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Abstrakt 

 
Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení návrhu informačního systému pro firmu, na základě 

analýzy současné stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Výsledkem bude informační 

systém, který snižuje náklady a zvyšuje efektivitu práce v oblasti personalistiky. 

 

Abstract 

 
This thesis focuses on the preparation of the draft information system for the company, based 

on analysis of the current status of the organization and the processes going on within it. The 

result will be an information system that reduces costs and increases efficiency in human 

resources. 
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ÚVOD 

 
Pro vypracování své bakalářské práce jsem si vybral téma, které je poslední dobou více a 

více aktuálnější. Už dávno neplatí tvrzení, že informační systémy jsou určené pouze velkým 

společnostem, ba naopak, v dnešní době se různé informační systémy těší čím dál větší oblibě i 

mezi menšími firmami a podnikateli. Začali si totiž uvědomovat nutnost zjednodušení práce 

s daty, dokumenty apod. 

Spousta menších firem se v oblasti informačních systému vůbec neorientuje a je pro ně 

velkým problémem vybrat si to správné řešení. Nehledě na to, že většina z nich si pod pojmem 

informační systém nedokáže představit nic konkrétního. Neznají možností informačních 

systému, nebo prostě mají strach pouštět se do něčeho, co jim je cizí.  

Ve své práci vytvořím návrh informačního systému podniku na základě analýzy 

současného stavu podniku a na základě analýzy procesu probíhajících v této firmě. 

Moje bakalářská práce bude rozebírat tři části, teoretickou část, analytickou část a část 

obsahující samotný návrh informačního systému. Teoretická část řeší problematiku 

informačních systému. Co by měl informační systém obsahovat a jakým způsobem získat data 

potřebná pro sestavení informačního systému. V druhé části je analyzován současný stav 

podniku z hlediska informačních systému a je provedená analýza procesu probíhajících ve 

firmě. Poslední část zahrnuje vlastní návrh informačního systému a zhodnocení přínosu pro 

firmu. 

Tento návrh by měl byt po schválení vedením aplikován v dané společnosti. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Hlavní cíl práce: 
 

Hlavním cílem mé práce je návrh změn informačního systému firmy. 
 

Dílčí cíle: 
 

- analýza současného stavu podniku 

- analýza procesů ve firmě 

- zhodnocení přínosů pro firmu 

 

Metodika práce: 
 

V teoretické části bude rozebraná problematika informačních systému. Jejích výhody a 

způsob jak můžou zjednodušit práci. Dále pomoci SWOT analýzy a EPC diagramů, bude 

provedena analýza současného stavu podniku a analýza procesu. Na základě těchto informaci 

bude sestaven návrh informačního systému, který bude následně porovnán s původním 

stavem. Na závěr budou zhodnoceny přínosy pro firmu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 
V této částí bude popsána SWOT a PEST analýza a řekneme si, co rozumíme pojmem 

informační systém (IS), jak postupovat při výběru IS a jeho využití. 
 

1.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je typ strategické analýzy současného stavu firmy, podniku či organizace se 

zaměřením na jejich silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitostí (opportunities) 

a ohrožení (threats). Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových 

strategií a strategických cílů. Analýza spočíva v rozboru a hodnocení současného stavu organizace 

(vnitřní prostřední) a současné situace okolí podniku (vnější prostředí) [1]. 

 Silné stránky 

Základní faktory ovlivňující silné stránky organizace mohou být například: velikost firmy, 

kvalifikovaní pracovníci, moderní technologie, know-how, dobré jméno firmy, spolehliví a stálí 

dodavatelé a odběratelé [2]. 

 Slabé stránky 

Ke slabým stránkám organizace řadíme chybnou marketingovou strategii, špatná kvalita 

produktů, vysoké náklady a nízká produktivita, zastaralé technologie, nepříznivá legislativa [2]. 

 Příležitosti 

Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Firma by se měla snažit tuto oblast 

maximalizovat tak, aby přinášela co nejvíc možnosti, jak se odlišit od konkurence a zároveň se co 

nejvíce přiblížit přáním zákazníka. Řadíme sem například navazování kontaktů s novými 

partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem investoru o firmu, oslovení nových zákazníků 

a odstranění mezinárodních obchodních bariér [2]. 

 Hrozby 

Hrozby představují opak příležitostí. Za hrozbu můžeme považovat nová konkurence na trhu, 

cenová válka, zvýšení tržních bariér, zvýšení zdanění na produkty nebo služby, nestabilní 

politická situace v oblasti, kde se firma pohybuje [2]. 
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1.2 PEST analýza 

 

„PEST analýza je založena na charakteristice politických, ekonomických, sociálních, 

technologických (technických) aspektů, které jednotlivě nebo ve svém spolupůsobení ovlivňují řešení 

stanovených problému z vnějšího prostředí [2].“ 

 Název PEST vznikl z počátečních písmen problematik, které jsou předmětem 

analýzy [2]: 

 Politické a legislativní faktory – politické prostředí se podílí na fungování ekonomiky. 

Různými legislativními nařízeními může ovlivňovat organizace. 

 Ekonomické faktory – vývoj ekonomické situace silně ovlivňuje jak situaci podniků, 

tak i kupní sílu obyvatel. 

 Sociologické faktory – řadíme sem například demografický vývoj populace, 

věkovou struktura obyvatel, životní styl a životní úroveň. 

 Technologické faktory – je potřeba přizpůsobovat se novým technologiím a 

investovat do technického rozvoje 

 

1.3 Porterova analýza konkurenčních sil 

 
Tato analýza zkoumá důležité charakteristiky konkurenčních firem. Zejména jejích strategie, 

cíle, silné a slabé stránky. Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace v daném 

odvětví na základě odhadu možného chování následujících subjektu [2]: 

 Stávající konkurenti – schopnost konkurence ovlivnit cenu a nabízené množství daného 

výrobku nebo služby 

 Potenciální konkurenti – možnost vstupu nové konkurence na trh  

 Dodavatelé – schopnost dodavatelů ovlivnit cenu a množství potřebných vstupů 

 Kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství 

 Substituty – cena a nabízené množství výrobku nebo služeb, které jsou schopné nahradit 

daný výrobek nebo službu 
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1.4 EPC diagram 

Zkratka EPC z anglického Event-driven Process Chain (diagram procesu řízeného událostmi). 

Využívá se pro modelování procesů a ukazuje nám, co se s daným procesem bude dít za určitých 

událostí [3]. 

 Základní prvky využívané v EPC diagramech [3]: 

Událost 

Vyjadřuje nám stav procesu. 

 

Funkce 

Popisuje činnost, která bude probíhat. 

 

Procesní role 

Vyjadřuje, kdo danou funkci vykonává nebo je za ní zodpovědný. 

 

Funkce informačního systému 

Ukazuje, kdy do daného procesu vstupuje informační systém. 

 

 Logické operátory 

V případě, že chceme jeden hlavní proces rozdělit do několika větví, musíme v EPC diagramech 

použit logické operátory. Využit můžeme 3 typy různých operátorů: 

Operátor AND 

  Určuje, že všechny větve probíhají současně.  

 

Operátor OR 

  Proces bude pokračovat pouze jednou větví na základě předem daných kritérií. 

 

 Operátor XOR 

 Proces může probíhat jednou nebo více větvemi.  

V

V

XOR
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1.5 Informační systém 

 
Informační systém může být definován mnoha způsoby. Já jsem si vybral definici, která nejvíce 

vystihuje problematiku této práce. 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředku a metod (programů), zabezpečujících 
sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných 
v systémech řízení[4].“ 
 

1.5.1 Užitek z informačního systému 

 
Efektivnost můžeme sledovat také tak, že u určitého subjektu (například manažer nebo majitel) 

vznikne potřeba informovanosti (požadavek na určitý IS). Z uspokojení této potřeby očekáváme 

nějaký užitek. Uspokojení přinese určitý informační systém, který ovšem stojí peníze. Pokud stupeň 

uspokojení je vysoký, můžeme předpokládat, že i efektivnost vynaložených prostředku je vysoká. [5] 

  
Schéma modelu užitku: 
 
  

Obrázek 1 - Model užitku, Zdroj: [5] 
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1.6 Informační strategie 

 
Tato podkapitola vysvětluje pojem informační strategie a jak předejit neefektivním výdajům 

na IS. 
 

1.6.1 Co se rozumí pojmem informační strategie? 

 
Informační strategie je obecně sestava cílů a způsobu, jakými dosáhnout požadovaných 

výsledku. Cílem informační strategie podniku by mělo být hledání odpovědí jak pomoci informačního 

systému [5]:  

 zvyšovat výkonnost pracovních podniku 

 podporovat dosahování strategických cílů podniku 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu 

 vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje  

 

1.6.2 Formulace informační strategie 

 
Informační strategie podniku vyplývá také z odpovědí na otázky spojené s rozvojem 

informačních systému. 
  

Obrázek 2 – Informační strategie podniku, zdroj: [5] 
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 Pro definování správné informační strategie je nutné nalézt odpovědí na otázky [5]: 
 jak může informační technologie přidat hodnotu naším produktům? 

 jaký IS zvýší nejvíce naši konkurenceschopnost? 

 kdo a jak má řídit rozvoj a provoz IS? 

 jak má být rozvoj a provoz IS organizován? 

 kolik prostředků máme vydávat na rozvoj a provoz IS? 

 kde a jak získávat tyto zdroje a hodnotit jejich efektivnost? 

 jak vychovávat a motivovat pracovníky ve využívání IS?  

 

1.7  Proč zavádět informační systémy ve firmách? 

 
V dnešní době vznikají zcela nové požadavky na podniky a rozhodování, proto přicházejí na řadu 

informační systémy, které přináší podnikatelům řadu nových možností i výzev [6].  
 

 Změny v celkovém paradigmatu podniku [6]: 

 životní cyklus výrobku se zkracuje a již se neměří na roky ale na měsíce 

 nové produkty musí být naplánované již v době uvádění stávajících produktu na trh 

 trhy se chovají globálně nejen z hlediska potřeb, ale i z hlediska všech možných míst, kde 

producenti umísťují své podniky  
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1.7.1 Rozdíly ve fungování trhu 

 
Následující tabulka nám ukazuje rozdíly ve fungování trhu dříve a v současnosti. 

 

Tabulka 1 – rozdíly ve fungování trhu, zdroj: [6] 

Dříve Nyní 

- Fungování v rámci existence lokálních a 
často chráněných trhu 

- Fungování na globálním trhu s redukcí 
ochranářských opatření 

- Dlouhodobější stabilita nabídky 
produktu 

- Velmi krátké inovační cykly 

- Tradice a značka zárukou úspěšností - Vstup nových firem na trh a jejich rychlý 
úspěch, ale i eventuální zánik 

- Relativní rovnováha nabídky a poptávky - Přebytek kapacit v mnoha oborech 

- Nekompromisní vztah vůči konkurenci - Účelová spojování konkurenčních firem do 
aliancí 

- Zákazník loajálnější - Zvyšující se zákaznické požadavky 

- Zaměstnanci musejí dodržovat předpisy, 
dbát na nízké náklady 

- Zaměstnanci musejí byt kreativnější a více 
orientování na zákazníka 

 
Z tabulky můžeme vyčíst, že v současnosti musí byt firmy schopné velmi rychle reagovat na 

jakoukoliv změnu odehrávající se na daném trhu. Proto se většina z nich uchyluje k informačním 
systémům, aby se mohly rychle a jednoduše přizpůsobit určitým změnám a požadavkům [6]. 
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1.8 Rozhodování při sestavování IS 

 
Při rozhodování je potřeba si uvědomit, že manažer nebo majitel, který rozhoduje o dalším 

vývoji podniku, může využívat nejrůznější nástroje, pomůcky, konzultanty atp., které mu mohou 

pomoci při vlastním rozhodování, ale za rozhodnutí nese vždy zodpovědnost sám manažer (majitel) 

[7].  

 

1.8.1 Rozhodovacích proces 

 
Proces rozhodování má širokou škálu prvku, mezi základnější prvky procesu patří [7]: 

 cíl rozhodování, neboli stav firmy, kterého chceme dosáhnout 

 kritérium rozhodování – může být výnosového nebo nákladového typu, kvalitativní nebo 

kvantitativní 

 varianty rozhodování a jejich stavy  

 

1.9 Základní typy informačních systému 

 

V současné době můžeme využívat informační systémy téměř ve všech oblastech podnikání. 

Uvádím zde základní typy informačních systému, které se zabývají určitou problematikou [8]: 

 Systém zpracování dat 

o Systém, který sbírá a analyzuje vnitropodnikové data a informace  

 Systém pro vztahy se zákazníky 

o Systém, který komunikuje se zákazníky, upozorňuje je na různé novinky a 

probíhající akce. 

 Systém pro sdílení informací 

o Systém sloužící hlavně pro manažery, pro výměnu informací například o trzích a 

potenciálních zákaznících v určité lokalitě.  
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1.10   Relační datový model 

 
Relační databáze ukládá data ve vztazích, které vypadají jako tabulky. Každý vztah je tvořen 

uspořádanými atributy nebo poli v daných tabulkách. Skutečné uspořádání polí nebo záznamů 

v databázi je nepodstatné, protože každý záznam v tabulce je identifikován polem, které obsahuje 

unikátní hodnotu (primární klíč). Základním rysem relační databáze je tedy to, že data mohou 

existovat nezávislé na svém fyzickém uložení. Uživatel nemusí znát fyzické umístění záznamu, pokud 

z něj chce získat data [9]. 

 

1.10.1 Datové typy 

 
Datový typ popisuje povahu dat, která se ukládají do jednotlivých polí. Standard SQL definuje 

několik hlavních datových typů [9].  

V následující tabulce uvádím datové typy, které budou následně využitý v návrhu: 

Tabulka 2 – datové typy, zdroj: [9] 

Datový typ Popis 

Character Slouží k uchování řetězců pevné nebo měnicí 

se délky. Řetězce pevné délky označujeme 

CHARACTER nebo CHAR a řetězce měnící se 

délky jako CHARACTER VARYING, CHAR 

VARYING nebo VARCHAR 

Exact Numeric Uchovává celá čísla a čísla s desetinou 

čárkou. Označujeme je jako NUMERIC, 

DECIMAL (DEC), INTEGER (INT) a SMALLINT, 

kde jednotlivé typy určují rozsah hodnot 

DateTime Slouží k uchování dat, časů, nebo ke 

kombinaci obojího. 
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1.10.2 Určení délky pokožky 

 
Mimo datového typu položky, musíme ještě určit její délku. Uvádíme ji jako počet znaků, které 

mají být pro danou položku vyhrazeny. Vzhledem k tomu, že datový model navrhujeme obecně, 

nemůžeme určit přesnou pevnou délku jednotlivých položek. Nejlepším způsobem, jak zjisti 

optimální velikost položky je nalezení ve vzorku reálných dat nejdelší údaj a podle něj délku 

přizpůsobit [10]. 

 

1.10.3 Primární klíč 

 
Je pole nebo skupina polí, která jednoznačně identifikuje každý záznam v tabulce. Primární klíč, 

který je složen ze dvou nebo více polí označujeme jako složený primární klíč [9]: 

 Hodnota primárního klíče určuje daný záznam v celé databázi 

 Pole primárního klíče identifikuje určitou tabulku v celé databázi 

 Primární klíč pomáhá zřizovat vztahy s ostatními tabulkami v databázi, proto každá tabulka 

musí mít primární klič. 

 

 Pravidla pro primární klíč [9]: 

 Každá tabulka musí mít právě jeden primární klíč  

 Každý primární klíč v databází musí být jedinečný  

 Každý primární klíč musí být minimální 

1.10.4 Referenční integrita 

 
Cizí klíč neboli Foreign key je atribut, který splňuje tyto nezávislé vlastnosti [10]: 

 

 Každá jeho hodnota je buď plně zadaná nebo plně nezadaná 

 Existuje jiná relace s takovým primárním klíčem, že zadaná hodnota cizího klíče je shodná 

s hodnotou primárního klíče 

 
Cizí klíč z jedné tabulky společně s primárním klíčem druhé tabulky umožňuje vytvářet spojení 

mezi relacemi, což je hlavní účel relačního datového modelu [10]. 
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 Platí zde pravidla referenční integrity [10]: 

 
o Cizí a odpovídající primární klíč musí být definované stejným datovým typem a délkou 

o Databáze nesmí obsahovat žádnou nesouhlasnou hodnotu cizího klíče 

 

1.10.5 Vztahy mezi tabulkami 

 
Mezi dvěmi tabulkami mohou existovat tři různé typy vztahu:  1:1, 1:N, N:M [9]. 

 Vztah 1:1 

Vztah 1:1 vzniká mezi tabulkami, pokud je každý záznam z první tabulky svázán s právě jedním 

záznamem z druhé tabulky. A zároveň musí platit, že  každý záznam z druhé tabulky je svázán s právě 

jedním záznamem z druhé tabulky [9]. 

 Vztah 1:N 

Tento vztah se objevuje mezi tabulkami, když jeden záznam z první tabulky může být navázán 

na jeden nebo více záznamu z druhé tabulky ale každý záznam z druhé tabulky může byt navázán 

pouze na jeden záznam z první tabulky [9]. 

 

 Vztah M:N 

Vztah N:M vzniká mezi tabulkami, když jeden záznam z první tabulky může byt svázán s jedním 

nebo více záznamy z druhé tabulky a zároveň jeden záznam z druhé tabulky může byt svázán s jedním  

nebo více záznamy z první tabulky [9]. 

 Problém se vztahy typu M:N [9]: 

 Získávání dat z tabulek bude složitější 

 Jedná z tabulek bude obsahovat velké množství redundantních dat 

 V obou tabulkách budou duplicitní data 

 Úpravy dat typu mazání, vkládání a úprava bude obtížná 

Proto je nutné vztahy typu M:N rozložit pomoci nové entity na vztahy 1:N a N:1. Nově vzniklá 

entita bývá nazývaná průniková entita [10]. 
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1.10.6 Normalizace 

 
Každý optimálně navržený datový model by měl splňovat níže uvedené normalizační formy. 

Tyto normalizační formy zajišťují efektivní ukládání dat. Při normalizaci databáze na vyšší stupeň 

normalizace musí databáze jíž byt normalizovaná na všech předchozích formách [10]. 

1. normální forma – multizávislost  

„Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad skalárními 

obory hodnot (doménami) [10].“ 

Tato definice popisuje, že všechny atributy musí byt jednoduché. Nesmí byt složené 

nebo vícehodnotové [10].  

2. normální forma – funkční závislost 

„Relace je v druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny její 

atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči [10].“ 

Databáze je tedy v druhé normální formě, pokud všechny její atributy závisí na jednom 

celém primárním klíči [10]. 

3. normální forma 

„Relace je ve třetí normální formě, pokud je v druhé normální formě a navíc všechny její 

neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé [10].“ 

Třetí stupeň normalizace nám říká, že každý neklíčový atribut musí být funkčně závislý 

pouze na celém primárním klíči, nikoli zprostředkovaně přes jiný neklíčový atribut [10]. 
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2 Analýza současného stavu podniku 

 
Firma působí na českém trhu téměř 20let. Za tu dobu prošla mnoha vývojovými etapami, 

získala si spousty stálých zákazníku i dodavatelů a v současné době působí v různých odvětvích.  

Specializuje se převážně na:  

 Stavebnictví 

 Kovoobrábění 

 Slevárenství 

 Správu a údržbu nemovitostí 

 Logistiku a skladování 

 

2.1 Základní informace 

 
Firma zaměstnává převážně cizince ze zemí jako Ukrajina, Rusko, Moldavsko, Lotyško, Litva 

apod.  
Činnost firmy je velmi podobná personálním agenturám, s tím rozdílem, že zájemce o práci 

zaměstnává přímo u sebe, vyřizuje mu veškerou potřebnou dokumentaci (v tomto případě víza, 

povolení k pobytu a k zaměstnání) a následně mu najde práci v jednom z výše uvedených oborů.  

 

 Stavebnictví a další obory 

 
Nejvýznamnější oblasti podnikání je stavebnictví. Toto odvětví se taktéž docela odlišuje od 

ostatních oborů způsobem práce. Firma staví vlastní bytové domy, které posléze využívá jako 

ubytovny pro zaměstnance nebo je dále pronajímá. Rozdíl oproti jiným odvětvím je ten, že firma 

poskytuje jiným společnostem pouze pracovní sílu – nevlastní slévárny, sklady apod. 

 

2.2 Shrnutí činností 

 
Celá činnost firmy by se tedy dala shrnout do dvou základních kategorií, které budeme dále 

zkoumat: 
 

 Stavebnictví, ubytování a pronájem bytových prostor 

 Personální zaměstnávání 
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2.3 Okolí podniku 

 
Analýza situace firmy vzhledem k okolí 

 Mikrookolí 

 Přímí konkurenti 

 Vzhledem k tomu, že firma působí ve více oborech má tím pádem spousty přímých 

konkurentu, ale tím že zde působí již 20 let a za tu dobu si dokázala udělat dobrou 

pověst tak v dnešní době zvládá odolávat tlakům konkurence 

 Dodavatele 

 V této oblastí má také firma výhodu díky své dlouholeté tradici. Spolupracuje 

s vybranými dodavateli delší dobu a za výrazně lepších cenových podmínek 

 Zákazníci 

 Kategorie stavebnictví 

 Zde jsou za zákazníky považování zájemci o ubytování. Z pohledu zákazníku 

se tato oblast zdá byt o něco stabilnější, protože poptávka po firemních 

bytech v posledních letech nezaznamenala žádný výraznější pokles 

 Kategorie personálního zaměstnávání 

 V této kategorii jsou za zákazníky považovaný firmy, které žádají do svých 

objektů pracovní sílu. Zde se negativně promítla špatná ekonomická situace 

země, kdy začala spousta firem ukončovat svoji činnost a tím pádem i 

spolupráci. 

 

 Makrookolí 

  
Jak už bylo řečeno, firma zaměstnává výhradně cizince. A právě zde vzniká největší problém a 

největší hrozba pro společnost. Podmínky pro zaměstnání cizinců jsou rok od roku složitější. Firma 

musí uchovávat spousty informací o zaměstnancích a s rostoucím počtem zaměstnanců a 

legislativních úprav se tyto informace začínají hromadit a je potřeba přijít se způsobem, jak tyto 

informace rozumně uchovávat a následně je co nejefektivněji využit.  
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2.4 SWOT analýza 

 
Analýza silných a slabých stránek společnosti a zkoumání příležitostí a hrozeb pro organizaci. 

 Silné stránky společnosti 

 Firma působí na českém trhu již 20 let 

 Za tu dobu si vytvořila si dobré jméno 

 Získala spoustu stálých dodavatelů 

 A také velké množství stálých klientů 

 Firma podniká v několika různých odvětvích 

 Díky tomu může rychle reagovat na změny ze strany poptávky 

 Dlouholetá spolupráce s mezinárodními firmami 

 Slabé stránky společnosti 

 Nízká odborná kvalifikace pracovníku managementu 

 Časté legislativní změny 

 Čím dál přísnější podmínky pro výstavbu nových objektů 

 Zaměstnávání cizinců je v poslední době rok od roku složitější  

 Firma nevyužívá moderní technologie v oblasti managementu 

 v současné době nevyužívá žádný informační systém 

 Příležitostí 

 Se stabilizováním ekonomické situace v zemi vzrůstá počet staveb a rozvoj developerské 

činnosti 

 Příchod zahraničních společností do ČR 

 Hrozby 

 Vstup konkurence na trh 

 Omezení v zaměstnávání cizinců 

 

2.5 Udržované informace 

 
Ke každému zaměstnanci musí firma uchovávat tyto údaje:
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Údaje o zaměstnancích: 

Příjmení 
Jméno 
Rodné příjmení 
Pohlaví 
Datum narození 
Rodné číslo 
Místo narození 
Stát narození 
Rodinný stav 
Telefon v ČR 
Telefon cizí země 
Trvalý pobyt – stát 
Trvalý pobyt – město 
Trvalý pobyt – ulice 
Trvalý pobyt – číslo 
Trvalý pobyt – PSČ 
Občanství 
ČR pobyt – město 
ČR pobyt – ulice 
ČR pobyt – číslo 
ČR pobyt – PSČ 
Účel pobytu 
Číslo pasu 
Platnost pasu 
Orgán, který vydal pas 
Číslo pojištěnce 
Dosažené vzdělání 
Povolání 
Profese 
Manžel/ka - příjmení 
Manžel/ka – jméno 
Manžel/ka – datum narození 
Manžel/ka – rod. příjmení 
Manžel/ka – stát narození 
Manžel/ka – město narození 
Manžel/ka – občanství 
Manžel/ka – povolání 
Manžel/ka – bydliště – stát 
Manžel/ka – bydliště – město 
Manžel/ka – bydliště – ulice 
Manžel/ka – bydliště – číslo 
Manžel/ka – bydliště – PSČ  
Dítě1 – příjmení  
Dítě1 – jméno 
Dítě1 – město narození 
Dítě1 – občanství 
 

 
 
 
 
 

Dítě1 – bydliště – město 
Dítě1 – datum narození 
Dítě1 – povolání 
Dítě2 – příjmení  
Dítě2 – jméno 
Dítě2 – město narození 
Dítě2 – občanství 
Dítě2 – bydliště – město 
Dítě2 – datum narození 
Dítě2 – povolání 
Dítě3 – příjmení  
Dítě3 – jméno 
Dítě3 – město narození 
Dítě3 – občanství 
Dítě3 – bydliště – město 
Dítě3 – datum narození 
Dítě3 – povolání 
Dítě4 – příjmení  
Dítě4 – jméno 
Dítě4 – město narození 
Dítě4 – občanství 
Dítě4 – bydliště – město 
Dítě4 – datum narození 
Dítě4 – povolání 
*Sou1 – příjmení 
Sou1 – jméno 
Sou1 – datum narození 
Sou1 – občanství 
Sou1 – povolání 
Sou1 – bydliště - město 
Sou2 – příjmení 
Sou2 – jméno 
Sou2 – datum narození 
Sou2 – občanství 
Sou2 – povolání 
Sou2 – bydliště - město 
Sou3 – příjmení 
Sou3 – jméno 
Sou3 – datum narození 
Sou3 – občanství 
Sou3 – povolání 
Sou3 – bydliště - město 
Sou4 – příjmení 
Sou4 – jméno 
Sou4 – datum narození 
Sou4 – občanství 
 

 
 
 
 
 

Sou4 – povolání 
Sou4 – bydliště - město 
Otec – příjmení 
Otec – jméno   
Otec – datum narození 
Otec – občanství 
Otec – bydliště – město 
Otec – povolání 
Matka – příjmení  
Matka – rodné příjmení 
Matka – jméno 
Matka – datum narození 
Matka – občanství 
Matka – bydliště – město 
Matka – povolání 
 
 
Údaje o firmě: 

Název firmy 
Sídlo - město 
Sídlo – ulice 
Sídlo – číslo 
Sídlo – PSČ 
IČO 
 
 
*sou – sourozenec
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2.6 Zaměstnání nového zaměstnance 

 

Celý proces zaměstnání začíná oslovením zaměstnance v zahraničí. O to se starají zahraniční 

pobočky firmy nebo přímo zaměstnanci firmy, kteří mají hledání nových zaměstnanců jako náplň 

práce.  Poté je potencionálnímu zájemci o zaměstnání představena firma a následně podepsán návrh 

pracovní smlouvy v případě zájmu zaměstnance. Zájemce o práci vyplní formulář svými osobními 

údaji, přiloží doklady o ukončení minimálně středoškolského vzdělání a tyto dokumenty se odešlou 

do ČR, kde se tyto osobní údaje zadají do počítače, konkrétně do tabulky v programu Microsoft Excel. 

Na základě pracovní smlouvy a typu vzdělání se zaměstnanci musí vyřídit pracovní povolení a 

pracovní vízum.  

 Pro udělení pracovního povolení musí byt splněné následující podmínky: 

 Zaměstnanec musí projít výběrovým řízením na úřadu práce 

 Zaměstnanec musí mít doklad o nostrifikaci zahraničního vzdělání 

 Tu vyřizuje krajský úřad na základě žádosti o nostrifikaci zahraničního vzdělání a 

předložených dokladu o dokončení minimálně středoškolského vzdělání 

Jakmile jsou tyto dvě podmínky splněné, podává se na úřad práce žádost o povolení 

k zaměstnání.  

Po udělení pracovního povolení je potřeba zaměstnanci zařídit i pracovní vízum. Pro tento účel 

je nutné dodat potvrzení o ubytování, které bude navíc notářský ověřeno.  Pracovní povolení i 

potvrzení o ubytování se musí ještě nechat přeložit soudním tlumočníkem do cizího jazyka, v 

závislosti na tom, ze které země je daný zaměstnanec. Poté se všechny tyto dokumenty posílají 

zpátky do zahraničí. Zaměstnanec ještě musí přiložit výpis z rejstříku trestu, sepsat žádost o pracovní 

vízum a s pracovním povolením, potvrzením o ubytování a návrhem pracovní smlouvy ji podá na 

český konzulát ve své zemi. Po udělení pracovního víza je zaměstnanec dopraven do ČR. 

 

2.7 Příjezd zaměstnance do ČR 

  
Po příjezdu zaměstnance do republiky je potřeba ho přihlásit k zdravotnímu pojištění a 

k sociálnímu zabezpečení. Dále musí zaměstnanec projit lékařskou prohlídkou a vstupní lékařskou 

prohlídkou na základě jeho pracovní náplně a kategorizace rizik. Dalším důležitým dokumentem je 

prohlášení poplatníka daně, které musí vyplnit každý cizinec, který přijede pracovat do ČR. 
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2.8 Prodloužení pracovního povolení a pracovního víza 

  
Vzhledem k tomu že pracovní povolení i pracovní vízum se vydává na dobu určitou, je potřeba 

je neustále prodlužovat.  

Prodloužení pracovního povolení vyřizuje úřad práce na základě žádostí o prodloužení 

pracovního povolení podané zaměstnavatelem. 

Prodloužení pracovního víza se vydává po vyplnění žádostí a předložení pracovního povolení a 

potvrzení o ubytování. 

 

2.9 Trvalý pobyt 

 
V případě, že zaměstnanec má zájem o trvalý pobyt v ČR a splňuje všechny podmínky pro jeho 

udělení, musí vyplnit žádost o trvalý pobyt a přiložit k žádosti potvrzení o ubytování , příjem za 

poslední 3 měsíce a pracovní smlouvu. Po udělení trvalého pobytu musí zaměstnavatel podat na úřad 

práce informační kartu o nástupu do zaměstnání. 
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2.10    Formuláře a žádostí 

 
Aby firma mohla zaměstnat nového zaměstnance a následně si ho udržet v ČR, musí podávat 

velké množství formulářů a žádosti.  

S rostoucím počtem zaměstnanců tedy firmě přibývá spousta práce s vyplňováním žádostí a 

formulářů, na kterou si často musí najímat pomocné pracovní síly, aby stihla podat veškeré 

dokumenty v termínu. 

 
 Přehled formulářů a žádosti pro zaměstnání a udržení zaměstnance: 

 Žádost o nostrifikaci zahraničního vzdělání 

 Žádost o povolení k zaměstnání 

 Potvrzení o ubytování 

 Přihlášení k zdravotnímu pojištění 

 Přihlášení k sociálnímu zabezpečení 

 Lékařská prohlídka – formulář 

 Vstupní lékařská prohlídka – formulář 

 Prohlášení poplatníka daně 

 Žádost o prodloužení pracovního povolení 

 Žádost cizince o prodloužení platností povolení k dlouhodobému pobytu 

 Žádost o trvalý pobyt 

 Informační karta o nástupu do zaměstnání 

 
V současné době probíhá vyplňování těchto formulářů ručně nebo překopírováním 

jednotlivých údajů o zaměstnancích z Excel tabulky. 

  



32 
 

2.11    Zaměstnání nového zaměstnance 

 
EPC diagram zde znázorňuje proces zaměstnání nového zaměstnance za současného stavu. 

Obrázek 3 – EPC diagram – Zaměstnání nového zaměstnance, 1. část, Zdroj: vlastní 
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Obrázek 4 – EPC diagram – Zaměstnání nového zaměstnance, 2. část, Zdroj: vlastní 
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  Obrázek 5 – EPC diagram – Zaměstnání nového zaměstnance, 3. část, Zdroj: vlastní 
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2.12    Příjezd zaměstnance 

 
Následující EPC diagram zachycuje činnost, prováděné po příjezdu zaměstnance do ČR za 

současného stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Procesní roli ke každé funkci vykonává personální oddělení v ČR  
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Obrázek 6 – EPC diagram – Příjezd zaměstnance, Zdroj: vlastní 
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2.13    Prodloužení pracovního víza 

 
EPC diagram zachycuje proces 

prodloužení pracovního víza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Procesní roli ke každé funkci vykonává personální oddělení v ČR   
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Obrázek 7 – EPC diagram – Prodloužení pracovního víza, Zdroj: vlastní 
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2.14    Časová náročnost na vyplnění formulářů 

 
Z EPC diagramů můžeme vyčíst, že samotné vyplňování různých formulářů a žádosti je velmi 

častá a opakovaná činnost. Pro upřesnění časové náročnosti na sepsání údajů o zaměstnanci a 

vyplnění jednotlivých formulářů přiřadíme k jednotlivým činnostem časovou jednotku.  

Zaměstnání nového zaměstnance 

Tabulka 3 – zaměstnání nového zaměstnance, Zdroj: vlastní 

Popis činnosti  Čas 

Zjištění základních osobních údajů 1 min 

Vypsání všech osobních údajů ručně  12 min 

Přepsání osobních údajů do tabulky excel  9 min 

Ruční vyplnění žádosti o nostrifikaci  3 min 

Sepsání potvrzení o ubytování  2 min 

Sepsání žádostí o povolení k zaměstnání  4 min 

Celkem: 31 min 

 

Příjezd zaměstnance do ČR 

Tabulka 4 – příjezd zaměstnance do ČR, Zdroj: vlastní 

                      Popis činnosti                        Čas 

                      Sepsání přihlášení k zdravotnímu pojištění                       5 min 
Sepsání přihlášení k sociálnímu zabezpečení 5 min 

Sepsání žádosti k lékařské prohlídce 3 min 

Sepsání žádosti k vstupní lékařské prohlídce 3 min 

Sepsání prohlášení poplatníka daně 5 min 

Celkem 21 min 

 

Prodloužení pracovního víza 

Tabulka 5 – prodloužení pracovního víza, Zdroj: vlastní 

                     Popis činnosti Čas 

                     Sepsání žádostí o prodloužení pracovního povolení 4 min 

                     Sepsání žádostí o prodloužení víza 13 min 

                     Sepsání potvrzení o ubytování 2 min 

                     Celkem: 19 min 

 

Celkový čas pro vyplňování formulářů a žádostí pro zaměstnání jednoho nového zaměstnance 
tedy 52 min a pro jeho udržení v ČR 19 min při každém prodlužování pracovního víza. 
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2.15    Shrnutí analytické části 

 
Na základně analýzy procesů, EPC diagramů a časové náročností činností můžeme dojit 

k závěru, že právě samotné vypisování různých formulářů a žádosti je pro podnik časově 

nejnáročnější činnosti. Navíc další problém nastává, když onemocní člověk zodpovědný za vyplňování 

formulářů. Firma si poté musí najímat pomocné síly, které ale nemají takový přehled o 

zaměstnancích firmy, o tom kde se nachází jednotlivé formuláře a jak se jednotlivé formuláře přesně 

vyplňují. Tím pádem personálnímu oddělení výrazně klesá produktivita a zvyšují se náklady. 

Řešením tohoto problému by mohl byt informační systém, který udržuje informace o 

zaměstnancích a následně je využije pro vyplnění a tisk jednotlivých formulářů. Tím by zároveň firmě 

klesly náklady na zaměstnání a udržení zaměstnance a vzrostla by produktivita práce personálního 

oddělení, které by nemuselo velkou část svého času trávit vyplňováním žádostí. 
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3 NÁVRHOVÁ ČAST 

 
Tato část popisuje požadavky na informační systém a informační systém jako celek. Dále 

zkoumá změny v jednotlivých procesech firmy po zavedení IS, kalkuluje přibližné náklady na IS a 

hodnotí přínosy pro firmu. 

3.1 Požadavky na informační systém 

 

Aby mohl informační systém plnit svoji funkci jak v ČR tak i sběr údajů o zaměstnancích 

v zahraničí, měl by být dostupný online. Po konzultacích s vedením firmy bylo dohodnuto, že 

informačním systémem bude webová aplikace, která bude jednoduše dostupná a měla by plnit tyto 

funkce: 

 Udržování osobních údajů o zaměstnancích 

 Tisk formulářů a žádosti 

 S možností tisku jednotlivých formulářů 

 S možností tisku přednastavených balíčků žádostí 

 Sledování termínů pro podání žádostí o prodloužení pracovního víza 

 

3.2 Struktura informačního systému 

 

Informační systém musí být dostupný přes webové rozhraní. Pro jeho programování budou 

použité tyto programovací jazyky: HTML, CSS, PHP, SQL, Java Script. 

Celý systém bude mít dvě částí. Jedná část, bude sloužit jako administrace, kde bude možné 

přidávat, a upravovat přístupy pro vstup do informačního systému jednotlivým uživatelům a 

nastavovat jejích práva. Druha část bude spravovat údaje o zaměstnancích  a tisknout žádostí a 

formuláře. 
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3.2.1 Kategorie uživatelů 

  
Uživatele informačního systému budou rozdělovány do třech kategorií, které se budou lišit 

jednotlivými pravomocemi. 

 Administrátor 

 Uživatel v této kategorii má neomezená práva. Může přidávat další uživatele do 

systému, nastavovat jejích práva, přidávat a upravovat údaje o zaměstnancích a 

tisknout jednotlivé formuláře 

 Manager 

 Má podobná práva jako administrátor s tím rozdílem, že nemůže do systému 

přidávat další uživatele 

 Tisk 

 Tento uživatel může pouze sledovat údaje o zaměstnancích a tisknout formuláře 

 

3.3 Rozložení databáze 

 
Následující schéma zachycuje rozložení osobních údajů o zaměstnancích do jednotlivých 

tabulek tak aby ukládaní dat a následná práce s nimi byla co nejefektivnější. Dále taky určuje datové 

typy jednotlivým atributům a jejích délku.  
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Tabulka 6 – Rozložení databáze, Zdroj: vlastní 

  Zaměstnanci   
 

  Telefon   
 

  Destinace   
 

  Vztahy   

PK Id zaměstnanec int5 
 

FK Id zaměstnanec  int5 
 

PK Id destinace  int2 
 

FK Id zaměstnanec int5  

  Příjmení ch21 
 

  telefon  int15 
 

  název  ch20 
 

FK Id osoba int5 

  Jméno ch15 
 

FK Id destinace  int2 
     

FK Id druh vztahu int1  

  Rodné příjmení ch21 
     

  Osoby   
 

PK zaměstnanec, osoba int10  

  Pohlaví ch1 
 

  Firma   
 

PK Id osoba  int5 
      Datum narození dat 

 
PK Id firma int2 

 
  Příjmení  ch21 

 
  Druh vztahu   

  Rodné číslo ch11 
 

  Název ch20 
 

  jméno  ch15 
 

PK Id druh vztahu  int1 

  Místo narození ch20 
 

  Sídlo - město ch15 
 

  datum narození  dat 
 

  název  ch10 

  Stát narození ch3 
 

  Sídlo - ulice ch20 
 

  rodné příjmení  ch21 
      Rodinný stav ch1 

 
  Sídlo - číslo or. ch6 

 
  stát narození  ch3 

      Trvalý pobyt – stát ch3 
 

  Sídlo - číslo pop. ch6 
 

  město narození  ch20 
 

  Zaměstnání   

  Trvalý pobyt – město ch20 
 

  Sídlo - PSČ ch6 
 

  občanství  ch3 
 

PK číslo smlouvy int9  

  Trvalý pobyt – ulice ch20 
 

  IČO ch8 
 

  povolání  ch15 
 

FK Id firma int2  

  Trvalý pobyt - číslo or. ch6 
 

  telefon ch9 
 

  bydliště - stát  ch3 
 

FK Id zaměstnanec int5 

  Trvalý pobyt - číslo pop. ch6 
     

  bydliště - město  ch20 
 

  od dat  

  Trvalý pobyt – PSČ ch8 
 

  ČR pobyt   
 

  bydliště - ulice  ch20 
 

  do dat  

  Občanství ch3 
 

PK Id ČR pobyt int3 
 

  bydliště - číslo or.  ch6 
    FK ČR pobyt int3 

 
  ČR pobyt - město ch20 

 
  bydliště - číslo pop.  ch6 

 
Pozn. 

    Účel pobytu ch15 
 

  ČR pobyt - ulice ch15 
 

  bydliště - PSČ  ch8 
 

ch - varchar 
   Číslo pasu ch10 

 
  ČR pobyt - číslo or. ch6 

     
int - integer 

   Platnost pasu dat 
 

  ČR pobyt - číslo pop. ch6 
     

dat - datum 
   Orgán ch15 

 
  ČR pobyt - PSČ ch6 

 
  Profese   

 
PK - primární klíč 

   Číslo pojištěnce   
     

PK CZISCO int4 
 

FK - pizí klíč 
   Dosažené vzdělání ch15 

     
  Zkráceny název ch15 

      Povolání ch15 
     

  Celý název ch40 
    FK Profese int4 
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3.4 Relační datový model 

 
Následující obrázek zachycuje schéma relačního datového modelu  

Obrázek 8 – Relační datový model, Zdroj: vlastní 
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3.5 Proces zaměstnaní nového zaměstnance po zavedení IS 

EPC diagram zachycuje změnu procesů v zaměstnání nového zaměstnance po zavedení IS. 

  

  

Obrázek 9 – EPC diagram – Zaměstnání nového 

zaměstnance po zavedení IS, 1. Část, Zdroj: vlastní 
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Obrázek 10 – EPC diagram – Zaměstnání nového zaměstnance po zavedení IS, 2. 

Část, Zdroj: vlastní 
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3.6 Příjezd zaměstnance po zavedení IS 

Následující EPC diagram zachycuje činnost, prováděné po příjezdu zaměstnance do ČR po 

zavedení IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Procesní roli ke každé funkci vykonává personální oddělení v ČR 
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Obrázek 11 – EPC diagram – Příjezd zaměstnance po zavedení IS, Zdroj: vlastní 
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3.7 Prodloužení pracovního víza po zavedení IS 

EPC diagram zachycuje změnu procesů pří prodloužení pracovního víza po zavedení IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Procesní roli ke každé funkci vykonává personální oddělení v ČR 
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Obrázek 12 – EPC diagram – Prodloužení pracovního víza po zavedení IS, Zdroj: vlastní 
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3.8 Časová náročnost na zhotovení formulářů po zavedení IS 

 

Po zavedení IS odpadá povinnost ručního vyplňování jednotlivých formulářů, což bude mít za 

následek snížení časové náročností na zhotovení žádostí. Podrobnější časovou úsporu znázorňují 

následující tabulky.  

 

Zaměstnání nového zaměstnance 

Tabulka 7 – Zaměstnání nového zaměstnance po zavedení IS, Zdroj: vlastní 

Popis činnosti  Čas 

Vypsání všech údajů do IS v zahraničí 7 min 

Identifikace zaměstnance v ČR  1 min 

Tisk baličku žádostí 2 min 

Celkem: 10 min 

 

Příjezd zaměstnance do ČR 

Tabulka 8 – Příjezd zaměstnance do ČR po zavedení IS, Zdroj: vlastní 

                      Popis činnosti                        Čas 

                      Identifikace zaměstnance                       1 min 
Tisk baličku žádostí 3 min 

Celkem 4 min 

 

Prodloužení pracovního víza 

Tabulka 9 – Prodloužení pracovního víza, Zdroj: vlastní 

                     Popis činnosti Čas 

                     Identifikace zaměstnance 1 min 

                     Tisk baličku žádostí 5 min 

                     Celkem: 6 min 

 

  



48 
 

1 

12 

9 

3 

2 

4 

0min

5min

10min

15min

20min

25min

30min

35min

Zaměstnání nového zaměstnance 

Sepsání žádostí o povolení k
zaměstnání

Sepsání potvrzení o ubytování

Ruční vyplnění žádosti o
nostrifikaci

Přepsání osobních údajů do
tabulky excel

Vypsání všech osobních údajů
ručně

Zjištění základních osobních
údajů

7 

1 
2 

0min

5min

10min

15min

20min

25min

30min

35min

Zaměstnání nového zaměstnance po zavedení 
IS 

Tisk baličku žádostí

Identifikace zaměstnance v ČR

Vypsání všech osobních údajů do
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3.9 Porovnání stávajícího stavu s navrhovaným 

 
Zavedením informačního systému se firmě zkrátí doba vyplňování formulářů z 31min na 

pouhých 10min a počet činností se sníží z 6 na 3 činnosti.  

Graf 1 – Zaměstnání nového zaměstnance, Zdroj: vlastní 

Graf 2 – Zaměstnání nového zaměstnance po zavedení IS, Zdroj: vlastní 
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Činnosti po příjezdu zaměstnance do ČR by se taky výrazně zjednodušily a zrychlily. Počet 

činnosti by klesl na 2 činnosti z 6 a čas potřebný pro vyplnění formulářů by se zkrátil z 21min na 4min.  

Graf 3 – Příjezd zaměstnance do ČR, Zdroj: vlastní 

Graf 4 – Příjezd zaměstnance do ČR po zavedení IS, Zdroj: vlastní 
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Proces prodlužování pracovního víza z hlediska vyplňování žádostí by se taky výrazně urychlil a 

to z původních 19min na 6min.  

Graf 5 – Prodloužení pracovního víza, Zdroj: vlastní 

Graf 6 – Prodloužení pracovního víza po zavedení IS, Zdroj: vlastní 
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3.10 Ekonomické zhodnocení 

 
Po stanovení nákladu na informační systém můžeme vypočítat, za jak dlouho se firmě vrátí 

částka investovaná do zavedení IS. 

 Náklady 

Přibližné náklady stanovíme odhadem nákladů jednotlivých částí, od Analýzy firmy přes 

samotné programování informačního systému až po školení personálu. Detailnější informace nám 

poskytne následující tabulka: 

Tabulka 10 – Náklady na informační systém, Zdroj: vlastní 

Popis činnosti Náklady 

Analýza firmy 3000 Kč 
Návrh informačního systému 3000 Kč 
Programování informačního systému 10000 Kč 
Školení personálu 2000 Kč 
Celkem: 18000 Kč 

 

 Investice do informačního systému 

Celkové náklady na zavedení IS jsou tedy 18 000 Kč. Po zavedení IS se doba potřebná 

k vyplňování formulářů pro zaměstnání nového zaměstnance zkrátí z 52 min na 14 min a doba 

potřebná pro udržení zaměstnance v ČR z 19 min na 6 min. Což ušetří práci personálnímu oddělení, 

kterému se následně zvýší produktivita práce. Když budeme počítat mzdovou sazbu 200kč/hod pro 

personální oddělení tak na zaměstnání nového zaměstnance ušetří 38min (126 Kč) a na udržení 

zaměstnance v ČR 13min (44 Kč) při každé žádostí o prodloužení pracovního víza. 

 

 Přínosy pro firmu 

Firma podá za měsíc průměrně 12 žádostí o vízum a 20 žádostí o prodloužení. Za jeden měsíc 

tedy firma ušetří průměrně 2392 Kč. Jednoduchým výpočtem poté dojdeme k závěru, že investice do 

IS se firmě vrátí za 8 měsíců. 
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ZÁVĚR 

 
Cílem bakalářské práce byl návrh informačního systému do podniku, který by vedl ke snížení 

nákladu pro personální oddělení a zvýšil by produktivitu práce. 

První část práce se zaměřuje na teoretickou stránku věci. Popisuje SWOT, SLEPT a Porterovou 

analýzu. Dále popisuje EPC diagramy a rozebírá problematiku informačních systému a problematiku 

relačních datových modelů. 

Druhá část se věnuje samotné analýze podniku s využitím metod popsaných v teoretické části. 

Na základě těchto analýz a analýzy procesů pomoci EPC diagramů byly zjištěny nedostatky, které bylo 

možné minimalizovat zavedením informačního systému. 

V třetí části jsou popsány požadavky na informační systém, návrh relačního datového modelu 

pro uchovávání údajů o zaměstnancích. Dále tato část popisuje změny v jednotlivých procesech po 

zavedení informačního systému a uvádí úspory, ke kterým užívání tohoto systému povede. Na závěr 

jsou stanoveny přibližné náklady na návrh a zavedení IS. 

Navrhovaný informační systém je také možné v budoucnu rozšiřovat. Je možné přidávat další 

formuláře a sledovat termíny pro jejich podání. Může například sloužit také ke sledování termínu pro 

dodání nových pracovních pomůcek jednotlivým zaměstnancům.   
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