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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá výberom vhodného informačného systémú podľa 

požiadaviek a kritérií pre malú firmu porovnaním dostupných produktov na trhu. Popisuje 

doporučený systém a implementuje ho do bežnej prevádzky, z ktorej vyhodnocuje prínosy 

pre túto firmu. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with an appropriate information system selection according the 

specifications and criteria for small business comparing the products available in the market. 

The work describes the recommended system and implementation in normal operation, from 

which evaluates the benefits for the company. 
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1 Úvod 

V dnešnom podnikateľskom prostredí pokračujú počítače v revolúcií, ktorú začali 

v roku 1950.(33) Veľkosť a kapacita narastá exponenciálnou krivkou spolu so 

znižovaním nákladov a rozmerov, čo napomáha spoločnostiam využívať výhodu 

zavádzať rýchlejšie a efektívnejšie informačné systémy. Takáto výhoda sa prejavuje 

v bližšej interakcií so zákazníkmi a vylepšuje pozíciu spoločnosti v konkurenčnom boji. 

Sieťové technológie ako elektronická výmena dát (EDI), elektronický prevod 

prostriedkov (ETFs) a E-commerce podstatne zmenili povahu podnikania a v dôsledku 

sa stali spoločnosti počítačovo závislé. Stalo sa nemožným pre dnešné spoločnosti 

akejkoľvek veľkosti a v akomkoľvek sektore existovať bez podpory výpočtovej 

techniky v ich elementárnych obchodných operáciách. Staré porekadlo „vždy sa 

môžeme vrátiť k manuálnemu spracovaniu“ je dnes značne falošná predstava.(13) 

  

 Pre zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu sa firmy snažia poskytovať svojím 

zákazníkom nielen svoje produkty a služby, ale hlavne pridanú hodnotu, ktorú im 

konkurencia nedokáže ponúknuť. Preto sa firmy snažia získavať také informácie, ktoré 

im umožnia zisťovať trendy, sledovať zákaznícke správanie a tím zlepšiť 

a prispôsobovať svoje aktivity a procesy vo firme, tak aby vytvárali hodnotný vzťah so 

zákazníkom a firmou.  Pre takýto cieľ, ktorý zefektívni spravovanie cenných informácií, 

každá firma potrebuje správny informačný systém, ktorý odpovedá jej špecifickým 

požiadavkám a finančným možnostiam. 

 

 Môžeme usudzovať, že stanovenie a presné definovanie potrieb firmy, výber 

systému a zhodnotenie jeho praktických a ekonomických prínosov je dlhodobý proces. 

Na jednej strane vystupuje firma so svojimi požiadavkami a na druhej dodávateľ 

informačného systému. Nájsť správne profilovanú cestu medzi týmito dvoma subjektmi 

bude úlohou tejto práce. 
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2 Vymedzenie problému a ciele práce 

V úvode sme uviedli, že firmy a podniky sa stali počítačovo závislé. To je fakt, 

s ktorým sa dnešné firmy musia zaoberať a nezáleží na ich veľkosti. Z vlastnej 

skúsenosti pozorujeme, že existuje stále veľa malých firiem a živnostníkoch, ktorých 

informatizovanosť je na nízkej úrovni, či už existenciou riadneho informačného 

systému alebo vybavením, ktorým by mohli poskytnúť lepšie služby svojím 

zákazníkom alebo odberateľom. Preto sa pokúsime pre jednu takúto malú firmu vybrať 

informačný systém, za účelom zlepšenia efektivity a prehľadnosti práce a zvýšenie 

predaja. 

 

Cieľom tejto práce teda bude teoreticky rozpracovať východiská výberu 

informačného systému, analyzovať súčasný stav vo firme a identifikovať potreby, ktoré 

firma potrebuje na zlepšenie jej konkurenčnej pozície a zvoliť vhodný informačný 

systém. Tak ako pri každom riešení problému, budeme sa snažiť uviesť informácie 

o firme tak, aby bolo zrejmé o aké problémy sa vo firme jedná, ako si firma predstavuje 

ich riešenie resp. čo očakáva od zmeny a aké prínosy sa firme dostanú po zavedení 

systému. 

 

Záverom práce uvedieme výsledky našej aktivity pri voľbe systému. Prezentujeme 

dosiahnuté výsledky či už pozitívne alebo negatívne a zhodnotíme, či sa investícia do 

takéhoto systému vyplatila. Výsledky podložíme skutočným meraním pomocou voľne 

dostupných analytických nástrojov.  
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3 Teoretické východiská práce 

V tejto kapitole si uvedieme základné definície nevyhnutné pre pochopenie niektorých 

odborných častí tejto práce. Postupne definuje pojmy týkajúce sa informačného 

systému, dáta a informácie, žargón a teoreticky bude vysvetlené proces kontroly 

zavádzania a prevádzky systému. 

3.1 Definícia počítačových systémov 

Počítačové systému sú mnohokrát viac komplexnejšie ako manuálne systémy. 

Rozsiahlejšie systémy vyžadujú istý počet skúseného technika, ktorý tieto systémy 

spravuje, udržuje a poskytuje podporu. 

Systémy ďalej charakterizujeme vlastnosťami: 

• spracúvajú veľké objemy dát vysokou rýchlosťou a dokážu prenášať dáta 

efektívne a okamžite na veľké vzdialenosti 

• udržujú dáta v elektronickej podobe, ktoré bez správnych nástrojov a funkcií sú 

obtiažnejšie k  prístupu ako bežné papierové záznamy. Moderné systémy 

minimalizujú papierový výstup pre užívateľa. 

3.2 Hardware a personál 

Hardware pozostáva z komponentov, ktoré sú fyzické a môže byť s nimi manipulované. 

Definujeme si niektoré základné prvky. 

CPU. Central Processing Unit, alebo srdce počítača. Je to logická jednotka, ktorá 

vykonáva všetky aritmetické operácie 

Periférne zariadenia. Zariadenia, ktoré sa pripájajú k rozhraniu a spracúvajú vstupy 

a výstupy. Medzi ne patria: terminály, klávesnice, tlačiarne, disky. 

Pamäť. Silikónové čipy, schopné uchovávať informáciu. Existujú vo viacerých 

formách: RAM, ROM, PROM, EPROM. 

LAN.  Local Area Network, teda skupina počítačov, ktoré sú prepojené v relatívne 

malom priestore. 
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Úložisko dát. Dáta môžu byť uložené v rôznych zariadeniach dočasne alebo trvalo. 

Medzi ne patria: Disky, optické nosiče, pásky. 

Personál. Pre výber správneho systému, musíme poznať užívateľov a ich jednotlivé 

role.  

Operátor – pracuje s počítačom a systémom na dennej báze. 

Programátor – vytvára, modifikuje a opravuje programy, ktoré sú spustené na 

počítači. 

Management – plánuje, organizuje a riadi s cieľom zabezpečiť podnikové ciele. 

 

Personál resp. pracovníci s informačným systémom môžu byť najdôležitejším 

elementom vo väčšine informačných systémoch. Ľudia odlišujú medzi úspechom 

a nezdarom vo väčšine spoločností. Pracovníci informačného systému zahŕňa všetkých, 

ktorí riadia, spravujú a programujú tento systém. Užívatelia sú ľudia, ktorí pracujú 

s týmto systémom na užívateľskej úrovni pre získanie výsledkov. Sem patria finančný 

manažér, marketingový zástupca, výrobný operátor a iný. 

3.3 Dáta a informácie 

Dáta pozostávajú z nespracovaných údajov v surovom stave, napríklad zamestnanecké 

číslo, počet odpracovaných hodín, katalógové číslo alebo číslo objednávky. Ak sú tieto 

dáta usporiadané v zmysluplnom spôsobe, stávajú sa informáciou.  

Informácia je súbor organizovaných skutočností s pridanou hodnotou. Uvedieme 

si príklad manažéra predaju, ktorý si môže zistiť mesačné predaje v takej forme v akej 

mu to vyhovuje, pracovať s nimi, analyzovať a tiež zistiť napríklad počet predajov na 

jednotlivých predajcov. Poskytovanie informácie zákazníkom môže spoločnosti priniesť 

zvýšené tržby a zisky. Podľa prezidenta zásielkovej spoločnosti FedEx, Fredericka 

Smitha je informácia o balíku rovnako dôležitá ako samotný balík. (4) 

Typ vytvorenej informácie záleží na vzťahu definovaným medzi samotnými 

dátami. Pridaním nových alebo odlišných dát znamená zmenu vzťahu, ktorý poskytuje 

nové informácie.  

Premenou dát na informáciu nazývame proces, alebo súbor logicky súvisiacich 

úloh. Proces, ktorý definuje vzťah medzi dátami pre vytvorenie užitočných informácií 
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vyžaduje znalosť. Znalosti sú chápanie a uvedomovanie si súborov informácií a ciest, 

ktoré sú užitočné pri podpore prijatia rozhodnutia. 

3.4 Charakteristika informácií 

Pre manažérske rozhodovanie sú hodnotné a užitočné také informácie, ktoré majú aspoň 

väčšej časti vlastnosti uvedené v Tabuľke 3.1. Takéto informácie získané 

z informačného systému sú hodnotnejšie pre celý podnik. 

 

Charakteristika Definícia 

Prístupnosť Informácia by mala byť jednoducho prístupná autorizovaným užívateľom 

v správnom formáte a v správnom čase. 

Presnosť Presná informácia je bezchybná. Nepresné informácie su generované 

z dôvodu nepresných dát. 

Kompletnosť Kompletná informácia obsahuje všetky dôležité fakty. Finančný 

výkaz bez nákladov je nekompletný. 

Ekonomickosť Relatívne nenákladná na produkciu (výstup). 

Flexibilnosť Vhodná pre rôzne účely. Pre predajcu pri uzatvorení obchodu, 

pre výrobu pri objednávaní zásob. 

Relevantnosť Správna informácia pre správne oddelenie v podniku. 

Spoľahlivosť Získať dáta len zo spoľahlivých zdrojov. 

Bezpečnosť Chrániť informácie pre neautorizovaným prístupom. 

Jednoduchosť Informácia by mala byť jednoduchá a nie príliš komplexná. 

Priveľa informácií môže spôsobiť zahltenie informáciami pri 

rozhodovaní. 

Včasnosť Doručenie informácie keď je vyžadovaná a aktuálna. 

Overiteľnosť Možnosť overenia z rôznych zdrojov. 

Tabuľka 3.1 Charakteristika informácie. (20) 
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3.5 Informa čný systém 

Informačný systém (IS) je súbor vzájomne spojených prvkov alebo komponentov, ktoré 

zhromažďujú (na vstupe), spracovávajú (proces), uskladňujú a šíria (na výstupe) dáta 

a informácie a poskytujú schopnosť reakcie na naplnenie požadovaného cieľa. 

Mechanizmus je znázornený na Obrázku 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.1 Schéma mechanizmu IS.(20) 

Vstup. V informačnom systéme vstup je aktivita získavania a zachycovania 

nespracovaných dát. 

Spracovanie. Znamená premenu dát do zmysluplného výstupu. Procesy spracovania 

môžu zahŕňať kalkulácie, porovnávanie, ukladanie. Spracovanie môže byť manuálne za 

prítomnosti pracovníka alebo automatické. 

Výstup. Zahŕňa generovanie informácií zvyčajne vo forme dokumentov a správ. 

Odozva. Je v podstate informácia zo systému, ktorá je použitá na vykonanie zmien na 

vstupe alebo pri spracovávaní. Využíva sa pri nesprávnych vstupných údajoch, 

preklepoch a podobne. 

 

Najbežnejšie typy informačných systémov používaných v obchodných spoločnostiach 

sú tie dizajnované pre elektronický obchod, spracovanie transakcií, management a pre 

VSTUP SPRACOVANIE VÝSTUP 

ODOZVA 
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podporu rozhodovania. Spolu, tieto systémy napomáhajú zamestnancom v spoločnosti 

uskutočňovať bežné rutinné a špecifické úlohy – od spracovania výplat, zaznamenania 

predajov, podpory rozhodovania v rozličných oddeleniach po poskytnutie alternatív pre 

rozsiahle projekty. Môže sa zdať, že všetky tieto systémy sú poskytované ako 

samostatne, ale všeobecne s pokrokom technológií sú integrované do jedného veľkého 

systému.(31) Na obrázku 3.2. je znázornený prehľad vývoja business informačných 

systémov. 

 

Obrázok 3.2 Vývoj business informačných systémov.(31) 

3.5.1 Účel informačného systému 

Ľudia vyžadujú informácie pre rôzne dôvody a rôznymi interpretačnými cestami. 

Napríklad vyhľadávame informácie prostredníctvom televízie, prehľadávaním webu, 

čítaním novín a podobne. Avšak v obchodnom vzťahu ľudia hľadajú informáciu pre 

rozhodnutie, pre vyriešenie problému – dve úzko spojené prvky, ktoré tvoria základ 

úspešnej spoločnosti. 

Definovanie problému, je zväčša situácia, ktorá nie je želaná. Problém môže byť 

neplatiaci zákazník, o ktorom nevieme kto je to a koľko dlhuje. Takýto problém môže 

byť vyriešený pomocou známej a relevantnej informácie. Efektívne získavanie 

a udržovanie informácií, ktoré môžu byť použité a upravované podľa potreby na 

podporu fungovania spoločnosti v jej cieľoch uspieť. Zmysel informačného systému je 

podporovať tieto aktivity, riešiť problémy a pomáhať v zásadných rozhodnutiach. 

V podnikaní používame informačný systém na podporu každodenných operácií, 

v elektronickom obchode, rezerváciách a iných aktivitách.(13)(20) 
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3.5.2 Čo je to systém 

Systém je zložený z komponentov, ktoré spolu úzko súvisia a spolupracujú spolu na 

dosahovaní spoločného cieľa, alebo skupine cieľov pri prijímaní vstupu, spracovaní 

a tvorbou výstupu v organizovanej štruktúre. Systém môže pozostávať z niekoľkých 

podsystémov resp. komponentov veľkého systému, ktoré sledujú vlastné podcieľe. 

S pochopením pojmov informácie a systém, vieme definovať informačný systém ako 

súbor komponentov, ktoré spolu spolupracujú na spracovaní dát a tvoria informácie na 

výstupe. Všetky systémy na podporu podnikania pozostávajú z podsystémov 

s jednotlivými podcieľmi podieľajúcimi sa na hlavnom cieli spoločnosti.(9)(31) 

3.5.2.1 Informa čný systém v organizácií 

V spoločnosti, informačný systém pozostáva z dát, hardware, software, ľudí 

(zamestnancov) a procedúr. Je to synonymum počítačového systému, s jedným alebo 

viacerými počítačmi v centrálnej bunke, ktoré zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú dáta 

do informácií podľa požiadaviek užívateľov cez rozhranie prístupu k systému. 

 

 
 

Človek Počítač 

Myslí Kalkuluje a vykonáva naprogramované logické 

operácie 

Zdravý rozum (prostý rozum) Skladuje a získava dáta a informácie 

Robí rozhodnutia Vykonáva komplexné logické a aritmetické funkcie 

Dáva pokyn počítaču Vykonáva rozsiahle operácie 

Učí sa nové techniky a metódy Vykonáva rutinné úlohy menej nákladne ako človek 

Hromadí skúsenosti Prispôsobivý a predprogramovateľný 

Tabuľka 3.2 Rozdiely v úloha človeka a počítača v podniku.(20) 
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V kontexte elektronického obchodu, zaraďujeme medzi primárnych systémových 

užívateľov skôr zákazníkov ako užívateľov internetu. Zákazníci používajú na nákupné 

rozhodnutia a vykonanie transakcií. Výber informačného systému by mal vytvárať 

model, ktorý zahŕňa šesť dimenzií úspechu. 

 

• Systémová kvalita, v prostredí internetu, meria požadované charakteristiky 

elektronického systému. Použiteľnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, 

prispôsobivosť a časová odozva (doba načítania stránky) sú príklady 

kvalitného systému, ktorú reálny užívateľ ocení pri práci s ním. 

• Informačná kvalita zachytáva obsahový problém elektronického obchodu. 

Obsah webu by mal byť prispôsobený osobným požiadavkám, kompletný, 

relevantný, jednoduchý na pochopenie a bezpečný. 

• Kvalita služieb, súhrnná celková podpora dodávaná poskytovateľom 

služby, je užívaná bez ohľadu na to, čí je táto podpora poskytovaná 

oddelením informačných služieb, novou organizačnou jednotkou alebo je 

„outsourcovaná“ na poskytovateľa internetových služieb. Jej dôležitosť je 

s najväčšou pravdepodobnosťou vyššia ako predchádzajúce, pretože 

užívatelia sú aj naši zákazníci a slabá podpora vyústi do straty zákazníka 

a obchodu. 

• Používanie, zahŕňa meranie všetkého od návštevy webovej stránky, cez 

navigáciu v prostredí informačného systému, získanie informácie až po 

transakciu. 

• Spokojnosť užívateľa, zostáva spôsobom merania spokojnosti klienta pri 

používaní informačného systému a pokrýva celý cyklus dojmu klienta od 

získania informácie cez nákup, platbu, potvrdenia platby a služby. 

• Čisté prínosy, sú najdôležitejšie úspešné opatrenia keď zachytávajú 

pozitívne a negatívne dopady služieb elektronického obchodu na klientov, 

dodávateľov, zamestnancov, trhy a spoločnosť.(9)(31)(13)  
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3.5.3 Organizačný rámec 

Rámec, ktorý nám pomôže organizovať rôzne metriky na hodnotenie informačného 

systému. 

Kvality 

Systémová Informa čná Služby Použitie Spokojnosť Prínosy 

Použiteľnosť Kompletnosť Istota Prirodzenosť Opakovaný 

nákup 

Zníženie 

nákladov 

Odozva Pochopiteľnosť Empatia Jednotná 

navigácia 

Opakované 

návštevy 

Rozšírenie 

trhu 

Spoľahlivosť Relevantnosť Citlivosť Prehľady  Predaj 

hodnoty 

Dostupnosť Bezpečnosť Vnímavosť   Časová 

úspora 

Prispôsobivosť      

Tabuľka 3.3 Rámcové zhrnutie kvality informačného systému.(20) 

 

3.5.4 Vybavenie pre potreby informačného systému 

• Vstupné zariadenia na spracovanie vstupu do IS. 

• Počítač na spracovanie dát cez IS. 

• Výstupné zariadenia na zobrazenie informácií. 

• Skladovacie zariadenia pre dáta a informácie. 

• Sieťové prvky na komunikáciu a prenos dát medzi elementmi tvoriacich 

sieť.(20) 

3.5.5 Rozlíšenie funkcií IS 

Rôzne druhy informačných systémov plnia rôzne úlohy – pre jednotlivé typy 

organizácií, funkcie vnútri organizácií, podnikateľské potreby, úrovne managementu 

apod. 

3.5.6 Transakčné systémy 

Transakčné procesy sú najrozšírenejšie používané informačné systémy. Ich 

prevládajúca funkcia je záznam dát zozbieraných na rozhraní spoločnosti, teda kde 
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spoločnosti realizuje interakcie s ostatnými stranami. Systémy tiež zaznamenávajú 

interakcie vnútri spoločnosti, napríklad pohyb súčiastky z jednej fázy výroby do druhej, 

nedokončená výroba do hotovej výroby apod. Záznam sa tiež vytvára z pokladničných 

systémov, z nákupu a predaja, z výberu a vkladu. Tieto systémy poskytujú spoločnosti 

najviac dát pre ďalšie spracovanie ako ostatné druhy systémov.(20) 

3.5.7 Zásobovacie systémy 

Pojem zásobovanie odkazuje na sled aktivít podieľajúcich sa v produkcií a predaji 

produktu alebo služby. V odvetví priemyslu, kde spoločnosť vyrába produkt, tieto 

aktivity zahŕňajú marketing, nákup materiálu, výrobu, balenie a expedíciu, platbu a po 

predajový servis. V odvetví služieb, tento sled aktivít zahŕňa marketing, správu 

dokumentov a monitoring objednaných služieb pre klientov.(20) 

3.5.8 CRM systémy 

Customer relationship management systémy pomáhajú spravovať vzťahy medzi 

spoločnosťou a jej zákazníkmi. Môžu pozostávať z rôznych typov iných systémov, 

ktoré spravujú záznamy o zákazníkovi a z týchto systémov získava údaje, ktoré 

spracováva do sotisfikovanej podoby a dokáže určiť kedy sa zákazník odvráti ku 

konkurencií na základe jeho nákupných zvykov. CRM systém používajú zástupcovia 

spoločností v kombinácií s telefonovaním. Záznamy keď zákazník volal do spoločnosti 

sú dostupné, jeho záznamy o nákupe, objednávkach a iných informáciách, ktoré môžu 

pomôcť vyriešiť problém alebo pomôcť klientovi vyhľadať požadovaný produkt alebo 

službu. Cieľ CRM systémov je zvýšiť úroveň kvality služieb zákazníkom, znížiť časový 

a pracovný objem vynaložený na obsluhu zákazníckych požiadavok a zistiť čo najviac 

o jeho nákupných návykoch a preferenciách.(20)(31) 

Tieto systému sú zväčša prepojené s webovými aplikáciami, ktoré sledujú online 

nákupy a transakcie. Použitím analytických aplikácií, spoločnosť môže jednoducho 

zistiť čo robí klientovi problém, aké má prekážky pred zadaním objednávky alebo čo 

vyžaduje na stránke z informatívneho hľadiska. 
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3.5.9 Business Intelligence systémy 

Informačné systémy, ktorých zmyslom je zbierať a zhromažďovať nespracované dáta 

a trendy, ktoré by potenciálne mohli pomôcť spoločnosti v lepšej schopnosti 

konkurovať sa nazývajú Business Intelligence systémy. Tieto systémy zvyčajne 

pozostávajú zo sofistikovaných štatistických modelov, bežných alebo na mieru 

upravených pre odvetvie priemyslu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Systém 

pristupuje k obrovskému množstvu relačných dát uložených v dátových skladoch.(31)  

3.5.10 Informa čné systémy vo funkciách podnikania 

Informačný systém plní rôzne úlohy v naskrz celej organizácie v snahe podporiť 

a zrýchliť podnikateľské procesy. Oblasti, do ktorých najčastejšie zasahuje sú 

nasledovné(20): 

• účtovníctvo 

• financie 

• marketing 

3.5.11 Účtovníctvo 

V účtovníctve, informačný systém pomáha zaznamenávať transakcie uskutočňované 

podnikateľskými aktivitami, produkovať periodické finančné výkazy a vytvárať 

výsledné správy podľa právnych predpisov ako účtová rozvaha a výkaz zisku a strát. 

3.5.12 Financie 

Kým v účtovníctve sa systém zameriava na zaznamenávanie a tvorbu správ 

o finančných tokoch a zmenách, zmyslom úlohy vo finančníctve je umožniť plánovanie, 

organizovanie rozpočtov, správu cash-flow, analýza investícií a rozhodnutí, ktoré by 

mali zvýšiť príjmy. 

3.5.13 Marketing 

Cieľom je presne zasiahnuť ľudí s potenciálnym záujmom o produkty danej spoločnosti 

a propagovať ponúkané služby a produkty tej cieľovej skupine. Marketingové 

informačné systémy pomáhajú analyzovať ponuku pre rozličné produkty v rôznych 
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regiónoch, v rôznych vekových skupinách aby bolo možné predávať správny produkt 

správnym cieľovým skupinám. 

3.5.14 Elektronický a mobilný obchod 

Elektronický obchod (E-commerce) zahŕňa každú obchodnú transakciu vykonanú 

elektronicky medzi spoločnosťami (business-to-business, B2B), spoločnosťou 

a zákazníkmi (business-to-customer, B2C) a spoločnosťou a verejným sektorom. Dá sa 

predpokladať, že pojem e-commerce je hlavne rezervovaný pre konzumentov 

prichádzajúcich na webové stránky za účelom nákupu online. Lenže táto aktivita je len 

malá časť elektronického obchodu. Najväčší objem a najrýchlejšie rastúci segment sú 

business-to-business transakcie, ktoré uľahčujú nákup pre obidve zúčastnené strany(13). 

Nárast je spôsobený lepším prístupom na Internet, dôverou užívateľov, bezpečnosťou 

a platobnými systémami. Paypal, elektronická platobná brána spracuje ročne 1,5 

miliardy dolárov v transakciách.(26) E-commerce tiež ponúka možnosti a príležitosti na 

celom svete pre malé podniky pri nízkych nákladoch na prevádzku. Mobilný obchod 

(m-commerce) odkazuje na transakcie prevedené kdekoľvek, kedykoľvek. M-commerce 

spolieha na bezdrôtovú komunikačnú technológiu, ktorú manažéri a firmy využívajú 

k odoslaniu objednávky prostredníctvom príručných počítačov, chytrých telefónov, 

laptopov pripojených do siete a iných mobilných sietí. Aktuálne, mobilný obchod vie 

využiť mobilné chytré telefóny na zaplatenie za tovar, nákup alebo proste akékoľvek 

služby(20). Po vytvorení takéhoto účtu je možné prijať a odoslať textovú správu na 

potvrdenie platby.  

3.5.15 Podnikový systém: TPS a ERP 

Od nástupu počítačov v komerčnej sfére sa používali na znižovanie nákladov 

automatizovaním rutinných a na prácu náročných transakcií. Transakcia je každá 

obchodne príbuzná výmena ako platby zamestnancom, predaj zákazníkom alebo platby 

dodávateľom. Transakčne spracujúci systém je organizované sústredenie ľudí, procedúr, 

software, databází a zariadení slúžiacich na zaznamenanie dokončených obchodných 

transakcií. Jeden z prvých systémov bol systém na vyplácanie odmien zamestnancom. 



24 

 

3.5.16 Manažérsky informačný systém (MIS) 

Manažérsky systém je organizované sústredenie ľudí, procedúr, software, databází 

a zariadení slúžiacich na poskytovanie rutinných informácií manažérom 

a rozhodovateľom. MIS sa zameriava na efektivitu operatívneho riadenia. Marketing, 

produkcia, financie a ostatné funkčné oblasti podniku sú podporované MIS-om 

a vzájomne prepojené spoločnou databázou. Tieto systémy štandardne poskytujú 

reporty generované z dát a informácií z transakčne spracujúcich systémov. Príklad 

užitia MIS je vygenerovanie reportu, ktorý popisuje skladové zásoby a informuje, ktoré 

majú byť objednané.(13)(20) 

 

 

Obrázok 3.3 Schéma manažérskeho informačného systému.(20) 

 

3.5.17 Rozhodovacie systémy 

Dramatický vývoj v technológiách v rokoch okolo 1980 spôsobil, že cena spomínaných 

informačných systémov poklesla ale naopak výkonnosť stúpla v porovnaní s prvými 

systémami. Zamestnanci na všetkých podnikových úrovniach sa už nemuseli implicitne 

spoliehať na informačné oddelenie na získanie všetkých potrebných údajov. Prišlo sa na 

to, že počítače môžu vykonávať náročnejšie rozhodovacie úlohy. Rozhodovacím 

systémom rozumieme organizované sústredenie ľudí, procedúr, software, databází 

a zariadení slúžiacich na podporu rozhodovania v špecifických problémoch. Zameranie 

takýchto systémov je poskytovať efektívne možnosti rozhodnutia riadiacim štruktúram 
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v podniku, kdežto MIS pomáha robiť veci správne, rozhodovací systém pomáha robiť 

správnu vec. 

3.5.18 Špecializované informačné systémy 

Okrem systémov TPS, MIS a DSS, mnohé väčšie spoločnosti spoliehajú na 

špecializované systémy. Príklad takého systému je Knowledge management system teda 

znalostný riadiaci systém, je to organizované sústredenie ľudí, procedúr, software, 

databází a zariadení slúžiacich na vytváranie, uchovávanie, zdieľanie a využívanie 

podnikových znalostí a skúseností.  

  Vedľa toho existujú Expertné systémy, ktoré dávajú počítaču schopnosť dávať 

návrhy a rady and správať sa ako kvalifikovaná osoba v určitej oblasti. V dôsledku to 

pomáha začiatočníkovi vykonávať úlohy na úrovni experta. Unikátna hodnota 

expertných systémov je ich schopnosť umožniť spoločnosti zachytiť a znovu použiť 

znalosti skutočných expertov a špecialistov. Z toho dôvodu, roky skúseností 

a špecifických zručností nie sú stratené v prípade odchodu zamestnanca. Tieto systémy 

môžu byť využité v každej oblasti podnikania. Pre príklad, expertné systémy sú 

používané na monitorovanie atómových elektrární, na vykonanie lekárskej diagnózy, 

vyhodnotenie výhodnosti úverov, vytvorenie a hodnotenie marketingových plánov pre 

nové produkty alebo novú investičnú stratégiu. Zbierka dát, pravidiel, procedúr 

a vzťahov medzi nimi je obsiahnutá v znalostnej databáze expertného systému.(13)(20) 

3.6 Management 

Pri rozhodovaní o výbere informačného systému je nezbytné ovládať znalosti 

managementu a preto v tejto časti uvedieme niekoľko poznatkov o procesoch, chápaní 

potrieb podniku a identifikácií kľúčových aktivít. 

 Management je popísaný ako optimalizácia užívania podnikových zdrojov 

prostredníctvom plánovania, organizovania, vedenia a kontroly všetkých členov 

podniku. Je to proces neustáleho zlepšovania pomocou neho je podnik konštantne sa 

prispôsobujúci k okolitému prostrediu. Proces riadenia vzniká s pochopením obchodnej 

činnosti podniku. Kým toto nie je dosiahnuté, každý jeden pokus stanoviť podnikové 

potreby bude prinajlepšom klamný a nesprávny, prinajhoršom katastrofálny. Hneď ako 

sú celkové ciele a okolie podniku definované, stanovenie potrieb bude jednoduchou 
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úlohou. Tieto potreby môžu určené prostredníctvom identifikácie a skúmaním 

kľúčových aktivít, ktorých efektívne vykonávanie môže podniku priniesť budúci úspech 

alebo neúspech. Tieto kľúčové aktivity musia byť sledované a a určené čo najskôr 

v tomto plánovacom procese. Pre každý jeden cieľ existuje celá rada hrozieb, ktoré 

v prípade naplnenia buď oslabia celkovú efektivitu alebo znegujú tento cieľ.(13)(9)(11) 

 Hrozby a vlastne všetky prvky v plánovaní by mali byť zahrnuté a ohodnotené 

vo formálnom ohodnotení rizík pre určenie vhodnej stratégie podniku, ktorá musí byť 

vytýčená podnikovým managementom. 

 Správu podniku definujeme ako vzťah medzi niekoľkými účastníkmi, ktorí 

určujú smer a výkon podniku. Medzi týchto účastníkov zaradíme(31)(13): 

• akcionárov 

• výkonný management 

• predstavenstvo 

• zamestnancov 

Pod touto definíciou, by sme význam podnikových cieľov určili ako dosiahnutie stupňa 

uspokojenia v sociálnej štruktúre. Efektivita a účinnosť, pružnosť a kontinuita formujú 

podstatnú časť plnenia plánu. Management sa stáva spojením medzi vlastníkmi kapitálu 

a užívateľmi tohto kapitálu. 

3.6.1 Pochopenie obchodnej činnosti 

 

Pre pochopenie a určenie podnikových potrieb, využijeme kombináciu teoretických 

prístupov, z ktorých budeme vychádzať. Medzi tieto prístupy patria výročné správy, 

výkazy a iné správy z podniku aby bolo možné získať presnejší obraz o firme pre 

úspešné vyhodnotenie skutočných potrieb. Ďalej tento prístup skombinujeme 

s praktickým, ktorý počíta s rozhovormi s vybraným personálom v zmysle ohodnotiť 

ich chápanie činnosti podniku a takisto pre potvrdenie vlastného názoru. Osobné 

návštevy v podniku a pozorovanie priebehu jednotlivých funkcií v spoločnosti bude 

asistovať pri vhodnom výbere. 
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3.6.2 Stanovenie potrieb 

Len čo stanovíme všetky ciele a definujeme prostredie podnikania, rozhodneme aj 

o celkových potrebách. Analýza podnikovej vízie a misie nám dovolí odvodiť potreby 

z cieľov. Manažment by mal mať stanovený strategický plán a ciele za účelom 

zabezpečiť ich plnenie. Interakciou a dotazovaním s výkonným manažmentom, 

zamestnancami a prípadne aj zákazníkmi a dodávateľmi získame cenné informácie 

a prehľad o potrebách tak, aby sme rozhodli o potrebách podniku. 

3.6.3 Identifikácia k ľúčových aktivít  

Pri výbere systému, musíme vychádzať z aktivít podniku, ktoré zaisťujú plnenie 

stanovených cieľov. Preto, dôležité produkty a poskytované služby musíme 

identifikovať. Toto znamená nájdenie výšky úrovne akou management chápe potreby 

zákazníkov, konkurenciu a znalosť konkurenčných hlavných výkonnostných oblastí. 

Pre každé takéto oblasti musíme stanoviť ich odpovedajúce ciele, to znamená, že pre ich 

meranie musíme zaviesť indikátor, ktorý bude potrebný pre náležité hodnotenie.  

V prípade, že analýza rizík je kompletná, management podniku je v pozícií rozhodnúť 

sa, ktoré aktivity musia byť zaistené, a ktoré riziká zvládnuté. Týmto postupne 

nariadime, ktorým rizikám môže byť nákladovo efektívne zabránené, a ako by malo byť 

vzniknutý následok rizika opravený. 

3.7 Riziká IS 

Riziká a prejavy. Kontrola obsahuje všetky elementy podniku (tvoria ju zdroje, 

systémy, procesy, kultúra, štruktúra a úloha) tak, že všetko spolu podporuje ľudí na 

rozhodovacej úrovni docieliť stanovené podnikové objektívy. Kontrola je efektivita, 

ktorá racionálne a rozumne zaisťuje, že podnik spoľahlivo dosiahne plánom stanovené 

výsledky. Riziko je možnosť, že jeden alebo viacej jednotlivcov (v podniku) zažije 

nepriaznivé následky jeho rozhodnutí. Riziko je obrazom príležitosti.(13) 

 Všetky zúčastnené entity sa stretávajú s rizikami bez ohľadu ich veľkosti, 

štruktúry, vlastnosti alebo segmentu. Vo všeobecnosti, všetky rozhodnutia týkajúce sa 

obchodnej činnosti obsahujú prvok rizika z pohľadu financií, zdrojov, metód a plánu. 

Všeobecne, obchodné riziká môžu značne ovplyvniť schopnosť podniku úspešne 
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konkurovať, udržať si finančnú stabilitu, pozitívny obraz na verejnosti a hlavne 

spôsobilosť prežiť. Riziká zasahujú do kvality produktov, výkonu zamestnancov 

a služieb. Riziká nemôžu byť odstránené, len riadené, zvládnuteľné a minimalizované. 

Základným kameňom kontroly informačného systému je riadenie rizík. Čim viac sa toto 

zdá ako strategická záležitosť k tomu aby mohla byť zaistená životaschopnosť 

spoločnosti, pretože zlyhanie v rámci zavedeného informačného systému môže mať 

deštruktívny efekt na organizáciu.(24)(31)  

Pre mnoho vedúcich pracovníkov, pochopenie rizík týkajúcich sa používania 

informačného systému ostáva výzvou. V niektorých prípadoch to vyplýva zo základnej 

neznalosti užitia a zneužitia takého systému. Väčšina takýchto pracovníkov odvodzuje 

ich chápanie rizík systému z médií a iných nepresných a nešpecializovaných 

informačných zdrojov, ktoré majú tendenciu zameriavať sa na také oblasti, ktoré sú 

rizikovo najviditeľnejšie a najzaujímavejšie pre ľudské chápanie. Miesto toho 

zanedbávajú základné trhliny v kontrolných stratégiách, ktoré dovolili vzniknúť práve 

takýmto rizikám. Eliminácia rizík je nielen nemožná ale aj nežiadaná, z dôvodu 

opatrného riadenia rizík, ktorými podnik napĺňa svoje ciele. Bez istého rizika klesá 

veľkosť možného dosiahnuteľného zisku. 

Riziká definujme podľa COSO takto(13): 

• Strategické. Hlavné ciele, stotožňujúce sa a podporujúce misiu podniku. 

• Operačné. Efektívne a účinné užitie zdrojov. 

• Oznamovacie. Hodnovernosť a spoľahlivosť podávania správ. 

• Súhlasné. Dodržanie právnych predpisov a nariadení. 

 

Ako je možné vidieť, informačný systém zohráva dôležitú rolu vo všetkých týchto 

oblastiach. Podľa toho definujme riziká informačného systému nasledovne(13): 

• Strategické. Riziko, že informačný systém je buď vytvorený na mieru, alebo 

kúpený ako hotové riešenie, nie je orientovaný na ciele spoločnosti alebo 

nepodporuje priame dosahovanie podnikovej misie. 

• Operačné. Riziko, že  používaním informačného systému sa vystavuje podnik 

neprijateľným režijným nákladom.  Súčasne, závislosť podniku na takomto 

systéme prináša operačné riziko spôsobené nedostupnosťou systému v istom 

časovom období. 
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• Oznamovacie. Riziko, že sa nedá spoľahnúť na informačný systém 

v poskytovaní informácií presným, kompletným a rýchlym spôsobom. 

• Súhlasné. Riziko, že systém samotný vedie k porušovaniu práv a nariadení, 

ktoré ústia do finančných strát alebo do straty renomé a verejnej mienky. 

 

Popri stanovení cieľu treba vziať do úvahy cenu, za ktorú ich dosiahneme. „Čim 

skôr, tým prv“ naznačuje nulovú kontrolu a naproti rýchlosti, kdežto „bezchybne“ značí 

silnú internú kontrolu pokrývajúcu všetky aspekty požadovanej kvality. Kontrola by 

teda mala byť praktická, užitočná, dosiahnuteľná a kompatibilná s oboma operačnými 

a taktickými cieľmi s kompromisom medzi nákladovou cenou a úžitkom. Je lepšie 

vynaložiť 200 peňažných jednotiek na zabránenie straty 100 jednotiek. Pretože všetka 

kontrola stojí zdroje v peňažnom, zamestnaneckom, výpočtovom a časovom pojatí. 

Totálny dopad počítačových rizík siaha od minimálnych po deštruktívnych následkov. 

Medzi také riziká zaradíme(13): 

• prepad tržieb alebo predaja 

• zlyhanie splniť právne požiadavky 

• strata zisku 

• strata personálu 

• neschopnosť obsluhy zákazníkov 

• neschopnosť vykonávať operatívne činnosti efektívne a účinne 

• neschopnosť konkurovať a získať nových zákazníkov 

• neschopnosť byť krok pred konkurenciou 

• neschopnosť kontrolovať výdaje 

• neschopnosť udržať súčasných zákazníkov/klientov 

• poškodenie reputácie 

• celkové zlyhanie 
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3.8 Hrozby pri IS 

Hrozby zväčša pochádzajú buď z vonkajších alebo vnútorných zdrojov a môžu byť 

úmyselné alebo neúmyselné, taktiež zlomyseľné alebo nie. Vnútorné hrozby plynú od 

užívateľov, manažmentu, informačného personálu, a iných konajúcich individuálne 

alebo dohodou.(31) 

3.8.1 Užívatelia 

Hrozby z tohto zdroja sú najčastejšie dejúce sa a zhŕňajú chyby, podvod, porušenie 

diskrétnosti (zväčša náhodne) alebo zlomyseľné poškodenie. Bežný dôvod takýchto 

hrozieb plynie so slabej dohliadajúcej kontroly. Vo veľa prípadoch bolo priveľa moci 

pridelenej zamestnancom, ktorý majú prístup k prostriedkom. V týchto prípadoch majú 

zamestnanci, ktorý pracujú s informačným systémom značne hlboké skúsenosti 

o fungovaní systému a jeho procesoch a sú v pozícií ich zneužiť. 

3.8.2 Management 

Hrozby sú podobné ako v prechádzajúcom odstavci, avšak navyše sa môže jednať 

o manipulácie. Spoločné dôvody vzniku sú neadekvátne oddelenie povinností 

s managementom, v mnoho prípadoch nekritizované resp. pripomienkované 

rozhodnutia, ktoré robia, a ktoré schvaľujú. To všetko spolu s neprimeranou pridelenou 

mocou a možnosťou obísť konvenčné kontrolné mechanizmy vedie k významnejším 

problémom v kombinácií s prístupom k majetkovým prostriedkom. 

3.8.3 IT personál 

V tomto prípade je dosah hrozby rozsiahly, pretože nemusí ovplyvniť jednu transakciu 

vnútri systému ale môže ovplyvňovať všetky transakcie prechádzajúce cez tento systém. 

Dôvodom môže byť pridelenie väčších práv ako je potrebné, prístup k „živým“ dátam 

alebo nejasné rozdelenie pracovných úloh. Je zrejmé, že v tomto prípade je personál vo 

výhode a plnej kontrole pretože disponuje dôkladnou znalosťou systému. 
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3.8.4 Ostatní 

Zaraďujeme sem všetkých, ktorí majú prístup k informačnému systému, predajcovia, 

technici a iní. Do hrozieb zahrnieme úmyselné poškodenie alebo náhodné nezamýšľané 

zničenie. Jedny z dôvodov môžu byť neprimeraný prístup, nedbalý resp. neopatrný 

rozhovor v zmysle prezradenia interných mechanizmov a iné zverejnenie. 

3.8.5 Externé hrozby 

Hrozby môžu prameniť z externých užívateľov, z Internetu, zo systémov vzájomnej 

výmeny dát, virálnych útokov, elektronických útokov alebo z prírodnej katastrofy. Také 

hrozby sú spôsobené nedostatočne zabezpečeným prístupom z vonku nechávajúci 

vysoko hodnotný systém nechránením. Slabý bezpečnostný prístup personálu spolu 

s nesprávnym konceptom zabezpečenia a vyhodnotenia rizík vedie otvorenému 

ohrozeniu. 

3.9 Techniky plánovania 

Precízne projektové plánovanie je dlhodobým cieľom projektového plánovania.  

3.9.1 PERT 

Alebo Program evaluation review technique (PERT) sa používa na schematické 

znázornenie závislých a nezávislých aktivít. Grafickým znázornením môžeme vyjadriť, 

ktoré aktivity nemôžu začať bez predchádzajúceho ukončenia predošlej aktivity, ktoré 

prebiehajú súčasne v rovnakom čase a tým efektívne alokovať prostriedky pre tie úlohy, 

ktoré majú najväčší dopad na finálne ukončenie.(13) 
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Obrázok 3.4 Znázornenie metódou PERT najkratšej cesty z bodu A do bodu E.(13) 

 

 

Podľa tohto obrázku vidíme, že spodná cesta je kritická, tzn. akékoľvek zdržanie na 

tejto ceste oddiali konečný termín ukončenia. 

3.9.2 Metóda kritickej cesty 

CPM, teda Critical path method je plánovací nástroj odlišný od PERT používa dva 

odhady, jeden pri normálnom úsilí a druhý pri nárazovom. Je to čas, ktorý je potrebný 

pre splnenie cieľu ak všetky dostupné prostriedky boli zviazané pre tú úlohu.(13) 

3.9.3 Gantt a diagramy 

Jeden z najjednoduchších nástrojov bez potreby matematických výpočtov je Ganttov 

diagram. Je bežne používaný pri organizácií práce a sledovaniu postupu v jednotlivých 

etapách jednoduchého projektu a zahrňuje začiatok a čas ukončenia jednotlivých 

projektových aktivít.(13) 

3.10 Integrácia informačného systému 

3.10.1 Štyri domény integrácie 

Prirodzená povaha integrácie vyjde najavo keď by sme uvažovali rôznorodé definície 

a terminológie spojené s konceptom integrácie. Problém nastáva v momente chápania 

tohto pojmu, pretože pre každého je podstata odlišná a podľa známej literatúry z oblastí 

technologického, operačného a produkčného managementu a organizácie podniku 
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identifikuje radu možných definícií systémovej integrácie. Tieto môžu byť zhromaždené 

do štyroch zreteľne odlišných oblastí(13)(20): 

• technická 

• systémová 

• strategická 

• organizačná 

 

Každá z týchto oblastí má podstatnú vlastnosť a dôležitosť a nemôže byť 

ignorovaná pri pokuse zostaviť model porovnávajúcich súbor znakov integrácie 

informačného systému v modernej organizačnej jednotke, v podniku. 

3.10.2 Technická doména 

V súčasnom svete počítačovej vedy a informačných systémov, technický pohľad je 

dominantný a integrácia je videná ako cieľ spojiť komplex softwarových 

a hardwarových prvkov vhodnými protokolmi a technológiami. Stupňom tejto domény 

rozumieme na úrovni základných dátových správ a zdieľaní sémantických významov 

prostredníctvom databází a samotného systému. 

3.10.3 Systémová doména 

Systémovú doménu možno opísať ako prístup spojenia  chovania technického, 

strategického a organizačného systému, ktoré budú poskytovať väčšiu perspektívu 

previazania funkčných prvkov. Podniková organizácia je komplexný a adaptívny 

systém, ktorý má nepredvídateľné vlastnosti. Na rozhraní takéhoto spojenia, musia 

existovať jedno alebo dvojcestné komunikujúce elementy, ktoré na základe získaných 

dát vykonávajú vlastné rozhodnutia v prospech vlastných cieľov. Integrovaný systém je 

taký, ktorého elementy majú práve tieto dvojcestné prvky komunikácie a tvoria 

rozhodnutia v prospech celého systému. 
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Samostatný                                   Integrovaný 

 

                                                    Vlastné rozhodnutia   

                                      Bez komunikácie medzi prvkami 

                       Rozhodnutia pre kombinovaný úžitok 

                       Dvojcestná komunikácia 

 

 

                                   Systém s rozhraním                          Univerzálny 

 

Rozhodnutia pre vlastný úžitok                        Neexistujú vlastné rozhodnutia 

                       Centrálna správa 

                       Jedna databáza 

 

Obrázok 3.5 Klasifikácia systémov.(20) 

3.10.4 Strategická doména 

Samotná integrácia je strategická záležitosť a následkom toho je spojení so strategickým 

plánovaním v procese rozsiahlej implementácie a integrácie do podnikového prostredia. 

Plánovanie a potreba strategického myslenia. 

3.10.5 Implementácia informačného systému 

Jedna z otázok, na ktorú sa každý manažér pri zavádzaní informačného systému snaží 

odpovedať je „ako dosiahnuť maximum z investície do IT?“.(13) Problém je 

znázornený v diagrame v Obrázku 3.6. Subjekt, ktorý investuje do IT predpokladá 

zlepšenie efektivity v organizácií samotnej spoločnosti. Lepšia organizácia môže mať 

niekoľko rôznych podôb, ale v podstate môže informačných systém zlepšiť nasledovné 

oblasti: 

 

• zníženie nákladov 
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• zlepšenie konkurenčnej pozície 

• zlepšenie informovanosti managementu 

• štruktúra podniku 

 

K tomu aby podnik mohol dosiahnuť požadovaného výsledku v niektorých 

z týchto bodov, musí mať schopnosť efektívne implementovať tieto nové technológie. 

Pre meranie úrovni efektívnosti implementačných nástrojov a techník podnik musí 

zaviesť hodnotiace metriky, napríklad v oblasti financií. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.6 Oblasti ovplyvňujúce implementáciu IS.(20) 

3.10.6 Ekonomické aspekty 

Ekonomické aspekty pri implementácií sú zvyčajne ovplyvňované nedostatkom 

formálneho strategického plánu založeného na individuálnych požiadavkách podniku. 

Nesprávny alebo nedostatočný strategický plán je výsledkom slabých alebo málo 

Úroveň investícií do IT 

v danom sektore 

Sila konkurencie 

v danom sektore 

Investícia do IT resp. IS Zvýšená efektivita 

organizačného procesu 

v podniku 

Implementačné a hodnotiace 

nástroje a techniky 
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presných inštrukcií a pokynov v rámci celej organizačnej štruktúry v podniku a neskôr, 

vo fáze zavádzania, slabej odozvy užívateľov a vedúcich pracovníkov. Tieto problémy 

môžu, a väčšinou s vysokou pravdepodobnosťou vyústia do negatívneho stavu 

prideleného rozpočtu. Implementácia so sebou prináša množstvo výdajov, ktoré môžu 

presahovať finančné možnosti malých podnikov. 

3.11 Bezpečnosť 

Podpora oboch logického a fyzického prístupu pre manažment, užívateľov interných aj 

externých.(13) 

3.11.1 Autorizácia užívateľa 

Autorizácia, resp. autentifikácia zabezpečuje istotu, že užívateľ je skutočne tým kým 

tvrdí, že je. Toto je základný prvok každej bezpečnostnej stránky systému. Všeobecne, 

užívatelia by mali byť overený jedným z nasledovných: 

• Bezpečnostný prvok známy jednej osobe. Overenie založené na vedomosti 

kódu, známe ako PIN Personal Identity Numbers, ktoré sú pravidelne krátke 

a často používané. Heslá sú zrejme najpoužívanejšou formou znalosti 

bezpečného overovania v dnešnej dobe. Heslo môže byť kombináciou písmen, 

číslic alebo špeciálnych charakterov. Táto kombinácia by mala spĺňať tieto 

kritéria: 

o  ťažká na uhádnutie 

o  ľahká na zapamätanie 

o  dobre strážená 

o  často menená 

Heslá síce sú najpoužívanejšou formou overenia užívateľa, ale veľmi často trpia 

nevýhodami: 

o  počiatočné pridelenie hesla môže byť problém, ak užívateľ nie je 

doslova nútený si ho zmeniť. Heslo zvyčajne ostane nezmenené a teda 

ostáva známe administrátorovi systému. 

o  systém udržuje heslá v databáze, prípadne v inom type úložiska v rámci 

svojho systému. Ak tieto heslá nie sú dostatočne chránené a šifrované, 

môže dôjsť k prieniku a zneužitiu. 
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o  užívatelia si musia toto heslo zapamätať, čo vedie k tendencii nastaviť si 

krátke heslo a ľahko uhádnuteľné. Dlhšie heslo znamená, že užívateľ si 

ho jednoducho zapíše na papier blízko pracoviska a vystavuje riziku 

jednoduchého zneužitia. 

o  heslá by mali byť menené periodicky v istom časovom intervale. Heslá, 

ktoré ostanú nezmenené po dlhú dobu sa stávajú verejnou znalosťou. 

o  užívateľ si nastavuje heslo do systému a v tom momente môže byť 

odpozorované „cez rameno“. 

 

• Bezpečnostný prvok, ktorý osoba vlastní. Sú to typicky príručné a prenosné 

bezpečnostné prvky ako Smartcards alebo karty s mikročipom, ktoré obsahujú 

overovacie informácie užívateľa. V tomto prípade by malo byť zdôraznené, že 

takáto autentifikácia musí byť zabezpečená koncovým držiteľom tohto 

zariadenia. 

• Bezpečnostný prvok, ktorý je fyzicky charakteristický. Alebo biometrické 

meranie, založené na fyzickej charakteristike užívateľa a skladá sa z(13): 

o  snímanie odtlačku prstu 

o  rozpoznanie hlasu 

o  rozpoznanie podpisu 

o  optické snímanie 

3.12 Informa čná stratégia 

Neexistencia informačnej stratégie podniku je hlavnou príčinou neefektívnych výdajov 

na informačné systémy. Nerešpektovanie viedlo v minulosti u väčšiny podnikov 

k zbytočným až neúčelným nákupom rôznych programov, aplikácií a iného vybaveniam 

ktoré sa ukázali ako nepotrebné. Preto pre každý podnik je vhodné zaviesť informačnú 

stratégiu, ktorá usmerní a stanoví ciele pre ďalší rozvoj. Informačnou stratégiou sa 

rozumie sústava cieľov a spôsobov na ich dosiahnutie v oblasti IT. Informačná stratégia 

by mala obsahovať víziu, ciele a charakteristiky budúceho stavu informačného systému 

a informačných technológií a tiež vytvárať obmedzenie pre operatívne riadenie firmy 

ich vývoja a prevádzky a podporovať ciele firmy a systém riadenia. (21)(25) 
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Ciele informačnej stratégie je nájsť odpovede na otázky, ako pomocou informačných 

systémov(21)(25): 

• získavať pre podnik konkurenčnú výhodu, 

• vytvárať pre podnik ďalšie strategické príležitosti, 

• zvyšovať výkonnosť pracovníkov podniku, 

• podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku. 

 

Proces formulácie informačnej stratégie podniku a dotýka všetkých otázok spojených 

s rozvojom informačných systémov podniku a rovnako ako všetky ostatné strategické 

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

pracovníci podniku. Obsahom informačnej stratégie je komplexný pohľad na celú 

problematiku IT v podniku. Preto výsledkom procesu definovania stratégie je nájdenie 

odpovede na nasledujúce otázky(25): 

• ako môže informačná technológia pridať hodnotu našim produktom? 

• aký informačný systém zvýši najviac našu konkurencieschopnosť? 

• kto a ako má riadiť rozvoj a prevádzku IS? 

• ako má byť rozvoj organizovaný? 

• koľko prostriedkov sa vynaloží? 

• kde a ako sa majú tieto prostriedky získavať? 

• ako motivovať pracovníkov vo využívaní IT/IS?  

 

Pre stanovenie úspešnej informačnej stratégie je potreba aby vrcholoví riadiaci 

pracovníci(21)(25): 

• sami sa aktívne podieľali na tvorbe informačnej stratégie (nepreniesli túto 

dôležitú zodpovednosť na podnikových informatikov), 

• sledovali stav a vývoj ako vnútorného tak aj vonkajšieho prostredia podniku, 

• vzali na seba dlhodobý záväzok aj za cenu vzdania sa krátkodobých úspechov, 

• nezaoberali sa prílišnými detailmi (technickým riešením a pod.) 

• dbali na to, aby informačná stratégia bola známa všetkým pracovníkom podniku. 

• mysleli strategicky, tj. nenechali sa príliš ovplyvniť súčasnými problémami 

operatívneho charakteru, 
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• identifikovali kritické faktory úspechu podniku, a to pokiaľ možno v širokom 

konsenze všetkých manažérov a majiteľov podniku, 

 

3.13 Výdaje na informačné systémy 

Pri zamyslení sa nad výškou výdajov na IS sa stretávame s otázkami či sa nevydáva 

príliš mnoho peňazí, alebo či sa vydáva dostatočné množstvo, porovnateľný 

s konkurenciou vo výške výdajov alebo či je štruktúra výdajov v poriadku. Riadiť 

efektívnosť informačných systémov neznamená len hľadať prínosy, ale tiež sledovať 

aké peniaze a koľko na IS vydávame. Obecne vôbec neplatí, že čím vyššie výdaje 

podnik vynakladá na IS, tým vyšších dosiahne prínosov. Všetko závisí samozrejme na 

účelnosti vynaložených prostriedkov.(25) 

 

Výdaje môžeme klasifikovať podľa troch hľadisiek: časového, druhového 

a aplikačného. Tie sa dajú podľa potreby účelovo vzájomne kombinovať.(25) 

3.13.1 Časové hľadisko 

Životný cyklus IS obyčajne delíme do nasledujúcich životných fází, z nich s každou sú 

spojené výdaje(25): 

• plánovanie, 

• obstaranie (vývoj alebo nákup), 

• zavedenie (implementácia), 

• prevádzka a údržba, 

• likvidácia. 

3.13.2 Druhové hľadisko 

Pre podnik má sledovanie výdajov do informačnej infraštruktúry ten zmysel, aby bolo 

možné posúdiť, že sa infraštruktúra podniku vyvíja v súlade so svetovými trendmi 

v danom podnikateľskom sektore. Zvyčajne sa stretávame s druhovým členením 

výdajov na IS nasledovne(25): 
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• Hardware, ktorý sa ďalej môže členiť na: 

o  počítače (osobné, servery alebo mainframe), 

o  periférne zariadenia (tlačiarne, snímače), 

o  komunikačnú techniku (sieťové prvky, modemy, pevné linky)- 

• Software, ktorý sa ďalej môže členiť na: 

o  operačné systémy, 

o  databázové systémy, 

o  sieťový software, 

o  aplikačný software. 

• Pracovníkov, ktorý sa ďalej môže členiť na: 

o  projektantov a vývojových pracovníkov, 

o  systémových správcov (správa databází a sietí), 

o  technikov a prevádzkový personál, 

o  pracovníkov prípravy dát. 

• Služby, nakupované od externých organizácií, ktoré sa môžu ďalej členiť na: 

o  servis hardwaru, 

o  vývoj aplikačného softwaru, 

o  údržbu aplikačného softwaru, 

o  komunikačné služby, 

o  spracovanie niektorých agend (účtovníctvo), 

o  kompletný outsourcing IS. 

• Réžia útvarov pre IS centrálnych a decentralizovaných, ktoré sa  ďalej môžu 

obvykle členiť na:  

o správna réžia,  

o materiálová réžia,  

o energia atď.(25) 

3.13.3 Aplika čné hľadisko 

Aplikačným pohľadom môžeme sledovať napríklad výdaje na spracovanie účtovníctva, 

mzdovú agendu, skladovú evidenciu, ale tiež na používanie Internetu, na elektronickú 

poštu, marketingový či manažérsky informačný systém a podobne. Obyčajne sa ale 

v podnikoch takto výdaje nesledujú, a keď, tak väčšinou účelovo a krátkodobo, pokiaľ 
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potrebujeme zdôvodniť, že zavedenie tej či onej aplikácie je efektívne. V súčasnosti sa s 

týmto sledovaním výdajov môžeme stretnúť najmä pri aplikáciách Internetu, či 

intranetu. Posun výdajov od aplikácií podporných a kľúčovo orientovaných na 

súčasnosť k aplikáciám strategickým a potenciálnym je charakteristické pre informačne 

vyspelý podnik.(25) 

3.14 Prínosy informačných systémov 

Pre celkovú efektívnosť je podstatné, aby na konci každého projektu IS (tj. po jeho 

implementácií) by mal  byť spokojný užívateľ. Z toho vyplýva, že by sme mali veľkú 

pozornosť venovať užívateľovi a jeho očakávaniam. Systematizácia prínosov je nutná 

pre to, aby sme hneď na začiatku životného cyklu IS doviedli ukazatele prínosu IS 

definovať pre konkrétnu aplikáciu a konkrétny podnik, vedeli stanoviť spôsob ich 

vyhodnocovania a konkrétnu odpovednosť za dosiahnutie určitej hodnoty tohto 

ukazateľa. Tieto ukazateľe môžeme klasifikovať z hľadisiek(25): 

• finančné a nefinančné, 

• kvantitatívne a kvalitatívne, 

• priame a nepriame, 

• krátkodobé a dlhodobé, 

• absolútne a relatívne. 

3.15 Analytické metódy 

3.15.1 Metóda HOS 8 

Metóda, použiteľná vo fázy prípravy informačnej stratégie, je metóda HOS 8, vyvíjaná 

na Ústave informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Ucelený pohľad na informačný 

systém podniku je v metóde HOS 8 realizovaný ako hodnotenie na základe ôsmich 

oblastí uvedených v nasledujúcej tabuľke(21): 
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Označenie oblasti metódy HOS 8 Skratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Tabuľka 3.4 Oblasti hodnotenia metódy HOS 8. 

 

Názvy jednotlivých oblastí sú zvolené tak, aby čo najviac odrážali predmet skúmania 

metódy. Aj cez túto skutočnosť je potreba stanoviť, z akého pohľadu metóda HOS 8 

danú oblasť skúma. 

Oblasti hodnotenia informačného systému metódou HOS 8 a ich pojatie(21): 

• HW – hardware – v tejto oblasti je skúmané fyzické vybavenie vo vzťahu 

k jeho spoľahlivosti, bezpečnosti, použiteľnosti so softwarom. 

• SW – software – táto oblasť zahrnuje skúmanie programového vybavenia, jeho 

funkcie, jednoduchosť používania a ovládania. 

• OW – orgware – oblasť orgwaru zahrnuje pravidlá pre prevádzku informačných 

systémov, doporučené pracovné postupy. 

• PW – peopleware – oblasť zahrnuje skúmanie užívateľov informačných 

systémov vo vzťahu k rozvoji ich schopnostiam, k ich podpore pri užívaní 

informačných systémov a vnímanie ich dôležitosti. Metoda HOS 8 si nekladie za 

cieľ hodnotiť odborné kvality užívateľov či mieru ich schopností. 

• DW – dataware – oblasť skúma dáta uložené a používané v informačnom 

systéme vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. Metóda HOS 8 si 

nekladie za cieľ hodnotiť množstvo dát uložených v informačnom systéme či ich 

presnosť, ale to, akým spôsobom môžu byť užívateľom využívané a akým 

spôsobom sú spravované. 

• CU – customers – (v preklade zákazníci), predmetom skúmania tejto oblasti je, 

čo má informačný systém zákazníkom poskytovať a ako je táto oblasť riadená. 
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Vymedzenie zákazníkov závisí na vymedzení skúmaného informačného 

systému. Môžu to byť zákazníci v obchodnom pojatí alebo vnútropodnikoví 

zákazníci používajúci výstupy zo skúmaného informačného systému. Táto 

oblasť si nekladie za cieľ skúmať spokojnosť zákazníkov so stavom IS, ale 

spôsob riadenia tejto oblasti v podniku (tím prehlásením však nie je 

spochybnený význam skúmania spokojnosti zákazníkov). 

• SU – supliers – (v preklade dodávatelia), predmetom skúmania tejto oblasti je, 

čo informačný systém vyžaduje od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená. 

Vymedzenie dodávateľov závisí na vymedzení skúmaného informačného 

systému. Dodávatelia môžu byť dodávatelia v obchodnom pojatí alebo 

vnútropodnikoví dodávatelia služieb, výrobkov a informácií, ktoré s týmito 

výkonmi súvisia. Táto oblasť si nekladie za cieľ skúmať spokojnosť skúmaného 

podniku s existujúcimi dodávateľmi, ale spôsob riadenia informačného systému 

vzhľadom k dodávateľom. 

• MA – management IS – táto oblasť skúma riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégií, dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel 

a vnímanie koncových užívateľov informačného systém. Metóda HOS 8 si 

nekladie za cieľ skúmať v tejto oblasti znalosti managementu IS. 

 

Oblasť managementu informačných systémov je zahrnutá do skúmaných oblasti 

metódou HOS 8, ktorá skúma, ako je riadená prevádzka a rozvoj informačných 

systémov vo firmách. Jedná sa veľmi dôležitú oblasť, ktorá dlhodobo určuje stav 

a vyváženosť informačných systémov firmy. Oblasti Customers a Suppliers sú do 

navrhovanej metódy zaradené z dôvodu rastúceho otvárania a integrácie jednotlivých 

firemných informačných systémov medzi sebou a informačnými systémami 

dodávateľov a odberateľov.(21) 

 

Kritéria pre jednotlivé oblasti metódy HOS 8. Pre určenie jednotlivých oblastí, ktoré 

metóda skúma, bolo k ním treba nájsť kritériá, pomocou ktorých je možné identifikovať 

stav danej oblasti informačného systému. Pre každú oblasť navrhovanej metódy sme 

stanovili kontrolné otázky, ktoré významne identifikujú stav danej oblasti. Výsledkom 
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týchto rozhovorov sú sady kontrolných otázok, ktoré sú používané pre hodnotenie stavu 

informačných systémov.(21) 

 

Na stanovené kontrolné otázky sa odpovedá výberom jednej možnosti z nominálnej 

škály odpovedí. Počet stupňov škály bol zvolený 5, ich slovná interpretácia a pre 

potreby ďalšieho spracovania je táto nominálna stupnica pre jednotlivé otázky 

transformovaná do číselnej ordinálnej stupnice nasledovne(21): 

 

Áno   Skôr áno   Čiastočne   Skôr nie   Nie 

5 4 3 2 1 

 

V prípade negatívnych otázok, tj. keď odpoveď typu „Nie“ napovedá o vysokom stupni 

stavu danej oblasti, je transformovaná nasledujúcim spôsobom(21): 

 

Áno   Skôr áno   Čiastočne   Skôr nie   Nie 

1 2 3 4 5 
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4 Analýza problému a súčasnej 

situácie 

Informačný systém je dôležitou súčasťou podniku, bez neho by podnik len veľmi ťažko 

čelil konkurencií. Mať fungujúci systém, ktorým spravujeme informácie je rovnajúce sa 

úspechu. Týka sa to všetkých dát, vrátane informácií o zákazníkoch, sledovanie aktivít, 

výplat a iných plánovaní. Tieto informácie by mali byť v organizovanej a ľahko 

prístupnej forme. Ak takéto dáta nemôžu byť lokalizované, vyplývajúci chaos 

spotrebúva neúmerne čas a zdroje. 

 V našej analyzovanej spoločnosti dochádza k podobnej situácií. Jedná sa o firmu 

ASTAR so sídlom v Piešťanoch. Firma je čo sa týka počtu zamestnancov malá, 2 

zamestnanci a 2 externí zamestnanci, jej aktivity sú jednostranne zamerané na dovoz, 

predaj a distribúciu tovaru. Podstatnú časť firmy tvorí internetový predaj. Takáto firma 

nepotrebuje rozsiahly, nákladný systém na detailnú kontrolu a riadenie informačných 

a materiálových tokov, ale jednoduchý, prehľadný, rýchly a efektívny systéme.  

4.1 Súčasná situácia 

Systém vo firme je nastavený ako objednávka-spracovanie-predaj. Interný proces 

prebieha štýlom prijatím podnetu od zákazníka, resp. odberateľa a firma uspokojí jeho 

požiadavky. Systém je mechanický a manuálny, vstup informačných technológií do 

tohto procesu je veľmi limitovaný, resp. žiadny vo forme vystavenia predom 

definovanej šablóny faktúry v tabuľkovom procesore Excel od spoločnosti Microsoft. 

Takýto proces je jednak nepresný, môže byť chybný v podobe opakovaného 

nesprávneho vyplnenia údajov a povinných položiek vo faktúre. Takisto nezachytáva 

žiadne informácie o zákazníkovi a jeho správaní, o objeme predaja, dobe dodania, 

neukladá komunikáciu so zákazníkom a celkovo je takýto spôsob nenáročný a splní účel, 

ale neprináša žiadnu pridanú hodnotu firme a konkurenčnú výhodu.  

Spomenuli sme, že firma časť predaja tvorí aj internetový predaj. Situácia funguje 

na jednoduchom systéme na objednávku od lokálneho dodávateľa. V podstate sa jedná 

o jednoduchú aplikáciu založenú na technológiách PHP a MySQL, ktorá generuje 
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stránku s produktmi a poskytuje len veľmi limitované rozhranie. O objednávke 

informoju prijatím e-mailu do e-mailovej schránky firmy a podľa toho pracovník 

vyexpeduje tovar. Pridávanie tovaru prebieha cez rozhranie prístupu k databázam 

phpmyadmin. Táto skutočnosť vyžaduje relatívne veľké znalosti pre prácu s takýmto 

rozhraním tzn. znalosť základných sql dotazov, čo automaticky vylučuje bežného 

pracovníka, ktorý síce plní svoju úlohu ale nevie pracovať s takouto aplikáciou. Preto 

firma zamestnáva na dohodu pomocnú silu, informaticky zdatnú aby jej túto úlohu 

vykonávala ona.  

Podľa uvedenej situácie, bude navrhované riešenie, ktoré vyrieši nedostatky 

v rámci prijateľných nákladov a podporí internetový predaj. Budeme sa zameriavať na 

zavedenie dvoch systémov a ich prepojení. Tieto systémy budú hlavným oporným 

bodom vo fungovaní firmy. Musíme predpokladať budúci rozvoj internetového predaja 

a zamerať sa na niekoľko faktorov, ktoré ovplyvnia takýto výber. 

 

4.2 Hodnotenie situácie 

Aby sme lepšie porozumeli problémom na každej úrovni podniku, uvedieme názory od 

majiteľa, skladníka, ekonóma a nakoniec pracovníka, ktorý sa stará o internetový predaj 

a marketing. 

 

4.2.1 Majite ľ 

S pohľadu riadiacej funkcie už dlhodobo pociťuje nedostatok informácií, podľa ktorých 

by bolo možné zisťovať a vyhodnocovať spotrebiteľské správanie, prehľadne sledovať 

finančné toky, efektívnosť a úroveň služieb – dobu dodania, reklamácie, spokojnosť 

a lojalitu. 

Súčasný systém tieto informácie poskytuje vo veľmi obmedzenej podobe za 

veľkého časového plytvania. Preto možnosť pružne reagovať sa limitne blíži nule a tak 

stráca drahocennú schopnosť konkurovať na trhu. Majiteľ si je vedomý nutnosti 

informatizácie firmy, pretože by sa značne zrýchlila priechodnosť dát vo vnútri firmy 

a nebolo by potrebné manuálne vykonávať opakujúce sa činnosti. 
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4.2.2 Skladník 

Skladník pristupuje k skladovým kartám v podobe Excelovských tabuliek a zapisuje si 

pohyb materiálového toku. Takisto vypisuje sprievodné listy a dodacie listy, pracuje 

s baliacim materiálom a expeduje. Informácia sa k nemu dostáva v papierovej podobe, 

ktorú predtým spracoval majiteľ. Najčastejší a najpravdepodobnejší problém nastáva pri 

predávaní dát o tovare, ktorý má byť expedovaný a o zákazníkovi. Dochádza 

k preklepom, nepresnostiam, nesprávnom uvedení identifikačného čísla tovaru, 

v oneskorení medzi aktualizáciou dát o tovare (nové číslovanie tovaru, nové vlastnosti 

a pod.). Nesúlad medzi týmito dvoma útvarmi v konečnom dôsledku spôsobuje vrátenie 

tovaru, reklamácie, nespokojnosť a negatívne renomé firmy. 

4.2.3 Ekonóm 

Pracovník spracováva účtovníctvo a evidenciu. Firma ho najíma externe, pretože by sa 

jej neoplatilo zamestnávať na plný úväzok. S jeho vyjadrení vyplýva, že všetky účtové 

doklady nemajú jednotný ustálený formát – líšia sa nie v podobe ale v štruktúre 

vyplnenia údajov. V konečnom dôsledku sú jemu poskytované doklady presné ale 

mohli by mať ustálenú štruktúru. V rámci zavedenia informačného systému a lepšieho 

prehľadu, by ocenil prístup priamo do takého systému a nespoliehal sa len na 

dokumenty z firmy. 

4.2.4 IT 

Pri aktuálnej situácie je tento zamestnanec využívaný minimálne. Jeho pôsobnosť sa 

obmedzuje na doplňovanie  a mazanie produktov z tabuliek databázy. Pracovník 

nepochybne disponuje znalosťami marketingu a propagácie na internete vo forme 

optimalizácie, reklamy a promo akcií. Z dôvodu nemožnosti resp.  neschopnosti 

súčasného systému efektívne evidovať zákazníkov, identifikovať ich a tým pádom 

zacieliť na nich reklamu, ktorá by priniesla dodatočné predaje, tento zamestnanec 

nevyužíva plný potenciál. 

 

Z uvedených vyjadrení vyplýva akútna nutnosť zaviesť ekonomický informačný 

systém a pretože sa firma zameriava mimo iné na internetový predaj, budeme 

identifikovať presné požiadavky na takýto e-commerce systém a vhodne ho vybrať. 
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4.3 Požiadavky na nový systém 

V predchádzajúcom odstavci bola načrtnutá potreba dvoch systémov. Tie by mali 

sledovať potreby firmy, zefektívniť zavedené procesy a hlavne dodať možnosť 

poskytovať pridanú hodnotu pre zákazníka. Prvý systém bude vybraný podľa 

zhodnotenia požiadaviek zamestnancov. Tie zhrnieme a pridelíme im prioritu 

dôležitosti. Od ekonomického systému  požadujeme základnú funkcionalitu. Nebude 

potrebné zaobstarať plne funkčnú verziu s rôznymi funkcionalitami, nebude tiež 

potrebné mať verziu s podporou niekoľkých účtových agend, sieťovej inštalácií alebo 

s podporou vzdialeného prístupu. Nový systém pre podporu internetového predaja by 

vychádzať buď z komerčného riešenia, riešenia na mieru alebo z rozvíjajúcich sa a často 

krát lepších open-source riešení. 

4.3.1 Ekonomický systém 

V tomto prípade výberu je situácia na rozdiel od e-commerce platformy jednoduchšia. 

S týmto systémom bude pracovať v podstate len majiteľ, iný pracovník samozrejme 

bude mať prístup ale nie je vyslovene potrebné aby sním pracoval. Je to dané tým, že 

všetky operácie, ktoré sa budú v tomto systéme vykonávať sú obmedzené na vedenie 

skladu a vystavovanie faktúr. Zvyšné účtové, majetkové a mzdové evidencie vedie 

externý účtovník, ktorý má svoju verziu systému s licenciou na vedenie niekoľkých 

účtových agend. Budeme teda zaostrovať na systém finančne nenákladný, časom 

overený od renomovanej firmy, ktorá pravidelne vydáva aktualizácie a iné potrebné 

opravy a modifikácie toho konkrétneho programu. Samozrejmosťou je evidencia DPH 

podľa zákonných požiadavkov. 

Zo základnej funkcionality, firma vyžaduje je fakturácia. To je jednou 

z najdôležitejších častí firemne administratívy a pri bežnom doterajšom fungovaní firmy 

je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Jednoduché a rýchle zadávanie je jednou 

požiadavkou, ktorá by mala zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce. V dôsledku pre 

zákazníka je preferované aby mala faktúra profesionálny vzhľad na papieri. Systém by 

mal obsahovať radu funkcií, ktoré zjednodušenia vystavovanie faktúr a byť intuitívny. 

Ideálne je vystaviť opakujúcu sa faktúru pomocou kópie predchádzajúcej alebo vytvoriť 

triedy šablón pre jednotlivé druhy faktúr a odberateľov.  
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 Žiadaný vzhľad takéhoto systému je prehľadnosť a praktickosť, riešenie 

zobrazovania okien by malo mať logickú štruktúru, aby sa prípadný užívateľ nezaoberal 

viac vyhľadávaním správneho okna ako vystavením faktúry.  

Vedenie adresára firiem, odberateľov, dodávateľov a zákazníkov patrí medzi 

základné databáze, ktoré firma udržuje. Ekonomický systém by mal mať schopnosť 

prehľadného vedenia adresára na evidenciu, správu a vyhľadávanie kontaktov podľa 

určitých filtrov. Ten by mal vedieť takéto filtrované záznamy tisknout pre ďalšie 

potreby. 

4.3.2 Informa čný systém 

Situácia ohľadne informačného systému je komplikovaná. Je to dané nielen nízkym 

vedomím a vzdelaním o informačnom systéme, ale aj tým, že špecifikované požiadavky 

sú značne nepresné. To vyplýva z nedostatku skúseností s takým systémom. Vhodná 

voľba musí zaručiť jednak mimoriadnu funkcionalitu a zároveň prehľadné 

administrátorské rozhranie, ktoré neodradí resp. demotivuje zamestnancov na prácu 

sním. Z požiadaviek vyplýva, že lokalizácia, teda v akom jazyku bude systém 

s personálom komunikovať by mal byť slovenčina, prípadne čeština. Pretože firma chce 

pre zákazníka poskytovať pridanú hodnotu, musí tento systém zvládať sledovanie, 

uchovanie a analyzovanie užívateľského správania. Budeme vychádzať s tvrdení 

majiteľa a IT zamestnanca, ktorý najviac prichádzajú do styku s klientom (majiteľ) 

a s internetovým predajom (IT zamestnanec). 

4.3.2.1 Katalóg 

Tento systém by mal mať možnosť tvorby štruktúrovaného katalógu. To znamená, 

vkladať produkty do kategórií a podkategorií, ktoré budú predtým navrhnuté do 

ustálenej štruktúry. V takom katalógu by bolo dobré nie len produkt vložiť ale aj 

duplikovať, z dôvodu úspory času, mazať, zapnúť resp. vypnúť produkt aby sa 

(ne)zobrazoval na stránke obchodu. Vloženie ďalších informácií o produkte, ako krátky 

popis prípadne dlhý popis, nahranie obrázku, nastavenie ceny a množstva skladom. Čo 

sa týka nahrania ilustračného obrázku, majiteľ vyslovil potrebu vkladania vodotlače. Je 

to z toho dôvodu, že všetky vložené obrázky sú unikátne a nebolo by vhodné aby 

konkurencia prebrala takto nafotené a graficky upravené fotky do svojho portfólia. 

K nastaveniu ceny vyplynulo, že je viac než marketingovo vhodné a pre zákazníka 
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určite prínosné aby sa dala nastaviť zľava na daný produkt. To znamená, že systém 

eviduje štandardnú cenu a zároveň akciovú a zobrazuje oboje. Pre potreby logistiky 

budeme vyžadovať vedenie hmotnosti pri každom produkte. Je to jednak informácia pre 

sklad, jednak pre zákazníka a hlavne je to potrebné pre automatický výpočet ceny za 

dopravu. Predpokladáme zasielanie tovaru poštou alebo inou spoločnosťou 

zaoberajúcou sa prepravou tovaru a takáto firma si účtuje cenu dopravy podľa váhy. 

Jednoznačne to bude mať pozitívny efekt pre zákazníka, ktorý nebude preplácať 

neúmerne vysoké náklady na dopravu. Nemálo dôležité je správna informovanosť 

zákazníka. Pre každý tovar sa vyžaduje stručná informácia a prípadne detailný popis 

produktu. Rozlíšenie krátkeho a dlhého popisu má len dizajnový význam, aby zbytočne 

dlhý popisok nerušil pri prehliadaní stránky obchodu ale zároveň stručne informoval 

krátkym popisom. 

4.3.2.2 Správa zákazníkov 

Jedna z najdôležitejších častí systému, pretože firma chce mať prehľad o zákazníkoch, 

pracovať s nimi, prípadne ich bližšie informovať pri prebiehajúcich akciách, zľavách 

alebo výpredajoch. Takýto zákaznícky modul, by mal vedieť prehľadne zobraziť 

registrovaných klientov, poskytnúť možnosť aktivovať/deaktivovať klienta, uchovať 

informácie o ňom v požadovanej štruktúre: meno, priezvisko, heslo – bezpečne 

šifrovane uložené v databáze, e-mailovú adresu pre ďalšiu komunikáciu, dátum 

narodenia – nie je vyžadované ale v prípade narodenín možno poskytnúť zľavu, a voľbu 

či má zákazník záujem odoberať novinky e-mailom, pretože firma nechce zbytočne 

obťažovať klientov nevyžiadanou poštou a v neposlednom rade určenie zákazníckej 

skupiny, do ktorej klient patrí. Firma obchoduje a poskytuje služby svojim 

veľkoobchodným odberateľom, koncovým odberateľom alebo stálym zákazníkom, ktorí 

sa významne podieľajú na obrate. Tým chce firma jasne definovať a odlíšiť tieto 

skupiny a určiť im percentuálne zľavy, podľa toho v ktorej skupine sa nachádzajú. 

Maximálne vyťažiť by firma chcela z možnosti systému, ak to bude možné, aby 

prostredníctvom cookies sledovala pohyb zákazníka po stránke, navštívené stránky 

a produkty, vyhľadávanie a podobne. Vďaka takýmto informácia si majiteľ predstavuje 

lepšiu informovanosť o potrebách klienta, lepšie cieliť reklamné kampane a ponúknuť 

akcie alebo kupóny ak zákazník už dlhšie váha s rozhodnutím objednať produkt, ale je 

zrejmé, že sa na ten produkt stále vracia. Takáto funkcionalita poskytuje výborné 
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možnosti zlepšenia predaja a zvýšenie spokojnosti zákazníka podľa jeho individuálnych 

potrieb. V zákazníckom prehľade, resp. pri každom jednom zákazníkovi si firma 

predstavuje z pohľadu predaja nasledovné dáta; všetky doteraz uskutočnené objednávky, 

zakúpené produkty, adresy, pridelené zľavy využité v minulosti alebo doteraz nevyužité, 

vytvorené nákupné košíky tzn. nezrealizované objednávky a aktivitu na stránke. Adresy 

by mali byť rozdelené na adresu doručenia a fakturačnú adresu. 

4.3.2.3 Objednávky 

Pravdepodobne najvyužívanejšia časť informačného systému. Celé fungovanie firmy je 

založené na objednávkach a ich riadení.  Preto si firma vytýčila požiadavku mať 

precízne spracovanú túto časť.  Mimo štandardného prehľadu objednávok, tzn. 

identifikačné číslo objednávky, meno zákazníka, sumu, spôsob platby, stav a dátum 

objednávky, chce mať možnosť automaticky spracovávať takéto objednávky. Vyplýva 

to z šetrenia času a zjednodušenia práce v porovnaní so súčasným stavom, ktorý je 

neúmerný s časom efektívne a produktívne vynaloženým. Najprv si zhrnieme čo by mal 

takýto modul obsahovať z hľadiska manuálnej práce s objednávkou. Majiteľ, resp. 

zamestnanec, ktorý bude v danom momente prijímať objednávku (v zmysle prijatia 

informácie o novej objednávke a vykonaní požadovanej akcie), chce mať možnosť 

zvoliť stav objednávky. Stav takej objednávky by mohol byť: 

• objednávka prijatá 

• čakanie na platbu (v prípade platby bankovým prevodom) 

• platba prijatá 

• spracovanie objednávky 

• objednávka zrušená 

• k prevzatiu (v prípade osobného odberu) 

• a vybavená 

 

Všetky tieto stavy by zadával zamestnanec podľa predchádzajúceho vyhodnotenia. 

Tento stav by sa mal zobrazovať zákazníkovi a prípadne mu tento stav odoslať na jeho 

e-mailovú adresu s krátkym doprovodným textom. 

 Ďalej z pohľadu vyhodnotenia správania zákazníka, chce mať firma prehľad 

odkiaľ tento zákazník „prišiel“. To znamená z akej zdrojovej stránky sa dostal na 
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stránku firmy, či prišiel priamo, cez vyhľadávač alebo cez inú odkazovanú stránku.  

Adresa doručenia a fakturačná adresa je samozrejmosť, bez ktorej by celý proces 

objednávky nemal zmysel. Zobraziť objednávaný tovar, množstvo, variantu  a funkciu 

pridať produkt do objednávky prípadne odobrať alebo zmeniť počet objednávaných 

kusov. 

 V rámci skvalitnenia služby zákazníkom a z predchádzajúcich skúseností, chce 

firma umožniť nechať krátky odkaz pri každej objednávke. Vychádza z prípadov keď 

zákazník potreboval spresniť alebo individualizovať svoje požiadavky, prípadne chcel 

zaslať tovar až v určitom termíne alebo chcel poslať objednávku na niekoľko krát 

a podobne. Z toho uvedeného by sa takáto správa mala zobraziť pri prehľade 

objednávky a uvítanou funkcionalitou by bolo odpovedať na takúto poznámku priamo 

z rozhrania bez potreby posielať samostatný email. 

4.3.2.4 Platby a doprava 

Zmysel zásielkového obchodu, v našom prípade elektronického obchodu je zabezpečiť 

hladký priebeh objednávky po odoslanie tovaru zákazníkovi. Ten by podľa vyjadrení 

zamestnancov mal byť schopný si vybrať spôsob dopravy a platbu. Doprava je možná 

prostredníctvom zásielkovej služby s ktorou má firma zmluvu alebo osobným odberom. 

Od toho závisí aj variant platby. Pre jednotlivý druh dopravy by sa mal dať 

nakombinovať len vybraný spôsob platby. Pre príklad, pre spôsob dopravy zaslanie 

obchodného balíka by mala byť len možnosť platby vopred, na dobierku ale nie osobne. 

Firma si chce sama určiť dopravcov, chce si sama tiež určiť výšku sumy za dopravu 

podľa hmotnostného rozsahu. Predíde sa tak nesprávne kalkulovanej cene za dopravu 

a tiež pre zákazníka bude naúčtovaná presná cena podľa celkovej hmotnosti zásielky. 

Teda nebude preplácať hmotnostne ľahký balík a zase nezaplatí neprimerane nízku cenu 

za balík veľkej váhy. Keďže firma zasiela aj do zahraničia, mimo Slovenskú republiku, 

ďalšou požiadavkou je stanoviť zóny (teda krajiny, do ktorej klient patrí a kam chce 

zaslať balík) a danej zóne prideliť prepravcu. V konečnom dôsledku to bude mať dopad 

na zvýšený komfort zákazníka. Samozrejmosťou by mala byť možnosť nastavenia 

poštovného zdarma od istej hodnoty objednávky. To by malo, i keď pravdepodobnosť je 

nízka, motivovať k doplneniu o ďalší produkt do objednávky na hranicu doručenia 

zdarma. 
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Platby si firma predstavuje v niekoľkých variantoch a zároveň chce nasledovať 

moderné trendy v podobe elektronických platieb.  Základné druhy spôsobu úhrady 

objednávky sú platba bankovým prevodom, platba v hotovosti a buď platby platobnými 

kartami alebo prostredníctvom elektronických peňaženiek. Pre platobné potreby chce 

firma mať možnosť nastaviť (hore spomínaným) zóna jednotlivé druhy platieb. V praxi 

to znamená, že za objednávky zo zahraničia bude požadovať platbu predom a to buď 

platbou vopred na účet firmy alebo elektronicky. Dôležitou schopnosťou platiť 

elektronicky je prepojenie e-commerce systému s platobnými bránami finančnej 

inštitúcie. Preto by firma mala mať uzavretú zmluvu s niektorou so spoločností, ktorá 

takéto služby ponúka a realizuje. Podrobne sa budeme možnosťami elektronických 

platieb zaoberať v ďalšej kapitole, pri navrhovaní riešenia. Z rozhovorov vyplýva ešte 

posledná záležitosť týkajúca sa platieb v iných menách. Z tohto hľadiska je potrebné 

mať aktualizovaný kurz cudzích mien a prepočítavať ich správnym koeficientom. 

Z hľadiska zavádzania systému je to náročná požiadavka a je relevantná, avšak zástupca 

firmy si nemyslí, že je to jedna z priorít pri výbere systému. 

4.3.2.5 Štatistiky 

Marketing a správne zacielenie reklamy na zákazníka je kľúčom úspešného predaja na 

internete. Bez znalosti požiadaviek zákazníkov je nemožné realizovať kampaň 

a očakávať výsledok, ktorý by priniesol zisky. Preto, je nevyhnutné aby nový systém 

dokázal registrovať, uchovávať, spracovať a generovať správy o všetkých zákazníkoch 

na stránke. Medzi funkcie takúto charakteristickú stránku patrí: 

 

• evidovať predajnosť, tam patrí obrat z predaja, najväčšie a najmenšie 

objednávky 

• evidovať košíky 

• návštevnosť 

• štatistika účtov zákazníkov 

• vyhodnotenie registrovaných zákazníkov, pôvod, mena, prípadne vekový 

rozsah 

• možnosť v reálnom čase zobraziť prítomných zákazníkov na stránke, ich 

aktivitu, pôvod a obsah košíka 
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• štatistiky katalógu 

• štatistiky zákazníkov – najlepší, najaktívnejší a podobne 

• zachytenie vyhľadávania na stránke a kľúčových slov 

• vytvorenie zoznamu odberateľov noviniek a akcií 

• vytvorenie zoznamu zdrojových príchodov na stránku a podľa akých 

kľúčových slov ak sú dostupné 

Takáto evidencia je značne rozsiahla ale vďaka nej bude možné detailne vyhodnocovať 

a zaradiť zákazníkov do príslušných skupín. Tiež bude možné zistiť zloženie 

zákazníkov, na ktorých sa zamerať a sledovať trendy v nákupoch. Takýto informačný 

systém výborne supluje potrebu rozsiahleho riadiaceho systému za nemalé finančné 

prostriedky, ktorý by firma logicky nikdy v takom rozsahu nevyužila. Okrajovo 

spomenieme, že nároky na takýto systém budú vysoké a budeme sa stým zaoberať 

v ďalšom odstavci, kde rozoberieme nároky na technickú vybavenosť a zázemie, na 

ktorom bude takýto systém prevádzkovaný.  

 Z uvedeného vyplýva, v prípade, že skutočne bude vhodne vybraný systém 

podľa spomenutých požiadaviek, že firma zvýši svoju konkurencieschopnosť voči iným 

firmám jedine v prípade, že tieto údaje dostane v logicky usporiadanej, zrozumiteľnej 

forme a dokáže im porozumieť a vyhodnotiť ich. Štatistiky sú len dáta s pridaným 

významom, ale znalosť tvoria až po spracovaní. Preto chceme systém, ktorý prezentuje 

tieto údaje vo vhodnej forme aj pre zamestnancov, ktorý z či už z rôznych dôvodov 

nemajú čas dôkladne analyzovať tieto dáta a potrebujú získať len rýchly prehľad o dianí 

na stránke. 

4.3.2.6 Zamestnanci 

Vyžaduje sa evidencia zamestnancov, ktorí majú prístup do systému. Pridať, zmazať 

a nastaviť prístupové práva s riadnym zabezpečením prístupu. Z konzultácie 

s predstaviteľom firmy vyplýva, že systém, keďže sa k nemu bude pristupovať 

prostredníctvom siete internet, prípadne lokálnej intranetovej siete, by mal byť dôrazne 

zabezpečený proti neoprávnenému prístupu. To znamená, že systém by mal 

komunikovať medzi ním a zamestnancom v šifrovanej forme, ideálne zabezpečeným 

protokolom HTTPS, čo je šifrovaná nadstavba hypertextového protokolu HTTP na 

prenos a výmenu dokumentov vo formáte HTML(18). Systém by mal prideliť 
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užívateľovi generované heslo, na ktoré bude upozorňovať na potrebu zmeny 

z bezpečnostných dôvodov. Generované heslo sa predsa len v nezabezpečenej forme 

odošle v podobe e-mailovej správy do schránky zamestnanca a môže byť akokoľvek 

zneužité. Preto sa budeme riadiť požiadavkami zdôraznenými v predchádzajúcej 

kapitole o bezpečnosti informačných systémov. 

4.3.2.7 Iné nastavenia a nástroje 

Medzi základne prvky nastavenia systému si predstavujeme nastavenie na zmenu 

vzhľadu, meta-tagy, spôsob spracovania obrázkov, modulárnosť potrebnú pre prípadné 

budúce rozšírenie, zálohy databázy alebo systému a podobne. 

 

4.3.3 Zhrnutie požiadaviek 

Požiadavky, ktoré sme získali od pracovníkov, hlavne majiteľa firmy, ktorý má najväčší 

prehľad od dianí a fungovaní firmy. Tieto jednotlivé rozbory zhrnieme do niekoľkých 

bodov: 

 

• spravovať katalóg produktov 

• registrácia a overenie zákazníkov 

• spravovať registrovaných zákazníkov 

• vytvárať zákaznícke skupiny 

• prehľad objednávok, ich úprava a oznamovanie o zmene stavu objednávky 

• možnosť nastaviť spôsoby platby 

• možnosť nastaviť spôsob dopravy 

• určiť kombinácie pri rôznom spôsobe platby a dopravy 

• generovanie štatistík 

• modulárnosť 

• správa zamestnancov 

• back office nastavenia 

• iné doplnkové nástroje (import/export produktov, cms a podobne) 
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5 Vlastné návrhy riešenia, prínos 

návrhov riešenia 

Podľa tradičného prístupu k výberu dodávateľa informačného systému by do výberu 

mali byť zahrnuté nasledovné odporúčania(20)(31): 

• zostaviť skupinu ľudí, s dostatkom skúseností, a ktorá chápe obchodné 

a operatívne požiadavky. Mali by mať dostatok autority, ktorá zabezpečí, že ich 

rozhodnutia budú mať váhu a budú akceptované v procese výberu. V podstate sa 

jedná o zamestnancov na riadiacej úrovni firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5.1. Prístup k výberu dodávateľa.(31) 

 

• Definícia postupnosť, ktorá je primeraná typu informačnému systému, ktorý 

bude predmetom nákupu. 

• Na internete, v odborných článkoch a iných publikáciách vyhľadávať 

potenciálnych dodávateľov.  So získanými informáciami vytvoriť zoznam 

odpovedajúcich vhodných dodávateľov a podľa kritérií odstrániť alebo ponechať 

na tomto zozname. 

• Vymedziť informácie o dodávateľovi ako sú referencie, technická podpora, 

vlastnosti produktu a technická špecifikácia. 

Identifikácia potrieb 

Vymedzenie 

rozsahu dodania 

Implementácia 

systému 

Rozpoznanie potrieb. 

Rozhodnutie 

o charakteristikách potrieb. 

Špecifikácia potreby. 

Detailná špecifikácia. 

Objednávka. 

Konfigurácia systému 

a aplikácie. 

Testovanie. 

Školenie personálu. 

Zavedenie do prevádzky. 
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• Vyhodnotiť návrhy od dodávateľov. 

 

Na dnešnom trhu sa nachádza dostatok kvalitných systémov, ktoré si zaručene nájdu 

svoje cieľové skupiny. Veľké podniky vo vlastnom záujme siahajú po komplexnom 

riešení na mieru a v rozpočte na takýto systém sa pohybujú na úplne inej úrovni ako 

v prípade malej firmy. V našom prípade sa budeme snažiť hľadať vhodné alternatívy 

ekonomického systému na fakturáciu a sklad a e-commerce systému na riadenie predaja 

na internete. Rozhodnutie o novom systéme vyplýva z neudržateľnosti aktuálneho 

spôsobu fungovania a zjednodušenia riadenia firmy.  

 

5.1 Varianty ekonomických systémov 

Predpokladáme, že výber tohto systému nebude tak náročný ako by sa mohlo zdať. 

Firma potrebuje v podstate len dva moduly a to fakturáciu a sklad. To znamená, že 

veľké balíky nebudú podstatné pre náš výber. Dodávatelia takýchto produktov našťastie 

ponúkajú varianty, ktoré obsahujú len niektoré moduly a teda ich cena je značne 

prijateľnejšia. V rámci „domácej úlohy“ získame primárne informácie na internete. Ak 

zadáme do vyhľadávača Google na adrese www.google.sk termín ekonomický systém 

vidíme niekoľko desiatok známych alebo menej známych systémov. Z tých vyberáme 

systémy: 

• ABRA Ekonomický systém 

• Ekonomický softvér KROS 

• Účtový program POHODA 

• MONEY S3 

• Ekonomický systém Tangram 

• ShopCentrik  

• a iné. 

 

 

 

 



58 

 

Z pohľadu referencií, produktových variant a ceny vyberieme tri systémy, ktoré by 

eventuálne mohli vyhovovať potrebám. Do nich zaradíme systém Abra G1 pre 

živnostníkov a malé firmy od spoločnosti ABRA, niektorú z nižších variant softwaru 

POHODA od spoločnosti Stormware a nakoniec systém Kros ALFA od spoločnosti 

KROS. Rozoberieme možnosti, ktoré daná variant ponúka a porovnáme s možnou 

alternatívou a zameriame sa na cenu, za ktorú je možné zaobstarať daný systém. Tá 

bude jedným z rozhodujúcich kritérií. V nasledujúcich podkategóriách si uvedieme 

jednotlivé riešenia a detailne ich opíšeme. 

5.1.1 ABRA  

ABRA G1 je moderný podnikový software, určený pre firmy s jednoduchým 

účtovníctvom, pokračovateľ úspešného radu ABRA Plus, ABRA Classic, ABRAOne, 

ABRA Gold a ABRA Gold Win, ktoré vždy patrili medzi najrozšírenejšie ekonomické 

software v ČR a SR a používajú sa dodnes. Pri vzniku software ABRA G1 bol jediný 

cieľ – spokojného zákazníka. Tomu je podriadený celý návrh, samotné procesy i obsah 

poskytovaných služieb. Spoločnosť ABRA sa riadi heslom vždy niečo navyše. (32) 

Software od spoločnosti ABRA sme zvolili pre detailnejšiu analýzu, pretože ponúka 

produkt pre živnostníkov a malé firmy. To je veľká výhoda, pretože odpadá povinnosť 

zbytočne platiť za nadštandardné funkcie a moduly, ktoré firma reálne nevyužije. Táto 

konkrétna verzia má názov ABRA G1. V prípade, že by bolo potrebné aktivovať 

niektorý z modulov, je možné ho dokúpiť za príplatok. Abra bola navrhnutá tak, aby 

bola maximálne prispôsobivá. Ponúka možnosť pripojiť aplikácie ako e-shop, čo by 

mohla byť značná výhoda tohto softvéru pri rozhodovaní. Smerodajné bude, či sa podarí 

vybrať e-commerce platformu, ktorá bude podporovať takéto prepojenie. Abra prináša 

základné moduly v tejto verzií. 

• jednoduché účtovníctvo 

• adresár 

• DPH 

• banka 

• majetok 

• predaj a nákup 

• CRM – na zaznamenávanie všetkých akcií so zákazníkom 
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• kniha jázd a iné.(32) 

 

Čo sa týka CRM (customer relationship management), je to jedna z hlavných 

požiadavkou na zvolenú aplikáciu. Firma si chce dať záležať na kvalite starostlivosti 

o zákazníkoch a s podporou priamo od systému bude táto úloha značne zjednodušená. 

 Z technologického hľadiska je Abra G1 založená na technológií SQL. Je 

optimalizovaná na beh pod operačným systémom Windows. Spoločnosť tvrdí, že vďaka 

moderným technológiám a pravidelným aktualizáciám garantuje bezpečnosť, 

spoľahlivosť a rýchlosť. V prípade rastu spoločnosti, ktorá užíva túto aplikáciu, je ľahké 

prejsť na niektorú z vyšších verzií. Výhodou je odpadnutie nutnosti učiť 

a prispôsobovať sa novému rozhraniu, ovládaniu, pretože všetky nastavené procesy 

a definície vnútri programu zostávajú a dáta sa prevedú do vyššej verzie.(32) Medzi 

prednosti tohto riešenia od spoločnosti Abra patria školenia, pravidelné aktualizácie 

a zákaznícka hotline v prípade riešenia problémov. 

 Minimálne technické požiadavky na pracovné stanice, kde bude inštalovaná Abra G1: 

 

hardware  

CPU Pentium / 2 GHz 

HDD 20 GB 

RAM 256 MB 

sieť 100 Mb/s 

rozlíšenie 1024 x 768 

software  

OS Windows® 2000/XP, 32-bit 

Ostatné SW MS Excel (pre tvorbu výkazov), Internet 

Explorer 5.5 a vyššie 

Tabuľka 5.1 Technická špecifikácia systému Abra G1 

 

Produkt Abra G1 sa dá stiahnuť na 90 dní zdarma s plnou podporou. Preto bude 

možné podrobnejšie preskúmať funkcionalitu a vhodnosť riešenia. Po uplynutí doby 90 

dní je možné program zakúpiť za cenu 79 €. 
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5.1.2 Stormware POHODA 

Spoločnosť Stormware ponúka svoj vlajkový produkt ekonomického a informačného 

systému POHODA vhodný pre akúkoľvek veľkosť podniku. Umožňuje viesť 

jednoduché účtovníctvo, fakturáciu, sklad a knihu jázd. Program ponúka rozšírenie 

pomocou modulov pre online maloobchodný predaj alebo prepojenie s množstvom 

externých zariadení. V tom zaznamenávame potenciál využitia z hľadiska lepšieho 

riadenia skladu. To znamená, možnosť pripojenia ručného čítacieho zariadenia na 

čiarové kódy, ktoré bude mať za dôsledok urýchlenia spracovania objednávok. 

Prechádza práca manuálneho zadávania objednaného tovaru do systému na automatické 

spracovanie programom.(27)  

 POHODA je určená pre malé firmy a obsahuje celú administratívu od fakturácie, 

cez sklady až po účtovníctvo. Pretože cieľom nie je zaviesť systém, na ktorý sa budú 

zamestnanci neúmerne dlho školiť a učiť sa pracovať s rozhraním, disponuje POHODA 

prepracovaným rozhraním, sprievodcom, nápoveďou a prívetivým ovládaním. 

Z technologickej stránky, je produkt certifikovaný pre Windows Vista a takisto spĺňa 

všetky bezpečnostné a technologické štandardy. Na dotaz, či je systém vhodný 

a stabilný aj pre Windows 7 technická podpora potvrdila, že produkt je optimalizovaný 

a vhodný pre tento operačný systém. Je to dôležitá informácia, pretože všetky počítače 

vo firme pracujú s týmto systémom. 

 Spoločnosť Stormware, rovnako ako konkurencia, ponúka niekoľko variant. Tie 

sa odlišujú funkcionalitou, modulmi a hlavne cenou. Produkt existuje tiež v niekoľkých 

technologických riešeniach, ako štandardná verzia postavená na samostatnej aplikácií, 

bez nutnosti vyhradenia serveru na beh jadra aplikácie. Variant SQL je postavená na 

princípe klient-server a prináša zvýšenie vykonu a bezpečnosti a umožňuje spracovanie 

veľkého množstva údajov. Tretia variant je takzvaná E1, ktorá prináša nadštandardné 

funkcie.(34) Spomenuté dve posledné varianty nie sú relevantné pre firmu, pretože 

prinášajú síce vysoký výkon a bezpečnosť a prirodzene vyššiu cenu, ale firma ich nemá 

ako reálne využiť. Preto zvolíme bežnú variantu POHODA a jednu z jej verzií. Rozdiel 

medzi jednotlivými verziami je v množstve aktívnych modulom. Pre naše potreby, teda 

fakturácia, sklad, kniha jázd, adresár, prípadne poštové zostavy volíme verziu Mini 

alebo Lite. Cenový rozdiel medzi týmito verziami je dvojnásobný. Preto nastáva otázka, 



61 

 

či je lepšie ušetriť túto sumu za cenu obmedzenia funkcionality alebo zaplatiť za vyššiu 

verziu s požadovanou funkcionalitu.  

5.1.3 KROS  

Spoločnosť KROS sa zaoberá vývojom a predajom ekonomického, stavebného 

a znaleckého softvéru. Do nášho zamerania bude patriť ekonomický softvér, ktorý 

spoločnosť ponúka samozrejme v niekoľkých variantoch, ALFA, OLYMP a OMEGA. 

Pre firmu je hlavným cieľom mať jednoduchý program so základnou funkcionalitou 

a vedenie ekonomickej agendy a jednoduchého účtovníctva. Preto volíme variantu 

ALFA, ktorou sa budeme zaoberať. Pred charakteristikou tejto varianty je vhodné dať 

do pozornosti vyjadrenie ekonóma firmy v predchádzajúcej kapitole. Firma dostala 

pozitívne referencie z okolia a priamo od ekonóma, ktorý s týmto programom pracuje 

a vedie ekonomickú agendu firmy. Preto stojí za pridelenie istej váhy fakt, že 

používaním rovnakého softvéru sa naskytá jednoduchosť presunu evidencie priamo 

ekonómovi do jeho agendy a jednotlivá evidencia je kompatibilná čo do štruktúry, 

prehľadu a kontroly.(29) 

 Program ALFA je profesionálny účtovný softvér s jednoduchým a praktickým 

ovládaním, určený pre vedenie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého 

účtovníctva firmy. Program sa vyznačuje intuitívnym ovládaním. Obsahuje množstvo 

praktických funkcií nielen pre účtovníka. Súčasťou programu sú okrem účtovníctva 

ďalšie moduly: sklad prepojený s ERP, fakturácia, kniha jázd, devízové pokladnice a aj 

evidencie: kalendár úloh, manažérske funkcie, homebanking, evidencia majetku a pošty, 

daňové priznanie FO a iné.(6) Softvér je kompatibilný, otestovaný a plne funkčný 

v operačnom systéme Windows 7. Technické parametre pracovnej stanice, na ktorej je 

nainštalovaný program ALFA: 
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hardware  

CPU 1 GHz 

HDD 250 MB 

RAM 256 MB 

sieť 100 Mb/s 

rozlíšenie 800x600 

software  

OS Windows 2000 SP4 

Tabuľka 5.2 Technická špecifikácia systému Kros. 

 

V tabuľke uvedieme ceny za jednotlivé systémy, za jednu licenciu na jeden počítač. 

Systém  Cena v EUR 

Abra G1 

 

79 € 

 

Stormware 

POHODA Lite 

 

132 € 

 

 

KROS Alfa 

Štandart 
 

99 € 

Tabuľka 5.3 Cenové porovnanie systémov Abra G1, Pohoda Lite, Kros Alfa Štandart. 

 

 

5.1.4 Rozhodnutie o výbere systému 

Jednotlivé systémy sú porovnateľné, tak ako sme charakterizovali v predchádzajúcich 

podkapitolách. Spĺňajú všetky vyslovené požiadavky a sú to základné verzie určené pre 

živnostníkov a malé firmy. Pretože každá firma ponúka testovacie verzie, tzv. trial – 

časovo obmedzené, všetky tri sme stiahli a používali krátku dobu. Zo spoločnosti Kros 

bola firma kontaktovaná ohľadne spokojnosti s ich produktom a poskytla zľavu. Preto 
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sa firma rozhodla naďalej využívať systém Kros Alfa Štandard, keďže systém vyšiel 

finančne najlacnejšie a spĺňa a obsahuje všetku očakávanú funkcionalitu. Takisto 

zavážil fakt, že ekonóm firmy využíva tento systém dlhodobo a má sním skúsenosti. 

5.2 Varianty e-commerce systémov 

Výber správneho systému na riadenie a správu online predaja sa môže javiť ako náročná 

a vyzývavá úloha. Na trhu existuje nespočet riešení, platených, voľne prístupných alebo 

distribuovaných pod rôznymi licenciami.(12) Z pohľadu malej firmy, môžeme 

pristupovať k rozhodnutiu o výbere z dvoch hľadísk. Stojí to firme za to, aby minula za 

komerčné riešenie alebo siahne po voľne dostupných systémoch s rozsiahlou komunitou 

užívateľov. V tomto prípade sa jedná o ďalšie finančné náklady nielen na obstaranie 

takého systému ale aj prevádzku. Pretože firma nechce vynaložiť ďalšie prostriedky na 

taký systém, prioritou sa stane výber e-commerce systému s voľnou licenciou. Taký 

systém stojí minimálne vstupné náklady a vyžaduje buď vlastné riešenie hosťovania 

systému alebo prostredníctvom prenájmu. V dnešnej dobe moderných technológií 

a značnému množstvu špecializovaných firiem na hosťovanie rôznych projektov, sa 

takéto náklady javia ako minimálne v porovnaní s úžitkom, ktorý firme prinesie. 

 Je nepochybné, že kvalita open-source, teda systémov s otvoreným kódom sa 

zvyšuje. Problém môže nastať u aplikácií alebo rozšírení, ktoré nemajú tak populárnu 

a širokú základňu vývojárov a užívateľov, ktorí sa podieľajú na vývoji.(30)(22) 

Evidentne teda sú open-source aplikácie kvalitnejšie ale len za určitých podmienok. 

Pokúsime sa teda definovať také systémy, ktoré sú rozšírené, majú širokú základňu, sú 

lokalizované a hlavne v neustálom vývoji. 

 Prostredníctvom rešerše dokumentov a článkov na internete sme vytvorili 

nasledovný zoznam najviac rozšírených systémov(1)(2): 

• Magento 

• Prestashop 

• osCommerce 

 

Vychádzali sme z niektorých článkov, ale zo zaujímavosti sme sa sústredili aj na 

Google Trends teda trendy vo vyhľadávaní prostredníctvom vyhľadávača Google 
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a dospeli sme k nasledovným záverom. Trend na kľúčové slovo „magento“ je dlhodobo 

rastúci celosvetovo, na dotaz „prestashop“ je takisto rastúci ale nedosahuje taký objem 

vyhľadávania ako predchádzajúci výraz, ale je zase najviac vyhľadávaný z krajín Česká 

a Slovenská republika. Posledný z našich zvolených je „oscommerce“, kde sledujeme 

dlhodobý pokles v trende, ktorý je spôsobený poklesom aktivity zo strany vývojárov, 

slabej funkcionalite a možnosti modifikovania vzhľadu avšak stále silnej užívateľskej 

komunite.(15) V nasledujúcom obrázku uvádzame vývoj trendov týchto troch systémov. 

 

 

Obrázok 5.2 Vývoj trendu objemu dotazov na kľúčové slová „magento, prestashop, 

oscommerce“. 

 

Nesmieme opomenúť ani možnosti modifikácie vzhľadu systému. Preto existujú 

špecializované grafické štúdiá, ktoré sa zaoberajú tvorbou dizajnu na mieru pre 

jednotlivé e-commerce produkty, alebo také štúdia s tzv. generickými šablónami. 

Pretože naša firma sa chce odlíšiť a pôsobiť aspon čiastočne unikátnym dizajnom na 

svojej internetovej stránke, budeme brať do úvahy aj jednoduchosť zmeny 

a implementácie dizajnu do takéhoto systému.  

5.2.1 Magento  

E-commerce platforma Magento poskytuje rozšíriteľnosť, flexibilitu a vlastnosti 

predurčené na rast spoločnosti. Poskytuje obchodníkom kompletnú možnosti úpravy a 

kontrolu nad prezentáciou, obsahom a funkcionalitou vlastného obchodu na internete. 
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Táto aplikácia obsahuje niekoľko nástrojov a charakteristík, ktoré spĺňajú firemnú 

predstavu o elektronickom obchodnom systéme. Uvedieme niekoľko z nich(23):  

 

• Správa katalógu. Skupinový import a export produktov prostredníctvom 

formátu CSV1 . Pokročilé techniky na stanovenie ceny (množstevné zľavy, 

skupiny, akcie). 

• Zobrazenie produktov v katalógu. Umožňuje vložiť a zobraziť niekoľko 

obrázkov daného produktu a zobraziť ich detail. Štruktúrovaná navigácia cez 

jednotlivé úrovne ponuky. Porovnanie zvolených produktov a pridávanie 

hodnotení. 

• Marketingové nástroje. Vytvorenie kupónov na zľavy z ceny so schopnosťou 

obmedzenia na určité skupiny zákazníkov alebo časový interval. 

• Optimalizácia pre vyhľadávače. Generovanie mapy stránky, vhodné pre 

rýchlejšiu indexáciu. Meta-informácie2  pre jednotlivé produkty a stránky, 

zlepšujú relevantnosť pri vyhľadávaní. 

• Doprava. Nastavenie rôznych druhov, poštovné zdarma. 

• Košík. Rýchle zaplatenie za objednávku bez registrácie. 

• Platby. Podpora niekoľkých spôsobov platby, vstavaná možnosť implementácie 

pre platobné brány, elektronické peňaženky, dobierka alebo hotovosť. 

• Užívateľské účty. Možnosť vytvorenia účtu, prehľad všetkých objednávok 

a stavov, odoslať správu zo svojho účtu urýchli komunikáciu. 

• Analýza a vytváranie správ. V administrátorskej časti systému umožňuje 

detailné prehľady o návštevách, aktivitách, vytvorených a nedokončených 

košíkoch, a rôzne štatistické vyhodnotenie o zákazníkoch. 

 

Hore uvedené charakteristiky sú len základnou časťou tohto systému. Prostredníctvom 

špeciálneho rozhrania umožňuje systém automatickú inštaláciu množstva iných 

doplnkov vytvorených komunitou alebo vývojármi. Tieto doplnky sú zväčša zdarma, tie 

kvalitnejšie resp. funkčne na vyššej úrovni a s podporou vývojára sú platené. Inštalácia 

cez toto rozhranie je autorizovaná, a všetky externé moduly a rozšírenia sú schválené 
                                                 
1 Comma-separated values je jednoduchý súborový formát určený pre výmenu tabulkových dát. 
2 Meta informácie sú zvláštne značky, ktoré sa píšu do hlavičky stránky. 
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vývojovým tímom až potom uvedené do repozitára. Magento poskytuje podporu 

v podobe silnej komunity ale ponúka aj platenú podporu v podobe predplatených 

balíkov v podobe korporátneho riešenia. To sa odlišuje od voľne šíriteľnej verzie 

podporou, online seminármi a ďalšími doplnkovými funkciami.  

5.2.2 Prestashop 

Táto platforma je podobne ako Magento najdynamickejšie sa rozvíjajúcou aplikáciou na 

poli e-commerce. Podľa štatistík je to najrozšírenejšia platforma v Európe a získava si 

veľmi silnú základňu aj na Slovensku, svojou jednoduchosťou, komplexnosťou 

a výkonom. Je určite vhodné zmieniť, že je prvým takýmto projektom, ktorý dostal 

ocenenie v oblasti e-commerce. Tento systém poskytuje viac než 250 vymožeností 

a jeho vlastnosti sú rýchlosť, kompletnosť a upraviteľnosť. Čo sa týka výkonu, držíme 

sa tvrdenia, že Prestashop je najrýchlejší, naj najjednoduchší a najprogresívnejší softvér. 

(3) Na to budeme prihliadať pri výbere, pretože systém, ktorému trvá generovanie 

stránky príliš dlhú dobu, zákonite odradí zákazníka v pokračovaní alebo dokončení 

nákupu. Preto chceme aj exaktným meraním porovnať systémy, ktoré vyberieme. 

Takisto ako sme spomenuli pri charakteristike Magenta, aj tu platí, že dôležitá je 

podpora a komunita okolo tohto systému. Podľa vyjadrení vývojárov, tento systém 

používajú prominentné firmy a ďalších 50 000 iných. Vďaka tomu existuje na internete 

značná komunita užívateľov, ktorí si vymieňajú svoje poznatky alebo vzájomne riešia 

problémy. Pre našu firmu, ktorá určite nechce používať bežnú neupravenú verziu, je to 

bezplatný zdroj informácií. A pri obmedzenom finančnom rozpočte berieme takúto vec 

do úvahy. Pretože nás zaujímajú možnosti tohto systému, podrobne si rozpíšeme 

charakteristické funkcie nasledovne(28):  

• Katalóg. Platforma poskytuje neobmedzený počet kategórií, podkategórií a 

produktov, možnosť pridať komentáre a hodnotenie k produktom, porovnávať 

viaceré produkty, pridať príslušenstvo a kombinácie s iným produktom, 

množstevné zľavy, a pridávanie niekoľkých obrázkov k produktom s vlastnou 

vodotlačou. 

• Zákazníci. Schopnosť vytvárať zákaznícke skupiny, zákaznícky odporúčací 

systém, vernostný program, uchovanie vytvorených košíkov. 
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• Objednávky. Upraviteľné stavy objednávok, správa reklamácií, sledovanie 

vytvorených košíkov v reálnom čase, automatizovaná tvorba faktúr vo formáte 

PDF, možnosť využiť kupóny, nastavenie minimálnej hodnoty objednávky. 

• Platby. Veľké množstvo spôsobov platieb, ktoré môžu byť aj manuálne 

vytvorené. Filter platieb podľa lokality zákazníka a podpora platobných brán 

a elektronických peňaženiek. 

• Doprava. Spôsoby odoslania objednávky sa dajú manuálne nakonfigurovať. 

Systém automaticky rozposiela správy na e-mail ohľadne zmeny stavu 

objednávky, tzn. aj o odoslaní zásielky informuje klienta. Možnosť nastaviť 

poplatky za rôzne druhy dopravy. Nastavenie limitu dopravy zdarma.  

• Štatistiky. Dôležitá vymoženosť, poskytuje sledovať aktuálne návštevy a 

návštevníkov na stránke, štatistiky katalógu, produktové štatistiky a iné. 

• Bezpečnosť. Bezpečné prihlásenie do administrátorskej časti rozhrania, 

kompatibilita s komunikačnou vrstvou SSL3 

• Optimalizácia pre vyhľadávače. Dovoľuje vložiť pre každú stránku a produkt 

podrobné meta značky pre vyhľadávače. Podporuje vytvárať mapy stránky 

a definovať vlastný tvar adresy v adresnom riadku prehliadača. 

 

Uvedené vlastnosti a charakteristiky sú tie, ktoré sú dostupné priamo zo stránok 

produktu. V tabuľke si zhrnieme a porovnáme vlastnosti týchto dvoch produktov. 

 

Systémom osCommerce sme sa po zhodnotení vlastností a charakteristík rozhodli, že 

nezahrnieme do výberu z dôvodov, ktoré by mohli mať značný dopad v budúcnosti. 

Tento systém sa nepochybne nachádza dlhodobo na trhu ale to znamená, že vychádza 

zo staršej koncepcie kedy mnoho vlastností vyššie uvedených systémov nebolo 

potrebných.(25) Z dôvodu klesajúceho trendu po tomto systéme a klesajúcej komunitnej 

základne, horšej modifikovateľnosti, prehľadnosti a náročnejšej zmeny vzhľadu, 

nepovažujeme tento systém za konkurenčne schopný oproti systémom Prestashop 

a Magento. 

 

                                                 
3 Secure Sockets Layer - je protokol, resp. vrstva, která poskytuje zabezpečenie komunikácie šifrovaním 

a autentizáciu komunikujících strán. 



 

  

Požiadavky na server 
Open srouce 
Neobmedzene produktov 
Dodatočné poplatky 
Zabezpečenie SSL 
Jednoduchosť na používanie
Viacjazyčné 
Podpora viacerých mien 
Podpora daní 
HTML editor 
Inštalácia modulov 1-klikom
Hromadný import/export produktov
Filtrovanie v katalógu 
Porovnanie produktov 
Hodnotenie produktov 
Viacero produktových obrázkov
Produkty s príslušenstvom 
Riadenie skladu 
Produkt zdarma, alebo cena na otázku
Minimálne/maximálne množstvo na objednávku
Generátor mapy stránky 
Vlastné adresy url 
Meta značky 
Zľavové kupóny 
Akciové ceny 
Zákaznícke skupiny (rôzne ceny)
Dodacia/fakturačná adresa 
Nákup na 1-klik 
Objednávka bez registrácie 

Platobné brány 
Správa objednávok 
Editácia objednávok 
Stavy objednávok 
Tabuľka 5.4 Porovnanie vlastností e

 

 

Z uvedenej tabuľky je vidno, že tieto dva systémy obsahujú rovnakú funkcionalitu 

a odlišnosti majú len malé. Preto sme

nezávisle na sebe a uviedli sme ich zamestnancom na skúšku. Inštaláciu sme previedli 

na firemnom počítači 

Ubuntu so základným 
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 Magento Prestashop
PHP5.2 
MySQL4.1.20+, 
InnoDB, cURL 

PHP4.0+ 
MySQL4.1.14+

  

  

žiadne žiadne 
SSL SSL, zdie

 na používanie stredné jednoduché

  

  

  

doplnkom 
 

klikom 
  

Hromadný import/export produktov 
 

doplnkom

 

obmedzené

  

  

Viacero produktových obrázkov 
  

 
  

  

Produkt zdarma, alebo cena na otázku doplnkom 
 

Minimálne/maximálne množstvo na objednávku doplnkom 
 

  

  

  

  

  

Zákaznícke skupiny (rôzne ceny) 
  

 
  

 

doplnkom
 

  

Paypal, 
Moneybookers, 
Google Checkout, 
Authorize.net 

Paypal, hipay, Google 
Checkout

  

  

  

Porovnanie vlastností e-commerce systémov Magento a 

ky je vidno, že tieto dva systémy obsahujú rovnakú funkcionalitu 

odlišnosti majú len malé. Preto sme sa rozhodli pre inštaláciu týchto dvoch systémov 

uviedli sme ich zamestnancom na skúšku. Inštaláciu sme previedli 

 s nainštalovaným operačným systémom Linux v

 softvérom na beh webových aplikácií. To znamená, webový 

Prestashop 

HP4.0+ 
MySQL4.1.14+ 

 
SSL, zdieľané SSL 
jednoduché 

doplnkom 
obmedzené 

doplnkom 

Paypal, hipay, Google 
Checkout 

 Prestashop. 

ky je vidno, že tieto dva systémy obsahujú rovnakú funkcionalitu 

sa rozhodli pre inštaláciu týchto dvoch systémov 

uviedli sme ich zamestnancom na skúšku. Inštaláciu sme previedli 

ným systémom Linux v distribúcií 

h aplikácií. To znamená, webový 
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server Apache, databáza MySQL a preprocesor PHP so základnými doplnkami tak, aby 

sme v oboch prípadoch dodržali odporúčané technické parametre oboch systémov.  

5.3 Vyváženosť systému metódou HOS 8 

Pre úplnosť zhodnotenia nášho výberu stanovíme vyváženosť systému metódou HOS 8, 

ktorá je vyvíjaná na Ústave informatiky Podnikateľskej fakulty VUT. Touto metódou 

dokážeme vytvoriť ucelený pohľad na informačný systém pomocou hodnotenia na 

základe ôsmich oblastí uvedených v nasledovnej tabuľke: 

 

Označenie oblasti metódy HOS 8 Skratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Tabuľka 5.5 Oblasti hodnotenia metódy HOS 8 (21). 

 

Túto metódu aplikujeme na systém Prestashop, pretože máme tú možnosť ho odskúšať.  

Na stanovené kontrolné otázky sa odpovedá výberom jednej možnosti z nominálnej 

škály odpovedí. Počet stupňov škály je 5, ich slovné interpretácie pre väčšinu otázok sú 

nasledovné: 

 

Slovná interpretácia 

Ano Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 

Ordinálna hodnota 

5 4 3 2 1 

Ordinálna hodnota v prípade negatívnych otázkach 

1 2 3 4 5 

Tabuľka 5.6 Slovná a ordinálna interpretácia otázok. (21) 
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Ďalej podľa tejto metódy sme položili majiteľovi firmy otázky z každej oblasti tak, aby 

sme naplnili podstatu tejto metódy a na ich základe sme získali tabuľku odpovedí. 

 

 Otázky 

Oblasť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HW Čiastočne Čiastočne Skôr nie Áno Skôr áno Skôr áno Skôr 

nie 

Skôr nie Čiastočne Nie 

SW Skôr áno Skôr áno Čiastočne Áno Nie Skôr áno Skôr 

áno 

Skôr áno Skôr nie Skôr nie 

OW Skôr nie Čiastočne Skôr nie Skôr nie Skôr nie Áno Skôr 

áno 

Čiastočne Skôr áno Nie 

PW Áno Áno Nie Skôr áno Skôr áno Skôr áno Áno Áno Nie Čiastočne 

DW Áno Skôr áno Skôr nie Skôr nie Áno Skôr áno Áno Áno Áno Skôr áno 

CU Áno Čiastočne Skôr áno Áno Skôr áno Áno Áno Čiastočne Skôr nie Áno 

SU Čiastočne Skôr nie Áno Čiastočne Áno Čiastočne Skôr 

nie 

Skôr áno Čiastočne Skôr áno 

MA Čiastočne Áno Čiastočne Čiastočne Čiastočne Skôr áno Áno Skôr áno Áno Skôr áno 

Tabuľka 5.7 Výpis odpovedí na jednotlivé otázky v daných oblastiach. 

 

Týmto odpovediam podľa tejto metódy musíme prideliť číselné hodnotenie pomocou 

prevodných tabuliek uvedených v prílohe 1. 

 

 Otázky 

Oblasť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HW 3 3 2 5 4 4 2 2 3 5 

SW 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 

OW 2 3 2 2 4 5 4 3 4 5 

PW 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 

DW 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

CU 5 3 4 1 4 5 5 3 2 5 

SU 3 2 5 3 5 3 2 4 3 4 

MA 3 5 3 3 3 4 5 4 5 4 

Tabuľka 5.8 Nominálna interpretácia odpovedí.  
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Z týchto hodnôt stanovíme hodnotu stavu i-tej oblasti. Hodnota stavu oblasti je získaná 

po zaokrúhlení na celé číslo a využijeme definície výpočtu hodnoty pre stav oblasti:(21) 

 

Obrázok 5.3 Definícia výpočtu hodnoty stavu oblasti. (21) 

 

Podľa tohto vzorca dostaneme tabuľku s výsledkami: 

 

Oblasť 

HW SW OW PW DW CU SU MA 

3 4 3 4 4 3 3 3 

 

 

 

Obrázok 5.4 Spôsob zostavenia modelu podrobného stavu. (21) 

 

Z toho teda vyplýva, že súhrnný stav informačného systému sa rovná stavu jeho 

najnižšej hodnoty.(21) Ten podľa tabuľky, v ktorej sme vypočítali nominálny význam 

hodnôt je pre vybraný systém je výsledná hodnota u=3. To znamená strednú súhrnnú 

úroveň stavu informačného systému. 

 

Nasledovne, stanovíme charakter vyváženosti informačného systému na základe modelu 

podrobného stavu IS metódy HOS 8 a súhrnného stavu IS. Vychádzame 

z predpokladov(21): 

• úplne vyvážený, kde všetky skúmané oblasti vykazujú rovnaké hodnoty stavu. 

Platí ui = u. 
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• vyvážený, kde v súbore hodnôt stavov oblastí sa môžu vyskytovať len dve 

susedné hodnoty u a u+1 a z nich jedna hodnota u tu musí prevažovať. Platí 

 

• nevyvážený, považujeme všetky ostatné než vyvážené. Ich hodnotenie pre 

oblasti nadobúda aspoň tri rôzne hodnoty alebo dve rôzne nesusediace hodnoty 

alebo dve susediace hodnoty s rovnakým výskytom ich čestností alebo dve 

susediace hodnoty, kde prevažuje hodnota u+1.  

 

Daný systém je vyvážený, pretože spĺňa podmienky uvedené pre vyvážený systém. 

 

Ďalej podľa tejto metódy stanovíme význam informačného systému. Význam 

informačného systému pre firmu bude označovaný ako v. A rozlišujú sa tri stupne. Pre 

danú firmu platí stupeň 0, čo znamená, že skúmaný IS je pre chod firmy dôležitý, ale 

jeho krátkodobý výpadok však výrazne neovplyvní chod firmy, zisk alebo spokojnosť 

zákazníkov. Teda platí, že v=0. 

 

Pre úplnosť uvedieme grafické znázornenie výsledkov metódy HOS 8. 

 

Obrázok 5.5 Grafické znázornenie výsledkov metody HOS 8. 
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5.4 Rozhodnutie o výbere systému 

Pretože tieto dva systémy sú si papierovo veľmi podobné, pred konečným rozhodnutím 

sme ich v rámci možností podrobne vyskúšali. Samotnému testovaniu prechádzala 

konfigurácia stanice a inštalácia oboch systémov. 

V prípade procesu inštalácie systému Prestashop sme nezaznamenali žiadne 

problémy a inštalácia prebehla viac menej automaticky a plynule. Systém bol ihneď 

pripravený k užitiu. Práca so systémom je plynulá, odozvy sú rýchle a generovanie 

stránky sa pohybuje pod 1 sekundou. Tento údaj je meraný priamo v systéme. Práca 

s administračným rozhraním je intuitívna, jednoduchá a plynulá. Skúšobne bol pridaný 

produkt do katalógu, a bez väčších problémov alebo čítania manuálu bol produkt aj 

s obrázkom pridaný úspešne.  

Pri systéme Magento, sme narazili hneď na niekoľko problémov pri inštalácií. 

Chýbali niektoré doplnkové moduly a rozšírenia v konfigurácií preprocesoru PHP. Po 

dodatočnej konfigurácií, sa nám podarilo nainštalovať tento systém. Prvé dojmy sú 

pomalosť. Systém je pomalý a generovanie úvodnej stránky trvá cez 10 sekúnd, po 

druhom načítaní sa doba skrátila na 2-3 sekundy. Tento stav si vysvetľujeme 

používaním vyrovnávacej pamäte systému a webového prehliadača. Údaje boli merané 

prostredníctvom prehliadača Firefox a doplnku Firebird. Dojmy z administračného 

rozhrania sú zmiešané. Systém pôsobí veľmi komplexne, rozsiahle a niekedy až 

zbytočne. Je nepochybné, že systém ponúka veľký potenciál na prispôsobenie, úpravy 

a vyladenie podľa predstáv. Skúšobné pridanie produktu bol neúspech z jednoduchého 

dôvodu, a to, že systém vyžaduje pred zavedením do prevádzky relatívne veľké 

množstvo nastavení. Pre porovnanie, v platforme Prestashop sme pridali produkt bez 

žiadnych ďalších doplňujúcich nastavení. To považujeme za jednoznačnú výhodu. 

Na žiadosť majiteľa, sme otestovali možnosti úpravy vzhľadu. Výhodou 

rozsiahlej komunity je množstvo voľne dostupných vzhľadov pre tieto systémy, 

takzvané šablóny. Je to upravená prednastavená šablóna, ktorá má modifikovanú 

štruktúru stránky, vlastnosti, farby a štýly. Pre Magento sa nám podarilo nainštalovať 

šablónu až po prečítaní manuálu na internete s presným postupom. Na prvý pohľad 

prebehlo všetko v poriadku, ale nejaký bližší zásah z našej strany nebol možný pretože 

šablóna je skutočne rozsiahla čo do kódu a možnosti ďalšej úpravy by bolo vhodné 
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prenechať na špecializovanom grafickom štúdiu. Ako sme predpokladali, šablónu 

v Prestashop-e sme nainštalovali buď manuálne alebo jednoducho cez rozhranie. To 

síce bolo možné aj v systéme Magento, avšak nie vždy proces inštalácie prebehol až 

dokonca bez chýb. Bližší zásah do upravenej šablóny prešiel bez problému. Jej stavba je 

logická a ktokoľvek so znalosťami jazyka HTML prípadne CSS ju dokáže upraviť. To 

hodnotíme ako ďaľšiu výhodu tohto systému. 

Na záver sme konzultovali pocity a dojmy so zamestnancami potom ako sme 

systém lokalizovali do slovenského jazyka a nechali ich splniť jednoduché úlohy typu 

vytvoriť produkt, nahrať obrázok a tento produkt vložiť do katalógu, prípadne do 

kategórie alebo pod kategórie, ktorú museli predtým vytvoriť. Úlohou bolo tiež získať 

informácie zo štatistík a pochopiť ich význam. Zamestnanci vykonali tieto úlohy bez 

väčších problémov jedine v systéme Prestashop. Je pravdou, že v oboch systémov sú 

štatistiky prepracované výborne. Z toho sme schopný určiť niekoľko záverov. 

 

• Magento – rozsiahly a komplexný systém na správu niekoľkých 

obchodov, ponúka veľkú škálu nastavení a konfigurácie systému. Systém 

je plne funkčný podľa predstáv až po náročných nastaveniach a prečítaní 

návodov a sprievodného textu na Internete. Systém je pomalý, vyžaduje 

špecializované hosťovanie. 

• Prestashop – jednoduchý, rýchly, prehľadný, konfigurovateľný systém, 

ktorého intuitívnosť nevyžaduje žiadne špeciálne školenie. Vzhľad 

administračného a užívateľského rozhrania je prehľadný a štruktúrovaný. 

Vykonanie väčšiny úloh v tomto systéme je plynulé a bezproblémové. 

 

Konečné rozhodnutie pre systém elektronického obchodu je Prestashop. 

 

5.5 Praktický prínos 

Oba systémy boli nasadané do prevádzky súčasne. Jedine systém Prestashop musel byť 

detailnejšie nakonfigurovaný a grafický dizajn bol vlastnými silami upravený k obrazu 

firmy, jedine niektoré časti boli zverené do rúk odbornému grafikovi. Systém je 

v prevádzke 4 mesiace na externom hostingu u špecializovanej firmy, ktorá sa zaoberá 
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hosťovaním webových stránok. Prínos, ktorý systém priniesol v oblasti internetového 

predaj firmy je značný. Použili sme niekoľko nástrojov na sledovanie návštevnosti 

a vyhľadávania. Tieto nástroje sú Google Analytics, čo je riešenie webovej analýzy pre 

podniky, ktoré poskytuje dokonalý prehľad o prevádzke na webových stránkach 

a o efektivite marketingu. Vďaka výkonným, prispôsobivým a ľahko použiteľným 

funkciám je možné zobrazovať a analyzovať údaje o prevádzke.(19) Ďalším nástrojom 

je meranie štatistík AWStats je to nástroj pre meranie návštevnosti na webe. Dokáže 

zobrazovať grafy a analyzovať logy prístupu na server.(8) 

5.5.1 Google Analytics 

Zavedením systému Prestashop bolo dosiahnutých niekoľko významných bodov. 

Zlepšením dizajnu stránky sa spríjemnil pohľad na obchod pre zákazníka a výbornou 

funkcionalitou ohľadne optimalizácie pre vyhľadávače, ktorú tento systém ponúka sa 

zlepšila pozícia v najväčších vyhľadávačov na internete. Za indexovali sa kľúčové 

slová, meta značky, ktoré sú prítomné na každej stránke a produkte a obsahujú popisy, 

kľúčové slová, a nadpisy produktu, resp. stránky. Tie sú významnou informáciou pre 

vyhľadávač a zrýchľujú tak proces indexácie. V nasledovnom texte uvedieme niektoré 

štatistiky z nástroja Google Analytics, ktorý vložením špeciálneho kódu na stránky 

meria rôzne údaje o prístupoch. Na obrázku sú znázornené unikátne prístupy na stránku 

v období od januára 2011 po máj 2011. 

 

Obrázok 5.6 Znázornenie nárastu návštev po zavedení systému Prestashop podľa služby 
Google Analytics. 
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Na nasledovných dvoch obrázkoch vidíme údaje za toto obdobie. 

 

 

Obrázok 5.7 Namerané údaje o prístupoch. 

 

Visits   – počet návštev jednotlivých užívateľov na stránku. 

Pageviews  – počet celkových zobrazených stránok. 

Pages/Visit  – počet priemerných zobrazených stránok na jednu návštevu. 

Bounce Rate  – percentuálne vyjadrenie prichádzajúcich návštev na stránku bez 

ďalšieho prehliadania. 

Avg. Time on Site – priemerný strávený čas na stránke. 

New Visits  – percentuálne vyjadrenie nových návštev. 

 

Na ďalších obrázkoch vidno pôvod návštev. Tento údaj nás len utvrdzuje v tom, že 

dôležitosť voľby systému, ktorý je optimalizovaný pre vyhľadávače dokáže doslova 

priniesť podstatnú časť prístupov na stránku. Vyše 64% je práve z vyhľadávačov, 27% 

z odkazujúcich iných stránok (katalógy) a zvyšok priame prístupy. Cieľ zvýšiť 

návštevnosť sa podaril dosiahnuť a teda zvolený systém bol správny. 

 

 

Obrázok 5.8 Pôvod návštev na stránku. 
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5.5.2 AWStats 

Pozrieme sa na výsledky štatistík, ktoré boli zaznamenávané priamo na serveri 

hostingovej spoločnosti. Tieto informácie nám poskytnú menej spracovaných informácií 

ale zase ponúkajú detailnejšie údaje. Na obrázku vidno nárast od mesiaca január 

(štatistiky chýbajú z dôvodu zavedenia sledovania až od februára) a postupný rast 

v ďaľších mesiacoch.  

 

 

 

Obrázok 5.9 Štatistiky prístupu na stránku podľa aplikácie AWStats. 
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Obrázok 5.10 Pôvod návštev, prvý údaj počet zobrazených stránok, druhý údaj počet 

klikov na stránke. 

 

5.5.3 Objednávky 

Pochopiteľne, návštevnosť nie je to, čím je firma živená. Ale je to neodmysliteľná 

záležitosť, od ktorej sa prirodzene odvíja predaj, zisťujú sa trendy a dôvody a príčiny 

vytvorenia objednávky alebo odídenia bez nákupu. Obdobie, za ktoré je nová platforma 

elektronického obchodu v prevádzke bol zaznamenaný tak ako sme doložili 

v prechádzajúcich podkapitolách, výrazný nárast návštev. Z toho sme prostredníctvom 

administračného rozhrania objednávok zaznamenali vyše 130 objednávok počas 4 

mesiacov. Tento počet predpokladáme, bude narastať so zvyšujúcou sa návštevnosťou, 

keďže všetky adresy, texty, meta značky sú nové a nie všetky nie sú za indexované vo 

vyhľadávačoch. Preto potrvá určite nejaký čas kým sa web dostane na vyššie pozície vo 

vyhľadávači. Firma sa bude snažiť pozitívne prezentovať na internete, vytvárať si tzv. 

spätné adresy a vymieňať si odkazy s inými stránkami na zvýšenie hodnoty stránky. Pre 

informáciu a lepšiu predstavivosť uvádzame niektoré zaujímavé údaje, ktoré boli 

dosiahnuté za relatívne veľmi krátke obdobie prostredníctvom použitia systému 

Prestashop. 

Systémom bola vygenerovaná mapa stránky na uľahčenie indexácie. Po 4 

mesiacoch je v najväčšom a najpopulárnejšom vyhľadávači Google (17)(16) za 

indexovaných 235 zo 241 všetkých adries stránky. 
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Obrázok 5.11 Počet za indexovaných stránok z celkového množstva v Google. 

 

 

A pre ilustráciu ešte uvedieme údaje z vyhľadávača Bing. 

 

 

Obrázok 5.12 Počet za indexovaných stránok v Bing. 

 

Je zrejmé už z predchádzajúcich štatistík, že na stránku smerujú odkazy z Bing úplne 

minimálne. Domnievame sa, že je to spôsobené nízkou popularitou daného vyhľadávača 

v našich geografických šírkach. 

5.6 Ekonomický prínos 

Z počiatku bol rozpočet nastavený relatívne nízko, a bol to jeden z rozhodujúcich 

faktorov pri výbere. V tejto kapitole si uvedieme všetky náklady na zavedenie týchto 

dvoch systémov, náklady na prevádzku, licencie, technické zabezpečenie a grafické 

úpravy. Zavedenie ekonomického systému a nákup licencie bola najdrahšia záležitosť 

z celého výberu. Systém bolo treba zakúpiť na rok a celkovo jednu licenciu pre jeden 

počítač. Uvádzame tabuľku s nákladmi na ekonomický systém. 

 

KROS Štandart 

1 licencia 99,00 EUR 

Spolu 99,00 EUR 

Tabuľka 5.9 Cena za obstaranie ekonomického systému.  
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 Systém elektronického obchodu je vydaný pod licenciou s otvoreným kódom 

a náklady na jeho stiahnutie a zavedenie sú malé, respektíve žiadne. Čo sa týka zázemia 

hardware, firma zvolila riešenie predplatiť si program na hosťovanie u špecializovanej 

spoločnosti. Táto spoločnosť zabezpečuje hosting viacerým známym firmám 

a vyznačuje sa dobrou zákazníckou podporou. Jedinou podmienkou pri výbere hostingu 

boli dostatočné technické parametre aby boli naplnené požiadavky na prevádzku 

systémom Prestashop a samozrejme s výhľadom ďalšieho rastu. Firma si mohla zvoliť 

lacnejšiu variantu hostingu, ale predpoklad rastu návštev, požiadaviek a dotazov na 

systém by takáto variant nemusela poskytovať dostatočné výkonnostné zázemie. Fakt, 

že firma sa zameriava na internetový obchod je dostatočný argument zvoliť kvalitnejší 

a drahší hosting. Prenájom hostingu u inej spoločnosti odpadá nutnosť spravovať 

vlastný server a starať sa o prevádzku, vykonávať pravidelné aktualizácie a podobne. 

Takisto odpadá povinnosť viesť pravidelné zálohy systému. V neposlednom rade 

prevádzkovať vlastný server by viedlo k potrebe prenajatia vyššieho tarifu pripojenia na 

internet. Z predchádzajúcich grafov vychádza mesačná prevádzka prenosu dát cez 1GB 

dát, čo síce nie je problém ale dôležitá je hlavne odozva a rýchlosť takejto linky. Preto 

firma považuje za vhodnejšie prenajať si takýto priestor na internete. Grafické úpravy 

boli vďaka jednoduchosti šablón vykonané svoj pomocne, logo a hlavička stránky boli 

zadané grafikovi. Podobne uvádzame tabuľku výdajov na systém elektronického 

obchodu. 

 

E-commerce systém 

Prestashop licencia 0,00 EUR 

Prenájom hostingu 4,11 EUR/mesiac (49,32 EUR/rok) 

Prenájom domény 12,30 EUR/rok 

Grafické úpravy 30,00 EUR 

Administratíva 15 EUR/mesiac 

SPOLU 91,62 EUR 

Tabuľka 5.10 Výdaje súvisiace so systémom na elektronický obchod. 
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Obrázok 5.13 Finálna grafická podoba.(7) 

 

Medzi prínosy zaradíme zvýšenie záujmu o celý sortiment ponúkaných produktov. 

Firma, bez zavedeného kvalitného systému pre online predaj dokázala predať úzko 

profilované produkty pre niekoľkých zákazníkov. Po zavedení evidujeme spolu 

s nárastom návštevnosti zvýšený záujem o takmer všetky ponúkané produkty. Je to 

spôsobené zobrazovaním detailných informácií o produktoch, exportom katalógu do 

tzv. porovnávačov tovaru (Heureka, Zbozi, Najnakup, Pricemania a ďaľšie), za 

indexovaním do vyhľadávačov – až takmer 60% všetkých návštev pochádza z nich, 

poskytnutím niekoľkých obrázkov a fotografií produktov a komunikáciou medzi 

pracovníkmi firmy a klientmi prostredníctvom rozhrania priamo v tomto systéme. 

V dôsledku zvýšeného počtu objednávok došlo nárastu administratívnych nákladov. Tie 

tvorí materiál na zabalenie zásielky (baliaci papier, štítky s adresou a iné), zvoz balíkov 

na poštu, prípadne poplatky za nevyzdvihnuté zásielky odoslané na dobierku. Výška 

týchto nákladov je priemerne 15 EUR na mesiac. 
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Náklady na prevádzku /mesiac 

Hosting 4,11 EUR 

Administratíva (príprava objednávky) 15 EUR 

Spolu 19,11 EUR 

Tabuľka 5.11 Náklady na prevádzku. 

 

Celkové doterajšie výdaje na zavedenie, úpravu a prevádzku systému sú vyčíslené niečo 

cez 90 EUR. Suma je prijateľná a firma dostala viac ako očakávala v podobe zvýšenia 

povedomia o nej, návštevnosti a zvýšeniu predaja. Je to veľký prínos pre firmu 

s potenciálom ďalšieho rastu v budúcnosti.  

 

Celkové náklady 

E-commerce systém 91,62 EUR 

Ekonomický systém 99,00 EUR 

Spolu 190,62 EUR 

Tabuľka 5.12 Celkové náklady na dva systémy. 
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6 Záver 

Ako sme stanovili na začiatku, chceli sme vybrať dva vhodné informačné systémy pre 

zvolenú firmu. Jeden pre ekonomickú činnosť a druhý pre predaj prostredníctvom 

internetu. Na to aby sme túto neľahkú úlohu zvládli, sme si v úvode tejto práce stanovili 

teoretické východiská prace, ktoré nám poslúžili ako základ pri pochopení problému. 

Ďalej sme dôkladne rozobrali aktuálnu situáciu vo firme, komunikovali sme 

s predstaviteľmi tejto firmy a rozborom sme identifikovali potreby, ktoré sme sa snažili 

uspokojiť formou vhodného výberu systému. 

 

Cieľom teda bolo nájsť také dva informačné systémy pre malú firmu, ktorá sa zaoberá 

maloobchodným a veľkoobchodným predajom. Takých firiem existuje na trhu veľké 

množstvo a preto sme museli vyhľadať takú kombináciu, aby sme uspokojili 

požiadavky firmy a hlavne požiadavky zákazníkov z toho vyplývajúcich. Teoretickými 

a praktickými východiskami sme sa rozhodli pre zavedenie ekonomického systému 

Kros Alfa Štandard a systému na správu a riadenie elektronického obchodu Prestashop.  

 

To, či sme tento cieľ uspokojili formou správneho systému, sme riadne testovali 

a sledovali v období štyroch mesiacov. Sledovali sme tento stav pomocou niekoľkých 

nástrojov a dospeli sme k záveru, že zavedením ekonomické systému sa zjednodušila 

a sprehľadnila práca vo firme a prenos informácií medzi firmou a ekonómom. 

Považujeme sa veľký úspech v oblasti online predaja, kde firma zaznamenala vysoký 

nárast návštevnosti a zvýšenie objemu maloobchodného predaja takmer o 160% za 

rovnako dlhé obdobie bez tohto systému. Údaje o návštevnosti dokladáme v kapitole 

5.5 a množstvo objednávok v prílohe II. V porovnaní s celkovými vynaloženými 

nákladmi vo výške 190,62 EUR sa domnievame, že prínos systému je vysoký. 

 

Celkovo zhrnuté, považujeme cieľ, ktorý sme stanovili v úvodnej časti tejte práce za 

splnený a firma môže ďalej rozvíjať svoje aktivity na rastúcom elektronickom trhu za 

predpokladu, že stále bude ponúkať svoje produkty, už s novou pridanou hodnotou. 
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