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Abstrakt !
Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je analýza 

současného stavu informačního systému firmy, která poskytuje on-line kurzy odborných 

cizích jazyků. Na základě analýzy a požadavků firmy bude cílem práce navrhnout nové 

vhodné řešení informačního systému a jeho funkcionalit. Řešení bude navrženo 

s ohledem na snadné použití a zjednodušení podnikových procesů. 

!
Abstract !
This thesis aims at enterprise informational systems. The essence of the thesis is an 

analysis of a current informational system of a company that offers professional online 

language courses. Based on the analysis and previous company’s requirements, the main 

scope is to redesign the information system and its functional features. The project 

aspects will follow the need of ease to use and business process simplification. 

!
Klíčová slova !
Informační systém, proces, aplikace, databáze 

!
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Úvod !
Používání počítačů a internetu je nedílnou součástí našeho každodenního života. 

Rozmach těchto technologií má vliv na každého z nás. Informační systémy 

a komunikační technologie zásadně ovlivňují způsob života i práce mnoha lidí na všech 

úrovních byznysu. Umožňují inovovat procesy i výrobky a prostředky investované do 

výpočetních technologií přinášejí nárůst produktivity práce, který předčí jakékoli jiné 

investice.   

 Toto odvětví se dynamicky vyvíjí a velmi rychle mění. Informační systémy, 

technologie i způsob jejich prodeje a distribuce se neustále rozvíjí. Pro řídící pracovníky 

v podnicích a jiných institucích je nezbytně nutné nepřetržitě sledovat vývoj a inovovat 

své informační systémy tak, aby s konkurencí držely krok. 

 Tvorba informačních systémů je velmi komplexní problematika, ke které lze 

přistupovat mnoha inovativními způsoby. Je známo, že mnoho projektů končí neúspěšně 

z důvodů špatné specifikace, nereálných požadavků a očekávání či nedodržování 

termínů dokončení. Existuje řada doporučení, metodik a praktik, kterými se lze řídit. 

Právě zanedbávání klíčových aspektů při tvorbě informačního systému často vede 

k množství neúspěšných projektů, promrhanému času a tím penězům. S využitím 

internetu rostou nároky na bezpečnost a dostupnost uložených informací. Tyto 

informace jsou důležité  pro správu a řízení podniku a bývají jedním z nejcennějších 

aktiv podniku. Zvyšující se požadavky vyžadují kvalitní nástroje použité pro 

implementaci systému. 

 Před zaváděním informačního systému je nutné stanovit cíle, které chce podnik 

s pomocí informačního systému v daném čase dosáhnout. Tomu musí předcházet 

důkladná a důsledná analýza podnikových procesů a jejich optimalizace. 

!
„Kdo nepozná vlastní firemní procesy, nemůže je zlepšovat.” [6] 

!
 Tato práce bude věnována informačním systémům v podnicích, jejich důležitosti 

při rozhodování v byznysu a přínosech pro tuto oblast. Práce se zabývá analýzou 
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a návrhem na zlepšení, které mají přinést podniku zefektivnění procesů a snížení 

nákladů, což jsou jedny z nejdůležitějších aspektů v podnikání. 

!
1.1 Cíl práce !
Cílem práce je objasnění pojmů z oblasti podnikových informačních systémů, jejich 

vývoje a správy, seznámení s procesem modelování dat a především návrh zlepšení 

současného řešení informačního systému v existujícím podniku. V práci bude 

vysvětleno, co může implementace navržených změn pro podnik přinést a jaké může 

mít dopady na podnik jako celek. 

 Navržené změny by měly přinést převážně zjednodušení a zefektivnění procesů. 

Část vlastního návrhu řešení poslouží jako významný podklad pro vypracování detailní 

specifikace úprav pro pozdější implementaci změn. Navržené změny v procesech 

a funkčnosti budou popsány pomocí funkčního modelování. Pro zachycení změn 

v designu budou vypracovány návrhy změněných částí informačního systému. 

!
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Teoretická východiska práce !
V této kapitole se zaměřím na popsání teoretických poznatků, nezbytných pro 

pochopení  všech souvistostí a pro vypracování kvalitního a úplného návrhu. 

!
2.1 Informační systém podniku !
Jeden z nejpodstatnějších momentů současného vývoje informatiky je její neustálá 

integrace do podnikových i běžných lidských aktivit. Informatika se v poslední době 

stala součástí ekonomických a obchodních analýz a transakcí, výrobních technologií, 

různých druhů projekčních, návrhářských nebo konzultačních služeb či marketingu. 

S tímto rozvojem se markantně rozšířila uživatelská základna využívající informační 

technologie, razantně se zvýšil rozsah, komplexnost, ale i složitost informačních 

systémů. 

 Vzhledem ke schopnosti kvalifikovaně posoudit úroveň konkrétního 

podnikového systému, řešit související problémy a formulovat návrhy pro další rozvoj, 

je důležité vymezit v základním přehledu nároky na jeho kvalitu a výkon, resp. 

na efekty, které má přinášet. V tomto duchu se nejčastěji uvádí, že informační systém 

v podniku musí splňovat podle [12] následující: 

!
• „Poskytovat uživatelům nezbytnou funkcionalitu při zajišťování běžných 

transakčních či evidenčních operací a při vykonávání kontrolních, plánovacích 

a rozhodovacích čiností. To znamená, že informační systém musí podporovat 

pracovníky všech úrovní i profesních zaměření, kteří tyto činnosti vykonávají. 

Vše musí systém podporovat v požadované kvalitě a rozsahu. 

• Přispívat k optimalizaci podnikových procesů, tj. ke zkracování jejich doby 

trvání, zjednodušování, snižování jejich technické či personální náročnosti, 

například ke zkrácení průměrné doby zakázky, vyloučení zbytečných nebo 

duplicitních operací, apod. 
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• Zajistit odpovídající úroveň disponibility informací, technických a dalších 

prostředků, což představuje míru dostupnosti informací uživateli v požadovaném 

čase na požadovaném místě. 

• Realizovat provoz informačního systému a všech souvisejících technologií na 

požadovaném stupni bezpečnosti, spolehlivosti, výkonu, doby odezvy. 

• Přinést očekávané ekonomické efekty, ať už prodejem specifických 

informatických produktů a služeb, jako je např. software, samostatné projekty, 

konzultační služby, nebo služeb jako přidané hodnoty k základním produktům či 

službám (např. informace a rady poskytované zákazníkům na webu konkrétní 

společnosti k nabízenému sortimentu zboží). 

• Pozitivně přispívat ke zvyšování kvalifikace pracovníků podniku. 

• Provozovat a rozvíjet prostředky a zdroje při přiměřených, či snižujících se 

nákladech.” 

!
V uvedeném přehledu jsem záměrně použil slova „odpovídající”, „požadovaný”, 

„přiměřený”, neboť výše a rozsah nároků se výrazně liší při pohledu na jednotlivé 

podniky či organizace. Rozdílnost je dána odvětvovou orientací a zejména velikostí. V 

tomto smyslu tedy můžeme podniky, potažmo jejich informatiky rozdělit podle [2]: 

!
• malý - méně než 100 zaměstnanců, výše ročního obratu pod 30 mil. Kč, 

• střední - méně než 500 zaměstnanců, výše ročního obratu pod 100 mil. Kč, 

• velký - parametry nad výše uvedené hodnoty. 

!
Existuje celá řada výjimek, ale zpravidla platí, že rozsáhlost a mohutnost informačního 

systému podniku odpovídá jeho velikosti. Velikost je důležité hledisko pro určení 

správné architektury IS, formy implementace různých řešení a jejich provoz. 

 U větších podniků bývá situace pro zajištění efektivnosti dané investice do IS 

podniku příznivější oproti malým a středním podnikům, které často nedisponují 

potřebným vlastním kvalifikačním potenciálem, nutným pro implementaci a provoz 
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podnikového IS, což je na druhou stranu předurčuje pro nasazení parametrizovatelného 

podnikového IS [1]. 

 Podniková informatika představuje převážně principy a postupy aplikací 

informačních a komunikačních technologií při provozu, řízení a rozvoji ekonomického 

subjektu. Obsahuje dvě části, a to část interní, tj. informatiku pro interní činnosti 

podniku, a část externí, resp. informatiku zaměřující se na řešení externích, zejména  

obchodních vztahů. V praxi se již vedle uvedených termínů používá zažitá anglická 

zkratka IS/ICT (informační systémy a informační a komunikační technologie). IS/ICT 

podniku zahrnuje množství nejrůznějších technických a programových prostředků, 

datových bází atd. Její základní vymezení popisuje obrázek 1. 

Obrázek č. 1: Základní vymezení obsahu IS/ICT podniku (zdroj: vlastní) 

!
2.2 Informace !
V informatice představuje pojem informace kódovaná data, která lze přenášet, 

uchovávat a zpracovávat různými technickými přístroji. Tato definice je však z hlediska 

moderní podnikové informatiky nedostačující. Již Norbert Wiener, zakladatel 
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kybernetiky, na počátku 20. let definoval, že informace je nehmotné povahy. Podobných 

neexaktních definic tohoto pojmu můžeme v literatuře najít více. Jejich tvůrci 

se odlišovali především v důrazu na různé úrovně pohledu, jimiž lze na informace 

nahlížet. 

Syntaktický pohled se soustředí na vnitřní strukturu informace, jednotlivé souvislosti 

mezi znaky a slovy, které ji utváří, a to bez ohledu na vztah, který má příjemce vůči 

informaci. Sémantický pohled je orientován na obsahový význam informace a podobně 

jako syntaktický pohled nebere v potaz vztah příjemce a informace. Pragmatický 

pohled je na rozdíl od předchozích dvou směřován k praktickému využití informace, 

lépe řečeno k jejímu významu pro příjemce [13].	


	
 Poslední pohled je nejbližší managementu či špičkovým světovým 

podnikatelům, tedy lidem, kteří berou informace jako nezbytnou a nutnou součást 

rozhodovacího procesu, ať už v podnikání či v osobním životě. 

!
2.3 Data, databáze !
Data jsou jedním z nejcenějších aktiv podniku. Jsou hlavním předmětem operací 

a mohou být různě organizovaná a strukturovaná. Nejvyužívanější způsob vyjádření, 

resp. formáty dat v podniku jsou tabulky, texty, schémata, grafy, apod. Při práci s daty 

určitých formátů, zejména u textů a tabulek, je důležitá jejich další charakteristika, 

vnitřní struktura. V případě textů není složité si jejich základní vnitřní strukturu 

představit: znak - slovo - věta - odstavec. Text se dá fyzicky dělit i z dalšího hlediska, 

a to na řádky a stránky, což je při elektronickém zpracování textu také podstatná 

vlastnost. Zatímco u textů se mluví o volné struktuře záznamu, pak v případě tabulek 

mluvíme o struktuře pevné [12]. Z pohledu pevné struktury uložení dat rozlišujeme tyto 

úrovně: 

!
• bity - nejmenší jednotky informace, 

• znaky - numerické, alfanumerické, 

• položky - reprezentují vlastnost sledované reality, např. 1 reprezentuje ID 

zákazníka (viz. obrázek 2.3), 
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• záznamy - kolekce vzájemně souvisejících položek, např. záznam o třídě, 

• soubory dat - kolekce vzájemně souvisejících záznamů, např. soubor tříd, 

• báze dat - nejvyšší úroveň hierarchie, kolekce vzájemně souvisejících souborů 

dat, např. soubor dat studentů spolu se souborem tříd a souborem přiřazených 

studijních materiálů. 

2.3.1 SQL !
Pro ukládání pevně strukturovaných dat existují dva různé přístupy. Tradiční, kdy báze 

dat je tvořena samotnými soubory, a databázový, u kterého je báze dat tvořena vzájemně 

integrovanými soubory dat. Drtivá většina současných informačních systémů je 

založena právě na tzv. relačních databázích a s nimi spojeným programovým 

vybavením, tedy relačních databázových systémech. Rozsáhlé informační systémy jsou, 

kromě jiných znaků, charakterizovány i mohutnými databázovými systémy, jako např. 

Oracle, MS SQL, DB/2 a další [12]. 

 Základním konstrukčním prvkem relačních databází jsou databázové tabulky, 

což jsou dvourozměrné struktury tvořené záhlavím a tělem. Jejich sloupce se nazývají 

atributy, řádky pak slouží jako záznamy tabulky. Atributům je přiřazován datový typ 

a doména, což je množina přípustných hodnot atributu. Relací se označuje logická 

vazba  (vztah) mezi tabulkami databáze [9]. 

Obrázek č. 2: Data v relační databázi (zdroj: vlastní) 
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Databáze a v nich uložená data, která jsou vytvářená a využívaná při činnostech 

spojených s řízením podniku a obchodních vztahů můžeme rozdělit na: 

!
• Interní data vznikající v rámci podniku, která jsou využívaná pro jeho řízení 

(data pro personální řízení, data pro účetnictví, data pro správu majetku), a nebo 

data určená pro partnery (např. vlastní objednávky, nabídky, smlouvy, faktury 

apod.). 

• Externí  data vznikající mimo podnik, která jsou brána v potaz v rámci 

obchodních vztahů (např. příjmané objednávky, nabídky, faktury od dodavatelů 

a zákazníků). Za externí data se považují také průzkumy trhu, marketingové 

analýzy, zprávy o nových technologiích a postupech dodávané specializovanými 

externími firmami [12]. 

2.3.2 NoSQL !
V průběhu posledních 15 let se interaktivní aplikace razatně mění a s nimi se mění 

i požadavky na data management těchto aplikací. NoSQL je koncept zpracování 

a ukládání dat, ve kterém jsou použity jiné prostředky než tabulková schémata relačních 

databází. Tento koncept zahrnuje širokou škálu různých databázových technologií, které 

byly vyvinuty v reakci na zvýšení objemu uložených dat o uživatelích, objektech, 

produktech, frekvenci, při které je k těmto datům přistupováno a výkonu, který je 

potřebný pro zpracování zasílaných dotazů [4]. 

!
Výhody NoSQL 

Ve srovnání s relačními databázemi jsou NoSQL databáze škálovatelné a poskytují vyšší 

výkon, jejich datový model řeší několik problémů, pro které nebyl relační model 

navrhnut podle [11]: 

!
• „velké objemy strukturovaných, polostrukturovaných a nestrukturovaných dat,  

• vyšší míra agility, rychlé iterace, a časté code pushes,  
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• objektově orientované programování, který je snadno použitelné a flexibilní, 

• efektivní, scale-out architektura místo drahé, monolitické architektury.” 

!
 Segment NoSQL v současné době velmi roste. Pro označení NoSQL databáze se 

někdy používá výraz „nejen SQL”, jelikož tyto databáze často umožňují i dotazy 

v klasickém jazyce SQL. NoSQL databáze často potlačují konzistenci ku prospěchu 

dostupnosti a tolerance k narušení sítě. Adopci NoSQL pomáhají některé související 

trendy dnešní doby - Big Data a Cloud Computing, který bude zmíněn v dalších 

kapitolách [11]. 

2.3.3 JSON !
JSON, neboli JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis), je odlehčený 

formát zápisu pro výměnu dat. Používá se k přenosu datových objektů obsahujících 

název-hodnota páry. Tento způsob zápisu není závislý na počítačové platformě. Je 

jednoduše čitelný i zapisovatelný člověkem. Vstupem je datová struktura (pole, 

boolean, string, číslo) a výstupem vždy řetězec. 

 JSON se používá pro přenos dat v drtivé většině moderních programovacích 

jazyků. Takto zapsaná data mohou být přenášena v rámci souborů, ale častěji probíhá 

přenos v prostředí internetu mezi serverem a klientem. JSON je oblíbený díky své 

jednoduchosti způsobu uložení dat, čitelnosti dat člověkem a platformové nezávislosti, 

ale to na úkor velikosti přenášených dat. Ovšem oproti XML je na tom JSON podstatně 

lépe [7].	


!
2.4 Cloud computing !
Cloud computing získal svůj název jako metafora internetu, jež se v síťových 

schématech obvykle znázorňuje obláčkem (anglicky cloud). 

!
!
!
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Obrázek č. 3: Oblak v síťových diagramech (zdroj: vlastní) 

!
Cloud computing slibuje úsporu provozních a investičních nákladů. Umožňuje IT 

oddělením, aby se místo udržování datových center v chodu soustředila na strategické 

projekty. 

 V pozadí je vše poněkud složitější, není možné mezi cloud computingem 

a Internetem jednoduše položit rovnítko. Cloud computing je koncepce, která zajišťuje 

přístup k aplikacím, jež nejsou umístěny v místním počítači, či na zařízení připojeném 

k internetu. Nejběžněji se jedná o vzdálené datové centrum. Taková koncepce má 

mnoho výhod. Efekt cloud computingu spočívá v tom, že aplikace hostuje jiná 

společnost. To znamená, že jiná firma je zodpovědná za dostupnost služby, nese náklady 

na servery a jejich provoz, stará se o aktualizace a celkově tak mohou být výsledné 

náklady o mnoho nižší. 

 Tato koncepce je často velmi ceněná zaměstnanci, kteří tak mohou pracovat 

z domova či služebních cest, mohou se jednoduše přihlásit a používat své aplikace 

odkudkoli [14]. 

!
!
!
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Komponenty cloudu 

V jednoduchém topologickém smyslu je řešení could computingu tvořeno několika 

prvky: klienty, datovým centrem a distribuovanými servery. Každý z těchto prvků má 

svůj účel a hraje nezastupitelnou roli při poskytování služby založené na cloudu. 

!
Klienti jsou součástí běžné lokální sítě (LAN). Obvykle se jedná o pracovní stanice, 

mohou to být i notebooky, tablety nebo mobilní telefony. Klienti jsou jednoduchá 

zařízení, se kterými pracují koncoví zákazníci. Řadí se do tří kategorií podle [14]: 

!
• „Mobilní - k mobilním telefonům patří smartphony, jako například zařízení 

Blackberry, Windows Phone nebo iPhone. 

• Tencí - tyto klienty lze popsat jako počítače, které nemají interní pevné disky. 

Veškeré zpracování dat zajišťuje server, zatímco klient pouze zobrazuje 

informace. 

• Tlustí - tento typ klienta je běžný počítač, který se ke cloudu připojuje pomocí 

webového prohlížeče. Využívá server jako centrální prvek (např. sdílené 

úložiště) a má vlastní procesor.” 

!
Datové centrum je seskupení serverů, které hostují předplacené aplikace. K datovému 

centru se přistupuje prostřednictvím serveru, tudíž není problém, aby bylo fyzicky 

na druhé straně světa. 

 Rostoucím trendem ve světě IT je virtualizace serverů, což znamená, že je 

umožněno instalovat software, který dovoluje používat více instancí virtuálních serverů. 

Díky tomu je možné, aby na jednom fyzickém serveru fungovalo více instancí 

virtuálních serverů [14]. 

!
Rozdělení cloud computingu 

Dělení cloud computingu je poměrně problematické, proto se dělí podle dvou hledisek, 

a to jak je poskytován a podle služby, kterou poskytuje. Podle prvního hlediska existuje 

několik modelů nasazení [14]: 
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!
• „veřejný - výpočetní služba je poskytována široké veřejnosti, 

•  soukromý - služba je provozována pouze pro konkrétní organizaci, 

• hybridní - kombinuje veřejný a soukromý, vystupuje jako celek, ale fyzicky 

jsou cloudy propojeny pomocí standardiačních technologií, 

• komunitní - infrastruktura cloudu je sdílena mezi několika organizacemi, 

které ji využívají.” 

!
Podle druhého hlediska, tedy co je nabízeno v rámci služby, kterou poskytuje, se dělí 

na IaaS, PaaS a SaaS. 

 IaaS - Infrastracture as a Service, poskytovatelem je dodávána infrastruktura 

(typicky virtualizovaná). Hlavní výhodou je fakt, že o veškerý hardware se stará 

poskytovatel.  

 PaaS - Platform as a Service, poskytovatel v modelu PaaS poskytuje prostředky 

pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytování webových aplikací a služeb 

plně k dispozici na internetu. To zahrnuje různé prostředky, jako např. API. Dobrým 

příkladem je Google App Engine . 1

 SaaS - Software as a Service, model při kterém je aplikace licencována 

a prodávána jako služba zákazníkovi. Uživatel si kupuje pouze přístup k aplikaci [14]. 

!
2.5 API !
Zkratka API se dá vyložit jako rozhraní pro programování aplikací, neboli soubor 

pravidel a specifikací pro přístup k webové aplikace, nebo webovému nástroji. Slouží 

jako rozhraní mezi různými programy a usnadňuje jejich vzájemnou interakci podobně 

jako uživatelské rozhraní usnadňuje interakci mezi člověkem a počítačem. 

 API není uživatelské rozhraní, ale software-to-software rozhraní. Při 

zakomponování API spolu aplikace mohou komunikovat, aniž by o tom uživatel věděl, 

či musel tuto komunikaci iniciovat. API se v zásadě podobá SaaS (Software jako 
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služba), neboť vývojář nemusí při vývoji jeho aplikaci začínat od nuly. Namísto 

budování jádra může pomocí API některé funkce přenechat vzdálenému softwaru, který 

tuto funkci již zvládá lépe. Význam API je tak v dnešním světě mobilních aplikací 

velmi důležitý [5]. 

!
2.6 Technologie - HTML, CSS !
Hypertextový značkovací jazyk (Hypertext Markup Language - HTML) je základní 

značkovací jazyk určený k tvorbě webových stránek. Je pomyslnou nití, která virtuáně 

spojuje každou webovou stránku. 

 Jazyk HTML vznikl na počátku 90. let minulého století v CERNu v podobě 

stručného dokumentu, jež popisoval několik elementů pro tvorbu webových stránek. 

Tyto elementy popisovaly různé části webové stránky od záhlaví přes seznamy až po 

zápatí. Novější verze jazyka se stále vyvíjely, až se dospělo k nejnovější verzi HTML5. 

 Jednoduše řečeno, webová stránka je textový soubor, který je pomocí HTML 

zakódován  tak, že ve webovém prohlížeči se obsah zobrazí jako naformátovaný. Kód 

v souboru HTML je uzavřený mezi značkami, tyto značky znázorňují, kde se má použít 

formátování, jaké je rozvržení dokumentu, jaké obrázky se na určitých místech použijí 

atd. 

 Pro formátování rozsáhlých webových stránek byly k HTML zavedeny 

kaskádové styly (CSS). Ty jsou založeny se stejném principu jako šablony stylu 

v textovém procesoru nebo v programu na sázení. Kaskádové styly se používají pro 

určení formátu jednotlivých typů značek - obvykle v oddělené šabloně stylů - a poté je 

tato šablona použitelná pro více stránek [15]. 

!
2.7 Rozdělení informačních systémů !
V této kapitole bude vysvětleno rozdělení podnikových informačních systémů mezi 

ERP, CRM a SCM . 

!
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2.7.1 ERP !
„ERP jsou aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k řízení podnikových 

dat a pomáhající k plánování celého logistického řetězce od nákupu přes sklady po 

výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po expedici, včetně 

plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení lidských 

zdrojů.” [2] ERP ovlivňuje podnikové procesy, které podporuje a v mnoha případech 

automatizuje a je také velmi úzce spjatý s reengineeringem podnikových procesů 

(Business Process Reengineering - BPR). 

 Zavádění komplexních informačních systémů kategorie ERP (Enterprise 

Resource Planning) je znamením vývoje v podnicích za poslední dvě desetiletí. ERP 

systémy lze považovat za systémy nejvíce ovlivňující současný podnikový business. 

A to především díky jejich důležitosti, nejen díky počtu implementací. „ERP totiž 

využívá více než 90% podniků zařazených u nás v TOP 100 a celkově ERP ovlivňují 

rozhodování v podnicích s významným podílem na exportu, zaměstnanosti i na tvorbě 

HDP České republiky.” [2] Když se zamyslíme nad časovou, finanční i lidskou 

náročností implementací a provozováním ERP, není pochyb o jejich společenském 

i ekonomickém významu. 

2.7.2 Rozšířený ERP !
V poslední době se informační systémy mocně rozrůstají za pomyslné hranice podniku. 

Jedním z hlavním důvodů tohoto trendu je využívání internetu a jeho možností 

k podpoře vztahů se zákazníky na straně jedné a s dodavateli na straně druhé. Internet 

poskytuje klady všem zůčastněným stranám: 

!
• zákazníkům - aktuální informace o podniku, nabízených službách, výrobcích, 

možnost platit on-line, konfigurovat výrobek, možnost doručení domů, 

• výrobcům - zprostředkovává komunikaci se zákazníky v modelu 1:1, zlepšuje 

procesy i produkty, 
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• partnerům - dává prostor těšnější spolupráci v rámci virtuálních firem, možnost 

plánovat v rámci dodavatelských řetězců, 

• zaměstnancům - informace o podniku, zaměstnancích, možnost rychlé 

komunikace s nadřízeným/podřízeným, systematické předávání informací [1]. 

!
Využití internetu přináší možnost pracovat s velkými a přesnými objemy dat, které jsou 

distribuovány v reálném čase všem zainteresovaým stranám. Internet snižuje náklady 

na pořízení, udržování, distribuci a využívání informací. Způsob a forma poskytovaných 

služeb se mění s klesajícím trendem využívání standartních komunikačních technologií 

jako telefon, fax či pošta. 

 Největší potenciál dnes nabízí postupné propojování podniků a aplikace různých 

forem elektronického obchodování, a to jak na straně prodeje, tak na straně nákupu, 

mezi podniky navzájem i mezi podnikem a jeho zákazníky. Nejčastěji se v této 

souvislosti pracuje s pojmy, pro které jsou užívány následující zkratky: 

!
• B2C (Business to Customer) - Znázorňuje prodej zákazníkům, nejčastěji 

prostřednictvím e-shopu. Tyto aplikace evidují informace o preferencích 

a zájmech zákazníků. S pomocí generovaného zákanického profilu může být 

zákazník přiřazen do příslušné cílové skupiny, která může být definována 

v rámci aplikace pro řízení vztahu se zákazníkem (CRM). 

• B2B (Business to Business) - Představuje scénáře pro prodej mezi obchodními 

partnery. Při přístupu lze specifikovat, jaké produkty a za jaké ceny budou 

zobrazovány pro konkrétní obchodní partnery. Tyto systémy zajišťují i podporu 

pro zadávání objednávek a fakturaci zákazníkovi. 

• B2B (Marketplace) - Jde o nejobecnější formu prodeje. Elektronická tržiště jsou 

aplikace elektronického obchodu, které vytvářejí prostor pro uskutečňování 

mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí.  

Zakladatelem tohoto typu tržiště bývá nejčastěji jeden silný podnikatelský 

subjekt nebo aliance více subjektů, kteří jsou významnými odběrateli a mají 

značnou vyjednávací sílu [1]. 
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Přes velké množství těchto nových „e-aplikací”, které se integrují kolem járda ERP 

a které logický provází nejednotnost a nesourodost v používané terminologii, se dají 

vypozorovat hlavní směry rozšíření standartního ERP v následujících oblastech: 

!
• SCM (Supply Chain Management) - řízení dodavatelského řetězce, 

• CRM (Customer Relationship Management) - řízení vztahů se zákazníky, 

• MIS (Management Information System) - manažerský informační systém [1]. 

2.7.3 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) !
Řízení vztahů se zákazníky patří mezi hlavní oblasti použití IT s vysokým potenciálem 

přínosů pro podnik. Konkurence celkově roste a právě v takovém prostředí narůstá tlak 

na schopnost podniku komunikovat se zákazníkem. To představuje hlavní důvod, proč 

podniky zavádějí nové komunikační kanály se zákazníky zprostředkované právě 

možnostmi současných informačních a komunikačních technologií v podobě internetu. 

To umožňuje oslovit široké spektrum potencionálních zákazníků a získat velký podíl 

na trhu díky realizaci za nižší transakční náklady. Nicméně je důležité komplexně 

a úspěšně integrovat kanály standardní komunikace pro udržení dostatečné komunikace 

se zákazníky. 

 Podnik by měl mít snahu o neustálý a souvislý kontakt se zákazníkem a může 

přitom využívat nejrůznější způsoby: 

!
• zasílání různých publikací a novinek klasickou poštou, 

• zasílání elektronické pošty, 

• diskuse na sociálních sítích, konference, 

• call centra umožňující aktuální řešení potřeb zákazníků formou vhodné 

informace, 
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• další kontakty typu zákazník-obchodník, obchodník - pracovník marketingu, 

apod [1]. 

Obrázek č. 4: CRM (zdroj: vlastní) 

!
K hlavním funkcím CRM patří: 

!
• spojité sledování požadavků zákazníků, 

• tvorba nové hodnoty s využitím zmíněných zákaznických informací, 

• zaměření obchodních zdrojů na aktivity vedoucí k vytváření dlouhodobých 

a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky. 

!
Důležité pro podniky je, že využívají více možností komunikace se zákazníky a vhodně 

kombinují tradiční kanály a možnosti IT. Trendem je chovat se ke každému zákazníkovi 

jako k jednotlivci a provádět tvz. one-to-one marketing [1]. 

!
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2.7.4 Řízení dodavatelského řetězce (SCM) !
Jednou z konkurenčních výhod se díky IT a informačním systémům stává i vhodně 

implementované řízení dodavatelského řetězce. Prostřednictvím SCM dochází 

ke zkracování času a zvyšování spolehlivosti dodávky zákazníkovi. 

 Dnešní podniky se na bázi internetu propojují do složitějších struktur a vytvářejí 

vzájemně prosíťovaná společenství, jejichž hlavním společným cílem je nabídnout 

rychleji a levněji požadovaný produkt. Řada činností bývá tzv. outsourcována. Jsou 

využívány možnosti specializovaných firem, které disponují efektivně využitelnou 

techologií nebo know-how. Řetězec již není lineární (dodavatel - výrobce - distributor - 

prodejce - zákazník), ale zahrnuje více subjektů [2]. 

 SCM představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení 

a k maximální efektivitě provozu všech prvků celého dodavatelského řetězce s ohledem 

na koncového zákazníka. Prostřednictvím propojení a výměny informací mohou 

partneři v rámci řetězce spolupracovat, sdílet informace, plánovat a koordinovat celkový 

postup, aby se zvýšila akceschopnost. 

!
Funkčnost současných SCM řešení 

Současná SCM řešení se zaměřují na zvýšení zákaznické spokojenosti a nabízejí 

například: 

!
• podíl zákazníka na výsledné konfiguraci produktu, 

• trvalé informování zákazníka o stavu objednávky, 

• minimalizaci výskytu zpoždění nebo nekompletní dodávky, 

• řešení neočekávaných situací v průběhu řešení objednávky v rámci celého 

dodavatelského řetězce, 

• eliminace „hluchých” míst v rámci procesu, 

• zvýšení kooperace a důvěry mezi partnery, 

• možnost automatizace nákupních činností. 

!
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Součástí SCM je silná vazba na výrobní plánování až po úroveň detailního rozvrhování. 

Tato kategorie softwarových řešení je označována jako APS (Advanced Planning 

System) [1]. 

!
Obrázek č. 5: SCM (zdroj: vlastní) 

!
2.7.5 Manažerský informační systém (MIS) !
Softwarové aplikace typu MIS (Management Information System) nabízejí agregované 

informace za delší časové období formou přeledných tabulek a grafů, které zachycují 

trendy či korelace různých jevů. Systémy MIS pomáhají v situacích, kdy základní ERP, 

eventuálně CRM nebo SCM řešení nejsou tak účinná, neboť: 

!
• pro detailní zobrazení souvislostí a vazeb u problému by bylo zapotřebí velké 

množství sestav, 

• manažeři při svých úvahách řeší problémy multidimenzionálně, vzájemně 

porovnávají vztahy mezi různými hodnotami, lokalitami, apod., 

+28



• manažeři vyžadují pro přijetí rozhodnutí jasné a výstižné výsledky s možností 

podívat se hlouběji na konkrétní detail [2]. 

!
Z hlediska své pozice v podnikových informačních systémech zaujímají MIS vrchol 

rozhodovací pyramidy a tvoří určitou nadstavbu nad integrovanými informačními 

systémy typu ERP, včetně oblasti CRM a SCM. MIS slouží pro analytické zpracování 

(OLAP - On-line Analytical Processing). 

 V rámci MIS je hojně využíváno techniky datových skladů (data warehouse) 

a metody dolování dat (data mining), které dovolují pokládání libovolných ad hoc 

předem nespecifikovaných dotazů, které jsou přesněji formulovány až podle aktuální 

potřeby uživatele [1]. 

!
2.8 Systémová integrace !
Integrace podnikových aplikací (EAI - Enterprise Aplication Integration) je stěžejním 

tématem při realizaci IT projektů. U mnoha velkých organizací s rozsříštěnou či 

rozsáhlou strukturou se shromážďují ruzné technologie, postupy a vzájemně 

nekompatibilní softwarové aplikace. Tento stav s sebou přináší mnoho úskalí v podobě 

nekonzistentnosti, duplicit, apod. Roztříštěná infrastruktura má dopad i na celkovou 

efektivitu zpracování informací v organizaci. Vysoké nároky jsou kladeny na pružnost 

podnikových procesů za plné podpory informačního systému. Zatímco malá firma může 

podle potřeby např. změnit systém řízení výroby, velká korporace se dostává 

do problémů. Nelze se proto divit nárustu poptávky po integračních platformách. Hlavní 

požadavky lze shrnout do pár bodů: 

!
• vysoká spolehlivost a výkonnost, 

• snadnost obsluhy a správy systému, 

• vysoká úroveň parametrizovatelnosti, 

• dosažitelná návratnost investice (ROI) [13]. 

!

+29



„Integraci podnikových aplikací (EAI) můžeme charakterizovat jako propojení původně 

nezávislých dílčích řešení či informačních systémů, které jsou vzájemně nekompatibilní 

a jejichž správa a údržba probíhá nezávisle. EAI jako jednotná aplikační platforma pak 

logicky musí obsahovat soubor nástrojů a technologií, které umožní kompaktní správu 

a efektivní spolupráci doposud nezávislých aplikací.“ [13]	


!
	
 Existují dva způsoby integrace. Jeden se nazývá „point-to-point” - každý 

s  každým. Spočívá na vytváření účelových propojovacích řešení zabepečujících 

synchronní komunikaci mezi aplikacemi. Tento přístup však není příliš efektivní. 

Generuje nadbytečné náklady na vývoj komunikačních řešení.	


 EAI plaftorma umožňuje uskutečnit propojení na principu middlewaru. Slouží 

jako sdílené místo, na nějž jsou zasílána data z aplikací. Tato data jsou tranfrofmována 

do srozumitelného formátu a jsou k dispozici pro další aplikace. EAI řešení zabezpečuje 

přenos dat asynchronně [13].	


	
 Samotná integrace pomocí EAI platformy pak může probíhat na úrovni:	


!
• datové, 

• uživatelského rozhraní, 

• aplikačního rozhraní, 

• obchodní logiky. 

!
Využití integrace na konkrétní úrovni by pak mělo být odrazem potřeb zákaznické 

organizace a vlastností integrovaných aplikací [13]. 

!
2.9 Podnikové procesy !
Zatímco funkce a data představují statický pohled na informatiku, tedy co obsahuje 

a v jakých strukturách, dynamický pohled na informatiku znamená, jaké procesy 

zahrnuje a jak probíhají, např. proces přijetí a vyřízení objednávky zákazníka. Proces je 

množina na sebe navazujících operací, které z definovaných vstupů produkují 
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požadovaný výstup, vážou na sebe zdroje (lidé, technologie, čas, peníze) a mají 

měřitelné charakteristiky. 

 Proces je základním pojmem reeingineeringu, a proto je třeba jej definovat. Také 

je důležité rozlišit proces od funkcí, např. marketing a vyřízení objednávky. 

!
„Proces se definuje jako posloupnost předem daných činností vykonávaných proto, aby 

bylo dosaženo předem daných podnikových cílů. Pro každý proces je možno definovat 

a analyzovat: 

!
• přidanou hodnotu procesu k produktu, 

• vstupy procesu, 

• výstupy procesu, 

• čas potřebný k realizaci procesu, 

• náklady potřebné k realizaci procesu, 

• vnitřní logiku procesu, 

• vlastníka a zákazníky procesu.” [10] 

!
Procesy lze kategorizovat podle jejich významu pro podnikové řízení podle [10] na: 

!
• „základní - zabezpečují hlavní podnikové aktivity, 

• podpůrné - probíhají uvnitř podniku, mají podpůrný charakter, 

• řídící - správní procesy, společnost jimi definuje svou strukturu, organizaci 

a administrativní akty.” 

!
Dalším pohledem je členění podle vztahu k subjektům podle [10] na: 

!
• „interní - v rámci jednoho podniku, případně v rámci organizační jednotky, 

• externí - procesy zahrnující vztahy podniku k externím subjektům, které 

překračují hranice podniku.” 

!
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!
!
Reengineering podnikových procesů 

Současné trendy v podnikovém řízení jednoznačně směřují k dynamice, a tudíž 

nastavení optimalizovaných procesů řízení s jasně definovanou logikou, 

zodpovědnostmi, dokumentací, použitými metodami a nástroji. 

 Definovat reengineering podnikových procesů (Business Process Reengineering 

- BRP) lze více způsoby. Reeingineering nevylepšuje to, co existuje a je funkční - 

neprovádí dílčí změny současného systému. Je zásadním přehodnocením a radikální 

rekonstrukcí podnikových procesů, aby bylo dosaženo zdokonalení kvality, služeb, 

zrychlení, snížení nákladů, a především, aby došlo ke značnému zlepšení výkonu, 

produktivity a konkurenceschopnosti podniku. 

 Při BRP se analyzuje, co se má udělat, kdo to má udělat, s čím, s jakými daty, 

v jakých výstupních datech bude výsledek činnosti zachycen, na základě jaké události 

se co má vykonat a jaká činnost navazuje. Hledáme pak optimální řešení průběhu 

procesu vzhledem ke spotřebovanému času a nákladům [10].  

!
2.10 Funkční modelování !
Funkční modelování zkoumá a algoritmuje činnosti a procesy, které v informačním 

systému probíhají. Při popisu těchto činností lze provádět hierarchický rozklad 

od nejobecnějších až po elementární funkce, které má uživatel k dispozici. 

V elementární funkci se transformují vstupy na výstupy při dodržení stanoveného 

postupu a pravidel. V reálném světě si zpravidla nevystačíme s elementárními funkcemi, 

ale spojujeme je dohromady, čímž vznikají procesy [8]. 

!
Procesní diagram 

Tento typ diagramu zachycuje události, které proces ovlivňují, a dále automatizované 

i neautomatizované činnosti. Podle potřeby lze diagram kreslit na různých úrovních 

podrobosti. Zpravidla se začíná na nejvyšším stupni zobecnění. 
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!
!
Stavový diagram 

Stavový diagram zkoumá objekt ve všech možných stavech, které mohou nastat. 

Diagram umožnuje zachytit, co tyto změny přechodu mezi stavy vyvolá. Je důležité si 

uvědomit, že diagram se kreslí pro určitý objekt (např. jazykový kurz), a zkoumáme 

možné přechody jeho stavů. 

Diagram toku dat 

Tento diagram je jednou z nejpoužívanějších metod v oblasti funkčního modelování. 

Diagram zachycuje návaznost jednotlivých činností v rámci úlohy, vyskytující se datové 

vstupy a výstupy, a kdo jednotlivé činnosti provádí. DFD diagramy lze kreslit na různé 

rozlišovací úrovni. 

Vývojový diagram 

Hlavní úlohou vývojového diagramu je možnost zachycení větvení zpracování podle 

faktu, zda byla či nebyla splněna rozhodovací podmínka. Vývojový diagram spolu 

s DFD diagramem patří mezi nejpoužívanější nástroje funkčního modelování. 

!
UML 

Jazyk UML nabízí standartní způsob zápisu návrhu systému včetně konceptuálních 

prvků, jako jsou právě business procesy, systémové funkce či znovupoužitelné 

systémové komponenty. Je to grafický jazyk pro vizualizaci a navrhování 

programových systémů. 

 UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

systémů. Neobsahuje způsob použití, ani metodiku, jak tyto systémy analyzovat. V roce 

2000 bylo UML zařazeno mezi standardy ISO [3]. 

 UML diagramy jsou nejznámější a nejpoužívanější částí standardu. Patří mezi ně 

například diagramy strukturní, diagramy chování a také diagramy interakce.  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Analýza současného stavu !
V této kapitole se budu zabývat představením konkrétní firmy a analýzou jejího 

informačního systému. Budou představeny hlavní procesy firmy a jejich podpora 

stávajícím informačním systémem. Zaměříme se zmíněna slabá místa, na která naváže 

kapitola vlastního návrhu řešení. 

!
3.1 Popis společnosti !
Název společnosti: Open Agency, s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným. 

Předmět podnikání: Společnost vytváří unikátní výukové materiály odborných cizích 

jazyků. Tyto materiály používá při výuce v online jazykových kurzech, které nabízí pro 

tři základní subjekty: školy, podniky a veřejnost. Společnost také nabízí řadu 

doprovodných služeb v oblasti vzdělávání. 

!
3.2 SWOT !
Interní analýza 

S - Silné stránky podniku: 

• vysoce kvalifikovaní lektoři a autoři výukových materiálů, 

• nabídka unikátních vzdělávacích produktů v oblasti odborných cizích jazyků, 

• široká působnost společnosti (pokrytí celé České republiky), 

• agilní přístup - míra přizpůsobitelnosti produktů a služeb na míru poptávce. 

W - Slabé stránky podniku: 

• slabé povědomí o firmě mezi potencionálními partnery a zákazníky, 

• možný rychlý nástup konkurence, 

• nedostatečná internetová prezentace a marketing společnosti. 

!
!
!
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Externí analýza 

O - Příležitosti podniku: 

• dlouhodobá spolupráce se SŠ a VŠ - konstantní přísun nových zákazníků, 

• spolupráce s Úřady práce - vzdělávání nezaměstnaných, 

• nutnost obyvatelstva vzdělávat se pro konkurenceschopnost, 

• možnost rozšíření do okolních zemí (Polsko, Slovensko, Německo). 

T - Hrozby podniku: 

• nedostatečný zájem o vzdělávání, 

• možnost růstu konkurence - saturace trhu, navázání spolupráce konkurence 

s klíčovými partnery, 

• školící programy v rámci velkých firem, 

• nedůvěra ve zlepšení jazykových dovedností po absolvování kurzu. 

!
3.3 Produkty !
Společnost nabízí online jazykové kurzy. Tyto kurzy mohou probíhat zcela online, nebo 

v kombinaci s lektorem v kontaktní výuce. Kurzy jsou vhodné jak pro zkušené 

pracovníky, tak studenty, kteří se na tyto pozice hlásí. Společnost aktuálně nabízí tyto 

kurzy: 

!
• Angličtina pro strojaře 

- Strojírenská technologie, Stroje a zařízení, Kvalita a kontrola ve strojírenské 

výrobě 

• Angličtina pro chemiky 

- Základní chemická terminologie, Výroba a zpracování plastů, Farmaceutická 

výroba, Zajišťování kvality a bezpečnost práce 

• Angličtina pro obchodníky 

- Obchod a marketing 

• Angličtina pro cestovní ruch 

- Služby v cestovním ruchu, Obchod v cestovním ruchu 
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• Němčina pro strojaře 

- Strojírenská technologie 

• Němčina pro obchodníky 

- Obchod a marketing 

• Němčina pro cestovní ruch 

- Služby v cestovním ruchu, Obchod v cestovním ruchu  

• Ruština pro obchodníky 

- Obchod a marketing 

!
3.4 Struktura IS !
Společnost se prezentuje převážně pomocí své webové stránky www.openagency.cz. 

Vlastní dalších osm domén, produktových stránek, přes které se zákazníci přihlašují 

do studijního prostředí OPEN LEARNING.  

Obrázek č. 6: Struktura IS (zdroj: vlastní) 

!
Jak lze vidět na obrázku č. 6, po přihlášení přes produktovou stránku je přistupováno 

k oddělené databázi. Do této databáze se také ukládají generovaná data. Toto řešení má 

své výhody, ale převyšují nevýhody v podobě rozstříštěnosti dat o uživatelích a třídách. 

Použité řešení není do budoucna vhodné a bude nutné agregovat strukturu produktových 

stránek, produktů a jejich databází. 
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3.4.1 OPEN LEARNING !
OPEN LEARNING je název pro unikátní webové prostředí vyvinuté společností před 

několika lety. Za tuto dobu prošlo kurzy více než 1 000 studentů. 

 Toto prostředí zpřístupňuje studijní materiály studentům po přihlášení. Mohou se 

tak učit kdykoli a kdekoli vlastním tempem. Lektorům dává prostředí přehled 

o aktivitách studentů, o výsledcích jejich cvičení a testů. Mohou analyzovat nejčastější 

chyby a korigovat postupy výuky. 

 Webové prostředí od svého vzniku prošlo již jednou zásadní funkční 

a designovou úpravou na počátku roku 2013. Vzhledem k požadavkům a zpětné vazbě 

od studentů však neustále probíhají minoritní úpravy funkcí, převážně pro zjednodušení 

práce studetům. 

3.4.2 Role v IS !
Student 

Jednoduché znázornění v use-case diagramu značí, jaké aktivity může student v IS 

provádět. 

Obrázek č. 7: Student (zdroj: vlastní) 

!
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Zobrazení výsledků: IS umožní studentovi nahlédnout na jeho dosavadní výsledky. 

Student může na výsledky nahlédnout přes konkrétní lekci, nebo přes celkový přehled, 

kde jsou zobrazena všechna cvičení, testy a úkoly z lekcí. 

Procvičení lekce: IS umožní studentovi vybrat kurz, ke kterému je přiřazen. Student 

vybere lekci, cvičení a systém mu umožní přehrát audio/video nahrávku. Student může 

vyplnit cvičení/test a odeslat jej k vyhodnocení. Na hodnocení může student ihned 

nahlédnout. V případě, že má student s čímkoliv problém, může použít volbu 'Požádat 

o pomoc’. 

!
Lektor 

Znázornění v use-case diagramu pro lektora značí, jaké aktivity může v IS provádět. 

Obrázek č. 8: Lektor (zdroj: vlastní) 

!
Hodnocení odeslaných úkolů: lektor může hodnotit odeslaná řešení svých studentů. IS 

mu umožní kontaktovat studenta. V případě, kdy student opakovaně vyplní test špatně, 

je zaslána notifikace lektorovi, který se studentem následně komunikuje. Lektor má 

možnost nahlížet na všechna hodnocení přes lekci nebo přes třídu studentů. 
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Zobrazení materiálů pro studenty: IS umožní lektorovi vybrat libovolnou lekci a v ní 

libovolné cvičení, umožní přehrát audio/video nahrávku pro studenty (nutné v kontaktní 

výuce). 

Zobrazení/práce s udělenými hodnoceními: IS umožní lektorovi zpětně zobrazit všechna 

jím udělená hodnocení. Lektor může hodnocení upravovat a mazat. 

!
Administrátor 

Jednoduché znázornění v use-case diagramu značí, jaké aktivity může administrátor 

v IS provádět. 

Obrázek č. 9: Administrátor (zdroj: vlastní) 

!
Práce s uživateli: IS umožní administrátorovi importovat a přidávat nové uživatele. Je 

možné upravovat informace o uživateli, generovat nové přístupové údaje, měnit 

zařazení uživatelů ve třídách/kurzech, případně přístupy mazat. 

!
Práce s třídami/kurzy: IS umožní administrátorovi vytváření nových tříd, editaci 

a mazání. Ke třídě je možné přiřazovat lektory, studenty a studijní materiály. Množství 

studentů, lektorů ani studentů v jedné třídě není omezené. 

!
!
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3.4.3 Studijní materiály v IS !
Obsahem kurzu je zpravidla jeden modul, který obsahuje 10 lekcí, vztahujících se 

k odbornému tématu. Náplní lekce jsou odborné texty, které jsou doprovázené 

audionahrávkami, několik typů cvičení a lekci zakončuje úkol, střídavě ústní a písemný.  

Každá lekce obsahuje také videonahrávku zachycující probíranou problematiku, 

nejčastěji nahranou přímo v partnerském podniku. 

 Všechny tyto materiály jsou přístupné online, tudíž musí být někde hostovány. 

Před rozsáhlou úpravou IS na počátku roku 2013 byly všechny audiovizuální materiály 

uloženy na serveru pronajímaném Open Agency. Kapacitní nároky na server byly 

vysoké a toto řešení bylo možné použít pouze z důvodu nízké kvality materiálů. 

S příchodem vysokého HD rozlišení a požadavků studentů na kvalitní audiovizuální 

obsah bylo nutné toto řešení změnit. V současné době jsou videa ve vysokém rozlišení 

hostována na serveru Youtube . Dostávají tak i jakýsi sociální rozměr, kdy je mohou 2

studenti sdílet a šířit mezi sebou. Kapacitní nároky na pronajímaný server se tak výrazně 

snížily a nyní slouží především k pojmutí audio obsahu a dalších, především textových 

souborů. 

 Současné řešení je funkční, ale s příchodem služeb jako Amazon Web Services  3

či Microsoft Azure  je vhodné analyzovat použíté řešení a hledat nové, které může 4

společnosti snížit náklady na celkový provoz IS, snížit latenci  serveru a celkově 5

zpříjemnit uživatelům práci v IS. 

!
3.5 Podnikové procesy !
Mezi nejzásadnější procesy ve společnosti patří objednání produktu zákazníkem 

a následné zaslání a obdržení přístupových údajů do prostředí OPEN LEARNING. 
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Pro společnost je důležité, aby tyto procesy, které nastávají na denní bázi, byly 

maximálně automatizované a využívaly jen nezbytně nutné množstní lidských zdrojů. 

K těmto zdánlivě jednoduchým procesům je navázáno několik subprocesů, které jsou 

nyní řešeny složitě. Níže jsou procesy zachyceny pomocí procesního a vývojového 

diagramu. 

3.5.1 Objednávka kurzu a obdržení přihlašovacích údajů (procesní 
diagram) !
Objednání kurzu - zákazník najde na www.openagency.cz kurz, který se mu zamlouvá. 

Podle informací na stránce si buď ihned stáhne objednávkový fomulář, který může 

vyplnit, nebo telefonicky, či e-mailem kontaktuje společnost. Po komunikaci se 

zákazníkem je objednávkový formulář finalizován. Pokud zákazník souhlasí, provede 

platbu. Na základě platby podepíše formulář a elektronicky či fyzicky jej pošle 

společnosti, která jej zakládá jako objednávku a doklad o platbě. 

!
Obdržení přístupových údajů - po provedení platby probíhá část vytvoření přístupu 

zákazníkovi - jednotlivci či skupině zákazníků. Pokud zákazník v minulosti využíval 

služeb Open Agency s.r.o., má již v databázi přístup vytvořen. Zákazník, který takový 

přístup nemá, je požádán o informace nutné pro vytvoření. Po vytvoření je zařazen 

do třídy, ke které je přiřazen požadovaný kurz a případný lektor a na jeho email 

vygeneruje IS unikátní přihlašovací údaje. 

3.5.2 Rozeslání přihlašovacích údajů (vývojový diagram) !
Proces začíná po zaplacení zákazníka za kurz. V té chvíli administrátor obdrží 

informace o účastnících kurzu a zjišťuje, zda jsou již v databázi, tzn. zda již někdy 

využívali služeb Open Agency. Pokud ne, je nutné účastníky do IS importovat. 

Pro import je nutné vytvořit .csv  soubor.  6
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!
Obrázek č. 10: Objednávka kurzu a obdržení přihlašovacích údajů (zdroj: vlastní) 

!
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Ten se před administrátorské rozhraní OPEN LEARNING nahraje a vytvoří v databázi 

profily pro účastníky. 

 Po vytvoření profilů je nutné vytvořit třídu. U třídy se specifikuje unikátní název 

podle vnitřních pravidel Open Agency a je k ní přiřazen studijní materiál, například 

Strojírenská technologie. U materiálů se nastavuje časový interval přístupu, který je 

obvykle dlouhý tři měsíce. 

 Po vytvoření třídy je nutné přiřadit účastníky. Přiřazení probíhá kliknutím 

na každého studenta. Stejnou logiku má i přiřazení lektora ke třídě. Když jsou účastníci 

ve třídě, probíhá rozeslání hromadného informačního e-mailu. IS tuto funkcionalitu 

neobsahuje, tudíž je nutné, aby administrátor upravil šablonu e-mailu a rozeslal ji na e-

mailové adresy účastníků. Pokud se nepovede doručit e-mail na některou z uvedených 

adres, řeší se odeslání e-mailu individuálně a je potřeba kontaktovat zákazníka. 

V momentě, kdy jsou e-maily odeslány, nastává fáze rozeslání přihlašovacích údajů. 

Pro odeslání přístupových údajů účastníkovi je nutné rozkliknout profil každého z nich 

a zvolit položku Send password. Po odeslání následuje subproces zálohy dat 

o účastnících do externího souboru. Pro tento účel je využíváno cloudových služeb jako 

Dropbox  či Google Drive . 7 8
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 Dropbox je služba pro hostování souborů, více na www.dropbox.com.7

 Google Drive je služba umožňující vytváření a ukládání souborů a jejich synchronizaci v cloudu od 8

společnosti Google. Je rozšířenou obdobou služby Dropbox. Více na https://drive.google.com/.

https://drive.google.com/


 

Obrázek č. 11: Rozeslání přihlašovacích údajů (zdroj: vlastní) 
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3.6 Finanční analýza současného řešení !
Výše nákladů vychází z interního dokumentu společnosti Open Agency, vytvořeného 

při důkladné analýze trhu a plánování její dlouhodobé strategie. 

 Při odhadu nákladů na lidské zdroje u položky maintenance v tabulce č. 1 se 

vychází ze současné situace ve firmě. Výpočet proběhl na základě současného počtu 

zákazníků využívajících prostředí OPEN LEARNING a velikosti úvazku a zkušeností 

člověka, pracujícího na této pozici. 

 Položka small enhancements odráží výsledek šestiměsíčního monitorování 

požadavků ve společnosti. Za toto období bylo v rámci analýzy zaznamenáváno, kolik 

relevantních žádostí na vylepšení, opravení chyb a změn bylo zasláno a kolika z nich 

bylo vyhověno. Na základě výsledku byla stanovena náročnost na lidské zdroje, kterou 

tato aktivita představuje. 

!
Vysvětlivky: 

FTE - (full-time equivalent) jednotka, která udává zátěž na zaměstnanou osobu, a to 

způsobem, který umožňuje pracovní zátěže srovnatelné v různých kontextech. FTE je 

často používána k měření zapojení pracovníka do projektu nebo ke sledování snížení 

nákladů v organizaci. FTE 1,0 znamená, že osoba pracuje na plný úvazek, zatímco FTE 

0,5 značí, že pracovník výkonává činnost jen na poloviční úvazek. 

MD - man-day, pracovní doba jednoho člověka na jeden den, slouží jako měřítko toho, 

kolik práce je nutné pro splnění úkolu. 

1st level support - osoba na telefonu pro zákazníky. 

2nd level support - osoba pro řešení incidentů a problémů na serverech. 

Small Enhancements - drobný rozvoj webové aplikace, postupné vylepšování 

na základě reakcí uživatelů a potřeb zákazníků. 

!
!
!
!
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Tabulka č. 1: Náklady verze 1000 uživatelů (zdroj: vlastní) 

!
Tabulka č. 1 odráží aktuální situaci ve společnosti. V roce 2013 se Open Agency počet 

tisíc uživatelů povedlo téměř naplnit. 

 Naopak tabulka č. 2 znázorňuje situaci, kdy by se zdesetinásobil objem 

prodávaných kurzů a z technického hlediska by se společnost nijak dramaticky 

nevyvíjela.  

!

Tabulka č. 2: Náklady verze 10000 uživatelů (zdroj: vlastní) 

!
!

Verze 1.000 uživatelů počet a jednotka měsíčně Kč s DPH ročně Kč s DPH

Implementace bez nákladů bez nákladů

Maintenance

1st level support 0,2 FTE 29040 348480

2nd level support 0,2 FTE 29040 348480

Small Enhancements

Vývoj, testy a nasazení 2 MDs 14050 174240

Celkem ročně 871200

Celkem za 5 let 4356000

Verze 10.000 uživatelů počet a jednotka měsíčně Kč s DPH ročně Kč s DPH

Implementace bez nákladů bez nákladů

Maintenance

1st level support 1 FTE 145200 1742400

2nd level support 1 FTE 145200 1742400

Small Enhancements

Vývoj, testy a nasazení 3 MDs 21780 261360

Celkem ročně 3746160

Celkem za 5 let 18730800
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Tabulka č. 3: Náklady verze 10000 uživatelů a vývoj tlustého klienta (zdroj: vlastní) 

!
Přínos tlustého klienta - možnost práce offline, bez nutnosti Wi-Fi či 3G, online pouze 

synchronizace. Rychlejší a pohodlnější ovládání aplikace, možnost distribuce a prodeje 

přes App Store  či Google Play . 9 10

!
3.7 Shrnutí analýzy současného stavu !
Open Agency je mladá agilní firma, která na trh vstoupila před několika lety. Za tu dobu 

si našla své příznivce a roste také počet významných partnerů, se kterými společností 

úzce spolupracuje. V období posledních dvou let prochází společnost nutnou proměnou 

díky stoupajícímu růstu zakázek. Na základě analýzy v kombinaci se zpětnou vazbou 

zaměstnanců a zákazníků budou navržena řešení, která zjednoduší technické řešení IS 

a sníží náklady na celkový provoz. Bude nutné upravit strukturu IS a produktových 

stránek, aby nadále nedocházelo k tříštění návštěvnosti webových stránek Open Agency 

a návštěvnost se soustředila pouze na hlavní webovou stránku. 

Verze 10.000 uživatelů + 
vývoj tlustého klienta

počet a jednotka měsíčně Kč s DPH ročně Kč s DPH

Implementace 100 MDs 726000

Maintenance

1st level support 1 FTE 145200 1742400

2nd level support 1 FTE 145200 1742400

Small Enhancements

Vývoj, testy a nasazení 3 MDs 21780 261360

Celkem ročně 3746160

Celkem za 5 let 726000 19602000
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 App Store je digitální distribuční platforma pro mobilní aplikace na iOS, vytvořená společností Apple.9

 Google Play je obdoba App Store, vytvořená společností Google. Slouží pro digitální distribuci 10

mobilních aplikací na Android.



 Vzhledem k oblibě sociálních sítí v dnešní době je vhodné integrovat služby 

jako Facebook  či Twitter  do IS a dát možnost studentům mezi sebou jednoduše sdílet 11 12

své postřehy, nápady, zkušenosti, či se například pochlubit se svými studijními 

výsledky. Společnost si tak může přirozeně budovat fanouškovskou základnu bez 

využití placených kampaní na zmíněných sociálních sítích. 

 S rozvojem cloud computingu a různých webových služeb je vhodné změnit 

způsob hostování materiálů, stát se více flexibilní v návaznosti na aktuální počet 

studentů, využívajících služby Open Agency. Současné řešení hostování materiálů 

na pronajímaném serveru je kapacitně náročné, drahé a pomalé. 

 Každodenní procesy firmy, které jsou v této práci popsány, musí nutně doznat 

změn, aby byly efektivnější a nezatěžovaly zaměstnance firmy. Současné řešení by  

nebylo použitelné v případě, že by zakázky začaly razantně stoupat, proto musí být 

společnost připravena na tuto skutečnost. 

!
!
!
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 Facebook je rozsáhlá sociální síť, sloužící ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, 11

udržování vztahů a zábavě.

 Twitter je sociální a mikroblogovací síť, která umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky dlouhé 12

maximálně 140 znaků.



Vlastní návrh řešení !
V této kapitole se budeme zabývat představením návrhu řešení informačního systému 

společnosti. Bude představena změněná struktura IS, logika nabízených produktů 

a služeb, upravené podnikové procesy a na ně úzce navázané změny ve funkčnosti 

samotné webové aplikace. 

!
4.1 Nová struktura IS 

Obrázek č. 12: Nová struktura IS (zdroj: vlastní) 

!
Jak lze z obrázku výše vyčíst, osm produktových SQL databází nahradily v návrhu 

pouze dvě. Databáze s označením DB 1 slouží jako storage, úložiště pro všechny 

multimediální soubory. Služby jako Azure Storage či Amazon Web Service poskytují 

velmi odolné, stále dostupné a hlavně vysoce škálovatelné cloudové úložiště. DB 2 je 

SQL databáze, která slouží pro uložení dat uživatelů, výsledků studia a všech dat, které 

uživatelé v IS generují. 

 V rámci návrhu nové struktury se počítá se změnou logiky nabízených produktů 

na webové stránce www.openagency.cz. Společnost již nadále nebude podporovat řešení 

s produktovými stránkami, přes které se přihlašuje do prostředí OPEN LEARNING. 
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Tuto roli převezme hlavní web. Oproti řešení, kdy byly produkty logicky rozděleny 

na celky jako Angličtina pro strojaře, který obsahoval kurzy jako Strojírenská 

technologie, Stroje a zařízení, apod. se nyní budou produkty primárně dělit podle jazyka 

na angličtinu, němčinu a ruštinu. Dále budou jako produkty nabízeny jednotlivé kurzy, 

jak lze vidět na obrázku č. 13, kde lze na stránce vyfiltrovat například kurzy německého 

jazyka a poté se zobrazí příslušná nabídka. 

!
Obrázek č. 13: Návrh nové hlavní stránky (zdroj: vlastní) 

!
 Výhodou tohoto řešení je soustředění návštěvnosti na jednu webovou stránku. 

Společnost může tuto skutečnost využít při svých marketingových kampaních či při 

sdílení informací právě prostřednictvím webu. 
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E-shop vs. objednávkový formulář 

Na současném webu je pro zákazníky proces objednání kurzu a zaplacení za něj velmi 

složitý a neautomatizovaný. Jak je popsáno v kapitole 3.5 Podnikové procesy, zákazník 

si musí stáhnout objednávkový formulář, vyplnit jej a poté komunikovat s obchodním 

zástupcem společnosti a dokončit objednávku. Pro zpříjemnění prožitku zákazníka 

a zároveň zjednodušení bude sekce Naše produkty sloužit jako klasický e-shop, kdy si 

zákazník vybere nejlepší variantu, provede platbu a automaticky obdrží přístup 

do OPEN LEARNING. Tento způsob uspoří společnosti lidské zdroje, které jsou nyní 

díky nemožnosti automatizace potřebné. 

!
4.2 Technické řešení 
 

!
Obrázek č. 14: Technické řešení (zdroj: vlastní) 

!
!
Jak lze vidět na obrázku č. 14, jedno z možných řešení je použití frameworku Django , 13

případně rozvoj současného řešení s využitím PHP. 

 Databáze komunikuje s vyvinutým API, na kterém je vybudována jak mobilní, 

tak webová aplikace - prostředí OPEN LEARNING. 

!
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 Více na https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/databases/.13
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4.2.1 Vývoj vlastního API !
Jak již bylo zmíněno v kapitolách výše, API je rozhraní pro programování aplikací. 

Pro společnost Open Agency, která disponuje unikátním studijním prostředím OPEN 

LEARNING, je vývoj vlastního API velmi dobrých krokem pro budoucí rozvoj. 

Vyvinutím by vznikla jakási šablona přehledného výukového nástroje, která by byla 

použitelná v kombinaci s libovolnou webovou či mobilní technologií. S využitím API 

by se striktně oddělila webová a klientská část. Byla by to například příležitost pro jiné 

společnosti integrovat šablonu do jejich výukových aplikací. S vlastním API se otevírá 

prostor pro budování nových aplikací v portfoliu společnosti, například aplikace 

na procvičování odborných slovíček v cizích jazycích a další. 

4.2.2 PhoneGap !
PhoneGap je moderní framework pro vývoj mobilních aplikací. Tento framework 

umožňuje softwarovým vývojářům vývíjet mobilní aplikace použitím JavaScriptu, 

HTML5 a CSS. PhoneGap umožňuje pomocí svých APIs a plug-inů  využívat prvky 14

operačního systému zařízení a samotného hardware. PhoneGap podporuje většinu 

mobilních platforem na trhu a tím je pro využítí společností Open Agency velmi lákavý. 

Aplikace vytvořená pomocí PhoneGap je hybrid, což znamená, že není ani nativní, 

neboť vykreslování prostředí aplikace probíhá na webu namísto části mobilní platformy 

k tomu určené, ani čistě webová, pro zařízení je to aplikace, která se distribuuje jako 

všechny jiné a má přístup k APIs zařízení. 

 Použití PhoneGap frameworku se zdá jako ideální řešení pro vývoj tlustého 

klienta ve společnosti. Mezi první platformy, pro které by se aplikace vyvíjela, by patřil 

iOS od společnosti Apple. Framework je distribuován zdarma pod licencí Apache a stojí 

za ním velmi silná komunita, která se stará o vývoj. 

!
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 V informatice je plug-in softwarová komponenta, která přidává určité funkce již existujícímu software.14



4.2.3 Využítí tlustého klienta !
V dnešní době, kdy chytré telefony a tablety využívá stále větší množství lidí, je 

na společnosti vyvíjen tlak zajímat se o využití mobilních zařízení. Open Agency si tuto 

skutečnost uvědomuje, snaží se vystihnout dobu a proto je jedním z dlouhodobých 

plánů vyvinout aplikaci, která by oslovila zákazníky právě v mobilním segmentu.  

 Přestože populární mobilní aplikace vznikají jako houby po dešti, stále ještě 

nejsou normou, stále jsou čímsi výjimečným. Díky tomuto zažívají společnosti, které již 

do pomyslného vlaku nastoupili, okamžitý nárůst jejich renomé. Společnost může získat 

nové zákazníky a zvýšit obrat, marketingová část objevuje nový distribuční kanál, 

zpětná vazba je velmi bezprostřední a s viditelnými výsledky. Samozřejmě, i zde platí, 

že moderní technologie nejsou všechno. Pokud si chce společnost nové zákazníky 

udržet, je jim třeba poskytnout nějakou přidanou hodnotu. Tou jsou v případě Open 

Agency kvalitně a profesionálně vytvořené materiály ve spolupráci s odborníky z praxe. 

  

Model kurzu bez lektora 

V současné době probíhá drtivá většina kurzů za účasti lektora a to buď pouze online, 

kdy lektor opravuje studentům písemné a ústní úkoly a plní roli rádce, nebo při 

kontaktní výuce, kdy si zákazník nakombinuje počet hodin kontaktní výuky s učením 

v prostředí OPEN LEARNING. 

 S příchodem aplikace pro výuku by byl nabízen jiný model. Aplikace by byla 

zdarma ke stažení z distribuční sítě, ale přístup ke kurzu dle zákazníkova výběru by byl 

umožněn až po zaplacení za konkrétní obsah. Tento způsob prodeje se nazývá „in-app 

purchase”, doslova znamená platbu v rámci aplikace. Tímto by se v podstatě vytratila 

nutnost role lektora. Možnost konzultace by byla umožněna například za další, avšak 

minimální poplatek. Případně by si student mohl lektora předplatit například na týden 

či měsíc podle vlastní volby. Tento poplatek by byl vyřešen technicky stejně jako platba 

za obsah. Celkově by tak došlo k výraznému snížení nákladů na kurz ze strany 

společnosti. 

!
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!
Distribuce aplikace 

Jednou z nejlepších platform pro distribuci je App Store od společnosti Apple. Hlavním 

důvodem volby App Store je rozhodnutí o vyvíjení aplikace pro systém iOS, pro který 

žádný jiný způsob distribuce neexistuje. App Store má hned několik výhod oproti 

konkurenci. Obrázek níže zobrazuje poměr příjmů z aplikací mezi App Store a Google 

Play  v období šesti měsíců mezi červnem a listopadem 2013. Z grafu lze vyčíst, 15

že 63% příjmů z prodeje aplikací bylo generováno právě přes App Store a to i přes 

skutečnost, že množství mobilních zařízení využívajích operační systém Android je 

několikrát vyšší než množství mobilních zařízení využívajících iOS. 

Obrázek č. 15: App Store vs. Google Play  

(zdroj: http://www.businessinsider.com/google-play-revenue-pales-in-comparison-to-

app-store-2013-10) 

!
!
Vzhledem ke stoupajícímu počtu zařízení se systémem Android je do budoucna jistě 

vhodné pro společnost Open Agency vyvinout aplikaci i pro tento systém, avšak toto 

rozhodnutí je možné učinit podle vývoje trhu a případné poptávky po aplikaci. 

!
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 Google Play je digitální distribuční platforma pro mobilní operační systém Android a obchod s 15

digitálními médii. Je provozován společností Google.



!
Marketing aplikace 

Uspět s mobilní aplikací na App Store je v současnosti velmi obtížné. Vývojáři aplikací 

jsou velmi soutěživí a každý se snaží pro svou aplikaci protlačit na přední příčky při 

vyhledávání či při náhledu na různé kategorie. 

 Podle výzkumu je jedním z nejdůležitějších parametrů cena aplikace. 

Obrázek č. 16: App Store vs. Google Play  

(zdroj: http://www.businessinsider.com/top-app-store-marketing-tips-2013-10) 

!
Jak lze vidět na obrázku č. 16 podle BI Intelligence, výzkumné služby internetového 

deníku Business Insider, modrá část grafu představuje počet aplikací, které jsou 

ke stažení zdarma v letech 2010 až 2013. Cena je tudíž první kritérium úspěchu, které 

by aplikace od Open Agency splňovala. 
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 Dalším kritickým aspektem je App Store optimalizace, známá jako ASO. ASO 

je snaha o zlepšení šance aplikace na dosažení vysoké viditelnosti, podobně jako SEO 

odborníci pomáhají webovým stránkám zvýšit provoz pomocí internetových 

vyhledávačů. Open Agency musí v tomto ohledu zvolit vhodný název aplikace, klíčová 

slova, ikony, atraktivní screenshoty z aplikace a snažit se získat mnoho pozitivních 

hodnocení a případných recenzí. Tyto aktivity pomohou zvýšit atraktivitu aplikace a tím 

se může aplikace dostat výše v žebříčcích App Store. 

!
4.3 Změny funkcionality v OPEN LEARNING !
V této kapitole budou představeny změny a rozšíření ve funkčnosti prostředí OPEN 

LEARNING u jednotlivých rolí. 

4.3.1 Administrátor !
Generování kódu třídy, potvrzení účasti ve třídě - administrátorovi přibude možnost 

generování a obnovení unikátního kódu pro třídu. Tento kód slouží k identifikaci 

studentů vůči třídě. Pokud má student při registraci tento kód, je automaticky přiřazen 

do konkrétní třídy. U třídy může být nastaven počet možných účastníků a jejich 

emailové adresy. V případě, že se emailová adresa registrovaného studenta shoduje 

s některou z adres studenta zadanou při vytvoření třídy, obsadí tak student „své místo” 

ve třídě a přístup k materiálům je mu ihned automaticky aktivován. 

 Scénář, kdy student zná kód třídy nastává například tehdy, kdy zaměstnavatel 

koupí kurz pro své zaměstnance a dá Open Agency k dispozici seznam jejich 

emailových adres. Zaměstnanci se zaregistrují s kódem třídy a je jim tak umožněn 

okamžitý přístup do OPEN LEARNING bez nutnosti zásahu administrátora. 

 Druhý způsob je tzv. otevřená třída, kdy je specifikován pouze maximální počet 

studentů. Pokud student zná kód, je ke třídě přiřazen a čeká na potvrzení 

administrátorem. Pokud student kód nezná, je zařazen do příslušné fronty zákazníků 

bez zařazení a administrátor jej přiřadí do třídy poté, co si zákazník objedná a zaplatí 

kurz či přístup k materiálům. 
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 Obrázek č. 17: Nová administrace třídy (zdroj: http://bootsnipp.com/) 

!
 Všechny tyto aktivity budou provázány s notifikacemi, aby byla minimalizována 

možnost přehlédnutí aktivit zákazníků, respektive studentů. 

4.3.2 Student !
Přihlášení do OPEN LEARNING pomocí účtu Google, Facebook, nebo Twitter - tato 

nová funkcionalita má návaznost na změnu procesu vytváření přístupu do webové 

aplikace. Na login stránce bude možnost přihlásit se stávajícím Google, Facebook, nebo 

Twitter účtem. Technicky je funkcionalita zajištěna přes OAuth 2.0 , což je otevřený 16

autorizační framework, který poskytuje bezpečnou autentizaci a autorizaci oproti APIs 
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jiných služeb. Po přihlášení bude mít student přístup do prostředí OPEN LEARNING, 

ale nebudou mu zpřístupněny žádné placené materiály (produkty). V aplikaci bude 

seznam produktů, které si může zakoupit a ty jej budou přesměrovávat do e-shopu 

společnosti. 

 Pokud bude mít student k dispozici unikátní kód pro registraci do třídy, zadá jej 

do příslušného pole. V případě, že jeho emailová adresa odpovídá některé z adres 

přiřazených pro třídu, přístup k materiálům studentovi ihned aktivován. Pokud se 

student registruje jinou emailovou adresou, či jeho emailová adresa při objednávce 

nebyla vyplněna, musí jeho účast potvrdit administrátor. 

Obrázek č. 18: Nová login obrazovka (zdroj: http://bootsnipp.com/) 

!
Sdílení výsledků na sociálních sítích - IS umožní a doporučí pomocí tlačítek studentovi 

po dokončení cvičení, lekce či celého modulu umístit na sociální sítě Facebook, Google 

Plus a Twitter příspěvek. Přednastaveným obsahem příspěvku bude výsledek právě 

dokončené části. 

!
Nahrávání videí z mobilních zařízení - momentální řešení nahrávání ústního úkolu je 

následující. Student pořídí videozáznam, který nahraje na internet, přednostně na server 
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Youtube nebo Vimeo . Po nahrání souboru zkopíruje odkaz, na kterém je video 17

přístupné a vloží odkaz do příslušného pole v IS. Lektor obdrží ústní úkol a následuje 

jeho hodnocení. Tento způsob se osvědčil, ale i díky výšší míře použití mobilních 

zařízení chce společnost tento proces zjednodušit. K tomu lze využít API společnosti 

Dropbox, či Youtube. Při integraci zmíněných API by apliakce umožňila uživateli 

vybrat soubor, který chce s lektorem sdílet a aplikace na pozadí nahraje tento soubor na 

internet a zpřístupní jej lektorovi bez nutnosti další aktivity ze strany studenta. 

4.3.3 Lektor !
Hodnocení úkolů - činnost hodnocení úkolů lektorem bude provázána s notifikacemi, 

které upozorní lektora na nově příchozí úkol, či dotaz ze strany studenta. Notifikace 

můžou být zasílány formou e-mailu, či jako push notifikace v mobilní apliakci. 

!
4.4 Změny podnikových procesů 

4.3.1 Nákup kurzu a obdržení přihlašovacích údajů (procesní diagram) !
Nákup nabízeného kurzu (produktu) probíhá přes e-shop na webové stránce společnosti 

Open Agency. Pro nákup je nutné být registrován. Registrace slouží pro nákup i pro 

následný přístup do prostředí OPEN LEARNING. 

 V diagramu je znázorněn krok vytvoření nové třídy. Tento krok není nutné 

vykonat v případě, že v momentu, kdy si nový zákazník koupí přístup, již existuje 

vhodná třída, do které může být zařazen. Pokud je tato podmínka splněna, do existující 

třídy se pouze přidá emailová adresa studenta tak, aby se mohl s kódem třídy přihlásit a 

materiály pro něj byly ihned aktivní. 

!
!
!

+59

 Vimeo je webový projekt určený pro sdílení audiovizuální tvorby. Je primárně určen filmovým 17

nadšencům a experimentátorům.



Obrázek č. 19: Nový proces nákup kurzu a obdržení přihlašovacích údajů 

(zdroj: vlastní) 

!
4.3.2 Rozeslání přihlašovacích údajů (vývojový diagram) !
Následující vývojový diagram popisuje upravený proces rozeslání přihlašovacích údajů. 

Oproti současnému stavu je tento proces značně zjednodušen a optimalozován. 
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Obrázek č. 20: Nový proces rozeslání přihlašovacích údajů (zdroj: vlastní) 
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4.5 Ekonomické zhodnocení provozu IS !
V současné době využívá Open Agency služeb externího dodavatele infrastruktury. 

Cena za využítí serveru a hostingu ve virtuálním serveru se pohybuje v řádu desetitisíců 

Kč za rok. Vzhledem k datové náročnosti materiálů a rostoucímu počtu uživatelských 

požadavků vzniká na serveru velký provoz a kapacitně již společnosti toto řešení 

nestačí. V případě, že by se neměla měnit aplikační logika by byl případný nákup 

serveru či zvyšování kapacity serveru finančně náročný a vyžadoval by nemalou 

investici.  Využívaná kapacita serveru je ~500 GB a za tři roky byl celkový provoz 

okolo 15TB. Ten byl způsoben částečně přehráváním videí, která byla již přesunuta na 

Youtube a nadále tak server nezatěžují. 

 Americká společnost Amazon nabízí univerzální řešení v balíčku produktů 

Amazon Web Services. Pro Open Agency je řešení vhodné hlavně z důvodu vysoké 

škálovatelnosti služeb, neboli platí se pouze za využitou kapacitu. 

 Aby bylo zpracování uživatelských požadavků co nejrychlejší (s minimální 

latencí), všechna statická data se přesunou na Amazon S3 Storage server s kapacitou 

1TB, zbytek bude ukládán v na virtuálním serveru (AWS). Očekávaný provoz 

(internetový traffic) na jednoho uživatele v jedné lekci je asi 50 MB (v průměru je lekce 

studentem 10-15krát navštívena). Deset lekcí v modulu krát počet 1000 až 10 000 

potencionálních uživatelů. Z této rovnice vychází předpokládaný provoz na tři roky asi 

5 TB. 

 Vedle storage serveru budou využity i zmíněné virtuální AWS servery, které 

budou zpracovávat pouze uživatelské požadavky a uložením statických dat na jiném 

serveru se tak na těchto serverech významně sníží provoz. Hosting aplikace a operační 

systém na serverech si bude vyžadovat asi 10 GB. Tři servery by bylo možné nastavit 

tak, aby byly zapnuty jen když je to nutné. To znamená, že v noci, kdy je množství 

uživatelských požadavků nízké by byl v provozu jen jeden. Další dva by se zapínaly 

například jen při špičce (8-16h) a tím by došlo k další úspoře. 

 Změna aplikační logiky v zásadě znamená, že oproti současnému řešení s jedním 

velkým serverem a jeho velkým diskem, který je neustále vytěžován, nahradí vše 
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storage server s několika malými virtuálními servery, kde jeden z virtuálních serverů 

bude obsahovat databázi, kterou bude buď repliovat na ostatní, nebo bude právě tím  

virtuálním serverem, který bude stále zapnutý. Přesné řešení ovšem záleží na konečné 

implementaci celkových změn. 

Obrázek č. 21: Amazon Web Services kalkulátor (zdroj: https://awstcocalculator.com) 

  

 Jak lze vidět na obrázku č. 21, cena za servery po dobu tří let se pohybuje okolo 

šesti tisíc amerických dolarů, čoz při kurzu 20 Kč za USD představuje asi 120 tisíc Kč. 

Při provozu do 10 TB za měsíc (očekávaný je okolo 200 GB) je nutné k ceně připočíst 

poplatek 0,12$ za přenesený GB. V celkovém součtu za tři roky tak vyjde částka, 

pohybující se okolo sedmi tisíc dolarů, respektive 140 tisíc Kč. Tato částa ovšem 

představuje maximální využití všech serverů, což jistě nebude reálně nutné. 

 Z analýzy vychází, že s využitím cloudových služeb od Amazonu by mohlo dojít 

až k 60% úspoře nákladů na provoz IS.  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Závěr !
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zlepšení současného informačního systému ve 

společnosti, která poskytuje on-line kurzy odborných cizích jazyků. Návrhu předcházela 

důkladná analýza informačního systému a procesů v této společnosti. 

 Na základě analýzy bylo navrženo několik úprav. Roršíření funkcionalit 

stávajícího IS úzce spjatých s optimalizací podnikových procesů, zefektivnění a snížení 

nákladů na provozu IS a také byl nastíněn možný rozvoj společnosti na poli mobilních 

aplikací, který může být pro úspěšnost v budoucnosti klíčový. Všechny tyto návrhy 

vycházejí z důkladného porozumnění strategie a kultury společnosti, ve které již několik 

let pracuji na technické pozici. V rámci praktické části byla také vytvořena nová 

webová stránka, která je dostupná na adrese http://openagency.github.io/. Z návrhu bude 

vycházet konečná podoba webové stránky společnosti, kterou je v plánu zpřístupnit v 

létě 2014. 

 Všechny navržené úpravy byly konzultovány s vedením společnosti Open 

Agency a část vlastního návrhu bakalářské práce bude sloužit jako podklad pro 

vytvoření finální specifikace změn, které je v plánu implementovat v roce 2014. 

 Oproti současnému stavu informačního sytému přinesou změny celkové snížení 

nákladů na provoz, automatizace procesů zjednoduší práci zaměstnancům a společnost 

tak bude připravena efektivně zvládat zvyšující se objem zakázek, což při současném 

stavu nebylo možné. Achylovou patou systému byla složitá administrace tříd, vytváření 

profilů nových uživatelů a rozesílání přihlašovacích údajů. Nízká míra automatizace 

způsobovala, že tento proces nadmíru vytěžoval administrátora systému a neodpovídal 

moderním standardům, na které jsou návštěvníci webu zvyklí v rámci jiných služeb. 

Vytváření profilů a rozesílání přihlašovacích údajů zákazníků tak nahradí klasická 

registrace přes webový formulář, čímž se minimalizují nároky na lidské zdroje. 

 Výrazně se také změní způsob nákupu kurzů. Nevyhovující a zastaralé řešení s 

objednávkovým formulářem nahradí e-shop v rámci hlavní webové stránky společnosti. 

!
!
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API -	
   application programming interface, aplikační vývojové prostředí	


ASO -	
   App Store optimalization, optimalizace pro App Store	


BRP -	
   business reengineering process, reengineering podnikových procesů	


B2B -	
   business to business, model prodeje obchod obchodu	


B2C -	
   business to customer, model prodeje obchod zákazníkovi	


CRM -	
  customer relation management, řízení vztahů se zákazníky	


CSS -	
   cascading style sheets, kaskádové styly	


DB -	
   databáze	


DFD -	
   data flow diagram, diagram datových toků	


EAI -	
   enterprise application integration, integrace podnikových aplikací	


ERP -	
   enterprise resource planning,  informační systém, který integruje a 	


	
   automatizuje 	
velké množství procesů souvisejících s činnostmi podniku	


HD -	
   high definition, vysoké rozlišení	


HTML - hypertext markup language, značkovací jazyk pro hypertext	


ID -	
   identifikace	


iOS -	
   mobilní operační systém společnosti Apple	


IS -	
   informační systém	


IS/ICT - informační a komunikační technologie	


IT -	
   informační technologie	


LAN -	
   local area network, lokální síť	


MIS -	
   management information system, manažerský informační systém	


MS -	
   Microsoft Corporation	


PHP -	
   hypertext preprocessor, hypertextový preprocesor	


ROI -	
   return on investment, návratnost investice	


SCM -	
  supply chain management, řízení dodavatelského řetězce	


SŠ -	
   střední škola	


UML -	
  unified modeling language, grafický jazyk pro vizualizaci programových 	


	
   systémů	


VŠ -	
   vysoká škola	


XML -	
  extensible markup language, rozšiřitelný značkovací jazyk

+69


