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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy a metodou jejich správného 

výběru. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, ERP 

systémů, jejich posouzení a výběr. Vlastní řešení představuje návrh informační strategie 

zkoumané firmy a provedení hrubého výběru nového firemního informačního systému. 

Nejdříve jsou pouţity analýzy současného systému a dále následuje vlastní řešení, které 

se skládá z posouzení informační strategie a výběru vyhovujícího informačního 

systému.  
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Abstract  

This master thesis is aimed at information systems and a correct method of their 

selection. The theoretical part introduces the dilemma within information systems, ERP 

systems, their examination and selection. Fisrtly there are some analyses of the existing 

system operating in company and after that follows own solution which consists of 

information strategy determination and the selection of convenient information system. 
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1 Úvod 

 

V dnešním světě se přikládá značná váha informacím. Kdo má ve správnou chvíli 

nejlepší informace a dokáţe jich dobře vyuţít, stává se leaderem v dané oblasti. Tyto 

informace samozřejmě potřebují mít nějaký svůj řád, aby se v nich dalo orientovat. 

V poslední době je svět velmi ovlivňován informačními a komunikačními 

technologiemi. V literatuře se můţeme dočíst, ţe ţijeme v době globalizované 

informační společnosti. Pro potřeby firem vznikly tzv. podnikové informační systémy, 

které si lze představit jako soubor informací nutných k fungování firmy. Tyto informace 

však musejí být jednoznačně pravdivé, efektivně utříděné a nesmí jich být nedostatek, 

ale ani přílišné mnoţství. Informace zásadně ovlivňují rozhodování v podniku a mohou 

působit pozitivně i negativně. Podnikové informační systémy tedy spravují tyto 

informace v podobě jejich sběru, uchování, přenos a v neposlední řadě prezentaci. 

Z historického hlediska se tyto systémy značně vyvíjejí, avšak jejich princip zůstává 

stejný z pohledu, kdy mají podniku pomoci při jeho základní funkci. Na druhou stranu 

během posledních let se tyto systémy hodně rozvíjejí a nabízí širokou škálu funkcí, 

které v minulosti nebyly standardem. Tyto funkce pomáhají v procesu podniku 

dosahovat lepších výsledků. 

Informační systémy se tedy vyskytují v mnoha podnicích. Díky rozvoji informačních 

technologii se staly více dostupnými a vzrostla jak jejich nabídka, tak i poptávka po 

nich. Od prosté koupě hotového univerzálního systému lze dojít aţ k úplné tvorbě 

systému na míru, který je sice nákladnější, ale pokud je správně zpracován jeho návrh, 

tak o to je pro potřeby podniku vhodnější. Tyto systémy podléhají neustálé inovaci, 

avšak platí zde zásada, ţe není nutné měnit celý systém kvůli jednomu malému 

vylepšení, zvlášť pokud nevíme, co by přesně tato změna přinesla. Pokud jiţ tedy 

bereme podnikové informační systémy jako samozřejmou součást, můţeme se dále 

zaměřit na hodnocení jejich efektivnosti a bezpečnosti. Výsledkem těchto analýz by 

mělo být definování takového systému, který bude přinášet podniku a jeho 

zaměstnancům výhody a uţitek. 
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2 Cíle práce a metody zpracování 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení stávajícího informačního systému 

podniku a následně určení variant řešení, kterými se dále bude ubírat. Nejdříve tedy 

bude provedena důsledná analýza, která ukáţe, v jakém stavu se nachází informační 

systém a bude také proveden průzkum v rámci podniku na zjištění spokojenosti se 

současným stavem. Budou také zaznamenány návrhy pracovníků na všech úrovních a 

diskutovány s vedením firmy, protoţe úprava popř. výběr nového systému by měl 

podléhat hlavně těmto poţadavkům. Tento průzkum bude proveden pomocí dotazníku 

k metodě HOS 8. Zhodnoceny budou veškeré části daného systému navzdory tomu, ţe 

se jedná o různé programy a jejich části mezi sebou nijak nekomunikují. V analýze 

hodlám zhodnotit informační systém v podniku pomocí analýzy HOS 8. Kdy tato 

analýza hodnotí oblasti hardwaru, softwaru, orgwaru, peoplewaru, datawaru, zákazníků, 

dodavatelů a managementu. Dále bude provedeno hodnocení efektivity stávajícího IS za 

pomocí online systému ZEFIS. Na základě provedených analýz budou stanoveny 

varianty řešení pro podnik. 

V práci budou vyuţity metody analýzy, dedukce a indukce a srovnávací metody. 

Uvedena bude také SWOT analýza. Výstupem práce by měl být komplexní a hlavně 

realizovatelný návrh změn informačního systému. 
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3 Teoretická východiska práce 

 

3.1 Role informací v podniku 

Informace je vnímána jako vědění-údaj, který lze předávat dále. Informaci můţeme 

měřit, přenášet a zpracovávat. V dnešní době je zapotřebí disponovat vhodnou 

informací ve správném čase. Tento poţadavek se zdá být velmi triviálním, avšak pokud 

je informací mnoho a nejsou řádně utříděné, dochází k moţnosti špatného rozhodnutí 

navzdory tomu, ţe poţadovaná informace je svým způsobem k dispozici. Dalším 

problémem můţe být špatné cílení toku informací, které jsou sice pravdivé a utříděné, 

ale nedostávají se do rukou lidí, kteří by je chtěli a uměli vyuţít. Ţádný manaţer by jistě 

nechtěl provádět důleţitá rozhodnutí v podniku, aniţ by měl k dispozici vhodná data, na 

základě kterých by mohl určit co moţná nejlepší postup. Zcela jistě si nelze myslet, ţe 

by systém zvládající výše popsané poţadavky nevyţadoval ţádné prostředky pro svůj 

chod. Na základní úrovni je potřebná minimálně pracovní síla, která by data smysluplně 

třídila. V době vyspělých informačních technologií si lze tuto sílu představit spíše jako 

obsluhu určitého softwaru a hardwaru, který zabezpečuje vše ostatní. Pokud vše funguje 

jak má, můţe tento systém začít přinášet konkurenční výhodu. Tu lze vidět například v 

podobě zlepšení konečné nabídky zákazníkovi, zvýšení objemu obratu nebo dosahovat 

lepších výsledků v rámci dodavatelsko-odběratelských vtahů apod.  

 

3.2 Globalizační trendy 

Globalizace zahrnuje různé změny, které vedou k větší propojenosti politických, 

ekonomických, kulturních i sportovních událostí na globální úrovni. “Skončila již doba, 

kdy rozhodování výrazně ulehčovaly vysledované trendy a určité opakující se jevy ve 

společnosti (např. hospodářské nebo technologické cykly). Mnohé nasvědčuje tomu, že 

snad ještě nikdy dříve se svět neměnil před očima jedné generace takovým tempem a 

způsobem, jak tomu bylo v závěru 20. století. Globalizace může být na jedné straně 

příležitostí k dalšímu růstu, ale zároveň i hrozbou hraničící s udržením vhodných 
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podmínek pro život na zemi. Tato širší tématika je plně relevantní s podnikovými IS, 

protože nelze opomenout, že i vlastní oblast informačních a komunikačních technologií 

(ICT) je v současnosti závislá na celé řadě klíčových prvků používaných mimo jiné 

například v bateriích pro chod notebooků nebo mobilních telefonů, přičemž ani zásoby 

těchto prvků nejsou na Zemi bezlimitní. “. (2)  

 

3.3 Co je informační systém? 

Informační systém lze chápat jako vazby mezi prvky (v tomto systému) a vazby 

s okolím, kdy realizace je myšlena předáváním dat a informací. Součástí tohoto systému 

jsou lidé, technologické prostředky a metody, které zajišťují operace s daty. Obecně 

můţeme jakýkoliv systém chápat jako účelově definovanou mnoţinu prvků a vazeb 

mezi nimi. Systém má za úkol vymezit určitou část reality (např. výroba v podniku). (3)  

3.4 Informační strategie   

Informační strategie je vnímána jako dlouhodobý plán činností, zaměřený na dosaţení 

cíle. V případě informační strategie se jedná o vhodné určení činností a principů, které 

budou vymezovat fungování IS/IT. Pokud informační strategie podniku neexistuje, je 

zde velká pravděpodobnost nesprávné alokace zdrojů a z toho vyplývající celková 

neefektivita. Činnosti a principy definují soustavu cílů a způsob jejich dosaţení.  

Cílem informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na 

otázky jak pomocí IS/IT: 

 zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

 podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu, 

 vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. (15) 

 

Definování procesu informační strategie podniku s sebou nese jistá úskalí. Na jedné 

straně jsou to lidé, kteří pracují jako informatici ve společnosti a danému problému 

rozumí do té míry, ţe jsou schopni navrhnout téměř bezchybné technické řešení. Na 

druhé straně toto řešení však nemusí přímo vyhovovat managementu podniku. Řešení 
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navrhnuté odborníky na informatiku s sebou můţe nést rizika, ţe tato koncepce bude 

zaměřena pouze na zajištění odpovídajícího hardwaru a softwaru. Tyto sloţky jsou sice 

velmi důleţité a jejich správný výběr hraje důleţitou roli, ale není to kompletní řešení 

informační strategie. Managementu podniku aţ tak přímo nezáleţí na výběru hardwaru 

a softwaru, chtějí většinou, aby jednoduše fungovaly funkční komponenty pro analýzu 

procesů s podporou IS/IT. Zavádění informačního systému by se tedy mělo řešit 

komplexně, kdy se systematicky určí kroky pro dosaţení poţadovaného výsledku 

včetně vytvoření potřebné informační infrastruktury. 

„Úroveň infrastruktury je dána úrovní jejích jednotlivých komponent, přičemž je 

samozřejmě žádoucí, aby všechny komponenty infrastruktury byly na odpovídající a 

vyrovnané úrovni. Ke komponentům  infrastruktury patří: 

 dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a 

komunikačních prostředků (hardware), 

 vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní 

software),  

 správné datové zdroje (dataware),  

 dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware),  

 adekvátní organizační uspořádání kompatibilní s informačními systémy a 

se systémem ržízení podniku (orgware).“ (15) 

3.5 Historický vývoj IS 

V současnosti si lze informační systém představit stěţí jinak, neţ jako systém zaloţený 

na určitém hardwaru, softwaru a jejich obsluze. Dříve však byl za informační systém 

povaţován i plán, podle kterého se například stavěla různá obydlí. Tento plán v sobě 

měl totiţ uloţeny informace, které z něj bylo moţno extrahovat a následně je zase 

pouţít. Ve zjednodušené formě přeţívají tyto systémy dodnes v podobě papírových 

diářů, které stále vlastní mnoho lidí, i kdyţ jsou v posledních letech mohutně 

vytlačovány diáři elektronickými. 

Teprve kolem roku 1960 se začaly prosazovat systémy počítačové – konkrétně sálové 

počítače, které by však svým výkonem dnes nemohly konkurovat ani levným mobilním 
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telefonům. Jejich pevné disky (v té době nesmírně drahé) měly kapacitu cca 10MB, coţ 

dnes odpovídá asi dvěma digitálním fotografiím.  

Období v letech 1990-2000 bylo charakteristické systémy CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), tedy systémy zaměřenými na výrobu. Toto období je vyznačováno 

decentralizací, kdy se data z centrálního systému přesunují na jednotlivé osobní 

počítače. 

V posledních deseti letech dochází k propojování informačních systému do většiny částí 

firmy a procesů. Oproti minulému období dochází k přenášení důleţitých dat do 

datových center. Ve velkém jsou pouţívány servery (databázové, aplikační, tiskové). 

Do budoucna lze očekávat další centralizaci, kdy bude moţné z přístupového bodu 

(osobního PC s připojením k internetu) pracovat téměř bez omezení. Tato technologie 

se nazývá cloud computing, kdy uţivatel má přístup ke svým datům a aplikacím 

například pomocí webového prohlíţeče. Dále se dle mého bude zjednodušovat obsluha 

počítačů a důraz bude kladen na intuitivní ovládání. Mnoho firem se bude snaţit 

prorazit na tomto trhu, avšak podaří se to jen těm, jejichţ standardy přijmou za své i 

ostatní výrobci. 

3.6 Podnikové informační systémy 

Na podnikové informační systémy můţeme pohlíţet také z více různých hledisek, např. 

z hlediska architektury, proces, řízení podniku či výroby a odbytu. 
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3.6.1 IS z pohledu architektur  

 

 

Obrázek 1: Informační systému z pohledu architektur (12) 

 

„Globální architektura je základním schématem, ideou informačního systému. Tvoří ji 

jednotlivé stavební bloky, které představují skupiny aplikací včetně jejich datových 

základen a technického vybavení. Dílčí architektury se pak zaměřují na podrobnější 

návrhy IS podle různých hledisek – můžeme zde nalézt analogii s plány rozvodu vody, 

elektřiny a plynu v plánu domu. 

Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny funkcí 

postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice probíhá až k dílčím 

elementárním funkcím. 

Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů v podniku se 

zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou plánovanými reakcemi 

na události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury je připravit co 

nejefektivnější reakce podniku na externí události. 

Technická architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a komunikační 

techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, serverů, počtu 

koncových uživatelských počítačů a dalších zařízení. 
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V technologické architektuře určujeme způsob zpracování jednotlivých aplikací v těsné 

návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou architekturu. 

Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu 

vycházíme z definice jednotlivých objektů a jejich položek, a vzájemných vazeb mezi 

nimi. Zvolíme vhodný datový model, přičemž v současnosti patří jednoznačně 

k nejrozšířenějším relační model. Výsledkem datové architektury je schéma všech 

databází a jejich vět, například v podobě entito-relačního diagramu společně s 

tabulkami struktur vět. V dnešní době představuje databázovou implementaci. 

Programová (softwarová) architektura určuje, z jakých programů, programových 

komponent se bude výsledný informační systém skládat a jaké vazby budou mezi nimi 

existovat. 

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho komunikace s 

okolím. 

Řídící architektura definuje pravidla fungování systému, standardy, organizaci služeb 

uživatelů. Do této architektury lze také zahrnout organizační strukturu a pravidla 

fungování systému.“(12) 

3.6.2 IS z pohledu úrovně řízení  

 

 

Obrázek 2: Informační systémy z pohledu úrovně řízení (12) 
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„Z hlediska vedení podniku platí, že pro jednotlivé řídicí vrstvy je třeba různých 

informací, přičemž podle klasické řídící pyramidy je největší množství informací třeba 

na nejnižší, operativní úrovni řízení, zatímco nejvyšší, strategické řízení hojně využívá 

především externích informací z okolí podniku a vysoce agregovaných informací zevnitř 

podniku.“ (12) 

3.6.3 IS z pohledu výroby a odbytu  

 

 

Obrázek 3: Informační systém, rozšířený model ERP (12) 

 

MIS (Management Information Systems) - manaţerská nadstavba  

SCM (Supply Chain Management) - řízení dodavatelského řetězce 

ERP (Enterprise Ressource Planning) - jádro IS podniku  

CRM (Customer Relationshim Management) – řízení vztahu se zákazníky (12) 

3.6.4 Technologický model IS  

 

Tento pohled lze znázornit pomocí vrstev, které na sebe navazují. Základ tvoří 

hardware, na který je dále navázán operační systém. Zejména u hardwaru je nutné dbát 

na smysluplný výběr, aby tato část, která nejvíce zastarává, byla schopna bez problémů 

obsluhovat další dílčí části. Operační systém je zvolen s ohledem na výběr dalších 

komponent.  Na tomto standardním systému (hardware a software) běţí databázový 

systém zajišťující datovou podporu pro aplikační software, jenţ celý tento pohled 

završuje. Existují i aplikace, které nejsou vázány operačním systémem 

(multiplatformní) a to zjednodušuje jejich přenositelnost. (2) 
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Obrázek 4: Technologický model podnikového informačního systému (2) 

 

3.6.5 Procesní pohled na IS  

 

Jedním z důvodů potřeby procesního pohledu na IS byly neuspokojivé výsledky 

projektů zaváděných v osmdesátých a devadesátých letech. Tyto projekty přinesly 

pouze zlepšení na straně skladovacích zásob a zkracování průběţné doby výroby. Tento 

výsledek však nemůţeme vnímat jako plné vyuţití potenciálu zaváděných systémů. 

Vzniklou disproporcí se začali zabývat analytici a následně zjistili, ţe je nutné upustit 

od zaběhnutého funkčního pojetí a navrhli strukturu procesní organizace.  

 

 

Obrázek 5: Základní struktura procesního modelu s uvedením vzájemných vazeb (4) 
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3.7 ERP systémy 

Za ERP (Enterprise Resource Planning) jsou povaţovány aplikace, které představují 

softwarová řešení uţívaná k řízení podnikových dat a pomáhající plánovat oblasti 

výroby, financí a řízení projektů. Systém ERP můţe však být chápán i jako hotový 

software, který podniku umoţňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové 

procesy. (2)  ERP je tedy aplikací pro pokrytí základních podnikových potřeb. 

 

 

Obrázek 6: ERP systém (19) 

3.7.1 Historie  

 

Historie ERP systémů spadá do šedesátých let minulého století a je bezprostředně 

spjatá s materiálovým plánováním výroby, dnes označovaným MRP I – Material 

Requirements Planning. U jejího zrodu stál Čechoameričan Dr. Joseph Orlicky, 

pracovník IBM, který tuto teorii představil poprvé roce 1960 a to na základě studia 

výrobních programů japonské Toyoty. O dvě dekády později, v roce 1981, tuto teorii 
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rozšířil Oliver Wight na tzv. MRP II, neboli Manufacturing Resource Planning tím, že jí 

zasadil ještě hlouběji do výrobního procesu a integroval jí s činnostmi celého podniku. 

Na úsvitu prvních podnikových aplikací stály americké společnosti M & D (Mc 

Cormack & Dodge)a MSA (Management Science America). Robustní a těžkopádné 

aplikace sestávaly zejména z účetních – ne logistických modulů, a běžely na IBM 

střediskových počítačích. O jejich chod se staraly celé týmy programátorů. Firma M & 

D, která vytvořila první podnikovou aplikaci pracující v reálném čase byla později 

prodána společnosti Dun & Bradstreet Software. 

Největší dodavatelé dnešních ERP systémů vznikaly v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století. V roce 1972 zakládá pět pracovníků IBM z německého 

Mainnheimu společnost SAP (Systemanalyse und Programmenentwicklung), o tři roky 

později bratři Lawsonové spolu s Johnem Cerullo ve svém bytě v Minneapollis zase 

Lawson Associates. V roce 1977 zakládá Larry Ellison Oracle Corporation a pánové 

Jack Thompson, Dan Gregory a Ed McVaney zase formují JD Edwards. Rok na to Jan 

Baan zakládá konzultační firmu FMBB pro poskytování finančních a administrativních 

služeb, kde provádí finanční výpočty pro své klienty na programovatelném kalkulátoru. 

Dave Duffield a Ken Morris založili Peoplesoft v Kalifornii v roce 1987. 

V polovině devadesátých let byla softwarovým ERP balíkům hojně vyčítána přílišná 

orientace směrem do firmy a jejich absolutní slepota směrem ven. To bylo podnětem pro 

vývoj prvních CRM systémů, které se začali fokusovat na tržní dění kolem podniku. 

Zejména na zákazníky a obchodní partnery z pohledu plánování příštích prodejů, 

servisních a marketingových aktivit. 

Důležitým milníkem ve vývoji ERP byly roky 2000 a 2005, kdy dochází k silné 

konsolidaci světových dodavatelů. Nejprve PeopleSoft spolkl JD Edwards, aby byl 

vzápětí sám pohlcen Oraclem, který se záhy ještě posilnil Siebelem v oblasti CRM. 

Microsoft v tomto období rovněž vstupuje do ERP arény a rozšiřuje své portfolio o 

systémy Great Plains, Axapta a Navision, dnes Microsoft Dynamics. Velmi nenápadné 

manévry v oblasti podnikových aplikací provedla i společnost Infor, která v tomto 

období převzala Baan, Mapics, Epiphany a další dodavatele. 

Vzápětí došlo k dalšímu významnému předělu, kdy se dodavatelé ERP vybavily 

prvotřídními řešeními z řad špičkových výrobců Business Intelligence. SAP sáhl po 

Business Objects, Oracle po Hyperionu a IBM po Cognosu. Tím získaly ERP systémy na 
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mnohem větší atraktivnosti pro vrcholové řízení firem zabývající se strategickým 

rozvojem a možností variantních predikcí. 

Hovoříme o trhu, kde se momentálně utrácí přibližně 40 miliard dolarů ročně plus 

poplatky za další doplňkové služby. (1) 

3.7.2 Vymezení ERP systémů 

Podle Sodomky (20) je ERP systém vymezen těmito základními vlastnostmi:  

 automatizace a integrace klíčových podnikových procesů,  

 sdílení dat, postupů a jejich standardizace v celém podniku,  

 vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase,  

 schopnost zpracovávat historická data,  

 celostní přístup k prosazování ERP koncepce.  

 

Z funkčního hlediska jsou na ERP systémy kladeny poţadavky na výkonnost,  

spolehlivost a bezpečnost. 

 

Systémy ERP se v nejzákladnějším dělení liší rozsahem schopností pokrýt všechny  

uvedené interní procesy, tedy výrobu, logistiku, personalistiku a finance, viz výše:  

 

 All-in-One systémy jsou takové, které pokrývají všechny čtyři typy procesů.  

Do této kategorie patří také některá ERP řešení, která nemají přímo  

zpracovanou funkcionalitu personalistiky – jsou doplněny o specializovaný  

software od např. firem Nugget, Kvasar, apod. Typickými reprezentanty jsou  

SAP Business Suite, Oracle E-Business Suite, Helios Green, Microsoft  

Dynamics NAV, atd. (20) 

 Kategorie Best-of-Breed kategorie zahrnuje systémy, jeţ jsou samostatně  

nasazovány na některou oblast a v ní vynikají špičkovou funkcionalitou.  

Mezi představitele patří personalistický software Vema. (20) 

 Lite ERP systémy jsou specifickými produkty zejména pro SME, mají  

zpravidla omezenou funkčnost, rychlou implementaci a niţší cenu.  

Patří mezi ně SAP Business One, Helios Orange, apod. (20) 
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Graf 1: ERP systémy v malých organizacích v ČR na konci roku 2007 (21) 

 

V malých firmách dominují kromě systémů Helios, také řešení ABRA (především G2 a 

G3). ABRA G2 je přitom do odhadů započítávána až od letošního roku. Dodavatel totiž 

doplnil funkcionalitu tohoto řešení (především ve výrobě) natolik, že jsme jej mohli nově 

klasifikovat jako ERP systém. Dalšími řešeními prosazujícími se v malých firmách jsou 

Altus Vario a systémy třídy Byznys, které konkurují především nízkou cenou, a to i vůči 

ostatním tuzemským výrobcům. Aplikace Byznys mají na rozdíl od Altus Vario širší 

záběr, prosazují se také ve středně velkých a velkých organizacích. Za zmínku stojí uvést 

dlouhodobý významný tržní podíl ERP systému Orsoft, který v posledních letech jeho 

výrobce úžeji zaměřil na některé vybrané vertikály (těstárny, mlýny, pekárny atd.) a 

meziročně tak získává jen minimum nových klientů. (21) 

3.7.3 Kam se ubírají ERP systémy  

Mezi nejvýraznější trendy v rozvoji ERP systémů patří SOA (service-oriented 

architecture / architektura orientovaná na sluţbu) a SaaS (Software as a Service / 

software jako sluţba). Zejména malé firmy si nemohou dovolit vlastní systém a ne 

kaţdá firma má kapacitu starat se o něj. Další novinkou je moţnost propojení ERP 

systémů a mobilních sítí. K tomuto vede potřeba rychle rozhodovat a mít informace 

vţdy a všude k dispozici.  
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3.8 CRM - Customer relationship management 

Řízení vztahu se zákazníky je dalším z důleţitých počinů, který lze obsluhovat pomocí 

programového vybavení. Jde o zpracování a další vyuţití informací o zákaznících. 

Tento systém dokáţe predikovat chování zákazníků na základě minulých potřeb a 

nákupů a díky tomuto systému lze efektivněji vynakládat úsilí v úseku zajišťování zboţí 

pro tyto klienty. Tyto systémy se s postupem času staly více dostupné i pro menší a 

střední firmy, protoţe těchto systémů výrazně přibylo a tím se dostavila větší 

konkurence. Jde o modulární systém, kdy jednotlivé moduly jdou získat bez nutnosti 

vlastnit všechny ostatní. 

Přehled moţných modulů: 

 docházka, 

 reporty, 

 kontakty, 

 společnosti (tj. obchodní partneři), 

 mzdy, 

 znalosti, 

 marketing a další. 

3.9 Efektivnost IS 

Na problém efektivnosti se lze dívat více způsoby, protoţe existuje více pohledů. 

Obecně můţeme problematiku hodnocení efektivnosti IS/IT do značné míry vymezit 

otázkou nejen potřeb a jejich efektivního uspokojováním ale také otázkou očekávání, 

kterou mají lidé, jakoţto koneční hodnotitelé a příjemci uţitku. (Molnár) Schéma uţitku 

je uvedeno na následujícím obrázku: 
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Obrázek 7: Model užitku (15) 

 

3.9.1 Výdaje na IS  

Výdaje na provoz informačního systému můţeme rozdělit do následujících kategorií: 

 náklady na hardware, 

 náklady na programové vybavení, 

 náklady na obsluhu. 

Všechny tři tyto kategorie spolu úzce souvisí a měly by se nakupovat jako celek. Často 

se stává, ţe firmy nakupují tyto součásti zvlášť a proto vznikají problémy a nesoulad. 

Hardwarové vybavení obecně stárne více, neţ je tomu u softwarového vybavení. 

Počítače a hardware nutný k provozu informačního systému by měl být navrţen tak, aby 

implementovaný informační systém v něm měl oporu a aby jiţ na počátku nedocházelo 

k tomu, ţe by hardwarové vybavení IS zpomalovalo. Vhodné je také vloţit úsilí do 

struktury jednotlivých komponent v rámci jejich budoucího jednoduchého upgradu, kdy 

je třeba počáteční investice o pár procent vyšší, ale v budoucnu umoţní např. 

jednoduché vylepšení pomocí rozšíření paměti počítače/serveru. 

Programové vybavení je velmi důleţité a náklady na jeho pořízení by neměly podléhat 

zbytečnému šetření. Je totiţ moţné, ţe v případě dobře padnoucího systému jej bude 
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firma vyuţívat několik let a proto není moudré se vyhýbat systémům, jejichţ funkčnost 

je velmi dobrá, ale které firmu vyjdou dráţ.  

Obsluhou informačního systému je myšlena podpora v případě výskytu problému. 

Problém můţe zasahovat jak do oblasti softwaru, tak i do hardwarového vybavení. Tato 

sluţba obsluhy můţe být pořizována externí firmou, nebo u větších firem bývá přímo 

pracovník, který má tuto oblast na starost.  

Z výše zmíněných bodů vyplývá, ţe na informačním systému firmy by se nemělo šetřit, 

protoţe tyto uspořené prostředky bývají často mnohem niţší neţ ty, které je firma 

následně investovat do nutných vylepšení v dalších letech, které by s nákupem draţšího 

a lepšího systému na počátku vůbec nevznikly. 

 

3.9.2 Přínosy IS 

Očekávaný uţitek ze zavedení informačního systému můţeme definovat pro různé 

kategorie subjektů: 

 majitel očekává, ţe zavedení nového systému bude mít vliv na efektivitu práce, 

ale hlavně ţe bude přinášet trvalé zhodnocování majetku, který do podniku 

vloţil, 

 manaţerům by tento systém měl přinést moţnost úspěšného řízení podniku na 

základě dat a analýz, které tento systém bude vykazovat. Díky těmto analýzám 

by měli efektivněji nakládat se zdroji podniku a vyvarovat se případných 

špatných rozhodnutí na základě nespolehlivých informací, které měli doposud 

bez fungujícího systému, 

 zaměstnanci očekávají, ţe jim nový systém umoţní zbavit se nepopulárních a 

opakujících se úkolů, které je moţno řešit tímto systémem a také doufají v 

celkové zlepšení pracovního prostředí a větší sounáleţitost s podnikem 

 zákazník by v konečném důsledku měl dostat produkt či sluţbu s vyšší přidanou 

hodnotou za přijatelnou cenu.  
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3.10 Implementace IS 

3.10.1 Varianty zavádění IS  

 

Informační systémy ve firmách mají hodně podob a způsobů uţití. Někde se pouţívá 

software, který je velmi dobře naprogramován a který firmě vyhovuje, někde je zaveden 

systém, o jehoţ funkčnosti lze hodně pochybovat a nakonec jsou tu nové firmy, které 

potřebují systém teprve zavést.   

3.10.2 Inovace 

Inovace stávajícího systému přichází na řadu, kdyţ se u stávajícího systému s postupem 

času zjistí, ţe by byla dobrá další funkce, která by tento výborně fungující celek 

rozšířila. Dobře fungující systém je důleţitým faktorem pro další inovaci systému. 

Pokud by bylo zjištěno, ţe stávající systém nevyhovuje z více hledisek, bylo by lepší 

pořídit systém nový.  

Výhody inovace: 

 niţší cena oproti novému systému, 

 nebývá nutnost změny hardwarového a softwarového vybavení, 

 znalost systému zaměstnanci, 

 neměnnost celkové funkčnosti systému, 

 u podporovaného systému s moduly moţnost přechodu na vyšší verzi 

s poţadovanými funkcemi. 

Nevýhody inovace: 

 staré chyby se neodstraní, 

 poţadované vylepšení můţe být nerealizovatelné, 

 starý systém bez podpory nelze jednoduše vylepšit. 

3.10.3 Nový systém 

Nový systém je navrhován v případě, ţe starý je v neodpovídajícím stavu a nelze jej 

efektivně inovovat. Nově vzniklé firmy musejí tyto systémy pořídit, protoţe vyuţití 

systému od jiné firmy by bylo pravděpodobně značně nelehké aţ nerealizovatelné.  

Výhody nového systému: 
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 moţnost výběru z velkého mnoţství nabízených systémů, 

 výběr modulů, které firma vyuţije, 

 kompletní řešení včetně podpory, školení a zavedení systému. 

Nevýhody nového systému: 

 vysoké počáteční náklady, 

 nedá se odhadnout potřeba dalšího upgradu a jeho cena, 

 jakmile je systém zaveden, nelze jednoduše přejít na jiný, 

 horší podpora po uplynutí delšího časového úseku. 

3.10.4 SaaS 

Software as a Service, tedy systém jako sluţba je znám od roku 1999. Teprve však 

v nedávné době díky rozvoji rychlosti internetu tato sluţba nabývá na významu. 

S přenosovými rychlostmi, které byly standardní před deseti lety, se nemohl tento 

koncept nijak zvlášť vyvíjet. Dnešní hardwarové a softwarové vybavení je však jiţ na 

takové úrovni, ţe nic nebrání širokému nástupu těchto technologií.  

Výhody SaaS: 

 velmi nízké počáteční náklady, 

 struktura a výše nákladů je známá/neměnná, 

 přechod k jinému dodavateli bez zbytečných nákladů, 

 součástí bývá průběţné vylepšování systému a podpora, 

 lepší uzpůsobení dané firmě. 

Nevýhody SaaS: 

 nutnost stálého připojení k internetu, 

 moţnost výpadku kvůli poskytovateli, 

 oproti určitému krabicovému systému můţe vyjít dráţ. 

Pro dodavatele těchto systému je zde jistota stálých měsíčních příjmů, coţ u 

krabicového systému není. Pokud je systém vhodně nastaven, vede k jednoduchému 

udrţení zákazníků a je zde také moţnost pruţného licencování těchto sluţeb. 
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3.11 Bezpečnost systémů 

Nejdříve je potřeba ujasnit si, jaký názor chceme brát jako ten „správný“. Někdo 

prohlašuje, ţe kaţdá informace patří všem a ţe tedy není potřeba za ně jakkoliv platit. 

V civilizovaném světě se však ctí názor, ţe informace je soukromým vlastnictvím (ne 

všechny samozřejmě) a kaţdý nemá právo ji bez souhlasu vlastníka této informace chtít 

či uţívat. Pokud budeme informace brát tak, ţe jim přiřadíme hodnotu dle toho, jak je 

pro podnik cenná, dostáváme se k poměrně vábivým číslům. Bohuţel tyto informace 

přitahují pozornost ostatních a firma musí být zabezpečena, aby nedocházelo ke 

krádeţím informací. Je proto ţádoucí vyvarovat se zranitelným místům v systému, přes 

které by mohl eventuálně vést útok k získání těchto dat. Návrh podnikového 

informačního systému by měl vţdy obsahovat definici bezpečnostní politiky. Jejím 

úkolem je poskytnout základny k prosazení bezpečnosti při návrhu a implementaci 

důvěryhodného systému. Ruku v ruce s bezpečnostní politikou jde analýza rizik, kdy 

zkoumáme, jaký dopad by způsobila uskutečněná hrozba. Je nanejvýš vhodné podrobit 

systém penetračnímu testu ke zjištění jeho zabezpečenosti. Celkově je bezpečnost 

systémů občas brána na lehkou váhu a management mnoha podniků vůbec nedomýšlí, 

co by mohla ztráta kritických dat způsobit. 

3.12 Analýza HOS 8 

Tato metoda je vyvíjena na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT v Brně. 

Poskytuje ucelený pohled na informační systém podniku, který je realizován na základě 

osmi oblastí uvedených v následující tabulce: (12) 



 31 

 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

Tabulka 1: Oblasti hodnocení HOS 8 (12) 

 

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

spolehlivosti, bezpečnosti, 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 informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy. 

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání 

jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či 

míru jejich schopností. 

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl 

hodnotit množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, ale to, jakým 

způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována. 

CU – customers – (v překladu zákazníci), předmětem zkoumání této oblasti je, co má 

informační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to být 

zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze 

zkoumaného informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 
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zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku (tím prohlášením však 

není zpochybněn význam zkoumání spokojenosti zákazníků). 

SU – suppliers – (v překladu dodavatelé), předmětem zkoumání této oblasti je, co 

informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou 

být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a 

informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat 

spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení 

informačního systému vzhledem k dodavatelům. 

MA – management IS - tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 

k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat 

v této oblasti znalosti managementu IS.“ (12) 

Pro určení zmíněných oblastí, zkoumaných touto metodou, bylo nutné nalézt kritéria 

(formulovaná do kontrolních otázek), pomocí kterých se následně identifikuje stav dané 

oblasti informačního systému.  
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4 Analýza problému a současné situace  
 

4.1 Představení firmy 

Na úvod bych zmínil, ţe hodnocen bude systém, který funguje v rámci trojice firem, 

které však mají jednoho majitele a které dle všeho jako jedna firma fungují, pouze jsou 

rozděleny na tři dílčí společnosti s ručením omezeným. Jedná se o Fe MARKET, s.r.o., 

Fe MARKET - recycling, s.r.o. a Fe MARKET - EXPORT, s.r.o. Dále v textu bude jiţ 

vţdy pouţito jen označení FeMarket z důvodu přehlednosti. 

„Společnost Fe MARKET je jednou z nejdéle působících společností zabývajících se 

zpracováním železného odpadu a barevných kovů. Její historie sahá až do roku 1990, 

kdy vznikla veřejná obchodní společnost Fe MARKET, která se později transformovala 

na společnost s ručením omezeným a jako taková funguje dodnes. Jedná se o ryze 

českou firmu, jejímž vlastníkem a zakladatelem je Ing. Josef Pavlíček. Ze začátku se 

firma věnovala zpracování kovového odpadu do stavu vhodného pro hutní zpracování. 

Postupem času se aktivity firmy rozšířily i o likvidaci technologických zařízení a vlastní 

autodopravu. Díky kvalitní práci týmu zkušených pracovníků, vhodně zvolené obchodní 

strategii a maximálnímu využívání vlastních zdrojů firma začala budovat vlastní síť 

sběren kovového odpadu, která dnes čítá již přes 20 míst pokrývajících převážnou část 

Střední Moravy. V návaznosti na velmi kvalitní probírku materiálu bylo dalším krokem 

v rozvoji firmy otevření slévárny hliníku, kde se zpracovává především vlastní odpad. 

Základní strategií společnosti je kvalita vykonané práce, pracovitý a schopný 

management a dobré jméno, které tento záměr a cíle zabezpečují. Rostoucím náročným 

požadavkům dodavatelů i odběratelů se společnost přizpůsobuje investicemi do 

nejnovějších technologií a zaměstnáváním vysoce kvalifikovaných pracovníků 

s bohatými zkušenostmi. Moderní přístroje na analýzu materiálu umožňují rychlé a 

kvalitní zhodnocení daného materiálu, stanovení pro zákazníka nejvýhodnější ceny a 

zaručují vysokou kvalitu produktů. Špičkovou kvalitu produktů a služeb zaručuje 

nejenom dlouholetá tradice a zkušenost v oboru a profesionální přístup, ale i 

certifikovaný systém kvality ISO 9001:2001. Stejně významnou součástí činnosti jako 

hospodářský výsledek nebo péče o zaměstnance je i ochrana životního prostředí. 
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Společnost Fe MARKET vždy pracovala s maximálním ohledem na životní prostředí a 

v plné míře splňuje závazky a povinnosti vyplývající z platných ekologických předpisů. 

Předností společnosti je komplexnost služeb a všestranné záruky, které jsou poskytovány 

po celou dobu spolupráce.“ (18) 

4.1.1 Organizační struktura firmy  

Ve firmě jsou dva hlavní závody a to slévárna Napajedla a závod na zpracování 

kovového odpadu Ostrata. Dále jsou provozovány jednotlivé sběrny kovového odpadu. 

Vedoucím a majitelem firmy je pan Ing. Josef Pavlíček, který má na starosti provoz 

v Ostratě. Do vedení společnosti spadá paní Erika Pavlíčková, která vede slévárnu 

v Napajedlích. Obchodní oddělení má na starosti Ing. Martin Tomaštík, o ekonomický 

úsek se stará Jitka Svačinová a konečně dopravní dispečink zabezpečuje pan Josef 

Ţiţka. 

4.1.2 Současná situace 

Posouzení informačního systému firmy proběhne na základě porovnání tohoto systému 

s konkurencí na základě systému ZEFIS, který je vyvíjen na Fakultě podnikatelské VUT 

v Brně. Pomocí tohoto systému budou zkoumány následující oblasti: (13) 

 

 váš informační systém, 

 vaši zaměstnanci, 

 úroveň podpory, 

 úroveň řízení, 

 efektivnost informačního systému, 

 bezpečnost informačního systému, 

 chápání informačních systémů jako sluţby. 

Pomocí systému ZEFIS bude také provedena analýza metodou HOS8, která zkoumá 

následující oblasti: (14) 

 hardware, 

 software, 

 orgware, 

 peopleware, 
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 dataware, 

 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 management. 

Výsledky obou těchto metod budou náleţitě popsány a konfrontovány se získanými 

informacemi ze zkoumané společnosti. Výsledky těchto analýz budou brány v úvahu při 

návrhu řešení. 

4.1.3 SWOT analýza firmy  

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

know how v oboru neprovázaný IS 

zavedená síť provozoven velmi nízká bezpečnost IS 

diverzifikace surovin 

nedostatečná informovanost ve 

firmě 

stálí dodavatelé kumulace funkcí pracovníků 

nízké náklady na zaměstnance nejasný systém odpovědnosti 

 

špatná predikce dopravy v rámci 

firmy 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

zvýšení efektivity pomocí IS vstup konkurence s lepší cenou 

zajištění bezpečnosti IS a dat ztráta firemních dat 

rozšíření sítě provozoven na západ 

ČR závislost na jednom odběrateli 

zavedení CRM  zastarání IS a jeho nekompatibilita 
 

Tabulka 2: SWOT analýza 
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4.2 Historický vývoj IS a složení programů ve firmě 

4.2.1 Microsoft Windows XP 

Na naprosté většině (všech mi známých PC) je nainstalován operační systém Windows 

XP, který i přes své stáří asi 10 let plně dostačuje provozovaným aplikacím. Pouţívá se 

verze Professional.  

4.2.2 Evi 8 

Tento software je u tohoto typu firmy nutností, protoţe dle zákona č. 185/2001 Sb. jsou 

kaţdá firma nebo podnikatel povinni vést průběţnou evidenci odpadů. Tento software je 

nejrozšířenější v rámci evidenčních programů odpadů v ČR.  

 

 

Obrázek 8: Obrazovka programu EVI 8 (9) 
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Základní verze programu (1 licence) 

Typ 

programu 
Popis 

Kč  

(bez DPH) 

EVI Mini Plná verze programu (bez moţnosti rozšíření o volitelné moduly) 1.490,-- Kč 

EVI Provoz Základní modul Evidence odpadů pro 1 provozovnu 4.490,-- Kč 

EVI Firma Základní modul Evidence odpadů pro 2 provozy v rámci 1 

subjektu (IČ) 
6.490,-- Kč 

Rozšíření o evidenci kaţdé další provozovny 1.900,-- Kč 

Verze pro evidenci neomezeného mnoţství provozoven v 

rámci 1 subjektu (IČ) 
14.490,-- Kč 

EVI 

Komplet 

Základní modul Evidence odpadů pro 2 subjekty/provozovny 8.990,-- Kč 

Rozšíření o evidence kaţdého dalšího subjektu/provozovny 1.900,-- Kč 

Verze pro evidenci neomezeného mnoţství 

subjektů/provozoven 34.990,-- Kč 

Tabulka 3: Ceník programu EVI 8 (8) 

 

Ceník tohoto systému uvádím kvůli další moţnosti srovnání s dále hodnocenými a 

následně navrhovanými změnami programového vybavení ve společnosti. 

 

4.2.3 Microsoft Office 

V rámci celé firmy se pouţívají různé verze tohoto programového balíku, zejména se 

liší rokem svého vydání (2000, 2003 a 2007). Jsou pouţívány součásti Word, Excel, 

Outlook a příleţitostně PowerPoint. Z hlediska vyuţívání pokročilých funkcí by stačila 

ve firmě jedna nebo dvě licence a ostatní stanice by mohly bez problémů pouţívat 

bezplatný Openoffice, který by svou funkčností bohatě stačil. Ceny těchto balíků se 

pohybují řádově v tisících korun. 

 

4.2.4 Účetní systém Integro 

Jako účetní software je vyuţíván naprosto nedostačující program Integrodat. Dle 

následujícího obrázku pracovní části programu lze říci, ţe tento software je jiţ dávno za 

zenitem a ţe by měl být nahrazen moderním ekonomickým softwarem. 
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Obrázek 9: Obrazovka programu Integrodat (23) 

 

4.2.5 Dia 2000 a Spark Analyzer Vision Software 

Tento software je vyuţíván k měření natavených hliníkových součástí ve slévárně. 

Pouţívá databázi MS SQL, ale negeneruje všechna data, která by řídící pracovník 

potřeboval k pohodlnému a hlavně rychlému výpočtu dalších hodnot pro správnou 

funkci této divize. Tento software je součástí zařízení dodávaného firmou Spectro CS tj. 

dodavatele analytických součástí. Zde se náklady pohybují v řádu stovek tisíc korun. 

4.3 Analýza současného IS firmy pomocí HOS8 

Tato analýza je provedena pomocí metody HOS8, která je v současnosti poskytována 

on-line systémem ZEFIS na internetové adrese http://web.zefis.cz/. Jsou zde uvedeny 

doporučení tohoto systému, které jsou následně doplněny o vlastní postřehy z analýzy 

těchto oblastí ve společnosti. Analýza byla provedena pomocí dotazníku. 

 

http://web.zefis.cz/
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Obrázek 10: HOS 8 úrovně částí systému (14) 

Kde:  

1 - špatná úroveň 

2 - spíše špatná úroveň 

3 - spíše dobrá úroveň 

4 - dobrá úroveň 

4.3.1 Hardware 

Doporučení systému ZEFIS: 

 „Vaše technika bude zřejmě již pomalu potřebovat obměnu, zdá se být dosti 

stará 

 Není vyloučeno, že technika neodpovídá výkonově potřebám systému, a je třeba 

ji posílit, inovovat. 

 Bylo by dobré prověřit kvalitu počítačových sítí a jejich rychlost. 



 40 

 Bylo by dobré posílit ochranu klíčových technických prvků před krádeží, 

živelnou pohromou atp. 

 Není dobré pořizovat nové technické vybavení bez ověření kompatibility se 

stávající technikou, může to způsobovat problémy ve výkonu celého systému. 

 Bez uplatňování sankcí za nedodržení pravidel provozování informačního 

systému ztrácí SLA (pravidla za jakých je IS provozován, dodáván) účinnost. 

 Je dobré mít založení technické vybavení klíčových částí systému pro případ 

havárie. 

 Zdá se, že Vaše organizace nevyužívá SLA (service level agreement, dohoda o 

úrovni poskytované služby) s dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro 

Vás zajišťuje jeho provoz). Neexistence jasně stanovených pravidel je jedním z 

hlavnchm zdrojů neefektivnosti informačního systému. 

 Bylo by třeba najít důvod častých poruch vašeho technického vybavení. Pokud je 

technika příliš stará, zvážit její obměnu.“ (14) 

 

Dle mých zkušeností se systémy, které v dané firmě fungují a jsou vyuţívány, je velká 

část shrnutí systému ZEFIS pravdivá tj. odpovídá skutečnosti. Z pohledu hardwaru si 

firma nestojí nejhůř, protoţe stávající systém nemá valné poţadavky na výkonné 

pracovní stanice. V případě pořízení nového informačního systému by se však musela 

větší část počítačů vyměnit. 

 

4.3.2 Software  

 „Při výběru informačního systému je třeba předem stanovit, které funkce jsou 

požadovány. Zdá se, že Váš systém neobsahuje všechny důležité funkce potřebné 

pro jeho uživatele. 

 Práce s Vaším informačním systémem není pro uživatele asi příliš snadná, stojí 

za zvážení úprava komunikačního prostředí systému - jednotný, jasný, přehledný 

styl. 

 Chybová hlášení Vašeho systému by měla být více srozumitelná uživatelům. 

 Váš informační systém se zdá být poměrně starý, bylo by možná dobré zvážit 

jeho výměnu. 



 41 

 Váš informační systém se nezdá být příliš dobrý, spokojenost s ním je dosti malá. 

 Manažeři by měli striktně trvat na dodržování všech existujících pravidel 

provozu a bezpečnosti informačního systému a kontrolovat jejich dodržování. 

 Bylo by dobré usilovat o jednotný způsob ovládání Vašich informačních systémů, 

vede to obvykle k efektivnější práci uživatelů. 

 Bylo by dobré poskytovat dodavateli (provozovateli) informačního systému 

zpětnou vazbu, jak jste s jeho prací spokojeni, co nového případně potřebujete. 

 Není dobré měnit software nebo doplňovat funkce příliš často, může to 

uživatelům působit problémy.“(14) 

 

Vzhledem k většímu mnoţství nainstalovaných a pouţívaných programům v rámci celé 

firmy pravděpodobně nebude moţné zavést jednotný přehledný styl. Tato podmínka by 

se dala splnit se zavedením komplexního ERP systému, coţ by však znamenalo vyšší 

investici a moţnou neefektivnost v rámci vyuţití finančních prostředků. Pravděpodobně 

dojde k revizi stávajícího programového vybavení a nahrazeny budou jen zcela 

nevyhovující součásti např. účetní software apod. Dále by mělo dojít k zavedení 

potřebných dalších programů dle poţadavků managementu. 

4.3.3 Orgware  

 „Je velmi žádoucí mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních 

stavů systémů. 

 Je velmi žádoucí mít pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním 

systémem pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Je velmi žádoucí mít ve firmě bezpečnostní pravidla informačního systému a 

udržovat je aktuální. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy. 

 Každý pracovník by měl mít jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi 

informačního systému) smí či musí pracovat a kdy. 

 Uživatelé by neměli mít možnost instalovat na své počítače nové programy, 

měnit nastavení a připojovat zařízení k počítači. 



 42 

 Je třeba správně a včas zrušit přístupová práva k informačnímu systému 

zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr. 

 Měla by probíhat školení pracovníků na práci s informačním systémem a na 

pravidla bezpečnosti. 

 Pravidla pro provoz a bezpečnost informačního systému by měla vždy existovat, 

být jasná a logická.“(14) 

U orgwaru by se měly jasně definovat tato pravidla, která jasně určí, co kdo můţe se 

systémem vykonávat – pravidla k bezpečnosti, IS, postup pří havarijních situacích apod. 

Zde byla shoda s hodnotícím softwarem téměř stoprocentní.  

4.3.4 Peopleware 

 „Všichni pracovníci by měli být zaškoleni na úlohy, které mají s informačním 

systémem provádět. 

 Je vhodné mít zastupitelnost klíčových pracovníků při práci s informačním 

systémem. 

 Posouzení vyváženosti informačního systému firmy. 

 Je zřejmě třeba zvýšit důraz na dodržování pravidel a trestat jejich porušování. 

 Je na zvážení, zda více nepodporovat další vzdělávání pracovníků, případně 

školení na informační systém.“ (14) 

 

Ve firmě chybí zaměstnanec, který by měl na starosti definování informační strategie a 

celkovou odpovědnost za běh IS. Při jakékoliv poruše nebo nutnosti řešení problému se 

volá jednomu zaměstnanci, který tuhle oblast ani nemá na starost, ale je v této oblasti 

nejschopnější. Tyto vyrušení mu ale brání ve vykonávání jeho úkolů. 

4.3.5 Dataware  

 „Pracovníci by měli mít jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují. 

 Je velmi žádoucí mít přesně stanovená pravidla, kdo a kdy musí jaká data vložit 

do informačního systému. 

 Zdá se, že pracovníci nemají k dispozici všechna data, která by potřebovali ke 

své práci. 

 Uživatelé by neměli získávat nepřesná a nadbytečná data. 
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 Zdá se, že ve Vaší organizaci neprobíhá pravidelné zálohování centrálních dat. 

To může být kritický problém. 

 Zdá se, že ve Vaší organizaci neprobíhá pravidelné zálohování dat na počítačích 

uživatelů. To může přinášet i vážné problémy. 

 Měly by existovat plány obnovy dat ze záloh v případě havárie systému. 

 Média se zálohami by měla být katalogizována a dobře chráněna před poškození 

a zneužitím. 

 Počítačové sítě by měly být dobře chráněny i proti útokům z internetu, případně 

by podniková síť vůbec neměla být k internetu připojena. 

 Zdá se, že oprávnění pracovníků, tedy jejich přístupová práva k datům, nejsou 

nastavena dosti striktně nebo přesně.“ (14) 

 

V dnešní době by mělo být samozřejmostí dobré zabezpečení dat. Proto bych doporučil 

stanovit plán záloh dat a dále prověřit všechny počítače ohledně bezpečnosti – zvláště 

všechny připojené do sítě.  

4.3.6 Customers  

 „Měly by být jasně definovány cíle informačního systému vzhledem k jeho 

zákazníkům (uživatelům). 

 Měly by být jasně definovány metriky informačního systému vzhledem k jeho 

zákazníkům (uživatelům) - tedy ukazatele, kterými se měří, jak informační systém 

plní vůči zákazníkům svoji roli, jak jsou s ním spokojeni atp., a měly by být 

pravidelně vyhodnocovány. 

 Mělo by být pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému 

zákazníci očekávají. 

 Náměty a přání zákazníků (uživatelů) informačního systému by měly být brány v 

potaz. 

 Výstupy z informačního systému pro zákazníky by měly být customizovány, tedy 

konkrétní zákazník by měl dostávat i informace určené přímo pro něj. 

 Rychlost odezvy informačního systému pro zákazníky není zřejmě dostatečně 

dobrá. 

 Bylo by dobré zlepšit ochranu citlivých obchodních dat o zákaznících. 
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 Bylo by dobré prověřit, zda propojení informačního systému pro zákazníky s 

ostatními podnikovými systémy obsahuje všechna potřebná data a vazby. 

 Systém určený pro zákazníky by měl nabízet i alternativní přístup k informacím, 

například pomocí RSS, sociálních sítí, SMS a podobně.“ (14) 

 

Tuto kapitolu řešil management firmy nejvíce, protoţe se přímo jedná o to, co by měl 

budoucí systém zvládat a co je nutné pro správný chod firmy. Je nezbytně nutné určit, 

které části systému jsou v nevyhovujícím stavu a které funkce zcela chybí. Tyto části 

pak budou navrhnuty v následující kapitole. 

4.3.7 Suppliers  

 „Bylo by asi třeba zlepšit technickou podporu (opravy počítačů, výměny tonerů 

v tiskárnách atp.) Vašich pracovníků. 

 Bylo by asi třeba zlepšit uživatelskou podporu (rady a pomoc při práci s 

informačním systémem). 

 Zdá se, že dodavatel (provozovatel) informačního systému nevyhovuje Vašim 

potřebám. 

 Je nutné mít zřízen tzv. service desk, kontaktní místo pro hlášení požadavků na 

podporu při práci s informačním systémem. 

 Zdá se, že Váš dodavatel (provozovatel) informačního systému o Vás jako 

zákazníka nejeví příliš velký zájem.“ (14) 

 

Technická podpora by se měla řešit externě. Tento fakt vyplývá z roztroušenosti 

jednotlivých provozoven a velikosti celé firmy. Samostatný pracovník by zde nebyl 

efektivní. 

4.3.8 Management IS  

 Pokud Vaše firma nemá informační strategii (plán, jak bude vypadat Váš 

informační systém, jak podporuje Vaši podnikovou strategii), pak nelze zkoumat 

efektivnost takového systému, protože není definováno, jaké cíle má plnit. 

Obvykle to způsobuje vysoké neřízené náklady. 
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 Zdá se, že management firmy si dostatečně neuvědomuje potenciál a význam 

informačních systémů pro činnost a rozvoj firmy. 

 Management možná ne dostatečně doceňuje význam koncových uživatelů pro 

správnou činnost informačního systému. 

 Hlavní manažer firmy (CIO) buď ve Vaší organizaci neexistuje, nebo nejeví 

dostatečný zájem o rozvoj informačních systémů. (14) 

 

CIO opravdu ve firmě stanoven není. O potřebě úpravy IS se ví, ale prakticky se nijak 

neřeší. Kdyţ je nutné pořídit nový stroj popř. software, tak se jednoduše koupí, protoţe 

to například vyţaduje legislativa. Chybí zde informační strategie a tím dochází 

k neefektivnímu vynakládání finančních zdrojů. 

4.3.9 Výsledky metody HOS 8 u zkoumané firmy  

 
Obrázek 11: Posouzení firmy pomocí HOS 8 (14) 
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Posouzení jednotlivých oblastí 

Oblast Hodnota úrovně Úroveň 

Hardware 2 spíše špatná úroveň 

Software 2 spíše špatná úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 spíše špatná úroveň 

Dataware 2 spíše špatná úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 

Management IS 2 spíše špatná úroveň 

Tabulka 4: HOS 8 - výsledek analýzy (14) 

 

Výsledky této metody ukazují, ţe stávající systém je nevyhovující. Na druhou stranu 

ukazuje to, ţe dle výzkumu jsou všechny jeho části na přibliţně stejné úrovni. Tato 

úroveň je příliš nízká na to, aby se tento systém dal dále vyuţívat. Tím, ţe jsou všechny 

oblasti na stejné nevyhovující úrovni, se bude muset investovat více prostředků, protoţe 

ţádná z částí se plně nedá vyuţít pro nový systém. Náklady na kaţdou oblast jsou však 

velmi rozdílné. 

4.4 Hodnocení efektivity IS podle online systému ZEFIS 

V tomto hodnocení byl pouţit dotazník, který měli zaměstnanci firmy vyplnit a na 

základě kterého byl výsledek porovnán s firmami v oboru. Dotazník čítá 55 otázek 

cílených na jednotlivé oblasti výzkumu. Následně jsou dané dotazníky zpracovány a 

výsledek je moţno porovnat se společnostmi dle vybraných kritérií. Pro srovnání jsem 

tedy vybral taktéţ výrobní firmy, jeţ mají počet zaměstnanců od 10 do 49. Pro 

hodnocení a doporučení bylo vyuţito celkem sedmi dotazníků, coţ odpovídá 

poţadavkům systému. 

V této kapitole budou citovány doporučení systému ZEFIS. Doplněny budou o 

komentáře a u kaţdé kapitoly bude uvedeno několik zásadních otázek a odpovědí, které 

mají významný vliv na konečný výstup. 
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4.4.1 Parametry výzkumu  

Nastavení těchto parametrů má velký vliv na posouzení IS. Pravděpodobně by výzkum 

dopadl úplně jinak, kdyby se firma nesrovnávala v rámci stejného odvětví popřípadě 

velikosti. Proto byl výběr nastaven tak, aby se firma srovnávala se stejně velkými a 

stejně orientovanými subjekty. 

 

Odvětví: Výrobní firma 

Zaměstnanců: 10-49 

Skupina: vše 

Tabulka 5: Parametry výzkumu (13) 

 

Počet dotazníku byl tedy 7 a jejich výstup byl srovnáván s celkovým počtem 83 

dotazníků z jiných firem. 

4.4.2 Hodnocená firma 

V této části je uvedeno, kolik lidí se na výzkumu podílelo a jak odpověděli na stěţejní 

čtyři otázky, které dále průzkum rozvádějí. Naštěstí v tomto malém testu odpověděli 

všichni dotazovaní stejně, čili je moţno brát i jejich další odpovědi jako relevantní. 

 

 

Velikost Vaší firmy: 10-49 (7 / 7) 

Oblast podnikání: Výrobní firma (7 / 7) 

Země: země Evropské unie (7 / 7) 

Orientační počet počítačů: 10-49 (7 / 7) 

Tabulka 6: Vaši pracovníci (13) 

 

Dle systému bylo pouţito dostatečné mnoţství dotazníků k posouzení celé firmy a 

platnost výzkumu lze zobecnit na celou firmu. Drobným nepřesnostem se však nelze 

ubránit. Zvláště jsou moţné odchylky díky moţnosti hodnotit jiný systém, neţ hodnotí 

ostatní, protoţe otázka staví dotazovaného do pozice, aby hodnotil systém, se kterým 

nejvíce pracuje on sám. 

4.4.3 Váš informační systém 

V této kapitole je posuzován informační systém, můţe zde docházet k mírnému 

zkreslení výsledků díky tomu, ţe kaţdý pracovník hodnotí jiný systém (někdo pracuje 

s Microsoft Office, někdo s účetním softwarem). 
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Jaký informační systém převážně používáte 

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

systémů by měla být v souladu s velikostí firmy. U hodnocené firmy je vidět, ţe někteří 

pracovníci pouţívají malý systém – pravděpodobně se jednalo o systém účetní resp. o 

systém Evi 8 či Spark Analyzer, další pak pouţívají jen MS Office. 

 

Vaši pracovníci 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč.  (4 / 7) 57% 

Pouţívám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office  (2 / 7) 28% 

Nevím  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč.  (31 / 82) 37% 

Pouţívám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office  (29 / 82) 35% 

Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky tisíc aţ mil. Kč.  (17 / 82) 20% 

Tabulka 7: Používání systémů ve firmě (13) 

Jak je informační systém starý 

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

je přijatelné vyšší stáří, malé systémy se obvykle mění častěji. 

 

Vaši pracovníci 

3 - 5 let  (3 / 7) 42% 

5 - 10 let  (2 / 7) 28% 

Nevím  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

1 - 3 roky  (30 / 82) 36% 

3 - 5 let  (17 / 82) 20% 

5 - 10 let  (14 / 82) 17% 

Tabulka 8: Stáří IS (13) 
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Silné stránky Vašeho systému 

Nejlépe hodnocenou komponentou celého systému byla rychlost odezvy a dále 

technické vybavení, které hodnotitelům spíše vyhovuje. Na druhou stranu nikomu ze 

zaměstnanců systém plně nevyhovoval. 

 

Vaši pracovníci 

rychlost odezvy/ zpracování  (3 / 7) 42% 

technika  (2 / 7) 28% 

nic z toho není zcela uspokojivé  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

rychlost odezvy/ zpracování  (20 / 121) 16% 

systém plně vyhovuje mým potřebám  (19 / 121) 15% 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem  (18 / 121) 14% 

Tabulka 9: Silné stránky IS (13) 

Slabé stránky Vašeho systému 

Zde jsou uvedeny tři body, seřazené podle četnosti, které uţivatelům nejvíce vadí na 

provozovaném informačním systému. Dle shrnutí vyplývá, ţe by mělo co nejdříve dojít 

k výměně jednotlivých programů, protoţe se hodnotitelé shodli, ţe tyto aplikace plně 

nepokrývají nutné potřeby. 

 

Vaši pracovníci 

programové vybavení  (6 / 7) 85% 

podpora  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

rychlost odezvy/ zpracování  (20 / 103) 19% 

podpora  (20 / 103) 19% 

programové vybavení  (18 / 103) 17% 

Tabulka 10: Slabé stránky (13) 

 

Shrnutí a doporučení 

 „Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy. 

 Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

programové vybavení. 

 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně rychlost odezvy/ zpracování.“ (13) 
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4.4.4 Vaši zaměstnanci 

 

Jaká je struktura Vašich pracovníků v průzkumu 

Tato informace nám ukazuje, kteří pracovníci se průzkumu účastnili - jsou rozčlenění 

podle svého profesního zařazení. Cílem bylo, aby z kaţdé profese hodnotil systém 

alespoň někdo. 

 

Vaši pracovníci 

Výkonný pracovník v hlavních procesech firmy  (2 / 7) 28% 

Řídicí pracovník podpůrných procesů firmy  (2 / 7) 28% 

Řídicí pracovník hlavních procesů firmy  (2 / 7) 28% 

Pracovníci ostatních firem 

Výkonný pracovník v podpůrných procesech firmy  (26 / 82) 31% 

Řídicí pracovník hlavních procesů firmy  (25 / 82) 30% 

Výkonný pracovník v hlavních procesech firmy  (23 / 82) 28% 

Tabulka 11: Složení pracovníků v průzkumu (13) 

 

Jaký mají vztah k počítačům 

Nedílnou součástí informačních technologií a systémů jsou lidé, kteří tyto systémy 

obsluhují. Z výsledku vyplývá, ţe zhruba třetina (28%) respondentů povaţuje počítače 

za svoje hobby a jsou velmi zkušení v jejich pouţívání. Stejná část uţivatelů hodnotila 

svoji schopnost porozumění těmto technologiím také velmi kladně, tj. ţe s PC umí 

velmi dobře pracovat. Stejná část uţivatelů svůj postoj vyjádřila jako neutrální, kdy 

byly schopnosti ohodnoceny jako dostačující pro práci se stávajícím systémem. U 

poslední zmíněné skupiny však můţe docházet k problémům, protoţe lidé většinou 

nadhodnocují své schopnosti. Proto by mělo dojít k dodatečnému doškolení některých 

pracovníků. U pracovníků srovnávaných firem byla největší převaha u zaměstnanců, 

kteří práci s daným systémem zvládají velmi dobře (58%). (13) 

 

Jak často používají informační systém 

Poměrně důleţitá informace, ukazuje, jak často potřebují pracovníci firmy pracovat s 

informačními systémy. Dle následujících údaje je vidět, ţe většina pracovníků 

(respondentů) pracuje se systémem velmi často. U porovnávaných firem je procentuální 

součet pracovníků, jeţ pracují se systémem většinu pracovního dne popř. několikrát 

denně stejný, jako u hodnocené firmy. 
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Vaši pracovníci 

Většinu pracovního dne  (3 / 7) 42% 

Několikrát denně  (3 / 7) 42% 

Několikrát týdně  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Většinu pracovního dne  (46 / 82) 56% 

Několikrát denně  (23 / 82) 28% 

Několikrát týdně  (12 / 82) 14% 

Tabulka 12: Míra používání IS během dne (13) 

 

Podpora dalšího vzdělávání pracovníků 

Zjišťuje se, jak firma podporuje další vzdělávání svých pracovníků. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe se firma spíše nesnaţí své pracovníky vzdělávat – to uvedlo 85% 

respondentů. 

 

Shrnutí a doporučení 

 „Vaši pracovníci z průzkumu mají nižší vzdělání jako pracovníci srovnávaných 

firem. Je na zváženou podpora jejich dalšího studia, například v dálkové formě. 

 Vaši pracovníci z průzkumu jsou v průměru stejně staří jako pracovníci 

srovnávaných firem. 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají lepší vztah (a pravděpodobně i znalosti) k 

počítačům a informačním systémům než pracovníci srovnávaných firem. To 

může být konkurenční výhoda. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, že informační systém používají většinu 

pracovního dne.  

To je stejně často, jako pracovníci srovnávaných firem. 

 Podpora dalšího vzdělávání Vašich pracovníků je u Vaší firmy stejná jako u 

ostatních srovnávaných firem.“ (13) 

 

4.4.5 Úroveň podpory 

Tato kapitola hodnotí úroveň technické a uţivatelské podpory. Nejdříve bych rád 

zdůraznil, ţe respondenti při dotazování nedělali příliš velký rozdíl mezi úrovní 

technické a uţivatelské podpory. Jednoduše pokud něco nejde, volají jistého pracovníka 

(pokaţdé toho samého), který musí daný problém vyřešit. Pracovníci dále uvedli, ţe 

podpora existuje, ale ţe neodpovídá potřebám.  
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Vaši pracovníci 

Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  (5 / 7) 71% 

Jsem spíše spokojen/a  (1 / 7) 14% 

Rozhodně ne, nemáme ţádnou podporu  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Jsem spíše spokojen/a  (30 / 82) 36% 

Podpora je průměrná  (25 / 82) 30% 

Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá potřebám  (13 / 82) 15% 

Tabulka 13: Podpora IS (13) 

 

Kdo zajišťuje technickou a uživatelskou podporu 

Téměř většina respondentů uvedla, ţe o podporu se stará externí firma (u technické 

podpory to bylo 71% dotázaných a u uţivatelské podpory dokonce 81%). Velmi 

podobně odpovídali i pracovníci ostatních firem, čili se jedná o určitý trend v oblasti, 

kdy menší firmy raději zaplatí jednorázově externí firmě, neţ platit stálého 

zaměstnance. 

 

Doba opravy počítače / technické závady 

Doba oprav technických závad se většinou (85% respondentů) pohybuje na rozmezí 

jednoho aţ dvou pracovních dnů. Tato doba by se jistě mohla zkrátit, aby nedocházelo 

k tomu, ţe pracovník díky technické závadě nebude dva dny nic dělat. Na druhou stranu 

se musí zváţit to, jestli zmíněný pracovník pouţívá výhradně PC ke své práci, nebo 

jestli by případně mohl v době řešení poruchy pracovat na jiném úkolu. Poruchy však 

podle sdělení firmy nebývají moc časté a nijak významně nenarušují chod firmy. (13) 

 

Doba instalace nebo změny programů 

S instalací nebo změnou programů je to podobné jako u předchozí kapitoly. Dle všech 

respondentů trvá průměrná instalace jeden aţ dva pracovní dny. Jedná se dobu 

průměrnou ve srovnání s ostatními firmami v oboru. 

 

Spokojenost Vašich pracovníků s uživatelskou podporou 

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

systémů obecně, ve srovnání s pracovníky ostatních firem. Uţivatelská podpora 

poskytuje radu a pomoc při práci s informačním systémem. Většina pracovníků (71%) 
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odpověděla, ţe podporu ve firmě mají, ale ţe neodpovídá potřebám. Zbytek uvedl, ţe 

s podporou je spokojený. 

 

Shrnutí a doporučení 

 „Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci s 

informačními systémy je nižší než u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

Vaši pracovníci uvedli: Máme podporu, ale neodpovídá potřebám. 

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je přiměřená. 

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

rychle jako u ostatních firem. 

 Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci s 

informačními systémy je nižší než u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

Vaši pracovníci uvedli: Máme podporu, ale neodpovídá potřebám.“ (13) 

 

4.4.6 Úroveň řízení 

Manažer informačních systémů 

Zkoumá se, zda je u firmy CIO (chief information officer), či nikoli. U hodnocené firmy 

tato pozice samostatně nefunguje, ale je kumulována s jinou, coţ odpovídá i ostatním 

menším firmám v tomto oboru. 

 

Znalost firemní a informační strategie 

Znalostí firemní strategie se pyšní 42% dotázaných a stejné procento o strategii a cílech 

firmy nic neví. Ostatní uvedli svoji znalost jako částečnou. Stejných 42% dotázaných 

nic neví o informační strategii, 28% lidí o ní ví něco částečně a 28% zaměstnanců se dle 

výzkumu podílí na její tvorbě. (13) 

 

Pravidla pro práci s informačním systémem 

Zkoumá se, zda jsou ve firmě stanovena jasná pravidla, za jaká data pracovníci 

zodpovídají, která data a kdy musí vkládat do systému a aktualizovat, jaké funkce 

informačního systému a kdy mají pouţívat. Nehezkých 57% zaměstnanců uvedlo, ţe 

ţádné pravidla nejsou nebo ţe o nich neví. 28% lidí potvrdilo existenci pravidel, ale 

také to, ţe nejsou příliš kontrolována a vyţadována. Posledních 14% respondentů 

uvedlo, ţe pravidla jsou, ale ţe o nich nic neví. 
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Shrnutí a doporučení 

 „Vaši pracovníci jsou méně informování o firemní strategii, než pracovníci 

ostatních srovnávaných firem. Alespoň rámcová znalost firemní strategie je dost 

důležitá pro lepší fungování firmy. 

 Informovanost Vašich pracovníků o jejich přínosu plnění podnikových cílů je 

větší než u pracovníků srovnávaných firem. To může indikovat velmi dobré řízení 

Vaší organizace. 

 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování jsou u Vaší firmy 

na nižší úrovni než u ostatních srovnávaných firem. Vaši pracovníci uvedli: 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím.“ (13) 

 

4.4.7 Efektivnost informačního systému 

Mohli by Vaši pracovníci vykonávat svoji práci bez Vašeho 

informačního systému? 

V tomto odstavci se zkoumá, jak je informační systém důleţitý pro pracovníky. Od této 

otázky se odvíjí i některá doporučení systému. Pokud tedy pracovník s nějakým 

systémem pracuje, bývá pro něj téměř nepostradatelným. Ve výzkumu nebyli 

pracovníci, kteří by s ţádným systémem nepracovali. 

 

Vaši pracovníci 

Částečně, s velkými obtíţemi  (4 / 7) 57% 

Rozhodně ne  (3 / 7) 42% 

Pracovníci ostatních firem 

Rozhodně ne  (39 / 82) 47% 

Částečně, s velkými obtíţemi  (26 / 82) 31% 

Ano, s malými obtíţemi  (11 / 82) 13% 

Tabulka 14: Možnost práce bez IS (13) 

 

Mohl by informační systém více pomáhat Vašim pracovníkům a zlepšit 

tak Vaše procesy? 

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

informačního systému za jiný) zlepšila jejich práci. Odpovědi ukazují, do jaké míry je  

informační systém ve shodě s potřebami pracovníků. Dle výzkumu jasně vyplývá, ţe 

systém by mohl fungovat lépe. 
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Vaši pracovníci 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování  (3 / 7) 42% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu 

práce) 
 (2 / 7) 28% 

Nevím  (1 / 7) 14% 

Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu práce)  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu práce)  (35 / 82) 42% 

Nevím  (16 / 82) 19% 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování  (14 / 82) 17% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu 

práce) 
 (10 / 82) 12% 

Tabulka 15: Důsledky možného zlepšení systému (13) 

 

 

Shrnutí a doporučení 

 „Vaši pracovníci se v převážné míře domnívají, že by bylo dobré investovat do 

informačního systému více peněz a systém vnímají jako velmi důležitý pro svoji 

práci. To zpravidla indikuje, že informační systém by měl být rozšiřován či 

zlepšován. 

 Vaši pracovníci vnímají Váš informačním systémem jako nezbytný pro jejich 

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

informační systém nebo skupina Vašich hodnocených pracovníků je jiná než u 

zkoumaných firem. 

 79 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, že by jim informační systém 

mohl více pomáhat v jejich práci. 

 85 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační 

systém. To je více, než u pracovníků srovnávaných firem. Může to indikovat vyšší 

efektivnost Vašeho informačního systému. 

 100 procent Vašich pracovníků, kteří absolvovali školení, uvádí, že pro ně mělo 

přínos. U pracovníků ostatních firem je to 80 procent. 

 14 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. To je 

méně než u pracovníků srovnávaných firem.“ (13) 
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4.4.8 Bezpečnost informačního systému 

Pravidla pro bezpečnost informačního systému 

Zkoumá se, zda jsou ve firmě stanovena jasná bezpečnostní pravidla a zda je pracovníci 

dodrţují a manaţeři toto důsledně vyţadují. Ani zde není situace upokojivá, protoţe dle 

přiloţených výsledků bezpečnostní pravidla ve firmě moc nefungují. 

 

Vaši pracovníci 

Nemáme ţádná pravidla, nebo o nich nevím  (4 / 7) 57% 

Ano, existují, ale nejsou příliš kontrolována nebo vyţadována  (2 / 7) 28% 

Vím, ţe existují, ale já o nich nic bliţšího nevím  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, existují, a jsou velmi tvrdě vyţadována a kontrolována  (1 / 3) 33% 

Vím, ţe existují, ale já o nich nic bliţšího nevím  (1 / 3) 33% 

Nemáme ţádná pravidla, nebo o nich nevím  (1 / 3) 33% 

Tabulka 16: Pravidla bezpečnosti IS (13) 

Zálohování dat 

Celých 85% dotázaných uvedlo, ţe na jejich počítači jsou data nutná k chodu firmy, ale 

ţe nejsou nijak zálohována! Zde vzniká poměrně velké riziko, které je více popsáno ve 

shrnutí a doporučení. 

 

Vaši pracovníci 

Nikdo, ale na mém počítači jsou soubory a data, které vytvářím a 

pouţívám ke své práci 
 (6 / 7) 85% 

Já sám  (1 / 7) 14% 

Pracovníci ostatních firem 

Pracovník útvaru informačních systémů nebo podpory informačních 

systémů 
 (2 / 3) 66% 

Nikdo, ale na mém počítači jsou soubory a data, které vytvářím a 

pouţívám ke své práci 
 (1 / 3) 33% 

Tabulka 17: Zálohování dat (13) 

 

Shrnutí a doporučení 

 „Vaše firma buď nemá bezpečnostní politiku, nebo její pravidla nejsou striktně 

vymáhána a dodržována. Zvyšuje to riziko zneužití dat. 

 Úroveň bezpečnostní politiky Vaší firmy a jejího dodržování je nižší než u 

srovnatelných firem. 

 Do Vaší počítačové sítě si pracovníci mohou připojovat vlastní soukromá 

zařízení. Možné bezpečnostní riziko. Srovnání: Připojování soukromých zařízení 
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do firemní počítačové sítě: riziko v této oblasti je u Vaší firmy vyšší než u 

srovnatelných firem. 

 Do Vaší počítačové sítě si návštěvy a lidé, kteří nejsou Vašimi zaměstnanci 

mohou připojovat vlastní soukromá zařízení. Možné bezpečnostní riziko. 

Srovnání: Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě jinými 

osobami než zaměstnanci: riziko v této oblasti je u Vaší firmy vyšší než u 

srovnatelných firem. 

 85 procent Vašich pracovníků nemá vůbec zálohovaná data. To je kritický 

nedostatek a měl by být okamžitě napraven. Ztráta dat není otázkou zda, ale kdy. 

Zálohování dat uložených na počítačích Vašich pracovníků: riziko v této oblasti 

je u Vaší firmy vyšší než u srovnatelných firem. 

 Množství ztracené práce při havárii počítačů Vašich pracovníků je 

nejčastěji: Více než 5 dnů. Ztráta dat: riziko v této oblasti je u Vaší firmy nižší 

než u srovnatelných firem. 

 Dopad rizika zneužití dat způsobenou ztrátou počítače ve Vaší firmě je 

nejčastěji: Střední, prozrazení firemních dat na tomto počítači může firmě 

způsobit problémy. Zneužití dat: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u 

srovnatelných firem. 

 57 procent Vašich pracovníků nebere ochranu svých přístupových hesel do 

systému příliš vážně. To může vést k nižší bezpečnosti dat. Riziko prozrazení 

přístupových hesel pracovníků: riziko v této oblasti je u Vaší firmy vyšší než u 

srovnatelných firem. Úroveň ochrany hesel je nízká. 

 71 procent Vašich pracovníků chybně reaguje na možné ohrožení bezpečnosti 

jejich počítače z internetu. Doporučujeme proškolení pracovníků. Riziko špatné 

reakce na možné bezpečnostní ohrožení jejich počítače z internetu: riziko v této 

oblasti je u Vaší firmy vyšší než u srovnatelných firem. 

 71 procent Vašich pracovníků má přístup na celý internet (bez omezení stránek). 

Pokud tito pracovníci nepotřebují internet pro svou práci, může jít o zbytečné 

zvýšení bezpečnostního rizika a možné snížení produktivity práce. Možné 

ohrožení Vašich počítačů ze sítě internet: riziko v této oblasti je u Vaší firmy 

stejné jako u srovnatelných firem. 
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 Možnost připojovat přenosná paměťová média Vašimi zaměstnanci k jejich 

počítači a tedy i (možné) riziko zneužití dat organizace: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 Možnost instalovat programy přímo Vašimi zaměstnanci na jejich počítače a 

tedy i (možné) riziko trestně právní odpovědnosti za nelegální software a 

(možné) ohrožení bezpečnosti informačního systému: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy vyšší než u srovnatelných firem. Vyšší riziko, pracovníci mohou na 

své počítače sami instalovat programy.“ (13) 

4.4.9 Chápání informačních systémů jako služby 

Využívání outsourcingu v informačních systémech Vaší firmy 

Zde se zjišťuje, zda a v jaké míře firma vyuţívá outsourcing v oblasti informačního 

systému nebo jeho podpory. Outsourcing je chápan ve smyslu externího zajištění, 

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

dodavatele. U sledovaného výběru firem zde převaţovaly negativní odpovědi, 

popřípadě lidé vůbec nevěděli, o co se v případě outsourcingu jedná. 

 

Vaši pracovníci 

Ne  (4 / 7) 57% 

Nevím  (3 / 7) 42% 

Pracovníci ostatních firem 

Ne  (47 / 82) 57% 

Nevím  (19 / 82) 23% 

Málo, pouze pro malou část informačního systému  (14 / 82) 17% 

Tabulka 18: Využití outsourcingu (13) 

 

Shrnutí a doporučení 

 „70 procent pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s outsourcingem nebo 

externím zajištěním nějaké služby, s ním má pozitivní zkušenosti.“ (13) 
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5 Vlastní návrhy řešení 

Na základě provedené analýzy IS firmy FeMarket bylo zjištěno více nedostatků. 

Kompletní vyřešení všech nedostatků bohuţel není moţné provést v rozsahu této 

diplomové práce. Soustředil jsem se na stěţejní oblasti informační strategie a výběru 

nutných součástí nového IS, další z doporučení jsou rozpracována na úrovni konceptu. 

Při návrhu jednotlivých změn bude bráno v potaz více faktorů, mezi které lze zařadit 

výslednou cenu, dobu implementace, nutnost součásti v rámci systému, pohled 

managementu firmy a další. Cílovým stavem by měl být informační systém, který bude 

splňovat poţadavky managementu firmy a který bude nápomocen při řešení 

kaţdodenních úkolů. Zejména by měly odpadnout opakující se činnosti, jeţ doposud 

nebyly automatizovány systémem a které zbytečně a soustavně zatěţovaly klíčové 

pracovníky. 

5.1 Informační strategie 

Informační strategie má za úkol definovat vizi, cíl a vlastnosti budoucího stavu IS/IT. 

Tato strategie navazuje na strategii celé firmy a svým způsobem ji rozvíjí a je v podstatě 

základním prvkem, podle kterého se tato oblast řídí. Tento dokument musí být jasně 

definován před jakoukoliv investicí do nového vybavení na úrovni hardware, software, 

ale i přijetím zaměstnance na pozici, která s těmito oblastmi souvisí. 

Pomocí analýzy HOS 8 v kapitole 4.3 bylo zjištěno, ţe firma nemá řádně definovanou 

informační strategii. Tato strategie nemá ţádné ukotvení v dostupných materiálech 

firmy a forma jejího fungování je pouze v rovině „nepsaných pravidel“. Nepsaná 

pravidla se však nedají dodrţovat a neustále se obměňující zaměstnanci firmy jednoduše 

nemohou znát pravidla, která byla někdy řečena. Jelikoţ se firma rozhodla pořídit nový 

informační systém resp. jeho vylepšení a rozšíření, tak před tímto krokem je nutné 

stanovit informační strategii. Zde budou uvedeny hlavní cíle této strategie. 
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5.1.1 Cíle informační strategie 

 Tvorba firemního IS s důrazem na koncepční dlouhodobý rozvoj v této oblasti a 

stanovení podpory firemních procesů.  

 Zavádění systému, který bude pokrývat všechny důleţité části výrobního 

programu a dále zavádění programového vybavení, které bude kompatibilní se 

stávajícím. 

 Kontinuální podpora IS/ICT managementem firmy. 

 Zajištění návratnosti vynaloţených prostředků. 

 Poskytování informací, jeţ budou přispívat k prosperitě firmy. 

 Provozování systému s odpovídající podporou v České republice. 

 Definování odpovědnosti zaměstnanců v rámci oblasti IS/ICT. 

 Školení zaměstnanců v novém informačním systému a následné prozkoušení 

jejich znalostí s poţadovaným systémem. 

 Udrţovat stav hardwaru tak, aby umoţňoval plynulý chod programového 

vybavení. 

 Analyzovat programovou nabídku a vyuţívat aplikace, které spadají do 

celkového portfolia aplikací ve firmě s důrazem na moţnost vyuţívání variant 

freeware popř. licencí GNU GPL. 

 Zajistit vzájemnou komunikace programového vybavení tj. poţadavek na funkci 

exportu a importu dat 

 

5.2 Možnosti řešení stávající situace 

Řešit stávající stav lze více způsoby. Nejdůleţitějším faktem je, ţe analyzovaná firma 

vyuţívá informační systém a jeho komponenty z velké části k řešení vedlejších činností 

tj. ke své hlavní činnosti přímo systém nepotřebuje (nebo alespoň ne z velké části). 

Z tohoto pohledu je nutné si uvědomit, ţe budoucí systém má za úkol podpořit a 

zrychlit nezbytné kroky ve fungování firmy a zároveň musí být jasné, ţe firma nemůţe 

investovat do budoucího systému prostředky, které by si mohla dovolit firma větší popř. 

ta, u které je systém pouţíván ke hlavní činnosti. Zde v řešení bude uvedeno více 
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moţností, u kterých budou zmíněny výhody a nevýhody těchto řešení. Z těchto variant 

bude dále rozpracována ta, která je z mého pohledu nejlepší pro analyzovanou firmu.  

5.2.1 Rozšíření stávajícího IS a nákup potřebných částí 

Jiţ na začátku zmíním, ţe tento typ řešení bude dále rozpracován, protoţe byl shledán 

vysoce proveditelným a řešícím danou situaci firmy. Tento typ řešení se pouţívá 

v případech, kdy stávající systém funguje. Jeho funkčnost však bývá omezená a je zde 

tudíţ potřeba provést úpravy. Podle typu stávajícího systému se úpravy mohou provádět 

přidáním jednotlivých modulů, nebo přikoupením dalšího programového vybavení, 

které zapadne do celkového systému. U mnou zkoumané firmy se bude jednat o 

doporučení výměny některých nevyhovujících částí programové výbavy spolu 

s pořízením dalších nutných balíčků, které rozšíří stávající funkčnost. Dále bude 

navrţena programová spolupráce, kdy stávající „nevyměnitelné“ části systému budou 

svá data exportovat dále, kvůli dalšímu manaţerskému posouzení těchto údajů. 

V rozpočtu bude také zahrnuta částka za nový potřebný hardware, který bude nutný 

k provozu těchto nových součástí. Dále bude muset dojít k přeorganizování moţnosti 

přístupu jednotlivých zaměstnanců k provozovaným částem systému tj. zaměření se na 

bezpečnost celého systému včetně zálohy dat. V analýze dále jasně vyplynulo, ţe 

sebelepší systém bez kvalitní podpory v podobě zaškoleného personálu bude pracovat 

neefektivně, a proto dojde i na tuto oblast. Mezi nevýhody tohoto typu řešení můţe 

patřit nevhodně zvolená struktura rozšíření systému, která bude mít za následek jeho 

špatnou funkčnost a další potřebu změny systému v následujících letech. 

5.2.2 Vývoj nového IS na zakázku 

Jedním ze způsobů zavedení nového informačního systému je jeho kompletní vývoj na 

zakázku. Tato moţnost v sobě ukrývá velmi dlouhou dobu implementace a určitě bude 

nejdraţší ze všech moţných variant. Tato moţnost připadá v úvahu, pokud firma 

disponuje značnou sumou prostředků vyhrazených na nový informační systém tj. 

pravděpodobně o firmu větší. Firma a její management také musí mít velmi přesnou 

představu o tom, jak by měl nový systém vypadat. Na druhou stranu je tu jedna 

nevyvratitelná výhoda v podobě perfektně fungujícího systému po jeho zprovoznění. 

V ostatních případech zavádění IS firma těţko dosáhne stavu, který můţe být dosaţen 

při vytvoření přesně padnoucího systému. U analyzované firmy se projevily nedostatky 
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ve stávajícím IS, ale firma nehodlá investovat potřebnou výši prostředků do vývoje 

nového IS. Z pohledu velikosti firmy a poţadavků na nový systém by to navíc bylo i 

značné plýtvání, protoţe pro potřeby firmy bude stačit systém, jenţ bude řádově 

levnější. Problém by navíc také vznikl u návrhu tohoto systému, protoţe firma 

nedisponuje nikým, kdo by byl schopen celý systém navrhnout také z důvodu 

neexistence jasného přesvědčení, jaký by nový systém měl být. V poslední řadě je zde 

výhoda moţnosti v rozhodování. Tím mám na mysli moţnost, kdy firma koupí nejdřív 

pouze některé komponenty a další pořídí třeba další rok kvůli rozloţení nákladů. U 

jiných velkých celistvých systémů tato moţnost není a management můţe být odrazen 

nutností velké jednorázové investice, která nepokrývá hlavní činnost firmy. 

5.2.3 Nákup hotového IS 

Hotový systém můţe mít mnoho variant, mezi základní typy (uplatnitelné alespoň 

z malé části v návrhu řešení) bych zařadil: 

 ERP systém, Lite ERP, Free ERP, 

 APS/SCM, 

 CRM, 

 ekonomický software, 

 ostatní - samostatně nakupované aplikace. 

Z pohledu řešení v dané firmě bude pouţita jiţ zmíněná kombinace nákupu hotového 

programového vybavení s rozvojem stávajícího IS. 

Zavedení ERP systému je a bude v mnoha firmách dobrou investicí do IS. Klasický 

ERP systém bych však doporučil spíše středním a velkým firmám zvláště kvůli jeho 

ceně. Lite ERP by mohlo být řešením, ale nenašel jsem odpovídající systém, který by 

pokryl potřeby podniku a zároveň by v sobě neměl více placených modulů, které firma 

nevyuţije. Free ERP systému není mnoho a často nemívají českou jazykovou mutaci. 

Na druhou stranu tyto systémy nic nestojí, a pokud by se firma v některém z nich 

shlédla a dokázala by jednotlivé moduly přiřadit ke svým činnostem, stává se toto řešení 

velmi efektivním. 

Pokročilé plánování a řízení výroby popř. řízení dodavatelských řetězců zabezpečují 

systémy APS/SCM. Tyto systémy mají dále za úkol komplexně evidovat zásoby, 
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sledovat jejich stavy a vyhodnocovat jejich potřeby i dle logistiky. Výběr takového 

systému bude pro firmu proveden. 

CRM systémy jsou uţívány především tam, kde je nutná komunikace se zákazníky na 

vyšší úrovni. Vzhledem k tomu, ţe zákazníkem hodnocené firmy jsou hutě a slévárny, 

není tento systém potřeba. 

Ekonomický, respektive účetní software bude v rámci této práce vybrán. Systém nutně 

musí obsahovat potřebné moduly (jako mzdy, sklady, fakturaci apod.) a dále je nutno 

dbát na moţnosti exportu/importu dat a také podporu ze strany dodavatele. 

Do poslední kategorie produktů spadají všechny aplikace, které jsou koupeny zvlášť a 

přímo nespadají do předchozích vymezených kategorií. Samozřejmě existují systémy, 

které v sobě skrývají větší či menší části uvedených modulů. 

 

5.2.4 ASP (Application Service Providing) 

V poslední době se velmi rozmáhá pronajímání aplikačních sluţeb přes internet. Tato 

forma outsourcingu je zajímavá tím, ţe veškeré data a operace s nimi probíhají na 

vzdáleném serveru, který vlastní dodavatelská firma tohoto řešení. Naprogramováno je 

kompletní rozhraní, jeţ můţe běţet v běţném internetovém prohlíţeči a nezatěţuje nijak 

výrazně klientský počítač. Velkou výhodou je v tomto případě moţnost dělat práci 

odkudkoliv, protoţe k připojení stačí zadat pouze login a heslo. Tímto se však stává 

systém zranitelný, protoţe případnému narušiteli stačí získat tyto dva údaje a můţe 

ukrást důleţitá data (odpadá nutnost zcizení hardwaru, na kterém data fyzicky jsou). 

Proto je u tohoto způsobu pronajímání nutno dbát mnohem více na striktní dodrţování 

bezpečnostních pravidel. Do budoucna by u hodnocené firmy mohl být tento systém 

zaveden, avšak v současné době jsou zde nutnější kroky v podobě zavedení programů, 

které v současnosti tímto způsobem pořídit nelze. Do budoucna se navíc můţe stát, ţe 

některé programy vyuţívané společností se začnou nabízet v rámci této sluţby. Kaţdá 

firma si však musí udělat kalkulaci, zda bude provoz takového systému pomocí této 

sluţby ekonomicky výhodný. 
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5.3 Řešení pomocí rozšíření stávajícího IS 

5.3.1 Digitalizace 

Kvůli nutnosti úspory času je ţádoucí mít dokumenty v digitalizované formě, protoţe se 

mezi nimi mnohem lépe a hlavně rychleji vyhledávají potřebné informace. Pro tyto 

účely bude pořízen skener HP ScanJet G4050 se softwarem HP Photo & Imaging, který 

umí rozpoznávat text včetně diakritiky. Toto zařízení bude připojeno pomocí kabelu 

USB k PC, které bude mít na starost určený zaměstnanec. Více ohledně tohoto zařízení 

bude uvedeno v kapitole 5.3.6 Hardware. Další forma digitalizace bude probíhat pomocí 

přepisu resp. překopírování hodnot do tabulky MS Excel nebo OpenOffice Calc – MS 

Excel bude pouţit v případě, ţe skener bude připojen k počítači, jehoţ součástí uţ tento 

program je, v opačném případě se nainstaluje bezplatný Calc, který svou funkčností 

plně dostačuje potřebám firmy v této oblasti. Z pohledu kancelářského softwaru se bude 

situace vyvíjet tak, ţe kancelářský balík MS Office se bude kupovat pouze v případě 

nutnosti pouţití jeho pokročilých funkcí, které nejsou obsaţeny ve volně staţitelných 

kancelářských balících OpenOffice popř. LibreOffice. 

5.3.2 Bezpečnost  

Jakýkoliv informační systém má svá bezpečnostní rizika. Na prvním místě stojí lidé, 

kteří mohou lehce způsobit úspěšný útok na data firmy v podobě dobrovolného vydání 

hesla. V tomto případě nemůţe pomoci sebelepší hardware a software. Z analýzy 

vyplynulo, ţe ve firmě pravděpodobně neexistují bezpečnostní předpisy, které by 

upravovaly pouţívání a nakládání s hesly a informačním systémem. Proto prvním 

krokem bude proškolení zaměstnanců v pouţívání všech starých i nově pořízených 

součástí celého systému. Bude zakázáno si hesla psát do mobilních telefonů nebo na 

papír, který zaměstnanci nosí s sebou.  

Druhou součástí vylepšení bezpečnostní situace firmy bude zakoupení NAS serveru. 

Pro firmu nehraje roli, jestli se data ztratí po útoku zvenčí, nebo o ně přijde díky poruše 

zařízení, kde jsou data uloţena. Koncept řešení tohoto problému spočívá v pravidelném 

ukládání šifrovaných dat na datový server, kvůli moţnosti tato data kdykoliv obnovit. 

Aplikační i datový server pouţívají dva pevné disky, které zrcadlí všechna uloţená data. 

Tímto způsobem tedy bude docházet k vícenásobnému krytí moţnosti poruchy těchto 
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zařízení. Vzhledem k tomu, ţe nejde zabezpečit na 100% tyto servery po stránce 

moţnosti odcizení, je navrţeno ve formě konceptu šifrovaná data ukládat s menší 

četností i na vzdálený server. Forma vyuţití této sluţby závisí na managementu firmy, 

ten rozhodne, zda bude vyuţita některá bezplatná verze, nebo se zakoupí diskový 

prostor s garancí. 

5.3.3 Účetní systém 

Firma pouţívá velmi zastaralý účetní systém vyuţívající prostředí MS-DOS, a proto je 

nutné pořídit nový ekonomický software. V této části bude vybrán ekonomický systém 

na základě více kritérií tak, aby plně pokrýval všechny nutné oblasti v rámci potřeb 

firmy. Prvním poţadavkem je přítomnost následujících modulů v systému: 

 vedení podvojného účetnictví, 

 finance (pokladna, banka), 

 daně, 

 fakturace, 

 objednávky, 

 sklady, 

 majetek, 

 knihu jízd, 

 mzdy. 

 

Dalším poţadavkem je, aby software uměl exportovat a importovat data. Velmi 

důleţitou a hodnocenou vlastností bude také technická podpora (školení, servis, 

upgrade), její úroveň a cena. Samozřejmě bude hodnocena i cena celkového řešení 

včetně toho, jestli a jak jsou ceny za další sluţby v této ceně obsaţeny. Posledním 

kritériem bude dostupnost dodavatele v regionu, coţ souvisí s moţnostmi servisního 

zásahu apod. 
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Kritéria a jejich váha  

Kritérium Váha kritéria 

Cena 25 

Přítomnost vyţadovaných modulů 35 

Export/import dat 10 

Technická podpora 10 

Dostupnost v regionu 5 

Sluţby v ceně 15 

Celkem 100 
Tabulka 19: Váh kritérií (zdroj: vlastní) 

 

Jednotlivé váhy byly stanoveny podle toho, jakou důleţitost firma přiřazuje danému 

kritériu. Maximální zisk zkoumaného řešení můţe dostat maximální hodnotu uvedenou 

v tabulce, minimální hodnotou je nula. Podle typu kritéria bude hodnoceno dvěma 

způsoby. U všech poloţek kromě ceny bude stanoven počet bodů dle míry splnění 

kritéria podle informací na webových stránkách výrobce popř. po sdělení těchto 

informací dodavatelskou firmou. U ceny budou stanoveny limity po desítkách tisíc 

korun a podle nich přiřazen bodový zisk tj. vezme se nejdraţší a nejlevnější systém a 

těm budou přiřazeny hodnoty 0 a 15, další systémy budou rozděleny podle toho, jaký 

rozdíl bude u jejich ceny v desetitisících. Pokud nebude zjištěn potřebný údaj, bude to 

uvedeno a systému nebudou v dané kategorii přiřazeny body. 

 

Hodnocené ekonomické systémy 

Tyto systémy byly vybrány podle míry jejich zastoupení na trhu v ČR a podle kladných 

referencí na portálech zabývajících se touto problematikou. Do hodnocení bylo vybráno 

7 systémů, protoţe cílem této práce nebylo zhodnotit naprosto všechny systémy, které 

by se daly implementovat a které jsou v ČR dostupné. Verze vybraného řešení byla 

zvolena tak, aby pokud moţno obsahovala veškeré poţadované moduly. 
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Název programu Výrobce Internetové stránky výrobce 

Pohoda 2011 Stormware s.r.o. http://www.stormware.cz 

Abra G2 ABRA Software a.s. http://www.abra.eu/ 

Aladdin Aladdin, s.r.o. http://www.aladdin.cz/ 

FlexiBee Winstrom WinStrom s.r.o. http://www.flexibee.eu/ 

Money S3 Cígler Software, a.s. http://www.money.cz/ 

Helios Red Asseco Solutions, a.s. http://www.helios.eu/ 

Ekonom Elisoft s.r.o. http://www.ekonom-system.cz 
Tabulka 20: Hrubý výběr ekonomických systémů (zdroj: vlastní) 

 

 

Popis systému Pohoda 2011 

Vybrána byla verze Pohoda E1 Premium v síťové verzi pro maximálně 3 klienty. Tato 

verze obsahuje následující komponenty: 

Účetnictví, finance, daně, homebanking, cizí měny, objednávky, fakturace, adresář, 

sklady, internetové obchody, výkazy pro Intrastat, podpora pokladního hardwaru, 

čárových kódů a mobilní fakturace, uţivatelská rozšíření programu, přístupová 

práva, majetek, kniha jízd, mzdy, poštovní sestavy,  k dispozici pestrá škála tiskových 

sestav pro tisk přehledů, soupisek atd. a obsahuje editor tiskových sestav REPORT 

Designer. 

Celý tento balík ve verzi NET3 vyjde na 49644 Kč. V případě niţší verze programu by 

nebyly splněny poţadavky na jednotlivé moduly, avšak kdyby byla zakoupena stejná 

verze s licencí pouze pro jednu pracovní stanici, tak by cena tohoto řešení byla 33096 

Kč. Pro závěrečné shrnutí bude počítáno s cenou verze NET3. Dle referencí je technická 

podpora na vysoké úrovni a školení je bezplatné pro dvě osoby z firmy. Servis je po 

zakoupení poskytován rok zdarma. Nejbliţší pobočka je v sousedních krajích, takţe do 

hodnocení v tomto ohledu bude započítána polovina bodů. (17) 

 

Popis systému ABRA G2 

Vybraným systémem je ABRA ve verzi G2 i přes to, ţe verze G3 obsahuje všechny 

potřebné moduly. U verze G2 jdou jednotlivé moduly přikoupit tak, aby program plně 

vyhovoval nastaveným poţadavkům. Základní verze tedy obsahuje tyto moduly: 

http://www.stormware.cz/
http://www.abra.eu/
http://www.aladdin.cz/
http://www.flexibee.eu/
http://www.money.cz/
http://www.helios.eu/
http://www.ekonom-system.cz/
http://www.stormware.cz/report/
http://www.stormware.cz/report/
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Účetnictví, DPH, Intrastat, cizí měny, kniha jízd, banka, homebanking, pokladna, 

majetek, adresář, pošta, nákup, prodej, dokumenty, návrhář tiskových sestav, sledování 

změn, převody dat mezi pobočkami, exporty a importy 

Dokoupeny musejí být dvě součásti: 

Mzdy, personalistika a sklady. 

Celková cena tohoto řešení by měla být 39516 Kč při započítání všech poplatků za 

doplnění verze do potřebného stavu. Servis funguje dobře, ale dle dostupných informací 

není v ceně nakupovaného balíčku. V regionu se nachází firma s označením ABRA 

region partner, avšak pobočka firmy přímo v kraji není. (11) 

 

Popis systému Aladdin 

Jediným moţným vybraným typem programu Aladdin je verze MAX a je doplněna o 

další funkční moduly, aby co nejvíce splňovala potřeby firmy. Obsaţené moduly jsou 

tyto: 

Adresář, faktury, pokladny, banka, sklady, objednávky, elektronické bankovnictví, 

účetnictví, majetek, daňová evidence, kniha jízd, tvorba tiskových sestav, XML 

import/export, mzdy a personalistika, SQL připojení, multilicence a technická podpora 

Technická podpora je poskytována zdarma po dobu jednoho roku. Celková cena by 

měla být 17988 Kč a firma nemá zastoupení v regionu. (6) 

 

Popis systému FlexiBee Winstrom 

Nejlépe vyhovující byla shledána varianta Flexibee Profi+ s internetovou licencí pro 3 

pracovní stanice. Součástí této verze jsou následující moduly: 

podvojné účetnictví, fakturace, pokladní a bankovní doklady + homebanking, skladové 

hospodářství, evidence majetku a leasingu, mzdy, pohledávky/závazky, import export 

XML, banka a další 

Zvolený produkt v sobě skrývá roční bezplatnou podporu a celková cena zde vychází na 

49188 Kč. Regionální zastoupení dodavatel nemá. (10) 

 

Popis systému Money S3 

Vybranou verzí je Money S3 premium. Licence obsahuje tyto moduly: 
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Účetnictví, daňová evidence, majetek, adresář, sklady, objednávky, mzdy, kniha jízd, 

import a export dat, práce v síti, fakturace. 

Nedostupným a vyţadovaným modulem jsou daně – v popisu jednotlivých verzí tato 

moţnost zcela chybí. Také v případě ceny tohoto řešení zde panuje drobná pochybnost 

o tom, jestli výsledná cena 14388 Kč opravdu obsahuje všechny komponenty (popisy si 

protiřečí). Ve vybrané verzi není započítáno ţádné školení ani technická podpora. 

Regionální zastoupení chybí, je zde nejbliţší centrála v Brně. Celkově tento produkt 

působí jako balíčkové řešení, které se za přijatelnou cenu snaţí vnutit uţivatelům, ale 

neposkytuje vhodně ucelené informace a moduly. Dále je prezentována verze S4, ale ta 

do účetních a ekonomických systému nepřináší mnoho změn a spíše se prezentuje jako 

informační systém. (22) 

 

Popis systému Helios Red 

Do škály ekonomických systémů spadá i produkt Helios Red. Vybranými moduly 

v případě tohoto systému jsou: 

Jádro systému, síťová verze, adresář, účetnictví, bankovní operace, kniha faktur a 

pokladna, fakturace, skladová evidence, nákup a prodej, zakázky (objednávky), mzdy a 

personalistika, majetek, kniha jízd. 

Data jsou uloţena v dbf souborech a jejich export a import není nijak vysvětlen resp. 

podporován. Regionální podpora dostupná není. Celková cena je 54840 Kč a není v ní 

zahrnuta technická podpora. (7) 

 

Popis systému Ekonom 

U tohoto systému jsou započítány následující moduly: 

Účetnictví, fakturace, sklady, mzdy, multiverze, import a export dat, objednávky, 

majetek a kniha jízd. 

Moduly jsou většinou brány ve verzi plus, protoţe samostatně neposkytují potřebnou 

funkčnost. Výsledná cena je 37548 Kč a nejsou v ní zahrnuty školení a technická 

podpora. V tomto jediném případě existuje regionální podpora ve Zlíně. (5) 
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Shrnutí a výběr systému 

Porovnáváno bylo celkem 7 účetních a ekonomických systémů. Pokusil jsem se najít, 

shrnout a zhodnotit veškeré dostupné informace a v případě uvedení nesprávného údaje 

se příslušné firmě omlouvá. Z výše popsaných kritérií byla sestavena následující 

tabulka: 

Název programu moduly cena služby 

export 

dat podpora v regionu Celkem 

Pohoda 2011 40 3,75 15 10 10 5 83,75 

Aladdin 40 15 15 10 3 0 83 

Abra G2 40 7,5 0 10 10 7 74,5 

FlexiBee Profi+ 40 3,75 15 10 5 0 73,75 

Money S3 30 15 0 10 5 5 65 

Ekonom 35 7,5 0 10 10 10 72,5 

Helios Red 40 0 0 5 10 0 55 
Tabulka 21: Výsledky srovnání ekonomických systémů (zdroj: vlastní) 

 

 

V tomto shrnutí je patrné, ţe verze programů byly vybírány tak, aby počet bodů mohl 

být u modulů maximální, tj. aby systém vyhovoval firmě. Pokud by byla kritéria 

zvolena jinak, výsledné hodnocení by se jistě změnilo. Doporučení firmě zní tedy jasně 

– zváţit koupi systému Pohoda 2011 v případě, ţe chce vyšší podporu a vyuţívat 

moţnosti většího dodavatele. Alternativně můţe zvolit systém Aladdin, který poskytuje 

všechny potřebné moduly a disponuje niţší cenou, která je vykoupena horší podporou a 

dostupností v regionu. Na závěr musím říci, ţe srovnávané verze sice disponují stejnými 

moduly, ale vţdy se jedná o slovní popis. V praxi se tyto moduly mohou výrazně lišit a 

nemusí přesně vyhovovat firmě, pro kterou byl průzkum proveden. Naštěstí většina zde 

uvedených systémů disponuje demoverzí, čili by neměl být problém při rozhodování. 

 

5.3.4 Skladování materiálu a analýza jeho potřeb 

U potřeby tohoto vylepšení je řešení situace nejsloţitější. Firma pouţívá systém Dia 

2000 a Sparkanalyzer – tyto programy jsou napojeny na hardware, který s nimi 

komunikuje. V době vytváření této práce a všech návrhů jsou tyto systémy (včetně 
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hardwaru) upgradovány. To zapříčinilo nemoţnost přímého návrhu programového 

rozšíření, avšak koncept řešení moţný je. 

S novou verzí zmíněného hardwarového a softwarového řešení přichází jistota v podobě 

stálosti tohoto řešení na minimálně 3 aţ 5 let. Z tohoto důvodu je moţné a dokonce 

nutné navrhnout řešení právě v tomto okamţiku. Po rozhovoru s pracovníkem, který má 

na starosti tyto systémy, byly zjištěny následující nedostatky: 

 export dat neprobíhá podle představ pracovníka, 

 data nelze efektivně analyzovat, 

 kaţdý měsíc se opakuje stejná potřeba neautomatizovaných úkonů. 

Navzdory všem moţným řešením, která jsou poskytována firmami v této oblasti (řízení 

výroby, SCM, APS, logistika a další), se bude muset zvolit řešení na míru. Hodnocená 

firma patří mezi menší společnosti, a proto by nebylo moudré kupovat software za 

stovky tisíc korun, u kterého by se navíc drtivá většina modulů nevyuţila a který by 

navíc nemusel správně komunikovat se stávajícím řešením. V rámci konceptu bude tedy 

navrţeno řešení zadávající tyto poţadavky: 

 export dat z databáze Dia 2000 do tabulky MS Excel, 

 naprogramování hodnocení výstupů pomocí VBA, 

 určení potřeb materiálu a nutnosti jeho přepravy na základě pokročilých funkcí 

pomocí VBA, 

 kompletní výstup a zpracování údajů v programu MS Excel. 

Toto řešení je čistě mířeno na poţadavky managementu firmy a je počítáno s co moţná 

největší mírou efektivity. Řešení těchto potřeb jsou softwarovými firmami poskytovány 

většinou pro střední aţ velké společnosti a tyto systémy jsou velmi obsáhlé. Zmíněným 

poţadavkům můţe bez problémů vyhovět malá softwarová firma popřípadě 

programátor – ţivnostník. Pro potřeby tohoto plánování a provozu bude pořízena jedna 

licence programu Microsoft Office 2010 pro podnikatele za cenu 4298 Kč, protoţe tento 

systém (MS Excel) obsahuje moţnosti jazyka VBA. Pro tyto potřeby naprogramování 

komponent bude paušálně počítáno s částkou 50000 Kč. Jde o koncept a výsledná cena 

se můţe lišit v závislosti na mnoţství poţadovaných komponent, které zatím nejdou 

odhadnout díky zavádění jiného systému. 
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5.3.5 Vzájemná komunikace částí programů 

Vzájemná komunikace programů v rámci celistvého řešení bude sloţitější, neţ by tomu 

bylo v případě provozování jednoho systému. Jeden systém však díky nutnosti provozu 

jednotlivých součástí nelze pouţít. Proto bude vzájemná komunikace řešena pomocí 

šablon v programu MS Excel. Pouţívané a navrhované programové vybavení Evi8, 

SparkAnalyzer a Pohoda 2011 E1 umějí exporty dat do tohoto programu. Pomocí 

šablon a funkcí bude moţné tato data třídit a analyzovat mnohem snáze, neţ je tomu ve 

firmě teď, kdy se často opírá pouze o odhady řídících pracovníků, protoţe najít skutečné 

stavy je v systému téměř nemoţné. Toto řešení by tedy mělo do rozhodování přinést řád 

a hlavně přesná data, díky kterým bude moţno lépe řídit logistické potřeby a nutnost 

potřeb v rámci řízení výroby. 

5.3.6 Hardware 

V této kapitole bude popsán hardware, který by měl být pořízen pro dobré fungování 

firmy. Na zabezpečení firmy hardwarem by mohla být napsána samostatná práce, proto 

bude navrţené řešení korespondovat s velikostí firmy, mnoţstvím vyhrazených 

prostředků, ale nebude zde provedeno ţádné srovnání těchto zařízení. Většina zařízení 

bude pořízena z internetového obchodu Czechcomputer (obchod určen dle dlouhodobé 

působnosti na trhu, data brána kvůli orientaci v cenách, dostupný z www.czc.cz) a bude 

kalkulováno s cenou platnou k 15. květnu 2011. 

Pořízen bude aplikační server Lenovo ThinkServer TS200v (SPO14EU) s následujícími 

parametry: 

 procesor: Intel Pentium Dual-Core, 

 grafická karta: Intel HD Graphics, 

 optická mechanika: DVD-ROM, 

 operační systém: Windows Server 2008, 

 frekvence procesoru: 2800MHz, 

 velikost operační paměti: 2GB, 

 velikosti úloţného prostoru HDD (součet): 500GB, 

 počet pevných disků: 2. 
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K tomuto serveru bude dále pořízen 19“ palcový LCD monitor BenQ G925HDA, 

klávesnice a myš budou uvedeny paušálně na konci shrnutí v tabulce. 

Dále NAS server Umax Xtreamer e-Trayz 2x1TB, který disponuje dvěma pevnými 

disky a bude pouţíván k zálohování dat. 

Pro zmíněnou digitalizaci bude třeba skener Hewlett-Packard ScanJet G4050. 

Poslední nakupovanou komponentou bude pět notebooků HP 620 (WT242EA), kterými 

budou nahrazeny starší nevyhovující notebooky a počítače. Tyto notebooky disponují 

dvou-jádrovými procesory, dostatečnou kapacitou paměti RAM, velkým pevným 

diskem a součástí je předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7 ve verzi 

Professional. Firemní síť je na dostatečné úrovni a měla by být schopna pracovat s výše 

uvedenými zařízeními. Případně bude moţno doplnit některá zařízení (routery apod.). 

Jedná se pouze o návrh celkového budoucího vyhovujícího stavu, kdy je moţno udělat 

změny v závislosti na vývoji cen a moţností hardwaru. Nejdůleţitějším faktem je, ţe je 

třeba jednoho aplikačního serveru, jednoho datového serveru, skeneru a pěti pracovních 

stanic. 

 

Komponenta cena v Kč s DPH 

Lenovo ThinkServer TS200v  19335 

LCD monitor BenQ  1979 

NAS server Umax Xtreamer e-Tray 6492 

Hewlett-Packard ScanJet G4050 4501 

5x notebook HP 625  57865 

Klávesnice, 6x myš (cca) 800 

Celkem 90972 

Tabulka 22: Rozpočet hardwaru (zdroj: vlastní) 

5.4 Shrnutí navrhovaného řešení 

Všechny výše uvedené návrhy jsou v souladu s potřebami firmy, a proto bylo u všech 

návrhů přihlédnuto k poţadavkům a velikosti firmy. Návrh počítá se zlepšením 

hardwarového řešení, softwarové nabídky a také s výraznými změnami v celé 

informační strategii. Sebelepší technické vybavení ve spojení s nevyškolenými uţivateli 

nebude pracovat správně. Proto byla na začátku vypracována informační strategie, která 

shrnuje podporované kroky v této oblasti do budoucna. Dále bylo vybráno řešení 
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pomocí ekonomického softwaru Pohoda 2011 E1, který vyšel nejlépe ze srovnání těchto 

systémů a který nahradí značně nevyhovující starý systém Integrodat. Jak jiţ bylo 

zmíněno, poţadavky budou dále vzneseny na zaměstnance ohledně jejich přistupování 

k firemní síti a instalovaným aplikacím. Zejména se jedná o povědomí o bezpečnostní 

politice a dodrţování nově stanovených pravidel. V kapitole zabývající se hardwarem 

jsou popsána všechna fyzická zařízení, která bude firma v souvislosti s touto změnou 

pořizovat. Nadále bude pouţíván současný dostačující hardware a obměněny budou jen 

některé nevyhovující pracovní stanice. Pouţívaný software ve firmě – Evi8 spolu s Dia 

2000 a SparkAnalyzer budou nadále pouţívány pro svou nenahraditelnost. Bude však 

dodáno řešení, které usnadní rozhodování a bude ukazovat všechna relevantní data 

vyuţívána vedením firmy. Celkově by vybrané řešení mělo významně zvýšit 

produktivitu ve firmě a rozhodování by se mělo opírat o reálná data a ne pouze o 

odhady. 

 

5.4.1 Vyčíslení nákladů 

 

Celkové náklady ve spojení s pořízením nového vybavení (software a hardware) byly 

vyčísleny na 190616 Kč. V této částce jsou započítány prvotní náklady na pořízení 

těchto součástí. Informační strategie byla vypracována zdarma v rámci této práce a její 

prosazování nestojí firmu ţádné prostředky v prvotní fázi, druhotně lze vnímat náklady 

na její realizaci. U ekonomického softwaru je obsaţena i roční technická podpora a 

školení pro dva uţivatele. Naprogramování konceptu rozšíření systému je popsáno výše 

a byla stanovena částka 50000 Kč pro realizaci. Nakupovaný hardware byl vybrán 

v souladu s velikostí a potřebami firmy. V celkovém shrnutí nejsou zahrnuty náklady, 

které by mohly vzniknout v případě potřebného dalšího doškolení nebo úpravy 

některých součástí fyzických zařízení. Tyto náklady však nijak výrazně nemohou 

ovlivnit celý projekt a budou hrazeny současně s kaţdodenními náklady společnosti. 

V rozpočtu také nejsou určeny náklady na vysvětlení informační a bezpečnostní 

strategie – jedná se o interní záleţitosti firmy, a proto nebudou ohodnoceny částkou na 

jejich provedení. 
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Položka Cena v Kč s DPH 

Pohoda 2011 E1 49644 

Programování součástí systému 50000 

Hardware 90972 

Celkem 190616 
Tabulka 23: Rozpočet (zdroj: vlastní) 

 

U firem působících ve výrobním sektoru a jemu podobných se lze často setkat 

s neochotou investovat potřebné prostředky do informačních systémů. Výše celkových 

nákladů vybraného řešení se pohybuje na úrovni ročních mzdových nákladů firmy na 

zaměstnance s hrubou mzdou 12000 Kč. Proto se domnívám, ţe toto řešení je moţno 

akceptovat bez větších výhrad. Díky řešení pomocí tří nezávislých kategorií lze 

implementaci provést postupně a nezatíţit nepřiměřeně rozpočet firmy během jednoho 

měsíce.  

5.4.2 Ekonomické přínosy navrhovaného řešení 

V této části práce budou uvedeny pravděpodobné přínosy navrhovaného řešení. 

Z důvodu neposkytnutí potřebných číselných údajů pro vypracování přesných hodnot 

moţného uţitku budou pouţity odhady. Tyto odhady budou vţdy označeny. Hlavním 

cílem této kapitoly je poskytnutí komplexních informací o tom, kde přesně by mělo 

dojít k úsporám a zlepšením na základě navrhnutých změn.  

 

Kvalitativní přínosy 

 zvýšení kvality informací ve firmě, 

 zvýšení úrovně firemního řízení, 

 zlepšení provozuschopnosti firmy, 

 zlepšení firemní strategie na základě ucelených informací, 

 konkurenční výhoda v podobě sníţení reakční doby na poţadavky 

odběratelů/dodavatelů, 

 výrazné zlepšení zabezpečení dat díky jejich pravidelnému zálohování. 
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Kvantitativní přínosy 

 Vedoucí výroby uspoří 25% své pracovní doby díky zautomatizování výpočtů 

mnoţství potřebného materiálu, materiálu na skladě a vyrobených součástí. 

Pracovní pozice tohoto zaměstnance je kumulována se správou IT, a proto 

ušetřený čas můţe směřovat do této činnosti, případně můţe provádět další 

úkony.  Hrubá mzda dle odhadu činí 27000 Kč, coţ odpovídá 36200 Kč mzdy 

superhrubé. Roční úspora nákladů firmy na zaměstnance by byla 108600 Kč. 

 Vedoucí společnosti díky ekonomickému softwaru bude rychleji pracovat, 

protoţe potřebná data pro rozhodování budou dostupná ihned. To bude mít za 

následek uspoření 10% pracovní doby, coţ při hrubé mzdě 35000 Kč dělá roční 

úsporu 56280 Kč. 

 Díky zlepšení v oblasti utřídění dat bude moţno efektivněji plánovat logistické 

cesty, coţ bude mít za následek sníţení těchto nákladů o 5%. Při odhadu nákladů 

1,4 mil. Kč na logistiku ročně by se mělo ušetřit 70000 Kč za rok.  

 Mělo by také dojít k úspoře pracovní doby u dvou pracovníků ve vedení, paní 

sekretářky a účetní díky vylepšení ekonomického softwaru, hardwaru a 

automatizaci výpočtů potřeb zásobování. Tato úspora by mohla dosahovat  aţ 

5% z jejich pracovní doby. Při paušalizovaném odhadu průměrné hrubé mzdy ve 

výši 22000 Kč by došlo k roční úspoře ve výši 70800 Kč. 

 

Celková odhadovaná roční úspora by tedy činila 305680 Kč a náklady na provedení 

návrhů by byly 190616 Kč. Z toho vyplývá, ţe návratnost investice (ROI) pomocí 

příjmů a nákladů z investice by byla: ROI = 160,36%  
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6 Závěr 

V teoretické části diplomové práce byl poskytnut základní přehled o současných 

informačních systémech a typech moţných řešení a implementací. Byla provedena 

rešerše odborné literatury pojednávající o informačních systémech, jejich vývoji, 

trendech, typech a moţnostech zavedení. Byly stanoveny výhody a nevýhody těchto 

moţných implementací v závislosti na zvoleném řešení. Přineseny byly základní 

poznatky o počtu takových řešení v rámci České republiky. 

 

Analyzování současného stavu informačního systému firmy FeMarket bylo provedeno 

ve více krocích. Nejdříve bylo provedeno zkoumání jednotlivých částí systému. Systém 

jako takový byl porovnán s obdobnými řešeními, která jsou vyuţívána konkurencí. 

Pomocí online systému ZEFIS byly následně provedeny dvě analýzy stavu IS. První 

z nich je analýza efektivnosti IS, která hodnotila stávající systém s pomocí dotazníků 

vyplněných zaměstnanci firmy z různých pracovních pozic. Výsledkem této analýzy 

jsou doporučení, která by firma měla vzít v potaz při výběru nového informačního 

systému. Další analýza byla provedena za pomocí metody HOS8, která firmu hodnotí 

v rámci vyváţenosti osmi stěţejních kapitol. Následně byla také stanovena doporučení 

pro další vývoj firemního systému. Celkově analýza přinesla komplexní shrnutí 

stávajícího informačního systému a moţné směry, kterými by se mělo ubírat do 

budoucnosti. 

 

V návrzích řešení bylo vycházeno z teoretických východisek a výsledků praktické 

analýzy ve firmě. Nejdříve byla navrhnuta informační strategie firmy, která vymezuje a 

usměrňuje vývoj v oblasti IS/ICT ve firmě. Dalším krokem bylo shrnutí moţností 

výběru nového informačního systému. Po praktickém srovnání těchto variant vůči 

velikosti a moţnostem firmy bylo zvoleno řešení pomocí rozšíření stávajícího systému. 

Navzdory analýze, která poukázala na nevyhovující stávající systém, bylo dospěno 

k rozhodnutí, ţe některé části systému jsou jednoduše nenahraditelné a budou muset 

zůstat zachovány. Tyto nepostradatelné součásti však byly hodnoceny spíše kladně, a 

proto výsledné řešení postavené na těchto základech nebude mít na firmu negativní vliv. 

Stávající systém bude rozšířen o vhodný ekonomický systém, který nabídne značně 
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rozšířené moţnosti oproti stávající verzi. Důraz byl kladen na kompletní vybavení 

potřebnými moduly a moţnost exportu a importu dat pro další potřeby firmy. Vybrán 

byl i koncept softwarového řešení pro optimalizaci dopravy a řízení výroby 

v jednotlivých částech firmy, kde byl důraz kladen na zlepšení rozhodování klíčových 

zaměstnanců firmy. Nakonec bude celý systém podpořen novým fyzickým vybavením 

(hardwarem), které zajistí bezproblémový chod výše uvedeného programového 

vybavení. 

 

Věřím, ţe práce bude mít skutečný přínos pro zkoumanou firmu a ţe jí pomůţe 

v rozvoji v oblasti IS/ICT.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratka Původní název Český název 

APS   

Advanced Planning and 
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