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Abstrakt finálního díla 

Diplomová práce se zabývá analýzou sou�asného stavu informa�ního systému a 

návrhy na zm�ny. Práce obsahuje návrh nového komplexního informa�ního systému a 

internetového obchodu pro zvolenou spole�nost v souladu s požadavky vedení firmy. 

Sou�ástí práce je i vyhodnocení náklad� a p�ínos� navrhovaného �ešení. 

Klí�ová slova 

Informa�ní systém, informa�ní technologie, internetový obchod, B2C, HOS 8, software 

Abstract 

Master’s thesis analyzes the current state of information system and proposals 

for change. The thesis includes proposal of new complex information system and e-shop 

for selected company in accordance with the requirements of company. Part of this 

work evaluates the costs and benefits of proposed solution. 

Keywords

Information system, information technology, e-shop, B2C, HOS 8, software 
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Úvod  

Informa�ní a komunika�ní technologie procházejí v posledních letech velkým 

rozmachem. Informa�ní systém s využitím výpo�etní techniky m�že být pro dnešní 

moderní prosperující spole�nost bezesporu nenahraditelným a efektivním prvkem. 

Základním d�vodem používání informa�ního systému je efektivní sdílení informací, dat 

a zdroj� nap�í� podnikem. Správné informace ve správný �as a v požadované struktu�e 

jsou d�ležitou sou�ástí pro efektivní �ízení podnikových proces� a rozhodování. 

Identifikovat relevantní informace v�as m�žeme práv� prost�ednictvím informa�ního 

systému a podnik je tak schopný flexibiln� a rychle reagovat na nové p�íležitosti �i 

chybná rozhodnutí.  

Vzhledem k sou�asné ekonomické situaci v �R klade tém�� každá spole�nost 

ješt� v�tší d�raz na hospodárnost a snaží se najít taková �ešení, která by znamenala 

maximální p�ínos s minimem vynaložených náklad�. Prost�ednictvím informa�ního 

systému lze podnikové procesy standardizovat a výrazn� zrychlit, automatizovat 

zpracování dat a mít vždy aktuální informace pro rozhodování. P�ínosy IS tak mohou 

nejen zvýšit efektivnost hlavních podnikových proces�, ale i podpo�it prodej, snížit 

náklady a optimalizovat procesy tak, aby nedocházelo ke ztrátám.  
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1. Vymezení problému a cíle práce  

Primárním cílem této diplomové práce je zhodnocení stávajícího informa�ního 

systému ve zvolené spole�nosti Supco s.r.o., návrh nutných zm�n �i nového �ešení a 

jeho následná realizace. Je nutné provést podrobnou analýzu sou�asného �ešení 

informa�ního systému firmy, zjistit nedostatky a dle výsledk� analýzy v závislosti na 

možnostech firmy provést rozhodnutí, jak by m�la firma dále postupovat. Analyzovaná 

spole�nost pat�í do kategorie malých firem a jejím cílem je nejen efektivn� používat 

informa�ní systém, ale i co nejefektivn�ji propojit informa�ní systém s internetovým 

maloobchodním a velkoobchodním prodejem a podpo�it tak svou prodejní �innost. 

Spole�nost chce výrazn� posílit své marketingové aktivity, zejména v oblasti internetu. 

Informa�ní systémy se neustále vyvíjejí a tržní nabídka p�edstavuje �adu 

efektivních a flexibilních systém� pro jedno�lenné podnikatelské subjekty až po st�ední 

a velké firmy. P�ed samotnou investicí do IS je t�eba d�sledn� zvážit konkrétní p�ínosy, 

podporu, zp�sob aktualizace softwaru a celkovou efektivnost, p�i�emž zavedením 

nového informa�ního systému by m�l být navýšen standard poskytovaných služeb. 

V�tšina p�ímo konkurenceschopných IS má základní funkcionalitu obdobnou, je tedy 

d�ležité p�ed samotnou investicí do IS zvážit detaily, možnosti specifických funkcí a 

možnosti rozší�ení, které by mohly být pro �ízení podnikových proces� klí�ové. 

Sou�ástí práce je analýza sou�asného informa�ního systému Buka software, 

který používá firma již od roku 1993. Buka software se za�azuje do kategorie výrazn�

odleh�ených ERP systém� a obsahuje širokou škálu nástroj� a funkcí, zárove� však 

�adu nedostatk�. Jelikož spole�nost, která tento IS vyvíjela a prodávala, ukon�ila svou 

obchodní �innost, je sou�asné �ešení informa�ního systému zastaralé a nevyhovující a je 

t�eba navrhnout možnosti pro další inovaci, p�ípadn� kompletní obm�nu IS. Práce se 

zam��uje na analýzu, návrh a realizaci �ešení z pohledu funkcionality, kompatibility a 

efektivního automatizovaného propojení s internetovým obchodem, které je podmínkou 

pro realizaci z d�vodu vysokého významu pro spole�nost. Sou�ástí analýz je i metoda 

HOS 8 sloužící pro analýzu stávajícího IS a další ekonomické analýzy podniku.  

Výsledky analýz a navrhované zm�ny byly pr�b�žn� konzultovány a podány 

vedení firmy Supco s.r.o., aby mohlo následn� dojít k samotné realizaci návrhu. Zmínil 

bych to, že podnik si vybral práv� navrhovanou variantu �ešení a realizace prob�hla 

úsp�šn�. 
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2. Teoretická východiska práce  

2.1.  Informace a data 

Informace nap�í� celým podnikem nebo jen v jeho �ástích jsou d�ležitou 

specifickou sou�ástí informa�ního systému. Informace se v každém informa�ním 

systému transformují na data, s kterými se pracuje. Filtrováním a analýzou dat lze 

odvodit návrhy, opat�ení a kone�ná rozhodnutí. Informace musí být identifikovatelné

v�as, na správném míst� a podávány pov��ené osob�, která pak m�že na základ�

spolehlivých informací u�init rozhodnutí v rámci svých pravomocí. Správným použitím 

informací lze nejen snížit náklady, ale i zvýšit tržby a zvýšit spokojenost zákazník� �i 

dodavatel�. Nevýhodou informací je to, že pom�rn� rychle „stárnou“ a stávají 

se postupem �asu pro podnik bezvýznamnými. Informace mohou být dle jejich 

charakteru statistické, plánované, prognostické, vnit�ní, vn�jší, aktivní, pasivní, 

jednorázové, periodické, uchovávané �i neuchovávané. (26) 

Kvalitní informace musí být p�esná (neobsahovat chyby), v�asná (být k dispozici 

ve vhodném �ase), relevantní a srozumitelná. Informace sama o sob� nemá hodnotu, 

které nabývá až v procesu využívání. Mezi základní vlastnosti informací pat�í jejich 

neodd�litelnost od fyzikálního nosi�e, stárnutí informace, kumulativnost (nová 

informace nezni�í starou informaci) a užitná hodnota, která je relativní. (17) 

Data jsou charakterizována jako potenciální informace, které je možno ignorovat 

nebo pozd�ji využít. Data je možné transformovat do n�kolika podob a relevantní data 

mají vypovídací schopnost pro rozhodování. (23) 

2.2.  Informa�ní systém 

„Soubor lidí, technických prost�edk� a metod, sloužící ke sb�ru, p�enosu, 

zpracování a uchování dat za ú�elem tvorby a prezentace informace kone�nému 

uživateli.“ 1

Informa�ní systém p�edstavuje soubor �inností zajiš�ující v prvotní fázi sb�r a 

p�enos dat, následn� jejich archivaci, zpracování, distribuci a prezentování dle 

                                                
1 OHANA. Informa�ní systém. [on-line]. [cit. 2011-02-03]. Dostupný z www: 
<http://home.zcu.cz/~ohana/>. 
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konkrétních pot�eb dané spole�nosti. Informa�ní systém �eší vlastní požadavky podniku, 

p�edevším �innosti vztahující se na výrobu, logistiku, ú�etnictví, správu majetku, nákup 

a prodej v závislosti na konkrétní typologii podniku. Krom� softwaru a hardwaru je 

velice d�ležitou sou�ástí informa�ního systému orgware, který p�edstavuje soubor 

pravidel a p�edpis�, díky kterému lze informa�ní systém efektivn� využívat. Správn�

používaný systém by m�l p�idávat hodnotu ke zpracovávaným informacím a také 

odstra�ovat potenciální p�ekážky v p�ístupu k informacím. (13) 

 V d�ív�jších dobách se nejvíce pojmu informa�ní systém p�isuzovaly 

kartotéky, telefonní seznam, seznam dodavatel� a jiné formy shromážd�ných dat. Dnes 

se od tohoto trendu výrazn� ustupuje a papírovou formu nahrazuje digitální forma dat. 

P�edávání dat, práce s daty a samotná komunikace je tak rychlejší, jednodušší a mén�

náro�n�jší p�edevším z pohledu administrativy. Informa�ní systém umož�uje archivaci 

dat po dobu n�kolika let. (13) 

Informa�ní systém musí být udržován, spole�nost však musí myslet i na 

budoucnost, jeho postupné vylepšování a zdokonalování, p�ípadn� i kompletní obm�nu. 

P�i samotném rozhodování o investici kapitálu do nového informa�ního systému musí 

být pe�liv� posouzen p�ínos nových funkcí jak z hlediska v�cného, tak i ekonomického 

a organiza�ního. 

2.2.1. Hlavní cíle informa�ního systému 2

� Identifikace a t�íd�ní produkt�, služeb, zákazník�, apod. 

� Propo�ty a vyhodnocování prodejních, výrobních a investi�ních alternativ 

� �ízení zásob, jakosti a rizik 

� Podpora rozhodovacích proces� (zrychlení, zjednodušení, optimalizace) 

� Delegace pravomocí 

� Snížení náklad� práv� optimalizací podnikových proces�

                                                
2 OHANA. Informa�ní systém. [on-line]. [cit. 2011-02-03]. Dostupný z www: 

<http://home.zcu.cz/~ohana/>. 
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Z obecného pohledu:

� Strategické (plánování investic) 

� Taktické (vedení, kontrola rozpo�t�) 

� Opera�ní (každodenní rutina) 

2.2.2. Funkce informa�ního systému 3

Funkce informa�ního systému se odvíjí od konkrétních požadavk� podniku a 

jeho hlavní �innosti. Mezi obecné funkce IS pat�í: 

� Dokumenta�ní funkce (získávání, zpracování a uložení informací) – funkce 

uchovávání informací pro možné pozd�jší použití. Informace lze uchovávat 

v p�vodním �i pozm�n�ném (pot�ebném) stavu po dobu n�kolika let, v závislosti 

na typu informací. 

� Statistická funkce – informace slouží pro statistické výpo�ty, p�ehledy �i 

vyhodnocování. 

� �ídící funkce – funkce sloužící pot�ebám �ídicího systému nebo samotnému 

�ízení, p�i�emž je hlavním zám�rem informa�ního systému maximální 

automatizace proces�. 

� Administrativní funkce - zp�ístupn�ní informací pro tisk a další administrativní 

pot�eby. 

2.2.3. Typy IS 

2.2.3.1. Informa�ní systémy organizací 4

Podnikové informa�ní systémy, systémy pro tvorbu a správu dokument� a 

systémy pro automatizaci kancelá�ských prací provozované v konkrétní organizaci, kde 

základní sledovanou oblastí informací je ekonomická povaha informací. Ú�elem 

podnikových systém� je správa informací a jejich propojení s podnikovými procesy za 

optimální podpory informa�ních a komunika�ních technologií. Systémy se zam��uji na 

�ídící a administrativní funkci.  

                                                
3 VŠB. Informa�ní systémy. [online]. [cit. 2011-03-13]. Dostupný z www: 
<http://homen.vsb.cz/~s1i95/ISVDAS/is/IS_uvod.htm>.
4

HRONEK. Informa�ní systémy. [online]. [cit. 2011-01-13]. Dostupný z www: 
<http://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/infoSys.pdf>.
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Mezi nejznám�jší typy IS pat�í:

� ERP (Enterprise resources planning) – provozní a transak�ní systémy 

� MRP II (Manufacturing resources planning II) – plánování výrobních zdroj�

� MIS (Management information system), Business Intelligence – podpora 

rozhodování manažer�m a vedení firmy 

� SCM (Supply chain management) – �ízení dodavatelského logistického �et�zce 

� APS (Advanced planning and scheduling) – pokro�ilé vnitropodnikové 

plánování a �ízení výroby 

� JIT – systémy pro metodu �ízení zásob Just in time 

� HR (Human resources) – �ízení lidských zdroj�

� TQM (Total quality management) – �ízení jakosti 

� Kancelá�ské systémy - systémy orientované na podporu r�zných kancelá�ských 

prací a týmové práce 

� Expertní systémy – systémy simulující rozhodovací procesy specialist� s teorií 

um�lé inteligence pro �ešení obtížných situací 

� DMS (Document management system) – systémy, které umož�ují efektivní a 

rychlou práci s elektronickými dokumenty v pr�b�hu celého životního cyklu 

dokumentu. 

� GIS - geografický informa�ní systém pracující s geografickými daty 

� CRM (Customer relationship management) – slouží pro �ízení vztahu se 

zákazníky 

� CA systémy (Computer aided) – po�íta�ová podpora n�kterých proces�

Z hlediska typu zpracování informací rozd�lujeme podnikové informa�ní 

systémy na databázové (p�vodní informace pro rozhodování) a expertní (nov� získané 

informace pro rozhodování). 

2.2.3.2. Osobní informa�ní systém 

IS pro jednotlivce, nap�. podnikatele. Osobní IS obsahuje v�tšinou základní 

funkcionalitu, pop�. je sestaven na míru a náklady na z�ízení a provoz b�žných osobních 

IS jsou podstatn� nižší. (17) 
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2.2.3.3. Ve�ejný informa�ní systém 

Informa�ní systém, kde jsou informace brány jako ekonomická komodita, 

základní produkt �i služba (nap�. TV, rádio, knihovna, …). (17) 

2.2.3.4. Státní informa�ní systém 

Jedná se o informa�ní systém ve�ejné správy, informa�ní systém státní správy a 

samosprávy. (17) 

2.2.4. Architektura IS/IT 

Na po�átku návrhu každého informa�ního systému je t�eba zvolit vhodnou 

architekturu informa�ního systému, danou grafickým a písemným vyjád�ením celkové 

koncepce informa�ního systému. (27) 

Architektura informa�ního systému �eší:

� Základní strukturu IS v p�ímém propojení na organiza�ní strukturu 

� Provázanost funkcí IS na jednotlivé procesy v podniku 

� Provozuschopnost a zabezpe�ení systému (27) 

Architektura IS/IT je velmi d�ležitá a každý IS by m�l mít stanovenou 

architekturu jako pevný základ IS pro stabilní a kvalitní vývoj. Architektura je také 

d�ležitá pro pružnou komunikaci vedení podniku s tv�rci daného IS.  

2.2.4.1. Typy architektury 

Klasický pohled

P�edstavuje globální (základní schéma, které je tvo�eno jednotlivými stavebními 

bloky) a díl�í architekturu (základní návrh IS/IT, zachycení komponent a jejich vazeb a 

detailn�jší pojetí IS/IT). Mezi díl�í architektury pat�í funk�ní (návrh funkcí a jejich 

hierarchie), procesní (vztah proces� k okolí), datová (návrh datové základny a jejich 

vazeb), softwarová, hardwarová a technologická (definice zp�sobu zpracování aplikací, 

propojení softwarové, hardwarové a datové arch.) architektura. (4) 
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Z pohledu prvk� systému
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Z pohledu úrovn� �ízení
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Moderní pohled  

Komponentová architektura, nap�. MDA, SOA nebo architektura 4+1 pohled�. 

(27) 

Alternativní pohled

Jedná se o vymezenou �ást pro konkrétní skupinu uživatel�. (27) 

Holistický pohled

Informa�ní systém firmy je chápán jako jeden celek a nezahrnuje se do n�j jen 

automatizovaná �ást. Na informace se díváme z pohledu celého informa�ního systému. 

Neformalizované informace p�edstavují IS obecn�. (23) 

���������
�'������������������������������������ &��
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Ostatní pohledy

Aplika�ní architektura, technologická architektura, architektura služeb, apod. 

(27) 

2.2.4.2.  Principy vývoje IS/IT 5

Softwarové inženýrství se zabírá p�ti základními principy: 

� Modelování - základní princip konceptuálního návrhu informa�ního systému 

� Iterace – postupná analýza a návrh systému od nejvyšší úrovn� po nejnižší 

� Strukturování – rozd�lení celku na menší �ásti, s kterými se samostatn� pracuje 

� Životní cyklus – zachycení celého vývoje IS, v�. vynaložených náklad� na 

vývoj  

� Automatizace – po�íta�ová podpora 

2.2.4.3. Modely IS 

Z hlediska úrovní �ízení podniku

Na základ� r�zných postavení uživatel� IS v organiza�ní struktu�e rozlišujeme 

�ty�i úrovn� �ízení. Nejvyšší úrove� �ízení pat�í vrcholovému managementu, který 

stanovuje strategii podniku a vizi, v�etn� informa�ní strategie. Vrcholový management 

je úzce spjatý s vlastníky podniku a mají plnou odpov�dnost za svá rozhodnutí. 

Vrcholový management využívá p�edevším MIS a BI. Druhou úrovní je st�ední 

management, který �ídí r�zné podnikové procesy prost�ednictvím nap�. ERP systému, 

stejn� jako nižší úrove�. M�že se jednat proces realizace objednávek výrobk�, 

personalistiky, apod. s využitím aplikací CAD, PDM �i CAP. Nejnižší úrove� m�žeme 

nazvat jako management první linie. Nejnižší úrove� �ízení p�edstavují pracovníci 

zpracovávající znalosti a data a pracovníci, kte�í po�izují data a realizují výkonné 

(výrobní a obslužné) �innosti pro zajišt�ní zakázek prost�ednictvím výrobní, 

manipula�ní, dopravní a jiné techniky. (17) 

                                                
5

BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informa�ních systém�. [s.l.]: 
Grada Publishing a.s. 2004. 164 s. ISBN 80-247-1075-7. 
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Hlavní úkoly Informace Nástore IS

Vrcholový management Informa�ní strategie, vize
P�ehledné informace o 

okolí
EIS, MIS

St�ední management
Zajišt�ní a realizace 

zakázek
Plánování a �ízení 

zakázek
ERP

Pracovníci zpracovávající data
Fin. analýzy, návrh 

výroby
Informace o zásobách, 

technologiích, …
ERP, CAD, CAP

Výrobní a obslužní pracovníci
Sb�r dat, realizace 

výrobku
Informace pro technolog. 

a logist. proces
�árové kódy, terminály
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Technologický model

Technologický model informa�ního systému pat�í mezi nejstarší známé modely 

a je velmi d�ležitý. Tento model znázor�uje n�kolik vrstev, které na sebe navzájem 

navazují. V modelu jsou zachyceny hardware, opera�ní systém, databázový systém a 

aplika�ní software. Technologický model IS znázor�uje požadavky uživatel� dle 

jednotlivých vrstev a je základním p�edpokladem pro správnou funk�nost informa�ního 

systému. (17) 



22 

��������1
�����+���2�����%���������	/��

Procesní model

Proces p�edstavuje soubor �inností sm��ující k požadovanému výstupu. Každý 

proces by m�l mít svého vlastníka, dobu na realizaci a p�i�azené zdroje. Procesní model 

znázor�uje formalizovaný a skute�ný popis toho, co se ve firm� d�je a m�že být 

základem pro optimalizaci �inností podnikových proces�. Model zajiš�uje konzistentní 

uspo�ádání a pomáhá optimalizovat podnikové procesy. Použitím tohoto modelu lze 

snížit náklady a zoptimalizovat procesy v podniku. (17) 

��������/
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Z pohledu výroby a odbytu
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MIS (Management Information System) 

IS, který zpracovává neset�íd�né informace dle požadavk� uživatele do 

použitelné formy. MIS je tvo�en lidmi, za�ízeními a procedurami, jenž zajiš�ují sb�r, 

t�íd�ní, analýzu a interpretaci informací. Výstupem jsou p�esné informace sloužící pro 

p�edevším pro rozhodování. Výstupem m�žou být grafy, tabulky, sestavy, apod. M�že 

se jednat tedy o odhad budoucí poptávky, segmentaci trhu, stanovení marketingových 

strategií, hodnocení marketingových aktivit, apod. MIS využívá informací systém�

ERP, SCM a CRM. (4) 

ERP (Enterprise Resource Planning) 6

Komplexní informa�ní systém podniku, který integruje a automatizuje velké 

množství proces� v podniku. Prost�ednictvím ERP systému tedy �ešíme plánování a 

�ízení podnikových proces�. Jedná se nap�. o výrobu, logistiku, ú�etnictví, distribuci, 

atd. Za p�edpokladu, že je ERP systém daného podniku správn� implementován, p�ináší 

�adu výhod: 

� Zefektivn�ní, automatizace a zrychlení podnikových proces�

� Rychlejší a spolehliv�jší práce s daty, snížení chybovosti 

� Optimalizace pracovního toku dokument� (workflow) 

                                                
6

Businessvize. K �emu jsou podnikové informa�ní systémy. [on-line]. [cit. 2011-03-08]. Dostupný z 
www: <http://www.businessvize.cz/informacni-systemy/k-cemu-jsou-podnikove-informacni-systemy>.
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� Zvýšení bezpe�nosti citlivých dat 

� Efektivn�jší práce zam�stnanc�

� Podpora pro vedení ú�etnictví podle mezinárodních standard�

SCM (Supply Chain Management) 

�ízení dodavatelského �et�zce zahrnuje sí� vzájemn� propojených subjekt�, 

které jsou zapojeny do poskytování produkt� a služeb koncovým zákazník�m. IS se 

zabývá �et�zci, které zajiš�ují pohyb a skladování surovin, zásob a hotových výrobk� z 

místa vzniku do místa spot�eby. (11) 

CRM (Customer Relationship Management) 

Úkolem CRM systému je shromaž	ování významných informací o zákaznících 

(tržby, preference, kontakty a jiná data). Cílem je zlepšení pé�e o zákazníky a udržování 

dlouhodobého pozitivního vztahu se zákazníkem – tzn. �ídit obchodní a organiza�ní 

procesy v podniku tak, aby bylo docíleno spln�ní p�ání zákazník�. Dlouhodobý 

pozitivní vztah vychází ze strategie win-win a vyžaduje vzájemnou spolupráci 

s výhodami pro ob� strany. (11)

Z hlediska architektury IS

Vychází ze zvolené architektury IS, tedy z koncep�ního rámce �ešení IS. 

2.2.5. Životní cyklus IS 

Životní cyklus informa�ního systému se skládá z n�kolika na sebe navazujících 

etap. Životní cyklus vymezuje základní etapy vývoje a provozu IS, v�etn� obsahu 

jednotlivých etap. Cílem je správn� fungující flexibilní informa�ní systém. Každý 

proces vývoje IS m�žeme popsat práv� prost�ednictvím životního cyklu. (4) 

Obecné etapy životního cyklu: 7

� identifikace problému, zdroj�, možností, cíl�

� zachycení požadavk� na systém (funk�nost, design, provázanost, …) 

                                                
7

OHANA. Informa�ní systém. [on-line]. [cit. 2011-02-03]. Dostupný z www: 
<http://home.zcu.cz/~ohana/>.
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� tvorba konceptuálního modelu 

� tvorba implementa�ního modelu (konkrétní návrh IS) 

� implementace a zavedení systému 

� testování systému 

� údržba a hodnocení systému 

� stažení systému z užívání 

Mezi �asto používaný životní cyklus pat�í Kenvel�v cyklus �i vodopádový 

cyklus, kdy se každý krok v p�ípad� problému vrátí na p�edchozí úrove�. V p�ípad�

vodopádového cyklu se všechny d�ležité fáze provád�jí v pevn� stanoveném po�adí a s 

minimálními iteracemi. Mezi další používané m�žeme za�adit tzv. spirálový cyklus 

složený z jednotlivých cykl� a model prototypování s prácí s do�asnou verzí systému. 

(26) 
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2.2.6. Strategie zavád�ní IS  

Po ur�ité dob� je zapot�ebí stav IT infrastruktury v podniku inovovat, p�i�emž 

jednou z možností je zavedení zcela nového IS. Vedení podniku si musí položit otázku, 

zda se jen pokusit dále rozvinout sou�asný informa�ní systém nebo p�istoupit ke zcela 

radikálnímu �ezu – investovat do nového IS. P�i volb� zavád�ní nového informa�ního 

systému je však zapot�ebí zvážit funkce p�edchozího IS, po�et a náro�nost zm�n, 

vlastnosti p�vodního a nového systému, možnosti dodavatele systému, vývojové a 

servisní zázemí firmy, p�ipravenost podniku (pracovník�) na zm�nu, atd. Volba 

zavád�ní nového IS je velmi d�ležitá a velkou chybou je, když se vedení firmy zajímá 

pouze o funkcionalitu, cenu nového systému, nedívá se objektivn� na budoucnost a v��í 

svému subjektivnímu dojmu. R�zné strategie se od sebe liší p�edevším z �asového 

hlediska zavád�ní. Existují �ty�i nejznám�jší strategie zavád�ní nového systému. (20)

Soub�žná strategie - soub�žn� b�ží nový i p�vodní IS (dražší �ešení, malé množství 

chyb) 

��������	8
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Pilotní strategie – strategie prosazuje zavedení najednou v jednom odd�lení, vyplatí se 

u velkých firem 

��������		
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Postupná strategie - �asov� náro�ná strategie, která musí být d�kladn� naplánovaná 
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Nárazová strategie - riskantní, vhodná tam, kde není možná soub�žná strategie 
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2.3.  Internetové obchodování  

Internetové obchodování je proces, kdy zákazník nakupuje zboží (hmotné i 

nehmotné) �i služby na internetu v internetových obchodech. Internetové obchody (e-

shopy) jsou aplikace, které slouží p�edevším pro B2B a hlavn� B2C komerci a jsou stále 

populárn�jší. Internet je také ideálním místem pro propagaci firem na místní i globální 

úrovni. Sotisfikované a propracované e-shopy lze propojit s informa�ním systémem a 

nabídnout tak velice efektivní a spolehlivou službu nejen zákazník�m, ale i 

zam�stnanc�m a vedení firmy. Samotný redak�ní systém internetového obchodu však 

m�že být považován také za informa�ní systém, propojení s ekonomickým informa�ním 

systémem je však v p�ípad� v�tšího po�tu produkt� a zákazník� efektivn�jší. V dnešní 

dob� je sou�ástí standardního internetového obchodu platba kartou, nákup na splátky 

prost�ednictvím v�rohodných spole�ností, v�rnostní program pro zákazníky, apod. 

Existuje �ada marketingových metod, jak zvýšit návšt�vnost a v kone�ném d�sledku i 

tržby e-shopu.  
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Mezi hlavní formy internetového obchodování pat�í: 8

� B2C (Business to customer) – obchodování a spot�ebitelské smlouvy s 

koncovými zákazníky 

� B2B (Business to business) - obchodování mezi podniky navzájem 

� C2C (Customer to customer) - obchodování mezi dv�ma spot�ebiteli 

navzájem, nap�. internetová aukce nebo bazar 

� C2B (Customer to business) – forma obchodování, kdy zákazník oslovuje 

firmy a podnikatele (vyzývá obchodníky k podání nabídky) 

� B2A, C2A (Business to administration, Customer to administration) – 

konkrétní vztahy v��i státní správ�, nap�. elektronické podání da�ového p�iznání 

2.3.1. Internetový obchod 

Internetový obchod charakterizuje on-line aplikaci na internetu, která umož�uje 

prodej zboží (hmotného i nehmotného) a služeb p�es internet. (8) 

E-shop se ve v�tšin� p�ípad� skládá ze dvou striktn� odd�lených �ástí. První 

�ástí je uživatelská �ást (front-end), kam mají p�ístup zákazníci bez jakékoliv 

autorizace. Druhou �ástí nezbytnou pro kompletní správu e-shopu je redak�ní systém 

neboli administra�ní prost�edí (back-end), kam mají p�ístup pouze povolané osoby – 

administráto�i e-shopu a vyžaduje autorizaci. Základ v�tšiny e-obchod� je 

naprogramován ve skriptovacích jazycích PHP nebo ASP. Existuje �ada open-source 

projekt� pro e-commerci, kdy si m�žete spustit e-shop zdarma, nicmén� instalace a 

úpravy vyžadují �áste�né znalosti programování a daného systému. Open-source je 

dobrá varianta pro ty, kte�í cht�jí zkusit, jak funguje internetové obchodování, nicmén�

pro rozsáhlé prosperující e-shopy je to z hlediska omezení, bezpe�nosti, možností a 

profesionality nevhodné �ešení. 

2.3.1.1. Princip fungování 

Princip fungování procesu objednání zboží v e-shopu je opravdu jednoduchý. 

Zákazník si p�i prohlížení nabídky prodejce vkládá zboží do nákupního košíku. Do 

nákupního košíku m�že zákazník vložit neomezen� položek. P�i potvrzení objednávky 

                                                
8

BusinessInfo. Elektronický obchod. [online]. [cit. 2011-03-26]. Dostupný z www: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/elektronicky-obchod-
opu/1000818/7013/>.
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vyplní zákazník své faktura�ní a dodací údaje a zvolí si zp�sob platby a dopravy. Poté 

objednávku potvrdí a do budoucna m�že sledovat on-line, v jakém stavu se nachází. 

Zboží je zákazníkovi odesláno dle nejdelší doby dodání z vý�tu všech položek, které si 

objednal. Ze zákona má každý zákazník možnost vrátit zboží do 14 dní nepoškozené a 

v p�vodním obalu. Samoz�ejm� propracované e-shopy obsahují širokou škálu modul� a 

funkcí, které e-shop zatraktivní.  

Hlavními cíly administra�ního prost�edí jsou jednoduchost, rychlost a 

bezpe�nost. Administráto�i jsou schopni prost�ednictvím administrace ovládat a 

spravovat všechny d�ležité procesy v e-shopu (fakturace, registrace, propaga�ní 

komunikace se zákazníky, reklamace, p�íjem na sklad, aj.), v�etn� všech jejich prvk�

(zákazníci, zboží, objednávky, aj.). Napojení databáze e-shopu na konkrétní informa�ní 

systém pak zajiš�uje aktualizaci v pravidelných �asových intervalech  - jedná se 

zejména o skladové zásoby, dostupnosti zboží, import nového zboží a aktualizace údaj�, 

export zákazník� �i objednávek do IS, apod. 

2.3.1.2. Výhody a nevýhody 

Internetový obchod je samoz�ejm� slibná možnost podpory prodeje a nabízí �adu 

výhod oproti kamenným prodejnám. Investice do pr�m�rného e-shopu není p�íliš 

finan�n� náro�ná, avšak budoucí majitel e-shopu musí po�ítat i s ur�itými nevýhodami a 

riziky, které by m�l co nejvíce minimalizovat. (14) 

Hlavní výhody

� snadná dostupnost informací o produktech 

� nezávislost na lokalizaci prodejny – globální p�sobnost 

� možnost p�ístupu zákazník� do e-shopu kdykoliv z libovolného místa 

� možnost propojení na IS 

� možnost vytvo�ení n�kolika e-shop� napojených na jediný IS 

� rychlá a efektivní administrace objednávek, zákazník�, zboží, atd. 

� možnost splátkového systému a on-line plateb 

� snížení variabilních a fixních náklad� podniku 

� možnost multijazy�nosti a multim�novosti 

� nízké provozní náklady 
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� sledování statistik a tvorba marketingových strategií 

� uchovávání zp�tné vazby na zákazníka 

� možnost rychlého ší�ení dobré pov�sti mezi potenciální zákazníky 

� p�esv�d�ení zákazníka, že ceny v kamenné prodejn� jsou stejné jako v e-shopu 

� rostoucí trend využívání e-shop�

Hlavní nevýhody

� zákazník objednává on-line, musí být tedy v daný moment p�ipojený na internet 

� zákazník m�že vystupovat po jménem n�koho jiného (zám�na identity) 

� neosobitost p�i nákupu 

� možnost sledování cenové politiky a r�zných strategií konkuren�ními firmami 

� nutná investice do kvalitní SEO optimalizace 

� možnost rychlého ší�ení špatné pov�sti mezi potenciální zákazníky 

� potenciální nebezpe�í pádu systému a prolomení bezpe�nosti hackery 

� možnost výpadku serveru 

2.3.1.3. Technologický pohled 

S nástupem nových technologií za�íná být tato otázka jedním z klí�ových 

rozhodujících prvk�. Internetový obchod založený na nejnov�jších technologiích bude 

mít v budoucnu jist� v�tší šanci na další rozvoj než obchod postavený na technologiích, 

které se již moc nepoužívají a mají svou „slávu“ za sebou. V sou�asné dob� využívají 

uživatelé internetu e-shopy zejména prost�ednictvím osobních PC a notebook�. 

Vzhledem k rychlému rozmachu informa�ních technologií lze p�edpokládat, že se 

budou e-shopy �ím dále �ast�ji zobrazovat na displejích mobilních telefon� zákazník�, 

apod. (14) 

Mezi nejvíce používané technologie pat�í PHP, JavaScript, CSS, MySQL, SSL, 

CRON, xHTML, XML, ASP �i Ajax. E-commerce �ešení b�ží jako aplikace na 

vlastních nebo pronajatých zabezpe�ených serverech. 

2.3.1.4. Zabezpe�ení 

Každý internetový obchod by m�l klást d�raz na všeobecnou ochranu osobních 

údaj� zákazník� a zabezpe�ení citlivých dat. Z pohledu informa�ního systému je 

strategie zabezpe�ení IS zcela na jiné úrovni a vyžaduje �adu zvláštních proces� na 
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úrovni globálních sítí až po úrove� podnikových sítí a koncových za�ízení s využitím 

moderních technologií ochrany p�ed po�íta�ovými viry, hackery, útoky na dostupnost a 

ochrany p�ed nedbalostí koncových uživatel�.  

V p�ípad� e-shop� je nutné pat�i�n� zabezpe�it databázi s citlivými informacemi 

a samotný server se soubory, které zajiš�ují chod internetového obchodu. Nezbytné je 

ov��ování privilegií uživatel� (autorizace uživatel�) pro p�ístup do pat�i�ných sekcí 

administrace. P�i pot�eb� vysokého zabezpe�ení e-shopu �i zvýšení d�v�ryhodnosti je 

vhodné využívat certifikát SSL, nap�. p�i platb� kartou p�es internet je d�ležité dbát na 

vysokou úrove� zabezpe�ení integrity dat p�i p�enosu. Protokol SSL se nej�ast�ji 

využívá pro bezpe�nou komunikaci s internetovými servery pomocí https, což je 

zabezpe�ená verze protokolu http. Po vytvo�ení SSL spojení je následn� komunikace 

mezi serverem a uživatelem šifrována a zabezpe�ená proti odposlechu t�etí stranou. E-

shop je nutné zabezpe�it proti r�zným technikám napadení systému hackery – �asto 

SQL injection, escapování �i cross-site scripting (XSS), které jsou mezi hackery nejvíce 

rozší�ené. (3) 

2.3.1.5. Provoz a náklady 

Stejn� jako má každý adresu svého trvalého bydlišt�, tak i internetový obchod 

má adresu v síti internet. Každý e-shop naleznete v síti internet prost�ednictvím 

doménového jména. Náklady na doménu se skládají ze dvou �ástí – jednorázový 

registra�ní poplatek a ro�ní platba. Je t�eba mít také zajišt�n server, na kterém jsou 

umíst�na data e-shopu. Server m�žete mít vlastní nebo zajišt�ný formou webhostingu, 

serverhostingu, virtuálního hostingu, apod. 

K provozu obchodu je t�eba mít software. V p�ípad� open source projekt� je 

software zdarma a platíte p�ípadn� jen za programátorské úpravy. V p�ípad�

komer�ních �ešení lze tento software na provoz obchodu jednorázov� odkoupit, 

v mnoha p�ípadech se nabízí i pronájem softwaru za pravidelné m�sí�ní �ástky. 

Výhodou pronajatých �ešení je pravidelná aktualizace systému. 

V neposlední �ad� je nutné p�ipo�ítat do náklad� cenu za originální grafický 

design, údržbu dat, organizaci dodání zboží, vedení ú�etnictví a hlavn� propagaci. 
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2.3.2. Propojení obchodu s IS 

Informa�ní systém je v dnešní dob� zaveden ve v�tšin� st�edních a velkých 

firem. IS p�edstavuje tém�� nezbytnou podmínku pro efektivn�jší využití finan�ních 

prost�edk�, sledování vnitropodnikových proces� a �ízení podniku jako celku. E-shop 

naproti tomu funguje jako samostatný prodejní kanál s vlastními daty, informacemi a 

obchodními údaji.  V p�ípad� st�edních a velkých e-shop� je vhodné kompletn� propojit 

Váš e-shop s informa�ním systémem. Konektor (datový m�stek) dokáže práci s e-

shopem výrazn� zrychlit a také eliminovat množství p�ípadných chyb, které by mohly 

nastat. Konektor tedy p�edstavuje velice efektivní komunika�ní rozraní mezi IS a e-

shopem. (28) 

Propojení e-shopu a IS m�že znamenat úspory lidských zdroj� a �asu, což vede 

v kone�ném d�sledku ke snížení provozních náklad�. Propojení zajistí aktualizaci 

dostupnosti a veškerého sortimentu v pravidelných �asových intervalech. Je nutné, aby 

dostupnost zboží v e-shopu odpovídala evidenci skladových zásob v informa�ním 

systému. Z e-shopu lze do informa�ního systému p�enášet informace o objednávkách a 

informace o zákaznících. Automatizace pravidelných proces� jako je p�ece�ování zboží, 

pravidelná aktualizace dostupnosti, p�epis objednávek do IS nebo vkládání zboží m�že 

ušet�it zna�né množství �asu. (28) 

��������	�
���+���������������:������ 4��

Výhody propojení: 9

� zboží vzniká na jednom míst�

� automatická aktualizace cen, dostupnosti a veškerých informací o zboží 

� automatická aktualizace informací o zákaznících v IS 

� objednávky se automaticky kopírují do IS 

                                                
9

POUR, Jan. Informa�ní systémy a elektronické podnikání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomia, 2003. ISBN 80-245-0227-5.
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� technicky nenáro�né �ešení 

� okamžitá dostupnost relevantních informací 

� snížení rizika duplicit a nesrovnalostí 

� vysoká rychlost zm�n a pružnost 

� nižší provozní náklady 

� do�asné zm�ny lze provád�t v e-shopu 

Nevýhody propojení:

� vyšší prvotní investice, která se však v delším �asovém horizontu vrátí ve form�

nižších provozních náklad�

� trvalé zm�ny je nutné provád�t v IS 

Import skladových položek z IS do e-shopu probíhá nej�ast�ji v t�chto krocích: 

� z IS se exportem vygeneruje XML soubor s vyfiltrovanými skladovými 

zásobami  

� prost�ednictvím FTP protokolu se zkopíruje XML soubor na server 

� následn� se spustí import skladových položek do e-shopu 

Import objednávek e-shopu do IS probíhá nej�ast�ji v t�chto krocích: 

� vyfiltrované objednávky se exportují do XML souboru (hromadn�) 

� následn� se spustí import objednávek do IS (dávkov�) 

2.3.3. Internetový marketing 

Internetový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity, které probíhají 

prost�ednictvím internetu, za ú�elem dosažení marketingových cíl�. Tento typ 

marketingu vychází ze všech praktik klasického marketingu a p�i provozování 

internetového obchodu se klade na tuto oblast �ím dál v�tší d�raz. M�že zahrnovat 

online public relations, online direct marketing �i podporu prodeje na internetu. (19) 
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2.3.3.1. Nástroje internetového marketingu 

On-line reklama

SEO optimalizace 

Pojem SEO optimalizace zastupuje soubor metod a �inností, které vedou ke 

zvýšení po�tu návšt�vník� – potenciálních zákazník�. Cílem SEO optimalizace je trvalé 

zvýšení návšt�vnosti, snížení náklad� na získání zákazníka, rozší�ení tržního podílu a 

v kone�ném d�sledku zvýšení tržeb. Vzhledem k tomu, že v dnešní dob� je 

internetových obchodu spoustu, je SEO optimalizace více než d�ležitá. SEO 

optimalizace se stále velice silným fenoménem na internetovém trhu. SEO optimalizace 

se skládá z n�kolika krok� a jedná se o dlouhodobý proces. 

Sou�ástí SEO optimalizace by m�la být SEO analýza p�vodního e-shopu, 

analýza klí�ových slov a sousloví, pr�zkum trhu a zhodnocení technických prost�edk�

(dostupnost server�, odezva, výpadky). V pr�b�hu optimalizace internetového obchodu 

se klade d�raz na pr�chodnost e-shopu, copywriting v�etn� správné struktury a �azení 

HTML tag�, sémantiku a �itelnost textu a dále tzv. „p�kné URL“. D�ležité je nejen 

vybudovat dobré umíst�ní ve vyhledáva�ích, ale i pr�b�žn� stav umíst�ní kontrolovat a 

pružn� reagovat na zm�ny. SEO optimalizace je stálý a nekon�ící proces. (6) 

Bannerová reklama  

Jedná se o reklamní sd�lení, které pat�í mezi b�žnou formu reklamy na internetu. 

Obvykle se platí za po�et zhlédnutí, pop�. za zve�ejn�ní banneru po dohodnutou dobu. 

Nevýhodou je však tzv. bannerová slepota, která p�edstavuje situaci, že si uživatelé 

internetu �asto banner� nevšímají a ignorují tuto formu reklamy. (29) 

Zápisy do katalog� a zvýhodn�né zápisy 

Mezi další formu zviditeln�ní e-shopu pat�í zápisy do katalog�. �asto si lze 

objednat tzv. zvýhodn�né zápisy, kdy se bude konkrétní sd�lení zobrazovat na prvních 

místech v katalogu. (29) 
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PPC (pay per click) 

Forma propagace, kdy se platí za skute�né návšt�vníky, za jejich proklik. Mezi 

nejznám�jší systémy pat�í Sklik (od spole�nosti Seznam.cz, a.s.) a AdWords (provozuje 

spole�nost Google). (29) 

Public relations

PR (public relations) p�edstavuje souhrn technik a nástroj� internetového 

marketingu, prost�ednictvím kterých podnik buduje a udržuje vztahy se svým okolím a 

s ve�ejností. Podnik se také snaží tyto vztahy ur�itým zp�sobem i ovliv�ovat. Výhodou 

je obousm�rná komunikace a také to, že se PR soust�edí na dlouhodobé cíle. PR se 

využívá k informování potenciálních zákazník� s cílem podpory prodeje, udržování 

reputace, také p�i �ešení nep�íznivých vliv� �i zlepšení informovanosti zam�stnanc�. 

(29) 

Oblasti využití PR: 10

� Tiskové zprávy 

� PR �lánky 

� Internetové blogy a diskuze 

� P�ednášky, vystoupení, konference 

� Sponzoring, charitativní akce 

P�ímý marketing

P�ímý marketing p�edstavuje zp�sob marketingové komunikace, p�i které se 

komunikuje se zákazníky p�ímým oslovením, bez použití médií. (29) 

Newsletter 

Jedná se o metodu rozesílání elektronických zpráv na e-mailové adresy 

uživatel�. Tyto reklamní e-maily m�žou upozor�ovat na nové produkty, služby, slevy �i 

                                                
10 MAR�IŠÁK. Moderní trendy v oblasti internetového marketingu. [on-line]. [cit. 2011-03-03]. 
Dostupný z www: <http://www.slideshare.net/PetrMar/internetov-marketing-a-sociln-mdia>. 



36 

akce. Uživatelé si v�tšinou p�i registraci �i objednávce volí, zda cht�jí p�ijímat tyto 

zprávy. (29) 

Mailing listy 

Mailing listy zastupují marketingový nástroj, který umožní zadávat 

návšt�vník�m jejich e-mailové adresy do databáze e-shopu. (29)

Instant messaging 

Jedná se o službu, p�i které mají lidé možnost komunikovat navzájem 

s ostatními. Instant messaging se vyzna�uje tím, že lze sledovat stavy dostupnosti 

ostatních. Administráto�i internetového obchodu tak mají možnost komunikovat 

s uživateli pružn� a zdarma. (29) 

2.3.3.2. Sociální média 

Sociální média jsou fenoménem sou�asného digitálního sv�ta, která umož�ují 

uživatel�m pružn� reagovat na ur�ité události. Sociální média se dostávají do st�edu 

pozornosti nejen oby�ejného �lov�ka. Samotný obsah tohoto druhu médií je �asto 

generován samotnými uživateli. Sociální média lze považovat za obrovskou p�íležitost, 

kdy jsme schopni naslouchat, vytvá�et kontakty, zapojovat se a tvo�it, ale i potenciální 

hrozbu p�i nevhodném používání. (29) 

Hlavní znaky sociálních médií: 11

� Hodnocení 

� Dynamika 

� Aktuálnost informací 

� Snadné sdílení 

� Aktivita uživatel�

� Obousm�rná komunikace 

D�vod, pro� se zmi�uji v diplomové práci o sociálních médiích je jednoduchý. 

V sou�asné dob� složité konkurenceschopnosti firem lidé reklam� �asto nev��í. Lidé 
                                                

11 MAR�IŠÁK. Moderní trendy v oblasti internetového marketingu. [on-line]. [cit. 2011-03-03]. 

Dostupný z www: <http://www.slideshare.net/PetrMar/internetov-marketing-a-sociln-mdia>. 
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v��í �ast�ji doporu�ením od známých, p�átel �i reakcím ostatních uživatel� na základ�

jejich zkušeností. Proto lze sociální média p�i správném používání efektivn� využívat. 

Mezi nejznám�jší sociální média pat�í sociální sít� (Facebook, Twitter, …), r�zné 

blogovací a diskusní systémy, on-line multimédia (YouTube, Picasa, …), také i 

internetová encyklopedie Wikipedia nebo aplikace virtuálního sv�ta Second Life. (29) 

2.3.4. Servery 

Pod pojmem „server“ si lze zjednodušen� p�edstavit výkonný po�íta� umíst�ný 

ve speciální místnosti (serverovn�), který poskytuje r�zné služby. Tyto služby mohou 

být nabízeny lokáln� prost�ednictvím jednoho po�íta�e nebo více po�íta��m pomocí 

po�íta�ové sít� (internet, LAN, …). Servery lze rozd�lit podle n�kolika hledisek. (21) 

2.3.4.1. Servery podle sí�ové architektury 

Klient – server 

Komunikace klienta a serveru probíhá p�es po�íta�ovou sí�. Tato forma sí�ové 

architektury je založena na žádosti klienta o služby serveru. P�i nár�stu uživatel� klesá 

pr�m�rná p�enosová rychlost. (21) 

Peer – to – peer  

Jedná se v podstat� o opak architektury klient-server. Architektura peer-to-peer 

zahrnuje komunikaci mezi dv�ma klienty a nezahrnuje žádný centrální server, který 

poskytuje služby. Všichni klienti jsou si rovnocenní, p�sobí sou�asn� jako klienti i jako 

servery pro jiné klienty. P�i nár�stu uživatel� roste pr�m�rná p�enosová rychlost. (21) 

2.3.4.2. Servery podle typu služeb 

Webový server 

Server zapojený v po�íta�ové síti, který zpracovává HTTP požadavky klient�. 

Pomocí tzv. „svaté trojice“ aplikací PHP, MySQL a Apache serveru b�ží �ada 

webových aplikací, v�etn� internetových obchod�. (21) 
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Databázový server 

Úložišt� strukturovaných dat. Databázové servery jsou d�ležitou sou�ástí 

informa�ního systému. Mezi nejznám�jší databázové servery pat�í MySQL a 

PostreSQL. (21) 

Souborový server 

Hlavní funkcí je úložišt� dat, které bývá v�tšinou centralizované. Úkolem tohoto 

typu serveru je tedy poskytování p�ístupu k soubor�m, které jsou na serveru uloženy. 

(21) 

Tiskový server 

Tiskový server umož�uje jeho uživatel�m tisknout nezávisle na souborovém 

serveru. Tiskový server zajiš�uje p�ipojení tiskárny do sít�, zjiš�ování stavu tiskárny, 

apod. (21) 

Aplika�ní server 

Aplika�ní server nabízí integrované prost�edí pro provoz speciálních aplikací. 

Aplika�ní servery umož�ují nap�íklad hostování r�zných ekonomických podnikových 

aplikací, ke kterým lze p�istupovat odkudkoliv prost�ednictvím vzdálené plochy. 

Z tohoto d�vodu jsou aplika�ní servery pro administrátory internetových obchod�

velice efektivní. (21) 

Proxy server 

Proxy server se �asto ozna�uje jako prost�edník mezi klientem a serverem, který 

zprost�edkovává p�ístup do jiné sít�. (21) 

Herní server 

Jedná se o speciální servery, které slouží pro on-line i multiplayerové hry. (21) 

2.3.4.3. Formy z�ízení serveru 

V�tšina spole�ností si pro sv�j internetový obchod po�izuje pronájem webového 

serveru od renomovaných webhostingových spole�ností. Pro nenáro�né internetové 

obchody lze využít b�žných tarif� webhostingu.  
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Pokud je webová aplikace náro�n�jší, nabízí se �ada možností: 

� Virtuální server - fyzický server rozd�lený na n�kolik virtuálních server�

� Dedikovaný server – fyzický server, který si spravuje samotný uživatel 

� Managed server - fyzický server se službami administrace OS, zálohování dat, 

monitoringu a zabezpe�ení serveru webhostingovou spole�ností 

� Serverhousing – umíst�ní vlastního serveru v datacentru webhostingové 

spole�nosti 

2.4. Informa�ní strategie 

Informa�ní strategie podniku je klí�em k úsp�chu, navazuje na globální strategii 

podniku (nap�. p�edpokládaného zisku, dosažení ur�itého podílu na trhu, expanze 

firmy), stanovené podnikové cíle a je hlavní nástrojem v oblasti �ízení IS/IT. Informa�ní 

strategie se zam��uje na sestavení koncepce použití informa�ních technologií v rámci 

podniku jako celku. Hlavním cílem informa�ní strategie je podpora podnikání 

prost�ednictvím IT a stanovení plánu, jak toho efektivn� docílit. Mezi stanovené cíle 

firmy lze za�adit nap�. udržení a rozší�ení zákaznického portfolia, zvýšení 

konkurenceschopnosti �i nár�st tržeb. Investice do IT by m�la být efektivní a 

maximáln� p�ínosná. Sestavování informa�ní strategie se týká nejen IT specialist�, ale i 

obchodních a marketingových specialist�, kte�í sledují nové marketingové trendy. 

Realizace informa�ní strategie je dlouhodobý nep�etržitý proces. 

V p�ípad� nového IS je zapot�ebí zvolit vhodný software a hardware a vzájemn�

jednotlivé prvky efektivn� propojit. Sou�ástí informa�ní strategie jsou samoz�ejm� i 

r�zné podnikové strategie spole�nosti a integrace propojení t�chto strategií do jednoho 

celku. Hlavním úkolem informa�ní strategie je tedy jednozna�ná identifikace 

podnikových cíl� a vize p�i budování uceleného informa�ního systému a plánovitý 

rozvoj IS/IT v souladu s vlastními strategickými cíli. 

Na základ� definované informa�ní strategie lze IS podniku efektivn� propojit 

s internetovými obchody �i jinými aplikacemi. V p�ípad� integrace internetového 

obchodu v rámci informa�ní strategie se musí nejd�íve naplánovat rozsáhlost a zam��ení 

obchodu, požadavky na IT technologie, provést analýzu konkuren�ních obchod� a 

potenciálních zákazník�, zvážit výši finan�ních zdroj� pro investici do internetového 
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obchodu a hlavn� jeho následné propagace, a v neposlední �ad� plánovat individuální 

cíle a samotnou funkcionalitu. (25) 

Oblasti informa�ní strategie: 12

� Identifikace podnikových cíl�

� Identifikace zdroj� a východisek 

� Identifikace požadavk� na IS 

� Analýza stavu IS 

� Návrh cílového stavu 

� Transformace do cílového stavu 

2.5.  Metoda HOS 

Metoda HOS slouží pro manažerské hodnocení a klasifikaci informa�ních 

systém� z pohledu n�kolika oblastí. Manaže�i �i jiné pov��ené osoby tak mohou 

prost�ednictvím této metody odhadnout úrove� podnikového informa�ního systému a 

nalézt slabá místa. Ucelený pohled na informa�ní systém se získá zhodnocením 

n�kolika oblastí. Výsledky metody jsou založeny na subjektivních odpov�dích 

dotazovaných lidí. Konkrétn� se prost�ednictvím metody HOS 8 hodnotí hardware, 

software, orgware, peopleware, dataware, zákazníci, dodavatelé a management IS. 

Metoda HOS 3 je mén� použitelná vzhledem k tomu, že hodnotí vyváženost IS/IT 

pouze v oblasti hardwaru, softwaru a orgwaru. (18) 

2.5.1. Zkoumané oblasti 

„HW (hardware) – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpe�nosti, použitelnosti se softwarem. 

SW (software) – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti používání a ovládání. 

OW (orgware) – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informa�ních systém�, 

doporu�ené pracovní postupy. 

                                                
12 SystemOnline. Informa�ní strategie klí�em k úsp�chu retailových služeb. [online]. [cit. 2011-04-22]. 
Dostupný z www: <http://www.systemonline.cz/clanky/informacni-strategie-klicem-k-uspechu-
retailovych-sluzeb.htm>. 
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PW (peopleware) – oblast zahrnuje zkoumání uživatel� informa�ních systém� ve vztahu 

rozvoji jejich schopností, k jejich podpo�e p�i užívání informa�ních systém� a vnímání 

jejich d�ležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatel� �i 

míru jejich schopností. 

DW (dataware) – oblast zkoumá data uložena a používána v informa�ním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správ� a bezpe�nosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl 

hodnotit množství dat uložených v informa�ním systému �i jejich p�esnost, ale to, jakým 

zp�sobem mohou být uživateli využívána a jakým zp�sobem jsou spravována. 

CU (customers) – (v p�ekladu zákazníci), p�edm�tem zkoumání této oblasti je, co má 

informa�ní systém zákazník�m poskytovat a jak je tato oblast �ízena. Vymezení 

zákazník�: závisí na vymezení zkoumaného informa�ního systému. Mohou to být 

zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze 

zkoumaného informa�ního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 

zákazník� se stavem IS, ale zp�sob �ízení této oblasti v podniku (tím prohlášením však 

není zpochybn�n význam zkoumání spokojenosti zákazník�). 

SU (suppliers) – (v p�ekladu dodavatelé), p�edm�tem zkoumání této oblasti je, co 

informa�ní systém vyžaduje od dodavatel� a jak je tato oblast �ízena. Vymezení 

dodavatel� závisí na vymezení zkoumaného informa�ního systému. Dodavateli mohou 

být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobk� a 

informací, které s t�mito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat 

spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale zp�sob �ízení 

informa�ního systému vzhledem k dodavatel�m. 

Management IS – p�edm�tem zkoumání této oblasti je �ízení informa�ních systém� ve 

vztahu k informa�ní strategii, d�slednosti uplat�ování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatel� IS.“  13

2.5.2. Požití metody HOS 8 

Prost�ednictvím metody HOS 8 zpracujeme odpov�di na otázky z jednotlivých 

oblastí. Slovní odpov�di (ano, spíše ano, �áste�n�, spíše ne, ne) p�evedeme na �íselné 

hodnoty nezbytné pro naše hodnocení. Každá odpov�	 je ohodnocena body (1-5) 

                                                
13 KOCH, M. Metoda HOS. [on-line]. [cit. 2011-02-01]. Dostupný z www: <http://vzdelavani.esf-
fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P6.pdf>. 
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v závislosti na typu otázky (pozitivní, negativní), které se se�tou pro každou oblast. 

Výsledkem jsou stavy ui pro jednotlivé oblasti. Následn� zjistíme souhrnný stav IS, 

který se rovná minimálnímu stavu z jakékoliv zkoumané oblasti. Dále se hodnotí 

vyváženost systému a význam IS pro podnik. (18) 

„Nominální význam hodnot ui (stav zkoumané oblasti) je vyjád�en hodnotou, která má 

následující nominální význam: 

ui = 5 znamená velmi vysokou úrove� oblasti i 

ui = 4 znamená vysokou úrove� oblasti i 

ui = 3 znamená st�ední úrove� oblasti i 

ui = 2 znamená nízkou úrove� oblasti i 

ui = 1 znamená velmi nízkou úrove� oblasti i 

Souhrnný stav informa�ního systému u se najde pomocí vztahu s použitím hodnot 

z výše uvedeného podrobného stavu informa�ního systému: u = min (u1, u2 ..., u8)“ 14

Stanovení vyváženosti systému

Pro vyvážený systém platí:                � ≤−≤− 3)(1)( uunebouu ii

Pro nevyvážený systém platí:        2)(max4
8

1

≥−≥−�
=

uunebouu ii
i

Pro zcela vyvážený systém pat�í: model, kde pro každé ui platí ui = u. (18) 

  

                                                
14 KOCH, M. Metoda HOS. [on-line]. [cit. 2011-02-01]. Dostupný z www: <http://vzdelavani.esf-
fp.cz/results/results_02/edumat_rep/MIS/MIS_P6.pdf>. 
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Hodnocení významu IS v podniku

Hodnota (v) Význam informa�ního systému

-1
Zkoumaný informa�ní systém není pro chod firmy d�ležitý, nep�ináší ani 
zvýšení produkce, zisk, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez n�j 
není ohrožen.

0
Zkoumaný informa�ní systém je pro chod firmy d�ležitý, jeho krátkodobý 
výpadek však výrazn� neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazník�.

1
Zkoumaný informa�ní systém je pro chod firmy klí�ov� d�ležitý, jeho by� jen 
krázkodobý výpadek výrazn� ovlivní fungování firmy, zisk �i spokojenost 
zákazník�.

������ 
�'��+���+.�"��+%�����"����+�����4��

�

Pro v = -1 je p�im��ená souhrnná úrove� IS u = 2 (nízká). 

Pro v = 0 je p�im��ená souhrnná úrove� IS u = 3 (st�ední). 

Vyšší u m�že znamenat neefektivn� vynakládané prost�edky. 

Pro v = -1 je p�im��ená souhrnná úrove� IS u = 4 (vysoká) 

Nižší u znamená ohrožení existence podniku. 

Doporu�ení p�i významu IS pro podnik = 0

u v Grafické vyjád. Souhrnný stav a doporu�ení

v=0 u<=2 B2a
Nízký souhrnný stav IS v porovnání s jeho významem. Doporu�ení: ihned 
p�ijmout opat�ení ke zvýšení stavu IS. Hrozba!

v=0 u=3 B2b
P�im��ený stav k významu IS. Doporu�ení: zam��it se na vyváženost 
IS, držet jeho souhrný stav na dosažené úrovni.

v=0 u>=4 B2c

Vyšší souhrnný stav zkoumaného IS, než je doporu�eno na základ� jeho 
významu u. V p�ípad� u=5 existuje podez�ení z neefektivn� vynakládaných 
prost�edk�. Doporu�ení: Je zde prostor pro nižší souhrnný stav a pro 
snížení výdaj� na IS. Možná neefektivnost!

������&
�;�����<�+.��-��"��+%������������+���=�8��	4��
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Doporu�ení p�i významu IS pro podnik = 1

u v Grafické vyjád. Souhrnný stav a doporu�ení

v=1 u<=2 B3a

Zcela nep�im��en� nízký souhrnný stav zkoumaného IS vzhledem k jeho 
významu. P�ímé ohrožení existence firmy. Doporu�ení: ihned p�ijmout 
opat�ení pro nápravu. Zvýšit souhrnný stav IS, zvýšit výdaje a bedliv�
sledovat a udržovat vyváženost IS. Hrozba!

v=1 u=3 B3a
Nep�im��en� nízký souhrnný stav zkoumaného IS. Doporu�ení: p�ijmout 
opat�ení na zvýšení stavu IS. Hrozba!

v=1 u=4 B3b
P�im��enný souhrnný stav k významu IS. Doporu�ení: zam��it se na 
vyváženost IS, držet jeho souhrnný stav na dosažené úrovni.

v=1 u=5 B3c

Vyšší souhrnný stav IS, než je doporu�eno. Pozn.: V p�ípad� klí�ového 
významu IS pro firmu nemusí hodnota u=5 znamenat neefektivitu 
vynaložených prost�edk�. Doporu�ení: držet dosaženou souhrnnou 
úrove� a vyváženost. Je zde prostor pro malé snížení výdaj�.

�������
�;�����<�+.��-��"��+%������������+���=�	��	4��

Doporu�ení p�i významu IS pro podnik = -1

u v Grafické vyjád. Souhrnný stav a doporu�ení

v=-1 u=1 B1a
Nižší souhrnný stav IS než odpovídá jeho významu (který je ale také 
nízký). Doporu�ení: zvážit zvýšení souhrnného stavu IS na úrove� 2. 
Hrozba!

v=-1 u=2 B1b
P�im��ený stav k významu IS. Doporu�ení: zam��it se na vyváženost 
IS, držet jeho souhrnný stav na dosažené úrovni.

v=-1 u>=3 B1c

Nep�im��en� vysoký souhrnný stav IS vzhledem k jeho významu 
(p�edevším pro u=4 a u=5). Velmi pravd�podobn� se jedná o neefektivn�
vynaložené prost�edky. Doporu�ení: Velký prostor pro nižší souhrnný 
stav, zvážit snížení výdaj� na IS. Možná neefektivnost!

������(
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Dle typu informa�ního systému, typu podniku a doporu�ení p�i konkrétním 

významu IS v podniku lze využít další strategie. Jedná se konkrétn� o strategii expanze, 

strategii omezení a strategii stability. (18) 

Strategie expanze – cílem je skokové a rychlé zlepšení stavu IS 

Strategie stability – cílem je dlouhodobé a postupné zvyšování efektivity IS 

Strategie omezení – cílem je úspora financí ve spojení s IS 
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3. Analýza sou�asného stavu   

Každá firma p�sobící na dokonale konkuren�ním trhu má bezesporu mén� �i 

více soupe��. Pokud chce být firma z podnikatelského hlediska úsp�šná, m�la by svou 

konkurenci sledovat, inovovat a vytvá�et stále n�co nového a odlišného od své 

konkurence, aby ji p�ed�ila. Inovace na správném míst� ve správný �as m�že být pro 

firmu obrovským p�ínosem. Dle mého názoru je inovace v oblasti IS/IT pro spole�nost 

Supco s.r.o. nutná a zárove� velkou p�íležitostí. 

3.1.  Základní informace o spole�nosti 

Název spole�nosti:      Supco, s.r.o. 

Sídlo spole�nosti:       P�í�ní 844/19a, Brno, 620 00, �eská republika 

Jednatel spole�nosti:     Jan Šup 

Maloobchod:        www.toys4you.cz 

Velkoobchod:        www.supco.cz  

V roce 1998 byla do obchodního rejst�íku zapsána spole�nost Global Express 

Šup, s.r.o. Spole�nost Global Express v roce 2005 zanikla a vznikla nová firma 

s obchodním jménem Supco s.r.o. Se vznikem spole�nosti firma zam�stnávala 12 

zam�stnanc� (jednatel Jan Šup, 3 obchodní zástupci, 2 administrativní pracovnice, 

obchodní manažer, skladníci) a provozovala pouze velkoobchodní �innost. V sou�asné 

dob� se firma z d�vodu celkové ekonomické hospodárnosti spole�nosti „zeštíhlila“ a 

zam�stnává 7 zam�stnanc�. Firma tedy spadá do kategorie malých firem. 

V�tšina dodavatel� spole�nosti Supco s.r.o. má v �R zastoupení. Spole�nost 

Supco s.r.o. má své stálé velkoobchodní odb�ratele po celé Morav�, maloobchodní 

odb�ratele po celé �R a na Slovensku. Sortiment hra�ek a her je nabízen 

velkoobchodním odb�ratel�m prost�ednictvím osobních sch�zek, telefonických jednání 

a internetového obchodu www.supco.cz, kde musí mít každý velkoobchodní partner 

schválenou registraci. Maloobchodní zákazníci mohou nakupovat prost�ednictvím 

internetového obchodu www.toys4you.cz nebo v maloobchodní prodejn� na okraji 

m�sta Brna v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin. Sou�ástí otevírací doby je 

maloobchod i velkoobchod. Oba e-shopy vyžadují kompletní inovaci. 
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Spole�nost m�la až do roku 2008 pronajatý sklad. Tehdy byl trh nenasycený a 

zájem o zboží byl velký – z po�átku se zboží prakticky nevydávalo do skladu. V roce 

2008 se spole�nost Supco s.r.o. nast�hovala do nových prostor na okraji m�sta Brna, 

které se budovaly v letech 2006 až 2008. Sklady jsou rozd�leny na sedm �ástí ozna�eny 

�ísly 1-7. Sklad �. 5 je ur�en pro vzorkovnu se zbožím pro maloobchod i velkoobchod, 

sklad �. 1 je primárn� zam��en na prodej zboží po kartonech pro velkoobchodní 

odb�ratele, nicmén� je na n�j napojen i maloobchodní prodej. Ostatní sklady slouží pro 

reklamace, dealery a ostatní spolupracující firmy. 

3.1.1. P�edm�t podnikání 

P�edm�tem podnikání spole�nosti Supco s.r.o. je koup� zboží za ú�elem jeho 

dalšího prodeje. Hlavní �inností spole�nosti Supco, s.r.o. je prodej hra�ek, 

spole�enských d�tských her a ostatního d�tského zboží velkoobchodním a 

maloobchodním odb�ratel�m. Spole�nost nabízí široký sortiment zboží od p�edních 

výrobc� z celého sv�ta – zna�ky Androni, Adriatic, Cavallino, Burago, Cararama, 

Smoby, Mondo, Intex a mnoho dalších. Spole�nost zastupuje v �eské republice výrobce 

Bonaparte, Dino Toys, Efko Karton, Profibaby, Kazeto, Lori, Vista a Lena. 

Hlavní �innosti firmy:

� Maloobchodní prodej hra�ek a her 

� Velkoobchodní prodej hra�ek a her 

3.1.2. Vybavení firmy 

IS/IT

Spole�nost Supco s.r.o. má vlastní serverovnu, kde jsou 2 servery. Servery b�ží 

na OS Linux. Na prvním serveru je sou�asné �ešení IS podniku – Buka Software, který 

není hardwarov� náro�ný. Druhý server, sestavený z PC (2x750GB disky), je rozd�len 

na 2 virtuální servery. První server funguje jako poštovní server a úložna dat pro firmu. 

Druhý virtuální server je nevyužitý a je teoreticky p�ipraven pro nový informa�ní 

systém, takže by sloužil jako aplika�ní server. Po celém objektu je rozvedena gigabitová

sí� a je k dispozici bezdrátové p�ipojení k internetu p�es WiFi.  
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Obchodní zástupci používají ke své práci firemní laptopy. Na vzorkovn� jsou 

dva pokladní systémy. Sou�ástí zabezpe�ovacího za�ízení jsou dve�e na �ipové karty. 

Hlavní vchod lze ovládat pomocí telefonu. Zabezpe�ení celého vnit�ního areálu tak 

podává i p�ehled o pohybu personálu po firm�, v�etn� p�íchod� a odchod� z práce. 

Vozový park

� 2x Iveco (17ti kubíkové vozidlo do 3,5 tuny) 

� 1x VW Transporter 

� 1x Opel Corsa 

3.1.3. Organiza�ní struktura 
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3.2.  Analýza stávajícího �ešení IS 

3.2.1. Základní informace 

Procesní inovace p�edstavuje zavedení nového nebo podstatn� vylepšeného 

procesu. Pat�í sem podstatné zm�ny postup�, technologií a za�ízení, kdy m�níme „slabší 

�lánek“ za nový nebo výrazn� siln�jší. (4) 

V dob� vzniku spole�nosti v roce 1991 firma hledala vhodné �ešení 

informa�ního systému pro svou �innost. Nejvhodn�jším �ešením se nabízel IS s názvem 

Buka software, který si firma na základ� dobrých referencí a dobré pov�sti dodavatele 

po�ídila. Jedná se o uživatelský software zam�stnanc�, který v minulých letech 

používala jedna z nejv�tších hra�ká�ských firem ve východní Evrop�. V tu dobu se 

jednalo o informa�ní systém na velmi dobré úrovni a s pom�rn� širokou škálou funkcí, 
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v tu dobu byly jisté nedostatky považovány za nepodn�tné. Po�izovací cena tohoto IS 

byla v roce 1992 cca 15 000 K�, v�etn� modul� podvojného ú�etnictví a dalších funkcí. 

Stávají informa�ní systém Buka software je již zastaralý, jelikož za dobu p�ibližn� 18 

let prod�lala oblast IS/IT opravdu velký rozmach. D�íve tento software využívalo 

n�kolik velkoobchodních firem nejen v �R, ale i v celé Evrop�. 

Sou�asné �ešení IS spole�nosti je t�žkopádné, bez aktualizací a nelze 

p�edpokládat žádný vývoj tohoto softwaru do budoucna. Proto další investice do 

rozši�ovaní funkcionality stávajícího systému nemají význam. Zám�rem spole�nosti je 

najít vhodné �ešení nového moderního informa�ního systému a následné napojení 

internetových obchod� na tento IS spole�nosti. Spole�nost tak chce zautomatizovat �adu 

vnitropodnikových proces� a �inností a podpo�it maloobchodní prodej zboží. 

3.2.2. Hlavní nedostatky 

� Problémová komunikace s internetem 

� Nedostatky v komunikaci s e-shopem a dalšími aplikacemi 

� Systém exportuje soubory ve formátu .602 – velké problémy s konvertováním 

formátu 

� �áste�né problémy s kompatibilitou OS Windows 

� Pomalá a zdlouhavá práce v informa�ním systému 

� Problémy s kódováním soubor�

� Problémy s diakritikou 

� Složité propojení s internetovým obchodem 

� Vznik duplicitních položek a dalších chyb v systému

� Tém�� žádné aktualizace systému 

� Problémy se zálohováním dat 

� Nep�ehledné �ešení ur�itých �ástí systému 

� Propojení pouze s VO e-shopem 

� Nízký výkon serveru 

3.2.3. Metoda HOS 

Metodou HOS 8 získáme relevantní informace o sou�asném informa�ním 

systému pro rozhodování o budoucím vývoji IS p�i kompletní obm�n�. Zjistíme, zda je 
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systém vyvážený nebo nevyvážený a jaké má nedostatky. Nevyvážený systém je p�i 

stejném p�ínosu vždy nákladn�jší než vyvážený. Cílem této metody je posouzení stavu 

osmi oblastní - hardware, software, orgware, peopleware, dataware, zákazníci 

(customers), dodavatelé (suppliers) a management IS. Metoda zkoumá rozdílnou 

efektivnost a vzájemnou vyváženost uvedených díl�ích �ástí systém�. Zárove� lze zjistit 

celkovou úrove� systému, která je klasifikována jako nejslabší díl�í �ást. 

Hodnocení oblastí se pohybuje v rozmezí hodnot od 1 do 5. �íslo 1 p�edstavuje 

hodnotu minimální a �íslo 5 je hodnotou maximální. 

Hodnocení oblastí: 

Hodnota Odpov��

5 Velmi vysoká úrove� oblasti

4 Vysoká úrove� oblasti

3 St�ední úrove� oblasti

2 Nízká úrove� oblasti

1 Velmi nízká úrove� oblasti

������1
�'��+���+.������.�%�������'���4�

Hardware:

Spole�nost vlastní dva servery b�žící na opera�ním systému Linux. Buka 

software není hardwarov� náro�ným softwarem, nicmén� by bylo vhodné jednotlivé 

komponenty inovovat. Druhý server je p�ipraven pro budoucí informa�ní systém a je 

rozd�len na dva virtuální stroje. Server je jednoprocesorový - procesor 

2.53GHz/1333MHz/8MB, HDD 2x750GB SATA 7 200 rpm a 4GB DDR3 1333MHz. 

První virtuální stroj slouží jako úložna dat pro firmu a také jako poštovní server, druhý 

virtuální stroj je zatím volný. Mimo jiné vlastní firma n�kolik kvalitních laptop� pro 

obchodní zástupce a dva stolní PC pro administrativní práce. Na laptopech jsou 

nainstalovány lokální verze internetových obchod�. Na vzorkovn� jsou k dispozici dva 

pokladní PC. P�ipojení k internetu je dostupné po celém objektu prost�ednictvím 

bezdrátové sít� WiFi, která je zabezpe�ena sí�ovým klí�em a AES šifrováním dat. 

Firma vlastní i 3 multifunk�ní tiskárny. Servery jsou p�ibližn� 2-3 roky staré a ostatní IT 
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technologie jsou ve velmi dobrém stavu. Hardware ve firm� Supco s.r.o. je pr�b�žn�

obnovován a lze jej považovat za spolehlivý. 

Hodnocení oblasti: Vysoká úrove� oblasti (hodnota 4). 

Software:

Jako opera�ní systém je na laptopech nainstalovaný Windows XP Professional, 

na serverech je nainstalovaný Linux. Dále firma vlastní kancelá�ské balíky Microsoft 

Office, software na zpracování ofocených produkt�, antivirový software Avast a další. 

Podnikovým informa�ním systémem je Buka software, který je t�eba kompletn�

inovovat. V Buka software se provádí v�tšina administrativních prací, slouží pro 

vy�izování objednávek, správ� zákazník� a hlavn� ú�etnictví. Ovládání tohoto software 

však vyžaduje zna�nou znalost systému a obsahuje n�kolik nedostatk�. Nevýhodou je i 

to, že IS Buka software lze spustit pouze v MS-DOS a exportované soubory jsou �asto 

nekompatibilní se softwarem Microsoft Office �i jinými aplikacemi.  

Hodnocení oblasti: St�ední úrove� oblasti (hodnota 3). 

Orgware:

Sou�asný informa�ní systém Buka software nenabízí žádnou nápov�du p�i jeho 

b�žném používání �i psané doporu�ení pracovních postup�. Informa�ní systém je 

používán administrativními pracovnicemi pro vy�izování objednávek a vedením. Pro 

zam�stnance jsou stanoveny základní doporu�ené pracovní postupy s IS ústn� a tak je 

práce s informa�ním systémem pro stávající zam�stnance dostate�ná. V p�ípad� nového 

zam�stnance vyžaduje seznámení s IS zna�né úsilí ze strany vedení firmy �i pov��ených 

zam�stnanc�. Tato oblast analýzy se jeví jako nedostate�n� zajišt�ná a není zcela 

vyhovující pro zam�stnance, vzhledem k neintuitivnímu ovládání IS. 

Hodnocení oblasti: Nízká úrove� oblasti (hodnota 2). 
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Peopleware:

Majitel firmy Supco s.r.o. má v oblasti informa�ních systém� cenné zkušenosti a 

zájem o budoucí inovace. Zárove� si je pln� v�dom, že je zapot�ebí investovat do 

nového IS, který bude základem pro rozvoj podniku. Majitel se snaží prosazovat 

d�ležitost IS ve firm� do pov�domí zam�stnanc�, kte�í s informa�ním systémem 

pracují. Bohužel se nepo�ádají žádná školení pro zam�stnance, školení nových 

zam�stnanc� probíhá výhradn� ve spolupráci se stávajícími zam�stnanci. Vzhledem 

k neintuitivní úrovni IS by bylo vhodné zaškolovat nové zam�stnance. 

Hodnocení oblasti: St�ední úrove� oblasti (hodnota 3). 

  

Dataware:

Data exportovaná z informa�ního systému Buka Software nejsou kompatibilní 

s mnoha aplikacemi, proto se musí �asto konvertovat do jiných formát�. Doposud 

probíhá nepravidelná záloha dat, která není pln� automatická, a mohou vznikat 

problémy s dostupností k archivovaným dat�m. Firemní data jsou ukládána na druhý 

server a jsou p�ístupná pov��eným osobám. Problémem m�že být shromaž	ování dat na 

více než jednom míst� ve firm�. 

Hodnocení oblasti: Nízká úrove� oblasti (hodnota 2). 

Customers:

V souvislosti s používáním informa�ního systému je za zákazníka považován 

vnitropodnikový uživatel systému, tedy zam�stnanec pracující s IS. Sou�asný 

informa�ní systém poskytuje stávajícím zam�stnanc�m dostate�né informace, i když 

vyžadují zna�nou práci pro zpracování. Pov��ení zam�stnanci jsou zvyklí na b�žné 

pracovní postupy pro provád�ní svých �inností v IS, proto jakákoliv zm�na m�že 

zp�sobit ur�ité problémy. Systém p�edpokládá loajálnost zam�stnanc� k firm�, aby 

nebyly informace jakýmkoliv zp�sobem zneužity. 

Hodnocení oblasti: St�ední úrove� oblasti (hodnota 3). 
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Suppliers:

Systém obsahuje informace o dodavatelích, nicmén� jsou tyto informace 

nedostate�né. Bohužel se nenabízí jakákoliv možnost pro hodnocení a analýzu 

dodavatel�. Informace o dodavatelích jsou poskytovány v jednoduché form�. 

Hodnocení oblasti: St�ední úrove� oblasti (hodnota 2). 

Management IS:

Vedení spole�nosti Supco s.r.o. p�edpokládá výrazné zm�ny v oblasti IS 

vztahující se k informa�ní strategii podniku. Sou�asný systém není možné 

charakterizovat jako systém pln� podporující informa�ní strategii podniku. Software i 

hardware je inovován ve spole�nosti pr�b�žn� a výrazné zm�ny v oblasti hardwaru jsou 

považovány v�tšinou za finan�n� náro�né. Vedení se snaží prosazovat d�slednost práce 

zam�stnanc� s daným IS. 

Hodnocení oblasti: St�ední úrove� oblasti (hodnota 3). 

Výsledek vyhodnocení:

Oblasti metody HOS 8 Hodnocení oblasti

Hardware Vysoká úrove�

Software St�ední úrove�

Orgware Nízká úrove�

Peopleware St�ední úrove�

Dataware Nízká úrove�

Customers St�ední úrove�

Suppliers Nízká úrove�

Management IS St�ední úrove�

������/
�6����+���+.�%������'���4�
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Význam IS pro firmu je klasifikovaný úrovní 0. P�i p�im��eném souhrnném 

stavu k IS je tedy optimální u=3. Zkoumaný informa�ní systém je pro chod firmy 

d�ležitý, nicmén� krátkodobý výpadek nem�že ohrozit chod firmy, zisk nebo 

spokojenost zam�stnanc�. 

Dle výpo�tu je sou�asný systém nevyvážený a proto p�ínos IS je dražší, než 

kdyby byl systém vyvážený. Oblast hardwaru je sice ohodnocena úrovní 4, ale je zde 

možná neefektivnost n�kterých prost�edk� (prostor pro nižší souhrnný stav systému a 

potenciální možnost snížení náklad� v oblasti hardwaru). Skute�ný stav jednotlivých 

oblastí IS ve firm� Supco s.r.o. je vyzna�en modrou oblastí, oblasti dataware, orgware a 

suppliers vyžadují tedy vyšší souhrnný stav. Firma by se m�la zam��it p�edevším na 

vyvážení systému na úrove� 3 a na posílení a zkvalitn�ní t�chto oblastí. P�edpokládá se, 

že v pr�b�hu fungování nového systému bude docíleno vyvážení systému a zkvalitn�ní 

oblastí, které jsou pod úrovní souhrnného stavu. 
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3.3. Analýza vnit�ního okolí spole�nosti 

Analýza vnit�ního okolí spole�nosti nám pom�že zjistit, jaké má spole�nost 

Supco s.r.o. silné a slabé stránky. 

Marketingový mix

Produkt 

Hlavním sortimentem, který spole�nost nabízí, jsou hra�ky a hry pro d�ti, d�tské 

oble�ení, kosmetika pro d�ti i dosp�lé a školní pot�eby. Mezi kupující lze za�adit 

zákazníky jakéhokoliv v�ku. Spole�nost spolupracuje s n�kolika velkoobchodními 

odb�rateli a dodavateli. Spole�nost se snaží nabízet na internetu pouze zboží, které je 

opravdu skladem a za dobrou cenu. 

Cena 

Ceny zboží jsou roz�len�ny na velkoobchodní a maloobchodní ceny. Spole�nost 

nabízí množstevní slevy VO odb�ratel�m na základ� individuální dohody. 

V maloobchodním obchod� jsou zákazníci rozd�leni do n�kolika skupin v závislosti na 

výši v�rnostní slevy. S velkoobchodními odb�rateli se projednává ob�as individuální 

dohoda o dob� splatnosti faktury. Cenové rozmezí nabízeného sortimentu je širší. 

V sou�asné dob� nakupují VO odb�ratelé �asto po kusech, vzr�stá tak chybovost a 

ztrátovost. 

Distribuce 

Spole�nost se zam��uje na prodej p�es internetové obchody. Zboží se expeduje 

v míst� sídla velkoobchodního odb�ratele na okraji m�sta Brna, prodej zboží je možný 

také v míst� sídla firmy pro velkoobchod i maloobchod. Spole�nost zam�stnává 

obchodní zástupce, kte�í komunikují s VO odb�rateli a domlouvají osobní jednání. 

Komunikace se zákazníky probíhá osobn�, �ast�ji však p�es telefon, fax �i e-mail. Co se 

tý�e dodavatel�, tak n�kte�í dodavatelé mají v �R zastoupení, spolupracuje se také 

s �adou firem v Evrop�, které nemají v �R zastoupení. Sklady jsou rozd�leny dle jejich 

specifikace, nap�. dealerské sklady, vzorkovny se zbožím pro MO odb�ratele, sklady 
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pro VO odb�ratele, sklady s reklamovaným zbožím, apod. Zboží se zasíláno 

zákazník�m expedi�ní firmou PPL, pop�. rozváženo pro VO odb�ratele vlastní 

dopravou. 

Propagace 

Propagace je v sou�asné dob� zam��ena p�edevším na internet. Spole�nost ob�as 

využívá propagaci ve form� leták� a multimediálních reklam, které však nejsou p�íliš 

efektivní. Samoz�ejmostí je p�ímý marketing ve form� newsletteru pro sou�asné VO 

zákazníky.  

3.4.  Analýza vn�jšího okolí 

3.4.1. SLEPTE analýza  

K analyzování sou�asného postavení podniku na trhu použijeme tzv. SLEPTE 

analýzu. Tato analýza detailn� zkoumá politické a právní prost�edí, ekonomické, 

ekologické, sociáln� demografické a technologické prost�edí, které více �i mén� p�sobí 

na spole�nost Supco s.r.o. V rámci analýzy se nezam��ím pouze na sou�asnou situaci, 

ale hlavn� i na to, jak se bude prost�edí do budoucna vyvíjet a jaké zm�ny v okolí by 

m�la spole�nost p�edpokládat. 

Sociální faktory 

Sociálními faktory se rozumí životní úrove� obyvatel a jejich životní styl. 

Životní úrove� i životní styl je ovliv�ován hospodá�skou situací v daném stát�. Po celý 

život se životní hodnoty každého zákazníka m�ní, proto by m�ly spole�nosti svým 

zákazník�m naslouchat. 

B�hem hospodá�ské krize se životní úrove� obyvatel snížila a této situaci lidé 

�asto p�izp�sobili i sv�j životní styl. Spole�nost Supco s.r.o. není zam��ena na 

konkrétní cílovou skupinu lidí a zákazníkem m�že být tém�� kdokoliv. 

Legislativní faktory 

Zabývá se da�ovými zákony, obchodním právem, legislativou, právní úpravou 

pracovních podmínek, vymahatelností práva apod. Zejména dan� mohou výrazn�



57 

ovlivnit kone�né ceny produkt�. V sou�asné dob� je �R demokratickou 

st�edoevropskou zemí s platnými právními normami, dodržování a zp�soby 

vymahatelnosti t�chto norem. Spole�nost musí dodržovat veškeré p�edpisy, které se 

obecn� týkají spole�ností s ru�eným omezením. Spole�nost je povinna vést da�ovou 

evidenci, odvád�t da� z p�íjmu, soc. a zdrav. pojišt�ní, atd.  

Ekonomické faktory 

Jedním z d�ležitých makroekonomických ukazatel� je inflace. Její r�st na 

spole�nosti však p�sobí neutráln�, jelikož inflace p�sobí i na konkuren�ní firmy. Mezi 

další faktory pat�í nap�íklad vývoj HDP, úrokové míry, r�st �i pokles DPH �i míra 

nezam�stnanosti. P�edpokládá se, že se zvýší v následujícím roce snížená sazba DPH 

z 10% na 14%, což má vliv i na naši spole�nost a na kone�né ceny vymezeného 

sortimentu. Ur�ité zboží podléhá práv� snížené sazb� DPH. V roce 2013 by se m�la 

sjednotit sazba DPH na 17,5%. Da� z p�íjm� právnických osob �iní 19%. 

Politické faktory 

Politické faktory spole�n� s legislativou ovliv�ují všechny zákony, kterými se 

jednotlivé spole�nosti jako právnické osoby musí �ídit. Zmínit m�žeme zm�ny 

v sazbách p�i platb� dan� z p�íjm� právnických osob, zm�ny v sazbách dan� z p�idané 

hodnoty, �i odvody sociálního a zdravotního pojišt�ní.  

Technologické faktory  

Pro úsp�šný rozvoj spole�nosti a zvyšování její konkurenceschopnosti je 

d�ležité, aby spole�nost neustále rozvíjela a zdokonalovala své služby, a také plnila 

p�ání a požadavky svých zákazník�. M�l by být kladen d�raz na p�ípravu a zavád�ní 

inovací v oblasti techniky, technologie, organizace, obchodu a informa�ního systému. 

Naše spole�nost sleduje nové trendy a novinky v oblasti IT, snaží se vyvíjet své 

internetové obchody a rozši�uje hardware, aby nez�stala pozadu. Plánovanou investicí 

je investice do nového IS. 
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Ekologické faktory 

Ekologické faktory zahrnují všechny ekologické p�edpisy a normy, které musí 

spole�nost v rámci své �innosti dodržovat a tím zajistit co nejvyšší ochranu životního 

prost�edí. Spole�nost se snaží veškeré ekologické p�edpisy a normy dodržovat. 

3.4.2. PORTEROVA analýza   

V roce 1979 vymyslel profesor Porter model, který zachycuje 5 sil, jenž 

ovliv�ují intenzitu sout�že na trhu. Porterova analýza se bude zabývat jednotlivými 

konkuren�ními silami, které p�sobí na spole�nost Supco s.r.o. a mají na ni vliv. 

Rizika vstupu potenciálních konkurent�  

Zjiš�uje, jak snadný, pop�. obtížný je vstup pro nové konkurenty na trh a zda 

existují n�jaké bariéry. �ím více bariér existuje, tím menší je hrozba vstupu nových 

konkurent� na trh. Na základ� toho, že tato oblast podnikání nevyžaduje zna�n� vysoký 

kapitál, je pravd�podobnost vstupu nových konkurent� velmi vysoká. Konkurenti 

mohou prodávat své zboží p�es internet, aniž by m�ly zboží skladem. Proto hodnotím 

jako riziko vstupu nových konkurent� jako vysoké. 

Rivalita mezi konkurenty 

Konkurenceschopných firem v oblasti prodeje stejného �i p�íbuzného sortimentu 

je na �eském trhu mnoho. Rivalita mezi konkurenty je nep�ímá, ale vysoká. Omezuje 

tak firmy p�i zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Jednotliví prodejci se mezi 

sebou navzájem p�edbíhají, co se tý�e nabídky nových hra�ek, her, kosmetiky, atd. 

Vyložen� dominantní firma na �eském trhu není. Spole�nost Supco s.r.o. se snaží 

prost�ednictvím marketingových a jiných aktivit získat co nejvíce spokojených 

zákazník�. 

Vyjednávací síla odb�ratel�  

Zákazníci mají obrovskou sílu a na základ� jejich vyjednávací síly je 

ovliv�ována cena zboží, kterou spole�nost musí s ohledem na velkou konkurenci 

minimalizovat. Mezi nejvýznamn�jší zákazníky pat�í velkoobchodní a maloobchodní 

odb�ratelé. Spole�nost se udržováním nízkých cen, rychlým dodáním zboží, kvalitou 
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zboží a celkovým uspokojováním pot�eb odb�ratel� musí snažit o udržování svých 

stávajících klient�. Spole�nost Supco s.r.o. se snaží ud�lat všechno pro to, aby si své 

zákazníky udržela a navíc získala nové zákazníky chytrými marketingovými tahy. 

Vyjednávací síla zákazník� je vysoká. 

Vyjednávací síla dodavatel�

Zjiš�uje postavení jednotlivých dodavatel�, zda jsou velkým �i významným 

subjektem na trhu, zda je na trhu jediný nebo je na trhu více stejných dodavatel�. 

Dodavatel� má spole�nost mnoho, a to p�edevším z �eské republiky, ale i zahrani�í. 

Spole�nost Supco s.r.o. se snaží udržovat seriózní a p�átelské vztahy se všemi svými 

dodavateli tak, aby byla spolupráce oboustrann� výhodná. Vyjednávací síla dodavatel�

však není p�íliš velká. D�ležité je zvážit i sílu dalších dodavatel�, jako jsou dodavatelé 

IS, IT technologií, za�ízení, ale i nap�. marketingových služeb. Vyjednávací síla 

dodavatel� je pro v�tšinu dodavatel� nízká. 

Hrozby substitu�ních výrobk�

Zam��uje se na zam�nitelnost výrobk�, jak snadno je lze vym�nit za jiné 

výrobky, které mají podobné funkce, kvalitu, cenu, apod. Hrozí to, že se m�žou 

vyskytnout napodobeniny originálních výrobk� s výrazn� nižší cenou i jakostí a m�žou 

tak ovlivnit chování zákazník�. 

Zhodnocení Porterova modelu: 

� Vysoká pravd�podobnost vstupu nových konkurent�

� S ohledem na dobré vztahy s dodavateli se nep�edpokládá žádná výrazná zm�na 

z pohledu negativní zm�ny 

� Z d�vodu velkého množství konkuren�ních internetových obchod� klesá 

smluvní síla odb�ratel� a roste smluvní síla zákazník�

� Rivalita mezi konkurenty spole�nosti je vysoká 

� Snaha o zvýšení po�tu nových zákazník�

� Vysoká hrozba levn�jších substitut�
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3.5. SWOT analýza 

Silné stránky:

� dlouholetá p�sobnost na trhu 

� dobré technické vybavení 

� zájem vedení o inovace IT technologií 

� kvalitní produkty 

� široký sortiment 

� rychlé dodání zboží zákazník�m 

� dobré vztahy s dodavateli 

Slabé stránky:

� nedostate�ný marketing 

� klesající po�et kvalifikovaných zam�stnanc�

� zastaralý IS a nedostate�ná podpora prodeje 

� velký po�et pohledávek 

� personál st�edního a vyššího v�ku 

P�íležitosti:

� rozší�ení nabídky výrobc�

� zam��ení na �eské výrobce 

� internetové obchodování 

� efektivní marketingové aktivity 

Hrozby:

� odliv zákazník� ke konkurenci 

� vstup dalších konkurent�

� globální ekonomická krize 

� velký po�et opožd�n� hrazených pohledávek 

� personál s vysokým v�kovým pr�m�rem 
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4. Návrhy �ešení  

Na základ� podrobné analýzy a srovnání n�kolika variant �ešení informa�ního 

systému pro firmy je cílem zvolit optimální informa�ní systém pro spole�nost Supco 

s.r.o. podle p�edstav, který by maximáln� vyhovoval požadavk�m firmy. Je vhodné 

chápat tuto problematiku jako vše, co navazuje na rozhodnutí o nákupu nového 

programového vybavení pro zpracování základních podnikových agend.  

P�edpokladem pro správný výb�r IS je správná formulace podnikové strategie, 

úrovn� zam��ení na internetové obchodování, marketingové plány a otázky controllingu 

�i dodavatelsko-odb�ratelských �et�zc�, ze kterých bude volba IS vycházet. Je nutné 

zohlednit to, že IS je základna pro další d�ležité aplikace, které bude spole�nost 

používat. Jedná se zcela jist� o rozhodnutí, kterým se na n�kolik let vymezí informa�ní 

schopnost firmy. Nový informa�ní systém by m�l p�inést maximální automatizaci 

administrativních �inností, snížit ztrátovost a chybovost p�i zakládání a evidenci 

produkt�, zkvalitnit pé�i o vlastní zákazníky, zrychlit a zjednodušit podnikové procesy a 

zajistit jejich podporu. V následujícím textu se zam��ím na n�kolik potenciálních 

variant �ešení s kone�ným výb�rem konkrétního �ešení. 

4.1.  Požadavky na IS 

Vývoj a trendy v oblasti informa�ních technologií se m�ní rychlým tempem, 

každá firma by si však m�la p�ed investicí do nového informa�ního systému �i rozvoje 

jiných významných informa�ních technologií formulovat informa�ní strategii, ze které 

bude výb�r vhodného informa�ního systému vycházet a p�edpokládat spln�ní 

podnikových cíl�. Je nutné formulovat p�edevším to, jaký význam má informa�ní 

systém pro daný podnik, co by m�l informa�ní systém podniku p�inést, jaké požadavky 

budou v budoucnu kladeny na informa�ní systém, co by m�l informa�ní systém zajistit, 

jaké aplikace budou s informa�ním systémem provázány a jakým zp�sobem by mohl 

informa�ní systém ovlivnit organizaci práce. Z konkrétní informa�ní strategie lze 

vyvodit, jak zm�nu koncep�ního charakteru informa�ního systému �ídit a kam sm��ovat 

investice, aby m�ly maximální efekt pro podnik. Plánovací horizont, pro který 

informa�ní strategie navrhuje cílový stav IS/IT, trvá v�tšinou dva až t�i roky a týká se 

nejen odborník� na IT, ale i vedení podniku �i marketingových specialist�. Z hlediska 
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vytíženosti sou�asného IS a vzhledem k velikosti firmy Supco s.r.o. použijeme 

nárazovou strategii zavedení IS a plánovací horizont bude podstatn� kratší. 

O�ekávání na IS:

� obecné zvýšení výkonnosti podnikání 

� d�raz na o�ekávanou návratnost investice do IS/IT 

� vytvá�ení budoucí konkuren�ní výhody 

� základna pro další aplikace 

� podpora strategického a marketingového plánování 

� správa internetových obchod� efektivn� podporovaná informa�ním systémem 

� propojení proces� uvnit� podniku 

� p�edpoklad pro dlouhodobý kontinuální rozvoj IS/IT 

� zdroj dat pro t�íd�ní, transformaci a následné rozhodování 

� zjednodušení, zrychlení administrativních �inností a optimalizace po�tu 

pracovník�

� zkvalitn�ní pé�e o zákazníky 

� zdokonalení vnit�ních kontrolních mechanism�

� pr�b�žné rozši�ování dodavatel�

� pružná správa proces� zajiš�ující efektivní chod podniku 

� p�ehled o pohledávkách a závazcích 

� snížení chybovosti a ztrát 

� zajišt�ní jedine�nosti dat, jejich bezpe�nost a konzistenci 

� zapojení všech organiza�ních složek nutných pro fungování informa�ního 

systému 

Základní požadavky na IS:

� jednoduchost a uživatelská nenáro�nost 

� intuitivní práce v systému 

� pružnost systému na legislativní zm�ny 

� agendy odpovídající pot�ebám podniku pro komplexní �ízení firmy 

� odpovídající úrove� bezpe�nosti informa�ního systému 
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� uživatelské ú�ty pro p�ístup do informa�ního systému 

� podpora propojení IS s internetovými obchody a elektronická XML komunikace 

� analýzy prodeje a vyhodnocování relevantních informací 

� možnost rozší�ení dle pot�eb podniku 

� možnost tisku poštovních sestav 

� soub�žná práce více uživatel�

� p�izp�sobení systému podle pot�eb uživatel�

� propojení s pokladním hardwarem 

� správa vlastních uživatelských agend 

� zákaznická podpora u poskytovatele IS/IT 

4.2.  Varianty �ešení 

 Na �eském trhu p�sobí n�kolik firem, které poskytují informa�ní systémy pro 

živnostníky a malé, st�ední �i velké firmy. Mezi t�mito firmami je obrovská konkurence 

a každá z nich se snaží získat co nejvíce „malých“ i „velkých“ zákazník�. Existuje �ada 

velice kvalitních systém�, které pat�í mezi potenciální možnosti �ešení pro spole�nost 

Supco s.r.o. P�ed samotným srovnáním variant IS je t�eba sestavit seznam potenciálních 

ú�astník� výb�rového �ízení. Na základ� funkcionality, modulárnosti, doporu�ení, ceny, 

pov�sti a samoz�ejm� i referencí firmy jsem za�adil do širšího výb�ru následující firmy: 

� Abra Software a.s. (produkt Abra Gx) 

� Altus Software s.r.o. (Altus Vario) 

� Asseco Solutions a.s. (Helios Orange) 

� Cígler Software a.s. (Money S3) 

� Stormware s.r.o. (Pohoda E1) 

� K2 atmitec s.r.o. (K2) 

Výše uvedený seznam potenciálních dodavatel� informa�ního systému pro 

spole�nost Supco s.r.o. zúžím a sestavím finální seznam potenciálních dodavatel� IS. 

Funkcionalita a celkový pohled na varianty �ešení jsou velmi podobné a tak není výb�r 

zcela snadný. Po zhodnocení všech relevantních kritérií jsem se rozhodl z širšího výb�ru 

vyrušit informa�ní systém K2, Abra a Helios Orange, p�estože pat�í zcela jist� mezi 

kvalitní systémy dostupné na našem trhu. P�ihlédl jsem na spln�ní technických 
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požadavk�, samoz�ejm� na cenu a v neposlední �ad� na reference dané spole�nosti, 

které z mého pohledu hrají velice d�ležitou roli p�i rozhodování. Reference spole�ností 

mohou p�edstavovat vhodný zp�sob, jak se zam��it na osv�d�enou zna�ku a kvalitu. 

Samoz�ejm� výb�r návrh vhodného IS je p�edán vedení firmy a záleží pouze na firm�

Supco, jak se rozhodne. Návrhy jsou pr�b�žn� konzultovány. 

Krom� již zmín�ných výb�rových kritérií se dále zam��ím na cenovou �ást 

nabídky v�etn� dopl�kových služeb a zákaznické podpory. Dále se zam��ím na smluvní 

pokrytí, licen�ní a provozní záležitosti. Je d�ležité definovat rozsah užívacích práv, pro 

koho jsou práva poskytnuta, jakým zp�sobem je poskytnuta licence, která m�že být 

vázána na smlouvu o údržb�. Je také d�ležité stanovit sankce v p�ípad� nespln�ní 

dohodnutých termín� implementace a stanovit odpov�dnost a pot�ebné sou�innosti obou 

stran. D�ležitým kritériem bude také termín možného dodání. 

Informa�ní systémy Money S3, Pohoda E1 a Altus Vario zhodnotím 

podrobn�ji, aby bylo možné vybrat vhodné �ešení na základ� dostate�ného množství 

informací. 

Potenciální alternativy �ešení:

� Money S3 

� Pohoda E1 

� Altus Vario 

4.2.1. Money S3 

Spole�nost Cígler Software a.s. datuje svou existenci již od roku 1990 a je 

držitelem certifikátu ISO 9001:2008 v oblasti návrh, vývoj a podpora software a 

implementace informa�ních systém�. Spole�nost nabízí �ešení IS ve t�ech variantách – 

Money S3, Money S4 a Money S5. Velice známý a oblíbený je ú�etní software Money 

S3 jako komplexní nástroj pro vedení ú�etnictví v malých a st�edních firmách. Software 

Money S3 p�edstavuje vysp�lý sotisfikovaný systém p�edevším pro malé a st�ední 

firmy, který je na první pohled dosta�ující. Od systém� varianty Money S4 a Money S5 

ustoupíme, jelikož se jedná o komplexní podnikové systémy pro st�ední a velké firmy a 

v našem p�ípad� se jeví tato varianta jako zbyte�ná. Ú�etní software Money S3 je 

nabízen i ve form� cenov� zvýhodn�ných komplet� a varianta Money S3 Premium 
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zahrnující podvojné ú�etnictví, adresá�, evidenci majetku, skladové hospodá�ství, 

objednávky a mzdy se jeví jako nejvhodn�jší. Cena základní licence Money S3 

Premium je 11 990K� bez DPH. Nevýhodou m�že být to, že se jedná o krabicové �ešení 

a jsme v jistém sm�ru omezeni p�i volb� modul�, které pot�ebujeme. 

Systém Money S3 Premium p�edstavuje výkonný a moderní systém a 

nevyžaduje složitou p�edimplementa�ní p�ípravu. Systém a jeho ovládání je pom�rn�

intuitivní a �as pro zaškolení nového uživatele je v�tšinou minimální. Systém 

samoz�ejm� nabízí i požadovanou XML komunikaci a export dat v r�zných formátech. 

Money S3 pat�í již dlouhodob� k osv�d�eným volbám IS pro firmy a jeho kontinuální 

vývoj je zárukou zdokonalování a zefektiv�ování práce. D�kazem jsou nové verze s 

nabídkou mnoha užite�ných a praktických nástroj�. 

Varianty:

� Money S3 Premium 

� Money S4 

� Money S5 

Výhody Money S3 Premium:

� Nízká cena za licenci 

� Jednoduchost a snadnost ovládání 

� Dobrá pov�st firmy 

� P�es 60 000 instalací 

� Grafické p�izp�sobení 

� P�ehledná informa�ní plocha 

� Cenov� zvýhodn�né komplety 

� Servis a aktualizace 1. rok v cen�

� Pobo�ka v Brn�

� Nabízí da�ovou evidenci i podvojné ú�etnictví 
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Nevýhody Money S3 Premium:

� P�edevším ú�etní software 

� Není ur�en pro velké firmy 

� Chybí dokumentace pro vývojá�e 

� Nemožnost nastavení jednotlivých p�ístup��a oprávn�ní 

� Chybí CRM, správa pohledávek a závazk�, nákup a prodej, … 

4.2.2. Pohoda E1 

 Spole�nost Stormware s.r.o. byla zapsána do obchodního rejst�íku v roce 1996, 

je držitelem certifikátu ISO 9001:2001, osv�d�ení Investors in People a Microsoft Gold 

Certified Partner a dalších ocen�ní. Firma spolupracuje se spole�ností Microsoft a 

produkuje softwarové produkty pro platformu Microsoft Windows. Firma Stormware 

s.r.o. je také držitelem titulu v sout�ži Firma roku 2008 kraje Vyso�ina. Má �adu 

spokojených zákazník� a jist� velice silné postavení mezi svými konkurenty na našem 

trhu. Ekonomický systém Pohoda p�edstavuje komplexní ú�etní a ekonomický software 

pro malé, st�ední a velké firmy. V nabídce jsou �ist� ekonomické i komplexní varianty 

podnikových informa�ních systém�. Ekonomický systém Pohoda je nabízen v sedmi 

základních variantách, z pohledu na požadavky firmy Supco s.r.o. se budeme zabývat 

nabídkou podnikových informa�ních systém� zahrnující n�které prvky a moduly 

z kategorie ERP systém�. 

�ada komplexních podnikových IS se ozna�uje jako Pohoda E1. Informa�ní 

systém Pohoda E1 p�edstavuje systém na pomezí ekonomických a ERP systém� s �adou 

funkcí, které integrují mnoho proces� souvisejících s produk�ními �innostmi podniku. 

Každému klientovi je nabízen i servis, který zahrnuje automatický p�ísun aktualizací, 

informací a veškerých služeb odborné podpory. V nabídce systému Pohoda E1 jsou 4 

varianty. Z funkcionálního a finan�n� náro�ného hlediska za�adím do konkuren�ního 

srovnání software s ozna�ením Pohoda E1 Premium, který nejvíce vyhovuje 

požadavk�m firmy. XML komunikace je samoz�ejmostí. Pohoda E1 Premium obsahuje 

�adu rozší�ených funkcí zejména v oblasti skladového hospodá�ství, neobsahuje modul 

pro da�ovou evidenci, který však není pro spole�nost Supco s.r.o. d�ležitý. Rozdíl mezi 

variantou Premium a Komplet je p�edevším ten, že varianta Premium nabízí podvojné 
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ú�etnictví a varianta Komplet nabízí modul pro da�ovou evidenci. Cena základní 

licence softwaru Pohoda E1 Premium je 27 580K� bez DPH. 

Varianty:

� Pohoda E1 Jazz 

� Pohoda E1 Standard 

� Pohoda E1 Premium 

� Pohoda E1 Komplet 

Výhody Pohoda E1 Premium:

� Prvky ERP systému 

� Praktické a rychlé ovládání po základním zaškolení 

� Velké množství funkcí 

� Kvalitní editor tiskových sestav (Report Designer) 

� Rozší�ené funkce v oblasti skladového hospodá�ství 

� Uživatelská rozší�ení programu 

� Velice silné jméno firmy 

� Vynikající reference firmy a p�es 100 000 instalací 

� Servis a aktualizace 1. rok v cen�

� Aktualizace produkt� n�kolikrát do roka 

� Pobo�ka v Brn�

� Dobrá komunikace s e-shopy 

Nevýhody Pohoda E1 Premium:

� Vyšší cena za licenci 

� Strohý základní vzhled 

� Složit�jší ukládání dotaz�

� Není vyložen� intuitivní 
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4.2.3. Altus Vario 

Spole�nost Altus software s.r.o. byla založena v roce 1995 a je držitelem 

certifikátu ISO 9001. Software Altus Vario od spole�nosti Altus software s.r.o. 

zastupuje komplexní podnikový informa�ní systém primárn� navržený pro st�ední 

firmy. Díky modulárnosti a verzím s omezeným po�tem doklad� je cenov� dostupný i 

menším firmám. Spole�nost Altus software klasifikuje software jako komplexní �ešení 

IS s vysokým výkonem, variabilitou a spolehlivostí, pravidelnými aktualizacemi a 

p�ímou kompatibilitou s Microsoft Office aplikacemi. Data tak lze pohodln� exportovat 

do aplikací Microsoft Word �i Microsoft Excel. Celkový vzhled softwaru Altus Vario 

také vychází z prost�edí Microsoft Office, takže je pro �adu uživatel� známý. Moduly v 

systému Altus Vario obsahují obchodní, ekonomické a personální agendy, takže pracují 

uživatelé v jednotném prost�edí, stejn� jako u softwaru Pohoda od spole�nosti 

Stormware.  

Všechny moduly v systému vzájemn� spolupracují, i když každý z nich m�že 

být používán samostatn�. Systém vyniká rozsáhlými možnostmi p�izp�sobení, díky 

nimž se snaží uspokojit všechny požadavky svých zákazník�. Mezi p�ednosti softwaru 

Altus Vario pat�í hlavn� práce se seznamy doklad�, které jsou zobrazovány ve form�

tabulek s d�razem na p�ehlednost a možností nastavení podle uživatele. Altus Software 

s.r.o. však nemá tolik získaných zákazník� jako práv� Stormware s.r.o. nebo Cígler 

software a.s., m�že se chlubit „pouze“ jedním tisícem instalací. Je pravdou, že je tento 

IS velice modulární a variabilní, nicmén� má z mého pohledu �adu otazník�. Spole�nost 

Altus Software s.r.o. je i tv�rcem softwaru Altus Portal pro sdílení dat a �ízení 

dokument�. 

Výhody Altus Vario:

� Prvky ERP systému 

� Variabilita a modulárnost 

� P�izp�sobení se požadavk�m firmy 

� Jednodušší ovládání 

� Velké množství funkcí 

� P�íznivá cena 
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� P�ehledná práce s doklady 

Nevýhody Altus Vario:

� Menší množství referencí 

� Servis a aktualizace není 1. rok v cen�

� Pobo�ka pouze v Praze 

� Datové soubory pro každou firmu 

� Omezení po�tu doklad� pro danou verzi 

� Nedostate�ná normalizace databází 

� Ukládání vypo�ítávaných hodnot do tabulky 

� Ú�etní sestavy a zaokrouhlování 

� Licencování a aktualizace 

4.2.4. Možnosti po�ízení IS 

Klí�ovou otázkou mnoha firem je ta, zda koupit hotový informa�ní systém, 

informa�ní systém vyvíjet �i po�ídit IS formou outsourcingu. Outsourcing by 

p�edstavoval zajišt�ní implementace, provozu a údržby informa�ního systému externím 

dodavatelem. Pokud se jedná o požadavky na standardní aplikaci, tak je výhodn�jší 

nákup IS od dodavatel� p�ed jinými formami po�ízení. 

Možnosti po�ízení:

� Nákup informa�ního systému 

� Vývoj informa�ního systému 

� Outsourcing 

V p�ípad� firmy Supco s.r.o. se jeví jako nejvhodn�jší varianta po�ízení IS 

samoz�ejm� forma nákupu. Firma Supco s.r.o. je maloobchodní a velkoobchodní 

spole�ností a proto je nabídka softwarových firem v �R absolutn� dosta�ující. 

V nejužším výb�rovém �ízení pro po�ízení IS jsou produkty Pohoda E1 Premium, 

Money S3 Premium a Altus Vario. Mezi hlavní p�edpoklady pro rozhodování o po�ízení 

IS pat�í zcela jist� jeho kompletní cena, ale i další faktory. 
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Složení cenové nabídky: 15

� po�ízení licence 

� implementa�ní práce a instalace 

� provozní náklady (poplatky za údržbu, aktualizace, konzultace) 

� cenové podmínky pro rozší�ení po�tu uživatel�

� ceny dopl�kových služeb 

� slevové podmínky 

Z hlediska finan�ní náro�nosti je d�ležité vnímat n�kolik složek ceny ve vztahu 

k pro�ízení a provozu informa�ního systému. Nejnákladn�jší složkou ceny je cena za 

samotnou licenci IS a také cenové podmínky za licence pro sí�ové rozhraní, pop�ípad�

ceny za licence pro maloobchodní pokladny. Je velice d�ležité zohlednit tzv. 

maintenance fee – náklady na údržbu a náklady na instalaci systému. N�které firmy 

nabízí slevové podmínky, nicmén� se jedná v�tšinou o slevy pro vzd�lávací organizace, 

ú�etní firmy �i jiné oborové subjekty. (16) 

4.2.5. Analýza a zhodnocení nabídky IS 

Na �eském trhu s IS/IT je bezesporu mnoho dodavatel� podnikových 

informa�ních systém�, kte�í nabízí kvalitní a efektivní informa�ní systémy od základní 

úrovn� až po vysoce sotisfikované ERP systémy. Nabídka softwarových produkt�

v oblasti informa�ních systém� je pom�rn� ustálená a �asto jsou rozdíly mezi 

jednotlivými produkty minimální. M�že být proto velmi obtížné vybrat ten správný IS, 

respektive zvolit správná kritéria pro jeho výb�r. Konkuren�ní boj je mezi jednotlivými 

spole�nostmi zna�ný a budoucí vývoj IS postupuje pom�rn� rychle sm�rem kup�edu. 

Každá firma vlastnící a využívající informa�ní systém by m�la sledovat trendy a po 

ur�itém �ase inovovat IS/IT. 

Mezi základní rozhodovací kritéria pro po�ízení IS pat�í v p�ípad� firmy Supco 

s.r.o. již zmín�ná cena, také rychlost dodání, forma komunikace a zp�sob údržby, 

dopl�kové služby, ochota zákaznického personálu, náro�nost systému na uživatele, 

podpora internetového obchodování a v neposlední �ad� dobré jméno firmy, reference a 

                                                
15 Erpforum, Jak na implementaci IS [online]. [cit. 2011-02-27]. Dostupný z: 
<http://www.erpforum.cz/krok-za-krokem-erp/jak-na-implementaci-is-serial-3dil.html>. 
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spokojenost zákazník�. Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi vybranými produkty jsou 

minimální, hrají velmi d�ležitou roli detaily a subjektivní vnímání systému vedením 

spole�nosti. 

V následující tabulce jsou systémy Money S3 Premium, Pohoda E1 Premium a 

Altus Vario porovnány. Je zcela jasné, že z hlediska funkcionality budou systémy velice 

podobné, proto jsem mezi rozhodovací faktory zahrnul práv� i mén� relevantní 

rozhodovací kritéria. Cena systém� vždy závisí na konkrétních modulech a verzích. 

Money S3 Prem. Pohoda E1 Prem. Altus Vario

Podvojné ú�etnictví ano ano ano

Da�ová evidence ano ne ano

Pohledávky a závazky ne ano ano

Nákup - Prodej ne ano ano

Majetek ano ano ano

Personalistika a mzdy ano ano ano

Skladové hospodá�ství ano ano ano

Ú�tování v cizích m�nách a kurz. rozdíly ne ano ano

Generátor sestav ano ano ano

Objednávky ano ano ano

Kniha jízd ano ano ano

XML komunikace ano ano ano

Pokladna ano ano ano

Dokumentace pro vývojá�e ne ano ano

Pobo�ka v Brn� ano ano ne

CRM ne ano ano

Správa uživatel� v systému ano ano ano

Uživatelská rozší�ení programu ne ano ne

Zákaznický servis (po�et pracovník�) 65 65 10

Po�et konzultant� v �R 120 100 40

Doba prodejnosti systému (v letech) > 12 > 15 > 10

Cena (1 licence v K� bez DPH) 11 990 27 580 variabil., cca 23 000

Udržovací poplatek (v K� bez DPH) 3 490 2 760 6-15% z ceny licen.

Servis a aktualizace 1. rok v cen� ano ano ne

Software kasa (1 licence v K� bez DPH) 3 990 3 980 3 990

Cena za servis. služby (v K�/h. bez DPH) 1 190 980 - 1580 1 000 - 2 000

Po�et instalací (v�. ostatních verzí) > 60 000 > 100 000 > 1000

Po�et získaných relevantních certifikát� 4 7 1

������4
����"+�+.�+�.��������� 4�A��&8�A��&	��
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První návrh �ešení, softwarový produkt Money S3 Premium, se zdá být 

dosta�ující a cenov� velmi zajímavý. Výhodou je to, že nabízí opravdu p�ehledné 

uživatelské rozhraní, na který si zam�stnanci firmy rychle zvyknou. I když se jedná o 

cenov� zvýhodn�ný komplet obsahující �adu dopl�kových služeb, chybí zde nap�. 

modul pro nákup a prodej, podpora CRM (�ízení vztahu se zákazníky), modul pro �ízení 

pohledávek a závazk� a ú�tování v cizích m�nách. Vzhledem k tomu, že se chce firma 

zam��it i na slovenský trh a do budoucna i na další zahrani�ní trhy, lze považovat 

ú�tování kurzových rozdíl� za chyb�jící prvek. Ur�it� hraje velkou roli p�es 60 000 

instalací, kterými se m�že firma Cígler Software a.s. pochlubit. Cenov� zvýhodn�ný 

balí�ek vychází ze základní verze systému Money S3, dopln�ný o n�které funkce. Po�et 

pracovník� v zákaznickém servisu je shodný s po�tem pracovník� v zákaznickém 

servisu ve spole�nosti Stormware s.r.o., což je vzhledem k po�tu instalací pochopitelné 

a vyhovující. Money S3 Premium nep�edstavuje zcela krabicové �ešení, jak se m�že na 

první pohled zdát, nicmén� existuje �ada již zmín�ných omezení pro uživatele. Jako 

d�kaz efektivní a kvalitní práce spole�nosti Cígler Software a.s. lze vyzdvihnout další 

�ady kvalitních komplexních informa�ních systém�, jejichž po�et instalací je však 

prozatím podstatn� menší, nicmén� vhodn�jší pro náro�né uživatele. 

Druhou srovnávanou alternativou je informa�ní systém Pohoda E1 Premium od 

spole�nosti Stormware s.r.o. Tato alternativa systému je finan�n� náro�n�jší než Money 

S3, nicmén� nabízí v�tší škálovatelnost funkcí a uživatelská rozší�ení programu na 

základ� konkrétních pot�eb zákazníka. Tento systém již zaznamenal více než 100 000 

instalací a silné jméno spole�nosti je na míst�. Spole�nost Stormware s.r.o. získala �adu 

certifikát� a dalších ocen�ní. Je nutné zmínit, že subjektivním vnímáním systému je 

vedení spole�nosti naklon�no práv� k tomuto �ešení. Dle názor� vedení podniku nabízí 

software jednoduché a p�ehledné ovládání. Po�et funkcí je zcela vyhovující. Spole�nost 

Stormware s.r.o. spolupracuje s �adou firem, které poskytují e-commerce �ešení svým 

klient�m spolu s možností napojení e-shopu práv� na informa�ní systém Pohoda. 

Vzájemná synchronizace IS s e-shopem je pln� dosta�ující a implementace pom�rn�

jednoduchá a p�ehledná. K implementaci spojení IS s e-shopem je k dispozici 

dokumentace s popisem jednotlivých schémat pro konkrétní oblasti IS. Pozitivní je i ten 

fakt, že ve spole�nosti Stormware s.r.o. pracuje na pozici vývojový technik 
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nejmenovaný zam�stnanec, se kterým má jednatel spole�nosti Supco s.r.o. p�átelský 

vztah. (28) 

Poslední analyzovanou variantou je informa�ní systém Altus Vario, který není 

tak proslulý a úsp�šný jako dva výše zmín�ní konkurenti. To, na co klade spole�nost 

Altus Software s.r.o. velký d�raz, je vysoká variabilita systému. V nabídce dodavatele 

nejsou žádné konkrétní tarify, ale každý IS je šitý na míru podle individuálních 

požadavk� zákazníka. S tímto faktem však m�že vzr�st chybovost p�i implementacích a 

provozu IS. Je velice efektivní pro zákazníka tvo�it IS na míru, ale v p�ípad� rutinních 

pot�eb je to zbyte�né. Ke každému zákazníkovi se tedy p�istupuje individuáln�. Jedním 

z relevantních kritérií pro rozhodování o po�ízení nového IS pro spole�nost Supco s.r.o. 

je existence pobo�ky v Jihomoravském kraji, p�i�emž má bohužel spole�nost Altus 

software pobo�ku pouze v Praze a tak by byly potenciální jednání a domluvy v pr�b�hu 

provozu IS složit�jší než v p�ípad� varianty Pohoda �i Money S3.  

Po podrobném zkoumání technické stránky systému jsem nalezl n�kolik 

nejasností týkající se nap�. používání tohoto IS pro více pobo�ek (nap�. holding). Altus 

Vario používá pro každou pobo�ku firmy vlastní databázi a databáze jsou z mého 

pohledu nedostate�n� normalizované. Také jsem si všiml, že do tabulky doklad� se 

ukládají i vypo�ítávané hodnoty, což spole�n� s definovanými primárními klí�i jako 

textové položky m�že výrazn� zpomalovat práci se systémem a p�ípadn� i omezit 

variabilitu a rozvoj systému. Chyb a technických nedostatk�, kterých jsem si všiml, 

bylo více a práv� kv�li tomu, že jsou systémy šité na míru každému klientovi, je dobré 

po�ítat s n�kterými chybami na po�átku z�ízení tohoto IS. Další výraznou nevýhodou 

m�že být i ujednání v licen�ních podmínkách, kde firma uvádí, že v p�ípad� neplacení 

aktualiza�ních poplatk� není nárok nejen na aktualiza�ní balí�ky a upgrady, ale není 

nárok ani na používání IS. (22) 

4.2.6. Vybraný návrh �ešení 

Navrhovanou inovací je koup� zcela nového IS, konkrétn� systému Pohoda E1

ve verzi Premium dopln�nou o modul Kasa p�edstavující maloobchodní pokladnu. 

Firma se nakonec rozhodla pro po�ízení dvou modul� Kasa Online (nadstavba pro 

online maloobchodní prodej) a �ty� sí�ových stanic. Inovace sou�asného systému Buka 
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software je nezbytn� nutná z pohledu na cíle firmy. Jedná se tedy o výraznou firemní 

zm�nu, kdy by si spole�nost po�ídila zcela nový software od spole�nosti Stormware. 

Verze E1 zahrnuje základní funk�nost ekonomického systému, bezpe�nou a výkonnou 

technologii klient-server, databázi MySQL a také nadstandardní funkce ekonomického 

IS. Jedná se o systém na pomezí ekonomických a ERP systém�, pln� vyhovující 

požadavk�m firmy Supco s.r.o. 

Pro za�ínající nebo i pokro�ilé uživatele nabízí spole�nost Stormware s.r.o. i již 

zmín�né školení týkající se ovládání informa�ního systému a jeho možností. Školení 

probíhají v moderních st�ediscích v Praze, Brn�, Ostrav�, Hradci Králové, Liberci a 

Jihlav�. Termíny školení jsou pravideln� vyv�šovány a aktualizovány na www 

stránkách spole�nosti. Spole�nost Stormware s.r.o. nabízí i individuální služby na 

základ� pot�eb zákazníka. Každý zákazník má i možnost registrace v zákaznickém 

centru, kde m�že sledovat p�ehled zakoupených licencí, stahovat nové verze a 

aktualizace, zapojovat se do diskusního fóra uživatel� a spravovat vlastní kontaktní 

údaje. 

Nejd�ležit�jší oblasti IS Pohoda E1 Premium:

� Podvojné ú�etnictví 

� Objednávky a fakturace 

� Nákup a prodej 

� Adresá�e 

� Skladové hospodá�ství 

� Správa majetku 

� Pohledávky a závazky 

� Mzdy a personalistika 

� Internetové obchody 

� Poštovní sestavy 

� Kniha jízd 

� Pokladna online – nadstavba pro online maloobchodní prodej 

Jedná se o inovaci velice efektivní z hlediska postupného snižování 

administrativních náklad�, zvýšení bezpe�nosti, zjednodušení administrativy a samotné 
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tvorby hodnoty pro spole�nost Supco. Nový informa�ní systém p�ináší hodnotu nejen 

pro personál spole�nosti (rychlejší a jednodušší administrativa, vše na jednom míst�), 

ale hlavn� pro zákazníky, kterým by tímto krokem spole�nost zajistila v�tší pohodlí a 

komfort p�i nákupu (propojení internetových obchod� s IS, pravidelná aktualizace 

dostupnosti zboží podle dostupnosti v IS, export objednávek do IS). Inovaci IS m�žeme 

za�adit do zm�n uvnit� firmy s pot�ebou procesu, kdy nahrazujeme slabší �lánek 

výrazn� siln�jším a dle aktuální situace firmy nezbytn� nutným. 

4.3.  Propojení IS s internetovým obchodem 

 Informa�ní systém bude využit nejen pro zkvalitn�ní a urychlení proces� uvnit�

firmy, ale i pro poskytnutí základny pro internetové obchody. Internetové obchody 

(maloobchod i velkoobchod) p�edstavují d�ležitou formu prodeje spole�nosti. Firma 

Supco se chce na prodej zboží p�es internet zam��it a zvýšit tímto zp�sobem prodeje své 

tržby. P�i návrhu a implementaci e-shopu byl kladen d�raz na moderní a p�itažlivý 

design, aby oslovil co nejvíce zákazník�.  

 Internetové obchody pro maloobchod i velkoobchod jsou napojeny na 

spole�nou databázi, což výrazn� zjednodušuje a urychluje vzájemnou synchronizaci 

s IS. Propojení IS s internetovými obchody se týká nejen skladových položek, 

dostupnosti zboží, zákazník�, ale hlavn� i importovaných objednávek do IS. 

4.3.1. Použité technologie 

Pro vytvo�ení e-shop� byl použit skriptovací jazyk PHP, který ve spojení se 

serverem Apache a databázovým serverem MySQL tvo�í tzv. svatou trojici. Základem 

úsp�šného fungování je i moderní technologie AJAX, p�es kterou jsou naprogramovány 

dynamické efekty bez nutnosti znovuna�tení stránky. Technologie AJAX tak výrazn�

usnad�uje práci s e-shopem svým uživatel�m. Technologie AJAX je i d�ležitou 

sou�ástí administra�ního systému, urychluje tak práci svým administrátor�m. E-shopy 

jsou založeny na objektov� orientovaném programování.  

Použité technologie:

� xHTML – hypertextový jazyk pro definování šablony stránek 

� CSS – kaskádové styly pro definování vzhledu dokument�
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� PHP – skriptovací dynamický jazyk, základ e-shopu 

� MySQL – databázový systém, úložišt� dat 

� Javascript – objektov� orientovaný programovací jazyk pro interaktivní prvky 

� AJAX – asynchronní javascript a XML 

� jQuery – jazyk pro dynamické efekty na stránkách 

� XML – práce se strukturovanými daty 

4.3.2. Komunikace obchodu s IS 

Pro komunikaci e-shop� s informa�ním systémem je využit zna�kovací jazyk 

XML, ve kterém jsou data z informa�ního systému exportovány (sklad), respektive do 

n�j importována z e-shopu (objednávky, zákazníci). Jazyk XML umož�uje jednoduše, 

p�ehledn� a s obrovským efektem pracovat se strukturovanými daty. V dnešní dob� se 

stal jazyk XML standardním formátem pro vzájemnou vým�nu informací. Pro 

rozparsování jednotlivých položek v XML dokumentu je využita metoda DOM. 

Samotné zpracování XML dokument� je již zajišt�no skriptovacím jazykem PHP. 

Export dat z e-shopu do IS:

� Objednávky 

� Zákazníci 

Export dat z IS do e-shopu

� Skladové položky a veškeré informace o produktech 

� Dostupnost zboží 

� Související a alternativní zboží 

� Adresá�e výrobc� a podkategorií 

� Adresá�e kategorií 

� Parametry zboží 

Aktualizace skladových položek probíhá automaticky n�kolikrát b�hem dne, aby 

byly zákazník�m poskytovány aktuální informace o dostupnosti. Spole�n�

s objednávkami jsou do IS p�enášeny i údaje o zákaznících. P�i p�ijetí objednávky v IS 
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se automaticky aktualizuje skladová dostupnost dané položky. Správa skladových 

položek a adresá�e jsou plnohodnotn� automatizovány podle IS, administrátor e-shopu 

má však možnost m�nit urgentní záležitosti p�ímo z administrace e-shopu. Spole�nost 

Supco s.r.o. má i možnost generovat faktury p�ímo z administrace bez nutnosti 

p�enesení do informa�ního systému. Nevýhodou je však potenciální možnost vzniku 

chybovosti p�i generování �ísel faktur ze dvou míst, proto není tato funkce v e-shopu 

využita. 

4.4.  Strategie zavedení IS 

Na základ� rozhodnutí vedení firmy Supco s.r.o. se zrealizovala investice do 

nového informa�ního systému Pohoda E1 Premium, v�etn� dopl�kových služeb. 

Vzhledem k po�tu objednávek p�ed zavedením nového systému a vzhledem k pozici a 

vytíženosti p�vodního softwaru Buka Software ve firm� se zvolila nárazová strategie 

zavedení nového systému. Z �asového hlediska je tento typ zavedení nového systému 

pom�rn� rychlý, i když z ur�itého pohledu riskantní. Na základ� vzájemné dohody 

s firmou Supco s.r.o. lze tolerovat výskyt menších chyb v e-shopech po zavedení 

nového systému a nalezení t�chto chyb a nedostatk� se v prvním m�síci po zavedení i 

p�edpokládá. Po nárazovém zavedení nového systému se p�edpokládá pomalejší 

vy�izování objednávek. 

4.5.  Vlastnosti a p�edpoklady e-shopu 

 E-shopy jsou rozd�leny na maloobchod a velkoobchod, kde je možné 

nakupovat pouze po schválené registraci administrátorem. Díky tomu, že jsou oba e-

shopy napojeny na spole�nou databázi, je možné spravovat oba e-shopy p�ímo z jedné 

administrace, kde je k dispozici možnost p�epnutí na maloobchod / velkoobchod. Tato 

možnost tak urychluje veškerou práci s daty a zárove� snižuje riziko chybovosti. 

K ob�ma internetovým obchod�m byla vytvo�ena grafika na míru se zachováním 

p�vodních firemních log, což bylo požadavkem firmy.  

Internetový marketing je zam��ený samoz�ejm� na maloobchodní e-shop 

toys4you.cz. Marketingem a zviditeln�ním e-shopu na serverech cenových srovnáva��

se zabývá vedení podniku. SEO optimalizace e-shopu, p�edevším off-page faktory, se 

buduje postupn� v pr�b�hu fungování e-shopu, jelikož zahrnuje i vzájemnou vým�nu 
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odkaz� s partnerskými weby p�edstavující b�h na dlouhou tra�. Sou�ástí 

marketingových nástroj� firmy Supco je i rozesílání newsletteru svým zákazník�m. Je 

nezbytné mít na pam�ti neustálé vylepšování a inovativní zm�ny, aby nez�stal e-shop 

pozadu oproti konkurenci. Spole�nost se práv� díky propojení s informa�ním systémem 

snaží maximáln� uspokojit pot�eby svých zákazník�, kdy nabízí na svých e-shopech 

pouze zboží, které je skladem. Zboží je k zákazník�m p�epravováno prost�ednictvím 

zásilkové služby PPL, do budoucna se jedná i se zásilkovou službou DPD a �eskou 

poštou. Pokud si zákazník objedná v e-shopu zboží do 15 hodin, doru�í se mu zboží 

hned následující den. Expedi�ní vozidlo od PPL dováží a odváží zboží každý pracovní 

den. 

 Data spojena s e-shopy jsou uložena a zabezpe�ena na kvalitních pronajatých 

serverech od spole�nosti Ignum s.r.o. Samoz�ejm� p�ístup do administrace e-shopu 

vyžaduje administrátorská práva, obdobn� je zabezpe�en uživatelskou autorizací p�ístup 

do klientské sekce. Z programátorského hlediska je e-shop zabezpe�en proti 

nejb�žn�jším hackerským praktikám – SQL injection, PHP injection, XSS útoky, apod. 

Jedná se o metody napadení, kdy dochází k narušení celistvosti e-shopu zneužitím 

programátorské chyby �i nedostatku. 

Nejd�ležit�jší vlastnosti e-shopu:

� Synchronizace skladových položek s IS a jejich pravidelná aktualizace 

� Export zákazník� a objednávek do IS 

� Rychlá správa objednávek a zboží v administraci e-shopu 

� Newsletter a správa zákazník�

� Informování zákazník� o stavu objednávky 

� Statistiky pro podporu marketingových rozhodnutí 

� Slevové kupóny 

� Komunikace se zákazníky (diskuze, dotazy na zboží) 

� Zobrazování zboží skladem, pravidelná aktualizace dostupnosti 

� Propojení se sociální sítí Facebook a Google Analytics 

� Nezávislé zálohování databáze 

� �ízení skladových zásob v administraci e-shopu 

� Affiliate provizní program pro obchodní partnery 
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P�edpoklady do budoucna:

� Implementace on-line platby kartou 

� On-line platební pen�ženka PayPal a Paysec 

� V�rnostní program na míru 

� Rozší�ení možnosti expedice o DPD a �eskou poštu 

� Rozší�ení platby o cizí m�ny 

� Propracovan�jší design a animované prvky 

� Expanze na zahrani�ní domény (.sk) 

� Pokro�ilá SEO optimalizace 

4.6. Ekonomické zhodnocení  

V této kapitole se zmíním o finan�ní náro�nosti investice do nového 

informa�ního systému a internetových obchod�. Po�ízení zcela nového IS má výrazný 

vliv na celý chod firmy Supco s.r.o. v mnoha ohledech. P�ínosy zrealizovaného �ešení 

jsou uvedeny níže. V prvních m�sících existence e-shop� vzrostly tržby spole�nosti a 

také se snížily náklady na administrativní práce. Z ekonomického hlediska p�edstavuje 

z�ízení nového IS efektivní dlouhodobou investici. Mezi níže uvedené p�ínosy jsou 

za�azeny kvalifikovatelné i kvantifikovatelné p�ínosy. 

Hlavní p�ínosy investice:

� zvýšení prodejnosti v e-shopech a zvýšení návšt�vnosti 

� p�edpoklad vyšší spokojenosti zákazník�

� vyšší konkurenceschopnost 

� zjednodušení komunikace ve firm�

� delegování pravomoci a odpov�dnosti 

� efektivní �ízení skladového hospodá�ství 

� data pro marketingové plánování 

� správa internetových obchod� efektivn� podporovaná IS 

� zdroj dat pro t�íd�ní, transformaci a následné rozhodování 

� zjednodušení, zrychlení administrativních �inností 

� zkvalitn�ní pé�e o zákazníky 
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� zdokonalení vnit�ních kontrolních mechanism�

� p�ehled o pohledávkách a závazcích 

� snížení chybovosti a ztrát 

� zajišt�ní jedine�nosti a zabezpe�ení dat 

� zp�ístupn�ní IS ú�etní ze sí�ové stanice 

� zjednodušení práce s IS 

� možnost školení pro nové zam�stnance 

� analýzy prodeje a vyhodnocování 

� soub�žná práce více uživatel�

� pokladní hardware – maloobchodní Kasa online 

Náklady na oba e-shopy:

Náklady na spušt�ní a provoz e-shop� �ástka

Vypracování grafického designu 5 000,00 K�

Programování e-shopu na míru 20 000,00 K�

Napojení e-shopu na IS 10 000,00 K�

Ro�ní poplatek za webhosting 7 900,00 K�

Ro�ní poplatek za domény 480,00 K�

Celkem 43 380,00 K�

������5
�9������+��:������

Náklady na IS Pohoda E1 Premium:

Náklady na po�ízení a provoz IS �ástka

Pohoda E1 Premium 27 580,00 K�

2x Pohoda Kasa Online 3 960,00 K�

Sí�ová licence NET5 27 580,00 K�

2x stanice pro Kasa Online 9 560,00 K�

Ro�ní udržovací poplatek 2 760,00 K�

Celkem bez DPH 71 440,00 K�

Celkem s DPH 85 728,00 K�

������	8
�9������+����� 4�  
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Záv�r�

Cílem této diplomové práce bylo posouzení stávajícího �ešení informa�ního 

systému ve vybrané spole�nosti a návrh na zm�ny. Inovace by m�la vést k zefektivn�ní 

práce s podnikovým informa�ním systémem a k výrazné podpo�e prodejních aktivit.  

Sou�ástí práce je analýza vnit�ního a vn�jšího okolí firmy a analýza st�žejního 

bodu této práce – informa�ního systému. Na základ� shrnutí analýz s využitím metody 

SWOT jsem zesumarizoval silné i slabé stránky, p�íležitosti a hrozby v této organizaci. 

Problematická �ást souvisela zejména se stávajícím �ešením informa�ního systému. 

Analyzovaný stávající informa�ní systém byl dle metody HOS 8, která byla použita pro 

zkoumání osmi oblastí IS, vyhodnocen jako nevyvážený a nevyhovující. P�edevším 

však vedení firmy klade d�raz na inovaci informa�ního systému, jelikož si je pln�

v�domo d�ležitosti této oblasti a p�íležitosti do budoucna. V sou�asné dob� je podle 

p�edm�tu podnikání dané firmy inovace vyložen� nutná. 

Vzhledem k široké nabídce dodavatel� IS byl návrh na výb�r vhodného 

informa�ního systému pom�rn� obtížný a rozhodovaly p�edevším detaily a subjektivní 

pocity vedení firmy z testovacího prost�edí IS. Mezi potenciální IS pat�ily Pohoda E1 

Premium, Money S3 Premium a IS Altus Vario. Na základ� výhod, nevýhod, možností 

a nedostatk� je navrhovaným �ešením nového IS Pohoda E1 Premium od spole�nosti 

Stormware s.r.o., která má i pobo�ku v Brn�. S návrhem IS je spjato i vytvo�ení dvou 

internetových obchod�, které jsou na IS napojeny. Na základ� vzájemné dohody 

s vedením firmy byl maloobchodní a velkoobchodní e-shop naprogramován a spušt�n. 

Sou�ástí implementace je automatizovaná synchronizace informa�ního systému s e-

shopy. 

Navrhované �ešení bylo schváleno a zrealizováno na základ� rozhodnutí vedení 

firmy. P�edpokládám, že informa�ní strategie podniku povede k dosažení globálních 

podnikových cíl� a informa�ní systém spole�n� s internetovými obchody budou 

základem úsp�chu firmy. Internetové obchody je možno shlédnout na adrese 

www.toys4you.cz, resp. www.supco.cz. 
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Seznam použitých zkratek 

APS (Advanced planning and scheduling) – vnitropodnikové plánování a �ízení výroby 

AJAX - technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací 

ASP – objektov� založený programovací jazyk 

B2C (Business to customers) - obchodní vztahy mezi obchodními spole�nostmi a 

koncovými zákazníky 

BI (Business Inteligence) - dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, 

bezpe�nostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení 

chování na trhu a obchodních souvislostech. 

C2C (Customers to customers) - vzájemné obchodní vztahy mezi koncovými zákazníky

CAD (Computer aided design) – software �i obor pro projektování a konstruování na 

po�íta�i 

CAM (Computer aided manufacturing) – software �i obor pro �ízení i automatizaci 

výroby 

CAP (Computer aided planning) - po�íta�em podporované plánování (konzultace s 

konstruktéry, sestavení plán� výroby, montáže, apod.) 

CRM (Customer relationship management) – proces shromaž	ování, zpracování a 

využití informací o zákaznících firmy. P�edstavuje proces pé�e o zákazníky a podporuje 

oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky 

CRON – systém umož�ující periodické spoušt�ní skript�

CSS (Cascading style sheets) - kaskádové styly pro definování pravidel vzhledu 

dokumentu 

DMS (Document management system) – systémy umož�ující efektivní práci s 

elektronickými dokumenty 

DOM (Document object model) - objektov� orientovaná reprezentace XML nebo 

HTML dokumentu 

ERP (Enterprice resource planning) – jádro informa�ního systému podniku 

p�edstavující provozní a transak�ní systémy 

FTP (File transfer protocol) - protokol pro p�enos soubor� mezi po�íta�i p�es 

po�íta�ovou sí�

GIS (Geographic information systém) - geografický informa�ní systém pracující 

s geografickými daty 
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HDD (Hard disc drive) – pevný disk po�íta�e pro trvalé uchování v�tšího množství dat 

HOS 8 – metoda pro hodnocení informa�ních systém� na základ� osmi zkoumaných 

oblastí 

HR (Human resources) – �ízení lidských zdroj�

ICT – informa�ní a komunika�ní technologie 

IS - informa�ní systém 

ISO – normy týkající se kvality 

IT – informa�ní technologie 

JIT (Just in time) – termín pro p�ístup k výrob�, který umož�uje podniku vyráb�t 

výrobky v ur�eném množství a ur�eném �ase dle požadavk� zákazníka 

LAN (Local area network) – lokální po�íta�ová sí�

MA – oblast zkoumání IS metodou HOS 8 – oblast management informa�ního systému 

MDA – typ architektury IS/IT

MIS (Management information system) – manažerský informa�ní systém, který 

zpracovává neset�íd�né údaje z databází dle požadavk� uživatele, za ú�elem zkvalitn�ní 

vedení organizace 

MO – ozna�ení pro maloobchod 

MRP II (Manufacturing resources planning II) - plánování výrobních zdroj�, oblast 

materiálového plánování 

MS-DOS - první opera�ní systém od firmy Microsoft ur�ený pro jednoduchou obsluhu 

MySQL - databázový systém 

OOP - objektov� orientované programování 

PC – osobní po�íta�

PDM (Product data management) – �ízení informací o produktech b�hem jejich celého 

životního cyklu 

PHP - skriptovací programovací jazyk 

PostreSQL – databázový server 

PPC – forma internetové reklamy, kdy se platí za proklik 

PR (Public relations) – nástroje a techniky pro budování a udržování vztah� s ve�ejností 

RAM – opera�ní pam�� po�íta�e 

SCM (Supply chain management) - �ízení dodavatelského logistického �et�zce 
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SEO (Search engine optimization) - optimalizace www stránek a e-shop� pro 

vyhledáva�e 

SOA – typ architektury IS/IT 

SSL (Secure sockets layer) – zabezpe�ená komunika�ní vrstva

SQL (Structured query language) - strukturovaný dotazovací jazyk pro práci s daty v 

rela�ních databázích 

SWOT – analýza firmy (silné stránky, slabé stránky, p�íležitosti a hrozby) 

TQM (Total quality management) – �ízení jakosti 

VO – ozna�ení pro velkoobchod 

WiFi – bezdrátové p�ipojení k internetu 

XHTML - rozši�itelný hypertextový zna�kovací jazyk 

XML - rozši�itelný zna�kovací jazyk 

XSS (Cross site scripting) – útoky hacker� na www stránky 
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