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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém 

podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika 

různých přístupů k pořizování informačního systému a využití metodického přístupu 

k jejich srovnání. Výsledkem by mělo být doporučení, zda má dojít k výměně informačního 

systému, a pokud ano, tak zhodnotit výsledný přínos nového systému. 
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Abstract 

This thesis focuses on an assessment of the current information system in a small company 

followed by a plan proposal for its replacement. Main goal is to compare multiple different 

approaches to the process of implementing a new information system in a company and the 

use of methodical approach for their comparison. The result of this should be a 

recommendation to whether the information system should be replaced and if so, what will 

be the resulting gain for the company. 
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1 ÚVOD 

Již řadu let můžeme sledovat něco, co se obecně ve společnosti nazývá informační 

revolucí. Již před dekádami se začaly při řízení podniků prosazovat informační technologie 

a přinesly tak do již efektivních systémů ještě vyšší efektivitu a profit z jejich činností. 

Tento trend, který se začal u velkých výrobních společností, se postupně rozšířil i do 

středních a menších podniků a dnes již existují řešení, která jsou vhodná pro nasazení do 

podniku s jedním i statisíci zaměstnanci. 

I české podniky před několika lety pochopily výhody, které informační technologie 

mohou přinést jejich podnikání a naskočily na vlnu zefektivňování podnikových činností 

zaváděním jednodušších i složitějších informačních systémů. Obor ICT je ale jeden 

z nejdynamičtěji rostoucích, a tak se od té doby mnohé změnilo. Změnil se jak výkon 

zařízení, tak i způsob, jak s těmito zařízeními pracujeme. Změnilo se rovněž množství 

informací, které o svých činnostech podniky zjišťují. A tyto změny se musely rovněž 

projevit i v systémech, které k této činnosti využíváme. 

V současné době je řada českých firem ve stavu, kdy jejich původní podnikový 

informační systém již nadále neumožňuje přizpůsobovat se těmto rapidním změnám a jsou 

tak stavěny před rozhodnutí, zda není vhodná doba nahradit to, co doposud sloužilo 

a udržovalo chod firmy, za nové řešení, které by mělo stejně spolehlivě udržovat chod 

firmy i v další dekádě. 

Jednou z takových firem je i společnost SOVA NET, s.r.o., ve které mám tu čest 

pracovat již řadu let. I zde si vedení firmy stále častěji uvědomuje, že systém, který 

provozují více než 10 let, se stává přítěží v rychle se měnícím a silně konkurenčním 

prostředí kolem ní. Proto společnost před několika měsíci zahájila proces náhrady tohoto 

systému za nové moderní řešení s vírou, že tato změna může být jednou z možností, jak 

zvrátit nelichotivé ekonomické výsledky pokrizových let. 

Touto prací chci tedy společnosti SOVA NET pomoci najít nejvhodnější 

východisko pro řešení jejich potřeb, a to systematickým prozkoumáním aktuální situace ve 
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firmě, jejich potřeb a cílů. Nový firemní informační systém by měl splňovat několik 

požadavků – měl by být rychlý, schopný pokrývat všechny klíčové oblasti podnikové 

administrativy a měl by nabízet moderní rozhraní odpovídající aktuálním trendům v této 

oblasti. Také by měl být modulární a nabízet tak potenciál pro další rozvoj v nadcházejících 

letech. Nejdůležitějším požadavkem ale je, aby byl pro firmu větším přínosem než systém, 

který momentálně používá a aby prostředky, které společnost za nový systém vynaloží, se 

v blízké době vrátily v podobě úspor a zvýšeného zisku. 

Práci jsem tedy rozčlenil do tří logických částí, kdy v první části se zaměřím na 

důležité teoretické poznatky, které jsou nezbytné pro pochopení postavení IS v podniku 

a různých odlišností jejich komponent. Kromě toho prozkoumám aktuální trendy v oblasti 

ICT v podnicích a pokusím se identifikovat klíčové oblasti, které by měly být vzaty do 

úvahy při výběru nového řešení pro společnost. 

Ve druhé části chci systematicky zanalyzovat aktuální stav firmy, jejího 

informačního systému a ICT oblasti jako takové. Chci jasně vyspecifikovat, které vlastnosti 

aktuálně používaného IS způsobují, že systém neposkytuje dostatečnou oporu v řízení 

a naopak chci určit, které jeho vlastnosti se osvědčily a je tedy vhodné je v novém řešení 

zachovat. K tomu využiji analytické metody jako HOS 8 a SWOT, ale primární informace 

pro provedení analýzy budu čerpat ze svých dennodenních zkušeností s tímto systémem 

a z osobních konzultací s top managementem firmy. 

Všechny získané znalosti a data pak ve třetí části využiji, abych pomohl společnosti 

provést zlepšení v oblasti informačního systému a ICT jako takového. Pokusím se 

navrhnout optimálnější rozvržení aplikací ve firmě a vyřešit problémové oblasti, které se ve 

firmě nacházejí. Především chci ale určit možnosti, které se společnosti nabízí pro vyřešení 

její potřeby a na základě několika srovnání zvolit takové řešení, které budu považovat za 

nejoptimálnější, což se pokusím také zdůvodnit. 

Věřím, že informace obsažené v mojí práci budou kvalitním základem, nad kterým 

může vedení společnosti postavit své rozhodnutí.  
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2 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Tato práce vznikla v návaznosti na potřebu společnosti SOVA NET, s.r.o. 

aktualizovat vnitřní informační systém a jejím cílem je tedy zhodnotit stávající firemní 

informační systém, připravit analýzu potřeb společnosti v oblasti IS, ale i obecně v oblasti 

ICT s přihlédnutím na aktuální vývoj a trendy na trhu. Za tímto účelem bude rovněž 

zmapována aktuální situace v oblasti firemních IS. Dále bude cílem připravit možné 

varianty pro řešení požadavku na výměnu IS a tyto varianty podrobit detailnímu 

prozkoumání a zhodnocení přínosu pro společnost. Výsledkem by mělo být doporučení 

vhodného řešení a vyčíslení nákladů a výnosů spojených s jeho realizací. 

2.2 METODY ZPRACOVÁNÍ 

Vzhledem k dlouholeté spolupráci se zkoumanou firmou budou při hodnocení 

systému a společnosti jako takové primárním zdrojem měkkých dat osobní zkušenosti 

s fungováním této společnosti. Tyto data budou doplněny také dalšími poznatky, které 

budou získány těmito metodami: 

Pro zhodnocení IS: 

 Metoda HOS8 – analytická metoda posuzování IS z osmi hledisek. Více o této 

metodě v samostatné časti práce. 

 Systém ZEFIS – analytický systém pro hodnocení IS na základě dotazníkového 

šetření. Více o tomto systému v samostatné časti práce. 

 Analýza SWOT – posouzení IS z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. 

Pro zhodnocení firmy: 

 Procesní analýza – zpracování procesní analýzy společnosti s cílem definovat 

a popsat klíčové procesy ve firmě, aby mohly být patřičně začleněny do nového 
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IS firmy. Tvorba procesní analýzy v době přípravy diplomové práce již probíhá, 

a to ve spolupráci s externím poradenským expertem Liborem Krulou. Část 

poradenské studie zaměřená na popis hlavního procesu firmy je obsažena 

v příloze A1. 

 Porterova analýza pěti sil – firma bude rovněž posouzena s ohledem na 

konkurenční prostředí firmy. Pomocí Porterovi analýzy pak můžeme stanovit 

pozici společnosti na trhu a určit možnosti dalšího rozvoje společnosti. Tyto 

výsledky mohou zásadně ovlivnit výběr nového řešení IS. 

 Analýza SWOT – rovněž u firmy samotné provedeme analýzu SWOT a určíme, 

ve kterých oblastech může být IS větším přínosem nebo naopak rizikem.  

Pro srovnání zvolených alternativ: 

 Transformační matice požadavků uživatelů – transformační matici využijeme, 

abychom mohli převést širokou škálu subjektivních potřeb uživatelů do 

výsledného skalárního ohodnocení vybraných variant. 

 Kalkulace úplných nákladů IS – pokusíme se odhadnout dlouhodobé náklady 

na pořízení a provoz IS pro každou ze zvolených variant. 

2.3 POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ 

Zpracování této práce bude mít následující postup: 

 První krok zahrne analýzu společnosti, kde určíme oblast působení, vnitřní 

fungování a procesy, zhodnotíme společnost z finančního hlediska a posoudíme 

směrování, strategii a cíle firmy. 

 Druhým krokem bude zhodnocení samotného informačního systému, který 

momentálně používá firma pro své řízení a plánování. Rovněž se podíváme na 

faktory, které vedly k potřebě výměny tohoto systému a očekávání, se kterými firma 

do procesu obnovy vstupuje. 
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 Další fází bude průzkum trhu informačních systémů typu ERP, jejich kategorizace 

dle zaměření a způsobu fungování a příprava souhrnu vlastností těchto systémů. 

Každý systém bude zhodnocen z hlediska funkčního, technologického, z hlediska 

nákladů a také z hlediska budoucího potenciálu. 

 Závěrem výsledky průzkumu porovnáme a na jejich základě doporučíme optimální 

variantu IS z nabízených řešení. Kromě toho přidáme vlastní návrhy pro zlepšení 

efektivity využívání IS ve společnosti. 

Práce by měla společnosti přinést definitivní odpověď na komplikovanou otázku 

výběru IS tak, aby firma z této změny vytěžila maximum a předešla možným negativním 

následkům takto náročné transformace, jakou změna IS bezesporu je. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Tato část shrnuje stěžejní teoretické předpoklady, které jsou nezbytné pro úspěšné 

naplnění cíle této práce. Pro tuto práci považuji za stěžejní tyto teoretické oblasti: 

 teorii informačních systémů, jejich strukturu a architekturu, 

 oborové a technologické trendy, 

 informační strategie firmy, 

 popis použitých analytických metod. 

 

3.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 

„Informační systém je možné definovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem tvorby 

a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení“ 

(MOLNÁR‚ 1992). 

Informační systém je aplikace určená pro nashromáždění, udržování a zpracovávání 

dat a informací, které se týkají určitého projektu nebo celé firmy. Příkladem informačního 

systému může být například kartotéka nebo telefonní seznam. Každý informační systém je 

vytvářen za účelem komunikace. Ať je to uživatel nebo skupina uživatelů, stále má každý 

své uživatelské rozhraní, přes které informace buď přijímá, nebo vkládá (JAKIMOVÁ‚ 

2012). 

Jak je vidět, možností specifikování informačních systémů můžeme definovat hned 

několik a i přesto nemusí být informační systém popsán obecně korektně. Základním 

principem ale pro IS zůstává, že má sloužit k systematickému zpracovávání a poskytování 

informací s cílem zefektivnit různé procesy ve firmě, ať už exekutivní nebo řídící. 
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Informační systém se skládá z několika složek. Nejdůležitější složky jsou (ČECH et. al.‚ 

2009): 

 technické prostředky (hardware) – veškerá hmatatelná zařízení a jiné nástroje, 

které se využívají pro zpracování informací,  

 programové prostředky (software) – nehmotné vybavení, zejména 

algoritmizované postupy a procedury zpracování a komunikace dat a informací, 

 organizační prostředky (orgware) – nařízení a pravidla o provozování a využívání 

IS a IT, 

 lidská složka (peopleware) – znalosti a zkušenosti pracovníků zpracovávajících 

informace a jejich schopnost interpretace významu daných informací, 

 data – vlastní předmět zpracování v informačních systémech; v rámci informačních 

systémů hraje roli kvalita dat, úplnost, podrobnost, objem, formát atd. 

Každý podnik, ale i jiné organizace, mají určená pravidla pro práci, resp. zpracování 

informací (orgware). Tím jsou vymezeny tzv. informační procesy. Některé procesy mají do 

značné míry jednoznačný charakter a je možné je algoritmizovat. Jedná se zejména 

o procesy, kde jsou známé potřebné vstupní a výstupní informace, počet variant a také 

kritéria vyhodnocení. Takové procesy je potom možné realizovat pomocí programových 

prostředků (softwaru). Procesy, které nelze algoritmizovat jsou (před)zpracovávány nejprve 

lidskou složkou. Zde najdou uplatnění znalosti a zkušenosti odpovědných pracovníků. 

Všechny uvedené složky na sebe navazují a vzájemně se doplňují a tím připravují podklady 

pro rozhodovací činnosti pracovníků vedení podniku. 

3.1.1 Funkce IS 

„Funkce informačního systému závisí převážně na jednotlivých požadavcích firmy, 

která jej využívá. Informační systém může spravovat interní záležitosti společnosti jako 

například komunikace zaměstnanců nebo analýzu dat, ale může být přímo napojen i na 

externí záležitosti, jako třeba správa webových stránek, kde může běžet rezervační systém 
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apod. V dnešní době je jednou z možných funkcí přímé propojení s dodavateli, účetním 

softwarem a jinými službami“ (JAKIMOVÁ‚ 2012). 

3.1.2 Princip IS 

„Princip informačního systému je založen na vzájemné spolupráci a koordinaci 

různých skupin aplikací. Zjednodušeně můžeme říci, že informační systém bude tvořen 

minimálně dvěma vrstvami, z nichž první vrstva je tvořena datovou vrstvou, která je 

uložena na datovém serveru. Druhá vrstva je vrstva aplikační, kde je zajištěn přístup 

uživatelů pomocí aplikací k datové vrstvě“ (JAKIMOVÁ‚ 2012). 

3.1.3 Architektura IS 

„Volba architektury informačního systému je jedna z nejdůležitějších částí. 

Architektura má za úkol zajistit bezproblémový chod a vzájemné propojení jednotlivých 

složek. Tyto problémy se řeší již na počátku návrhu každého informačního systému“ 

(JAKIMOVÁ‚ 2012). 

3.1.4 IS na různých úrovních řízení (ČECH et. al.‚ 2009) 

Informační systém lze chápat obecně jako jeden celek, ale pro podrobnější 

zkoumání je vhodnější si jej rozdělit na konkrétní části podle určitých kritérií. Takto lze IS 

rozdělit podle různých úrovní řízení. Obecně se podnik rozděluje na tři úrovně řízení: 

 strategický management – nejvyšší úroveň řízení, stanovuje vizi a strategické cíle 

podniku a samotnou strategii pro celý podnik na dlouhé období (řádově roky), 

 střední management – tzv. taktická úroveň řízení, která převádí strategii do 

konkrétních plánů pro určité oblasti (marketing, finance apod.), pohybuje se 

v časovém období řádově měsíců, 

 operativní management – tzv. liniový management, nejnižší úroveň řízení pracující 

s konkrétními úkoly v dané oblasti v období několika dnů. 
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Obrázek 1: IS na různých úrovních řízení, zdroj: (ČECH et. al.‚ 2009) 

 

3.1.5 Systémy ERP 

V moderních podnicích se staly nejdůležitějšími zdroji zvyšování efektivity tzv. 

Enterprise Resource Planning (ERP) systémy, kterým se také říká „srdce firmy“. Jedná se 

o integrované systémy, které sjednocují klíčové oblasti a IS podnikání, především oblasti 

výroby, financí a řízení podniku (KOCH‚ 2004). 

Podmínkou úspěšného zavedení ERP je integrace dodavatele, implementátora 

a uživatelů. Komplexní ERP systémy, zahrnující veškeré oblasti podnikatelské činnosti 

jako je třeba SAP, jsou velice nákladné jak na pořízení, tak i pro následný provoz. 

S nástupem moderních cloudových řešení mají ale podniky stále větší možnosti výběru 

ERP systému, který jim vyhovuje, a to jak po stránce funkční, tak i po stránce finanční. 

Zavádění cloudových ERP systémů je dle společnosti Gartner nezbytným krokem při 
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finančním zefektivňování IS společnosti a průzkumy ukazují na rapidní přechod 

společností na toto řešení v dohledné době. 

 

Obrázek 2: Přechod společností na cloudové ERP systémy, zdroj: (Gartner‚ 2014) 

 

3.2 OBOROVÉ A TECHNOLOGICKÉ TRENDY 

3.2.1 Cloud 

Již několik let se v oblasti ICT stále ve větší míře začíná rozmáhat fenomén jménem 

cloud, jinak nazývaný také třetí platforma. I přesto, že je tento přístup k poskytování online 

služeb zaváděn už delší dobu, je jeho podchycení v menších a středních firmách zatím stále 

minoritní a firmy tápou v možných uplatněních tohoto postupu, a to i z důvodů 

komplikované kalkulace ROI při těchto službách. To ale nic nemění na tom, že je cloud 

považován za jeden z hlavních motorů rozvoje ICT a jako takový se dále rozvíjí 

a diverzifikuje na nové postupy a oblasti použití. 

Společnost Gartner ve své analýze v roce 2012 (Gartner‚ 2012) popsala několik 

stupňů vývoje poskytování služeb společnostmi a definovala těchto 5 stupňů a zaměření 

společností při jejich aplikování: 
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 Stupeň 1: Virtualizace serverů – konsolidace a snižování nákladů na pořizování 

HW 

 Stupeň 2: Distribuovaná virtualizace – flexibilita výkonu a rychlost, snižování 

nákladů na provoz HW a automatizaci, zvýšení dostupnosti služeb 

 Stupeň 3: Soukromý cloud – agilita vyplývající ze samoobsluhy, poskytování IT 

jako služby, měřitelnost využívanosti 

 Stupeň 4: Hybridní cloud - optimalizace nákladů při výkyvech, flexibilita při 

výkyvech 

 Stupeň 5: Veřejný cloud – eliminace investičních nákladů, zvýšení flexibility 

 

 

Mezi nové přístupy v oblasti cloudových služeb patří privátní a hybridní cloud. 

„Privátní cloud je určen především k provozování standardní nabídky služeb, a to pouze 

v případě, že je stejná služba poptávaná extrémně často (např. jednou nebo vícekrát týdně). 

Taktéž musí z nasazení plynout ideálně měřitelný benefit, vyplývající z pohotového vyřízení 

požadavku klienta. Je zde také pravděpodobnost, že poskytování služby bude krátkodobé, 

experimentální, nebo může vyžadovat rapidní škálování nahoru nebo dolů“ (Gartner‚ 

2012). 

Obrázek 3: Pět stupňů virtualizace IT služeb, zdroj: (Gartner‚ 2012) 
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Hybridní cloud je ještě mladší myšlenkou a jejím cílem je využít výhody veřejného 

a privátního cloudu při vhodné kombinaci těchto přístupů. „Existuje mnoho přístupů pro 

definování IT služby jako hybridní: mix fyzických a virtuálních zdrojů, mix vícerých 

poskytovatelů, mix soukromých a veřejných zdrojů, mix privátní a veřejné sítě, mix 

cloudových a necloudových služeb, mix sdílených a nesdílených zařízení, anebo mix 

místních a vzdálených služeb. Navíc poskytovatelé služeb, kteří nabízejí cloudové služby 

také začínají nabízet „smíšené hostingy“ které kombinují moderní cloudové a tradiční 

(necloudové) hostingy. Pro privátní cloudy jsou důležité tři formy hybridního uspořádání: 

 Místní privátní cloudy kombinované se vzdálenými privátními cloudy. 

 Místní privátní cloudy kombinované se vzdálenými veřejnými cloudy. 

 Vzdálené privátní cloudy kombinované se vzdálenými veřejnými cloudy. 

Takovéto hybridní cloudové služby prostupují většinou dvěma kompletními 

implementacemi. Jeden požadavek klienta může být zpracováván v rámci libovolné služby, 

dokonce se může požadavek vyřizovat střídavě na obou službách“ (Gartner‚ 2012). 

Z principu jsou tedy cloudové služby vhodné spíše ve společnostech, které nabízí 

klientům ve velkém množství opakované služby, jejichž poskytování lze zautomatizovat. 

Toto kritérium v dnešní době splňují spíše větší společnosti, které mají široké portfolio 

služeb. Nicméně lze i v malých a středních firmách po pečlivém prozkoumání nalézt jistý 

obor služeb nebo činností, jejichž automatizace a zpřístupnění formou online služby může 

přinést snížení nákladů nebo zvýšení komfortu pro klienty. Nicméně kvantifikování 

zvýšeného komfortu pro klienty je poměrně náročné, tudíž je volba převést tyto služby do 

formy cloudu často poměrně rizikové a je potřeba dostatečně zvážit budoucí přínos pro 

společnost s ohledem na náklady. 

3.2.2 Virtualizace 

O něco déle se v oblasti firemních IT pracuje s myšlenkou virtualizace. Ta, podobně 

jako cloudové služby, může mít širokou škálu podob, a to: 
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 virtualizace serverů, 

 virtualizace služeb, 

 virtualizace sítí. 

Kromě těchto společnosti hledají i další nové oblasti, ve kterých by byly schopné 

využít myšlenky virtualizace pro optimalizaci nákladů a komfortu správy. Příklad 

kombinované virtualizace serverů a sítě je uveden na obr. Obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Schéma virtualizace hardwaru a sítě, zdroj: (MICROSOFT) 

Lídry v oblasti virtualizace jsou v dnešní době společnosti Microsoft a VMware, 

nicméně jelikož se jedná o mladou oblast ICT, objevují se další konkurenti, a to jak 

komerčního typu, tak i open-source, což může vést ke snížení nákladů na tuto technologii 

v budoucnosti. 

Virtualizace je jednoznačným trendem v oblasti serverových řešení. Dle statistik 

poskytovaných společností VMware měly dotazované společnosti zavedeno v průměru 

36 % svých serverových řešení virtuálně. Největší míru využívání reportovaly společnosti 

v oblasti finančního sektoru, pracující zejména s rozsáhlými databázemi. V tomto sektoru 

se jedná až o 45 % virtualizovaných zařízení. Mnohem zajímavější je ale předpověď 
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dalšího rozvoje, kdy společnosti plánují virtualizovat 72–82 % nových serverových 

zařízení, a to v závislosti od velikosti společnosti a oboru působení (VMWARE‚ 2011). 

3.2.3 Mobilní zařízení 

Jak dokazují statistiky prodejů z posledních let, mobilní zařízení začínají ve velké 

míře nahrazovat osobní počítače, a to hlavně v oblasti konzumování obsahu 

a jednoduchých pracovních úkonů. 

Jak ukazují statistiky společnosti Gartner (GARTNER‚ 2014), rychlost růstu 

prodeje ultramobilních zařízení (zahrnující tablety, chytré telefony a další mutace těchto 

zařízení) dramaticky překračuje prodeje osobních počítačů (notebooků a stolních počítačů), 

které naopak sledují záporný růst prodejnosti. „Uživatelé nadále přesouvají svoji pozornost 

od tradičních PC (notebooků a stolních), které se stávají spíše sdíleným tvořivým 

zařízením, zatímco větší flexibilita tabletů, hybridů a lehkých notebooků lépe splňuje pořád 

různorodější požadavky uživatelů“ (GARTNER‚ 2014). „Ultramobilní zařízení, zahrnující 

tablety, hybridy a otvírací tablety, se stanou v roce 2014 hlavními tahouny růstu odvětví 

mobilních zařízení s očekávaným růstem 54 %. Samotný trh tabletů čeká v roce 2014 růst 

o 47 % při současném snižování průměrné ceny zařízení lákající nové zákazníky.“ 

Jak je tedy patrné, ultramobilní zařízení nacházejí stále více možností využití, a to 

jak v osobní, tak i ve firemní sféře. Proto je většina moderních systémů stavěna 

s myšlenkou interakce prostřednictvím celé škály zařízení. V oblasti návrhů systémů 

a webových aplikací se ustálilo slovní spojení návrhu „mobile first“, značící primární 

optimalizaci a návrh rozhraní pro mobilní zařízení, které mají být primárním rozhraním pro 

jejich ovládání, resp. konzumaci obsahu. Podobně i systémy, jež jsou na trhu už ustálené, 

nově přicházejí s rozšířeními pro podporu mobilních zařízení.  
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Výhody plynoucí z využívání mobilních zařízení zahrnují hlavně: 

 rychlou dostupnost potřebných dat kdekoliv, 

 větší flexibilitu řídících pracovníků, schopných koordinovat procesy bez nutnosti 

osobní přítomnosti v kanceláři, 

 potenciálně nižší náklady na HW vybavení pracovníků (obzvláště při využití 

přístupu BYOD). 

Rovněž však tato zařízení představují nové výzvy v podobě bezpečnostních rizik pro 

společnosti operující v tvrdém konkurenčním prostředí. „V loňském roce podle analýz, 

například podle globálního průzkumu PwC v oblasti bezpečnosti, vzrostl počet 

detekovaných bezpečnostních incidentů i s nimi spojené náklady. Do souvislosti s tím jsou 

dávány mimo jiné skutečnosti, že technologie jako cloud, mobilní zařízení a model BYOD 

jsou často nasazovány dříve, než IT oddělení vyřeší jejich důsledné zabezpečení“ 

(VELECKÝ ‚ 2014). 

Firmy tuto hrozbu zatím raději řeší pořizováním vlastních mobilních zařízení pro 

své zaměstnance. Dle výsledků analýzy ČSÚ až 62 % společností poskytuje svým 

zaměstnancům mobilní zařízení pro přístup na internet. Přitom u velkých společností je to 

až 94,3 % (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD‚ 2014). 

3.2.4 Big data 

Gartner popisuje pojem „big data“ jako „velkoobjemové, vysokorychlostní 

a extrémně rozmanité informační zdroje, které vyžadují efektivní a inovativní formy 

zpracování pro umožnění pokročilejšího přehledu a rozhodování“ (GARTNER). Jinými 

slovy se jedná o zpracování automatizovaně generovaných informací a jejich podrobnou 

analýzu pro možnost nalezení možností optimalizace a konkurenční výhody. 

Velké společnosti pracují s velkými daty již několik let. Samotná myšlenka 

dolování dat zde byla již od 60. let a počátků výpočetní techniky, ale je to až v posledních 

dvou letech, kdy se k analýze dat začalo přistupovat jako ke zdroji velkého potenciálu 
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rozvoje firmy. Ale praktiky jako „data mining“ (dolování dat) se využívají již dlouhou řadu 

let a slouží ke generování strategických statistických informací o firemních procesech 

a zákaznících. 

Myšlenka velkých dat jde ještě o krok dál. Samotný data mining generuje souhrnné 

statistiky z dostupných informací konkrétního zdroje (tradičně databáze). Big data ale 

spojují informace z vícerých zdrojů a vytváří mezi jednotlivými daty souvislosti. Snaží se 

najít vzorce chování a zprostředkovat jejich analýzou důležité strategické informace. Big 

data koncepce vlastně zahrnuje nástroje z mnoha oblastí datové analýzy. Na obr. 3 jsou 

znázorněny některé nástroje pokrývající tyto početné oblasti. 

 

Obrázek 5: Soubor nástrojů ke zpracování velkých dat, zdroj: (BIGDATA-STARTUPS.com) 

I přesto, že zpracování velkých dat se, hlavně z ekonomických důvodů, začaly 

přednostně věnovat velké společnosti, zpracovávající data v objemu petabajtů až exabajtů, 

jejich využití má velký potenciál i ve středně velkých společnostech, kde je jejich integrace 

mnohem jednodušší a přesto velice přínosná. Jako příklad se nabízí analýza dat 
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generovaných z operací, které jsou prováděny v běžném IS společnosti. Tyto data bývají 

standardně z důvodu zabezpečení nebo krizových situací na všech IS i tak zaznamenávány 

a jsou tedy optimálním zdrojem pro primární nasazení big data metodiky. 

Ve výzkumu z února 2013, který provedla společnost Wikibon, čeká poskytovatele 

služeb v oblasti big data v nejbližších letech dramatický růst. „Trh big data dosáhl v roce 

2013 úrovně 18,6 mld. USD, čímž se předčily předchozí odhady. To představovalo nárůst 

o 58 % vůči předchozímu roku. Na rok 2013 odhaduje studie nárůst o 53 % na 28,5 mld. 

USD. Při tomto tempu by v roce 2017 měl obrat přesáhnout 50 mld. USD, což by 

znamenalo průměrný roční růst 38 % za období 2012–2017.“ 

 

 

Obrázek 6: Vývoj trhu big data podle oborů, zdroj: (Wikibon‚ 2014) 



28 

 

 

 

Obrázek 7: Předpověď trhu big data na období 2011–2017, zdroj: (Wikibon‚ 2014) 

Dle zmiňované analýzy je prozatím největším poskytovatelem služeb kolem big 

data společnost IBM s tržbami plynoucími z této oblasti v objemu 1,252 mld. USD. Druhou 

společností v žebříčku je společnost HP, která těží hlavně z prodeje hardwaru pro big data 

analýzy a také z prodeje služeb s touto oblastí spojených. 

3.2.5 „Nexus of Forces“ 

Pojem „Nexus of Forces“, který představila analytická společnost Gartner, můžeme 

považovat za samostatný trend v ICT, i přesto, že v sobě zahrnuje předchozí čtyři oblasti. 

Podle společnosti Gartner bude největším hybatelem oblasti ICT v nejbližších letech právě 

vzájemné propojení oblastí cloudových služeb, mobilních zařízení, sociálních sítí a big data 

analýz. Tyto oblasti se vzájemně budou jednak doplňovat, ale zároveň i živit. 

Důležitost tohoto pojmu potvrzují i prognózy analytické společnosti IDC, která 

označila tuto synergii oblastí za klíčovou už v současnosti a jako nejsilnější trend pro 

nejbližší rok. Ve slovníku IDC je toto propojení pojmenováno jako „třetí platforma“. Petr 

Velecký, analytik společnosti IDC, k tomu říká: „Zatímco v rámci první a druhé platformy 
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se jejich využití vztahuje převážně k ekosystému ICT, třetí platforma se již i při vysoké míře 

technologizace nedá vztáhnout pouze na ICT jako takové, to se dotýká celého komplexního 

života na zemi – ať v osobní rovině nebo v té profesní. Zatímco v rámci druhé platformy se 

dalo hovořit o statisících až milionech uživatelů, dnes se bavíme o miliardách uživatelů 

o statisících až milionech aplikací, jež jsou k dispozici. Navíc vedle uživatelů z masa a kostí 

se dnes objevuje fenomén chytrých věcí, které se také připojují k síti“ (VELECKÝ ‚ 2014). 

Třetí platforma ale podle Veleckého bude mít mnohem zásadnější vliv na oblast 

ICT, než se nyní může zdát. Celkově může dojít k transformaci IT oblasti, kdy IT oddělení 

bude mnohem více zaměřeno na oblast informační než na technologickou. 

 

Obrázek 8: Působící vlivy ze čtyř pilířů "Nexus of Forces", zdroj: Gartner 
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3.3 INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY 

„Informační strategií se rozumí soustava cílů a způsobu jejich dosažení. Informační 

strategie by měla obsahovat vizi, cíle a charakteristiky budoucího stavu informačních 

systémů a informačních technologií firmy a mimo jiné vytvářet omezení pro operativní 

řízení jejich vývoje a provozu, měla by optimálně podporovat cíle firmy a požadovaný 

systém řízení. Strategie úzce souvisí s cíli, které firma sleduje. Cíle jsou žádoucí budoucí 

stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou 

budou firemní cíle dosaženy. 

Cílem informační strategie je najít odpovědi na otázky, jak pomoci informačních systémů: 

 zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

 podporovat dosahování strategických cílů podniku, 

 získávat pro podnik konkurenční výhodu, 

 vytvářet pro podnik další strategické příležitosti“ (KOCH et. al.‚ 2006). 

Jak také uvádí Koch v návaznosti na poznatky Molnára, informační strategie je 

důležitá pro zajištění optimálního využití prostředků a vhodného směrování IT ve 

společnosti a její neexistence bývá důsledek nehospodárného a někdy až destruktivního 

neorganizovaného pořizování nekompatibilních nebo rychle zastarávajících zařízení 

a aplikací. Při řízení nákupů by se IT oddělení mělo striktně držet informační strategie 

a nepodléhat aktuálním požadavkům na pořizování HW nebo SW. 
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Důležitým aspektem informační strategie je její přímý soulad s obecnou firemní 

strategií. V případě neexistence firemní strategie tedy není možné sestavit ani informační 

a další funkční strategie firmy. Následující schéma znázorňuje provázanost dílčích strategií 

ve firmě: 

 

Obrázek 9: Schéma informační strategie, zdroj: vlastní zpracování dle (KOCH et. al.‚ 2006) 

 

3.3.1 Strategické řízení 

„Strategickým řízením rozumíme proces tvorby a implementace rozvojových 

záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Obvykle mají dlouhodobý charakter“ 

(MALLYA‚ 2007). 

Podle Mallaya je strategické řízení dynamický proces pro sladění strategií, 

výkonnosti a obchodních výsledků. Všechno je o lidech, vůdcovství, technologii 

a procesech. Ve výsledné strategii by měly být zahrnuty zkušenosti vedoucích osob 

z působení v oboru a znalosti jeho citlivosti na změny. Strategické řízení není časově 

omezený proces, nýbrž kontinuálně se opakující koloběh kroků, které umožňují pružně 
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reagovat na změny v okolí, a na základě těchto změn upravovat zvolené strategie ve 

společnosti. Samotná strategie vzniká posloupností pěti cyklických kroků: 

 

Obrázek 10: Proces strategického řízení, zdroj: (CHMELKA‚ 2013) 

První fáze zahrnuje zhodnocení současného stavu strategického řízení ve firmě a určení 

hlavního cíle, resp. důvodu existence společnosti. 

Druhá fáze zahrnuje analýzu vnějšího a vnitřního okolí, stanovení hlavních vlivů 

a důležitých faktorů zasahujících do působení společnosti. Prostřednictvím Porterova 

modelu pěti faktorů se určí síla zákazníků a dodavatelů a také úroveň konkurence. Rovněž 

se zkoumají vnitřní procesy a vedení hledá ty místa, která potřebují více. 

Třetí fáze je formulace samotné strategie pomocí definování konkrétního souboru opatření. 

Při formulaci vedení zhodnotí odchylku strategie od původního záměru a nová strategie je 

tvořena s cílem zvýšit konkurenceschopnost firmy. 

Čtvrtá fáze je implementace navržené strategie. Dochází ke sladění organizační struktury, 

systémů a procesů se zvolenou strategií. 

Pátá fáze je vyhodnocení zavedení strategie a zhodnocení dosažených výsledků. V případě 

zjištění nedostatků je nutné provést potřebné úpravy (MALLYA‚ 2007). 
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3.4 METODY A TECHNIKY MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH IS 

Abychom byli schopni provést analýzu stávajícího systému, budeme k tomu 

potřebovat vybrané metody, které byly specificky vytvořeny za tímto účelem. Úplným 

základem bude zhodnocení systémů pomocí metody HOS8 a provedení SWOT analýzy. 

Důležité je také finanční zhodnocení IS. Doplňující informace také získáme s pomocí 

McFarlanova modelu aplikačního portfolia. 

3.4.1 Metoda HOS8 

Již u popisu informačních systému jsme zmínili, že informační systémy jsou 

složeny z pěti základních částí. Metoda HOS8, vytvořená na Ústavu informatiky Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně, zkoumá vybraný informační systém celkem z pěti oblastí, čímž 

rozšiřuje analýzu systému o další stěžejní body. Při analýze je cílem určit hlavně 

vyváženost systému, tedy najít oblasti, které by samotné mohly způsobit celkovou 

neefektivitu IS. Rovněž metoda posuzuje vztahy mezi oblastmi a jejich vzájemnou 

propojenost. 

Analyzované oblasti (ZEFIS - Oblasti metody HOS): 

 Hardware (HW) - zkoumání technického vybavení firmy, hardwaru. 

 Software (SW) - zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, jednoduchosti 

používání a ovládání. 

 Orgware (OW) - zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené 

pracovní postupy, bezpečnostní pravidla. 

 Peopleware (PW) - zkoumaní uživatelů informačních systémů. Peopleware se 

především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu 

systému. 

 Dataware (DW) - zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě 

a bezpečnosti. 
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 Zákazníci (CU) - oblast zákazníků informačního systému. Pojem zákazník může 

být chápán jako skutečný zákazník, někdo kdo používá část systému určeného pro 

zákazníky, jako elektronický obchod, celý informační systém v případě, že je 

pronajímán zákazníkům, systém pro podporu zákazníků a podobně. Pokud tomu tak 

není, tak pojem zákazník představuje uživatele informačního systému, je to tedy 

kterýkoli pracovník organizace, který potřebuje systém a jeho výstupy ke své práci. 

 Dodavatelé (SU) - oblast dodavatelů. Dodavatelem je míněn ten, kdo zajišťuje 

provoz informačního systému, nikoli ten, kdo jej dodal či vytvořil. Pokud jde 

o systém, jehož provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem 

dodavatel chápán v obvyklém smyslu. Pokud jsou provoz či podpora informačního 

systému zajišťovány přímo pracovníky firmy, pak pojem dodavatel informačního 

systému představuje tyto pracovníky. 

 Management (MA) - tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 

k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. 

3.4.1.1 Metodologická struktura metody HOS8 

Metodika HOS8 je postavena na ohodnocování každé z uvedených 8 oblastí 

konkrétním indexem. Pro tento účel obsahuje každá oblast několik definovaných kritérií, 

které souhrnně vytvářejí ucelený obraz dané oblasti a umožňují ji efektivně zhodnotit. 

Jednotlivá kritéria jsou vhodně zformulována do sady kontrolních otázek. 

Na stanovené kontrolní otázky se odpovídá výběrem jedné možnosti z nominální škály 

odpovědí. Počet stupňů škály je 5, jejich slovní interpretace je pro většinu otázek 

následující: 

 Ano  |  Spíše ano  |  Částečně  |  Spíše ne  |  Ne 

Pro potřeby dalšího zpracování je tato nominální stupnice pro jednotlivé otázky 

transformována do číselné ordinální stupnice, a to v případě kladných otázek:  
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 Ano  |  Spíše ano  |  Částečně  |  Spíše ne  |  Ne 

ordinální hodnota: 5 4 3 2 1 

a v případě negativních otázek:  

 Ano  |  Spíše ano  |  Částečně  |  Spíše ne  |  Ne 

ordinální hodnota: 1 2 3 4 5 

přičemž dotazovaná osoba nezná v době vyplňování dotazníku ordinální hodnoty 

jednotlivých odpovědí. 

Pomocí vzorce 

[
∑ 𝒖𝒊𝒋

𝟏𝟎
𝒋=𝟏  −  𝑴𝑨𝑿𝒊 −  𝑴𝑰𝑵𝒊

𝟖
] + 𝟎, 𝟓 

určíme jednotlivé indexy pro všech osm hodnocených oblastí. Po jejich stanovení je možné 

sestavit podrobný model stavu zkoumaného systému. 

Po sestavení modelu podrobného stavu zkoumaného informačního systému je možné 

přikročit k určení stavu souhrnného. 

Pokud je podrobný stav definován jako 

𝒎 = (𝒖𝒉𝒘 , 𝒖𝒔𝒘, 𝒖𝒐𝒘, 𝒖𝒑𝒘, 𝒖𝒅𝒘, 𝒖𝒄𝒖, 𝒖𝒔𝒖, 𝒖𝒎𝒂), 

pak souhrnný stav systému určíme jako nejnižší hodnotu indexu všech zkoumaných oblastí 

informačního systému, tedy jako:  

𝒖 = 𝒎𝒊𝒏(𝒖𝒉𝒘 , 𝒖𝒔𝒘, 𝒖𝒐𝒘 , 𝒖𝒑𝒘 , 𝒖𝒅𝒘, 𝒖𝒄𝒖, 𝒖𝒔𝒖, 𝒖𝒎𝒂). 

Výsledkem je ordinální hodnota v rozmezí 1 až 5, kde jednotlivé stavy jsou definovány 

následovně: 
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u = 5 značí velmi vysokou souhrnnou úroveň stavu IS, 

u = 4 značí vysokou souhrnnou úroveň stavu IS, 

u = 3 značí střední souhrnnou úroveň stavu IS, 

u = 2 značí nízkou souhrnnou úroveň stavu IS, 

u = 1 značí velmi nízkou souhrnnou úroveň stavu IS. 

Za velký přínos metody HOS8 považuji možnost stanovení celkové vyváženosti 

systému. Vyváženost informačního systému je v tomto ohledu chápána jako vyváženost 

hodnot indexů dosažených v jednotlivých zkoumaných oblastech a míra jejich odchylky. 

Systém může být zcela vyvážený, nabývá-li ve všech zkoumaných oblastech 

stejného indexu hodnocení. Systém je vyvážený, splňuje-li následující podmínky: 

 pro všechna ui platí: (𝒖𝒊 − 𝒖) < 𝟏 

 a dále platí  ∑ (𝒖𝒊 − 𝒖)  < 𝟑𝟖
𝒊=𝟏  , 

tedy že indexy nabývají hodnot pouze u nebo u+1 a hodnoty u je dosaženo vícekrát. 

Všechny ostatní systémy pak považujeme za nevyvážené (KOCH et. al.‚ 2006). 

 

Kromě samotné vyváženosti se ale u IS musí stanovit rovněž jeho význam pro chod 

společnosti. Není totiž nezbytné dosahovat nejvyšší hodnoty indexu ve všech oblastech, 

nýbrž najít optimální úroveň stavu systému v návaznosti na jeho význam pro společnost 

a na finanční prostředky, které je možné do systému investovat. Z toho důvodu metoda 

HOS8 definuje tyto tři úrovně důležitosti systému: 

1. organizace s nízkou důležitostí IS (v = -1) 

- u nějž je doporučena úroveň systému u = 2 

2. organizace s běžnou důležitostí IS (v = 0) 

- u nějž je doporučena úroveň systému u = 3 
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3. organizace s klíčovou důležitostí IS (v = 1) 

- u nějž je doporučena úroveň systému u = 4 

Na základě těchto dvou informací, které pomocí metody můžeme o systému zjistit, 

můžeme pak dále metodu využít pro stanovení doporučení a následně např. pro výběr 

vhodné strategie v oblasti IS firmy. 

3.4.1.2 Grafická interpretace výsledků metody HOS8 

Metoda HOS8 využívá pro grafickou interpretaci nashromážděných dat pavučinový 

graf o osmi škálách odpovídajících jednotlivým oblastem. Výsledný graf slouží ke 

znázornění několika důležitých informací (viz Obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Vzorový graf metody HOS8, zdroj: ZEFIS 

Modrá oblast grafu znázorňuje podrobný stav IS, tedy konkrétních hodnot 

dosažených v jednotlivých oblastech. Hnědá oblast pak určuje souhrnný stav IS. Dále je do 

grafu ještě možné zaznačit požadovanou úroveň IS, a to v závislosti na důležitosti systému 

v organizaci. 
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3.4.2 Metody hodnocení projektů IS 

Informační systém je ze své podstaty určen ke snižování nákladů a zvyšování zisku 

společnosti, a to prostřednictvím mnoha cest, primárně díky zefektivňování a kontrolování 

pracovních procesů. Tyto výhody, plynoucí pro společnost jsou ale složitě 

kvantifikovatelné, proto bylo vytvořeno mnoho metod, které se pokouší stanovit, zda 

prostředky vynaložené na pořízení nového IS přinesou dostatečný prospěch pro společnost. 

Podle výzkumů provedených v roce 2006 (BASL et. al.‚ 2008) české firmy 

využívají nejvíce při hodnocení svých podnikových informačních systémů tyto metody: 

 TCO – Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastnictví), 

 ROI – Return on Investment (návratnost investice), 

 BSC – Balanced Scorecard (používá se stejný název i v ČR), 

 EVA – Economic Value Added (ekonomická přidaná hodnota), 

 TEI – Total Economic Impact (celkový ekonomický dopad). 

Z výzkumu rovněž vyplývá, že společnosti na českém trhu upřednostňují při 

vyhodnocování přínosů implementovaných ERP řešení právě první dvě zmiňované 

metodiky, a to TCO a ROI, oba ve stejném podílu 33 % (BASL et. al.‚ 2008). 

Při výběru hodnotící metody pro tuto práci bylo zvažováno použití jedné z metod 

TCO a TEI. Od zavedení nového systému, nezávisle na zvolené variantě, firma očekává 

přibližně stejný přínos pro společnost, a to hlavně v oblastech snížení nákladů na 

administrativu, zvýšení efektivity procesů, snížení nákladů na ICT, zlepšení dostupnosti 

dat. Pokud společnost jasně definuje všechny požadavky na nový systém tak, aby byl 

přínos dosažen při libovolné volbě řešení, stává se hlavním měřítkem efektivnosti IS 

celkový náklad vynaložený na pořízení IS. Z toho důvodu byla jako optimální hodnotící 

metoda zvolena metoda TCO.  
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V rámci metody TCO se provádí kalkulace celkových nákladů vynaložených na 

provoz aplikace v delším horizontu, které nejlépe reprezentuji výhodnost konkrétního 

řešení. Při těchto kalkulacích se pokusíme vzít v úvahu i případné potřeby dále rozvíjet 

zvolený ERP systém. 

 

3.4.3 McFarlanův model aplikačního portfolia 

 McFarlan ve svém přístupu využil principy Bostonské matice, když hodnotil přínos 

jednotlivých aplikací podnikových informačních systémů z pohledu naléhavosti jejich 

potřeby a časové škály těchto přínosů pro podnik. Toto časové rozdělení umožňuje hodnotit 

systémy také s ohledem na časové rozložení investic do IS. Tím se také docílí lepšího 

pohledu na budování strategických informačních struktur ve společnosti s ohledem na 

momentální a budoucí potřeby společnosti. Propojuje se tak podniková strategie na straně 

jedné a informační strategie na straně druhé. Zohledňují se dále také aktuální možnosti ICT. 

Matice ale také rozlišuje aplikace, jak již bylo zmíněno, dle naléhavosti, resp. 

klíčové pozice ve firemních procesech. Aplikace mohou mít ve firemních procesech různou 

pozici od kritických aplikací, kterých nefunkčnost může způsobit až kolaps firmy, po 

podpůrné aplikace a systémy, které pouze zefektivňují samotné jádro ICT. 

 Tabulka 1: McFarlanův model aplikačního portfolia 

Zdroj: (HRABČÁK‚ 2011) 

 

Současnost 

Strategické aplikace Potenciální aplikace 

Jsou kritické pro dosažení cílů 

podniku (BI, CRM, ERP, SCM, 

APS apod.). 

Mohou být důležité pro dosažení cílů 

podniku (expertní systémy, simulace, 

CI apod.). 

Budoucnost 

Klíčové aplikace Podpůrné aplikace 

Jsou kritické pro chod podniku 

(řízení výroby, řízení skladu, 

kalkulace apod.). 

Jsou důležité, avšak ne kritické pro 

chod společnosti (účetnictví, mzdy, 

zpracování textu apod.). 
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Je stěžejní, aby společnost provedla rozdělení svých aplikací dle McFarlanova 

modelu, jelikož z něj může jasně určit, jakou roli hrají jednotlivé aplikace v IS společnosti. 

Rovněž tak pomůže předejít případnému opomíjení investic do budoucích systémů, jelikož 

právě ty jsou základním předpokladem dalšího růstu společnosti pramenícího z oblasti ICT. 

Toto rozdělení může také pomoci při stanovování nákladů a dosaženého užitku 

u zatím nerealizovaných aplikačních nasazení. Časový faktor je u těchto aplikací a jejich 

kalkulací důležitý, jelikož se většinou jedná o dlouhodobou investici někdy až v horizontu 

10–15 let. Taková změna jakou je výměna IS společnosti je totiž natolik komplexní, že není 

pravděpodobné počítat s dřívějším ukončením využívání takovéto aplikace. 

3.4.4 Rozšířený Porterův model pěti sil 

Porterův model je významným analytickým nástrojem např. při stanovování firemní 

nebo obchodní strategie. Jeho myšlenka je ale natolik obecná a výsledky jsou natolik 

důležité, že jej můžeme rovněž použít pro konkrétnější oblast, jakou je právě firemní 

informační systém. 

Porterův model pěti konkurenčních sil nám pomáhá určit základní faktory a síly 

působící na podnik v konkurenčním prostředí. Když jej aplikujeme na oblast IS firmy, 

získáme: 

 pohled na současnou konkurenci na trhu a řešení otázky, zda IS může pomoct 

vytvořit konkurenční výhodu; 

 pohled na vyjednávací sílu zákazníků a řešení otázky, zda IS může pomoct změnit 

vyjednávací sílu; 

 pohled na vyjednávací sílu dodavatelů a řešení otázky, zda IS může pomoct změnit 

jejich vyjednávací sílu; 

 pohled na hrozbu nových konkurentů a řešení otázky, zda IS může pomoct 

vybudovat bariéry vstupu; 
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 pohled na hrozby substitučních produktů a řešení otázky, zda IS může pomoct 

vytvářet nové produkty. 

Jak tedy vyplývá z uvedených pohledů, primárním cílem zavádění IS firmy z pohledu 

hrozeb a vnějších sil by mělo být maximální snížení jejich vlivu nebo omezení 

zmiňovaných hrozeb. 

 

Obrázek 12: Porterův model pěti sil pro podnikové IS, zdroj: (SODOMKA‚ 2006) 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato kapitola má za cíl zanalyzovat současnou situaci ve společnosti SOVA NET, 

s.r.o., a to jak z pohledu funkčního, ekonomického a také z pohledu informačních 

a komunikačních technologií. Rovněž zde zanalyzujeme požadavky a potřeby, které vedly 

vedení společnosti k zahájení procesu výměny stávajícího řešení informačního systému. 

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

4.1.1 Popis firmy podle zápisu v obchodním rejstříku ČR 

Obchodní firma: SOVA NET, s.r.o.  

Logo společnosti:  

 

Sídlo: Křenová 409/52, 602 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 20. března 2002 

Předmět podnikání: zprostředkování obchodu 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

 zpracování dat, služby databank, správa sítí 

 reklamní činnost a marketing 
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4.1.2 Popis podnikatelské činnosti 

Společnost SOVA NET, s.r.o. vznikla v roce 2002 odčleněním marketingového 

oddělení ve společnosti SOVA SYSTEMS, s.r.o., která se zaměřovala na širokou škálu 

činností počínaje vývojem softwaru a konče pořádáním profesionálních školení. Během 

svého působení se společnost zformovala v důležitého hráče v oblasti tvorby webových 

prezentací, online aplikací a poskytovatele online marketingových a analytických služeb. 

Její působení se rozšířilo z Jihomoravského kraje na velkou část České republiky. Aktuálně 

firma zaměstnává 14 stálých zaměstnanců a využívá služeb dalších externích pracovníků. 

Firma rovněž provozuje vlastní online služby a zprostředkovává poradenství 

v oblasti webových prezentací. 

4.1.3 Organizační struktura 

 

Obrázek 13: Organizační struktura SOVA NET, s.r.o., zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že se jedná o středně velkou až malou firmu je firemní struktura 

poměrně nejasná a jednotliví zaměstnanci často sdílejí více funkcí pro zvýšení efektivity 

využívání jejich času. S tímto ohledem je potřeba přistupovat i ke specifikaci procesů 

a informačního systému, jelikož jsou v některých případech různé navazující kroky 

stejného procesu vykonávány jedním a tímtéž zaměstnancem. 
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4.1.4 Vize a mise 

Vize a mise společnosti vycházejí z jejího zaměření na podnikatelskou činnost. 

V době přípravy prochází společnost částečnou restrukturalizací a optimalizací, jejíž 

součástí je i revize a optimalizace formulování vize a mise, která je následovná: 

„Společnost SOVA NET chce působit jako spolehlivý partner v oblasti online marketingu, 

či při efektivním využívání možností online nástrojů. Pro klienty jsme strategickým 

partnerem, na kterého se mohou kdykoliv obrátit s vědomím, že se jim vždy dostane 

nezávislé rady a pomoci od zkušených profesionálů.“ 

4.1.5 Ekonomická stránka společnosti 

Ekonomická stránka společnosti byla analyzována na základě dostupných výkazů 

firmy z let 2010 až 2012 (účetní uzávěrka za rok 2013 nebyla v době přípravy práce ještě 

k dispozici). 

Společnost se dle dostupných dat potýkala v zmíněných letech s poklesem tržeb 

a značným poklesem zisku, což bylo následkem opožděné reakce na krizové období 

v letech 2009 a 2010, jehož následky se v marketingové sféře projevily až se zpožděním. 

Tabulka 2: Vývoj zisku a ztráty v letech 2010–2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

(v tis. Kč) 2010 2011 2012 2010–11 % 2011–12 % 

Výkony 13 672 13 258 8 347 -414 -3,0 % -4 911 -37,0 % 

Výkonová spotřeba 9 620 11 042 7 215 1 422 14,7 % -3 827 -34,6 % 

Přidaná hodnota 4 052 2 216 1 132 -1 836 -45,3 % -1 084 -48,9 % 

Osobní náklady 3 841 1 941 2 611 -1 900 -49,4 % 670 34,5 % 

Provozní výsledek hospodaření 67 108 -809 41 61,1 % -917 -849 % 

Hosp. výsledek před zdaněním 34 83 -865 49 144,1 % -948 -1 142 % 

Hosp. výsledek za účetní 

období 
34 52 -865 18 52,9 % -917 -1 763 % 
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Ve výše uvedené tabulce můžeme pozorovat dramatický dopad ekonomické krize 

v roce 2012, který byl pro firmu ze všech krizových let nejhorší. Vidíme propad tržeb 

o 37 % ale také mnohem dramatičtější propad v celkovém hospodářském výsledku. Firma 

v roce 2012 vykázala ztrátu 865 tis. Kč, což představuje více než 10 % jejího ročního 

obratu v daném období a meziroční pokles o 917 tis. Kč. Rovněž pozorujeme velký, až 

49% propad přidané hodnoty a nárůst osobních nákladů, což naznačuje špatnou reakci na 

vzniklou krizovou situaci a nedostatečné zavádění restriktivních opatření s cílem 

minimalizace následků propadu. 

4.1.6 Zhodnocení současné situace 

Autor práce je dlouhodobým zaměstnancem společnosti a velká část informací 

využitých k analýze společnosti vychází z praktických zkušeností načerpaných z působení 

na realizační i řídící pozici. Firma svým fungováním odpovídá převážné většině malých 

podniků s velice otevřenou a přátelskou firemní kulturou, kde je hlavní důraz kladen na 

kreativitu a profesionalitu jednotlivých zaměstnanců. Z toho důvodu je pro společnost 

hlavní devizou know-how jejich zaměstnanců, jak je trendem v moderních malých firmách, 

mírně upravuje svoje zaměření dle kvality zaměstnanců na jednotlivých pozicích. 

Firma se průběžně potýká s podobnými problémy, které trápí většinu malých firem, 

a to nedostatečnou konkretizací vize a mise, slabě vyspecifikovanými kritickými faktory 

úspěchu, nedostatečně formalizovanými procesy nebo nekonzistentní úrovní kvality jejich 

výstupů. 

Na základě konzultací s vedením společnosti byla sestavena SWOT analýza, která 

pomůže specifikovat jak slabé, tak i silné stránky, rovněž příležitosti a hrozby.  
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Tabulka 3: SWOT analýza společnosti SOVA NET, s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.7 Informační strategie společnosti 

Společnost, jak již bylo zmíněno dříve, nemá jasně definovanou firemní strategii. 

Přestože již dříve byly snahy o formalizování cílů a vizí, další progres v podobě 

rozpracování firemní, obchodní a následně funkčních strategií nebylo provedeno. 

Následkem toho je poměrně živelné vedení ICT oblasti ve společnosti, což může mít za 

následek zbytečné náklady v oblasti hardwaru, softwaru, ale primárně v oblasti peopleware, 

Silné stránky Slabé stránky 

 dobré referenční projekty 

 nabyté know-how z působení na trhu 

 soubor vlastních softwarových řešení 

 vlastní vývojový tým 

 kvalitní portfolio dlouhodobých zákazníků 

 otevřená komunikace zaměstnanců 

(horizontální i vertikální) 

 slabé definování procesů 

 nedostatečné vyhodnocování efektivity 

projektů 

 výkyvy v kvalitě výstupů, slabá kontrola 

kvality 

 chybějící strategie a nedostatečné cíle 

 chybějící stanovení zodpovědnosti 

zaměstnanců 

 nízká podpora vzdělávání 

 nízká efektivita realizace 

Příležitosti Hrozby 

 rostoucí poptávka po mobilních webových 

prezentacích  

 interně provozované portály a vlastní 

projekty 

 nové trendy v oboru – cloud, big data 

 nízká penetrace agentur na trhu 

 certifikace kvality pracovních procesů 

 znalostní rozvoj zaměstnanců 

 klesající marže v oblasti tvory webových 

prezentací 

 bezpečnostní rizika spojené s ICT 

 nedostatek kvalitních pracovníků pro 

specializované pozice 

 nezachycení nových trendů v oboru 
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kdy chybí formalizovaná koncepce práce s IS a daty ve firmě, zaškolování zaměstnanců 

a jejich kontrola. Neexistence informační strategie vychází rovněž z faktu, že správou HW 

a částečně i SW ve společnosti je pověřen externí dodavatel, který tuto činnost nemá 

zahrnutou v náplni práce. 

Firma v minulém roce jako reakci na krizové roky stanovila za hlavní cíle ozdravení 

společnosti, snížení fluktuace zaměstnanců, zvýšení pracovní efektivity a stabilizaci cash-

flow, a to převážně rozšířením portfolia dlouhodobých klientů a eliminací nerentabilních 

nebo nedisciplinovaných klientů. Tyto strategické cíle ale následně nebyly rozpracovány do 

konkrétních strategií. 

Společnost aktuálně těží hlavně z infrastruktury softwarové a částečně 

i hardwarové, kterou společnost zavedla před nějakou dobou a která by měla podporovat 

různé procesy ve firmě. Nicméně standardizace procesů, podobně jako v řadě obdobných 

malých firem chybí. Dobrým signálem je momentální spolupráce s poradcem v oblasti 

procesního řízení, který se podílí na standardizaci procesů ve firmě. Při návrhu IS budeme 

vycházet z pracovní verze návrhu klíčových procesů, který je obsažen v příloze A1. Jako 

výrazné pozitivum také vnímám vedení znalostní databáze ve formě interních WiKi 

stránek, které ale kvůli nedostatečně nastaveným procesům nemají pevně stanovenou 

odpovědnou osobu, která zodpovídá za aktuálnost a správnost jejich obsahu. 

Financování ICT ve firmě je prováděno nekoordinovaně a pořizování SW a HW 

vychází z momentálních potřeb společnosti. Kladným krokem je systematické pořízení 

nové infrastruktury, které vychází z projektu zavedení nového informačního systému, na 

který společnost získala dotaci ze strukturálního fondu. V rámci této zakázky byla 

obnovena hardwarová základna, což pomohlo zefektivnit práci zaměstnanců ve všech 

oblastech. Jelikož se ale jedná o vícefázový projekt, celkový přínos bude možné zhodnotit 

až po kompletním ukončení všech fází a nasazení veškeré plánované infrastruktury, včetně 

výměny ERP systému. 
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Celkově lze tedy situaci v oblasti informační strategie zhodnotit jako velice 

nevyhovující. V rámci této práce, v části vlastního řešení, poskytneme několik klíčových 

prvků, které by měly být zapracovány do informační, nebo i do celkové strategie firmy. 

4.2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V této části popíšeme aktuální strukturu IS ve společnosti, která by měla být ve 

značné míře nahrazena novým IS, kombinujícím ERP, CMS, CRM a další informační 

systémy důležité pro chod firmy. 

4.2.1 Popis systému z hlediska softwaru 

Firma aktuálně využívá pro plánování a evidenci pracovních úkolů interně 

vyvinutý systém xWork, který aktivně vyvíjela v letech 2002 až 2006, kdy jej rovněž 

nabízela jako svůj produkt. Tento online modulární systém, ke kterému zaměstnanci 

přistupují prostřednictvím webového prohlížeče, je srdcem fungování celé společnosti a je 

klíčový pro chod firmy. Při následných konzultacích a při dotazníkovém šetření jsme se 

v klíčových otázkách popisujících informační systém ptali primárně na tento systém. 

Během své existence ve firmě byl systém i po roce 2006 částečně rozšiřován a modifikován 

a v stávající konfiguraci zahrnuje tyto moduly: 

 diář (evidenci práce), 

 plánovač (evidenci a plánování úkolů), 

 CRM, 

 nástěnku, 

 žádanky, 

 statistiky, 

 dokumentový sklad, 

 docházku, 

 bugtracing (evidenci chyb). 
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Systém kromě jiného poskytuje pokročilé statistiky pro řízení projektů a základní 

informace pro top management k řízení firmy. Systém se rovněž osvědčil jako nástroj pro 

komunikaci na úrovni úkolů, kde každý úkol umožňuje vést diskuzi k danému požadavku. 

 

Obrázek 14: Náhled na modul Diář systému xWork, zdroj: vlastní zpracování 

Systém xWork patří do rodiny firemních řešení, vytvořených v tomtéž období. Další 

důležitou aplikací pro komunikaci se zákazníky je CMS helpdeskové řešení xDesk, které 

firma rovněž využívá a také nabízela zákazníkům jako balíkové řešení. Umožňuje evidovat 

požadavky klientů, kteří mají do aplikace vytvořený přístup. Umožnuje také evidovat 

komunikaci s klientem a sdílet vzájemně dokumenty. Zásadní bariérou při integraci 

aplikace je provozování aplikace u hostingové společnosti, na rozdíl od provozování 

ostatních systémů, tzv. on-premises. 

Přestože jsou ale oba systémy vytvářeny a spravovány interně, nikdy bohužel 

nebyly dostatečně integrovány a tak je převod požadavků mezi systémy a komunikace 

vývoje požadavků směrem ke klientům pořád poměrně neefektivní. 

Kromě těchto dvou systémů jsou pak dále využívány různé podpůrné aplikace, 

primárně tedy kancelářský balík Microsoft Office, dále online kancelářský balík Google 
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Docs a další nástroje například služby na sdílení dokumentů, online komunikátory a jiné. 

Firma má rovněž nedostatečně vyřešen dokumentový sklad, kdy primárním úložištěm dat 

ve firmě je centralizovaný datový server běžící na platformě Microsoft Server 2008, který 

ale rovněž není integrován s ostatními interními aplikacemi. Ty uchovávají své soubory 

odděleně a častokrát duplicitně. Jako základní nástroj vnitrofiremní komunikace slouží 

primárně email, dále online komunikační aplikace a částečně systém xWork. 

Firemní síť je pro potřeby společnosti dostatečně zabezpečená, kdy přístup do 

většiny částí sítě je možný pouze prostřednictvím VPN protokolu. Výjimkou jsou klíčové 

aplikace včetně aplikace xWork, které jsou dostupné prostřednictvím webového prohlížeče 

i z venkovní sítě. Zásadní nedostatek vidím ve fyzickém zabezpečení místnosti se servery, 

která je často volně přístupná zaměstnancům firmy a vzhledem k umístnění u vchodu do 

kanceláří je lehce přístupná jakékoliv osobě. V případě pořízení nového serveru by mělo 

být klíčové zvýšení jeho zabezpečení nejen proti infiltraci, ale i krádeži. 

4.2.2 Popis systému z hlediska hardwaru 

Firma, jak již bylo zmíněno v sekci o informační strategii, aktuálně provádí 

nahrazování zastaralých pracovních stanic za nové moderní přístroje. Převážnou většinu 

89 % pracovních stanic tvoří přenosné počítače, pouze u dvou pracovišť, u kterých je 

přednost kladena na výkon než na mobilitu jsou instalovány stolní počítače typu PC. 

Klíčovými pro firmu je sada serverů, které firma provozuje ve vlastních prostorách, 

na kterých běží důležité firemní aplikace. Přestože se ve srovnání s průměrným stářím 

hardwaru ve firmě jedná o novější zařízení, přispěje jejich výměna v rámci obnovy 

infrastruktury ke zrychlení práce všech zaměstnanců. Velkým nedostatkem je rovněž 

multiplatformnost, kdy je na části serverů provozován operační systém Windowss a na části 

systém Linux. To zásadně komplikuje celkovou správu sítě. Tento fakt totiž vyžaduje, že se 

o správu serverů starají dva nezávislí poskytovatelé. Rovněž se objevují zásadní nedostatky 

ohledně možnosti propojení systémů a jejich zabezpečení. 
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4.2.3 SWOT analýza stávajícího IS 

Na základě několikaletých zkušeností se systémem xWork a s informačním 

systémem firmy jako takovým mohu shrnout klíčové faktory pomocí souhrnné SWOT 

analýzy. 

Tabulka 4: SWOT analýza zavedeného IS společnosti 

Silné stránky Slabé stránky 

 minimální náklady na provoz a rozvoj 

klíčových částí IS 

 možnost vlastními silami provádět úpravy 

klíčových částí IS 

 firemní procesy uzpůsobeny stávajícím 

systémům 

 rychlé řešení kritických problémů 

 nízká ergonomie systému 

 neefektivní evidence práce 

 zastaralé řešení s vysokou náročností na 

rozšiřování 

 chybějící podpora mobilních zařízení 

 nedostatečný výkon klíčových serverů 

 komplikovaná administrace serverů 

 nízká kapacita datových úložišť 

 chybějící možnost projektového řízení 

 rozvoj interních systémů je odsouván do 

pozadí za klientské požadavky 

Příležitosti Hrozby 

 vzájemná integrace různých řešení včetně 

propojení s centrálním dokumentovým 

skladem 

 analýza business inteligence 

z uživatelského chování 

 rozšíření systému o MIS modul 

 definování informační strategie 

 nízká úroveň fyzického zabezpečení sítě 

 nesoulad IS s nově definovanými procesy 

ve firmě 

 peopleware – chyby zanášené prací 

zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 



52 

 

4.2.4 Analýza metodou HOS8 

Metoda HOS8 je využívána jako nástroj pro analýzu současného stavu 

informačního systému, a byla vyvinuta ve spolupráci doc. Ing. Miloše Kocha, CSc. s Ing. 

Mgr. Janem Dovrtělem, Ph.D. na Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Její technické 

zpracování je součástí online nástroje ZEFIS dostupného online na adrese 

http://web.zefis.cz/. Výsledkem této metody je zhodnocení systému v osmi klíčových 

oblastech a především soubor doporučení pro jednotlivé oblasti. Zároveň je možné posoudit 

vhodnost systému pro firmu vzhledem k jeho používání a zaměření. Na základě výsledků je 

možné stanovit další rozvoj nebo omezení investic do oblasti ICT ve společnosti, tudíž 

může metoda významně pomoci při stanovování informační strategie společnosti. 

Samotný průzkum byl proveden mezi zaměstnanci firmy na všech úrovních řízení 

i realizace, a to prostřednictvím online dotazníku, který je poskytován dříve zmiňovaným 

systémem ZEFIS. Dotazník obsahuje celkem 55 otázek rozdělených do několika logických 

oblastí. Průzkum byl dobrovolný, avšak i přesto byla návratnost poměrně vysoká 

a z 32 oslovených zaměstnanců (včetně externích spolupracovníků) se vrátilo 22 dotazníků, 

což společně s dotazníkem analytika dělá 23 vrácených dotazníků, tedy až 72% návratnost. 

Z tohoto výsledku usuzujeme, že zaměstnanci mají zájem o zlepšení systému a podílí se 

aktivně na interních aktivitách. 

Výsledky průzkumu byly statisticky srovnávány s dalšími 113 firmami ze stejného 

oboru „Informační a komunikační technologie”. Zde je mírný problém ve vhodném určení 

zaměření firmy, která pracuje na rozmezí dvou oborů – „Informačních technologií” 

a „Služeb”, a to konkrétně v oboru internetového marketingu. Srovnávané firmy spadají do 

skupiny firem o velikosti 10–49 zaměstnanců. 

Hodnocení dotazníku budeme provádět, vzhledem k rozdělení do oblastí, rovněž po 

oblastech. 

 

 

http://web.zefis.cz/
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Systém 

Z průzkumu vyplynulo několik zajímavých faktů. Nejpřekvapivější je skutečnost, že 

zaměstnanci nevidí žádný, respektive jen malý, přínos systému pro vykonávání jejich 

práce. To může mít v kombinaci s faktem, že účastníci v dotazníku uvedli, že systém 

využívají po většinu dne, za následek značné snížení produktivity. Jen malá část 

zaměstnanců dokáže v systému určit součást, kterou by zhodnotili jako přínosnou. Naopak 

všichni dokázali vybrat některou součást systému, která jim nevyhovuje nebo vysloveně 

vadí. Tato skutečnost je obzvláště alarmující proto, že i ve srovnání s ostatními firmami 

jsou odpovědi zaměstnanců ve svých odpovědích značně negativnější. 

Stáří systému: Firemní informační systém byl vytvořen již v roce 2001 a je tedy 

v provozu již 10 let. I když je to poměrně dlouhá doba, z průzkumu vyplývá, že 

srovnávané firmy pracují s podobně starými systémy. Samotné stáří systému proto 

nemusí být překážkou ve využívání systému. Na druhou stranu je ale chybou, že byla 

zanedbávána jeho modernizace. To způsobilo zaostalost systému za dnes běžně 

používanými systémy, a to jak z hlediska použitelnosti, tak i z hlediska rychlosti 

a poskytování potřebných nástrojů. 

Použitelnost systému  

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že použitelnost systému je 

nejproblematičtějším faktorem celého systému. Tento stav je následkem několika příčin. 

Proto rozebereme každou z nich a stručně specifikujeme, kde se nacházejí slabá místa ze 

strany použitelnosti systému. 

Stáří systému z hlediska použitelnosti: Podle všeho je špatná použitelnost přímým 

následkem dlouhodobého zanedbávání rozvoje všech stránek systému, doplňování rozšíření 

a nových funkcí bez ucelené koncepce jeho rozvoje. Rozhraní systému je značně 

zastaralé a v minimální míře využívá možností moderních prohlížečů a existujících 

nástrojů pro tvorbu uživatelských rozhraní. Některé sekce se kvůli postupnému rozšiřování 

staly nepřehlednými a často zobrazují zbytečně moc informací. Z rozhraní je cítit snaha 
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o přehlednost, která zřejmě vychází z prvních fází existence systému. Pro dnešní dobu je už 

však nedostačující a mnoho úkonů je proto poměrně zdlouhavých. 

Pravidla používání: I když existují určitá pravidla pro práci se systémem, jejich 

dodržování se neprověřuje. To má za následek, že informace, které by měly být 

v systému dostupné, tak někdy chybí. Zároveň systém samotný nedostatečně motivuje 

a nenavádí ke krokům, které by měly být součástí procesů. 

Znalost systému a školení: V průzkumu uvádí 13 účastníků, že byli vyškoleni na 

práci se systémem a 6 účastníků, že školení vůbec neproběhlo. Z osobních konzultací ale 

vyplývá, že se jednalo spíše o strohé obeznámení se systémem od jiného řadového 

zaměstnance firmy a že školení sytému jako takové ve firmě neexistuje. V tomto směru 

vzniká nebezpečí, že zaměstnanci nejsou obeznámeni s množstvím funkcí systému, které 

by mohly být prospěšné pro jejich práci. 

Užitečnost systému 

Na základě výsledků šetření a vzhledem k velikosti firmy lze říci, že firma využívá 

v porovnání s ostatními firmami poměrně velký informační systém. Tento fakt může být 

někdy na škodu, jelikož samotná práce s takovým rozsáhlým systémem bývá časově 

i znalostně náročnější. Uživatele pak komplexnost systému může odrazovat a ti se pak 

snaží funkce dostupné v systému nahrazovat jinými jednoduššími nástroji. 

Na druhou stranu ale tato komplexnost znamená, že systém obsahuje většinu funkcí, 

které by zaměstnanec mohl od firemního IS požadovat. Vhodným řešením by v takovém 

případě mohlo být personalizované uživatelské rozhraní, které by maximálně 

zjednodušovalo pro zaměstnance práci se systémem a zároveň by zachovalo kompletnost 

funkcí a dat, které systém poskytoval doposud. 

Bezpečnost systému 

Podle průzkumu je bezpečnost IS ve firmě na poměrně nízké úrovni. Bezpečnostní 

politika firmy není příliš striktní, což může mít za následek problémy způsobené 
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napadením firemní sítě. Zároveň je ale nutno podotknout, že situace ve srovnávaných 

firmách je úplně stejná a vzhledem k nízkému riziku konkurenční kriminality v oblasti 

působení firmy je tento jev pochopitelný. 

Podpora 

Účastníci průzkumu hodnotili jak podporu technickou, tak i uživatelskou. Celkově 

hodnotí uživatelskou podporu o něco lépe než technickou. V obou směrech ale podpora 

zaostává za srovnávanými firmami. V oblasti uživatelské podpory se jedná hlavně o její 

kvalitu. U technické podpory je naopak problémem časové zpoždění u řešení požadavků 

technického rázu. 

Z průzkumu je také možné vidět, že zaměstnanci nemají úplně jasno v tom, kdo 

zodpovídá za jednotlivé druhy podpory. Stejně tak neexistují ani jasné směrnice určující 

zodpovědné osoby za jednotlivé druhy podpory ve firmě. 

Vyváženost IS 

 

Obrázek 15: Graf vyváženost IS xWork, zdroj: Zefis 
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Z analýzy vyplynulo, že vzhledem k důležitosti použitého IS ve firmě systém 

nedosahuje dostatečné úrovně (s výjimkou oblastí Dodavatelé a Peopleware). 

 Doporučený stav: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným osmiúhelníkem v grafu. 

 Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna růžovou oblastí v grafu. 

Podrobnější soubor doporučení jak zvýšit úroveň v oblastech, ve kterých systém zaostává je 

součástí přiložených výsledků analýzy. 

4.3 ANALÝZA POTŘEB A POŽADAVKŮ 

Pokud společnost uvažuje o výměně informačního systému a stanovení vhodné 

informační strategie na nadcházející období, jsou nezbytně nutné informace o potřebách 

a požadavcích, které by tyto změny měly naplnit. Jde o potřeby různého charakteru. 

Z pohledu úrovní řízení se jedná o 

 potřeby vedení společnosti, 

 potřeby nižších úrovní managementu, 

 potřeby koncových zaměstnanců. 

Rovněž je důležité určit potřeby  

 s ohledem na vnitřní procesy firmy, 

 s ohledem na blízké okolí firmy – klienty, externí dodavatele a v neposlední řadě 

i konkurenci v oboru. 

4.3.1 Potřeby a požadavky na IS z pohledů různých úrovní řízení 

Vzhledem k velikosti společnosti má společnost poměrně nejasně rozděleny úrovně 

managementu. Přesto lze identifikovat tři úrovně řízení společnosti – top management, 
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střední management a koncoví zaměstnanci. Požadavky na těchto úrovních se logicky různí 

a zahrnují jak potřebu vylepšení stávajících funkcí systému, tak i nové funkce, které by dále 

zefektivnili práci na všech úrovních. 

Potřeby top managementu 

Na úrovni top managementu jsou definovány potřeby, které z velké části odpovídají 

funkcím manažerských informačních systémů (MIS). Jde hlavně o komplexní výstupy, 

které by sumarizovaly aktuální situaci ve firmě. Aktuální IS je v tomto ohledu poměrně 

strohý a výstupy, pokud již byly vytvořeny, jsou značně nepřehledné a připomínají spíše 

jednoduché dotazy do databáze, nežli potřebné statistické informace pro řízení firmy. 

Tabulka 5: Soubor požadavků na nový IS z pohledu top managementu a úroveň naplnění požadavků 

stávajícím IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

Celkový objem odpracovaných hodin s rozlišením dle typu 

činností a návazností na projekty 
●   

Přibližný odhad finanční výkonnosti firmy, a to pouze jako souhrn 

projektů realizovaných v daném období 
●   

Celkové vytížení zdrojů ve firmě dle oddělení  ●  

Informace vztahující se k plnění termínů a cílů u projektů  ●  

Poměrné reprezentace tržeb a ziskovosti dle druhů projektů 
(tvorba webu, zakázková implementace, online marketing, a další) 

  ● 

Vývoj tržeb dle typu poskytovaných služeb   ● 

Úroveň kvality poskytovaných zákaznických služeb   ● 
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Jak tedy vidíme, informační báze pro top management je velice okleštěná. Top 

management si od nového IS slibuje hlavně rozšíření informací důležitých pro 

rozhodování. 

Potřeby středního managementu 

Středním managementem je ve zkoumané firmě myšlena především skupina 

account manažerů, IT manažera, manažerů oddělení a HR manažera. Na těchto úrovních 

jsou potřeby mnohem konkrétnější a cílenější. Aktuální IS nabízí na těchto úrovních rovněž 

jenom základní informace, které vycházejí ze stejných dat, ze kterých jsou generovány 

statistiky pro top management, i když je možné říct, že výstupů je o poznání více. 
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Tabulka 6: Soubor požadavků na nový IS z pohledu středního managementu a úroveň naplnění 

požadavků stávajícím IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti středního managementu jsou nejvíce citelné nedostatky stávajícího 

informačního systému, což se projevuje hlavně značným využívaním externích aplikací pro 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

Detailní vyhodnocení nákladů pro jednorázové projekty ●   

Momentální vytíženost jednotlivých zaměstnanců ●   

Soubor úkolů v návaznosti na projekty ●   

Dokumentový sklad – nicméně z důvodu chybějící 
specifikace procesů je nevyužívaný 

●   

Pokročilejší nástroje plánování 

o Ganttův diagram 

o využití kapacit zdrojů 

  ● 

Rozbor nákladů dle oddělení   ● 

Kvalitní dokumentový sklad s jednoduchou obsluhou  ●  

Evidence požadavků dle projektů  ●  

Vyhodnocování jiných nežli jednorázových projektů 

o projekty servisního charakteru 

o projekty průběžné – periodické 

  ● 

Automatizovaný dohled – hlášení kritických míst na 

projektech 
 ●  

Mobilní rozhraní se základními statistikami projektu   ● 

Nástroje pro agilní metody vedení projektů   ● 

Automatizovaná podpora známých, obecně 

definovaných procesů ve firmě 
 ●  
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různé činnosti, které by mohly být zahrnuty do jednotného procesu vedení projektů 

a zdrojů. 

Potřeby realizátorů 

Z pohledu realizátorů slouží aktuálně IS xWork převážně jako nástroj k evidenci 

pracovní činnosti a potřeb. Z klíčových funkcí zaměřených na realizační část zaměstnanců 

je obsažena převážná většina v již používaném řešení. 

Tabulka 7: Soubor požadavků na nový IS z pohledu realizačních pracovníků a úroveň naplnění 

požadavků stávajícím IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti potřeb realizačních pracovníků tedy nejsou nedostatky stávajícího řešení 

tak markantní a hlavním požadavkem na nový IS je značné zjednodušení evidence 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

Evidence odpracovaného času – obzvláště u hodinově 

placených zaměstnanců 
●   

Zadávání a evidence plnění požadavků ●   

Plánování aktivit ●   

Plánování a evidence dovolené ●   

Jednoduché předávání dokumentů ●   

Základní komunikace na úrovni požadavků ●   

Jednoduše přístupný dokumentový sklad  ●  

Jednoduchá a časově nenáročná evidence pracovních 

aktivit 
 ●  

Možnost určení priority potřeb  ●  
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pracovních aktivit, které aktuálně znamená i několik hodin týdně strávených pečlivou 

evidencí každého úkonu. 

4.3.2 Potřeby a požadavky z pohledu vztahu k okolí 

Každá firma už v dnešní době musí dávat velký důraz na prostředí, ve kterém 

podniká. Za okolí lze považovat množství faktorů, které souhrnně popisuje SLEPT analýza 

a i v této oblasti může být IS velice dobrým nástrojem pro jeho zvládnutí. Při hodnocení 

požadavků vzhledem k okolí se tedy budeme dívat na potřeby a požadavky, které pomáhají 

zlepšit vztahy k okolním subjektům ale rovněž i vnitrofiremní fungování. 

Potřeby interního charakteru 

Mimo dříve zmíněných potřeb specifických pro jednotlivá oddělení má firma 

i potřeby, které jsou společné pro celou firmu jako takovou. Při analýze byly určeny tyto 

požadavky: 

Tabulka 8: Soubor požadavků na nový IS z pohledu interních potřeb firmy a úroveň naplnění 

požadavků stávajícím IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                
1 Dashboard – specifická obrazovka v rámci informačního systému, která podáva aktuální přehled o potřebách 

a událostech vztažena ke konkrétnímu uživateli – je tedy pro každého uživatele jediněčná. 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

Efektivní vnitropodniková komunikace s možností 
skupinového řešení problémů 

 ●  

Vytváření znalostní báze na základě řešených 

problémů 
 ●  

Přehledný, kumulovaný výtah důležitých informací 

pro okamžité nebo krátkodobé činnosti – tzv. 

dashboard
1
 

  ● 

Nástroj pro centralizovanou správu hesel a přístupů  ●  
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Potřeby ve vztahu k vnějšímu prostředí 

Informační systémy v prvotních fázích existence byly zaměřeny čistě na interní 

řízení ve firmě, a z toho důvodu jsou tyto oblasti dobře zpracované i ve starších systémech, 

mezi které můžeme systém xWork zařadit. Modernější pojetí informačních systémů ale 

bere v úvahu otevřenost systému vůči svému okolí a již řadu let jsou informační systémy 

rozšiřovány (nejčastěji ve formě modulů) o funkce pro podporu těchto procesů. Na obecné 

úrovni se jedná hlavně o komunikaci se zákazníky, dodavateli a dalšími subjekty. Na 

úrovni firmy SOVA NET se jedná hlavně o komunikaci se zákazníky, evidenci jejich potíží 

a servisních požadavků. 

Tabulka 9: Soubor požadavků na nový IS z pohledu vnějšího prostředí a úroveň naplnění požadavků 

stávajícím IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tomto ohledu využívá firma helpdeskovou aplikaci na míru. Ta splňuje důležité 

potřeby v oblasti komunikace s klienty, nicméně i v tomto ohledu jsou jisté dodatečné 

požadavky, které by komunikaci zjednodušily. 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

Rychlé a jednoduché vkládání nových požadavků  ●  

Přehledné rozhraní pro efektivní odbavování ●   

Zadávání požadavků prostřednictvím webové 

prezentace firmy 
  ● 

Propojení s dalšími systémy firmy, zejména 

s centrálním ERP systémem 
 ●  

Statistické vyhodnocování dat dostupných 

z komunikace s klienty 
  ● 

Zjišťování zpětné vazby od klientů k způsobu řešení 

jejich požadavků 
  ● 
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4.3.3 Potřeby související se zavedením procesního řízení 

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, jedním z důvodů pro zavedení nového systému je 

i snaha o zavedení procesního řízení. K tomuto kroku se firma zavázala při zahájení 

realizace projektu dotovaného ze strukturálních fondů, kde je jako součást projektu také 

zavedení systému managementu jakosti dle normy ISO 9000 resp. ISO 9001. 

Systém, který aktuálně společnost využívá, vznikl v období, kdy nebyl na procesní 

řízení kladen důraz a návrh informačního systému vycházel čistě z rozdělení realizace na 

řídící a realizační činnosti. Navíc v době, kdy byl systém zaváděn, byly aktivity společnosti 

mírně odlišné a systém byl rovněž navrhnut univerzálně s cílem dalšího prodeje. Tudíž 

stávající systém vůbec nerespektuje procesy probíhající ve firmě a tak se často přizpůsobují 

naopak procesy tak, aby odpovídaly možnostem IS. 

Soubor požadavků na nový IS vyplývá z provedené analýzy (příloha A1). Jako 

klíčové požadavky byly identifikovány tyto: 

Tabulka 10: Soubor požadavků na nový IS z pohledu procesní analýzy a úroveň naplnění požadavků 

stávajícím IS 

Potřeba ve vztahu k IS 

Míra naplnění potřeby 

stávajícím IS 

splňuje částečně nesplňuje 

R006: Evidence komunikace se zákazníky (CRM) ●   

R007: Sledování rozpracovanosti   ● 

R008: Reporting – pro různé fáze projektového řízení  ●  

R009: Vykazování práce - evidence ●   

R010: Plánování zdrojů   ● 

R011: Realizace zakázky - etapizace  ●  

R012: Typy zakázek – rozdělení na více typů  ●  

R013: Harmonogram (nabídka) – orientační plán   ● 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je možné vidět, stávající řešení úplně splňuje pouze zlomek požadavků a potřeb 

které ze zavedení procesního řízení vyplývají a jejich neexistence je jedním z hlavních 

motivátorů pro nahrazení IS. Procesní řízení klade na IS rovněž potřebu přizpůsobení 

v závislosti od fáze, ve které se úkol, resp. proces nachází. Tento požadavek ale není 

klíčový, je spíše považován za přidanou hodnotu potencionálního nového řešení. 

R014: Harmonogram (zakázka) – podrobný plán   ● 

R015: Snapshoty – zpětná kontrola změn   ● 

R016: Zpoždění, prostoje   ● 

R017: Dokumentace - projektová  ●  

R018: Dokumenty zakázky/obchodního případu  ●  

R019: Vícepráce – evidence pro klienta   ● 

R020: Reporting – metriky a dosahování cílů   ● 

R021: Evidence rizik zakázky   ● 

R022: Finanční harmonogram   ● 

R023: Role – zaměstnanecké role ve firmě   ● 

R024: Zásobník úkolů I a II – plánování priorit zdroje  ●  

R026: Plánovaní nepřítomnosti - dovolené ●   

R028: Reklamace – evidence a reporting ●   

R029: Nepersonální zdroje (auta, zasedačky aj.) - 

rezervace 
●   

R030: Úkol – základní objekt ●   

R031: Smluvní harmonogram – vázanost na datum   ● 

R032: Upozornění a notifikace ●   
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4.3.4 Způsob financování změny IS 

Výměna informačního systému je z pohledu finančního velice náročná operace 

a spousta firem v dnešní době není schopna jej realizovat právě z důvodu nedostatku 

finančních zdrojů. Mluvíme-li o vývoji infomačního systému na míru, což je i případem 

nového IS pro společnost SOVA NET, mohou se náklady na takový systém pohybovat 

v řádech statisíců až milionů. Nezvratným faktem ale je, že v dnešní době silně 

konkurenčního globálního trhu a rychlého rozvoje technologických oborů je definitivní 

nutností takový systém využívat a rovněž z důvodu zachovávání konkurenceschopnosti jej 

udržovat a rozšiřovat. 

Tento fakt si uvědomují i představitelé na národních a nadnárodních úrovních, 

a proto byl za tímto účelem iniciován dotační program ICT v podnicích - Výzva III2, který 

probíhal v letech 2010 a 2011 a byl zaměřen právě na oblast rozšiřování nebo zavedení 

informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích. Bližší 

informace o programu jsou uvedeny v příloze A2. 

Společnost SOVA NET na základě žádosti získala pro tento účel finanční podporu 

ve výši 955 000 Kč. Projekt zahrnuje kromě výměny softwarového řešení rovněž i výměnu 

části hardwarové infrastruktury. Čerpání probíhá jednorázově po skončení projektu. 

Přechodné období do splnění projektu firma financuje částečně z vlastních zdrojů 

a částečně z krátkodobé půjčky. 

4.4 SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PROVEDENÝCH ANALÝZ, CÍLE ZLEPŠENÍ 

4.4.1 Oblast informační strategie firmy 

 Firma nemá jasně definovanou informační strategii. Ta je pro rozvoj a růst 

firmy nezbytná, nebo přinejmenším klíčová. 

                                                
2 http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-iii 



66 

 

 Zásadní nedostatky jsou znatelné hlavně v oblasti dataware, peopleware, 

nekonzistence používaných aplikací, pravidlech pro emailovou komunikaci, 

průběžné aktualizaci IS a nákupu HW. 

 Naopak pozitivní je snaha o vedení znalostní databáze a také splnění všech 

primárních potřeb v oblasti ICT pro fungování základních procesů. 

4.4.2 Oblast zkoumané části informačního systému 

 Informační systém tvoří několik nezávislých řešení, z převážné většiny 

vytvořených interně dle potřeb firmy. 

 Značná část těchto systémů již překročila předpokládanou dobu životnosti a již 

nevyhovují moderním postupům využívání ICT. Jedná se hlavně o mobilní 

rozhraní, unifikovaný dashboard a podobně. 

 Za zásadní nedostatek byla shledána chybějící integrace systémů, což zvyšuje 

nároky na zaměstnance. 

 Chybí hlubší podpora klíčových firemních procesů. 

 Je nutné zvýšit úroveň samotného IS, aby odpovídal jeho postavení 

a důležitosti ve firmě. 

4.4.3 Oblast datové základny 

 Je potřeba zpřísnit některé oblasti bezpečnosti dat, a to jak po stránce fyzické, 

tak i po stránce datové. 

 Lépe zpracovat systém zálohování veškerých firemních dat. 

 Je potřeba zlepšit sdílení dat, obzvláště velkoobjemových grafických souborů, 

a to jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu ke klientům. 

V následujících kapitolách bude jedním z cílů navrhnout řešení pro zjištěné 

nedostatky a připravit tak podklad pro možné stanovení firemní strategie a strategie ICT.  
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této částí práce využijeme získaných údajů z analytické části, abychom mohli 

navrhnout vhodná opatření, které by společnosti maximalizovali užitek z připravovaných 

změn. Práce bude složena ze dvou logických částí.  

V první se podíváme na problém ze strategického pohledu. V předchozích částích 

bylo uvedeno množství nedostatků na strukturální úrovni, které firma musí před samotným 

výběrem nového systému vyřešit. Navrhneme proto několik strategických řešení, které by 

společnost měla zohlednit a zapracovat při návrhu chybějící ICT strategie a možná i firemní 

strategie. 

Ve druhé části připravíme návrh řešení informačního systémů a srovnáme několik 

alternativ, jejich výhody, nevýhody a konečnou vhodnost pro společnost. 

5.1 NÁVRHY INFORMAČNÍ STRATEGIE 

Samotná informační strategie ve firmě je rozsáhlý soubor pravidel, který vychází 

z ucelené strategie společnosti. Cílem této práce není její realizace ani návrh, nýbrž na 

základě zjištěných faktů a nedostatků definovat soubor doporučení, které by měla strategie 

obsáhnout. Jednotlivá doporučení jsou tedy uvedena dle oblasti, které byly identifikovány 

jako nedostatečné. 

5.1.1 Návrhy v oblasti datové obsluhy 

 Určení a popsání zdrojů dat ve firmě: Pro efektivní organizování dat 

a dokumentů je potřebné mít detailní přehled o zdrojích těchto dat ve firmě. V rámci 

strategie by mělo být zaevidováno, které zdroje vytvářejí jaké typy dat, v jakém 

objemu a jaké důležitosti. 

 Zefektivnění sdílení dat (souborů): Aktuálně probíhá sdílení souborů jak vně 

firmy tak i směrem ke klientům množstvím cest, např. prostřednictvím 

informačního systému, emailu, komunikačních aplikací nebo externích datových 

služeb typu DropBox, GoogleDrive, Letecká Pošta a podobně.  
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ICT strategie by měla navrhnout vhodný nástroj pro sdílení dat, který bude 

jednoduchý na obsluhu ale především unifikovaný a srozumitelný všem 

zaměstnancům i klientům. Tento nástroj by měl umožňovat sdílení velkého 

množství malých souborů stejně tak jako i velkoobjemových souborů, např. videa 

nebo grafických návrhů. 

 Centralizace dokumentů: Ve firmě byl identifikován problém s roztříštěností 

dokumentů a souborů vznikajících v průběhu realizace. Doporučuji proto navrhnout 

dokumentový sklad, který by dokázal postihnout požadavky jednotlivých 

zaměstnaneckých pozic a poskytoval tak jednotný přístup jak pracovním stanicím, 

tak i aplikacím, které jsou součástí informačního systému firmy.  

Mělo by se tak docílit toho, že soubory budou umístněné na jediném 

centralizovaném úložišti a nebude tak moct docházet k náhodným ztrátám, 

nekonzistencím verzí nebo nedostupnosti souborů z důvodu např. nepřítomnosti 

odpovědné osoby. Zároveň by se zjednodušil management oprávnění uživatelů pro 

přístup k souborům. 

 Zabezpečení dat: Na základě provedené analýzy by měla vzniknout mapa dat 

s určením jejich důležitosti pro firmu. Z těchto údajů je potřeba definovat kritické 

data, kterých odcizení nebo poškození by mohlo mít neblahé důsledky na činnost 

podniku a určit metody jejich zabezpečení a to jak po stránce softwarové, tak i po 

stránce fyzické. 

Jedná se např. o informace o klientech, vnitřní informace o zaměstnancích, provozní 

informace o projektech a zakázkách, citlivé údaje od klientů využívané pro realizaci 

zakázky a podobně. 

Firma nemá stanovené pravidla pro využívání vlastních zařízení ve firmě, což může 

potenciálně vyústit k zanesení škodlivého kódu zvenčí např. připojením flash disku 

nebo mobilního telefonu k pracovní stanici. Rovněž nejsou daná pravidla pro vstup 
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zaměstnanců a cizích lidí do serverové místnosti, což může způsobit např. 

poškození HW neodborným zacházením. 

 Zálohování a obnova dat: V návaznosti na zabezpečení dat je nutností i jejich 

zálohování a možnost obnovy. Na základě provedené analýzy datových zdrojů by 

měla firma stanovit schéma zálohování důležitých dat od těch nejkritičtějších po ty 

méně důležité, a to tak, aby bylo zálohování prováděno maximálně efektivně 

s ohledem na provozní náklady. 

5.1.2 Návrhy v oblasti pořizování HW 

 Přechod na mobilní zařízení: Na vybraných zaměstnaneckých pozicích doporučuji 

zvážit možnost lepšího využití mobilních zařízení pro rychlý přístup k důležitým 

datům o vedení společnosti, projektech a potřebách klientů. Vzhledem ke klesajícím 

cenám těchto zařízení se již v dnešní době nejedná o vysokou položku. 

S tím je spojeno i doporučení optimalizovat vybrané interní aplikace pro použití na 

mobilních zařízeních, případně je pouze rozšířit tak, aby poskytovaly pro mobilní 

zařízení pouze ty nejvhodnější funkce (statistiky, notifikace, komunikace, ...). 

 Unifikace pracovních stanic: Částečně spojeno s přechodem na mobilní platformu 

je rovněž i unifikace pracovních stanic (na pozicích, které jsou k tomu vhodné). Jde 

především o unifikaci po stránce operačního systému, rozlišení obrazovek, výkonu 

zařízení a nainstalovaného SW. 

Tímto krokem je možné ušetřit náklady spojené s řešením nekompatibility a 

nekonzistence používaných aplikací. Blíže k unifikaci aplikací v doporučení 

„Ucelená koncepce využívání podpůrných aplikací“. 

 Vhodné využití PaaS řešení: Společnost momentálně provozuje na vlastních 

serverech širokou škálu aplikací, které jsou více či méně kritické pro chod firmy. 

Provoz těchto serverů vyžaduje určité zdroje, hlavně v podobě času věnovaného 

jejich administraci ale i finanční při jejich upgradování nebo opravách. V rámci 
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návrhu informační strategie doporučuji zhodnotit potřebu provozu těchto aplikací na 

interních serverech a vybrané aplikace migrovat na levný virtuální server, kde bude 

zajištěna vyšší dostupnost za nižší provozní náklady. 

5.1.3 Návrhy v oblasti přínosů ICT pro společnost 

 Integrace aplikací: Jedním ze zásadních nedostatků zjištěných při analýze 

současného stavu je minimální integrace používaných aplikací, a to i přesto, že 

naprostá většina z nich byla realizována vlastními silami. Propojení aplikací je tedy 

důležitým prvkem informační strategie a může vést k zásadním úsporám prostředků 

při vedení projektů i dalších činnostech a zároveň zlepšit uživatelskou přívětivost 

aplikací pro zaměstnance. 

 Jeden vstup pro klienty: S předchozím bodem souvisí i integrace rozhraní pro 

klienty. Ti momentálně přistupují do všech poskytovaných aplikací zvlášť 

a společnost nenabízí žádné unifikované rozhraní, které by sloužilo pro 

centralizovanou obsluhu potřeb svých klientů  

Toto doporučení by zároveň přineslo zásadní zredukování vnitrofiremní 

administrativy potřebné k vedení záznamů a vybavovaní potřeb u jednotlivých 

klientů. 

 Ucelená koncepce využívání podpůrných aplikací: V návaznosti na unifikaci 

pracovních stanic doporučuji rovněž připravit sadu doplňujících aplikací, které by 

měl mít uživatel dostupné a měl by je být schopen používat, aby byla 

maximalizována kompatibilita jak samotných aplikací, tak i postupů, které 

zaměstnanci při práci používají. 

 Zefektivnění vnitropodnikové komunikace: Jedním z důsledků nekonzistence 

používaných aplikací je i problematická online komunikace mezi zaměstnanci. 

Unifikace je možné dosáhnout jedním ze dvou způsobů - zavedením jednotného 

komunikačního softwaru, anebo modernější metodou, a to integrací takového 
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nástroje přímo do informačního systému firmy (jedná se o moderní trend tzv. 

firemních sociálních sítí). 

 Aktualizace know-how databáze: Jako pozitivní faktor byla ve společnosti 

pozorována snaha o tvorbu znalostní báze ve formě interních WiKi stránek. Aby 

mohla být tato snaha nadále efektivní, je potřebné provést aktualizaci uložených 

informací (část z nich již není aktuální a způsobuje tak zmatek při řešení situací) 

a zároveň je potřebné určit osobu, která bude zodpovídat za udržování její struktury 

a aktuálního obsahu. 

5.2 NÁVRH STRUKTURY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Jak jsme již zmiňovali dříve, výměna informačního systému je poměrně nákladná 

záležitost a provádí se jenom v dlouhých intervalech. I proto nestačí, aby došlo k pouhému 

nahrazení systému jako takového, tedy aplikací a hardwaru, na kterých jsou provozovány, 

nýbrž je nutné pohlédnout na tuto činnost z pohledu strategického jako optimální bod pro 

zavedení vhodnějších postupů a nástrojů. 

Hlavně dnes je víc než kdy dříve potřeba hledat v ICT sektoru firem ne jenom 

nástroj pro zefektivnění vedení podniku, ale také jako prostředek pro zlepšení ve všech 

oblastech činností, jak uvnitř firmy, tak i navenek. Také zákazník dnes kromě kvalitních 

výsledků očekává rovněž nadprůměrnou péči a ušetření drahocenného času. 

S tímto cílem jsem přistoupil k návrhu nové struktury informačního systému jako 

celku, a to hlavně s těmito cíli: 

1. zefektivnit neergonomické a nadbytečné činnosti uvnitř firmy, 

2. vyřešit některé identifikované nedostatky úpravou infrastruktury, 

3. zlepšit klientský servis a pohodlí klienta, 

4. sjednotit roztříštěná data různých aplikací, 

5. zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 
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5.2.1 Schéma informačního systému 

Obrázek 16: Schéma návrhu nového IS, zdroj: vlastní zpracování 
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Předchozí obrázek znázorňuje návrh infomačního systému, nebo lépe řečeno IT 

řešení v takové formě, aby adekvátně odpovídal moderním potřebám a trendům. Výše 

uvedený návrh si tedy podrobně rozebereme. V návrhu jsou jednotlivé logické části 

označeny číselně, a to následovně: 

Zeleně značené prvky charakterizují webové stránky společnosti, které by se měly 

stát hlavním portálem ke službám a produktům společnosti. Mělo by se jednat 

o stěžejní místo, resp. adresu, přes kterou by externí subjekty měly přistupovat k veškerému 

obsahu poskytovanému společností. 

Základní myšlenkou je vytvoření vstupního rozhraní pro klienty a partnery, kde po 

nalogování jsou tyto subjekty nasměrovány na speciální stránky, které jim poskytnou 

personalizovaný obsah v návaznosti na provozované produkty nebo poskytované služby. 

V tomto prostředí by měl klient najít základní prostředky, které potřebuje využívat při 

spolupráci s firmou, jako je přístup k projektovým souborům, fakturám, správě svých 

uživatelů a přístup do disponibilních aplikací. 

V této části schémata jsou uvedeny klíčové aplikace, které se využívají při řízení 

společnosti. V jádru stojí nově realizovaný ERP systém s klíčovými nadstavbami 

(moduly) CMS a MIS. Systém je přístupný z vnější sítě bez nutnosti přístupu přes 

zabezpečený kanál. 

Soubor aplikací – produktů, které společnost poskytuje svým klientům. Fyzicky 

jsou aplikace provozovány na serverech poskytovatele hostingu a nejsou tedy 

součástí vnitřní sítě. Tyto aplikace jsou přímo přístupné z rozhraní klienta. 

Soubor aplikací – nástrojů, které společnost nabízí svým partnerům. Jedná se 

o hypotetickou větev ve schématu, jelikož momentálně nemá firma žádné aplikace, 

které by mohla partnerům nabízet. Již dnes jsou ale v realizaci platformy, které by tento 

nedostatek měly odstranit. 
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Centrální autorizační server umožní definovat jednotlivým uživatelům vázaným na 

klientské společnosti práva pro přístup do vybraných aplikací. Tento přístup 

zjednoduší evidenci uživatelských účtů, zjednoduší přístup pro klienta, kterému tak 

poskytne single-sign-on (jednorázové přihlášení) ke všem aplikacím, kde má tento uživatel 

přístup povolen a umožní ponechat jistou volnost klientovi při přidávání nových uživatelů 

do používaných aplikací. 

Vývojový server je vyhrazený virtuální server nebo sada serverů, které budou 

sloužit pro rychlý vývoj aplikací v prostředí, přebírajícím konfiguraci z cílového 

hostingu. Hlavním smyslem je mít možnost provádět kromě jiného i zátěžové a vývojové 

testování, které je náročné na zdroje. 

Zaměstnancům bude, stejně jako je to nyní, umožněn přístup k souborům, případně 

i jiným zdrojům prostřednictvím zabezpečeného VPN kanálu. Výjimkou je firemní 

ERP systém, který bude prostřednictvím zabezpečeného protokolu dostupný bez tohoto 

omezení. 

Monitorovací aplikace slouží ke sledování a evidenci chybových stavů a problémů 

na vnitřních i vnějších aplikacích a umožňuje centralizovaně spravovat chybová 

hlášení a automatizovaně informovat při vzniku potíží. 

 

5.3 MOŽNOSTI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V minulosti byly informační systémy realizovány výhradně interními IT 

odděleními, které při tomto procesu spolykaly velké množství finančních prostředků a i po 

skončení realizace zůstávala správa těchto systémů výhradně v péči interních 

administrátorů. Není divu, že v těchto dobách si vývoj nebo provoz systémů mohly dovolit 

pouze firmy odpovídající velikosti. Dnes už je situace o poznání lepší a společnosti mohou 

při rozhodování o pořízení nového IS vybírat ze široké škály možností lišících se jak po 

stránce cenové, tak i po stránce provozní. 



75 

 

V této části vybereme několik vhodných variant a posoudíme, která nejlépe naplní 

očekávání vedení společnosti. 

5.3.1 Vývoj aplikace in-house 

I přesto, že se možnosti vývoje značně zpestřily se i v dnešních dobách značná část 

firem rozhoduje pro vývoj vlastními zdroji, takzvaně „in-house“. Na rozdíl od dřívějška 

jsou dnes náklady na vývoj aplikací značně nižší, a s pomocí využití různých frameworků, 

automatizovaných generátorů kódu, šablon a doplňků lze dnes poměrně efektivně 

realizovat vývoj softwaru právě tímto způsobem. 

Pro výběr tohoto řešení mluví ve společnosti SOVA NET několik faktorů: 

 vlastní vývojový tým – nižší náklady na vývoj, 

 zkušenosti s tvorbou obdobných řešení, 

 možnost kontinuálně rozvíjet aplikaci dle potřeb, 

a proto tato varianta dává velký smysl. Vývoj in-house by znamenal vyhrazení vybraných 

zaměstnanců do realizačního týmu na období nezbytné pro dodání funkčního díla. 

Společnost zvažuje, že by s cílem minimalizace nákladů zařadila i možnost rozvoje 

stávajícího systému. Šlo by o zmodernizování uživatelského rozhraní a rozšíření 

o potřebné funkce, které jsou součástí požadavků na nový IS. Proto při srovnávání 

možných přístupů zahrneme do srovnání i tuto možnost. 

5.3.2 Dodání aplikace externím dodavatelem 

Dnes existuje řada společností, které se věnují vývoji aplikací na zakázku. Jedná se 

o specializované firmy, které mají s vývojem podobných řešení dlouholeté zkušenosti 

a realizační proces mají dokonale zvládnutý. Realizace vývoje touto cestou by pro firmu 

znamenalo vytvoření detailní specifikaci výsledné aplikace. 

Při vývoji takovéto aplikace je velice důležitá spolupráce zadávací a dodavatelské 

společnosti, proto by jednou z podmínek měl být výběr dodavatele působící centrálně nebo 
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pobočkou v regionu zadavatele. Pomocí katalogu na portálu Firmy.cz je možné najít 

v regionu nejméně 28 takových dodavatelů, kteří poskytují vývoj na celé škále technologií. 

Jedná se ale převážně o společnosti podobného typu jako společnost SOVA NET, které 

poskytují vývoj softwaru na zakázku pouze jako jednu ze širší škály služeb. 

S žádostí o nabídku byla oslovena společnost IMPnet, s.r.o., která reprezentuje typ 

většiny nalezených firem v regionu. 

5.3.3 Výběr z nabídky existujících aplikací 

Pokud v dnešní době zájemce zkusí v libovolném vyhledávači vyhledat ERP 

systém, dostane odpověď obsahující stovky různorodých řešení. Nabídka ERP řešení je 

v dnešní době opravdu široká a nové a inovativní řešení přibývají každým týdnem. I tuto 

variantu by proto společnost měla zvážit a prozkoumat případné výhody i nevýhody, které 

by z této varianty plynuly. 

Soubor řešení pokrývá celou škálu, kde na straně komplexních řešení najdeme lídry 

na trhu jako je systém SAP od stejnojmenné firmy, nebo systém Dynamics od společnosti 

Microsoft. Tato komplexní řešení pokrývají téměř všechny oblasti podnikových aktivit 

a potřeb. 

Rovněž v česku není nabídka komplexních řešení malá, i přesto, že se nejedná o tak 

rozsáhlé systémy. Mezi nejznámější patří například podnikový informační systém Helios 

Orange od společnosti Asseco Solutions, a.s., anebo systém ABRA G2 od společnosti 

ABRA Software, a.s. 

Společnost ABRA Software také nabízí moderní řešení poskytování ERP systému 

a to jako SaaS služby s měsíční frekvenci plateb. I přesto, že se jedná o poměrně moderní 

trend, je již nyní v ČR dostupných cca 40 řešení podobného typu (CCB, S.R.O.). My se 

pokusíme srovnat tento přístup z obecného hlediska a pro ekonomické srovnání použijeme 

právě systém ABRA SaaS. 
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5.4 SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POŘÍŽENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Jelikož jsme určili možnosti, které se vedení firmy nabízí při realizaci změny, je 

nyní důležité provést jejich srovnání. Vybrané možnosti jsou mezi sebou diametrálně 

odlišné, avšak cíl, který mají splnit je fakticky pouze jeden. V co nejvyšší míře přispět ke 

zlepšení ekonomické situace a posílení pozice společnosti na cílovém trhu. K tomuto cíli 

mohou jednotlivé varianty přispět různými způsoby: 

 snížením administrativy a neproduktivních činností zaměstnanců, 

 zefektivněním probíhajících procesů a komunikace, 

 snížením nákladů na ICT společnosti, 

 zlepšením doprovodních služeb poskytovaných klientům, 

 vlivem na kvalitu výsledných produktů, 

přičemž každá varianta přispívá k naplnění tohoto cíle jinou mírou. Abychom získali 

dostatečnou představu o vhodnosti uvedených řešení, budeme jednotlivé varianty srovnávat 

ze čtyř hledisek, a to: 

 technologického, 

 ekonomického (finančního), 

 míry naplnění požadavků společnosti, 

 zabezpečení. 

 

5.4.1 Srovnání z hlediska technologického 

Pro zvolené varianty určíme plusy a mínusy z pohledu jejích vývoje, rozvoje, 

integrace a zavedení ve firmě. 
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Tabulka 11: Výhody a nevýhody řešení in-house vývoje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět, pro společnost SOVA NET vyplývá z tohoto řešení velké 

množství výhod. Největšími plusy jsou v tomto případě přizpůsobení systému interním 

procesům a možnost pružného vývoje dle aktuálních potřeb společnosti. Z technologického 

pohledu jde tedy o velice výhodné řešení. 

1A – vývoj vlastními silami 

plusy mínusy 

 systém šitý na míru 

 strmá učící křivka pro stávající 

zaměstnance – jednoduché zavedení 

 nižší náklady na vytvoření 

 podrobná znalost funkcí a kódu 

 jednoduché rozšiřování 

 možnost dalšího licencování 

 možnost pružně reagovat na potřeby 

trhu 

 možnost realizovat na open-source 

technologiích 

 vysoké náklady ušlých příležitostí 

 nižší kvalita a obtížná integrace 

 nejistý výsledek – nelze srovnat s jinými 

firmami 

 náklady spojené s vyladěním systému 

1B - varianta rozvoje existujícího řešení 

 dobrá znalost systému uživateli – není 

nutné proškolovat zaměstnance 

 není nutný převod dat a dokumentů 

 velice zastaralé technické řešení 

 nákladný rozvoj a servis 

 obsahuje množství chyb a zastaralých 

funkcí, které je nutné odstranit 
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Naopak považuji za velice nevhodné řešení rozvojem stávajícího systému, a to 

především z důvodu jeho technologické a funkční zastaralosti. Aplikace je už za dobou své 

životnosti a technologie potřebné pro jeho provoz již brzy nebudou oficiálně podporovány.  

Tabulka 12: Výhody a nevýhody řešení externím dodavatelem 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato varianta z pohledu technologického není až tak atraktivní jako vývoj vlastními 

silami. Zásadní výhodu ale u této varianty vidím v neblokování vlastních kapacit, které tak 

mohou generovat zisk pro firmu. Zároveň bývá vývoj na zakázku obvykle nejdražší 

z pohledu pořizovacích nákladů. Jinak ale u této varianty zůstávají základní důležité 

výhody – stavba na míru a pružnost rozvoje. 

2A - dodání aplikace externím dodavatelem 

plusy mínusy 

 vyšší kvalita garantovaná smluvními 

ujednáními 

 neblokování vlastních kapacit 

 potenciálně rychlejší vývoj 

 bezplatné řešení reklamací 

 servisní podpora 

 nutné mít připravenou podrobnou 

specifikaci požadavků 

 často nákladné a zdlouhavé rozšiřování 

aplikace 

 značně vyšší přímé náklady na realizaci 

 náklady spojené s přenosem existujících 

dat a dokumentů 

2B - varianta vývoje na Open-Source řešení 

 nižší náklady při využití standardních 

funkcí 

 spolehlivá kvalita ověřeného systému 

 nutnost přizpůsobit své potřeby již 

naimplementovaným funkcím a 

modulům 

 open-source systémy nesledují 

nejmodernější trendy vývoje software 
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Tabulka 13: Výhody a nevýhody řešení nákupu hotového řešení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud považujeme stavbu na míru a pružnost rozvoje aplikace za klíčové body, tak jsou 

v tomto ohledu hotová řešení nejméně vhodná. Nabízí ale spoustu dalších výhod a je 

potřeba je zvážit při výběru finálního řešení. 

Rovněž bývají hotová řešení výhodnější z pohledu pořizovacích nákladů, jsou tedy 

vhodné pro firmy, které nemají volný kapitál pro zpracování řešení na míru. Ještě více jsou 

3A - nákup hotového existujícího řešení 

plusy mínusy 

 osvědčený systém s množstvím nasazení 

 vysoká kvalita – zohlednění všech 

standardů 

 nižší pořizovací náklady než 

u zakázkového vývoje 

 možnost dokupování dalších modulů 

 nutnost přizpůsobit některé firemní 

procesy zakoupenému systému 

 nemožnost případně vysoké náklady na 

migraci dat a dokumentů 

 nemožnost realizace úprav na míru 

 z dlouhodobého hlediska nákladnější 

 komplikovaná integrace s ostatními 

systémy ve firmě 

 potřeba přeškolení zaměstnanců 

 provoz na licencovaných technologiích 

 firma „nevlastní“ aplikaci 

3B - varianta provozu SaaS řešení 

 nízké jednorázové pořizovací náklady 

 placení za provoz na měsíční bázi a 

v závislosti od počtu uživatelů 

 větší stabilita cloudové aplikace 

 nulové náklady na obsluhu HW 

 nebezpečí, že při finančních potížích 

může být přístup k aplikaci zablokován 
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v tomto ohledu výhodná řešení SaaS, které bývají ještě levnější, nevyžadují vlastní HW 

a jejich využívání je možné kdykoliv přerušit. 

Co osobně považuji za velké riziko je fakt, že aplikace běží na serverech 

poskytovatele. V případě, že se společnost dostane do tíživé finanční situace, může nastat 

stav, že nebude schopen platit za poskytování tohoto softwaru, což může mít za následek 

úplné zastavení chodu firmy. Tento fakt je mnohem důležitější v době přetrvávající 

hospodářské krize. 

 

5.4.2 Srovnání z hlediska ekonomického (finančního) 

Při srovnávání finančního hlediska provedeme srovnání metodou TCO, kde určíme 

celkové náklady na vlastnictví aplikace v různě dlouhých časových obdobích. Pokud 

vycházíme z informací o aktuálně provozovaném systému, je rozumné počítat s tím, že 

nový systém bude provozován i více než 10 let, proto bude kalkulace provedena 

v horizontu 1 roku, 5 let a 10 let. 

Abychom byli schopni postihnout veškeré náklady navázané na informační systém, 

určíme si některé důležité metriky, a to na základě informací známých z provozu 

stávajícího systému (jedná se o orientační hodnoty): 

 objem servisních zásahů za měsíc 

o stávající systém: 8 hod 

o nový systém: 4 hod 

 objem prací věnovaný rozvoji systému za měsíc 

o stávající systém: 30 hod  

o nový systém: 15 hod 

 objem administrátorských prací při správě HW za měsíc: 2 hod 

 počet uživatelů systému: 19 osob 



82 

 

Dále si definujeme metriky ve vztahu k realizaci nového řešení: 

 odhadovaný čas implementace řešení 

o na zelené louce: 600 hod 

o nad open-source řešením: 400 hod  

o nad stávajícím řešením: 800 hod 

 odhadovaný čas potřebný k migraci dat na nový systém 

o pro variantu 1: 10 hod 

o pro variantu 2: 50 hod  

o pro variantu 3: cena migrace je pevně daná 

 odhadovaný čas potřebný k zaškolení zaměstnanců 

o pro variantu 1: 1 hod/os. 

o pro variantu 2: 3 hod/os. 

o pro variantu 3: 6 hod/os. 

Finanční náklady na hodinu realizace jsme stanovili dle aktuálních cen v oboru následovně: 

Tabulka 14: Náklady na hodinu realizace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě těchto hodnot sestavíme kalkulace nákladů a provedeme jejich srovnání. 

Činnost Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Implementace 300 Kč 800 Kč 800 Kč 

Servis 300 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Školení - hodina zaměstnance 300 Kč 300 Kč 300 Kč 

Administrace systému 300 Kč 300 Kč 0 Kč 
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Tabulka 15: Kalkulace nákladů na provoz vybraných variant pořízení systémů (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce jsou červeně zvýrazněny nejekonomičtější varianty řešení vzhledem 

k posuzovanému období. Vzhledem k faktu, že systému ve variantě 3 není možné 

upravovat na základě momentálních potřeb, není u těchto systémů provedena kalkulace 

nákladů se započtením nákladů na rozvoj systému. 

Na základě provedených kalkulací můžeme vyvodit několik závěrů. 

 Varianta 3A, tedy zakoupení hotového řešení, je velice výhodnou, pokud 

vezmeme do úvahy pouze pořizovací náklady. Jak jsem již zmiňoval při popisu 

této varianty, jako taková se hodí nejvíce firmám, které právě vybírají svůj 

Varianta 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

Pořizovací náklady 180 000 240 000 480 000 320 000 86 000 0 

Náklady na migraci dat 3 000 3 000 15 000 15 000 20 000 20 000 

Náklady na školení 

zaměstnanců 
15 700 15 700 27 100 27 100 44 200 44 200 

Náklady na provoz 

systému (Kč/měs.) 
600 600 600 600 1 375 26 410 

Servisní zásahy (Kč/měs.) 1 200 2 400 4 000 4 000 2 000 2 000 

Celkové náklady na 

provoz za rok 
220 300 294 700 577 300 417 300 190 700 405 120 

Celkové náklady na 

provoz za 5 let 
306 700 438 700 798 100 638 100 352 700 1 768 800 

Celkové náklady na 

provoz za 10 let 
414 700 618 700 1,074 100 914 100 555 200 3 473 400 

Náklady na rozvoj 

systému (Kč/měs.) 
4 500 4 S500 12 000 12 000 

  

Celkové náklady na 

provoz a rozvoj za rok 
274 300 402 700 721 300 561 300 - - 

Celkové náklady na 

provoz a rozvoj za 5 let 
576 700 978 700 1 518 100 1 358 100 - - 

Celkové náklady na 

provoz a rozvoj za 10 let 
954 700 1 698 700 2 514 100 2 354 100 - - 
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první informační systém a nemají k dispozici finanční prostředky pro velkou 

jednorázovou investici. 

Zároveň vidíme, že u variant 3A a 3B, což jsou varianty pořizování hotových 

řešení, jsou značné přímé náklady firmy zaškolení zaměstnanců. 

 Vzhledem k nízké pořizovací ceně se jeví i po prvním roce provozu varianta 3A 

jako nejvýhodnější, i když rozdíl ve srovnání s vlastním vývojem již není tak 

výrazný. 

 Z dlouhodobějšího hlediska začíná jednoznačně vítězit varianta 1A, tedy 

realizace nového systému vlastními silami na zelené louce. Počáteční vyšší 

investice se vykompenzovala nízkými provozními náklady. 

 Při srovnání kalkulací se započteným rozvojem systému je viditelný výrazný 

nárůst nákladů u varianty 1B, která vzhledem k zastaralým technologiím je 

poměrně náročná na rozvoj a vyžaduje větší investice. 

5.4.3 Srovnání z hlediska naplnění potřeb společnosti 

V průběhu analýzy problému jsme objevili několik stěžejních požadavků, které 

společnost klade na nově pořizovaný systém. Abychom určili, nakolik tyto systémy splní 

vybrané požadavky, provedeme kalkulaci pomocí transformační matice. 

Pro zhodnocení vylo vybráno devět požadavků s různou důležitostí. Ta je 

u požadavků reprezentována váhovým koeficientem, jehož součet se rovná 100 %. 

U každého požadavku jsme stanovili počet bodů na škále 0 až 100, nakolik tato varianta 

splní stanovený požadavek, bude-li realizována standardně, tudíž tak, jak bylo kalkulováno 

v sekci finančního zhodnocení (získané body jsou uvedeny černě). Následně byly body 

vynásobeny váhovými koeficienty (uvedeno oranžově) a tyto hodnoty byly sečteny, aby 

určily celkovou míru naplnění požadavků společnosti. 
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Tabulka 16: Transformační matice určení míry naplnění potřeb společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Opět jsme červeně zvýraznili nejlepší hodnoty. Z matice vyplynulo, že varianty 1A 

(vývoj vlastními silami) a 2B (vývoj na zakázku postavený na open-source řešení) shodně 

naplní očekávání společnosti na 78 %. 

Překvapivě z matice vyplývá, že nejméně naplní očekávání společnosti pořízení 

hotového softwaru. Je to ale pochopitelné a je to dáno velice individuálními požadavky 

a potřebami společnosti. 

5.5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ZVOLENÉ VARIANTY 

Na základě srovnání v předchozí kapitole považuji za nejvýhodnější způsob 

pořízení IS variantu vývoje informačního systému vlastními silami na zelené louce. Již 

Požadavek Váha 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

Přizpůsobení aplikace 

firemním procesům 

20 % 100 20 90 18 100 20 70 14 20 4 10 2 

Možnost pružně 

provádět změny 

v aplikaci 

17 % 100 17 80 14 80 14 70 12 0 0 0 0 

Možnost integrace 

s ostatními systémy 

firmy 

10 % 100 10 100 10 100 10 100 10 30 3 30 3 

Přístup 

prostřednictvím 

mobilních zařízení 

3 % 60 2 30 1 60 2 60 2 80 2 80 2 

Zamezení výpadků 

aplikace 

15 % 40 6 30 5 40 6 60 9 70 11 100 15 

Manažerské reporty 15 % 50 8 50 8 50 8 80 12 100 15 100 15 

Plánování kapacit 10 % 80 8 80 8 80 8 100 10 100 10 100 10 

Možnost vnitrofiremní 

komunikace 

2 % 100 2 100 2 100 2 100 2 50 1 50 1 

Zabezpečení dat a 

dokumentů 

8 % 70 6 50 4 80 6 90 7 100 8 100 8 

SUMA 100 %  78  69  75  78  54  56 
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v oblasti technologického srovnání jsme nalezli celou škálu výhod, které zásadně převyšují 

nevýhody. Navíc zjištěné nevýhody je možné částečně eliminovat pečlivým zpracováním 

a aktivním přístupem řídících zaměstnanců při vývoji aplikace a také provedením pečlivého 

testování za běžného provozu. 

Pro zhodnocení ekonomické výhodnosti varianty je potřeba určit, zda budou 

náklady na IS dostatečně vyváženy přínosy a zda bude mít investice kýžený efekt. Při 

hodnocení budeme vycházet z odhadu stanoveného na 5 let, tedy 60 měsíců. 

Stanovení nákladů na IS je poměrně jednoduché a vychází z kalkulací 

provedených v části 5.4.2. Pro 5leté období je odhadované TCO ve výši 

180 000 + 3 000 + 15 700 + 60 * (600 + 1 200 + 4 500) = 576 700 Kč. 

Na druhou stranu přínosy IS jsou mnohdy těžko vyčíslitelné a je možné se opírat 

pouze o několik orientačních úspor a výnosů, které by z jeho zavedení měli vyplynout. Při 

kalkulacích úspor budeme počítat s průměrnými hodinovými náklady na zaměstnance ve 

výši 300 Kč/hod. 

Jedním z očekávaných přínosů IS je značné snížení administrativy. Aktuálně se ve 

firmě na administrativní úkony spojené s evidencí klientů, smluv, faktur, hostingů a dalších 

služeb spotřebuje cca 150 hod/měs. Velkou část těchto činností lze automatizovat anebo 

značně zjednodušit. Kvalifikovaným odhadem to odhaduji potenciálně až na 40% úsporu. 

Při dosažení maximálního potenciálního snížení se jedná o úsporu 

150 h * 0,4 * 300 Kč/h * 60 = 1 080 000 Kč. 

Dalším přínosem by mělo být zefektivnění činností spojených s vedením projektů, 

plánováním a evidencí činností, a to v rozsahu cca 5 % veškerých činností spojených 

s realizací projektů, což činí asi 130 hod/os./měs. a vztahuje se na 13 zaměstnanců. 

Odhadovaná maximální úspora se tedy rovná 

130 h * 13 * 0,05 * 300 Kč/h * 60 = 1 521 000 Kč. 
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Největší přínos se ale přesto očekává ve zvýšení efektivity procesů a následném 

zvětšení kapacit pro realizaci. Kvalifikovaným odhadem se může jednat o zefektivnění 

v rozsahu až 10 %. Jde především o lepší sdílení podkladů, kvalitnější plánování kapacit, 

zlepšení sdílení know-how a podobně. Opět se jedná o měsíční objem cca 130 hod/os./měs. 

a vztahuje se k realizátorům, tedy asi 9 zaměstnancům. Odhadovaný přínos by tedy 

potenciálně mohl být 

130 h * 9 * 0,1 * 300 Kč/h * 60 = 2 106 000 Kč. 

I přesto, že se jedná o maximální potenciální přínosy, kterých nemusí být dosaženo, 

bude nový IS přínosem v mnoha dalších směrech, např. při úsporách na provoz systému. 

Ale snad nejdůležitějším bude přínos pro top management podniku, který bude mnohem 

lépe schopen na základě Business Inteligence údajů plánovat rozvoj společnosti 

a optimalizovat její chod. To považuji osobně za přínos s největším potenciálem a při 

správném využití nabízených dat může být přínos IS pro společnost několikanásobně vyšší.  
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6 ZÁVĚR 

Společnost SOVA NET, s.r.o. nyní stojí před závažným rozhodnutím týkajícím se 

výměny podnikového informačního systému. Jako firma, pohybující se v oboru IT, má 

v tomto směru širokou škálu možností. V této práci jsem chtěl systematicky dojít 

k rozhodnutí, kterou z variant by společnost měla preferovat a zjednodušit tak vedení 

společnosti nelehké rozhodování. 

Důležité je, aby nově zavedený systém sloužil společnosti řadu let, proto bylo 

nezbytné zmapovat aktuální situaci v oblasti informačních systémů, obeznámit se 

s aktuálními technologiemi a nejmodernějšími trendy, a to rovněž v návaznosti na český 

trh. Vrátili jsme se i ke kořenům informačních systémů jako takových a pokusili jsme se 

zvolit vhodné řešení, které společnosti dané velikosti a zaměření nejlépe napomůže při 

podnikatelské činnosti. Výsledkem tohoto snažení byl komplexní návrh informační 

struktury podnikových aplikací, který podnik pomůže dostat zpět na trať po těžkém období 

ekonomické recese. 

Při zjišťování informací a přípravě teoretických poznatků jsem si uvědomil 

nezbytnost chybějícího strategického přístupu v oblasti ICT ve společnosti, proto byl 

jedním z mých cílů rovněž návrh doporučení, rozhodne-li se firma zavést strategický 

přístup v jednotlivých oblastech své činnosti. Tato doporučení by měly pomoci firmě 

odstranit některé nedostatky, které jí brání v dalším rozvoji. 

Přestože obě tyto části práce mohou být pro firmu velkým přínosem, považuji za 

nejpřínosnější část věnovanou posouzení možností jak postupovat, když stojí firma před 

rozhodnutím, jaký informační systém by měl v dalších letech řídit její činnost. A dospěl 

jsem k několika závěrům. 

Po provedení několika srovnání a prozkoumání veškerých dat, jak těch tvrdých, tak 

i těch měkkých jsem dospěl k názoru, že nejvhodnější variantou pro společnost je pustit se 

do vývoje IS vlastními silami. To platí ale pouze v případě, že firma tento úkol provede 

zodpovědně a vedení společnosti obětuje část svého času tomu, aby výsledný systém 
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přinesl maximální zisk společnosti. Při finančním srovnání tak společnost může ušetřit za 

období pěti let statisíce korun, které může využít na další inovace. 

Vývoj systému vlastními silami přinese společnosti celou škálu výhod. Zejména se 

bude jednat o systém, který může společnost realizovat přesně dle svých potřeb a v případě 

zjištění nedostatků už ve fázi realizace může provést jednoduše úpravy bez nutnosti dalších 

nákladů. Rovněž věřím, že vývoj vlastními silami umožní vývojářům systému mnohem 

lépe poznat architekturu aplikace a ušetří čas i náklady při integraci s dalšími aplikacemi ve 

společnosti. Stejné výhody pak plynou i z následného servisu a rozvoje aplikace, které by 

tak měly být mnohem levnější, než při kterékoliv ze zbylých variant. V neposlední řadě 

vidím potenciální úspory i v zaškolování zaměstnanců, kteří jsou již zvyklí na práci se 

stávajícím systémem, proto pro ně bude velice přínosné, pokud si nový systém zachová 

logické postupy a funkční bloky, které již znají. V oblasti moderních trendů vidím také 

velký potenciál při sbírání dat aplikace a analýzu za pomocí nástrojů big data. 

V případě, že by vedení společnosti nemělo v této chvíli možnost věnovat svůj čas 

ani vývojové kapacity na toto řešení, doporučuji jako druhé nejvhodnější řešení pořízení 

informačního systému v podobě hotového systému od některé ze společností uvedených 

v části 4.3.3. Jedná se sice o dražší řešení, nicméně věřím, že bude splňovat všechny 

základné požadavky a potřeby tak, aby se firma mohla soustředit na vykonávání své 

činnosti. S pomocí doplňkových modulů, které tyto aplikace nabízí, může firma do 

budoucna dál rozšiřovat svojí činnost bez nutnosti zásahů do IS. 

Věřím, že moje práce bude přínosem pro vedení společnosti, nebo pro jiné 

společnosti stojící před obdobným dilematem. Je totiž obecným pravidlem, že smysl ICT 

ve firmě je v podstatě jediný – maximalizovat efektivitu činností, které firma provádí a tím 

maximalizovat její profit z těchto činností. 

Mně osobně zpracování této práce pomohlo prohloubit znalosti v oblasti vedení ICT 

oddělení ve firmě a poskytlo mi komplexnější pohled na celou problematiku. Zároveň jsem 

měl možnost prakticky se podílet na strategickém rozhodování firmy, což považuji za 

kritické znalosti pro svoji budoucí praxi. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

A1: Proces realizace zakázky dle zpracované poradenské studie 

A2: Základní charakteristiky dotačního programu ICT v podnicích 



93 

 

Apendix 1: Proces - Realizace zakázky 

Proces definuje základní postup realizace zakázky ve společnosti, a to od prvotního kontaktu se 

zákazníkem až po dokončení zakázky (její realizaci). 

Realizace zakázky - elementy 

Podaná nabídka 

Událost: Událost kdy je Nabídka předaná zájemci (potenciálnímu zákazníkovi). 

Evidence potenciálního zájemce 

Událost: Sales manager (SM) identifikuje potenciálního zákazníka (zájemce) a zavede ho do 

evidence jako potenciálního zájemce (dokument - informace : Identifikace zákazníka). 

Presales činnost 

Aktivita: Sales manager (SM) provádí průběžně obchodní činnost -akviziční činnost s cílem získat 

od zájemce (potenciálního zákazníka) poptávku (formalizovaný dokument Poptávka). Ta může být 

formulována přímo zákazníkem nebo Sales managerem (SM). Tuto činnost Sales manager vykazuje 

prostřednictvím výkazu práce jako činnost (na kterou je alokován Resource managerem). 

Poptávka zájemce 
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Událost: Z obchodní činnosti vznikne dokument Poptávka. Tato událost ukončuje Presales činnost 

a začínají práce na sestavení dokumentu Nabídka. 

Dokument Poptávka zavádí a odpovídá za jeho činnost Sales manager (SM). 

Obchodní ošetření víceprací 

Aktivita: Všechny vícepráce je nutno ošetřit na obchodní úrovni ( provádí AC / SM ) 

podepsaná smlouva/objednávka 

Událost: Je podepsaná smlouva - vznikla zakázka s přesně definovaným harmonogramem terminy, 

které jsou pro společnost závazné. 

Zakázka dokončena 

Událost: Zakázka byla dokončena, jsou uzavřeny všechny realizační práce. 

Obchodní ošetření dokončení zakázky 

Aktivita: Po dokončení zakázky je nutno ošetřit zákazníka navazující péčí např. servisní smlouvou. 

Úspěch? 

Rozhodování: Rozhodování na základě toho zda nabídka byla nebo nebyla přijata tj. nabídka byla 

úspěšná nebo neúspěšná. 

Sestavení nabídky 

Aktivita: Sales manager v koordinaci s ostatními pracovníky společnosti zpracovává Nabídku. 

Uzavření smlouvy 

Aktivita: Sales manager v koordinaci s ostatními pracovníky společnosti zpracovává Smlouvu a 

návazné harmonogramy. 

Realizace zakázky 

Aktivita: Proces samotné realizace zakázky. V průběhu realizace mohou vzniknout potřeby na 

realizaci víceprací tj. prací nad původní rozsah projektu. 
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Apendix 2: Základní charakteristiky dotačního programu 

(převzato z webových stránek agentury CzechInvest <http://www.czechinvest.org/ict-v-

podnicich-vyzva-iii>) 

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na 

rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v 

malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo 

vnější vztahy podniku. 

22. 10. 2009 byla vyhlášená 3. Výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických 

registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. ledna 2010 prostřednictvím 

internetové aplikace eAccount a ukončen 15. října 2010. Příjem plných žádostí probíhal od 

8. března 2010 do 15. února 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 0,5 mld. Kč. 

Základní charakteristiky: 

Kdo může žádat 

(příjemci podpory) 

 malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí 

zdaňovací období 

 převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze 

určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ-

NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11), 

38.32, 41.2, 42, 43, 53.2, 58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95 

 projekt musí být realizován na území České republiky, mimo 

území hl. m. Prahy 

Kolik lze získat na 

jeden projekt 

(forma a výše 

podpory) 

 dotace ve výši 0,35 – 20 mil. Kč 

 procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity 

veřejné podpory a je stanovena následovně: 

 

region NUTS II 
malý 

podnik 

střední 

podnik 

Střední Morava, Severozápad, 

Střední Čechy, Moravskoslezsko, 

Severovýchod, Jihovýchod 

60 % 50 % 

Jihozápad 50 % 40 % 
 

Na co lze získat 

podporu 

(podporované 

 zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování 

vnitřní efektivity podniků 

 zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování 
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aktivity) efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury 

a programového vybavení 

 zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji 

nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií 

 zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů 

nebo jeho částí v podnicích 

Jaké výdaje je 

možné podpořit 

(způsobilé výdaje) 

 hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a 

ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle 

účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software 

 nehmotný majetek: software, licence, práva duševního 

vlastnictví (patenty, know-how) 

 služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování 

žádosti o podporu (maximální míra podpory je stanovena na 

50 % v případech, kdy je míra podpory dle Regionální mapy 

intenzity veřejné podpory vyšší) 

 ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem 

hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing 

(podle pravidla de minimis) 

 náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de 

minimis) 

 vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím 

a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis) 

Systém sběru 

žádostí 
 kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně) 

 


