.“ [[5], str. 42] 

 

Situace na trhu vyžaduje neustálé zlepšování podnikových procesů. Zákazníci požadují 

po podnicích služby a produkty, které se neustále zlepšují a dosahují rostoucí kvality. 

Podniky jsou tedy nuceny zlepšovat své podnikové procesy, aby mohli uspokojit 

požadavky zákazníků. Kdyby tak neučinily, zákazník by mohl využít služeb 

konkurenčního podniku. [4] 

 

Obrázek č. 4 - Schéma podnikového procesu 

 

Zdroj - Zpracováno dle [4] 

 

Obrázek č. 4 popisuje základní schéma podnikového procesu. Význam tohoto modelu 

spočívá v definici vstupů procesu s jejich zdroji, dále existence samotného procesu  

a definice výstupů procesu v návaznosti na zákazníka. Důležitá je zde zpětná vazba  

od zákazníka. [4] 

 

Následující obrázek č. 5 zobrazuje postup již zmíněné potřeby podniku zlepšovat své 

podnikové procesy. Vycházíme z popisu současného stavu. Dále je důležité zvolit 

ukazatele, pomocí kterých budeme proces měřit. Tyto ukazatele vychází většinou 

z potřeb zákazníků. Pomocí sledování provozu procesu lze zjistit možné zlepšení  

a na základě souvislostí a vzájemných vazeb provést následnou implementaci. Každou 

změnu v rámci procesu je důležité zaznamenat. Vzniká tedy dokumentace, která nás 

v popisovaném cyklu posouvá opět na začátek. Vzniká cyklus, který se pořád  

opakuje. [4] 

Dodavatel 
Podnikový 

proces 
Zákazník 

vstupy výstupy 

zpětná vazba 
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Obrázek č. 5 - Postupné zlepšování procesu 

 

Zdroj - Zpracováno dle [4] 

 

Procesy můžeme rozdělit do tří skupin, které spolu úzce souvisí: [5] 

 Podpůrné procesy - zajišťují pro ostatní procesy hmotné a nehmotné výstupy 

 Hlavní procesy - zde vzniká hodnota pro externího zákazníka v podobě služby 

či výrobku (procesy jsou součástí hodnototvorného procesu) 

 Řídící procesy – zajišťují strategii společnosti a její rozvoj, tvoří podmínky 

ostatním procesům 

 

Tyto procesy lze graficky zobrazit pomocí hodnototvorného řetězce, kde lze vidět směr 

komunikace mezi jednotlivými typy procesů, viz následující obrázek č. 6. 

 

Obrázek č. 6 - Hodnototvorný řetězec 

 

Zdroj - Převzato z [5] 

 

 

Popis 
současného 

stavu 

Stanovení 
sledovaných 

metrik 

Sledování 
provozu 
podniku 

Měření 
provozu 
podniku 

Návrh a 
implementace 

zlepšení 



28 

 

2.4 Outsourcing 

Jestliže se podnik, který využívá pro své činnosti vlastní zdroje (lidskou sílu, zařízení), 

rozhodne pro tyto činnosti použít externích zdrojů, hovoříme o outsourcingu. Lze říci, 

že se jedná o dělbu práce s cílením na konkrétní činnosti, které přináší vyšší 

produktivitu a efektivnost podniku. Příkladem může být vedení účetnictví 

specializovanou firmou nebo přístup k internetu pomocí ISP. [3] 

 

Pojem outsourcing lze definovat různými způsoby, v základu se jedná o poskytování 

opakované a trvalé služby. Do tohoto vymezení nepatří dodávka produktu IS/IT, tedy 

například vývoj aplikací na zakázku nepovažujeme za outsourcingovanou službu, 

protože se jedná o výsledný produkt (jednorázový). [3] 

 

Outsourcing představuje smluvní vztah, který má dlouhodobý charakter. Tento vztah se 

uzavírá mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Na jedné straně vystupuje zákazník, 

který poptává službu, na druhé straně poskytovatel služby, který službu nabízí. Na trhu 

tedy musí existovat příslušná nabídka s poptávkou, následně může dojít k outsourcingu 

IS/IT. [3] 

 

Význam outsourcingu ve smyslu efektivnosti IS/IT poskytuje z pohledu zákazníka 

následující výhody oproti konkurenci: [3] 

 Dosažení vyšší úrovně IS/IT, 

 zlepšení struktury podnikových procesů, 

 snížení zatížení manažerů, kteří se můžou orientovat na ostatní aktivity, 

 realokace podnikových zdrojů. 

 

2.4.1 Varianty outsourcingu 

Různé varianty outsourcingu posuzujeme z hlediska rozsahu. Posouzení rozsahu 

outsourcingu lze provést na základě externího zajištění: [3] 

 Dílčích aplikačních oblastí IS (například účetnictví), nebo celého informačního 

systému, 
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 správy a provozu vybraných IT (například údržba PC, správa datových center), 

nebo celkové umístění potřebné technologie u poskytovatele. 

 části vývojových fází IS/IT (například rozvoj a údržba aplikací), nebo zajištění 

celého vývoje i následné likvidace pomocí poskytovatele. 

 

Na následujícím obrázku č. 7 můžeme vidět oblasti outsourcingu v naší republice. Tento 

průzkum zpracovala společnost Deloitte & Touche. 

 

Obrázek č. 7 - Struktura outsourcingu v ČR 

 

Zdroj - Převzato z [3] 

 

Dále lze za další kritérium pro rozlišení úrovně outsourcingu označit vlastnictví 

hmotných a nehmotných statků ve smyslu provozu IS. Rozlišujeme tři varianty: [3] 

 Zákazník pronajímá prostory a zařízení poskytovateli, který toto zařízení 

spravuje dle dohodnutých smluv. 

 Zákazník prostory a zařízení poskytovateli prodá. 

 Poskytovatel vlastní potřebné technologie i prostory a dodává zákazníkovi 

informace. 

 

U kritéria zmíněného výše tvoří důležitou roli vzájemná závislost mezi zákazníkem  

a poskytovatelem. Existují tři způsoby rozlišení: [3]  

 Nezávislý outsourcing – spolupráce dvou nezávislých partnerů, 
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 vnitřní outsourcing – zákazník má ve své organizační struktuře zařazeného 

poskytovatele, 

 závislý outsourcing – ve společnosti poskytovatele má zákazník jistý kapitálový 

podíl, například dceřiná společnost. 

 

Pod těmito třemi způsoby outsourcingu, které určují míru závislosti, se nachází možné 

riziko, které představuje možnost zrušení vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. 

Závislost poskytovatele je nepřímo úměrná kvalitě služby, není tedy vhodné dosahovat 

vyšší míry závislosti poskytovatele. Nezávislý outsourcing vystihuje problematiku 

v tom správném smyslu. [3] 

 

Pro správné rozhodnutí o variantách outsourcingu vycházíme ze strategických plánů, 

případně dle výdajů na IS/IT. Chceme-li uzavřít outsourcingovou smlouvu, je nutné 

stanovit, kde nejsou tyto výdaje přijatelné. Zde budeme kalkulovat nabídku 

poskytovatele, který poskytne služby na odpovídající úrovni IS/IT. V rámci 

outsourcingové smlouvy vznikají u zákazníka tyto výdaje: [3] 

 transakční výdaje – vznikají na základě vedení vztahů s poskytovatelem 

(uzavření smluv, komunikace, kontrola služeb, atd.) 

 platby za služby – rozlišujeme fixní (paušální) a variabilní (dle objemu) platby 

 

2.4.2 Rizika outsourcingu 

Vedle již zmíněných výhod outsourcingu existují i možná rizika, která rozvoj tohoto 

odvětví zbrzdila více, než se celosvětově očekávalo. Mezi tyto bariéry se řadí: [3] 

 Horší flexibilita, se změnou je nutná spolupráce s dalšími subjekty, 

 finanční náročnost vedení vztahů s poskytovateli, 

 odcizení interních informací podniku, 

 vynaložení zdrojů a nemožnost výhledově jejich reinvestice, 

 vazba na poskytovatele, ohrožení při jeho zániku, ztráta světového trendu 

v IS/IT.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

V této části práce nejprve uvedu základní informace o analyzovaném podniku. Dále se 

zaměřím na aktuální stav informačního systému podniku a analýzy okolí podniku. 

Z těchto získaných informací budu vycházet při vlastních návrzích s cílem zlepšit 

informační strategii podniku. 

 

3.1 Představení podniku 

Pro zpracování diplomové práce jsem zvolil podnik se sídlem v mém místě bydliště. 

Jedná se o podnikatelský subjekt Jiří Hanák - Kovyzana (dále jen ”Kovyzana“). Tento 

podnik působí v oboru nástrojařství a hlavní činností je výroba kovových nástrojů.  

 

Základní informace o podniku [27]  

 

Obrázek č. 8 - Logo podniku 

 

Zdroj - Podnikové materiály 

 

Název podniku:  Kovyzana 

Místo podnikání:  Jesenická 1773/67, 787 01, Šumperk 

Právní forma:   Fyzická osoba 

Identifikační číslo:  669 51 372 

Předmět podnikání:  Zámečnictví, nástrojařství 

Druh živnosti:   Ohlašovací řemeslná 

Rok založení:   1999 
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Organizační struktura podniku 

V současné době podnik tvoří 7 zaměstnanců a tři externí pracovníci. Jedná se tedy  

o malý podnik. Za podnik jedná ředitel, jehož úkolem je řídit funkčnost ekonomického  

i výrobního oddělení. Dále každé oddělení spravuje minimálně jeden zaměstnanec. 

V případě nedostupnosti ředitele přebírá odpovědnost za chod podniku ekonomické 

oddělení. 

 

Obrázek č. 9 - Organizační struktura podniku Kovyzana 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Otevírací doba, kontakt 

Potenciální zákazníci, odběratelé, či ostatní stakeholdeři se mohou na provozovnu 

dostavit osobně v otevírací době, která je každý pracovní den v rozmezí 8 až 10 hod.  

Po tuto dobu je zde k dispozici výhradně ředitel podniku, případně zástupce 

z ekonomického oddělení. S podnikem lze komunikovat i pomocí pevné linky, 

mobilního telefonu, či emailu. Všechny tyto informace jsou k dispozici při vstupu  

do provozovny. Na internetu lze dohledat výhradně pevnou linku, a to například  

na portálu ifirmy.cz. V současném stavu bohužel chybí vlastní prezentace na internetu, 

což tvoří příležitost podniku pro zlepšení a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. 

 

Konkurence 

Mezi tuzemské konkurenty patří například podnik RAF Děčín s.r.o. Předmět podnikání 

tohoto podniku je shodný s podnikem Kovyzana, a to zámečnictví, nástrojařství. Podnik 

RAF Děčín se zabývá výrobou obráběcích nástrojů, zakázkové kovovýroby, atd. [18] 

 

Konkurenci v rámci zahraničí představuje podnik Specialty Cutting Tools z Kanady. 
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Dodavatelé 

Podnik Kovyzana spolupracuje s velkou množinou dodavatelů, kteří výhradně dodávají 

materiál pro výrobu. Mezi silné dodavatele se řadí společnost Pramet Tools, s.r.o., která 

se zabývá výrobou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. Podniku 

Kovyzana dodává polotovary ze slinutého karbidu. Dále za silného dodavatele označme 

společnost Urdiamant, s.r.o. a Dinas Czech, spol. s r.o., které se zabývají výrobou 

diamantových nástrojů. Podniku Kovyzana dodávají brousící kotouče s diamantem  

a diamantové srovnávače. 

 

Mezi další dodavatele patří: [18] 

 SOBRA, spol. s r. o. - výroba dílů ze slinutého karbidu 

 SANDVIK CZ s.r.o. - prodej obráběcích nástrojů 

 Ferona, a.s. - dodání ocelového materiálu 

 

Odběratelé 

Výhradním a stalým odběratelem je společnost Federal-Mogul Friction products, a.s. 

(Vehicle Component Solutions). Tato společnost se zabývá výrobou brzdového  

a spojkového obložení automobilů. Dále má podnik Kovyzana několik menších 

odběratelů, kteří objednávají náhodně. Jedná se o fyzické osoby. 

 

Partneři 

Za partnera lze označit podnik SHM, s.r.o., který se zabývá PVD povlaky pro nástroje. 

Podnik Kovyzana vytvoří obráběcí nástroj, na který je následně dodán vhodný povlak. 

Obráběcí nástroj je vhodné opatřit PVD povlakem, protože toto řešení zvýší jeho 

životnost, a to dosažením vyšší povrchové tvrdosti a odolnosti břitů nástroje vůči okolí. 

 

3.2 Analýza podnikových procesů 

Podnikových procesů existuje velké množství. Po jejich analýze jsem definoval hlavní 

procesy podniku a také několik vedlejších, které tyto hlavní procesy podporují. V rámci 

hlavních procesů jsou uvedeny ty, které tvoří hodnotu podniku a zásadně se podílejí  

na fungování podniku. Seznam těchto procesů zobrazuje následující tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4 - Podnikové procesy 

Hlavní procesy podniku Vedlejší procesy podniku 

Výroba tvrdokovu (frézy, vrtáky) Úklid strojů a příslušných pracovišť 

Vedení účetnictví Expedice výrobků 

Objednání polotovarů pro výrobu Školení zaměstnanců 

Přijetí a zpracování objednávky Průzkum trhu 

Řízení zásob (skladové zásoby) Reklama - marketing 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Nyní pomocí Raci matice analyzuji hlavní podnikový proces výroba tvrdokovu. Tento 

proces je hlavní činností podniku Kovyzana. Následně bude také zpracován pomocí 

EPC diagramu pro názornost vazeb v tomto procesu. 

 

RACI matice 

V následující tabulce č. 5 je zobrazena odpovědnost za dílčí činnosti výrobního procesu.  

 

Tabulka č. 5 - RACI matice výrobního procesu podniku 

Popis aktivity / Procesní role 

Ř
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Vytvoření výrobního plánu R I   

Objednání potřebného materiálu  R  I 

Příjem materiálu na sklad  I  R 

Výroba dle výrobního plánu  R I  

Vyřazení výrobku  I R  

Úprava výrobku  I R  

Umístění výrobku na sklad I R   

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že nejvíce odpovědnosti v rámci výrobního postupu přebírá vedoucí 

pracovník výrobního oddělení. Ředitel podniku odpovídá za nejdůležitější část, kterou 

je vytvoření výrobního plánu. Na základě tohoto plánu jsou následně definovány 

požadavky jednotlivých částí výroby (například seřízení výrobních strojů, atd.). 
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EPC diagram 

Tento typ diagramu slouží pro grafické vyjádření hlavního procesu výroby tvrdokovu. 

V rámci EPC diagramu je tento proces pojatý v obecné rovině. 

 

Obrázek č. 10 - EPC diagram (1. část) 

 

Zdroj - Vlastní zpracování (Visio 2013) 
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Obrázek č. 11 - EPC diagram (2. část) 

 

Zdroj - Vlastní zpracování (Visio 2013) 

Tento proces se skládá z osmi procesních aktivit a devíti událostí, které vyjadřují určitý 

stav procesu. Výrobní proces začíná vytvořením plánu výroby produktu a končí jeho 

umístěním na sklad. Na sklad se ukládá pouze výrobek odpovídající požadované 

kvalitě. 
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3.3 Místní síťová infrastruktura 

Podnik Kovyzana se nachází v areálu, který se skládá z několika podniků. Nalezneme 

zde výrobní podniky, které mají výrobní haly, a také společnosti, které potřebují  

ke svému provozu jen kanceláře. Největší z nich, výrobní podnik Urdiamant, je 

současně místním poskytovatelem konektivity směrem do internetu (ISP). Důležitý  

je dále fakt, že tento podnik má po celém areálu rozvedenou strukturovanou kabeláž. 

Využívá se zde metalických spojů v rámci budov a optických tras mezi jednotlivými 

budovami. V rámci kabeláže, co využívá podnik Kovyzana, jsou použity metalické 

kabely kategorie 5E. V areálu existuje celkem 6 budov, z nichž 3 jsou výrobního 

charakteru a 3 administrativního charakteru. Provozní prostory podniku Kovyzana se 

skládají ze dvou budov vzdálených přibližně 30 metrů (viz obrázek č. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé podniky včetně podniku Kovyzana jsou připojeny pomocí kabeláže místního 

ISP, který poskytuje nejen konektivitu do internetu, ale také správu lokální sítě. Vede 

systém evidence a rozdělování IP adres, řeší emailové služby a také bezpečnost sítě. 

Ovšem nelze říci, jakým způsobem a hlavně v jaké kvalitě řeší bezpečnost a zda 

využívá nové technologie a trendy v této oblasti. 

Obrázek č. 12 - Mapa areálu 

Zdroj - Zpracováno dle [15] 
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3.3.1 Koncové uzly 

Následující obrázek č. 13 zobrazuje schéma koncových uzlů sítě podniku Kovyzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobní hala 

V této budově, která je jednopodlažní, se nachází dva počítače, které slouží pro všechny 

zaměstnance. Tyto počítače jsou připojeny metalickým kabelem ke switchi. Jejich bližší 

specifikaci znázorňuje následující tabulka č. 6. 

 

Tabulka č. 6 - Popis pracovních stanic (Výrobní hala) 

Název PC P04 P05 

Operační systém Windows XP Professional Windows XP Professional 

Typ Case Miditower ATX Miditower ATX 

Hardware 

- Pentium 4 3GHz HT 

- HDD 160GB WD 

- 2 × GoodRAM 256MB DDR 

- DVD±R/RW NEC ND-2500A 

- ASUS AGP-V9570/TD 128MB 

DDR - Nvidia FX5700, DVI 

- Pentium 4 3GHz HT 

- HDD 160GB WD 

- 2 × GoodRAM 256MB DDR 

- DVD±R/RW NEC ND-2500A 

- ASUS AGP-V9570/TD 128MB 

DDR - Nvidia FX5700, DVI 

Software Microsoft Office 2007 Basic Microsoft Office 2007 Basic 

Zdroj - Vlastní zpracování 

Zdroj - Vlastní zpracování 

Obrázek č. 13 - Zapojení koncových uzlů podniku Kovyzana 
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Hlavní budova 

V hlavní budově má podnik tři kanceláře. Každá kancelář je vybavena jedním 

počítačem. V jedné kanceláři je také umístěna multifunkční tiskárna. Počítače jsou 

připojeny stejně jako ve výrobní hale, tedy s pomocí metalického kabelu a switche.  

Na všech počítačích v hlavní budově je nainstalován operační Windows 7 Professional. 

Popis pracovních stanic v hlavní budově zobrazuje následující tabulka č. 7. 

 

 Tabulka č. 7 - Popis pracovních stanic (Hlavní budova) 

Název PC P01 P02 P03 

Operační 

systém 
Windows 7 Professional Windows 7 Professional Windows 7 Professional 

Typ Case Miditower Miditower Miditower 

Hardware 

- Intel Core i3-3220 

- HDD WD 500GB 

- 2×Kingston 2GB DDR3 

- Intel HD Graphics 2500 

- DVD±R/RW/DL/RAM 

LG GH24NS 

- Intel Core i3-3220 

- HDD WD 500GB 

- 2×Kingston 1GB DDR3 

- Intel HD Graphics 2500 

- DVD±R/RW/DL/RAM 

Samsung SH-224DB 

- Intel Core i3-3220 

- HDD WD 160GB 

- 2×Kingston 1GB DDR3 

- Intel HD Graphics 2500 

- DVD±R/RW/DL/RAM 

Samsung SH-224DB 

Software 
Microsoft Office 2007 

Basic 

Microsoft Office 2007 

Basic 

Microsoft Office 2007 

Basic 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

3.3.2 Management sítě 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3, síťovou infrastrukturu v místním areálu spravuje 

podnik Urdiamant (ISP). Podnik Kovyzana zde pouze využívá pro své potřeby již 

stávající síť. Výrobní hala i hlavní budova, kde se nachází kanceláře, jsou napojeny 

pomocí metalických kabelů do switche a dále je již vše v režii ISP. Zabezpečení  

a správa sítě je tedy v kompetencích ISP. Konkrétní způsob managementu nelze popsat, 

lze jen doufat v jeho kvalitu a dostatečnou bezpečnost proti vnějším i vnitřním 

negativním vlivům. 
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3.4 Současný stav informačního systému podniku 

Podnik Kovyzana v současné době využívá pro uchovávání informací převážně lokální 

úložiště na jednotlivých počítačích. Každý pracovník pro své potřeby uchovává svoji 

databázi informací, která ovšem není vždy jednotná. Vznikají tak chyby v důsledku 

rozdílných informací. Pro tyto účely pracovníci často využívají kancelářských aplikací 

Microsoft Office. 

 

Dále podnik Kovyzana využívá ERP informační systém Money S3. Tento informační 

systém má ovšem nainstalovaný pouze ředitel podniku na firemním notebooku. Součástí 

tohoto systému je také hardwarový klíč, který umožňuje tisk sestav bez vodoznaku.  

 

V rámci Money S3 je využit balíček Office, který zahrnuje tyto komponenty: [19] 

 Technická podpora 

 Neomezený počet dokladů 

 Daňová evidence 

 Podvojné účetnictví 

 Evidence majetku 

 Mzdy 

 

Dále neobsahuje komponentu: [19] 

 Sklady a objednávky 

 

V rámci tohoto informačního systému je využívána daňová evidence, evidence majetku, 

evidence a tvorba mezd. Technická nevýhoda tohoto řešení je přístup do tohoto 

systému. Jelikož je systém nainstalovaný pouze lokálně na jednom notebooku, vzniká 

problém v přístupu ostatních zaměstnanců daného podniku. Jedná se především  

o ekonomické oddělení, které potřebuje pro svoji práci častý přístup do informačního 

systému. Na tento problém navazuje cíl této diplomové práce, který spočívá  

ve vytvoření komplexního informačního systému podniku po hardwarové i softwarové 

stránce. 
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3.5 Vnitřní a vnější analýzy podniku 

V této části chci vystihnout jak silné a slabé stránky, tak příležitosti a hrozby podniku 

Kovyzana. Tyto informace v sobě zahrnuje SWOT analýza. Ovšem pro její zhotovení je 

nutné provést další potřebné analýzy, ze kterých následně SWOT analýza vychází.  

Pro silné a slabé stránky lze využít analýz 4P/5P nebo 7S. Jedná se o interní analýzy.  

Dále pro zjištění příležitostí a hrozeb využiji externích analýz, konkrétně analýzy 

oborového okolí. Dále se zaměřím na posouzení stavu informačního systému. Zde 

využiji analýzy HOS8, která se zaměřuje na 8 oblastí informačního systému podniku. 

 

3.5.1 Analýza HOS8 

Pro analýzu stávajícího stavu informačního systému podniku volím metodu HOS8. Tato 

metoda spočívá v zodpovězení několika otázek v rámci osmi oblastí. Jednotlivé otázky 

jsem postupně prošel s ředitelem podniku, který mi poskytl odpovědi.  

 

Následující tabulka č. 8 zobrazuje dosažené výsledky metody HOS8. 

 

Tabulka č. 8 - Výsledky metody HOS8 

Označení oblasti Zkratka Výsledek 

Hardware HW 3 

Software SW 2 

Orgware OW 2 

Peopleware PW 3 

Dataware DW 2 

Customers CU 2 

Suppliers SU 2 

Management IS MA 3 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Postup výpočtu [2] 

 

Souhrnný stav informačního systému 
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Doporučený stav informačního systému 

Zde vycházím ze skutečnosti, že krátkodobý výpadek zkoumaného informačního 

systému pro podnik nemá negativní účinky, ovšem je pro podnik důležitý. Tedy pro tuto 

situaci je tabulkově přiřazen doporučený souhrnný stav systému na hodnotu 3. 

 

Následující obrázek č. 14 zobrazuje grafickou interpretaci dosažených výsledků. 

Z výsledků je patrné, že existují oblasti, které splňují doporučenou úroveň systému, 

ovšem i takové, které na ni nedosahují. Je vhodné zaměřit se na oblasti s nižší hodnotou, 

než je doporučená. 

 

Obrázek č. 14 - Grafická interpretace výsledků analýzy HOS8 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

  

Na základě této analýzy bylo zjištěno, že souhrnný stav informačního systému 

nedosahuje jeho významu pro podnik. Doporučení pro tento stav je v přijetí opatření  

ke zvýšení stavu informačního systému.  
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3.5.2 Analýza 5P 

V analýze 5P se budu zabývat podnikovým portfoliem produktů a produktovou strategií 

jako celku. 

 

Product (produkt) 

Hlavní produkt podniku Kovyzana představují vrtné nástroje a frézy. Existují 

normované velikosti výrobků, ovšem ve většině případů si zákazník na základně 

vlastních požadavků upravuje konečný výrobek. Jedná se především o tloušťku  

a jednotlivé úhly nástrojů. Produkty lze do budoucna opět nechat přebrousit a upravit 

dle požadavků zákazníka. 

 

Price (cena) 

Základní cena výrobků se stanovuje dle jednotlivých výrobních procesů. Dle ředitele je 

situace taková, že se podnik snaží udržovat neměnnou výši ceny na základě stanovení 

průměrné hodnoty z očekávaných budoucích nákladů. Dle požadavků zákazníka  

na úpravu finálního produktu se mění i koncová cena těchto produktů. Dále je nutné 

sledovat konkurenci a mít informace o případných cenových změnách, které by mohly 

mít vliv na podnik. Slevy a jiné výhody na výrobky podnik pro odběratele neposkytuje. 

 

Place (distribuce) 

Podnik Kovyzana sídlí ve větším areálu, který je umístěn na okraji města Šumperk. 

Dostupnost je zde bezproblémová. V blízkosti je autobusová zastávka a také velké 

bezplatné parkoviště. Distribuce ke koncovému zákazníkovi je v současnosti nastavena 

tak, že zákazník získá požadované výrobky na základě osobní návštěvy podniku. 

Výjimku má dominantní odběratel Federal-Mogul Friction products, a.s. Podnik 

Kovyzana vlastní osobní dopravou přepravuje výrobky do sídla odběratele (Kostelec 

nad Orlicí). Jedná se o každý čtvrtek v týdnu. Jiné způsoby dopravy nejsou využívány. 

 

Promotion (propagace) 

Tuto oblast nazýváme komunikačním mixem, kam patří reklama, podpora prodeje, 

vztahy s veřejností, osobní prodej a přímý marketing. 
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 Reklama 

Webové stránky 

V dnešní moderní době je základním předpokladem úspěchu mít prezentaci umístěnou 

na internetu. Lidé jsou stále více online a informace převážně hledají na internetu. 

Podnik Kovyzana aktuálně bohužel nedisponuje vlastními webovými stránkami.  

Po konzultaci s ředitelem podniku jsem zjistil, že by o tuto formu prezentace byl zájem. 

Vedení si od tohoto kroku slibuje zvýšení povědomí u lidí s následným zvýšením 

zákazníků.  

 

 Vztahy s veřejností 

Podnik Kovyzana se snaží aktivně komunikovat se svým okolím. Jedná se o stávající 

zákazníky, dodavatele, partnery podniku, atd. Tito lidé mají možnost telefonicky  

nebo emailem kontaktovat podnik se svými dotazy, připomínkami. V případě potřeby je 

také možnost sjednání osobní schůzky. Tímto způsobem podnik dostává zpětnou vazbu  

od svého okolí. Oboustranná komunikace vytváří podmínky pro budování kladných 

vztahů s veřejností.  

 

 Podpora prodeje 

Podnik Kovyzana nemá v současné době ve své nabídce žádné způsoby zvýhodnění 

prodeje, jako je například poskytování slev za odebrané množství výrobků. Do 

budoucna ani o této variantě neuvažuje. Podnik má celosezónní odbyt a dle ředitele 

podniku není nutné tyto zvýhodnění nabízet. 

 

 Osobní prodej 

Osobní prodej tvoří důležitou část komunikačního mixu. Podnik Kovyzana se zabývá 

zakázkovou výrobou. Osobní prodej a komunikace s odběrateli je nutná pro zajištění 

přesné specifikace objednávek. Tento způsob je tedy ve velké míře využíván, také  

s cílem udržování dobrých vztahů s odběrateli. 

 

 Přímý marketing 

Podnik Kovyzana nevyužívá možnosti přímého marketingu při nabízení produktů  

a komunikaci se zákazníky. 
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People (lidé) 

Pro zajištění úspěšného podnikání je nutné mít kvalitní, loajální a vyškolený personál, 

který se stará nejen o chod podniku, ale také přichází do kontaktu s cílovými zákazníky. 

Na tomto faktoru podnik Kovyzana staví svojí úspěšnost. Zaměstnává pouze odborný 

personál, který je dostatečně zaškolený a dosahuje požadované výkonnosti. Tento stav 

je také jednou ze silných stránek podniku. Zaměstnanci se kladně podílí na pověsti 

společnosti svým ochotným jednáním a profesionálním přístupem. 

 

3.5.3 Analýza oborového okolí 

Zde využiji Porterova modelu pěti sil pro analýzu konkurenčního prostředí, dodavatelů 

a odběratelů podniku Kovyzana. 

 

Obrázek č. 15 - Porterův model 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Riziko vstupu konkurence 

Vstup konkurence na trh není omezen žádnou velkou bariérou. Jen je nutné zajistit 

požadované stroje, na které se bude provádět samotná výroba. Dále podnikání v tomto 

odvětví představuje obvyklé počáteční investice, jako jsou například investice  

do provozních prostor, zaměstnanců, nákupu materiálu, atd.  

 

Konkurenční 
rivalita 

Riziko vstupu 
konkurence 

Odběratelé 

Substituty 

Dodavatelé 
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Substituty 

Podnik Kovyzana se zabývá výrobou kovových nástrojů, jako jsou vrtáky, frézy, atd. 

Tyto výrobky vyrábí na trhu více výrobců. Zákazník má tedy možnost volby, riziko 

substitutu na trhu pro podnik Kovyzana existuje. Je důležité se zaměřit na snížení tohoto 

rizika. Jedním faktorem je udržení si stávajícího zákazníka, dalším je získání nového 

zákazníka, například od konkurence. Podnik Kovyzana se proto snaží o udržení svých 

odběratelů a získání nových zákazníků. 

 

Smluvní síla dodavatele 

Výrobní procesy podniku Kovyzana jsou závislé na více dodavatelích, kteří dodávají 

výhradně materiál pro výrobu. Tito dodavatelé již byli popsáni v kapitole 3.1.  

Dle ředitele podniku neexistuje dominantní dodavatel, všichni jsou rovnocenní a nikdo 

neklade na podnik zvláštní podmínky. 

 

Smluvní síla odběratele 

V oblasti odběratelů podniku Kovyzana je již situace opačná. Zatímco v podniku 

neexistuje dominantní dodavatel, odběratel už ano. Jedná se o společnost Federal-

Mogul Friction products, a.s. Dle informací od ředitele podniku Kovyzana si tento 

odběratel klade specifické podmínky, protože získal informaci, že je dominantním 

odběratelem podniku Kovyzana. Další odběratelé mají malý podíl na celkovém odbytu. 

Tento faktor je jednou ze slabých stránek podniku. 

 

Rivalita mezi konkurenty 

Konkurence je v odvětví zámečnictví a nástrojařství značně vysoká. Samozřejmě 

existuje velká množina výrobců, kteří nabízí podobné produkty jak cenou, tak  

i kvalitou. Záleží jen na zákazníkovi, jakého výrobce si vybere. Zde vzniká prostor  

pro silný boj mezi výrobci o nové, či stávající zákazníky. Podle informací od ředitele 

podniku Kovyzana je konkrétním příkladem výrobce RAF Děčín s.r.o., se kterým 

podnik soupeřil o dodávky výrobků společnosti Feferal-Mogul Friction products, a.s. 

Svými komplexními službami a individuálním přístupem podnik Kovyzana vyhrál tento 

konkurenční boj. 
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3.6 SWOT analýza 

Na základě výše uvedených analýz jsem vytvořil SWOT analýzu, která zobrazuje 

v přehledné formě jak silné a slabé stránky podniku Kovyzana, tak i její příležitosti  

a hrozby. Výsledky SWOT analýzy, zobrazené na obrázku č. 16, jsou jedním ze vstupů 

pro návrhovou část této diplomové práce.  

 

Obrázek č. 16 - SWOT analýza podniku 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Ze SWOT analýzy je patrné, že v každé ze čtyř oblastí existuje několik faktorů, které 

podnik Kovyzana velkou mírou ovlivňují. V oblasti silných stránek a příležitostí je 

vhodné se zaměřit na získávání více odběratelů s využitím individuálního přístupu 

k zákazníkům. Dále zlepšení propagace lze docílit v kombinaci s kvalifikovanými  

a loajálními zaměstnanci. Oblast slabých stránek a hrozeb představuje faktory, na které 

se musí podnik Kovyzana zaměřit, aby udržel svoje podnikání na stejné či vyšší úrovni. 

Pro řešení těchto problémových oblastí lze také využít silné stránky podniku. Konkrétně 

SILNÉ STRÁNKY 

- individuální přístup k zákazníkovi 

- loajální a kvalifikovaní zaměstnanci 

- rychlé vyřízení objednávky 

- různorodost dodavatelů 

SLABÉ STRÁNKY 

- jeden výhradní odběratel 

- marketing (nízké povědomí o              
podniku) 

- nekomplexní IS 

- decentralizace podnikových dat 

- provoz v pronajatých prostorech 

PŘÍLEŽITOSTI 

- zlepšení marketingu (větší 
propagace) 

- získání více stabilních odběratelů 

- využití lepšího ERP řešení pro celý 
podnik 

HROZBY 

- ekonomická krize (snížení poptávky) 

- konkurence 

- technologický růst (substituty) 

- ztráta výhradního odběratele 
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aby nedošlo ke ztrátě výhradního odběratele, využije podnik schopnost rychlého řešení 

objednávek a individuálního přístupu k odběratelům. Za slabou stránku je v několika 

pohledech zmíněn informační systém, který by měl tvořit základ úspěšného podnikání. 

S vyšším odběrem produktů bude souviset rozšíření výroby, které je nutné podpořit 

vhodným a hlavně komplexním informačním systémem. Na oblast informační strategie 

je zaměřena tato diplomová práce. 

 

3.7 Cíle podniku definované jeho vedením 

Důležitou částí analýzy současného stavu je definování cílů podniku, tedy stavu, 

kterého chce podnik v nejbližší době dosáhnout. Zjištění těchto cílů vychází 

z rozhovoru s vedením podniku Kovyzana. Obecně lze říci, že cíle vedení podniku 

Kovyzana jsou podobné, jako jednotlivé výsledky dosažené pomocí SWOT analýzy.  

 

Vedení podniku Kovyzana si uvědomuje potřebu zautomatizování hlavních činností, 

které tvoří samotné podnikání. Jedná se o vedení daňové evidence, správu majetku, 

mezd a skladového hospodářství. V současné době není stav dle ředitele podniku 

vyhovující. Je tedy snaha o zkvalitnění řízení informací nejpozději do konce roku 2014. 

 

Dalším důležitým faktorem je oblast odběratelů podniku. Dle ředitele je existence 

dominantního odběratele značně riziková a je nutné získat do konce roku 2014 více 

zákazníků. S tímto souvisí oblast propagace podniku a vytvoření nových webových 

stránek, které zvýší povědomí o nabízených výrobcích a samotném podniku. Dále dle 

získaných informací je jednáno s dalším větším odběratelem, který působí  

na Slovensku. S touto případnou změnou musí dojít k rozšíření výroby a je nutná 

podpora komplexního informačního systému, jak je zmíněno výše. 

 

Informace získané vlastní analýzou a definicí samotných cílů vedením podniku vytváří 

předpoklady pro vznik vlastních návrhů a jejich následné řešení. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

V této kapitole vycházím z provedených analýz, které jsou součástí předchozí kapitoly. 

Na základě těchto analýz vznikly podklady pro vlastní návrhy. Analýzy poukázaly  

na určité oblasti podniku, na které je vhodné se zaměřit, aby došlo k posílení podniku 

jako celku. Dále vlastní návrhy vychází z požadavků ředitele podniku, který má své 

představy o změnách a zlepšeních. V neposlední řadě vlastní návrhy vychází z mých 

myšlenek, kde čerpám z vlastních zkušeností v ICT a zkušeností s podnikem Kovyzana, 

kde jsem zaměstnán. 

 

Koncepce návrhu 

Stěžejním bodem je výběr vhodného informačního systému, který podniku usnadní 

práci s informacemi a vytvoří předpoklady k rozvoji podniku. Aby bylo možné 

provozovat nový informační systém, je nutné v první řadě navrhnout vhodnou síťovou 

infrastrukturu, která bude splňovat požadavky na tento systém. Konkrétně je nutné 

pořídit výkonný server, propojit veškeré koncové uzly k počítačové síti a v neposlední 

řadě provést zabezpečení tohoto řešení. Následuje výběr vhodného informačního 

systému. V této oblasti se bude uvažovat buď o upgradu stávajícího řešení s rozšířením 

funkcionality, nebo využití produktů od konkurence. Dále za doplňkovou službu lze 

označit tvorbu webových stránek, o kterou má podnik zájem. Důležitou částí je definice 

zodpovědnosti za jednotlivá řešení, tedy kdo bude provádět servis a v jakém rozsahu.  

 

4.1 Výběr vhodného IS 

Základním krokem pro výběr vhodného informačního systému pro podnik je definice 

požadavků na jeho funkčnost. Každý podnik je jedinečný, z čehož plynou i různorodé 

požadavky na informační systém. Je tedy nutné se volbou informačního systému 

zabývat u každého podniku zvlášť a důkladně projít požadavky na informační systém ze 

strany podniku. 
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Pro výběr vhodného informačního systému pro tuto diplomovou práci vycházím 

z konzultace s ředitelem podniku, který má tyto požadavky na informační systém: 

 Umístění informačního systému na PC1-PC3. 

 Zachování podpory pro daňovou evidenci. 

 Jednotné úložiště dat (pro lepší správu a zálohu). 

 Vytvoření řízeného přístupu pro jednotlivé pracovníky (nastavení oprávnění). 

 Možnost zpracovávat mzdy, sklady a objednávky, evidovat majetek. 

 Zrychlení každodenních operací (práce s objednávkou, zásobami). 

 Provozování informačního systému jen v prostorách podniku s pomocí vlastní 

technologie. 

 

Základním faktorem pro výběr vhodného ERP systému je velikost podniku Kovyzana. 

Protože se jedná o menší podnik, který má omezený počet podnikových procesů, menší 

množinu zákazníků i dodavatelů, není potřeba využívat složitého a robustního ERP 

řešení. Dalším kritickým faktorem je potřeba vedení daňové evidence, což výrazně sníží 

výslednou množinu výběru ERP systémů. Požadavek na jednotné úložiště dat definuji 

na požadavek MS SQL serveru, kde budou data centrálně uložena. Vznikne také 

možnost jednoduché zálohy těchto dat.  

 

Na základě průzkumu existujících ERP systémů jsem vybral několik výrobců, kteří 

působí na trhu již několik let a mají na své produkty dobré reference. Výběr produktů 

ERP systémů je následující: 

 

 Abra (výrobce ABRA Software a.s.) 

 Helios (výrobce Asseco Solutions, a.s.) 

 Money S (výrobce CÍGLER SOFTWARE, a.s.) 

 Pohoda (výrobce STORMWARE s.r.o.) 
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4.1.1 ERP systém ABRA 

Na internetových stránkách výrobce ABRA Software a.s. lze najít různé produkty. 

V oblasti informačních systémů jsou k dispozici ABRAG1-4. Dle průvodce  

na internetových stránkách je pro menší podniky vhodný informační systém ABRA G1  

a ABRA G2. Zbylé systémy jsou svojí koncepcí vhodné pro středně velké a velké 

podniky. [7] 

 

Následující tabulka č. 9 zobrazuje porovnání dvou verzí informačních systémů ABRA, 

které mají předpoklady pro nasazení do podniku Kovyzana. 

  

Tabulka č. 9 - Srovnání produktů ERP systému ABRA 

 ABRA G2 ABRA G1 

Daňová evidence   

Síťová instalace   

MS SQL server   

Pokladna   

Evidence majetku   

Nákup a prodej   

Kniha jízd   

Skladové hospodářství   

Výroba   

CRM   

Mzdy a personalistika   

Zdroj - Zpracováno dle [6] 

 

Na základě srovnání těchto informačních systémů je patrné, že žádný z nich neodpovídá 

požadavkům na informační systém pro podnik Kovyzana. Daňovou evidenci podporuje 

pouze systém ABRA G1, který ovšem nepodporuje MS SQL server a také nedisponuje 

modulem výroba. Od tohoto výrobce tedy není doporučen žádný informační systém  

pro podnik Kovyzana. 
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4.1.2 ERP systém Helios 

Na internetových stránkách tohoto ERP systému lze najít spoustu produktů, konkrétně 

například Helios Green, Helios Orange, Helios Red, atd. Kromě obecných ERP systémů 

nabízí informační systém Helios také oborové řešení, které je zaměřeno na různá 

odvětví podnikání. Mezi ně patří například potravinářství, strojírenství, automobilový 

průmysl, stavebnictví, atd. Tato řešení mají upravené moduly a nabízí více funkční než 

obecné ERP systémy. [12] 

 

Většina informací a vlastností tohoto systému není na jejich internetových stránkách 

přesně definována. Proto jsem kontaktoval přímo výrobce produktů Helios s poptávkou 

na vhodný informační systém. Vycházel jsem z požadavků ředitele podniku Kovyzana. 

 

Na základě mé poptávky jsem byl kontaktován obchodním manažerem společnosti 

Asseco Solutions, a.s. Na základě telefonické komunikace jsme došli k závěru, že jediné 

možné řešení je produkt Helios Red. U tohoto produktu lze dále vhodně vybrat 

požadované moduly. Byla mi navrhnuta varianta Helios Red Velkoobchod Extra. Její 

cenovou kalkulaci a seznam modulů obsahuje příloha č.1.  Konečná cena této varianty 

je 52 514 Kč s DPH. Dále je nutné počítat s ročními náklady na systémovou podporu 

(aktualizace programu, změny legislativy) ve výši 15 755 Kč s DPH. V rámci tohoto 

produktu je podpora daňové evidence i podvojného účetnictví. Dále je nutné počítat 

s náklady na školení uživatelů, případné služby v oblasti instalace, nastavení a servisu 

nové technologie. 

 

Po celkovém zhodnocení nesplňuje Helios Red zadané požadavky v rámci podpory MS 

SQL serveru. Také cena za toto řešení je značně vyšší v porovnání s přímou konkurencí. 

I přes značnou snahu obchodního manažera o nákup licence jsem došel k závěru, že 

produkty Helios tedy dále neuvažuji.  
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4.1.3 ERP systém Money 

Tento systém je aktuálně podnikem Kovyzana využíván. Jedná se o jednu licenci  

na notebooku ředitele podniku. Následující tabulka zobrazuje popis jednotlivých verzí 

ERP systému Money S. 

 

Tabulka č. 10 - Srovnání produktů ERP systému Money S 

Požadavky / IS Money S3 Money S4 Money S5 

Daňová evidence    

Síťová instalace    

MS SQL server    

Přístupová práva - přiřazování uživatelům    

Adresář    

Evidence majetku    

Mzdy a personalistika    

Sklad a objednávky    

Zdroj - Zpracováno dle [20] 

 

Z uvedených vlastností jednotlivých produktů ERP systému je patrné, že žádný produkt 

nevyhovuje definovaným podmínkám na provoz informačního systému. Problémovou 

část představuje podpora daňové evidence a podpora MSSQL. Tento ERP systém tedy 

z těchto důvodů zamítám. 

 

4.1.4 ERP systém Pohoda 

Na internetových stránkách výrobce lze najít velké množství produktů. Dělí se  

na pohodu pro podnikatele, pohodu pro střední firmy a pohodu pro velké firmy. Nabízí 

zde také srovnání variant všech produktů pro lepší orientaci. Těchto informací jsem 

využil a zpracoval následující tabulku, která se zabývá funkcemi požadovanými 

ředitelem podniku Kovyzana na vhodný informační systém. [26] 
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Tabulka č. 11 - Srovnání variant produktů ERP systému Pohoda 

Funkce / varianty 

Mini Lite Jazz Standard Profi Premium Komplet 
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Daňová evidence   - - -    - - - - - -    

Síťová instalace - -                

Technologie klient - server 

(SQL) 
- - -   -   -   -   -   

Přístupová práva - základní -                 

Přístupová práva - rozšířené - - - -  - -  - -  - -  - -  

Mzdy a cestovní příkazy - - - - -    - - -       

Majetek -  - - -             

Kniha jízd -  - - -             

Objednávky -                 

Sklady - základní - -       - - -       

Sklady - rozšířené - - - -  - -  - -  - -  - -  

Zdroj - Zpracováno dle [26]
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Jednotlivé požadavky na informační systém splňuje nejlépe řada Standard. Zde jsou  

v nabídce produkty Pohoda SQL a Pohoda E1. Pohoda E1 obsahuje navíc rozšířené 

funkce přístupových práv a skladů. V oblasti přístupových práv se jedná o práva  

na číselné řady, exporty agend, práva na tiskové sestavy, atd. V oblasti skladů nabízí 

toto rozšíření navíc práci s nákupní cenou v cizí měně, inventuru pro více skladů, 

automatické objednávky složených zásob, atd. [26] 

 

Ceník 

Na internetových stránkách výrobce je k dispozici několik cenově odlišných variant 

tohoto informačního systému. Volím síťové verze, protože chci nový informační systém 

provozovat v rámci počítačové sítě. Pro splnění požadavků je vhodná síťová licence 

NET3, která umožňuje používat informační systém na 2 až 3 počítačích. 

 

Tabulka č. 12 - Cenové porovnání produktů POHODA 

 POHODA SQL POHODA E1 

POHODA 2014 Standard 

NET3 
14 970 Kč 26 970 Kč 

Zdroj - Zpracováno dle [21] 

 

Nadstandardní funkce nejsou podnikem Kovyzana vyžadované. Cena za tyto 

pokročilejší funkce skoro zdvojnásobí cenu produktu, a proto označuji za konečného 

kandidáta variantu Pohoda SQL Standard. 
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4.1.5 Výběr finálního produktu z množiny zkoumaných IS 

Na základě průzkumu trhu v oblasti informačních systému jsem dospěl pouze k jedné 

možné variantě vhodného informačního systému pro podnik Kovyzana. Jedná se  

o produkt POHODA 2014 SQL Standard, který jako jediný plně splňuje zadané 

požadavky od vedení podniku Kovyzana. 

 

Moduly obsažené v produktu POHODA 2014 SQL Standard [26] 

 Daňová evidence 

o Tento modul obsahuje peněžní/nepeněžní deník a předkontaci 

 Síťová instalace 

o Práce uživatelů nad sdílenými daty v rámci počítačové sítě 

 Technologie klient - server (SQL) 

o Podpora databázového SQL serveru 

 Přístupová práva 

o Přímá definice oprávnění, práva na číselné řady, exporty agend 

 Mzdy a cestovní příkazy 

o Tento modul obsahuje personalistiku, mzdy pro neomezený počet 

zaměstnanců, tuzemské a zahraniční příkazy 

 Majetek 

o Podpora dlouhodobého, leasingového a drobného majetku 

 Kniha jízd 

o Evidence vozidel, jízd 

 Objednávky 

o Podpora nabídky, poptávky, přijaté/vydané objednávky 

 Sklady – základní 

o Tento modul podporuje zásoby, přejímky, výdejky, prodejky, převodky, 

výrobu, inventury, evidence reklamací a oprav, automatické objednávky 

jednotlivých zásob 

 

 

 

 



57 

 

Aktualizace systému Pohoda 

Zakoupením informačního systému Pohoda v roce 2014 se získá aktuální verze se 

všemi legislativními úpravami k tomuto roku. V této základní ceně je také zahrnuta 

zákaznická podpora a podpora aktualizací až do konce roku 2014. Aktualizace vychází 

3krát ročně a lze je stahovat přímo v systému Pohoda. [21] 

 

Pro zachování podpory pro následující roky je nutné objednat službu servis. Služba 

servis zahrnuje pro daný rok předplatné aktualizací a zákaznické podpory. Pro rok 2014 

je tato služba zdarma, ovšem od roku 2015 je nutné ji zakoupit. [22] 

 

Cena za tuto službu není pro následující roky stanovena, její výše se bude odvíjet  

od aktuálních podmínek a rozhodnutí společnosti STORMWARE s.r.o. Její výši 

stanovím na základě ceny pro rok 2014, která je na webu zobrazena. 

 

Tabulka č. 13 - Servis POHODA 

 POHODA SQL 

SERVIS 2014 POHODA 

Standard NET3 
3 440 Kč 

Zdroj - Zpracováno dle [22] 

 

Návrh informačního systému je strategické rozhodnutí alespoň na dobu 5 let. Z tohoto 

důvodu počítám s podporou IS pro období 2014 - 2018.  
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Školení 

Je velice důležité, aby s novým informačním systémem uměli všichni zaměstnanci 

pracovat. Jedině tak odvedou maximum ve své práci. Společnost STORMWARE s.r.o. 

nabízí v rámci podpory IS také školení v různých kategoriích. [25] 

 

Školení se zúčastní celkem 2 zaměstnanci a ředitel podniku Kovyzana. Jedná se  

o vedoucí zaměstnance ekonomického a výrobního oddělení, kteří budou mít na svých 

počítačích nainstalován systém POHODA. 

 

Pro oba zaměstnance je vhodná kategorie B, protože zaměstnanci umí pracovat s PC  

a operačním systémem Windows bez problémů, ovšem IS Pohoda neznají. Doporučený 

kurz pro tuto úroveň je POHODA pro začátečníky. Dále je pro vedoucího zaměstnance 

ekonomického oddělení vhodný kurz daňová evidence. V tomto kurzu se prochází 

spousta nastavení v oblasti daňové evidence, konkrétně v agendách: [25] 

 Globální a uživatelské nastavení 

 Agenda vydané faktury, přijaté faktury a ostatní závazky 

 Účtování u agend banka, pokladna 

 Interní doklady, vzájemný zápočet 

 Peněžní deník a kontrola zaúčtování 

 Evidence majetku (drobného, dlouhodobého, leasing) 

 

Vedoucí zaměstnanec výrobního oddělení bude potřebovat absolvovat kurz skladové 

hospodářství, protože pracuje v podniku se skladem a materiálem. Náplní tohoto kurzu 

je převážně: [25] 

 Základní informace o skladovém hospodářství 

 Nastavení skladů 

 Tvorba ceny, slev 

 Evidence skladových karet 

 Tvorba evidenčních čísel 

 Skladová evidence, počáteční stavy 

 Přejímky, výdejky 

 Přiřazování práv uživatelům 
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Ředitel podniku již nepotřebuje procházet úplné základy, má totiž zkušenosti s IS 

Money S3, kde jsou funkce velice podobné. V rámci balíku daňová evidence se opakují 

základy práce s IS POHODA, což je postačující pro to, aby základní kurz mohl 

vynechat. Kromě kurzu pro začátečníky se účastní všech kurzů se svými zaměstnanci. 

Jedná se o kurzy daňová evidence a skladové hospodářství. 

 

Cena za školení 

Tabulka č. 14 - Ceník školení POHODA 

 Začátečníci 
Daňová 

evidence 

Skladové 

hospodářství 

Školení / osoba 1 920 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

Zdroj - Zpracováno dle [25] 

 

Systémové požadavky (doporučená konfigurace) pro produkty STORMWARE 

Doporučené parametry pro pracovní stanice jsou standardní, nevyskytují se zde žádné 

specifické požadavky. Konkrétní parametry zobrazuje následující tabulka č. 15. 

 

Tabulka č. 15 - Systémové požadavky - pracovní stanice 

Komponenta Požadavky 

Operační systém 
Microsoft Windows 8 CZ, Microsoft Windows 7 SP1 CZ, Microsoft 

Windows Vista SP2, Microsoft Windows XP SP3 

Procesor Intel Core 2 Duo 2 GHz 

Operační paměť 1 x 2048 MB 

Pevný disk 2 x SATAII, 7200 ot./min. 

Záložní zdroj APC 500 W 

Ostatní Microsoft Excel 2007 a novější (pro kontingenční tabulky a grafy) 

Zdroj - Zpracováno dle [24] 
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Systémové požadavky na server se liší dle úrovně zatížení. Pro každou úroveň existuje 

doporučená konfigurace serveru. Důležitým faktorem je velikost databáze, počet 

uživatelů a způsob, jak přistupují uživatelé k datům. Pohoda SQL také potřebuje  

pro svůj provoz Microsoft SQL server. Po nastudování všech požadavků jsem vybral 

úroveň 2, která dle mého názoru nejlépe odpovídá stavu podniku Kovyzana. Popis této 

druhé úrovně je zobrazen v následující tabulka č. 16. 
 

Tabulka č. 16 - Požadavky na druhou úroveň 

Komponenta Požadavky 

Velikost databáze do 85MB 

Počet aktuálních databází 2 

Počet uživatelů (pouze v LAN) až 5 

Počet terminálových přístupů (bez LAN) až 4 

Adresář 10 000 

Zásoby 10 000 

Pohyby 100 000 

Účetní deník 100 000 

Zdroj - Zpracováno dle [24] 

 

Následující tabulka č. 17 zobrazuje doporučenou konfiguraci pro server druhé úrovně. 

 

Tabulka č. 17 - Systémové požadavky - server 

Komponenta Požadavky 

Řešení přístupových práv Workgroup nebo Domain 

Operační systém 
Microsoft Windows Server 2012 Standard, Microsoft Windows 

Server 2008 R2 SP1 Foundation (do 15 uživatelů) 

SQL server 

Microsoft SQL Server 2012 SP1 Express (kompatibilní 

s operačním systémem Windows Server 2008 R2 a vyššími), 

Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express 

Procesor Intel Core 2 QUAD 2,6 GHz 

Operační paměť 2 x 2048 MB, 4 x 2048 MB (Dual Channel) 

Pevný disk 
2 x SATAII 7200 ot./min. zapojené do RAID 1, 1 x SATAII 

7200 ot./min. (transakční logy, public) 

Záložní zdroj APC 1000 W 

Zdroj - Zpracováno dle [24] 
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4.2 Hardwarové a softwarové vybavení  

V této kapitole navrhnu software a hardware, který je potřebný pro realizaci vlastních 

návrhů. Důraz je kladen na kvalitu s dobou využitelnosti minimálně 5 let. 

 

4.2.1 Software 

V oblasti softwaru je nutné se zaměřit na starý operační systém v podniku Kovyzana, 

kterému končí ze strany výrobce podpora. Dále je požadovaný pro provoz nového 

informačního systému vlastní SQL server. Kancelářský balík Microsoft Office také 

vyžaduje zvolený informační systém, ovšem v podniku Kovyzana je již dostupný  

na všech počítačích.  

 

4.2.1.1 Operační systém 

Ze strany společnosti Microsoft dojde 8. dubna 2014 k ukončení podpory jejich 

oblíbeného, avšak již zastaralého, operačního systému Microsoft Windows XP SP3.  

Od tohoto data přestanou být vydávány bezpečnostní aktualizace pro tento operační  

systém. [17] 

 

Tato skutečnost představuje potenciální hrozbu, neboť při vzniku bezpečnostní chyby 

v systému nebude vydána aktualizace, která tuto chybu opraví. Tento nedostatek dává 

šanci útočníkovi, aby využil této chyby a pronikl do systému s cílem páchání škod. 

 

Vhodné řešení je přechod na nový operační systém, který splňuje bezpečnostní 

předpoklady a bude mít podporu ze strany výrobce. Na trhu v současné době existuje  

od společnosti Microsoft několik produktů, které těmto požadavkům vyhovují. Jedná se  

o operační systém Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8.1. Z hlediska investic 

do budoucnosti je vhodné volit novější systém, který je technologicky vyspělejší. 

Důležitý je také fakt, že oba systémy lze pořídit za srovnatelnou cenu. Na základě 

rozhodnutí ředitele podniku Kovyzana volím upgrade z Windows XP na Windows 8.1. 
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Existují dvě varianty tohoto systému, klasický systém Windows 8.1 a Windows 8.1 Pro. 

Rozdíly mezi těmito verzemi zobrazuje následující tabulka č. 18: 

 

Tabulka č. 18 - Srovnání operačních systémů Windows 

Služba Windows 8.1 Windows 8.1 Pro 

Nová úvodní obrazovka (živé dlaždice)   

Dotykové ovládání   

Nové integrované aplikace (kalendář, pošta, atd.)   

Integrované cloudové úložiště   

Internet Explorer 11   

Windows Defender, Windows firewall, Windows update   

BitLocker (BitLocker To Go)   

Vzdálená plocha   

Připojení k doméně   

Zdroj - Zpracováno dle [16] 

 

BitLocker funguje na základě šifrování disku, což vede ke zvýšené ochraně dat 

(dokumenty, hesla, atd.). Podnik využívá doménu k zabezpečení a řízení oprávnění 

všech počítačů v dané doméně, tedy tato funkcionalita je potřebná. Využití vzdálené 

plochy je pro správu systému také často používaná funkce. Na základě těchto faktů je 

pro počítače PC04 a PC05 ve výrobní hale doporučen operační systém Windows 8.1 

Pro. 

 

Na základě konzultace tohoto návrhu vznikl požadavek na obměnu počítačů ve výrobní 

hale. Obsahem návrhů byl upgrade operačního systému z Windows XP na Windows 8.1 

Pro. Konfigurace počítačů by umožnila běh tohoto systému, ovšem jedná se o starší 

hardware. Ředitel žádá koupi dvou nových počítačů v maximální cenové výši 25tis. Kč.  
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4.2.1.2 SQL server 

Společnost STORMWARE v rámci partnerství se společností Microsoft na úrovni 

Microsoft Gold Partner nabízí svým zákazníkům licence pro SQL server za zvýhodněné 

ceny. Cena za licenci Microsoft SQL Server 2012 Standard Svr je 2 950 Kč. [23] 

 

Jelikož jsem za nový ERP systém vybral produkt POHODA SQL Standard, využiji této 

cenově zvýhodněné nabídky MS SQL serveru. 

 

4.2.2 Hardware 

V oblasti hardwaru je nutné zaměřit se na zavedení vlastní síťové infrastruktury  

s pořízením nového serveru. Bude se jednat o vyšší investici, která je ovšem potřebná  

a žádaná vedením podniku Kovyzana. 

 

4.2.2.1 Síťová infrastruktura 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3, podnik Urdiamant má v rámci celého areálu 

rozvedenu strukturovanou kabeláž. Využil bych této situace a zvolil možnost pronájmu 

části trasy, a to v následném rozsahu: 

 Spoj mezi hlavní budovou a výrobní halou podniku Kovyzana, 

 kabeláž a aktivní prvek (switch) ve výrobní hale, 

 kabeláž v hlavní budově, která vede z 1NP do 3NP (zde jsou kanceláře podniku 

Kovyzana). 

 

Klíčový bod celé síťové infrastruktury vznikne v prostorách hlavní budovy podniku 

Kovyzana, konkrétně v 3NP. Zde bude umístěn nástěnný rozvaděč, který bude sloužit 

pro upevnění aktivních prvků sítě. Tato kancelář je klimatizovaná a zabezpečená 

alarmem. Umístění rozvaděče bude za dveřmi po pravé straně metr od stropu. Toto 

řešení představuje dostatečné zabezpečení proti neoprávněnému cizímu vniknutí  

a působení nepříznivých teplotních vlivů. Dále je popsán server a router, který bude 

umístěný v tomto rozvaděči. 
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Nástěnný rack 

Obrázek č. 17 - Rozvaděč Atrack 9U 

Umístění zvolených prvků bude v tomto nástěnném 

rozvaděči Atrack9U, do kterého je možné umístit zařízení  

do velikosti až 9U. Rozvaděč je vybaven zámkem  

a odvětrávacími otvory. Při vyšších teplotách lze dokoupit 

ventilační jednotku a umístit ji do stropu nebo dna rozvaděče. 

 

 

Rackový server 

Obrázek č. 18 - Server Dell 1U 

 

Zdroj - Převzato z [9] 

 

Na webu společnosti DELL jsem nakonfiguroval rackový server, který obsahuje mimo 

potřebný základ také operační systém, diskové pole, 16 portový switch a záložní systém 

UPS. Konfigurace je následující: [9] 

 

 PowerEdge R415 Rack Chassis for AMD Opteron 42xx, Up to 4x 3.5" Hot Plug 

HDDs, LCD diagnostics [V základní ceně konfigurace] 

 2× AMD Opteron 4332HE, 6C, 3.0GHz, 6M L2/8M L3 Cache, Turbo CORE, 

65W TDP, DDR3-1600MHz [V základní ceně konfigurace] 

 16GB Memory for 2 CPUs, DDR3, 1333MHz (4x4GB Dual Ranked LV 

RDIMMs) [V základní ceně konfigurace] 

 Windows Server 2012, Standard Edition, Factory Installed, Incl. Media, 2 Socket, 

2 VMs [20 493 Kč] 

 Power Supply, Redundant, 500W [V základní ceně konfigurace] 

Zdroj - Převzato z [13] 
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 2× 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) [5 805 Kč]  

 Dell 2U Rack UPS, 1000W, 230V, incl. Cable Pack [18 225 Kč] 

 PowerConnect 2816 - 16 GbE Port Web-Managed Switch [9 396 Kč]  

 3Yr Basic Warranty - Next Business Day 

 

Celková cena za tento server je vyčíslena v nákladech vlastních návrhů, kapitola 5.2 

 

Router 

Obrázek č. 19 - Cisco router 

 

 

 

 

 

 

Tento router, Cisco RV042G, bude použit na vstupu do sítě, kdy oddělí komunikaci 

vnitřní sítě a internetové sítě. Zastává dále funkci stavového firewallu. 

 

Tento router nabízí Gigabit ethernet WAN port a také 4 Gigabit ethernet LAN porty.  

Je navržen pro menší podniky a kanceláře. Dále podporuje virtuální privátní sítě (VPN), 

prorokol IPv6, funkci QoS, atd. [8] 

 

4.2.2.2 Popis služeb serveru 

Při konfiguraci serveru jsem vycházel z doporučených systémových požadavků  

pro server produktů STORMWARE. Zaměřil jsem se také na využitelnost serveru  

do budoucna. Jedná se konkrétně o podporu virtualizace. Provoz více oddělených 

serverů na jednom fyzickém hardwaru přináší hlavně úsporu v nákladech a lepší správu 

serverů. Volil jsem operační systém Windows Server 2012 R2 Standard, který nabízí 

možnost 2 virtuálních instancí. Tato volba byla hlavně z cenového hlediska. Windows 

Server 2012 R2 Datacenter nabízí neomezené množství virtuálních instancí, ovšem je 

6krát dražší než Standard edice. 

Zdroj - Převzato z [8] 
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Windows server bude v podniku plnit několik důležitých funkcí. Na základě požadavků 

ředitele podniku, vytvořit vlastní síťovou infrastrukturu, bude nutné nakonfigurovat tyto 

funkce: 

 DHCP server, NAT 

 DNS server 

 Doména Active directory 

 

Bude vytvořena doména Active directory, kde každý uživatel bude mít svůj účet. Toto 

řešení usnadní přístup k síťovým zdrojům, jako jsou například sdílené disky, tiskárny, 

software, atd. Název zvolené domény je KOVYZ. Bude se jednat o soukromou doménu, 

neregistrovanou na veřejných DNS 

 

4.2.2.3 Adresace IP 

Server DHCP bude přidělovat adresní prostor 192.168.10.100-130/24. IP adresa 

tiskárny bude statická 192.168.10.140/24.  

Default Gateway: 192.168.10.1  

DNS server:  192.168.10.2 

DHCP server:   192.168.10.2 

 

Obrázek č. 20 - Adresace IP prostoru v podniku Kovyzana 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

Tento obrázek graficky zobrazuje jednotlivé uzly sítě s přiřazením konkrétní IP adresy.  
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4.2.2.4 Schéma zapojení  

Následující obrázek č. 21 zobrazuje zapojení aktivních prvků lokální sítě podniku 

Kovyzana.  

Obrázek č. 21 - Schéma zapojení sítě 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Internet poskytuje společnost Urdiamant, s.r.o. Firewall zde představuje softwarové 

řešení implementované do routeru. V rámci počítačové sítě je použita hvězdicová 

topologie, pro nezávislé fungování všech koncových uzlů sítě. 
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4.2.2.5 Virtualizace 

Zvolený operační systém Windows Server 2012 R2 Standard, umístěný na novém 

serveru, umožňuje provoz maximálně 2 virtuálních instancí. Virtualizace nabízí využití 

volných hardwarových prostředků tohoto serveru, které by jinak nebyly využity.  

 

Využití vizualizace představuje možné řešení, není však podmínkou. Ovšem možnost 

této volby vytváří pro podnik příležitost do budoucna, jak ušetřit náklady spojené 

s investicí do nového hardwaru (serveru). Využití virtualizace se nabízí ve spojení 

s poptávkou po poštovním a webovém serveru. Tyto funkce nabízí také samotný 

Windows Server 2012 v podobě instalace příslušných rolí. Poštovní a webový server lze 

také provozovat na platformě unix, kdy se nabízí velká škála nastavení a podpory 

v podobě tutoriálu. Například linuxová distribuce Debian, kde za pomocí služby Postfix 

lze nakonfigurovat poštovní server. Pro webový server lze využít například Apache 

HTTP Server. O webové stránky má podnik Kovyzana zájem, zvolená platforma pro 

vývoj záleží na rozhodnutí vedoucího technického oddělení podniku. 

 

V rámci síťové infrastruktury byl zvolen za aktivní prvek router Cisco, který podporuje 

demilitarizovanou zónu (DMZ). Tohoto bezpečnostního prvku lze vhodně využít 

v kombinaci s virtualizací serverů, popsaných výše. Cisco router umístěný na vstupu  

do sítě je osazený speciálním portem, který slouží pro DMZ, tedy zařízení připojené  

do tohoto portu budou odděleny od místní sítě (viz Obrázek č. 21 - Schéma zapojení 

sítě). Pokud by se útočník dostal přes router s firewallem až na tyto servery, pořád se 

nedostane do místní (lokální) sítě.  

 

Obrázek č. 22 - Cisco router - zadní pohled 

 

Zdroj - Převzato z [8] 
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4.2.2.6 Zabezpečení prvků 

Dále popíšu různé metody, které budou využity pro zabezpečení síťové infrastruktury. 

Také se zaměřím na bezpečnost komunikace a přenášených dat v rámci počítačové sítě. 

 

Firewall 

Na vstupu sítě bude umístěn router (Cisco RV042G), který v sobě obsahuje také funkci 

firewallu. Tento router nabízí SPI firewall (stavový firewall). Tento firewall umožňuje 

sledování TCP/UDP relací. Dokáže tedy rozlišit stavy paketů jednotlivých relací a ty 

následně propustit nebo zamítnout. 

 

V síti se vyskytuje 5 pracovních stanic a jeden hlavní server. V rámci pracovních stanic 

bude nainstalován personální FW, který je součástí ESET licencí pod produktem Eset 

Endpoint Security (viz níže). Nastavení všech FW na pracovních stanicích bude 

centrálně spravováno pomocí Eset Remote Administrator z hlavního serveru.  

Na windows serveru bude také použit softwarový firewall, kde bude kontrolován 

provoz a na základě pravidel prováděna jeho případná blokace. Bude se jednat  

o ochranu na vstupu do sítě. 

 

Dále také v rámci dynamického přiřazování IP bude využito překladu síťových adres, 

funkce NAT. Toto řešení do jisté míry zastává funkci firewallu, protože z venkovní sítě 

je obtížné připojení na zařízení, které je umístěno za NATem. 

 

DHCP-Snooping 

Dalším stupněm ochrany bude využití technologie DHCP-snooping. Tímto dojde 

k zamezení připojení nechtěného DHCP serveru do sítě, který by způsobil problémy 

s rozdělováním IP prostoru v síti. Tato technologie bude zapnuta na switchi, kde se pro 

každý jeho port nastaví, zda je důvěryhodný či nikoliv (trusted/untrusted). Pro port,  

kde je připojen klasický PC bez DHCP se nastaví hodnota untrusted. Pokud by se nyní 

do tohoto portu připojil DHCP server a odeslal do sítě odpověď na požadavek, switch 

tuto odpověď zahodí a komunikace se ukončí. Jelikož v navrhované síti nenalezneme 

externí server s DHCP, nastaví se porty na untrusted. 
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Port Security 

Důležité je zabezpečit, aby se do sítě mohl připojit jen důvěryhodný počítač, tedy aby se 

zamezilo libovolnému připojování cizích zařízení. K tomuto účelu se využije na switchi 

metody port security, kdy bude na konkrétním portu povolena pouze určitá MAC 

adresa. Pokud uživatel připojí do sítě jiné zařízení, komunikace bude blokována. 

Blokace bude provedena metodou shutdown, kdy dojde k vypnutí portu. Toto řešení 

představuje vhodný nástroj pro kontrolu, kdy uživatel zanechá v systému stopu, že se 

snažil připojit nepovolené zařízení. 

 

Antivirová ochrana 

Mezi stupně zabezpečení sítě řadím i antivirovou ochranu. Nasazení antivirové ochrany 

bude v rámci serveru i jednotlivých koncových stanic. Jako vhodné řešení volím 

multilicence Eset Security, jelikož mám vlastní zkušenosti s podobným produktem  

od této firmy a jsem spokojen s dosahovanou kvalitou.  

 

Pro všechny koncové stanice sítě volím službu Eset Endpoint Security, která má 

následující vlastnosti: [11] 

Platforma: Windows 

Klíčové komponenty:   

 Antivirus / Antispyware 

 Antispam 

 Personální FW 

 Kontrola zařízení + Vzdálená správa (ESET Remote Administrator) 

 

ESET Remote Administrator [10] 

Pomocí tohoto modulu lze vzdáleně spravovat bezpečnostní politiku ESET, monitorovat 

její stav a měnit konfiguraci stanic. Přístup k tomuto modulu je z konzole, kterou lze 

nainstalovat na libovolném PC. 

 

Pro Microsoft Windows Server volím ESET File Serucity for MWServer, která 

obsahuje následující komponenty: [11] 

 Antivirus / Antispyware 
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 Kontrola výměnných médií 

 eShell / Příkazový řádek 

 Vzdálená správa (ESET Remote Administrator) 

 

4.3 Webové stránky 

V rámci analytické části bylo zjištěno, že podnik Kovyzana nedisponuje žádnými 

webovými stránkami. Ze strany podniku je zájem o vytvoření jednoduché a přehledné 

prezentace. Na základě rozhovoru s ředitelem podniku byly stanoveny následující 

požadavky na nové webové stránky: 

 Zobrazení základních informací o podniku - sídlo (mapa), kontakt, atd. 

 Popis nabízených výrobků (foto + specifikace produktu) 

 Formulář pro objednávku, zaslání dotazu 

 Možnost zadávání novinek (aktuální slevy, dovolené, atd.) 

 

Na základě požadavků a představ ředitele podniku Kovyzana jsem vytvořil základní 

návrh grafického řešení webových stránek (viz Obrázek č. 23 č. 23). 

 

Obrázek č. 23 – Návrh vzhledu webových stránek 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 
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Pro tvorbu těchto webových stránek bude využito jazyků HTML, PHP a stylů CSS. 

Tvorbu webových stránek bude řešit pracovník technického oddělení podniku 

Kovyzana. Jeho úkolem je vytvoření webových stránek dle stanovených požadavků 

s přihlédnutím na navrhnuté grafické řešení. Webový server, který slouží pro dostupnost 

a funkčnost webových stránek, bude umístěn na zakoupeném novém serveru. Jedno 

z možných řešení je využití vizualizace webového serveru, který by mohl fungovat  

na platformě unix (Apache). Časový rámec realizace webových stránek je přibližně 

jeden měsíc, viz kapitola 5.3 Časová analýza. 

 

4.4 Informační strategie podniku 

Na základě požadavků vedení podniku byl zvolen informační systém, pro který vzniklo 

potřebné hardwarové vybavení. Nyní je nutné zvolit vhodnou strategii pro zavedení 

nového informačního systému a definovat odpovědnost za všechny kroky vlastních 

návrhů. Strategie zavádění informačního systému je popsána v následující kapitole.  

 

Před zavedením nového informačního systému se zúčastní 2 zaměstnanci a ředitel 

podniku Kovyzana školení, které je zaměřeno na nejrůznější oblasti nového systému 

(viz školení).  

 

Odpovědnost za celkový projekt zavádění nové informační strategie podniku je 

rozložena mezi více osob. Návrh výběru konkrétního hardwarového a softwarového 

řešení (informační systém, atd.) má na starosti vedoucí technik technického oddělení, 

který také zodpovídá za tuto činnost. Ředitel podniku rozhoduje o konečném řešení  

a jedná s vybranými dodavateli technologií. Za financování této investice odpovídá 

vedoucí ekonomického oddělení, která vyčíslí volné finanční zdroje pro tento projekt  

a ředitel rozhodne o možné realizaci. Odpovědnost za tento projekt je tedy provázána 

celým podnikem Kovyzana. Po nasazení technologie do ostrého provozu bude za tuto 

technologii a její údržbu odpovědný taktéž vedoucí pracovník technického oddělení. 

 

Posloupnost jednotlivých činností vlastních návrhů s délkou jejich trvání je popsána 

v kapitole 5.3 Časová analýza. 
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Zavedení informačního systému 

V současné době využívá podnik Kovyzana ERP informační systém Money S3. Tento 

informační systém má ovšem nainstalovaný pouze ředitel podniku na firemním 

notebooku. Jelikož tento systém nesplňuje definované požadavky vedením podniku, je 

nutné provést jeho změnu. V jedné z předchozích kapitol byl vybrán nový informační 

systém POHODA 2014 SQL Standard. 

 

Pro zavedení systému volím souběžnou strategii, kterou zobrazuje obrázek č. 24.  

Tato strategie umožňuje využívat informační systém Money S3 a zároveň zavést nový 

informační systém POHODA 2014 SQL Standard. Toto řešení je vhodné, protože bude 

otestována funkčnost nového IS a v případě problémů s funkčností lze využít starého 

řešení MoneyS3.  

 

Obrázek č. 24 - Volba strategie zavedení IS 

 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Provoz obou informačních systémů bude po dobu 3 měsíců. Nenastane-li v této době 

problém u IS POHODA 2014 SQL Standard, bude používání Money S3 zrušeno.  

Po ukončení provozu IS Money S3 bude proveden export dat na záložní médium. 

Money S3 umožňuje export dat do formátu DBF, CSV, XML. 
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5 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole provedu zhodnocení přínosů a ekonomické zhodnocení vlastních návrhů 

a jejich časovou analýzu. Tyto analýzy budou podkladem pro vedení podniku, který se 

na jejich základě bude rozhodovat o realizaci těchto návrhů v praxi. 

 

5.1 Přínosy navrhované informační strategie 

Přínosy pro podnik mohou mít finanční i nefinanční charakter. Finanční přínosy 

informační strategie podniku není vždy lehké vyčíslit. Zaměřím se na nefinanční 

vyjádření přínosů vlastních návrhů. 

 

Vlastní síťová infrastruktura 

Zavedení vlastní síťové infrastruktury je pro podnik přínosem v oblasti transparentnosti 

komunikace v počítačové síti. Přínosem je také možnost vlastní správy a nastavení 

aktivních prvků sítě. 

 

Zabezpečení technologie 

Dosavadní netransparentní počítačová síť podniku nesplňovala parametry bezpečné sítě. 

Nyní lze nastavit vlastní parametry zabezpečení u aktivních prvků, a tím lépe řídit celou 

bezpečnost podnikových dat, které mají v dnešní době nejvyšší hodnotu. 

 

Nové hardwarové řešení 

Vyšší investice do nové technologie s sebou přináší přínos v podobě doby životnosti 

tohoto řešení. Předpokládá se, že zvolené hardwarové řešení bude dostačující po dobu 

minimálně 5let. Po tuto dobu nebude nutné do stávající technologie investovat žádné 

finance, vyjma pravidelné údržby a případného servisu. 

 

Webové stránky 

Vytvořením webových stránek vznikne větší povědomí o podniku Kovyzana a zvýší se 

počet potencionálních zákazníků. Tento marketingový nástroj je v dnešní době nutným 

základem a jeho přínos pro podnik je znatelný. 
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Nový informační systém 

Přínos nového IS je v hlavní řadě podpora hlavních podnikových procesů a možnost 

řízeného přístupu k informacím vybraným uživatelům podniku. Velký přínos je snížení 

časové náročnosti práce a snížení počtu chyb plynoucích z původního řešení. Mezi další 

přínosy se v globálním měřítku řadí zvýšení konkurenceschopnosti podniku, kdy podnik 

využívající kvalitní IS dosahuje lepších výsledků než podnik, který takovýto IS nemá. 

 

Časová analýza 

Vytvoření časového rámce je pro podnik, konkrétně jeho vedení, přínosem v tom 

smyslu, že si může představit, jak dlouho bude projektová část trvat. Toto měřítko je 

také důležité pro rozhodování o investici. V časovém harmonogramu jsou popsány 

všechny činnosti a jejich doba trvání, vedení může na základě těchto informací provádět 

kontroly stavu projektu.   

 

Obecné analýzy podniku 

Vedení podniku má samozřejmě informace o dění uvnitř podniku a také v jeho okolí, 

ovšem ne vždy má povědomí o všech faktorech, které podnikání ovlivňují. V analýzách 

oborového okolí a analýze interních faktorů jsem se snažil zjistit co nejvíce informací, 

které jsem shrnul ve SWOT analýze. Ze SWOT analýzy získá podnik komplexní pohled 

na kladné i záporné stránky podniku. Přidanou hodnotu má také analýza HOS8, která 

není běžná a přínosem pro podnik je získání povědomí o vyváženosti původního 

informačního systému. 
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5.2 Výdaje spojené s realizací vlastních návrhů 

Následující tabulka č. 19 zobrazuje jednotlivé výdaje vlastních návrhů v oblasti 

hardwaru a softwaru. Jednotlivé ceny čerpám ze zdrojů uvedených u daného produktu 

v rámci této diplomové práce. 

  

Tabulka č. 19 - Výdaje vlastních návrhů 

Položka Počet Cena / jednotka Poznámka 

Hardwarové vybavení 

Rozvaděč Atrack 9U 1 5 835 Kč  

Server DELL 1 108 759 Kč 

+ Windows server 2012 

+ 1TB HDD (2×), RAID1 

+ UPS Rack 2U, 1000W 

+ 16 GbE port switch 

Cisco RV042G 1 4 205 Kč  

Pronájem tras od 

společnosti Urdiamant 
 7 000 Kč Měsíčně 

Softwarové vybavení 

ESET endpoint security 1 13 074 Kč 

Licence na 3 roky ESET security for 

MWServer 
1 8 782 Kč 

POHODA 2014 Standard 

NET3 
1 14 970 Kč  

SERVIS 2014 POHODA 

Standard NET3 
4 3 440 Kč Licence na 5 let (do 2018) 

Školení IS POHODA 

2 1 920 Kč Kurz začátečníci 

2 3 000 Kč Kurz daňová evidence 

2 3 000 Kč Kurz skladové hospodářství 

Microsoft SQL 

Server 2012 Standard 
1 2 950 Kč 

Zvýhodněná cena 

(STORMWARE) 

celkem 187 775 Kč + 7 000 Kč/měs. 

Zdroj - Vlastní zpracování 

 

Náklady vlastních návrhů činí 188 tis. Kč. V této částce je zahrnuta podpora pro nový 

informační systém až do roku 2018. Měsíční náklady za pronájem trasy činí 7 tis. Kč.  
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5.3 Časová analýza 

Důležitou částí vlastních návrhů je definice jejich časové náročnosti. Na základě 

postupů vlastních návrhů jsem stanovil tyto hlavní činnosti: 

 

 Příprava projektu 

 Nákup hardwaru 

 Osazení racku 

 Nastavení serveru 

 Implementace informačního systému 

 Tvorba webových stránek 

 Zavádění nového informačního systému 

 Ukončení projektu 

 

Jednotlivé činnosti se dále rozkládají na činnosti dílčí, které mají svoji dobu trvání  

a tvoří tak celkovou časovou náročnost projektu. Pro zpracování této analýzy volím 

program Microsoft Project 2013, který slouží k podpoře projektového řízení. Umožňuje 

přehlednou a jednoduchou správu úkolů a širokou množinu výstupů (Ganttův diagram, 

síťový diagram, kalendář, atd.).  

 

V rámci programu MS Project 2013 jsem sepsal všechny hlavní činnosti, které byly 

v programu označeny za souhrnné. Doplnil jsem je činnostmi dílčími, u kterých jsem 

definoval termín zahájení a dokončení. Důležitým krokem bylo nastavení předchůdců 

jednotlivých dílčích činností z důvodu, aby byla zachována posloupnost všech činností. 

Pomocí automatického plánování se vypočítala doba trvání u jednotlivých činností 

automaticky tak, aby na sebe všechny činnosti navazovaly.  

 

Následující obrázek č. 25 zobrazuje seznam všech činností definovaných v návrhové 

části této diplomové práce týkající se zavedení informační strategie podniku. Na druhé 

části obrázku lze vidět Ganttův diagram v závislosti na jednotlivých činnostech. 
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Obrázek č. 25 - Časový harmonogram vlastních návrhů 

 

Zdroj - Zpracováno v programu Microsoft Project 2013
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Časově nejvíce náročné je zavádění nového informačního systému. Již dříve byla 

stanovena doba souběžné strategie 3 měsíce. V tomto termínu bude podnik Kovyzana 

využívat oba informační systémy. Pokud nenastane problém s používáním IS POHODA 

2014 SQL Standard, po třech měsících bude ukončena podpora IS MoneyS3.  

 

Celková doba trvání realizace vlastních návrhů je 163 dní, přibližně 5,5 měsíce. Hlavní 

činnosti seřazeny dle největší časové náročnosti jsou: 

 

 Zavádění nového informačního systému - 91 dní 

 Implementace informačního systému - 50 dní 

 Tvorba webových stránek - 37 dní 

 Nákup hardwaru - 11 dní 

 Příprava projektu - 8 dní 

 Ukončení projektu - 7 dní 

 Nastavení serveru - 6dní 

 Osazení racku - 3 dny 

 

Dodržení časového rámce není pro podnik Kovyzana kritickým požadavkem, jelikož 

aktuální stav umožňuje chod podniku, ovšem tento stav není vyhovující. Využívání 

pronajaté technologie lze i dále a dosavadní informační systém MoneyS3 může 

fungovat i v delším časovém intervalu. Ze strany vedení podniku je při vyšší investici 

do těchto záměrů značné očekávání a zbytečné prodloužení celé realizace není žádoucí. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se snažil o zvýšení úrovně podniku po stránce informativní  

a technické. Zaměřil jsem se na využití nových technologií, které by měly podniku 

poskytnout konkurenční výhodu a dát příležitost „soupeřit“ s většími podniky, které 

jsou v oboru již delší dobu. 

 

Na základě analýzy současného stavu podniku byla stanovena základní myšlenka  

a směr, jakým se vlastní návrhy odvíjely. Důležité je zde pochopení podnikových 

procesů a priorit samotného podniku. V tomto ohledu mi pomohla častá konzultace 

s vedením podniku, kdy jsem dostával tolik potřebnou zpětnou vazbu na mé návrhy.  

Do jisté míry zde pomohla také skutečnost, že jsem v daném podniku zaměstnán a mám 

tedy znalost podnikové kultury a dění uvnitř podniku. Mé návrhy také ovlivnily 

požadavky ze strany vedení podniku, kdy o záměrech bylo jasno již v začátcích práce. 

 

Na základě získaných podkladů byl vytvořen návrh na vlastní síťovou infrastrukturu, 

která podporuje zavedení nového informačního systému. Tyto dvě oblasti spolu velmi 

souvisí a pro kvalitní informační řešení je nutné zavést stabilní řešení obou částí. 

Důležitou roli hraje také zabezpečení aktivních prvků sítě, protože ztráta podnikových 

dat je velkým rizikem a ztrátou pro podnik. Přijal jsem tedy patřičná opatření  

pro snížení možné hrozby. Výběr nového informačního systému představoval nejen 

vyhledávání dostupných informací na internetu, ale také osobní komunikaci s výrobci 

těchto systémů. Na základě porovnání požadavků a možností jednotlivých produktů 

informačních systémů vznikla shoda jen u jednoho typu informačního systému.  

Tato skutečnost usnadnila finální výběr. Aby byl informační systém pro podnik 

přínosem, je nutná znalost jeho funkcionality všemi pracovníky, kteří s tímto systémem 

budou pracovat. Z tohoto důvodu je součástí řešení také školení, které se skládá 

z různých úrovní pro různé skupiny zaměstnanců. Další oblastí je propagace,  

kde vznikl návrh na vytvoření webových stránek podniku. Vytvořil jsem grafický návrh 

a realizace bude na zvoleném pracovníkovi technického oddělení podniku Kovyzana. 

Všechny tyto činnosti vytváří informační strategii podniku. 
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Výdaje na realizaci vlastních návrhů byly přesně vyčísleny a jejich hodnota činí  

188 tis. Kč a 7tis. Kč měsíčně. V rámci této investice se počítá s pětiletou podporou pro 

daný informační systém. Po pěti letech bude podnik stanovovat svoji další strategii, 

ze které bude vycházet vhodný informační systém. Přínosy vlastních návrhů jsou 

jednoznačné a byly všechny popsány. 

 

Spolu s časovým harmonogramem byly tyto závěry předloženy vedení podniku 

Kovyzana, který měl týden na vyjádření, zda a v jakém rozsahu budou změny 

podporovány a realizovány. Po následné konzultaci s vedením podniku byla tato 

investice v plné částce schválena. 

 

Cílem práce byl návrh a implementace informační strategie, která bude podporovat 

hlavní podnikové procesy. Dle mého názoru navrhované řešení zvýší produktivitu 

pracovníků a zároveň také dojde ke sjednocení řízení hlavních podnikových činností. 

Cíl práce byl tedy splněn. 
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