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Anotace 

 Diplomová práce pojednává o problematice výb�ru informa�ního systému 

v podniku. Na základ� teoretických poznatk� o podnikových informa�ních systémech a 

jejich vývoji je postavena analýza problému výb�ru vhodného informa�ního systému a 

rozbor sou�asné situace na �eském trhu. Vlastní návrh �ešení p�edstavuje optimální 

postup p�i výb�ru vhodného podnikového informa�ního systému, v�etn� upozorn�ní na 

nej�ast�jší chyby, kterých se podniky p�i výb�ru dopouští. Vlastní �ešení tvo�í 

realizovaná báze znalostí expertního systému, která slouží pro hrubý výb�r podnikového 

informa�ního systému. 

Annotation 

 The thesis deals with problems of enterprise information system selection. Based 

on theoretical knowledge in the field of information systems and their development is 

the analysis of enterprise information system selection and situation on czech market. 

Solution suggestions consist of optimal enterprise information system project 

description and description of created expert system knowledge base for pre-selection of 

enterprise information system. 
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1. ÚVOD 

Rostoucí význam informací v dnešní dob� nemá smysl zd�raz�ovat. Množství 

dostupných informací nar�stá exponenciálním tempem, stejn� jako rychlost jejich 

ší�ení. Spole�nost b�hem relativn� krátké doby jednoho století zaznamenala p�echod 

z pr�myslové do informa�ní éry. 

V podnicích se tento vývoj projevil zm�nou zam��ení z produktu na znalosti, 

z kvality a kvantity produkce na samotný produk�ní proces. Nejvýznamn�jšími aktivy 

podniku jsou nyní znalosti, reprezentované lidmi v podniku, zkušenostmi, patenty a 

realizovanými inovacemi. K uchování, zpracování a sdílení t�chto znalostí a k zajišt�ní 

toku informací v podniku slouží informa�ní systémy. 

Dále v této práci budou informa�ními systémy myšleny ERP systémy 

(Enterprise Resource Planning). ERP systémy totiž již dávno neslouží pouze pro 

plánování podnikových zdroj�, jak by nazna�oval jejich název. Cílem dnešních ERP 

systém� je integrace veškerých podnikových proces� ze všech odd�lení podniku do 

jednoho softwarového produktu a to na všech úrovních od strategické až po operativní. 

Tyto systémy jsou v�tšinou založeny na jedné úst�ední databázi, která umož�uje sdílení 

informací a vzájemnou komunikaci jednotlivých odd�lení podniku. ERP systémy lze 

tedy ozna�it jako podnikové informa�ní systémy. 

Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku výb�ru 

podnikového informa�ního systému. V následující kapitole je vymezen �ešený problém, 

cíle práce a metody zpracování. Kapitola 3 obsahuje teoretická východiska práce. Je zde 

uvedeno vysv�tlení pojmu podnikový informa�ní systém, v �em spo�ívá p�ínos IS pro 

firmu a jsou zde uvedeny i možné nevýhody použití IS. Dále je zde pohled do historie 

podnikových IS, jednotlivé fáze vývoje IS a trendy, které lze v tomto vývoji o�ekávat 

do budoucna. 

Kapitola 4 obsahuje analýzu problému výb�ru IS v podniku a je zde nastín�na 

situace v oblasti podnikových ERP systém� na �eském trhu. Dále jsou zde rozebrány 

impulsy vedoucí k rozhodnutí o zm�n� �i inovaci IS v podniku a uvedeny požadavky, 

které by m�l nový IS spl�ovat. 

V kapitole 5 je uvedeno �ešení problému výb�ru IS, a to od zahájení výb�rového 

�ízení dodavatele IS až po zahájení provozu implementovaného IS. Vlastní �ešení 
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problému p�edstavuje báze znalostí expertního systému, který slouží v prvotní fázi 

výb�ru IS k doporu�ení p�ti nejvhodn�jších ERP systém� pro pot�eby daného podniku. 

P�edstavení expertního systému je dopln�no rozborem efektivnosti tohoto �ešení, v�etn�

jeho klad� a zápor�. 

Záv�r práce obsahuje shrnutí výsledk� �ešení a jejich porovnání s cíli práce. Jsou 

zde také uvedeny možnosti a doporu�ení pro další postup a zdokonalení daného návrhu. 
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A 

METODY ZPRACOVÁNÍ 

Jedním z nejvýrazn�jších trend� sou�asného rozvoje informatiky je její 

postupná integrace do nejr�zn�jších podnikových, ale i b�žných lidských aktivit. 

V sou�asné dob� se razantn� rozší�il okruh uživatel� ekonomicko-informa�ních 

systém� a podstatn� se zvýšila jejich komplexnost a složitost. Výrazn� tak vzrostly 

náklady na vývoj, provoz a užití informa�ních systém�. Projekty IS se orientují na 

podporu tzv. globálních logistických �et�zc�, pokrývajících �ízení zakázky daleko za 

hranice vlastního podniku a �ešících otázky nákupu, prodeje, výroby a dopravy v úzké 

spolupráci s jednotlivými obchodními partnery. �ešení IS ovliv�uje i rychlost vývoje 

informa�ních technologií, jejichž nabídka se v sou�asné dob� velmi rychle m�ní a 

rozši�uje. Nové produkty, i p�es intenzivní standardiza�ní úsilí, mají vysoce heterogenní 

charakter. S rychlostí zm�n se zvyšují nároky na pr�b�žné analýzy trhu informa�ních 

technologií, na proces výb�ru adekvátních produkt� pro konkrétní podmínky podniku. 

Je pot�eba �ešit otázky, jako je udržení konzistence IS z hlediska zm�n ve verzích 

software, zajišt�ní �innosti IS v pr�b�hu vým�ny verzí, integrace stávajících zdroj� a 

dat do inovovaného IS. Informa�ní systémy jsou stále �ast�ji v podniku nasazovány 

jako hotové programové produkty a pouze specializované funkce jsou projektovány a 

programovány na míru podniku. V souvislosti s tím m�ní projektování IS postupn� sv�j 

charakter, projek�ní postupy se p�izp�sobují existenci hotového software, orientují se na 

jeho úpravy podle pot�eb zákazník�. �ešení IS na základ� hotových produkt� však 

neznamená pouze jejich instalaci a následnou údržbu, ale je spojeno s rekonstrukcí a 

racionalizací ekonomických, obchodních a administrativních proces� podniku. 

Dnes se již oboru tvorby resp. implementaci informa�ních systém� u nás v�nuje 

�ada firem. V�tšina z nich nakupuje hotové informa�ní systémy velkých nadnárodních 

spole�ností, uskute��uje jejich lokalizaci, prodej, zavád�ní a veškeré podp�rné služby 

s tím související – školení uživatel�, aktualizace apod. I u nás jsou již zakládány firmy 

provád�jící outsourcing – tj. �ízení ur�itých IT zdroj�, proces� �i služeb externím 

poskytovatelem. V oblasti IS to pak m�že znamenat i pronájem celého informa�ního 

systému na základ� smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA) nebo v sou�asné 

dob� stále rozší�en�jší použití p�ístupu SaaS (Software as a Service - software jako 
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služba). Informa�ní systémy velkých spole�ností jsou již dosti propracované. V�tšinou 

obsahují i tzv. referen�ní modely pro r�zná výrobní odv�tví (automobilový pr�mysl, 

zem�d�lství apod.). Tyto referen�ní modely vznikly b�hem let, za n�ž firma získala 

zna�né zkušenosti se zavád�ním IS do r�zných oblastí výroby. Takové firmy mají �asto 

svá odd�lení, která se zam��ují na analýzu podnikových podmínek zákazníka, výb�r 

optimálního referen�ního modelu a následnou parametrizaci a integraci vhodných 

modul� systému. P�i zavád�ní systému je pak nezbytná ú�ast odd�lení informatiky 

podniku. Každý podnik je totiž jedine�ný systém se specifickými požadavky na 

informa�ní zajišt�ní výroby a fungování celé organizace. Tyto požadavky vyplývají 

z jeho informa�ní strategie, která se odvíjí od celkové firemní strategie. Krom�

informatik�, kte�í jsou v úzkém kontaktu s dodavatelem systému a jejichž úkolem je 

stanovení st�žejních požadavk� na systém, kontrola jednotlivých fází zavád�ní systému 

a �ešení provozních problém�, je tedy v projektu zavád�ní nového IS nutná i ú�ast 

vedoucích pracovník� firmy. Ti dohlížejí na to, že ve všech fázích projektu, od  výb�ru 

dodavatele po nasazení IS, se postupuje v souladu se strategií podniku a jejími cíly. 

Cílem práce je prost�ednictvím rešerše odborné literatury sestavit optimální 

postup výb�ru podnikového informa�ního systému, dopln�ný na základ� p�ípadových 

studií o upozorn�ní na �asté chyby projekt� implementace IS a doporu�ení, jak se t�mto 

chybám vyhnout. Celý postup a související doporu�ení by m�ly vést k optimalizaci 

procesu výb�ru IS, a� už z hlediska �asu, náklad� �i návratnosti investic. V rámci tohoto 

cíle je p�edstaveno vlastní �ešení ve form� expertního systému, který by m�l v první fázi 

výb�ru IS sloužit k doporu�ení 5 nejvhodn�jších ERP systém� pro daný podnik 

z nabídky systém� na �eském trhu a podstatn� tím zkrátit fázi p�edvýb�ru informa�ního 

systému a eliminovat tak nutnost zabývat se zkoumáním vlastností t�ch systém�, které 

pro daný podnik nejsou vhodné. 

Co se tý�e metody práce, byla pro ú�ely sestavení teoretické �ásti práce 

provedena rešerše odborné literatury pojednávající o problematice podnikových 

informa�ních systém�, o projektech zavád�ní informa�ního systému v podniku a o 

moderních trendech v této oblasti, jako jsou outsourcing �i servisn� orientovaná 

architektura.  

Praktická �ást práce spo�ívala v napln�ní báze znalostí tzv. prázdného 

expertního systému NPS32. P�i tvorb� a lad�ní báze znalostí probíhaly konzultace 
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s pracovníky Centra pro výzkum informa�ních systém�. Výsledná podoba báze znalostí 

byla konzultována s vedoucím pracovníkem  významné firmy dodávající do podnik�

vlastní podnikový informa�ní systém. Na základ� získaných p�ipomínek byla báze 

znalostí dále upravena do kone�né podoby. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V této kapitole je uvedena definice podnikového informa�ního systému, k �emu 

slouží, jaké jsou jeho p�ínosy pro firmu a p�ípadné nevýhody jeho použití. Dále je zde 

uveden pohled do historie podnikových IS, jsou zde uvedeny jednotlivé fáze vývoje IS a 

trendy, které lze v tomto vývoji o�ekávat do budoucna 

3.1 DEFINICE POJMU PODNIKOVÝ INFORMA�NÍ SYSTÉM 

 Podnikový IS je ú�inný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a �ízení všech 

klí�ových interních podnikových proces� (zdroj� a jejich transformace na výstupy), a to 

na všech úrovních od strategické až po operativní. K t�mto klí�ovým proces�m pat�í: 

výroba, logistika, personalistika a ekonomika (ú�etnictví). Mezi nejd�ležit�jší vlastnosti 

podnikových informa�ních systém� pat�í: 

• automatizace a integrace hlavních podnikových proces�, 

• sdílení dat, postup� a jejich standardizace p�es celý podnik, 

• vytvá�ení a zp�ístup�ování informací v reálném �ase, 

• schopnost zpracovávat historická data. 

Krom� zmín�ných proces� nabízejí moderní informa�ní systémy stále �ast�ji 

podporu modul�, které d�íve byly samostatnými aplikacemi. Jedná se nap�íklad o CRM 

aplikace pro podporu vztah� se zákazníky, APS aplikace pro pokro�ilé plánování nebo 

SCM aplikace pro �ízení dodavatelského �et�zce. 

V sou�asných podnikových IS se m�žeme setkat se t�emi p�ístupy �ízení 

podnikových proces�: 

• Just in Time – strategie zam��ená na snižování skladových zásob. Výrobní proces je 

�ízen sérií signál� od zákazníka, které dávají podn�t výrobním proces�m k výrob� další 

sou�ástky/produktu. Tento systém se také ozna�uje jako „tažný“. 

• MRP II (Manufacturing Resource Planning) – systém pracující se vstupními daty jako 

jsou objednávky zákazník� (množství, data, provedení), nakupované položky, vyráb�né 

položky, kusovníky a technologické postupy, na základ� kterých stanoví pot�ebné 

množství materiálu, datum spln�ní objednávky a pot�ebné zdroje. Tento systém se také 

ozna�uje jako „tla�ný“. 
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• TOC (Theory of Constrains) – systém pracující s tzv. „úzkými místy“. Jedná se o 

kombinaci obou uvedených princip�, kdy na základ� zjišt�ných omezení je zajišt�na 

synchronizace a plánování všech zdroj� [2]. 

3.2 P�ÍNOS PODNIKOVÝCH INFORMA�NÍCH SYSTÉM� PRO 

FIRMU 

Informace a informa�ní systémy se staly v posledních letech hlavní prioritou 

podnik� všech velikostí. Firmy od investic do t�chto systém� o�ekávají, že zkvalitn�ní a 

zrychlení procesu zpracování informací jim p�inese konkuren�ní výhodu v boji o 

zákazníka. Mezi p�ímo m��itelné p�ínosy podnikového informa�ního systému pat�í: 

• Snížení zásob, 

• snížení výrobních náklad�, zkrácení doby výroby, urychlení vývoje, 

• snížení stavu pohledávek, 

• snížení ztrát, 

• snížení ztrát z pozdních fakturací, 

• snížení personální náro�nosti provozu, 

• zvládnutí v�tšího množství transakcí, 

• automatizace proces�, 

• zkrácení doby obsluhy zákazníka, rychlejší reakce na požadavky zákazníka, 

• zkrácení fakturace, 

• optimalizace nákup� a prodej� atd. 

Mezi ostatní p�ínosy pat�í: 

• Odstran�ní problém� s ú�etními záv�rkami, 

• zvýšení kvality rozhodování – podklady pro rozhodování dostupné v reálném �ase, 

• zpr�hledn�ní v�tšiny proces�, 

• sledování skute�ných náklad� na výrobek/službu/zakázku/st�edisko atd., 

• optimální �ízení hotovosti – plánované cash-flow, 

• možnost vyhodnocování efektivity jednotlivých útvar�, zakázek atd. 
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 Užitná hodnota informa�ních systém� stále stoupá a jejich ceny klesají. Funkce 

a vlastnosti, které byly d�íve výsadou systém� za milióny korun dnes mají systémy 

v cen� �ádov� desetitisíc�. Vývoj je v tomto p�ípad� tak rychlý, že tém�� nemá cenu 

vybírat systém po dobu jednoho nebo dvou let, protože porovnání systém� v takto 

dlouhém �asovém horizontu postrádá objektivitu a vypovídací hodnotu. Proto je nutné 

proces výb�ru IS maximáln� urychlit a zefektivnit [15]. 

3.3 NEVÝHODY PODNIKOVÝCH INFORMA�NÍCH SYSTÉM�

Obecn� platí, že v�tšina problém� s informa�ním systémem má jednu ze dvou 

p�í�in. První z nich je nevhodný výb�r IS. V extrémních p�ípadech m�že dojít k situaci, 

že nap�. malý podnik investuje vysokou �ástku do rozsáhlého informa�ního systému 

typu SAP, p�i�emž využije pouze malou �ást jeho funkcionality nehled� na to, že 

takový systém m�že být složit�jší a školení uživatel� náro�n�jší. Druhým extrémem je 

p�ípad, kdy velká firma ve snaze ušet�it zvolí nedosta�ující systém, a� už z hlediska 

pot�ebných funkcí, nebo nedostate�né kvality.  

Druhou p�í�inou problém� s IS je nedostate�né pr�b�žné školení jak 

zam�stnanc� – uživatel� IS, tak systémových integrátor� pov��ených správou IS. S tím 

také souvisí �asto nedostate�né ošet�ení zajišt�ní integrity dat a jejich používání 

v zásadách spole�nosti. 

Nevýhody použití IS jsou shrnuty v následujících bodech [2]: 

• Zm�na personálu – do firmy mohou p�ijít noví lidé, v�etn� managementu, kte�í nejsou 

seznámeni s firemním IS a jejich práce m�že být neefektivní (v p�ípad� �adových 

pracovník�) nebo i kontraproduktivní (v p�ípad� manažer�). 

• Omezené možnosti p�izp�sobení. 

• P�epracování firemních proces� za ú�elem spln�ní standard� IS m�že zp�sobit ztrátu 

konkuren�ní výhody. 

• �asto vysoká cena. 

• �asto drahé ro�ní licence. 

• Náro�né p�izp�sobení informa�ního systému workflow n�kterých firem. 

• Složité ovládání. 
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• Možný problém „nejslabšího �lánku“ – neefektivita jednoho odd�lení m�že nep�ízniv�

ovlivnit ostatní odd�lení. 

• N�které v�tší organizace mají odd�lení s vlastními nezávislými prost�edky, cíli apod. 

Slou�ení do jednoho systému m�že být problémové. 

• Problémy s kompatibilitou d�íve používaných aplikací/systém�. 

• Systém m�že být pro pot�eby daného podniku p�íliš složitý.  

3.4 HISTORIE PODNIKOVÝCH INFORMA�NÍCH SYSTÉM�

Po�átek podnikových informa�ních systém� lze za�adit do šedesátých let 

dvacátého století, kdy n�které v�tší organizace za�aly s vývojem a nasazováním 

centralizovaných po�íta�ových systém� pro automatizaci nejnáro�n�jších úloh 

spojených s chodem podniku. Jednalo se p�edevším o kontrolu zásob a sklad�. Tyto 

systémy byly naprogramovány jedním z tehdy používaných jazyk�, jako byl nap�íklad 

COBOL nebo FORTRAN. V sedmdesátých letech byly pak vyvinuty systémy �ešící 

materiálové plánování výroby – MRP systémy. 

3.4.1 MRP 

Jako MRP (Material Requirements Planning) ozna�ujeme softwarový systém 

pro plánování a �ízení výroby a skladových zásob. Mezi hlavní cíle t�chto systém�

pat�í: 

• Zajišt�ní dostupnosti materiálu pro výrobu, 

• udržování co nejmenšího množství skladových zásob, 

• plánování výrobních �inností, dopravy k zákazník�m a nákupních �inností. 

  Obecn� lze �íci, že systémy MRP poskytují odpov�di na následující otázky: 

• Jaké položky jsou pot�eba? 

• Kolik je jich pot�eba? 

• Kdy jsou pot�eba? 

 Na výstupu MRP systému je pak doporu�ený plán produkce, zahrnující 

požadovaná data po�átku a konce jednotlivých fází výroby spolu s pot�ebným 

množstvím materiálu pro spln�ní požadavk� zákazníka. Druhým výstupem je 
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doporu�ený plán nákup�, ve kterém jsou uvedeny data, kdy musí být nakupované 

položky k dispozici spolu s p�íslušnými objednávkami materiálu u dodavatele. Nutno 

dodat, že se jedná pouze o doporu�ené výstupy, které musí zkontrolovat a schválit 

p�íslušný pracovník. 

3.4.2 MRP II 

Na po�átku osmdesátých let dvacátého století se systémy MRP vyvinuly v MRP 

II. Impulsem k tomuto vývoji byly �asté zm�ny v p�edpov�dích prodej� ve firmách, 

neustálé upravování objemu produkce a nevhodnost parametr�, s kterými pracovaly 

systémy MRP. Systémy MRP II nov� sloužily nejen k optimalizaci dodávek materiálu, 

ale i samotného výrobního procesu. 

P�edpokladem pro správné fungování systém� MRP II jsou p�esná data. Data, 

s kterými tyto systémy pracují, jsou: 

• Objednávky zákazník� (množství, provedení, termín dodání), 

• nakupované položky, 

• vyráb�né položky, 

• strukturní kusovníky, 

• operace technologických postup�. 

 Vzhledem k náro�nosti na p�esnost („�istotu“) dat jsou tyto systémy vhodné 

spíše do opakovaných výrob, u kterých jsou vstupní data dlouho nem�nná a m�ní se jen 

vn�jší parametry, jako �etnost objednávek, varianty výrobk�,  sm�nnost atp. 

3.4.3 ERP 

P�estože mají ERP systémy p�vod ve výrobním prost�edí, kde sloužily 

k plánování zdroj� nap�í� podnikem, je dnes jejich využití mnohem širší. Tyto systémy 

obvykle pokrývají všechny základní funkce organizace, nezávisle na charakteru 

organizace. M�že se tedy jednat o obchodní nebo výrobní spole�nost, neziskovou 

organizaci, p�ípadn� vládní �i nevládní organizaci. ERP systémem lze nazvat libovolný 

systém, který poskytuje funk�nost alespo� dvou jiných systém� �i program�. Nap�íklad 

se m�že jednat o software kombinující funkce výplatní a ú�etní. Pojem ERP systém se 

však �ast�ji používá v souvislosti s rozsáhlejšími, celopodnikovými aplikacemi. 
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Vývoj ERP systém� mapuje následující tabulka [1]: 

1. generace 2. generace 3. generace 4. generace 5. generace 

Zp�sob 

zpracování 

Dávkové V dialogu V dialogu i v 

dávce 

Volitelné Prost�ednictv

ím internetu 

P�enositelnost 

Spojení 

s ur�itým 

po�íta�em -  

HW vazba 

Vazba na 

ur�itý 

opera�ní 

systém 

P�enositelnost 

mezi OS – 

nap�. UNIX, 

OS400 

T�ívrstvé 

aplikace 

(databáze, 

aplikace, 

prezentace 

uživateli) 

Integrace 

aplikací 

Programové 

prost�edky 

Nižší 

programovací 

jazyky 

Vyšší 

programova

cí jazyky – 

nap�. 

COBOL 

Rela�ní 

databáze a 

programovací 

nástroje SQL – 

nap�. Oracle, 

Informix 

Programovací 

prost�edí 

JAVA a 

objektové 

databáze 

Prost�edky 

XML 

Uživatelské 

podmínky 

Neinteraktivní Standardní 

obrazovky – 

textový 

režim 

Voln�

konfigurovatel

né uživatelské 

obrazovky - 

Windows 

Multimediální 

aplikace, 

internetové 

prost�edí a 

webové 

stránky 

P�ístup p�es 

mobilní 

za�ízení 

Funk�nost 

Plánování 

p�edevším 

materiálových 

požadavk�

Materiálové 

a kapacitní 

plánování a 

�ízení 

výrobních 

zakázek 

Integrovaný 

informa�ní 

systém �ízení 

podniku 

Dodavatelsko 

odb�ratelské 

�et�zce 

e-business, 

CRM 

Období 

zavád�ní 

1975 1985 1992 1996 2000 

Tabulka 3.1 Etapy rozvoje systém� ERP 

Tabulku by bylo možné doplnit o šestou generaci, charakteristickou využíváním 

outsourcingu, tedy pronájmu ERP systému. 



   

21

3.5 TRENDY DO BUDOUCNA 

3.5.1  Open source ERP systémy 

 Jak je uvedeno výše, mezi nejzásadn�jší nevýhody komer�ních ERP systém�

pat�í vysoká cena, omezené možnosti p�izp�sobení a �astá nutnost p�izp�sobení 

firemních proces� standard�m informa�ního systému. Z�ejm� i z t�chto d�vod�

získávají stále více na popularit� tzv. open source ERP systémy. Jedná se o �ešení, která 

jsou obvykle k dispozici zdarma a umož�ují rozsáhlá p�izp�sobení podle pot�eb 

konkrétní firmy. Implementace t�chto systému je zpravidla snazší než u b�žných ERP 

systém�, stejn� jako jejich rozši�itelnost. Výhody tohoto �ešení jsou z�ejmé – možnost 

rychle reagovat na obchodní pot�eby a pot�eby zákazníka. Dalším d�vodem pro p�ijetí 

open source �ešení je v�tšinou aspekt architektury a použité technologie t�chto systém�. 

Díky princip�m otev�enosti �ešení volí open source komunita takové technologie, které 

jsou v dané dob� perspektivní, všeobecn� uznávané, známé a kolem kterých probíhají 

standardiza�ní procesy. Open source tak �asto ukazuje technologickou cestu komer�ním 

produkt�m. Díky ve�ejné diskusi vývojové komunity jsou také rychle odstran�ny slepé 

cesty vývoje a z�stává technologicky �isté a d�v�ryhodné �ešení. Slabou stránkou open 

source ERP systém� je nutnost mít k dispozici kvalifikované programátory, kte�í jsou 

schopni provést požadované zm�ny ve zdrojovém kódu systému. Na odstran�ní tohoto 

nedostatku se však pracuje a trend je takový, že v budoucnu by m�ly tyto systémy 

umož�ovat p�izp�sobení jednoduše pomocí uživatelského rozhraní, bez nutnosti 

programování. Na obrázku 3.1 je uveden p�íklad architektury open source �ešení [13]. 
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Obr. 3.1 Architektura open source �ešení Compiere 

 Nelze samoz�ejm� o�ekávat, že velké firmy, úsp�šn� využívající systémy 

dodavatel� jako SAP nebo Oracle, za�nou hromadn� p�echázet na open source �ešení. 

Avšak pro menší a st�ední podniky, p�ípadn� i v�tší firmy shledávající sv�j ERP systém 

zastaralým, jsou open source ERP systémy velmi zajímavou alternativou. 

3.5.2  Outsourcing informa�ního systému (ASP a SaaS) 

 R�zné modely outsourcingu informa�ních technologií a s nimi souvisejících 

služeb jsou v organizacích aplikovány již �adu let. Outsourcing znamená p�enechání 

�ízení ur�itých IT zdroj�, proces� �i služeb externímu poskytovateli. Jako hlavní d�vod 

pro outsourcing je uvád�no snižování náklad� na IT, ale také kvalita služeb opírající se 

o specializaci, odbornost a zkušenost poskytovatele, možnost snadného a rychlého 

rozší�ení portfolia aplikací zefektiv�ujících hlavní �innost organizace, užívání 

nejvýkonn�jších komunika�ních technologií, aktuálních standard� atd. Jako nevýhody 

tohoto �ešení jsou uvád�ny ztráta kontroly nad aplikacemi a kvalitou, ohrožení 

bezpe�nosti dat, plynoucí z použití internetu, a vysoká závislost na dodavateli [2]. 
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 Modely outsourcingu se neustále vyvíjí. Organizace využívají jak outsourcing 

ur�itých ICT zdroj�, proces� �i služeb, tak komplexní outsourcing vývoje a provozu 

celého informa�ního systému. Na konci 90. let se do pop�edí zájmu dostal model ASP 

(Application Service Providing, poskytování aplika�ních služeb), ve kterém 

poskytovatel nabízí prost�ednictvím internetu funkcionalitu aplikace spravovanou na 

svých ICT zdrojích. Poskytovatel zodpovídá za provoz aplikace, její rozvoj a údržbu. 

Za�átkem 21.století na model ASP navázal model SaaS (Software as a Service, software 

jako služba), který rovn�ž spo�ívá v pronajímání aplika�ních služeb, ale s tím rozdílem, 

že ICT zdroje a na nich provozovaná aplikace jsou poskytovány n�kolika organizacím 

sou�asn�. A�koliv to znamená, že zákazníci užívají totožnou aplika�ní funkcionalitu, 

zaznamenává tento model nebývalou oblibu. 

 Podle spole�nosti Gartner [11] bude do roku 2012 �init ro�ní nár�st SaaS 23,8 

%. Z pr�zkum� této spole�nosti také vyplynulo, že celosv�tové zisky z SaaS �inily 

v roce 2008 6,4 bilión� dolar�, což je o 27 % více než v roce 2007. 

  

3.5.3  Servisn� orientovaná architektura 

 Servisn� orientovaná architektura (SOA) je široce akceptovaným p�ístupem pro 

analýzu, vývoj, provoz a integraci podnikových aplikací založeným na sdílených 

distribuovaných službách. SOA je velmi volný pojem a u každého dodavatele z této 

oblasti je možné nalézt jinou definici a trochu jiný p�ístup. Obecn� uznávány jsou však 

�ty�i hlavní sm�ry této architektury: SOI (Service Oriented Integration), SODA (Service 

Oriented Development Architecture), SOAD (Service Oriented Analysis and Design) a 

SOBA (Service Oriented Business Application). SOA je mezi softwarovými dodavateli, 

analytickými spole�nostmi i zákazníky považována za další fázi budování podnikových 

informa�ních systém�. 

 Vhodnou implementací SOA lze: 

• snížit náklady jak na vývoj, tak integraci aplikací, 

• díky znuvupoužitelnosti služeb dále zefektivnit vývoj nebo integraci aplikací, 

• relativn� rychle a snadno otev�ít a zhodnotit p�vodní (legacy) aplikace, 

• zpr�hlednit a zjednodušit správu a �ízení informa�ních systém�, 
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• rychle adoptovat zm�ny – zm�na je atributem architektury SOA, ne ne�ekanou 

výjimkou, p�i níž se typicky m�ní jen metadata, nikoli zdrojové kódy služeb, 

• podnikat v reálném �ase. 

  Na následujícím obrázku je uveden referen�ní model architektury SOA 

vytvo�ený analytickou firmou CBDI Forum [14]. 

Obr. 3.2 Referen�ní model architektury SOA podle CBDI Forum 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÁ SITUACE 

V této kapitole je nejd�íve nastín�na sou�asná situace na �eském trhu ve vztahu 

k podnikovým informa�ním systém�m. Dále následuje analýza problematiky výb�ru IS, 

zahrnující hlubší pohled na roli a zp�soby zpracování informací v podniku, seznámení s 

principy a funk�ností ERP systém� a rozbor jednotlivých fází projektu výb�ru a 

implementace ERP systému v podniku. Analýza je dopln�na zp�soby hodnocení IS a 

požadavky na nový �i inovovaný IS. 

4.1 SOU�ASNÁ SITUACE NA TRHU 

V sou�asné dob� je na �eském trhu nabízeno p�ibližn� 130 ERP systém� od 

zhruba 100 dodavatel�. Celkový po�et implementací t�chto systém� p�esahuje 19 000. 

P�i pohledu na po�et firem v �R (pouze malých a st�edních firem je více než 145 000) 

lze ihned spat�it nevyužitý potenciál v této oblasti [10]. P�estože se zdánliv� jedná o 

rychle rostoucí odv�tví, vývoj v této oblasti znateln� zaostává za západními trhy. P�í�in 

tohoto trendu je n�kolik a jsou obsahem následujících podkapitol. 

4.1.1 Konkuren�ní boj 

Silná konkurence v oblasti ERP systém� má za následek mimo jiné fakt, že pro 

mnoho dodavatel� t�chto systém� se místo kvality stala prioritou kvantita. Ve snaze o 

co nejv�tší po�et implementací svého produktu tak nezbývá prostor pro individuální 

p�ístup k zákazníkovi a p�izp�sobení produktu jeho pot�ebám. �asto tak dochází 

k p�ípad�m, kdy se o�ekávání klienta výrazn� liší od reálných možností 

implementovaného systému. D�raz je v mnoha p�ípadech kladen spíše na krátkodobý 

prosp�ch než na budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. N�kdy také dochází ke 

konkuren�ním st�et�m dodavatel� stejného produktu, což u klienta budí v lepším 

p�ípad� rozpaky, v horším pak obavy z realizace jakýchkoliv dalších IT projekt�. 

Mnoho dodavatel� si dosud také neuv�domuje to, že pokud nedokáže 

zákazníkovi nabídnout ERP systém s n�jakou unikátní vlastností, p�ípadn� službu 

s vysokou p�idanou hodnotou a odpovídajícím poradenstvím, nabízí to, co v�tšina jeho 

konkurent�. 
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4.1.2 Nedostate�ná kvalifikace 

Na rozdíl od západních zemí a USA, kde se vzd�lávací systém vyvíjel postupn�

a soub�žn� s rozvojem informa�ních systém�, lze v �R pozorovat nedostatek 

kvalifikovaných pracovník� a konzultant�. Stávající odborníci v�tšinou své znalosti a 

zkušenosti získávali zárove� s formováním a utvá�ením IT trhu. Nyní však již v�tšina 

z nich pomalu odchází do penze a chybí nástupci, kte�í by je mohli v plné mí�e nahradit. 

P�í�inu m�žeme hledat ve studijních programech vysokých škol, i t�ch s IT zam��ením, 

kde problematika podnikových informa�ních systém�, projektového �ízení a 

administrace databázových platforem zaujímá okrajové pozice. Konzulta�ní a 

poradenská �innost v podání pracovníka se znalostmi získanými pouze na sérii školení 

bez opory v hlubší znalosti problematiky a širších souvislostí mívá kolísavou úrove�, 

vedoucí k p�emí�e používání obecných frází namísto konkrétního p�edstavení produktu 

a jeho p�ínos� pro zákazníka. 

4.1.3 Obavy z nových technologií 

Zatímco možnost pronájmu a provozu ERP systému formou outsourcingu je na 

západních trzích zcela b�žná a �asto využívaná (p�estože rozvoj v této oblasti je 

pomalejší než se o�ekávalo), v �R se stále jedná o okrajovou záležitost. V roce 2006 

�inil procentuální podíl pronajatých ERP systému na celkovém po�tu implementací 

9,2% [9]. �eské firmy si možnost pronájmu nep�ipoušt�jí, obzvlášt� ne ve fázi výb�ru 

nového �ešení. �ast�ji se pak setkáváme s alternativou, kdy je celý provoz IT z d�vodu 

vysokých náklad� na provoz a od�erpávání prost�edk� k realizaci hlavní podnikatelské 

�innosti zcela vy�len�n z infrastruktury podniku.  

Další technologií na vzestupu je SOA (Service Oriented Architecture). Jakkoliv 

je myšlenka v pozadí SOA tém�� revolu�ní, její zavád�ní do praxe je prozatím velmi 

pozvolné. V �eské republice m�žeme spat�ovat první zárodky této technologie a to 

v�tšinou v podání velkých firem jako Oracle. 

Nasazení SOA ve v�tším m��ítku zatím stojí v cest� n�kolik p�ekážek. Jednak se 

nabízí otázka, zda by podnikoví manaže�i byli schopni odpovídajícím zp�sobem 

zmapovat podnikové procesy. Dalším problémem je realizace výb�rových �ízení na 

ur�itou díl�í SOA komponentu, �ešení odpov�dnosti za fungování kompletního ERP 

�ešení atd. 
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Rozhodnutí o zakoupení nového ERP systému pat�í zcela jist� do kategorie 

závažných rozhodnutí a to nejen z d�vodu vysokých investic. Implementace 

podnikového informa�ního systému je komplexní proces, vyžadující zapojení všech ve 

spole�nosti, od vrcholového managementu po �adové pracovníky, kte�í také budou 

s novým systémem pracovat. V této kapitole jsou proto rozebrány d�vody, které 

k tomuto zásadnímu kroku mohou vést. 

4.2 ANALÝZA PROBLEMATIKY INFORMA�NÍCH SYSTÉM�

4.2.1 Role informace v dnešním podniku 

V sou�asné dob� je ve v�tší mí�e než kdykoli d�íve nutné zabezpe�it pružné a 

kvalitní reagování podniku na rychlé zm�ny na trhu. Pružností se rozumí nejen pružnost 

výrobních technologií a podnikové organizace, ale i vhodné informace, které jsou ve 

správný �as na správném míst� k dispozici správnému uživateli. Dostatek kvalitních 

informací je v podnicích vyžadován k p�ijímání kvalifikovan�jších rozhodnutí na 

nejr�zn�jších úrovních �ízení. Informace pomáhají zvýšit hodnotu produktu a stávají se 

sou�ástí produkt�. Informace ale mají sv�j význam pouze pro toho, kdo je schopen je 

nalézt a p�ipraven vhodn� je použít. 

Informace v podniku mají velmi specifický charakter. Na jednu stranu 

p�edstavují pro podnik zdroj jako ostatní podnikové zdroje. To znamená, že s jejich 

po�ízením, zpracováním a uchováváním jsou spojeny ur�ité výdaje. Protože jsou ale 

informace nehmotné povahy, i když jejich nosi�e lze uchovávat, mají informace 

sou�asn� svou hodnotu v daném �ase, p�i�emž ji postupn� nebo velmi rychle ztrácejí. 

S d�ležitým faktorem �asu musejí podniky v souvislosti s informa�ními systémy vždy 

po�ítat. 

4.2.1.1 Informace jako prost�edek snížení náklad�

 Informace sehrávaly d�ležitou roli v podniku bezesporu již d�íve, ale 

v sou�asnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými 

procesy a vhodnou podnikovou kulturou, ve které se odráží zejména týmovost a 

proaktivnost pracovník�, významn� šet�it �as i peníze: 
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• Správná a v�asná informace m�že snížit �i p�ípadn� zcela odstranit skladové zásoby. 

P�esná znalost skute�ného termínu konkrétní dodávky, eventuáln� informace o 

aktuálním stavu zpracování požadavku na dodání zboží (které lze cestou monitorovat 

prost�ednictvím internetu), umož�uje redukovat bezpe�nostní stav zásob. Ten podnik 

vytvá�í v d�sledku ochrany proti existující nejistot� a p�ípadným nahodilým jev�m 

v dodávkách 

• Analogii k materiálovým rezervám je možné nalézt i v p�ípad� rezerv �asových. 

Vhodný zp�sob vzájemného informování mezi podnikem a jeho dodavateli m�že 

zkrátit pr�b�žnou dobu dodávky a m�že pomoci zajistit požadované spln�ní termín�. 

V�asné informace, nap�íklad formou varování o opožd�ní p�edcházející �innosti, 

umož�ují lépe reagovat a nevytvá�et tak nadbyte�né �asové rezervy tak�ka u všech 

�inností pro ošet�ení možných následk� takové situace. Standardn� proti nahodilosti 

chrán�né �innosti totiž zp�sobují ve svém d�sledku neadekvátní prodlužování 

zakázek a nebo dokonce p�ekro�ení jejich plánované doby ukon�ení. 

• Využití elektronických transakcí m�že rovn�ž zrychlit a zlevnit komunikaci mezi 

podnikem a jeho zákazníky a mezi podnikem a jeho dodavateli a partnery. Posílat tak 

lze nabídky, objednávky, odvolávky nebo faktury. Pat�í sem i možnost zpracovávat a 

rozesílat aktuální nabídku výrobk� a služeb, p�ípadn� ji vystavit na internetových 

stránkách. 

• Další možnost se nabízí v p�ípad� elektronických burz, které umož�ují zjiš�ovat 

zájem o ur�itou komoditu a dosahovat tak optimální ceny, jak pro nabízejícího tak 

pro kupujícího. 

 D�ležitá oblast snížení náklad� spo�ívá v oblasti vzájemné spolupráce 

v dodavatelském �et�zci. S dodavatelem lze výhodn� sdílet: 

• Informace o p�edpokládaných odb�rech. To znamená, že dodavateli lze zp�ístupnit 

údaje plánu podniku v delším �asovém horizontu. D�vodem je, Že standardní 

zasílání aktuálních objednávek na konkrétní zboží s uvedením množství a termínu 

dodání není v n�kterých p�ípadech dostate�n� pružné. 

• Informace o aktuálním stavu vlastních zásob poskytnuté dodavateli umož�uje �ídit 

optimální formou zásobování bez toho, že by podnik musel zásoby sledovat a 

pot�ebné zboží objednávat. 
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4.2.1.2 Informace jako prost�edek zvýšení p�íjm�

 Informace mohou zvyšovat tok pen�z, který p�ichází za realizované výkony od 

zákazník� do podniku. Správné informace se mohou stát významným prvkem 

napomáhajícím vytvá�et skute�nou konkuren�ní výhodu, protože umož�ují zlepšit 

nabídku výrobk� a služeb zákazníkovi. P�íkladem mohou být: 

• Vhodné informace míst�né na webových stránkách, které mohou upoutat pozornost 

potenciálního zákazníka. 

• Zákazník si m�že zboží uvedené v katalogu p�ímo prost�ednictvím webových stránek 

objednat, a to bez �asového omezení, které by mohla p�edstavovat provozní doba na 

prodejn� �i na pobo�ce. 

• Informa�ní technologie napomáhají p�i individualizaci zákaznických pot�eb, protože 

prost�ednictvím internetu si zákazník m�že sám konfigurovat výsledné atributy 

výrobku, zjiš�ovat výslednou cenu a po uzav�ení smlouvy v n�kterých p�ípadech i 

sledovat realizaci své zakázky, v�etn� záv�re�né dodávky. 

• Informace jsou základem pro vytvá�ení výrobk� zcela nových a p�vodních. 

P�íkladem jsou nap�íklad elektronické podoby skladeb. 

 Nové informace, informa�ní kanály a služby mohou tedy oslovit nové 

zákazníky. Sou�asn� stálým zákazník�m mohou aktivn� nabídnout jimi preferované 

zboží a dále pomoci p�i objednání, distribuci a placení výrobk� �i služeb. Informace 

mohou pomoci nejen p�i zlepšování vztahu k zákazníkovi a p�i zvyšování prodeje. 

Poskytnutím vhodných informací lze ve spolupráci s dodavateli dosáhnout vedle 

oboustranného snížení náklad� i zkrácení doby odezvy na zákaznický požadavek a 

dodržení p�islíbeného termínu dodání.  

4.2.1.3 Hlavní zp�soby využití informací v podniku 

 Informace již nejsou zam��eny pouze sm�rem dovnit� podniku, ale stále více 

sm�rem k trhu. Slouží k p�iblížení se k zákazníkovi, zvýšení transparentnosti v��i 

dodavatel�m, partner�m a v neposlední �ad� i majitel�m podniku. Následující  tabulka 

ukazuje, jak se b�hem druhé poloviny 20. století zm�nilo využití informací v podniku 

[1]. 
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D�íve Nyní 

Sledování informací zejména z vlastního 

podniku 

Vyšší d�ležitost informací z okolí a pro 

okolí podniku 

Informace spíše eviden�ního charakteru 

zachycující výsledky fungování podniku 

Informace d�ležitou podporou pro 

rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu 

k jeho okolí a pro uspokojování 

požadavk� zákazník�

Informace podporující snižování náklad� Informace podporující zvyšování 

prodejnosti produkt� a služeb 

D�raz kladen na integraci dat a 

technických prost�edk�

D�raz kladen na komunikaci a spolupráci 

obchodních partner� na bázi IS/IT 

Tabulka 4.1 Srovnání d�ív�jšího a nyn�jšího využití informací v podniku 

 V sou�asné dob� není problémem získat informace, ale z obrovského množství 

dostupných informací vybrat a zabývat se pouze t�mi podstatnými a relevantními pro 

fungování podniku. P�evodem informací na užite�né informace – znalosti a jejich 

správou se zabývá znalostní management. 

4.2.1.4 Znalostní management 

 Sou�asný vývoj v oblasti informa�ních systém� sm��uje od informací ke 

znalostem a jejich správ�. Organiza�ní znalost je informace, která byla ov��ena pravidly 

a testy té které organizace v procesu získávání a zpracovávání informací. Kvalita t�chto 

znalostí je závislá na kvalit� procesu validace, který zlepšuje celkovou výkonnost 

podniku. V souvislosti se znalostmi podniku jsou uvád�ny t�i d�ležité oblasti užití: 

• business operation, související s opera�ním využitím znalostí, nap�íklad p�i 

zpracování zakázek, 

• business intelligence, zahrnující nap�íklad práce s datovými sklady na úrovni 

managementu podniku, 

• business management, završující oblastí �ízení podniku jako celku. 

 Znalostní intelektuální kapitál p�edstavuje perspektivn� jeden z nejd�ležit�jších 

zdroj� v podniku a stává se na jedné stran� zdrojem nových výrobk� a služeb, na stran�

druhé je sou�ástí t�chto proces�, výrobk� a služeb. Znalostní kapitál p�edstavuje 
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celkov� d�ležitou konkuren�ní výhodu. Znalosti ovliv�ují zvyšování dynamiky trhu, ale 

sou�asn� bohužel snižují i významn� vlastní „životnost“. 

 Cílem znalostního managementu (Knowledge Management – KM) je vytvo�ení 

u�ícího se systému, který je integrován do informa�ního a logistického systému 

podniku, monitorujícího toky dat a informací a následn� zlepšujícího rozhodování a 

�ízení v podniku. Z teoretického pohledu se jedná o porozum�ní, jak lze technologii 

dolování dat (data mining) použít pro více než pouhou predikci a modelování formou 

integrovaného systému, který musí p�ijímat �astá autonomní rozhodnutí na základ�

strukturovaných i nestrukturovaných dat. Z pohledu praxe má úsp�šná aplikace KM 

podniku zajistit dostupnost takových znalostí, které jsou obsažené v informa�ním 

systému a to nejen pro ú�ely v rozsahu standardních ERP systém�. 

 Znalostní management p�edstavuje transparentní informa�ní logistiku podniku. 

Jeho základem jsou datové sklady (data warehouse), nástroje BI (Business Intelligence) 

a podnikový informa�ní portál. Dalšími p�edpoklady jsou, vedle zmín�ného 

informa�ního toku, p�edevším workflow management, groupware a také správa 

informací spo�ívající ve správ� dokument� a správné archivaci. 

 Znalostní management, respektive jeho nástroje ve form� vyhledávacích agent�, 

pracují obecn� jak nad strukturovanými, tak nestrukturovanými informacemi. Tímto 

zp�sobem lze zabezpe�it, aby veškeré d�ležité informace byly voln� p�ístupné. Na 

druhé stran� je p�i budování znalostních databází �asto cílem, že uživatel nedostává 

všechny informace z d�vodu zefektivn�ní práce p�i nadm�rném množství informací. 

 Základem znalostního managementu jsou nadefinované procesy, jejichž popis 

slouží velmi dynamicky ke všem zm�nám a rovn�ž k zachycení všech souvisejících 

dokument� v�etn� pot�ebných datových a informa�ních zdroj�. V sou�asnosti je velká 

pozornost v�nována integraci a automatickému získávání dat pro KM z podnikového 

informa�ního systému a dále s rozší�ením na celý dodavatelský �et�zec. 

  

4.2.2 Funkce systém� ERP 

Sou�asné systémy ERP p�edstavují velmi rozsáhlé programové produkty, které 

v sob� integrují všechny d�ležité podnikové �innosti zajiš�ující zejména: 

• dlouhodobé, st�edn�dobé i krátkodobé plánování zdroj�, 

• �ízení realizace zakázek z hlediska dodržení termín�, 
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• plánování a sledování náklad� výroby, 

• zapracování výsledk� všech aktivit do finan�ního ú�etnictví. 

 Hlavní funk�ní oblasti ERP jsou zejména: 

• logistika – ERP zahrnuje celou podnikovou logistiku, tj. nákup, skladování, výrobu a 

prodej (distribuci), 

• finance. 

 U komplexních systém� ERP se lze setkat ješt� s t�etí oblastí - �ízení lidských 

zdroj�. 

 Toto základní �len�ní se projevuje i ve struktu�e jednotlivých hlavních modul�

ERP a je natolik obecné, že p�i porovnávání dokumentace r�zných ERP se jejich popisy 

s ohledem na nabízenou funk�nost do zna�né míry podobají. Rozdíly lze nalézt 

nap�íklad v po�tu a uspo�ádání modul� a p�edevším v zam��ení konkrétního ERP na 

ur�itou aplika�ní oblast a ur�ité typy proces�.  

4.2.2.1 Logistika 

 Zejména u výrobních a distribu�ních podnik� je rozhodující schopnost ERP 

podporovat procesy podnikové logistiky. Jedná se o cyklus, který zahrnuje obvykle 

zpracování následujících úloh: 

• p�ijetí obchodního p�ípadu, 

• vytvo�ení objednávky, její obsahovou, termínovou a cenovou specifikaci, 

• plánování pot�ebných materiálových požadavk�, v�etn� zpracování návrh� na 

nákupy a kooperace, 

• objednání a nákup zboží a služeb od dodavatel�, 

• zajišt�ní úloh skladového hospodá�ství, 

• plánování výrobních i p�edvýrobních kapacit, 

• �ízení realizace výrobní zakázky, v�etn� sb�ru zp�tnovazebních dat z výroby, 

• expedici hotových výrobk�, 

• archivaci zakázek a dalších souvisejících dat. 
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4.2.2.2 Finance podniku 

 Zpracování finan�ních úloh p�edstavuje druhou klí�ovou funk�ní oblast ERP. 

Vedle skupiny ERP �ešení, která vznikla evolu�ním vývojem z oblasti �ízení výroby a 

podnikové logistiky existuje na trhu druhá skupina softwarových produkt� ERP, které 

mají sv�j p�vod  práv� v ú�etnictví a v podpo�e podnikových financí. 

 Základem finan�ního ú�etnictví je vedení všech finan�ních operací podniku, 

které zahrnují vedení hlavní ú�etní knihy, saldokonta dodavatel� a odb�ratel�, správu 

investi�ního majetku a finan�ní konsolidaci. Celkový rozsah této funk�nosti ERP 

obvykle zahrnuje: 

• finan�ní ú�etnictví, 

• nákladové ú�etnictví, 

• controlling, 

• zpracování mezd, 

• pokladnu a kontakt na banku, 

• investi�ní majetek. 

  

 Vedle ú�etnictví, jak finan�ního, tak nákladového, které si stanovuje podnik sám 

a které ur�uje náklady na zakázku �i výrobek v pr�b�hu realizace (a tvo�í základ pro 

stanovení ceny), lze do této oblasti za�adit i aplikace podporující controllingové �innosti 

v podniku. Nedílnou sou�ástí finan�ních aplikací se stala i integrace a harmonizace ve 

vztahu k legislativ� EU a zavád�ní m�nové jednotky euro. 

4.2.2.3 Personalistika 

 Krom� výše uvedených dvou hlavních funk�ních oblastí obsahuje ERP �asto i 

t�etí dopl�ující oblast, a to personalistiku (�ízení lidských zdroj�). Jedná se o zpracování 

informací použitelných pro získání, optimální plánování a využívání pracovník�. Její 

funk�nost m�že zahrnovat p�edpov�di budoucích požadavk� na množství a kvalifikaci 

pracovník�, identifikaci profilu zam�stnance, analýzu práce a podporu hledání a 

p�ijímání nových pracovník�

 Základ této oblasti systému p�edstavuje správa kmenových dat o zam�stnancích 

a plánování personálního rozvoje, v�etn� správy uchaze��. Systém podporuje 
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zpracování a následné vyhodnocení mezd. Ke standard�m za�íná pat�it podpora 

zpracování služebních cest. 

 Systémy tohoto typu slouží k vytvá�ení plán� kvalifikací a k plánování 

personálních náklad�, nap�íklad ro�ního výhledu mezd formou extrapolace. Obsaženy 

mohou být plány akcí a jejich vyhodnocení, plány vzd�lávání a kariéry, funkce 

�asového managementu, plánování pracovní doby a nasazení personálu, zpracování 

mezd a docházky. 

 Specifikem této oblasti je skute�nost, že vyžaduje p�ísn� definovaný p�ístup 

k d�v�rným personálním informacím, které musí být v podniku dlouhodob�

uchovávány, p�i�emž doba archivace m�že dosahovat až desítky let, nap�íklad z d�vod�

poskytnutí informací o odpracovaných letech pro stanovení výše d�chodu. 

4.2.3 Data ERP systém�

P�ipravenost dat a jejich napln�ní do ERP významn� ovliv�uje rychlost a kvalitu 

jejich implementace a následné efektivní využívání. Vedle nákupu pot�ebného HW a 

SW, proškolení a celkové p�ipravenosti uživatel� jsou data t�etím základním pilí�em pro 

úsp�šné zavedení a využívání systém� ERP. Data p�evád�ná ze stávajícího systému 

mají velký vliv na zp�sob provedení p�echodu k novému systému ERP i na výsledky, 

který nový systém bude poskytovat. 

Data používaná uvnit� ERP systém� lze rozd�lit do p�ti skupin: 

a) �íselníky: 

• položek, pracoviš�, skladových míst, nákladových st�edisek, kont, referent�, 

dodavatel�, zákazník�, 

b) kmenová data s údaji o: 

• výrobku – položky, kusovníky, 

• zp�sobu realizace výrobku – technologické postupy, 

• výrobní základn� – strojích a dalších pracovištích, 

• dodavatelích materiálu, 

• zákaznících. 

c) zakázková data s údaji o: 
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• zakázce pro konkrétního zákazníka s požadovanými termíny, množstvím, strukturou 

a provedením výrobku, 

d) archivní data: 

• údaje k již realizovaným zakázkám, 

e) parametry: 

• hodnoty pro nastavení optimálního fungování systému ERP a jeho jednotlivých 

modul� v konkrétních podmínkách (nap�íklad provád�ní r�zných výpo�t�, 

zobrazování, tisk� apod.). 

4.2.4 Technologie ERP systém�

V souvislosti s technologiemi ERP systém� je t�eba na prvním míst� zmínit 

internet. Internet rozvíjí v rámci ERP prostor pro podporu komunikace, e-businessu a 

optimalizace plánování. Použitá internetu rovn�ž nabývá na významu díky stále 

�ast�jšímu využití p�ístup� outsourcingu a Software as a Service (software jako služba), 

které ze své podstaty internet vyžadují. 

4.2.4.1 Opera�ní systémy 

 Podle pr�zkumu z roku 2004 byly nejpoužívan�jšími platformami v rámci ERP 

systémy Windows a UNIX [10]. Od d�íve dominantního systému Windows NT bylo od 

roku 2002 postupn� opoušt�no a v sou�asné dob� jsou nej�ast�ji používány systémy 

Windows XP a Windows Vista, p�ípadn� Windows 2000. Velmi populární systém 

UNIX pak postupn� ustupuje do pozadí a je nahrazován systémem Linux.

4.2.4.2 Databázová prost�edí 

 Z hlediska databázových prost�edí jsou dnes nej�ast�ji aplikace portovány na 

Oracle a na MS SQL. Rapidn� na vzestupu je nyní technologie XML. Koncem 20. 

století byl velmi populární Informix, p�ípadn� Foxpro, tato databázová prost�edí se však 

již dnes tak�ka v�bec nepoužívají.  
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4.3 ANALÝZA PROJEKTU ERP SYSTÉMU V PODNIKU 

 Zm�ny v oblasti podnikových IS jsou realizovány formou projekt�. Projekt je 

obvykle definován jako neopakující se, jednou realizované napln�ní finan�ních a 

technických cíl�. Projekt má stanoven termín zahájení a ukon�ení, strategii postupu 

dosažení cíle a p�i�azené finan�ní a další zdroje. Ty jsou organizovány ú�elovým 

zp�sobem v rámci díl�ích etap a fází projektu. 

 Mezi hlavní problémy projekt� pat�í: 

• opož	ování a nedodržování dohodnutých termín�, 

• nedodržování deklarované kvality, 

• �asté p�ekra�ování plánovaných náklad�. 

 Projekt zm�ny informa�ního systému v podniku je obvykle realizován formou 

nákupu a následné implementace vybrané ERP aplikace, p�ípadn� je dopln�n o 

organiza�ní projekty, kam lze za�adit projekty BPR (Business Process Reengineering –

p�epracování podnikových proces�) nebo projekty CPI (Continuous Process 

Improvement – pr�b�žné zlepšování proces�). 

 Pro projekty z oblasti IS/IT je typické, že: 

• zasahují do strategie podniku �i celých aliancí, 

• p�inášejí do podniku výrazný inova�ní potenciál s velmi krátkým inova�ním cyklem 

zm�n, 

• postihují celou organizaci podniku, 

• formují nové výrobky a služby, nové kanály pro �ízení vztah� se zákazníky �i 

s dodavateli, 

• jsou závislé na p�edcházejících zkušenostech uživatel� a konzultant�, 

• velmi �asto probíhají sou�asn� s dalšími projekty v podniku (nap�. inovace 

výrobních technologií). 

 Projekty IS/IT mají krom� viditelné hmotné stránky (nap�. instalovaný hardware 

nebo po�íta�ová sí�) i velmi silnou nehmotnou stránku. Ta spo�ívá v napln�ní dané 

podnikové softwarové aplikace p�íslušnými daty, ve vytvo�ení pot�ebných �íselník�, 

v nastavení d�ležitých parametr�, školení uživatel� a p�ípadné úprav� organizací. 

 Projekty IS/IT mají díky zasahování do zm�n v podnikové kultu�e proto �adu 

specifických problém� v rovin� sociáln�psychologické ovlivn�né zejména opatrným 
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vztahem lidí v��i zm�n�. D�ležitou roli p�itom sehrávají nejen znalosti, ale postoje a 

celková motivace uživatel� v podniku, v�etn� jejich informovanosti o možných 

d�sledcích. 

4.3.1 Hlavní podmínky úsp�chu a rizika projektu IS 

Pro úsp�šné zvládnutí projektu IS v podniku je na stran� uživatele d�ležitá 

existence: 

• dostate�ných speciálních znalostí, 

• dostatek �asu pro spln�ní náro�ných povinností spojených s projektem (vedle 

každodenních vlastních povinností), 

• schopnost a ochota zm�nit myšlení a zp�soby práce. 

 O úsp�šnosti projektu IS rozhoduje nejen kvalita vlastního SW produktu, ale 

rovn�ž schopnosti konzultant� dodávající firmy a podmínky vytvo�ené na stran�

uživatele v podniku. Jedná se o podporu na všech úrovních �ízení, od podnikového 

managementu, p�es projektovou skupinu, která má na starosti vlastní zavedení, až po 

jednotlivé koncové uživatele. Nezbytná je podpora vlastník� podniku. Vhodné 

nastavení o�ekávání u všech klí�ových skupin v podniku je pro projekt IS nezbytné. 

 N�které z hlavních p�í�in neúsp�chu projekt� IS: 

• Nedostate�ná pozornost zavád�ní nového IS ze strany majitel� podniku a pracovník�

vrcholového managementu, což se odráží v p�íprav� a pr�b�hu projektu IS, kdy 

nejsou jasn� definovány o�ekávané cíle, zajišt�ní projektu se pln� deleguje a chybí 

podrobné seznámení se specifiky projektu IS. V d�sledku bývá p�ece�ována 

rychlost, s jakou lze ze systému získat vhodné výsledky a bývá podce�ován �as 

nutný k p�íprav� systému, tj. k jeho napln�ní novými daty nebo jejich konverzí 

z p�vodní databáze, �i n�kolika odlišných lokálních databází. 

• Nedostate�né vyškolení a p�íprava všech uživatel� systému, kte�í budou muset 

zm�nit �i upravit svoje dosavadní zvyklosti, eventueln� za�ít v�bec poprvé pracovat 

s IT v podob� zadávání a získávání dat prost�ednictvím terminálu. 

• P�ece�ování významu výsledk� poskytovaných systémem ERP uživateli, 

nepochopení nasazení IS jakožto zdroje doporu�ení získaných za ur�itých podmínek 

a p�edpoklad�, která slouží jako podpora p�ijímaných rozhodnutí. 
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• Nedostate�ná krátkodobá i dlouhodobá motivace pracovník� pracujících na projektu 

IS, nedostate�né zodpov�zení otázek, jakou pozici budou �lenové projektového 

týmu, v�etn� jeho vedoucího, zastávat po ukon�ení projektu. 

 Krom� výše uvedených p�í�in m�že neúsp�ch zp�sobit také: 

• Nasazení pro podnik nevhodné nebo špatné aplikace, �emuž by se m�lo p�edejít 

kvalitním výb�rem. 

• Volba nesprávného dodavatele. 

 Prevenci zejména p�ed dv�ma posledními chybami je v�nován v�tší prostor v 

kapitole 5, která obsahuje podrobný rozbor optimáln� provedeného projektu výb�ru a 

implementace podnikového informa�ního systému. Pro ú�ely této analýzy uvedu 

stru�ný popis procesu výb�ru IS rozd�lený do t�í etap. 

4.3.2 Analýza pot�eb podniku 

Zavedení systému ERP p�edstavuje zpravidla velmi hluboký zásah do zažitých 

struktur podniku. Projekty ERP se obvykle realizují na základ� záv�r� a doporu�ení 

obsažených v informa�ní strategii, kterou schvaluje vedení firmy. Zásadní iniciativa a 

vedení t�chto projekt� m�že být v rukou lidí, kte�í bývají ozna�ování jako CIO (Chief 

Information Officer). Zavád�ní této funkce je stále �ast�jší a symbolizuje posun 

v chápání role podnikové informatiky ne jako servisního a podp�rného útvaru, ale jako 

útvaru, který má v p�ípad� zastoupení CIO ve vedení spole�nosti co �íci do 

strategických zám�r� a plánování firmy na úrovni jejího nejvyššího managementu. 

Zám�r zavést ERP systém musí vycházet z jasného rozhodnutí vedení podniku, 

které je v souladu s tzv. business strategií, p�i�emž vlastní postup zavedení ERP 

systému m�že probíhat ve t�ech základních etapách (obr. 4.1 [1]). 
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Obr. 4.1 Etapy zavedení ERP systému v podniku 

První etapa je klí�ová, jelikož je nutné v ní na základ� analýzy stávajícího stavu 

v podniku vytvo�it studii popisující všechny �asto i protich�dné vlivy tak, aby bylo 

možné zodpov�dn� rozhodnout, nakolik je zám�r zavést v podniku ERP uskute�nitelný, 

zda se p�itom vy�eší klí�ové problémy podniku a zda uvažované �ešení p�inese žádoucí 

finan�ní efekt. 

V rámci této první etapy mohou být aplikovány techniky typu SWOT analýzy, 

která pomáhá identifikovat slabé a silné stránky sou�asné situace a up�es�uje možné 

p�íležitosti a hrozby. S výhodou lze použít techniku CRT (Current Reality Tree) 

z metody TOC, p�i které se kauzáln� propojí hlavní problémy v podniku a následn� se 

pozornost up�e na �ešení klí�ového problému v podniku, který je �ešitelný pomocí IS, 

respektive ERP. Sou�ástí t�chto prací by m�lo být stanovení, p�ípadn� up�esn�ní 

p�edpokládané finan�ní �ástky ur�ené na tento projekt. 

V rámci etapy analýzy v podniku by m�ly být zjišt�ny �i ov��eny informace o: 

• zám�rech vlastník�, 

• strategických cílech podniku, 

• programu výrobk� a služeb a jejich potenciálu na trhu, 

Hledání vhodného 

ERP v nabídce trhu

Studie a rozhodnutí, 

zda zavést ERP 

Implementace 

vhodného ERP 

Užívání vybraného ERP

Zám�r zavést ERP

Rozhodnutí 

Výb�r 

Zavedení 
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• vztazích a form� komunikace se zákazníky, s dodavateli a s obchodními partnery, 

• stavu informa�ních tok� v podniku a o používaných dokladech, 

• sou�asném stavu využívání IS/IT (používaný hardware a software, oblast jejich 

nasazení, technické parametry, jeho dodavatelé, rozsah a kvalita uložených dat, 

využívané aplika�ní programy a zám�ry je využívat i nadále, smluvní podmínky 

využívání), 

• stavu proces� v podniku (nap�. uspo�ádání jednotlivých podnikových útvar� a jejich 

úlohy p�i pln�ní obchodní objednávky zákazníka), 

• potenciálu personálu v podniku (v�etn� zkušeností pracovník� s informa�ními a 

komunika�ními technologiemi, systémy ERP apod.), 

• finan�ních prioritách podniku podporujících zlepšení stávající situace. 

Technika Lidé �ízení 

- zmapování sou�asného 

stavu využití IT a rozsah 

sou�asného IS 

- zmapování zkušeností lidí 

s využíváním IT a stávajících 

úloh IS 

- ujasn�ní podnikové a informa�ní 

strategie podniku 

- analýza organizace podniku, 

informa�ních a materiálových tok�

- analýza situace v podnikových 

procesech 

- zvážení finan�ních možností 

- návrh základních požadavk�

na technické zabezpe�ení 

ERP 

- návrh použitelnosti úloh 

stávajícího IS 

- ujasn�ní rozsahu 

pot�ebného zaškolení 

uživatel� ERP 

- vytipování pracovník� pro 

zavád�ní systému ERP, v�etn�

vedoucího projektu 

- návrh požadavk� na výb�r ERP 

�ešení 

- specifikace hlavních o�ekávání 

od zavedení nového systému, 

ur�ení metrik pro ov��ení 

dosažení požadovaného cílového 

stavu 

Tabulka 4.2 Hlavní �innosti b�hem analýzy podniku [1] 

 Nezávislé a co nejobjektivn�jší poznání vlastních pot�eb a uv�dom�ní si 

vlastních možností v podniku je pro další zavád�ní ERP velmi d�ležité. N�kdy je 

výhodné, pokud budoucí uživatel ERP spolupracuje s poradenskou firmou. Práv� v této 
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etap� se totiž významn� rozhoduje o budoucím efektivním fungování IS v podniku. 

Poradenská firma m�že pomoci provedením informa�ního auditu a dále p�i sestavování 

celkové informa�ní strategie podniku nebo p�i formulaci zadání pro následný výb�r 

vhodného �ešení ERP. Problematika výb�ru vhodného ERP systému je podrobn�

rozebrána v kapitole 5, v následujících kapitolách uvádím stru�ný p�ehled �inností 

b�hem výb�ru ERP �ešení a soubor kritérií pro výb�r. 

4.3.3  Výb�r vhodného ERP systému a jeho dodavatele 

Druhá etapa vychází z rozhodnutí, že se v podniku systém ERP bude zavád�t, 

bude proveden nákup nového ERP systému. Tato možnost nabývá na aktuálnosti i 

z toho d�vodu, že v sou�asné dob� svoji životnost ukon�uje �ada ERP �ešení uvedených 

do provozu v první polovin� devadesátých let a za�íná tak ur�itá „druhá vlna“ ERP. 

Tato druhá etapa zahrnuje výb�r vhodného ERP systému a jeho dodavatele. Je 

p�ínosné v�novat zvýšenou pozornost p�edevším provedení co nejobjektivn�jšího 

srovnání na trhu dostupných ERP �ešení s ohledem na pot�eby podniku a finan�ní 

možnosti stanovené v rámci první etapy. 

Technika Lidé �ízení 

- otestování systém� ERP 

zkušebními daty na vlastní 

technice nebo dodavatelské 

firmy 

- návšt�vy dodavatel� ERP 

�ešení 

- návšt�vy referen�ních 

instalací ERP �ešení 

- vytvo�ení skupiny pro výb�r 

a hodnocení ERP systém�

- zajišt�ní provedení hrubého 

a následn� jemného výb�ru 

systém� ERP 

- vyhodnocení výsledk� dle 

zvolených kritérií 

- zpracování hodnocení 

posuzovaných ERP systém�

za sledovanou oblast 

- doporu�ení k nákupu 

vybraného ERP systému 

- p�íprava smlouvy 

s dodavatelem vybraného 

ERP systému 

Tabulka 4.3 Hlavní �innosti b�hem výb�ru vhodného ERP systému 

Co se tý�e dostupných informací o vhodných ERP systémech, je sou�asná 

situace podstatn� více p�ehledná, než tomu bylo nap�íklad na po�átku devadesátých let. 

Pro vlastní výb�r bývá ve st�edních a v�tších podnicích v�tšinou dostatek odborník�, 
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kte�í mohou p�íslušný výb�r zodpov�dn� provést. Pomoci samoz�ejm� mohou i externí 

specialisté, a to zejména u menších firem, p�i�emž nelze zapomínat, že tato poradenská 

�innost je vždy úzce spjata se zpracováním strategických podnikových informací. Je 

proto dobré ji vhodn� smluvn� ošet�it. 

4.3.3.1 Hrubý výb�r ERP �ešení 

 V tomto prvním kroku je možné dodavatele ERP systém� obeslat poptávkovým 

dopisem nebo cílen� vypracovaným formulá�em a provést tak první shromážd�ní 

informací pro rozhodnutí, které systémy vybrat do užšího výb�ru. Kritérií pro 

ohodnocení získaných podklad� nemusí být mnoho, ale musí být pro podnik významná. 

Mohou to být nap�íklad tato kritéria: 

• shodnost zam��ení funk�nosti ERP systému s pot�ebami podniku, 

• po�et a typ referencí daného ERP systému, 

• orientace dodavatele ERP systému na podobnou velikost podnik� a typ výroby, 

• tuzemské zastoupení dodavatele ERP systému, 

• znalost a zkušenosti dodavatele ERP systému, po�et zam�stnanc� a jejich 

disponibilita, 

• celková velikost dodavatelské firmy, portfolio služeb, 

• preference ur�ité hardwarové a softwarové platformy, 

• možnost garance jednoho dodavatele – systémového integrátora. 

  

 V rámci tohoto hrubého výb�ru hraje d�ležitou roli i cena. Nem�la by se však 

stát jediným hodnotícím kritériem, nebo� pln� neodráží vhodnost ERP systému pro 

ur�ité provozní podmínky. 

4.3.3.2 Jemný výb�r ERP �ešení 

 Výsledkem hrubého výb�ru je skupina 4 až 6 systém� ERP. Takto vy�len�né 

systémy lze podrobn�ji prozkoumat a ohodnotit i velmi složitým systémem 

podrobn�jších kritérií. Vybraná kritéria, spolu s vhodnou metodikou, mohou zárove�

sloužit jako podpora pro kvalitn�jší a objektivn�jší rozhodnutí. 

 V zahrani�í jsou ERP systémy �asto hodnoceny a porovnávány podle funk�ních 

kritérií. Lze se setkat s p�ístupy, které obsahují mnoho desítek kritérií, ale takový 
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p�ístup, by� d�kladn� propracovaný, m�že být ve svém užití zna�n� nep�ehledný. 

Teoreticky je sice možné vytvá�et velmi složité hodnotící systémy, ale nakonec je pro 

p�ehlednost a schopnost posouzení obsáhlé problematiky vhodné, pokud se uživatel 

pohybuje pouze v p�ehledném množství t�ídících skupin a rozlišovacích úrovní. 

Obvykle se doporu�uje 5 až 8 skupin kritérií, které m�že hodnotitel ocenit a vzájemn�

rozlišit. 

 Kritéria výb�ru musí respektovat i tuzemská specifika ve vztahu k používanému 

technickému a programovému vybavení a další zvláštnosti národního prost�edí, v�etn�

legislativy. Opomenout nelze ani lokální specifika r�zných výrobních organizací ve 

zvyklostech nap�íklad v �íslování zakázek, t�íd�ní sou�ástí, ozna�ování stroj�. 

 Jedno z možných rozd�lení kritérií do skupin je uvedeno v následující tabulce 

[1]: 

Dodavatel ERP systém Uživatel 

Dodavatel Charakteristika 

dodavatele 

Obchodní 

charakteristika ERP 

systému 

Image dodavatele 

ERP systém Vn�jší integrita Technická a funk�ní 

charakteristika ERP 

systému 

Uživatelská p�íjemnost 

ERP systému 

Uživatel Zp�sob dodání ERP 

systému 

Instalace ERP systému Charakteristika 

uživatele 

Tabulka 4.4 Základní skupiny kritérií pro hodnocení ERP systém�

•  Charakteristika dodavatele – zahrnuje velikost firmy danou po�tem jejích 

zam�stnanc�, postavením na trhu domovské zem�, p�sobišt�m firmy a jejím 

zastoupením na území našeho státu. Dále sem pat�í historie firmy, v�etn� oblastí, ve 

kterých firma své �ešení realizovala, sou�asný stav firmy p�edstavovaný jejím 

obratem a budoucí vývoj dodavatele související s jeho výdaji do vývoje a vazbami na 

jiné HW a SW firmy. 

• Obchodní charakteristika ERP systému – zahrnuje nap�íklad po�et instalací ERP 

systému, oblast a rozsah realizovaných ERP systém�, datum provedené instalace, 

po�adí aktuální verze ERP systému a datum jejího uvedení na trh. 



   

44

• Image dodavatele – charakterizuje úrove� provedených instalací, schopnost 

p�izp�sobit se požadavk�m uživatele, nabízený servis, dodržování termín� a dohod u 

referen�ních instalací. 

• Vn�jší integrita produktu (ve smyslu extended ERP) - je daná vazbami na systémy 

p�ípravy výrobku (CAD, PDM apod.), na systémy �ízení vztah� se zákazníky 

(CRM), systémy pro �ízení dodavatelského �et�zce (SCM), systémy pokro�ilého 

plánování (APS), manažerské informa�ní systémy (MIS), sb�r provozních dat 

(�te�ky �árových kód�, integrace s mobilními za�ízeními apod.). 

• Technická a funk�ní charakteristika ERP systému – je ur�ena po�tem a druhem 

funk�ních modul�, modularitou systému, použitým hardwarem a opera�ním 

systémem, použitým databázovým systémem, otev�eností systému. 

• Uživatelská p�íjemnost ERP systému – charakterizuje nap�. ergonomie �ešení 

obsluhy ERP systému, možnost p�izp�sobení požadavk�m uživatele, respektování 

národního a podnikového prost�edí, schopnost propojení, snadnost datových p�esun�. 

• Zp�sob dodání ERP systému – zahrnuje zejména cenu, platební a dodací podmínky, 

zp�sob provedení školení, servis, podmínky pro update apod. 

• Instalace ERP systému – kategorie, která se týká vlastní instalace ERP produktu, 

zp�sob jejího provedení, integrity systému ERP na další podnikové aplikace, rozsah 

p�izp�sobení ERP systému (formulá�e, p�evod dat apod.), existence zákaznicky 

p�izp�sobené dokumentace. 

 Poslední kategorie  - charakteristika uživatele, není p�ímo kritériem, ale zahrnuje 

informace o podniku získané v rámci první etapy analýz a je nutným p�edpokladem 

efektivního provedení krok� v rámci druhé etapy. 

4.3.4 Vlastní implementace vybraného ERP systému 

Druhá etapa kon�í výb�rem konkrétního ERP �ešení a podepsáním smlouvy 

s dodávající firmou. Pro n�které dodavatele je typické, že p�ed uzav�ením smlouvy 

zpracovávají nabídku na základ� úvodní studie, která z jejich pohledu detailn� mapuje 

situaci v podniku a vychází z potenciálu možností jimi dodávaného ERP �ešení pro dané 

konkrétní podmínky. 
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Po podepsání smlouvy je realizován nákup vybraného ERP systému a jsou 

zahájeny vlastní implementa�ní práce dodavatele. Až na výjimky jsou v sou�asné dob�

všechny nabízené produkty ERP zákazníkovi implementovány díky vlastní metodologii 

dodavatele. Ve srovnání s minulými roky nar�stá v rámci implementace ERP i podpora 

optimalizace podnikových proces� a využívání znalostí uložených do referen�ních 

model�. Pro implementaci je rovn�ž d�ležitá doba jejího trvání, protože umož�uje 

stanovit termín, kdy za�ne ERP systém sloužit podniku a jeho zákazník�m. Její délka se 

v posledních letech zkracuje. Dodavatelské firmy si uv�domují cenu, kterou podniky 

platí za implementaci ERP systému a snaží se její celkovou dobu zkrátit a umožnit tak 

podniku d�ív�jší zahájení návratnosti systému. 

Hlavní etapy implementace ERP systému v podniku jsou znázorn�ny na 

následujícím obrázku [1]: 

Obr. 4.2 Hlavní etapy implementace ERP systému 

Etapa vlastní implementace má t�i fáze a v podniku probíhá pod vedením 

dodavatelské firmy. 

V rámci první fáze jsou v�tšinou provád�ny tyto �innosti: 

• Analýza požadavk� a návrh koncepce �ešení, kterou na základ� sb�ru požadavk�

provádí dodavatel ERP �ešení, p�i�emž je tento krok �asto realizován p�ed 
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podepsáním smlouvy v rámci úvodní studie. Tato studie je následn� odsouhlasena 

ob�ma stranami a vytvá�í základ a rámce vlastní implementace; 

• stanovení pravidel organizace a komunikace v rámci projektového týmu, dodavatele 

a uživatele, v�etn� naplánování sch�zek tzv. dohlížecího výboru implementace, kde 

jsou zastoupení �lenové vedení podniku a dodávající firmy; 

• instalace ERP systému, v�etn� eventuální dodávky pot�ebného HW a základního 

SW; 

• zaškolení osob – obvykle se speciálním zam��ením na:  

• p�ehledové školení pro manažery podniku. 

• školení �len� projektového týmu, kte�í mají komplexn� na starosti 

implementaci v podniku, 

• školení koncových uživatel�, 

• školení IT specialist�, kte�í budou mít systém ERP v podniku na starosti, 

z hlediska jeho provozu a údržby. 

• stanovení a nastavení p�ístupových práv uživatel�; 

• stanovení organizace toku dat, odpov�dnost za jejich tvorbu, údržbu a zpracování; 

• specifikace a nastavení d�ležitých parametr� ERP systému, pomocí nichž se celý 

ERP systém zákaznicky p�izp�sobuje konkrétním podmínkám podniku; 

• analýza podnikových proces� a jejich korelace s procesy v referen�ních modelech; 

• ur�ení formulá��, pomocí nichž bude se systémem komunikováno a které budou jako 

výstupní podklady využívány v rámci podniku i p�i komunikaci s dodavateli a 

zejména zákazníky; 

• stanovení zp�sobu p�evedení stávajícího zp�sobu zpracování, sou�asného �ešení ERP 

na nový, p�i�emž m�že jít o jednorázové p�eklopení nebo o paralelní chod obou 

systém� po ur�itou dobu. 

 Ve druhé fázi jde zejména o: 

• dokonalé objasn�ní a zdokumentování všech provád�ných pracovních pr�b�hu, 

• napln�ní d�ležitých �íselník� (nap�. kódy daní, pracoviš�, nastavení ú�etní osnovy 

apod.), 

• p�ípravu dat, která budou uložena do databáze ERP p�ed jeho spušt�ním, 
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• realizaci datových rozhraní pro p�evod dat (položky, výrobky, dodavatelé, zákazníci 

apod.) do ERP systému, 

• realizaci integrace ERP systému s ostatními aplikacemi v podniku. 

V záv�re�né fázi pak navazuje: 

• postupné nasazování a rozb�hnutí jednotlivých modul�, 

• vytvo�ení nebo up�esn�ní uživatelské dokumentace, 

• up�esn�ní a p�esné nastavení pracovních parametr� k dosažení bezporuchového 

chodu, 

• otestování všech požadovaných funkcí a zpracování protokolu o výsledcích tohoto 

testu. 

  

 Výsledným stavem t�etí etapy je zahájení provozu ERP systému a následné 

udržování jeho optimálního využívání, do kterého se promítají zm�ny plynoucí 

z m�nících se pot�eb podniku, zm�ny probíhající v okolí podniku a novinky, které 

dodavatel ERP systému zabudovává do svého produktu na základ� zm�n v legislativ�

nebo v d�sledku zkušenosti se systémem – tzv. best practices uživatel� shodného ERP 

�ešení. 

 I v této etap� platí pot�eba udržení požadované ochrany dat v��i dodavateli SW i 

v��i vlastním pracovník�m. Týká se to vhodn� p�id�lovaných p�ístupových práv, která 

zabezpe�í, aby nedocházelo k nežádoucímu nakládání s informacemi. 

4.3.5 Hlavní rysy integrace systému ERP do podniku p�i jeho zavád�ní 

 Sou�ástí implementace systému ERP je i jeho integrace se stávajícím IS. Dnes 

totiž již nelze p�edpokládat stav, p�i kterém ERP p�ichází do prost�edí, kde dosud 

neexistoval žádný podobný systém. Z hlediska zavád�ní je proto v takových p�ípadech 

nutné �ešit jejich vzájemnou technickou integraci, ale dále i zp�sob p�echodu z jednoho 

systému na druhý. Zvolený zp�sob je závislý na konkrétních podmínkách, ale vždy 

vzniká nutnost p�evodu dat, zm�ny používaných doklad� a úpravy sestav apod. 

 Tento p�echod na nový systém ERP m�že být jednorázový, ale také jen postupný 

– a to ješt� jen na ur�itých vybraných úlohách nebo na omezeném rozsahu dat. �ešením 
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m�že být i do�asný soub�žný provoz dvou velmi podobných ERP, nap�íklad p�i 

dlouhých pr�b�žných dobách výroby. 

 Podmínkou úsp�šného zavedení ERP systému do podniku není ale pouze 

zabezpe�ení všech technických p�edpoklad� integrace. V procesu implementace se 

integrují nejen systémy, ale i lidé se systémem a lidé mezi sebou. Lidé p�edstavují klí�

k úsp�šnému zavedení ERP systému. 

 Na integra�ní vazby v pr�b�hu implementace ERP systému je vhodné se dívat 

z pohledu budoucího uživatele. Ten stojí v centru ur�itého integra�ního kruhu, který je 

tvo�en �ty�mi základními subjekty (uživatel, systém ERP, dodávající a poradenská 

firma) a vzájemnými vazbami mezi nimi. 

 Podstatné know-how dalšího vývoje systému ERP je dnes mimo vlastní podnik. 

P�i zavád�ní ERP systému vzniká vzhledem k p�edpokládané životnosti ERP velmi 

silná a dlouhodobá vazba, po kterou bude udržován kontakt uživatele a dodavatele. 

Proto musí skýtat dodavatel záruku, že po celou tuto dobu bude stále aktivn� fungovat. 

Správný dodavatel by m�l mít k dispozici integrovanou �adu SW produkt�

lokalizovaných pro �eské prost�edí, m�l by být nezávislý na dodavateli HW a schopný 

dodat všechny služby související s dodávkou IS, tj. projek�ní a programátorské práce, 

školení a konzulta�ní služby, záru�ní a pozáru�ní servis na všechny komponenty. 

4.3.6 Cena ERP �ešení 

V pr�b�hu rozhodovacího procesu p�ed nákupem ERP systému hraje pro 

podniky velkou roli cena jednotlivých �ešení. V rámci úvah o cen� se dnes také �asto 

zohled�ují možnosti outsourcingu a služeb ASP. Údaje o cen� je obtížné získávat, 

protože v jednotlivém obchodním p�ípad� záleží stanovení výše ceny a zp�sobu placení 

obvykle na podmínkách  stanovených pro konkrétního zájemce o nový ERP produkt. 

 Z hlediska ceny lze hovo�it o tzv. velkých systémech, jejichž cena m�že 

dosahovat až desítky milion� korun, dále o st�edních systémech, jejichž cena se 

pohybuje v milionech korun a o menších systémech, jejichž cena se pohybuje �ádov� ve 

statisících korun. Cena za další údržbu je u v�tšiny dodavatel� ur�ována jako 

procentuální hodnota z prodejní ceny. Každoro�ní platba za údržbu se pohybuje 

v rozmezí mezi 10 a 15 % celkové ceny produktu. 
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Pr�zkumy ERP trhu ukazují, že se snižuje cena za licenci produktu. Ta se p�i 

nasazení ve st�ední firm� se zhruba 50 uživateli pohybuje nej�ast�ji od hladiny cca 100 

tisíc korun po 1 až 3 miliony korun. Cenové pásmo implementa�ních služeb u �eských 

produkt� dosahuje hranice 2 milion� korun. U zahrani�ních systém� se p�evážn�

pohybuje v pásmu 4 až 6 milion� korun. 

U jednotlivých dodavatel� se lze setkat s r�zným zp�sobem prodeje 

uživatelských licencí. Nap�íklad firma SAP uvádí pro výpo�et ceny za ukazatel tzv. roli, 

kterou  uživatel zastává p�i práci s ERP systémem podniku. 

4.4 HODNOCENÍ IS JAKO IMPULS KE ZM�N� IS 

Pot�eba inovace nebo nahrazení stávajícího IS v�tšinou p�ichází ve chvíli, kdy je 

z�ejmé, že IS již nep�ináší o�ekávaný užitek jednotlivým subjekt�m podniku [11]: 

• Majitel�m by IS m�l p�inášet trvalé zhodnocování majetku vloženého do podniku, 

• manažer�m by m�l IS umož�ovat úsp�šn� �ídit podnik ta, aby bylo dosahováno 

žádoucích výsledk� s minimem pot�eby zdroj�, 

• zam�stnanc�m by IS m�l nabídnou lepší pracovní prost�edí a v�tší sounáležitost 

s podnikem, 

• zákazník by m�l správné fungování IS pocítit tak, že bude produkt nebo službu dostávat 

s vyšší p�idanou hodnotou a za p�ijatelnou cenu. 

  

4.4.1  Hodnocení p�ímých a nep�ímých p�ínos� IS 

 Dalším zp�sobem zhodnocení IS je vyhodnocení p�ímých a nep�ímých p�ínos�

IS. P�ímé ekonomické p�ínosy mohou být následující: 

• úspora pracovních sil, 

• úspora materiálových a režijních náklad� v d�sledku rychlejších a p�esn�jších výpo�t�, 

• zkrácení pr�b�žných dob výroby v d�sledku rychlejšího a p�esn�jšího plánování a 

p�ímého �ízení výroby, 

• zvýšení objemu výroby, 

• zvýšení objemu zisku v d�sledku zvýšení výroby nebo snížením náklad�, 
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• úspora finan�ních náklad� v d�sledku p�esn�jšího, rychlejšího a komplexn�jšího 

sledování finan�ních tok�, 

• celkové zefektivn�ní chodu firmy. 

 Mezi nep�ímé p�ínosy lze za�adit: 

• Zvýšení podpory dosažení podnikových cíl�, 

• zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 

• zvýšení informovanosti �ídících pracovník�, 

• možnost vycházet vst�íc specifickým pot�ebám zákazník�. 

4.4.2 Finan�ní ukazatele hodnocení IS 

 K hodnocení podnikového informa�ního systému z hlediska financí lze použít 

n�který z klasických ukazatel� efektivnosti investic [15]: 

• Analýza náklad� a p�ínos�, 

• Doba návratnosti investice 

• Diskontovaný cash-flow 

• �istá sou�asná hodnota (NPV – Net Present Value) 

• Vnit�ní míra výnosnosti (IRR – Internal Rate of Return) 

• Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets) 

 Krom� uvedených ukazatel� se pro hodnocení IS používají tzv. nákladové 

ukazatele. 

4.4.2.1 Ukazatel TCO (Total cost of ownership) 

 Ukazatel TCO (Total Cost of Ownership, celkové náklady na vlastnictví), 

vyvinutý spole�ností Gartner group, slouží k vyjád�ení nejen po�izovacích náklad�, ale i 

všech následných výdaj� v rámci používání a údržby systému. Zahrnuty jsou náklady na 

školení uživatel� systému, náklady spojené s výpadky systému, náklady na zálohování 

dat, na p�ípadný další vývoj a testování, náklady na zajišt�ní kvality atd. 

4.4.2.2 Ukazatel TVO (Total Value of Owneship) 

 Ukazatel TVO se od TCO liší v tom, že bere v potaz výhody alternativních 

investic. Zatímco tedy ukazatel TCO preferuje investice s co nejnižšími náklady, TVO 
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uvažuje p�idanou hodnotu, kterou mohou dražší systémy mít. Výpo�et ukazatele TVO 

je následující: 

TCOTBOTVO −=    (1) 

kde TVO je Total Value of Ownership, tedy celková hodnota vlastnictví, TBO je Total 

Benefits of Ownership, tj. celkové p�ínosy vlastnictví a TCO je Total Cost of 

Ownership, t.j. celkové náklady vlastnictví. 

4.4.3 Hodnocení informa�ního systému metodou HOS 8 

Metoda HOS 8, vyvíjená na Podnikatelské fakult� VUT v Brn�, p�edstavuje 

ucelený pohled na informa�ní systém podniku. Systém je v rámci této metody 

vyhodnocen v osmi kategoriích: hardware, software, orgware, peopleware, dataware, 

customers, suppliers a management IS. Tyto oblasti lze definovat následovn� [2]: 

• Hardware (HW) – fyzické vybavení, jeho bezpe�nost, spolehlivost, vhodnost k použití 

s firemním softwarem, 

• Software (SW) – programové vybavení, jeho funkce, snadnost používání a ovládání, 

• Orgware (OW) – pravidla provozu IS, doporu�ené pracovní postupy, 

• Peopleware (PW) – vztah uživatel� k IS z hlediska rozvíjení jejich schopností, 

zvyšování jejich produktivity a podpory p�i používání IS, 

• Dataware (DW) – data uložení v IS, jejich bezpe�nost, dostupnost, zp�sob správy, 

• Customers (CU) – vztah IS k zákazník�m, zp�sob �ízení tohoto vztahu, 

• Suppliers (SU) – vztah IS k dodavatel�m, zp�sob �ízení tohoto vztahu, 

• Management IS (MA) – �ízení IS vzhledem k dané informa�ní strategii, d�slednost 

uplat�ování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatel� IS. 

 Stav každé z uvedených oblastí je identifikován na základ� odpov�dí na vhodn�

zvolené otázky ke každé oblasti. Jelikož pro �íselné hodnocení oblastí je t�eba odpov�di 

kvalitativního charakteru n�jakým zp�sobem kvantifikovat, byla zavedena následující 

stupnice, odpovídající jednotlivým možným odpov�dím: 
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Slovní odpov�� Ano Spíše ano �áste�n� Spíše ne Ne 

Hodnota 5 4 3 2 1 

  

P�ípadn� u otázek, kde odpov�	 Ne vypovídá o vysokém stavu v dané oblasti: 

  

Slovní odpov�� Ano Spíše ano �áste�n� Spíše ne Ne 

Hodnota 1 2 3 4 5 

Tabulka 5.1 – Slovní hodnocení oblastí a jejich ordinální hodnota 

 V této fázi je t�eba vhodn� definovat otázky pro jednotlivé oblasti. Jako vhodný 

po�et pro každou oblast se jeví 10 otázek. Po zodpov�zení otázek osobou ve firm�, 

zodpov�dnou za danou oblast, je pot�eba vyhodnotit odpov�di a ur�it stav IS v dané 

oblasti. 

 Stav oblasti se ur�í podle vzorce 2. 
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kde ui je stav oblasti i, uij je hodnota odpov�di v oblasti i na otázku j, MAXi je 

maximální hodnota odpov�di v dané oblasti i a MINi je minimální hodnota odpov�di v 

dané oblasti i. 

 Dále je t�eba ur�it souhrnný stav informa�ního systému. Ten je definován 

následovn�: 

)8,....,2,1min( uuuu =     (3) 

 kde u1,..,u8 jsou jednotlivé oblasti. 

 Aby bylo možné formulovat doporu�ení a záv�ry pro informa�ní systém, je t�eba 

souhrnný stav porovnat s významem informa�ního systému pro firmu. Ten m�že u 

metody HOS8 nabývat t�í hodnot, dle tabulky 5.2. V tabulce je také uvedeno, jaký je 

doporu�ený souhrnný stav IS vzhledem k významu IS pro firmu. 
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Hodnota Význam IS 
Doporu�ený stav 

IS 

-1 

IS není pro chod firmy d�ležitý, nep�ináší ani 

zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu 

pracnosti. Chod firmy bez n�j není ohrožen. 

2 

0 

Zkoumaný IS je pro chod firmy d�ležitý, jeho 

krátkodobý výpadek však výrazn� neovlivní chod 

firmy, zisk nebo spokojenost zákazník�. 

3 

1 

Zkoumaný informa�ní systém je pro chod firmy 

klí�ov� d�ležitý, jeho by� jen krátkodobý výpadek 

výrazn� ovlivní fungování firmy, zisk �i spokojenost 

zákazník�. 

4 

Tabulka 5.2 – Význam IS a doporu�ený stav systému pro daný význam 

 Dále je t�eba ur�it vyváženost systému. Za zcela vyvážený systém se považuje 

takový, kde všechny zkoumané oblasti vykazují stejné hodnoty stavu. S takovými 

systémy se tém�� v praxi nesetkáváme. Za vyvážený systém se považuje ten, který 

spl�uje tyto podmínky: 

Pro všechna ui platí: 1)( ≤− uu i     (4)  

A dále platí �
=

≤−

8

1

3)(
i

i uu      (5) 

Všechny ostatní systémy nespl�ující tyto podmínky jsou nevyvážené. 

 Pomocí metody HOS 8 lze tedy vyhodnotit informa�ní systém firmy s ohledem 

na jeho d�ležitost pro firmu a formulovat doporu�ení pro jeho další vývoj, p�ípadn� na 

základ� získaných výsledk� prohlásit, že daný systém již pro pot�eby podniku 

nevyhovuje a je t�eba investovat do nového. 

4.4.4 Audit informa�ního systému 

 Další možností, jak vyhodnotit stávající informa�ní systém a rozhodnout, zda 

pro pot�eby podniku posta�uje �i nikoli, je audit. Nezávislá poradenská spole�nost je 

schopna b�hem pom�rn� krátkého �asového úseku vypracovat zprávu o tom, jaký a jak 

kvalitn� nastavený systém v podniku je. B�hem auditu jsou aplikovány výše popsané 
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ukazatele a sada  m�kkých i tvrdých metrik. Metriky m�žeme rozd�lit do následujících 

skupin [2]: 

• Finan�ní – sledují kritéria jako jsou úspora náklad�, zisk, nebo pen�žní tok z investice 

• �ídící – sledují kritéria pro efektivní operativní, taktické a strategické �ízení 

• Metriky IS/IT – sledují kritéria vývoje, provozu a užití IS 

  Výsledkem auditu je doporu�ení, zda má podnik uvažovat o nákupu nového �i 

aktualizaci svého starého systému. Touto problematikou se zabývá následující 

podkapitola. Audit se rovn�ž používá p�i implementaci nového systému k vyhodnocení, 

zda dodavatel systému dostál všem svým závazk�m. 

4.5 ROZŠÍ�ENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU, NOVÝ SYSTÉM NEBO 

ASP? 

Pokud vedení podniku dosp�je k názoru, že stávající systém již není pro podnik 

vhodný, a� už z d�vodu jeho omezené funk�nosti, uzav�enosti, pomalé odezvy, 

nevyhovující podpory ze strany dodavatele �i po vyhodnocení jednou z metod 

uvedených v p�edchozí kapitole, je pot�eba provést rozhodnutí, zda stávající systém 

rozší�it a inovovat, nebo zda investovat do systému nového. V následující tabulce jsou 

uvedeny výhody a nevýhody obou �ešení [15]. 

Rozší�ení informa�ního systému Nový informa�ní systém 

VÝHODY VÝHODY 

Rychlejší zabezpe�ení nezbytných požadavk� Pokryje všechny sou�asné pot�eby a nezbytné 

požadavky 

Za�átek postupného p�echodu na komplexní IS Otev�ený systém k externím aplikacím 

Minimální zm�ny pro uživatele – stejné 

uživatelské prost�edí 

Standardní rozhraní 

Intuitivní ovládání 

NEVÝHODY NEVÝHODY 

Jen náhradní �ešení z dlouhodobého hlediska Nutnost precizn�jší p�ípravy 

Vyšší investice v p�ípad� p�echodu na komplexní 

systém 

Implementa�ní doba 

Uzav�ený systém – je nutné �ešit integraci 

s externími aplikacemi používanými ve firm�

Zm�na pro uživatele – nutnost proškolení 

Tabulka 5.3 – Výhody a nevýhody rozší�ení stávajícího IS a nového IS 
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V p�ípad� rozší�ení existujícího informa�ního systému se ve v�tšin� p�ípad�

jedná o krátkodobé �ešení. Pokud firma plánuje r�st, je otázkou �asu, kdy bude nucena 

vym�nit neposta�ující systém za nový. Vým�na informa�ního systému je p�íležitost 

upravit práci s údaji tak, aby IS poskytoval okamžitý p�ehled o všech aktivitách firmy. 

Z �asového hlediska je �asto výhodn�jší informa�ní systém vym�nit než vyvíjet 

všechny chyb�jící funkcionality. S vývojem celého systému na zakázku se dnes 

setkáváme spíše z�ídka a to p�edevším u malých firem, zatímco u st�edních a v�tších 

firem je trendem inklinovat k integrovaným �ešením. O faktorech výb�ru informa�ního 

systému a d�ležitosti správné volby dodavatele pojednává kapitola 5. 

Krom� uvedených dvou možností lze po�ízení nového informa�ního systému 

rovn�ž �ešit pronájmem IS – tzv. outsourcingem. Vysv�tlení pojmu outsourcing a vý�et 

výhod i úskalí tohoto �ešení je uveden v kapitole 3.5.2. 

4.6 POŽADAVKY NA NOVÝ INFORMA�NÍ SYSTÉM 

P�i výb�ru nového ERP systému je  t�eba si uv�domit, že systém by m�l svým 

uživatel�m usnad�ovat práci, nikoli jim klást do cesty p�ekážky. Aby mohl být tento 

základní požadavek spln�n, m�l by ERP systém vyhovovat následujícím kritériím: m�l 

by podporovat zam�stnance v jejich práci, umož�ovat získávání relevantních informací 

nap�í� podnikem, m�l by být p�izp�sobitelný podnikovým proces�m a rolím uživatel�

ve firm�. D�ležitou vlastností je také možnost integrace s jinými používanými systémy. 

Tyto a další požadavky jsou rozebrány níže. 

4.6.1 Snadné ovládání a p�íjemné uživatelské rozhraní 

P�íjemné uživatelské rozhraní podnikového informa�ního systému by m�lo být 

samoz�ejmostí. Nejedná se však pouze o vzhled systému, grafiku a ovládací prvky. 

Nemén� d�ležité jsou možnosti manipulace se záznamy a informacemi v systému. 

Pokud se uživatel kv�li dohledání díl�í informace musí „proklikávat“ n�kolika 

nabídkami a okny, nejedná se o p�íliš produktivn� strávený �as. D�ležitá je tedy 

dostupnost relevantních informací a odkaz�, stejn� tak jako provázanost mezi 

strukturovanými a nestrukturovanými daty. Ideální je provázanost na systému na systém 

správy dokument�. V praxi pak nap�íklad m�že obchodník z p�ehledu objednávek 
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snadno p�ejít na informace o datu dodání, zobrazit informace o dalších objednávkách 

daného zákazníka atd., stejn� jako zobrazit dokumenty související s danou zakázkou, 

nap�íklad e-mailovou komunikaci se zákazníkem. 

4.6.2 Nástroje pro reporting a analýzu dat 

Uživatelé ERP systému jsou �asto nuceni zadávat do systému velké množství 

dat, která pak mnohdy ani nevyužijí. Vytvá�ení sestav p�edstavuje �asov� velmi 

náro�nou �innost, a� už jsou data zadávána ru�n� nebo p�evodem z tabulkového 

procesoru. Moderní ERP systém by proto m�l obsahovat integrované nástroje pro 

reporting a analýzu dat. Tyto nástroje umož�ují vytvá�et, spravovat a používat sestavy 

v jednotném prost�edí. Uživatel k sestavám p�istupuje p�es webové rozhraní, sestavy 

jsou �azeny ve složkách s p�íslušnými p�ístupovými právy. Sestavy lze prohlížet, 

tisknout, exportovat do r�zných formát� a automaticky rozesílat elektronickou poštou. 

Z hlediska analýzy dat by m�l systém obsahovat nástroje, umož�ující 

požadovaným zp�sobem interpretovat data v sestavách. V závislosti na pot�ebách 

podniku se mohou využívat i pokro�ilé analytické služby, jako technologie OLAP (on-

line analytical processing) nebo data mining. 

4.6.3 Možnosti p�izp�sobení informa�ního systému podnikovým proces�m 

Jednou z nejd�ležit�jších vlastností moderního podnikového informa�ního 

systému by m�la být možnost p�izp�sobení podnikovým proces�m a zejména 

jednotlivým rolím uživatel�. 

Stále �ast�ji se proto u nových ERP systém� setkáváme s inovovanou 

architekturou, kdy business logika je nahrazována  procesním modelem. Další sou�ást 

ERP systém�, formulá�e, také procházejí prom�nou. Formulá�e se p�izp�sobují rolím 

uživatel�, takže každý uživatel má p�ed sebou pouze ty informace, které pot�ebuje ke 

své práci. V ideálním p�ípad� je p�izp�sobeno samotné uživatelské rozhraní. Takové 

rozhraní obsahuje pouze nástroje a informace, které uživatel v dané roli pot�ebuje. 

Nástroje mohou být dále se�azeny podle frekvence používání nebo logické 

posloupnosti. Krom� formulá�� a nástroj� ERP systému m�že toto rozhraní obsahovat i 

náhled do jiných aplikací, které jsou pro danou roli relevantní. M�že se nap�íklad jednat 
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o poštovního klienta, tabulkový procesor nebo dalších aplikace a to vždy relevantn�

k obsahu, který uživatel práv� zpracovává. 

4.6.4 Integrovaný informa�ní systém 

Informa�ní systémy tvo�ené n�kolika odd�lenými aplikacemi jsou už minulostí. 

Moderní informa�ní systém by m�l být integrovaný, to znamená, že by m�l obsahovat 

vzájemn� propojené agendy (nap�. ú�etnictví, mzdy, plánování výroby apod.) a zárove�

umož�ovat propojení s externími aplikacemi používanými v podniku. Dalším krokem 

v integrovanosti systém� je propojení informa�ních systém� v rámci produk�ního 

�et�zce. Cílem integrace je, aby se veškerá data musela do systému zadat pouze jednou a 

byla dostupná všude, kde jsou pot�ebná. D�ležitou funk�ností je také možnost exportu 

dat, možnosti nastavení a p�izp�sobení systému nebo možnost importu dat 

z p�edchozího informa�ního systému. 
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5. VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ, P�ÍNOS NÁVRH�

�EŠENÍ 

V p�edchozí kapitole jsou uvedeny impulsy, které vedou k rozhodnutí o zm�n�

informa�ního systému. V této kapitole je rozebrána problematika samotného procesu 

výb�ru a implementace podnikového informa�ního systému, a to od výb�ru dodavatele 

až po uvedení IS do provozu. 

Samotné fázi výb�ru dodavatele ERP systému p�edchází v mnoha p�ípadech 

vypracování Úvodní studie proveditelnosti. Rozhodnutí, zda studii provád�t �i ne, je 

dáno celou �adou faktor�, kdy pro vypracování studie hovo�í zvýšení pravd�podobnosti 

úsp�chu daného projektu, vytvo�ení užite�ných podklad� a dokumentace popisující 

procesy v podniku a zisk dalších informací pro rozhodování. Jako zápory vypracování 

úvodní studie lze uvést nap�íklad finan�ní náro�nost (studii �asto provád�jí externí 

partne�i) nebo možný negativní ohlas uvnit� podniku �i vyjád�ení pochybností o pot�eb�

studie. 

Úvodní studie proveditelnosti by m�la obsahovat následující body [6]: 

• Shrnutí pro vrcholové vedení, 

• informace o d�vodech projektu, 

• návrh nového �ešení, 

• srovnání stávajícího stavu a navrhované �ešení, 

• analýza rizik, 

• analýza p�ínos� a náklad�, 

• �asový harmonogram projektu a záv�re�né doporu�ení. 

Další rozhodnutí, které je t�eba v p�edprojektové fázi u�init, se týká využití 

služeb externích poradc� a poradenských firem pro výb�r nového ERP systému. P�i 

ú�asti poradenské firmy lze s výhodou �erpat ze zkušeností jejich konzultant�

s podobnými projekty. Zejména ve fázi hrubého výb�ru informa�ního systému m�že 

ú�ast poradenské spole�nosti znamenat zna�nou �asovou úsporu, jelikož není nutné 

procházet nabídky n�kolika desítek dodavatel� ERP systém� a poradenská firma 

doporu�í 4-6 nejvhodn�jších produkt� pro pot�eby daného podniku. Služby poradenské 
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firmy lze využít i v dalších fázích implementace ERP systému, a to pro  koordinaci 

jednotlivých �inností implementace a dohled nad nimi. V neposlední �ad� m�že 

poradenská firma provést audit již zavedeného systému a vyhodnotit spln�ní závazk�

dodavatele. Nevýhodou využití služeb takových firem je finan�ní náro�nost, p�ípadn�

v závislosti na delegovaných pravomocech ur�itá ztráta kontroly nad implementací. 

Provedením úvodní studie proveditelnosti projekt p�echází do fáze nabídkového 

�ízení a výb�ru dodavatele. 

5.1 VÝB�R DODAVATELE 

V této fázi je zejména t�eba se rozhodnout, kdo bude projekt realizovat. Menší 

projekty spojené zejména s ú�elovou zm�nou funkcionality IS nebo inovací 

infrastruktury �asto provádí IT odd�lení podniku. Rozsáhlejší projekty jsou zadávány 

externímu dodavateli. U obou variant se zvažují výhody a nevýhody. P�i zajišt�ní 

projektu interním dodavatelem je výhodou zejména znalost místního prost�edí, lepší 

komunikace s koncovými uživateli a náklady na projekt. Pracovníci IT odd�lení však 

nemohou konkurovat profesionálním dodavatel�m co do znalostí v metodách zavád�ní 

nového systému, nemívají k dispozici adekvátní vývojové nástroje a vzhledem k vysoké 

migraci IT odborník� vzniká problém dlouhodobé údržby nového �ešení. Významným 

nebezpe�ím p�i tomto �ešení také bývá vznik malé interní skupiny expert�, kte�í mají 

monopol na znalosti o systému a mohou této situace využívat. Naproti tomu p�ednosti 

externího dodavatele lze shrnout následovn�: 

• Zna�né zkušenosti z vývoje u jiných zákazník�, 

• zavedená metodika projektování a realizace IS, 

• vývojové prost�edky. 

Existují však i nedostatky tohoto �ešení, zejména nutnost komunikace mezi 

externími �ešiteli a uživateli zákazníka a složitost p�i vyjednávání o obsahu projektu, p�i 

zm�nových �ízeních a p�i zajišt�ní údržby systému. 

Možné chyby této fáze: 

• Povrchní specifikace požadavk� na IS – podhodnocení tohoto problému vedením 

podniku a rozhodujícími uživateli vede �asto k vytvo�ení nebo nákupu funk�n�

neadekvátního IS. �ešením je vyhotovení p�esné specifikace požadavk� na 
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funk�nost všech sou�ástí IS, požadavk� na uživatelské rozhraní a provozní 

charakteristiky. 

• Nevhodný postup p�i výb�rovém �ízení a tvorb� kontraktu – základní chybou je 

pohlížet na dodávku IS jako na každou jinou investici. Dodávka IS je p�edevším 

dodávkou znalostí a nových metod práce a dodavatel tak musí p�sobit více jako 

konzultant než jako dodavatel SW.  

Výb�rové �ízení p�edstavuje ú�inný nástroj pro snížení ceny a zkrácení termínu 

dodávky. P�i tlaku na dodavatele ve výb�rovém �ízení je však t�eba brát v potaz, že 

zisk zakázky ze strany dodavatele by nem�l být podmín�n p�ekro�ením jeho 

možností p�i dodání a je t�eba si uv�domit, že vztah s dodavatelem je vzhledem 

k poimplementa�nímu servisu a údržb� dlouhodobého charakteru. 

• Nedokonalá kooperace dodavatele se zákazníkem – Nutnost kooperace a spole�né 

práce je dána tím, že p�edávání znalostí a budování vzájemné d�v�ry nelze 

dosáhnout pouhým p�edáním komponent IS a písemných dokument�. Aby p�edávané 

znalosti p�inesly o�ekávaný p�ínos, musí být aktivn� využity. Optimální je tedy 

postupné p�edávání znalostí p�i spole�ném �ešení díl�ích problém� p�i implementaci 

u zákazníka. 

5.1.1 Výb�rové �ízení a zp�sob jeho vypsání 

P�ed ud�lením kontraktu probíhá na základ� úvodní studie proveditelnosti 

plánování celého procesu. Zde se p�ipravují konkrétní požadavky specifikované ve 

studii do tvaru odpovídajícího o�ekávaným obchodním podmínkám. 

Fáze vlastního ud�lení kontraktu je zahájena vyhlášením nabídkového �ízení. P�i 

plánování IS se obvykle používá žádost o nabídku (Request for Proposal - RFP). Zde je 

osloveno n�kolik potenciálních dodavatel�, kte�í podle specifikace uvedené ve 

zve�ejn�ném dokumentu mají dodat definovaný objem výrobk� a služeb. RFP bývá 

obvykle zve�ej�ována u složitých  projekt� jako je zám�na nebo komplexní inovace 

ERP systému. 

Výb�r skupiny potenciálních dodavatel� pro tuto fázi m�že být velmi �asov�

náro�ný. Zorientovat se v nabídce n�kolika desítek produkt� na trhu není snadné. Proto 

je vhodné pro tento úkol zvážit využití služeb poradenské firmy a p�enechat provedení 

hrubého výb�ru dodavatele na jejích konzultantech. Kvalitní poradenské firmy 
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každoro�n� monitorují trh s ERP systémy, provád�jí testování jednotlivých produkt� a 

mají zkušenosti s jednotlivými dodavateli a spoluprací s nimi p�i implementaci jejich 

produkt�. Proto by taková poradenská firmy m�la být dostate�n� kvalifikovaná pro 

doporu�ení 4-6 dodavatel�, jejichž produkty a služby nejlépe vyhovují pot�ebám daného 

podniku. Další možností, jak urychlit proces hrubého výb�ru dodavatele, je využití 

prost�edk� informa�ních technologií a um�lé inteligence. Popis vlastního �ešení ve 

form� expertního systému je obsahem kapitoly 5.4.  

Po uplynutí vyhlášené lh�ty pro zaslání nabídek je zahájeno vlastní výb�rové 

�ízení. Jak p�ed vlastním výb�rovým �ízením, tak i v jeho pr�b�hu dochází k up�esn�ní 

definovaných požadavk�. 

5.1.2 Vyhodnocování nabídek a jednání o cenách 

V této fázi se hodnotí nabídky potenciálních dodavatel�, kte�í postoupili do 

užšího výb�ru, ze dvou pohled�. Hodnotí se nabídnuté parametry a funkce, které 

dodavatelé ve svých nabídkách p�edložili a kontroluje se jejich soulad s vyhlášenými 

kritérii, p�ípadn� s úvodní studií proveditelnosti. Paraleln� probíhá hodnocení 

ekonomické, tj. vyhodnocuje se cena, obchodní podmínky, navržený �asový termínový 

plán a další parametry. Mezi t�mito dv�ma skupinami hodnocených faktor� existuje 

silná závislost a proto výb�r p�ípadn� celé p�edkontra�ní jednání m�že probíhat 

v cyklech.  

Hodnocené parametry a priority podniku organizujícího výb�rové �ízení se však 

mohou lišit. N�které podniky uvažují pouze navržené �ešení a dodávku požadovaných 

funkcí a nabízenou cenu. Jiné organizace však kladou d�raz i na kvalitu dodavatele, 

stanovují další dopl�ující cíle atd. V t�chto p�ípadech jsou tedy brány v potaz nejen 

požadované funkce nového systému. M�že se jednat nap�íklad o po�et konzultant�

dodavatele p�ipravovaný pro projekt, nebo o obchodní a finan�ní stabilitu uchaze�e a 

jeho partner� v p�ípad� subdodávek. Uvedené ukazatele se mohou hodnotit na základ�

„tvrdých“ nebo „m�kkých“ kritérií podle toho o jaký podnik se jedná. Proto je n�kdy 

t�žké nabídky zaslané do výb�rového �ízení hodnotit. V p�ípad� v�tšího množství 

zaslaných nabídek m�že být hodnotící proces zna�n� složitý, vyvolat chyby a zvýšit 

spot�ebu �asu na hodnocení. Pro vyhodnocování uvedených komplexních záležitostí se 

�asto používá metoda Balanced Scorecard, p�ípadn� její modifikace. 
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Výsledkem této fáze je výb�r vít�zného dodavatele a nastává fáze konkrétních 

obchodních a technických jednání. Zde se vyjednává zejména cena projektu a vazba této 

ceny na požadované funk�ní technické a kvalitativní parametry uvažované dodávky. Na 

cenová vyjednávání lze nahlížet z pohledu zákazníka a z pohledu dodavatele. U 

zákazníka je rozhodující vyvážení ceny, kvality a termínu dokon�ení projektu. Zákazník 

se tedy rozhoduje, zda dá p�ednost nižší cen� p�i kompromisu z hlediska kvality a �asu, 

nebo zda bude trvat na kvalit� celé dodávky �i rychlém �ešení a bude ochoten 

akceptovat vyšší požadovanou cenu. U dodavatele jde samoz�ejm� o pokrytí náklad�

s p�im��eným ziskem. M�že však také brát do úvahy velikost zákazníka a tedy jeho 

vyjednávací sílu, p�ípadn� zájem o získání dlouhodobého partnera. Musí také 

respektovat existenci konkuren�ního prost�edí. 

U projekt� IS se v praxi vyskytují riskantní strategie dodavatele, který nabízí 

nízkou cenu za projekt a doufá, že p�im��ený zisk získá v pr�b�hu zm�nových �ízení 

nebo v etap� údržby produktu. Již v této fázi m�že dodavatel ztratit d�v�ru zákazníka, 

který pak m�že trvat na r�zných formách ceny. 

P�i projektech IS se v zásad� používají t�i typy ceny: 

• Cena vycházející z náklad� na materiál – zde je stanovena pevná �ástka za �as 

pracovník� dodavatele a odhadovaná �ástka za dodaný hardware a licencovaný 

materiál. Tato cena je pravd�podobn� nejvýhodn�jší z pohledu dodavatele, pro 

zákazníky však p�edstavuje zna�né riziko. Zavád�ní IS je typické tím, že jsou 

požadavky uživatele relativn� stru�né a zp�es�ují se teprve v pr�b�hu �ešení. 

Výsledkem m�že být nekontrolovatelný nár�st ceny v pr�b�hu projektu z d�vodu 

více prací. Zákazníkem je tedy plným nositelem rizika. 

• Pevná cena – p�i použití pevné ceny je specifikována dodávka IS, licence a hardwaru 

za p�edem stanovenou �ástku. Dodavatel p�i ur�ování pevné ceny zahrne náklady a 

p�im��ený zisk. Vzhledem k tomu, že v etap� p�ed zahájením vlastního projektu 

nejsou známy detailní požadavky na funkce IS nebo jeho �ásti, je p�ijetí pevné ceny 

pro dodavatele zna�ným rizikem, a proto tento zp�sob bývá zpravidla odmítán. Jako 

kompromis se �asto vyjedná pevná cena nebo nákladová cena za etapu do ukon�ení 

analýzy a návrhu nového systému. Po schválení dokumentu o zavedení nového 

systému pak bývá stanovena pevná cena nebo pevná cena plus cílová odm�na pro 

fázi vlastní realizace projektu. 
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• Pevná cena se stropem – jedná se o variantu pevné ceny s cílovou odm�nou, kde 

cílová odm�na je limitována maximální možnou �ástkou. I když dodavatelé tuto cenu 

akceptují se zna�nými výhradami a je p�edm�tem složitého vyjednávání, 

z praktických zkušeností se zdá, že se jedná o rozumný kompromis pro ob� strany. 

5.1.3 P�íprava smlouvy 

V etap� p�ípravy smlouvy dochází ke kone�nému dojednání v rozsahu služeb, 

výše ceny, záru�ních podmínek, termín� apod. Smlouva by m�la obsahovat zejména 

následující �ásti: 

• specifikaci zadavatele a dodavatele, 

• p�edm�t smlouvy, 

• rozsah prací, 

• podmínky platnosti smlouvy, 

• typ ceny a celkovou cenu zakázky, 

• podmínky a možnosti uplatn�ní zm�n, 

• zp�sob a termíny plateb, 

• záru�ní podmínky a termíny podpory a údržby, 

• výši a podmínky penalizace v p�ípad� nedodržení termínu, 

• ujednání pro p�ípad p�ed�asného ukon�ení, 

• ujednání o utajení informací a autorských právech. 

Smlouva bývá koncipována tak, že vlastní text hlavní smlouvy je dopln�n celou 

�adou p�íloh, které jsou deklarovány jako nedílné sou�ásti dokumentu. Záru�ní 

podmínky a zp�sob podpory programového vybavení a jeho vlastností mohou být 

definovány zvláštními dokumenty. 

Zvláštním p�ípadem je použití systémového integrátora nebo generálního 

dodavatele projektu IS. V tomto p�ípad� se smlouva podepisuje zpravidla s jedním 

partnerem. Systémový integrátor je zodpov�dný za dodávky a kvalitu produkt� a služeb 

svých subdodavatel�. Zde se m�žeme setkat s pokusy subdodavatel� o p�ímá jednání se 

zákazníkem. Tyto pokusy je t�eba odmítat. Sebelepší smlouva totiž nedokáže 

formulovat všechny možné varianty budoucích stav�. Znamená to tedy, že mezi 
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dodavatelem a zákazníkem musí existovat vysoká d�v�ra. Tato d�v�ra m�že být 

založena bu	 na zkušenostech z minulých dodávek, nebo u nových smluv a vztah� na 

chování potenciálního dodavatele a zákazníka v etap� vyjednávání. P�ímá jednání 

zákazníka se subdodavateli mohou tuto d�v�ru narušit. 

Ve fázi administrace a definitivního uzav�ení kontraktu se projeví kvalita 

vedoucího projektu. Složitost obchodních, finan�ních a technických jednání vede k 

tomu, že vedoucí projektu, p�ípadn� hlavní vyjednava� na stran� zákazníka, musí mít 

dostate�né kompetence a znalosti nejen v oblasti IT, ale také v oblasti obchodního práva 

a financí. Z tohoto d�vodu je vhodné p�i realizaci velkých projekt� IS použít dvojici 

vedoucích projektu. 

5.2 REALIZACE PROJEKTU IS 

Po podepsání smlouvy je oficiáln� zahájena vlastní realizace IS. Podle velikosti 

projektu dochází bu	 k realizaci naráz, nebo k postupnému zavád�ní jednotlivých 

modul� p�ipravovaného �ešení. Prvním krokem je provedení analýzy požadavk� na 

nový systém. 

5.2.1 Podrobná analýza 

Cílem podrobné analýzy je podrobn� definovat požadované funkce nového 

systému. Vychází se p�itom z firemní strategie a zejména z informa�ní strategie firmy, 

dále z výsledk� modelování podnikových proces� a ze záv�r� úvodní studie 

proveditelnosti. Dalším cílem analýzy je dekompozice navrhovaného �ešení do 

takových �ástí, aby bylo možné provést podrobný rozpis prací a zpracovat �asové plány 

projektu. 

Forma provedení analýzy bývá r�zná. V�tšinou se používají metody workshop�, 

jejichž ú�astníci jsou budoucí uživatelé a IT odborníci zákazníka. Workshopy probíhají 

zpravidla podle díl�ích oblastí navrhovaných �ešení. Ú�astní se jich tedy �lenové díl�ích 

pracovních nebo projektových tým�. Workshopy jsou moderovány konzultanty 

dodávající firmy.  
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Možné chyby této fáze:

Zam��ení IS primárn� na konkrétní zájmy útvar� a jejich operativní úkoly - v 

takovém p�ípad� je pravd�podobné, že funkce IS neodpovídají primárním cíl�m 

organizace nebo jsou s nimi dokonce v protikladu. Tato chyba vzniká obvykle 

v podnicích, kde vrcholové vedení nev�nuje vývoji IS dostate�nou pozornost nebo kde 

jediná úrove� �ízení informatiky je operativní úrove� (chybí informa�ní strategie). 

5.2.2 Rozpis prací 

Cílem rozpisu prací je detailní specifikace požadovaných funkcí a jim 

odpovídajících úkol� jednotlivých �ešitelských díl�ích tým�. Rozpis prací je základem 

provád�cího �asového harmonogramu a podkladem pro sledování pr�b�hu projektu. 

Koresponduje s podrobným popisem požadovaných funkcí a záv�ru z etapy detailní 

analýzy. Na základ� návazností mezi jednotlivými úkoly je také základem pro obsazení 

rolí v projektu, p�ípadn� up�esn�ní projektové struktury. Výstupem je: 

• �asový harmonogram projektu, 

• soupis úkol� a zodpov�dností na jednotlivých projektech, 

• plán �erpání náklad� na projekt, 

• rozbor možných rizik a návrh opat�ení pro jejich omezení. 

P�i p�íprav� rozpisu prací je vhodné: 

• Využít podklady nebo zkušenosti z podobných projekt� z minulosti. Zde lze 

s výhodou využít zkušeností, p�ípadn� metodických postup� dodavatele. U interních 

IT projekt�, zejména menšího rozsahu, však taková zkušenost �asto chybí. 

• Využívat brainstorming klí�ových uživatel� a �len� týmu.  

• Opakovan� diskutovat o fázích a oblastech projektu. 

• Rozpis úkol� provád�t d�sledn� metodou shora dol�. 

V návaznosti na rozpis prací se v pr�b�hu projektu p�ipravují �asové plány. 

K �innostem v projektu se p�i�adí �asový postup a jejich pr�b�h s tím, že se specifikuje 

p�edchozí �innost, následná �innost, intervaly, za�átek a konec, p�ípadn� možné 
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paralelní �innosti. Sou�asn� probíhá zhodnocení logických vazeb a stanovují se 

milníky. �asové plány se musí pr�b�žn� aktualizovat. 

Možné chyby této fáze: 

• Nesprávn� stanovené úrovn� podrobností – úrove� podrobností dekompozice funkcí 

a odpovídajících prací by m�la být stejná. 

• P�ílišný sp�ch – snaha urychlit etapu analýzy a konceptu celého systému m�že v 

d�sledku vést k následným opravám, druhotným chybám, nekonzistencím a v 

d�sledku ke zpožd�ní celého projektu. 

5.2.3 Cílový koncept 

Po skon�ení detailní analýzy požadovaných funkcí a po zpracování rozpis� prací 

je nutno vytvo�it dokument, který by se stal základem dalšího postupu �ešení a zárove�

nástrojem kontroly z hlediska v�cného a nákladového – tento dokument lze nazvat 

cílový koncept. Ú�elem cílového konceptu je komplexní návrh architektury celého 

�ešení. D�vodem pro vznik cílového konceptu �ešení je také pot�eba mít nástroj, pomocí 

kterého dojde k ohodnocení úsp�šnosti implementace IS. Cílový koncept obsahuje 

zejména: 

• Podrobný popis funkcí systému zachycený nap�íklad procesním modelem, 

• architekturu datové základny, 

• návrh �ešení prvotní konverze dat a jejich p�evodu ze stávajícího do nového systému, 

• návrh pot�ebného hardwaru a celkové infrastruktury, 

• návrh zp�sobu konverze dat do nového systému, 

• aktualizaci spot�eby �asu a zdroj�, 

• údaje o množství informací pohybujících se v rámci nového systému, 

• bezpe�nost systému a navrhované systémy oprávn�ných uživatel�. 

Výstupem z etapy cílového konceptu je schválený návrh celkové architektury a 

funkcí systému, �asových plán� a plán� zdroj� a aktualizace harmonogram�

jednotlivých krok� realizace.  
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Cílový koncept je základním dokumentem zajiš�ujícím integraci celého �ešení. 

Proto po jeho zpracování dodavatelem dochází k jeho kontrole ze strany hlavních 

uživatel� nového �ešení. Tato kontrola m�že mít celou �adu forem. Nejvíce se osv�d�ila 

forma interního p�ipomínkového �ízení (díl�ích oponentur), které m�že mít i n�kolik 

kol. Díl�í otázky nebo námitky zákazníka dodavatel bu	 zapracovává do nových verzí 

cílového konceptu, nebo po dohod� s vedením projektu p�ipravuje požadované zm�ny. 

Po díl�ích oponenturách je nutno svolat záv�re�ný integra�ní workshop, b�hem kterého 

dojde ke kontrole celkové integrity navrhovaného �ešení. Poté je cílový koncept chválen 

a projekt pokra�uje p�ípravou realizace zavedení. 

Možné chyby této fáze: 

• Chybné odhady �asové a finan�ní náro�nosti velkých projekt� – jen malé procento 

projekt� je v celém plánovaném rozsahu a v plánované kvalit� dokon�eno 

v plánovaném �ase. P�í�in m�že být celá �ada, nap�íklad malá zainteresovanost 

vrcholového vedení podniku na realizaci projektu, nedostate�n� kvalifikovaný tým 

�ešitel� nebo podhodnocení projek�ních rizik. Snaha o snížení �asového skluzu pak 

obvykle vede ke snížení kvality �ešení. 

• Podcen�ní oponentur a testování – pokud je projekt nekvalitn� �ízen nebo se dostává 

do �asového skluzu, �asto je d�sledkem podcen�ní testování jednotlivých 

komponent, zejména testování jejich chování v mezních nebo mimo�ádných 

situacích. P�itom �ím je chyba odhalena pozd�ji, tím vyšší jsou finan�ní i �asové 

ztráty. 

5.2.4 P�íprava realizace zavedení 

V rámci cílového konceptu byl stanoven zp�sob, jakým se provede 

implementace systému. Bylo také rozhodnuto, které �ásti požadovaných funkcí budou 

pokryty standardními typovými moduly dodavatele, u kterých modul� dojde k úpravám 

nebo nestandardní parametrizaci a které �ásti požadované funkcionality je t�eba zajistit 

novými (zákaznickými) programovými moduly. 

Tuto etapu lze rozd�lit do následujících krok�: 

• Instalace hardware, 



   

68

• instalace a konfigurace standardních modul� software, 

• programování, instalace a testování zákaznických modul�, probíhající paraleln�

s výše uvedenými aktivitami. 

P�i p�íprav� zákaznických modul� se vychází z podrobných návrh� funkcí 

definovaných v cílovém konceptu. V rámci t�chto prací probíhá: 

• tvorba prototyp� databází a formát� obrazovek (formulá��) pro styk s koncovými 

uživateli, 

• prov��ení t�chto prototyp� definovanými klí�ovými uživateli. Tyto �innosti probíhají 

v cyklech - iterativn�. 

V�tšina sou�asných programových balík� je v dnešní dob� konstruována jako 

otev�ený systém. Nastavení základních pot�eb zákazníka a p�izp�sobení typových 

funkcí jeho požadavk�m se tedy nemusí provád�t programováním. Místo toho se 

provádí parametrizace systém� nebo p�íprava parametrizace p�edem p�ipravených 

zákaznických modul� dodavatele se snahou co nejvíce omezit programování. Mezi 

základní �innosti parametrizace lze za�adit: 

• Po�áte�ní nastavení tabulek v datové základn�, 

• po�áte�ní nastavení �íselných �ad, 

•  po�áte�ní nastavení nabídek menu, 

• po�áte�ní nastavení p�ístupových práv pro nejd�ležit�jší skupiny uživatel�. 

Soub�žn� s pracemi na úprav� zákaznických modul� vzniká zákaznická 

dokumentace. Etapa p�ípravy realizace plynule p�echází do etapy p�evodu dat a 

akceptace. 

5.2.5 P�evod dat 

P�evod dat, neboli konverze dat, je klí�ovou �ástí etapy realizace systému. U 

velkých projekt� nebo u zm�ny modul�, které vyvolávají zm�ny ve struktu�e datové 

základny, je nutno na p�evody dat plánovat dostate�n� velkou �asovou rezervu. P�ípravu 

p�evodu dat je t�eba zahájit v etap� cílového konceptu �ešení. Vlastní p�evod dat 
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znamená vyexportování dat ze stávajícího systému a import do struktur databázových 

tabulek systému nového. Tato procedura má ur�itá úskalí, nap�íklad pokud jsou     

datové struktury v novém systému jiné než v p�vodním systému, je nutné provád�t 

dodate�né programování a ru�ní opravy, závažné d�sledky m�že rovn�ž mít neznalost 

vztah� mezi p�vodními datovými strukturami nebo nedostatek �asu na kontrolu 

p�evodu. Na druhé stran� je možné využít etapu p�ípravy a provedení konverze k 

vy�išt�ní datové základny, nap�íklad je vhodné odstranit duplicitní údaje o zákaznících, 

provést aktualizace kontaktních údaj� nebo doplnit chyb�jící údaje. 

Možné chyby této fáze: 

Špatn� naplánovaný p�evod dat – d�sledkem je tém�� jisté zpožd�ní náb�hu 

projektu, které m�že nabývat kritických rozm�r�, pokud je nap�íklad náb�h nového 

systému svázán se zahájením nového ú�etního období. 

5.2.6 Akcepta�ní testy 

Akcepta�ní testy jsou d�ležitým krokem, jehož výsledkem je souhlas ke startu 

rutinního provozu. Cílem akcepta�ních test� je: 

• Provedení kontroly správnosti funkce jednotlivých modul�, 

• provedení kontroly integrovaných funkcí všech modul� a návazností na stávající 

aplikace, 

• provedení záv�re�né kontroly p�evedených dat. 

Výstupem akcepta�ních test� jsou jednotlivé protokoly o testech a návrh na 

zahájení provozu nového systému. 

5.2.7 Školení a dokumentace 

V rámci smluvené podpory zavedení nového systému jsou v dodávce stanoveny 

zp�soby a rozsah školení. Stejn� tak je možno dohodnout rozsah dokumentace 

dodávané dodavatelem, p�ípadn� ú�ast odb�ratele na po�ízení této dokumentace. 
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Školí se v�tšinou klí�oví uživatelé a ti pak zaškolí koncové uživatele dle 

jednotlivých oblastí. Mén� používanou variantou je zaškolení všech uživatel� p�ímo 

dodavatelem. 

V etap� školení se �asto projevují další požadavky na zm�ny již prakticky 

hotového systému. Rozsah a závažnost t�chto požadavk� p�ímo souvisí s aktivní ú�astí 

klí�ových uživatel� v etap� cílového konceptu, p�i zkoušení model� a jejich akceptaci. 

Pokud byli klí�oví uživatelé aktivní a v pr�b�hu akceptace požadované funkce systému 

odsouhlasili, nem�l by být pro n� problém koncové uživatele zaškolit a vést je ke 

správné práci s novým systémem. V praxi se osv�d�uje školit koncové uživatele t�sn�

p�ed náb�hem nového systému na konkrétních p�ípadech a využít jich i k �áste�né 

kontrole prob�hlé konverze dat. Tato školení mohou zna�n� zkrátit dobu, po kterou se 

projevují prvotní potíže po startu nového systému. 

Možné chyby této fáze: 

• P�ed zavedením nového IS se nebere v potaz stav znalostí lidí a rozsah zm�n – 

metody velkých zm�n jsou velmi riskantní. Zavád�t nap�íklad sou�asn� n�kolik 

aplikací, které zásadn� m�ní zp�sob práce uživatel� a vyžadují od nich nové 

v�domosti a návyky, m�že znamenat neúsp�ch, i když aplikace jsou navrženy dob�e. 

Pokud tedy situace vyžaduje zavád�ní rozsáhlých zm�n, je t�eba v�novat p�íprav�

zavedení projektu a zejména školení uživatel� mimo�ádnou pozornost. Vlastní 

zavedení projektu by m�lo být pokud možno provedeno co nejrychleji, aby se 

minimalizovala doba, kdy vedle sebe v podniku existují staré i nové postupy a 

doklady. 

• Nedostate�ná p�íprava uživatel� – uživatelé se musí dozv�d�t nejen o tom, jak 

jednotlivé aplikace ovládat, ale také to, jaké cíle zavedení aplikace sleduje, jak se 

zm�ní související pracovní postupy a zodpov�dnosti a jak se budou �ešit mimo�ádné 

stavy, které mohou nastat p�i provozu aplikace. 

5.2.8 Náb�h nového systému 

Zp�sob náb�hu systému se stanoví zpravidla již v úvodní studii proveditelnosti, 

nejpozd�ji však p�i schvalování cílového konceptu. Existují t�i hlavní zp�soby náb�hu: 
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• Vše naráz – tento zp�sob se používá u zm�n v oblasti technologie IS a dále u t�ch 

zm�n IS, kde existuje zna�ná provázanost jednotlivých modul�. Náb�h tohoto typu 

m�že být velmi výhodný, skrývá však v sob� riziko fatálních chyb v systému. Lze jej 

tedy doporu�it pouze u dob�e p�ipravených a provedených akcepta�ních test�. 

Z hlediska �asu se nejedná o jeden ur�itý okamžik, ale proces m�že trvat i n�kolik 

dní. Základní nevýhodou je fakt, že zde hrozí zna�né nebezpe�í potíží v prvním 

obdob  po startu nového systému. 

• Paralelní chod starého a nového systému – tento zp�sob je bezpe�n�jší a riziko 

fatálních chyb zde není. Vyžaduje však zna�né zdroje na stran� zákazníka. 

• Zavád�ní po jednotlivých modulech – p�i tomto zp�sobu musí být dob�e 

propracovaná strategie nové datové základny a jejích vazeb na datovou základnu 

starou. Hlavní výhodou tohoto postupu ke možnost postupného p�echodu k novému 

systému. Ur�itou nevýhodou zavád�ní po komponentách je nebezpe�í, že nebudou 

dodrženy d�ležité systémové vazby. 

Rozhodnutí o termínu a zp�sobu náb�hu p�ijímá vlastník projektu na doporu�ení 

vedoucího projektu. Sou�asn� s rozhodnutím o zp�sobu náb�hu p�ijímá vlastník 

projektu také rozhodnutí, ve kterém �asovém okamžiku náb�h za�ne. Závažné zm�ny v 

IS se v�tšinou provád�jí na konci ur�itého období. M�že to být za�átek nového kvartálu 

nebo nového kalendá�ního nebo finan�ního roku. Tím vzniká ur�itý fixní termín, který 

je t�eba dodržet.  

Pokud dojde ke zpožd�ní v projektu a p�i tom je zadaný termín náb�hu nutno 

dodržet, dochází ke zna�ným rizik�m. Uživatelé totiž nemohli být dostate�n�

proškoleni, není dostate�n� odzkoušena �ást nov� zavád�ných funkcí, nemusí být úpln�

p�ipravena data atd. V tomto p�ípad� lze doporu�it posun termínu. Vznikne tím 

podstatn� menší riziko neúsp�chu projektu, než v p�ípad� kritických nedostatk� systému 

zp�sobených výše uvedenými nedostatky. 
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5.3 OBECNÉ CHYBY PROJEKTU IS 

Krom� chyb, kterých se podniky dopoušt�jí v jednotlivých fázích výb�ru a 

zavád�ní IS, bych v této kapitole rád uvedl obecn�jší problémy, související s celým 

projektem IS [8]. 

• IS nerespektuje vlastnické a organiza�ní zm�ny v podniku – Vlastnické a organiza�ní 

zm�ny jsou typické pro celou �adu podnik�, které procházejí transforma�ním 

procesem. Proto zásadn� inovovat informa�ní systém v podniku s nevyjasn�nými 

vlastnickými vztahy, v podniku s destabilizovanou vnit�ní organizací, v podniku 

s probíhajícími výraznými zm�nami v centralizaci nebo decentralizaci �ízení divizí, 

úsek� apod. je zna�n� problematické a rizikové. Zm�ny tohoto typu obvykle vedou i 

k zásadním zm�nám požadavk� na IS (nap�. zm�na cíl� IS, zm�na pravomocí a 

zodpov�dnosti, zm�na distribuce hardwaru, funkcí a dat apod.). Proto pokud se 

v podniku o�ekávají zm�ny výše uvedeného charakteru, je vhodn�jší odložit zásadní 

inovaci IS až na dobu po vyjasn�ní zm�n. Pokud je nezbytné IS inovovat i p�ed 

t�mito zm�nami, je nutné do nového IS zakomponovat nezbytné stupn� volnosti, 

které zajistí možnost parametrizace a plné funk�nosti i po provedení zm�n. 

• Podcen�ní významu IS pro zajišt�ní konkurenceschopnosti – Vrcholové vedení 

n�kterých podnik� nedoce�ují význam IS pro �ízení podniku a pro pozici podniku na 

trhu a investice do IS považují za druho�adé. Význam IS není možné podce�ovat a je 

pot�eba p�ipravit vyvážené �ešení, které bude v souladu s podnikovou strategií a 

informa�ní strategií podniku. Je nutné si uv�domit, že IS je jeden z ú�inných nástroj�

�ízení podniku na strategické, taktické i operativní úrovni. 

• Malá angažovanost vrcholového vedení p�i inovaci IS – tento problém úzce souvisí 

s p�edchozím bodem. Pom�rn� �asto se stává, že vrcholové vedení považuje 

implementaci nového IS za výhradní záležitost odborník� na informatiku. Zásadní 

inovace �i zm�na IS je p�itom v podniku provázena zm�nou pracovních postup�, 

zm�nou zodpov�dností a pravomocí, �asto vede i ke zm�nám hodnotového systému a  

podnikové kultury. Realizovat tyto zm�ny bez aktivního zapojení vrcholového 

vedení je nereálné. Pat�í-li informace a informa�ní systém k rozhodujícím 

podnikovým zdroj�m, nem�že o n�m rovn�ž rozhodovat ani pracovník na úrovni 

vedoucího odd�lení. Pracovník na této úrovni nebývá dostate�n� obeznámen 

s podnikovými cíli a jejich prioritami a jednak nemá dostate�né pravomoci 
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k prosazení významných rozhodnutí. Proto se v podnicích stále �ast�ji objevuje 

funkce tzv. „�editele informatiky“, neboli CIO (Chief Information Officer). 

• Projekt IS je zam��en na dodávku systému, nikoliv na dodávku strategické výhody – 

Rostoucí investice do IS jsou patrné u v�tšiny podnik�. P�ínosy t�chto investic však 

�asto nejsou adekvátní a vyvolávají spíše zklamání. Protože projekt IS je velmi 

komplexní záležitost vyžadující mnoho finan�ních, materiálových i personálních 

zdroj�, stane se n�kdy tento projekt ú�elem sám o sob�. P�itom se zapomíná, že 

projekt IS je pouze prost�edek k dosažení podnikových cíl�. O projektu je tedy t�eba 

uvažovat nejen v technických kategoriích, ale i v ekonomických. 

• Málo pružná informa�ní strategie a nepružný IS s nevhodnou architekturou – 

Podniková strategie se musí neustále rozvíjet a tento rozvoj by m�la kopírovat i 

informa�ní strategie. To mj. znamená, že architektura IS by m�la zm�ny umož�ovat. 

Chybnými p�ístupy p�i tvorb� architektury IS je nap�íklad budování IS na 

centralizovaném principu, i když v�tšina aktivit firem probíhá decentralizovan�, nebo 

ned�sledné dodržování standard�, a� už hardwarových, softwarových, nebo 

komunika�ních. 

5.4 VLASTNÍ �EŠENÍ PRO VÝB�R ERP SYSTÉMU 

Obecn� lze �íci, že vytvo�ení nástroje pro podporu výb�ru vhodného ERP 

systému je velmi obtížné. Proces výb�ru v sob� totiž v tomto p�ípad� zahrnuje obrovské 

množství faktor�, které zahrnují individuální požadavky každého podniku, neustálý 

vývoj trhu, nasazování nových technologií a další velmi obtížn� algoritmizovatelné 

parametry. Pro zpracování dané problematiky tedy vyvstává pot�eba nástroje, který je 

vhodný pro tyto algoritmicky t�žko zpracovatelné úlohy a umí pracovat do jisté míry 

s neur�itými �i vágními informacemi. �e� je tedy o nástroji využívajícím princip�

um�lé inteligence a takovým nástrojem je i expertní systém. 

5.4.1 Princip expertního systému 

Základní koncept expertního systému vychází z p�edstavy, že uživatel poskytuje 

prost�ednictvím uživatelského rozhraní systému fakta a jako odezvu dostává expertní 

radu – expertizu. ES se pak skládá ze dvou hlavních �ástí – báze znalostí obsahující 
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znalostí zpracovávané inferen�ním mechanismem. Proces generování expertizy se 

nazývá inferencí, která je analogií k výrazu usuzování, používanému ve spojení 

s expertizou generovanou lidským expertem. Jinak �e�eno, inference je strojové 

usuzování. V pr�b�hu konzultace se pr�b�žn� aktualizuje model, ze kterého se nakonec 

op�t p�es inferen�ní mechanismus vyvodí finální doporu�ení (rada).  

Dialog uživatele s po�íta�em má charakter dialogu laika �i mén� zkušeného 

odborníka s expertem. Expertní systém se uživatele dotazuje na údaje týkající se 

konzultovaného p�ípadu a na základ� odpov�dí a svých obecných znalostí si postupn�

up�es�uje „p�edstavu“ o p�ípadu a dochází k záv�ru �i �ešení. Otázky jsou ES voleny 

dynamicky, jelikož systém p�edkládá v každém kroku konzultace otázku, od jejíhož 

zodpov�zení o�ekává co nejrychlejší up�esn�ní aktuálního modelu �ešeného p�ípadu. 

Z hlediska vn�jšího chování je na ES kladena �ada požadavk� odvíjejících se 

z p�edstavy, že expertní systém nahrazuje odborníka poskytujícího konzultaci laikovi, �i 

mén� zkušenému odborníkovi. Po�íta�ový ES je nejen schopen vést s uživatelem dialog 

ve form� otázka – odpov�	, ale je schopen i vysv�tlit a zd�vodnit díl�í záv�ry pomocí 

vysv�tlovacího mechanismu a položit vhodný dopl�ující dotaz stejn� tak, jako být 

p�ipraven zam��it své úsilí na �ešení podproblém� specifikovaných uživatelem 

v pr�b�hu konzultace. Uživatelem m�že být i expert, v tom p�ípad� slouží ES jako 

inteligentní asistent – poradce, který m�že p�isp�t k v�tší efektivit� p�i �ešení problému  

V mém p�ípad� jsem použil otev�ený expertní systém NPS32. 

5.4.2 Expertní systém NPS32 

Historie expertního systému NPS32 sahá až do osmdesátých let minulého století, 

konkrétn� do roku 1988, kdy vznikl expertní systém NPS. Systém byl ur�en pro tvorbu 

r�zn� problémov� orientovaných bází znalostí. Postupem �asu byl tento systém 

modifikován, zejména z hlediska reprezentace dat v bázi znalostí. NPS, p�vodn�

napsaný v jazyce C, byl v roce 1995 p�epracován do jazyka Pascal, byl rozší�en a 

obohacen o n�které nové možnosti. Tato verze byla vyvíjena pro použití ve 

zdravotnictví a byla známa pod názvem DrExpert. Systém obsahoval také n�které 

speciální moduly pro využití specificky ve zdravotnictví. 

Sou�asná verze NPS32 vznikla z této verze p�epsáním do jazyka Borland C++. 

Hlavní odlišností od p�edchozí podoby systému je tedy hlavn� použití objektov�



   

75

orientovaného p�ístupu a realizace uživatelského rozhraní v systému Windows. 

Požadavkem u nové verze byla podpora bází znalostí vytvo�ených pro systém DrExpert. 

Tyto báze lze v NPS32 použít díky konvertovacímu programu vytvo�enému pro tyto 

ú�ely. 

Vlastní bázi znalostí jsem realizoval v expertním systému NPS32 verze 1.5. 

Realizace báze znalostí �ešící danou problematiku výb�ru ERP systému s sebou 

p�ináší �adu výhod ve srovnání s �ešením problematiky za pomoci lidského experta �i 

konzultanta. N�které z nich plynou již ze samotné podstaty expertních systém�, jiné 

vyplívají z charakteristiky �ešeného problému: 

• Úplnost expertízy, 

• dostupnost a �asová nezávislost, 

• snížené náklady na provedení expertízy, 

• trvalost expertízy, 

• �asová úspora. 

Toto �ešení však m�že mít i n�kolik nevýhod: 

• V dané problémové oblasti nelze na základ� konzultace uživateli poskytnout jedno 

jediné správné �ešení, spíše n�kolik možných �ešení k dalšímu zvážení uživatelem, 

• pot�eba dopl�ovat a m�nit bázi znalostí v závislosti na neustále se m�nící situaci na 

trhu, 

• možné problémy s ned�v�rou n�kterých p�edstavitel� firem k nástroji tohoto typu. 

5.4.3 Realizace báze znalostí 

Pro vytvo�ení úplné a p�esné báze znalostí expertního systému je pot�eba 

navázat úzkou spolupráci s expertem na danou oblast. V mém p�ípad� jsem 

spolupracoval s odborníkem na ERP systémy, který je autorem celé �ady publikací a 

�lánk� o této problematice, zabývá se pr�zkumem a monitoringem trhu s ERP systémy 

a má i praktické zkušenosti se zavád�ním t�chto systém� v podnicích. Fáze dola	ování 

báze znalostí pak probíhala ve spolupráci s vedoucím pracovníkem významného 

dodavatele vlastního ERP systému. 
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Výsledkem práce je tedy báze znalostí, která po otev�ení v expertním systému 

NPS32 pokládá uživateli sadu otázek a na konci konzultace uživateli doporu�í n�kolik 

vhodných ERP systém� pro pot�eby daného podniku. Konzultace je tedy ur�ena pro fázi 

p�edvýb�ru, neboli hrubého výb�ru vhodného ERP systému, nikoli jako prost�edek pro 

doporu�ení nejvhodn�jšího �ešení. Výb�r je provád�n celkem ze 21 systém�, které byly 

z celkové nabídky na �eském trhu vybrány po konzultaci s expertem a m�ly by 

p�edstavovat �ešení pro pokrytí pot�eb v�tšiny tuzemských podnik�. Otázky jsem se 

snažil se�adit podle d�ležitosti, kdy n�kolik prvních má zásadní význam a slouží 

k filtraci naprosto nevhodných systém� a další otázky mají sloužit k finálnímu ur�ení 

po�adí zbylých systém� podle preferencí uživatele. 

5.4.4 Práce s expertním systémem 

Expertní systém se spouští pomocí souboru NPS32.exe ve složce SPustitelný kód 

- NPS32. Po spušt�ní systému je t�eba na�íst p�íslušnou bázi znalostí. To lze provést 

pomocí p�íkazu Otev�ít v nabídce Báze, nebo pomocí p�íslušné ikony. Konzultaci lze 

pak zahájit kliknutím na p�íkaz Spustit konzultaci v nabídce Konzultace. Na obrázku 5.1 

je znázorn�no uživatelské prost�edí systému v pr�b�hu konzultace. 

Obr. 5.1 Uživatelské prost�edí expertního systému NPS32 
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Po skon�ení konzultace lze zobrazit výsledný protokol zobrazující odpov�di na 

jednotlivé otázky a kone�né po�adí ERP systém�. Protokol je pak možné v p�ípad�

pot�eby vytisknout. Je také možné zobrazit vývoj pravd�podobnostních hypotéz 

(„ohodnocení“) jednotlivých systém� a zjistit tak, jak se m�nily v pr�b�hu konzultace. 

5.4.5 Otázky 

V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé otázky pokládané v pr�b�hu konzultace 

a d�vody pro jejich použití v daném zn�ní a po�adí. V p�íloze 1 jsou uvedeny tabulky 

nastavení vah pro jednotlivé otázky, tedy to, jak odpov�di na jednotlivé otázky ovliv�ují 

výsledek konzultace. 

První otázka

První otázka by m�la být ta nejd�ležit�jší, proto jsem dlouho zvažoval, kterou 

otázku na tuto pozici zvolit. Poté jsem si uv�domil, že uživatel by si nejd�íve m�l 

ujasnit, zda má zájem o �eské nebo zahrani�ní �ešení, zvážit pro a proti každé varianty a 

až poté se rozhodnout.  

Obecn� lze �íci, že tuzemská �ešení ERP systém� jsou v poslední dob�

kvalitativn� srovnatelná se zahrani�ní konkurencí. Ob� varianty však mají n�kolik 

výhod a nevýhod. Silnou stránkou tuzemských dodavatel� s vlastními ERP systémy je 

znalost �eského prost�edí a výhodná cenová politika. U zahrani�ních dodavatel� pak lze 

za nespornou výhodu považovat sdílení sv�tových �ešení a metod a perspektivní vývoj 

do budoucna, problémem však m�že být spolehlivost zvolených dodavatel� pro 

distribuci na �eském trhu. 

Otázka tedy zní: Máte zájem o tuzemské nebo zahrani�ní �ešení? 

Druhá otázka

 Druhá otázka se již zam��uje na podnik �i firmu, pro kterou bude ERP systém 

ur�en. V první �ad� je t�eba zjistit, v jakém odv�tví pr�myslu podnik p�sobí. Otázka 

tedy zní: V jakém odv�tví pr�myslu p�sobí Váš podnik? 
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T�etí otázka

 Tato otázka má stejn� jako ob� p�edchozí zásadní význam. Týká se velikosti 

podniku, kde se bude ERP systém nasazovat. Tento dotaz by m�l zamezit tomu, aby byl 

uživateli z velké spole�nosti doporu�ován systém ur�ený pro malé firmy a naopak. 

Otázka zní: Pro jaký podnik je systém ur�en? 

�tvrtá otázka

Tato otázka se již zabývá tím, co by m�l nasazovaný systém um�t, jaké procesy 

by m�l pokrývat. Na výb�r jsou moduly Personalistika, Ekonomika, Logistika a Výroba. 

Záleží na uživateli, zda preferuje pevnou implementaci nebo si chce p�íslušný modul 

pouze pronajmout. Problematikou pronájmu a správy služeb a modul� externími 

spole�nostmi se zabývá Outsourcing, n�kdy se také hovo�í o ASP (Application Service 

Provider). ASP �ešení je schopno p�inést zna�nou p�idanou hodnotu, zejména ve smyslu 

úspory náklad�, kdy aplikace poskytované touto formou jsou v�tšinou p�ístupné zdarma 

na ur�itou dobu a ani další náklady na jejich pronájem nejsou nijak vysoké v porovnání 

s investicí do hardware a software pro provozování podobného systému uvnit� podniku.  

Otázka tedy zní následovn�: Který z proces� podniku byste cht�li �ešit spíše 

pronájmem formou ASP než pevnou implementací? 

Pátá otázka

Pátá otázka zjiš�uje preference uživatele ve smyslu zákaznické oblíbenosti ERP 

systém�. N�kte�í uživatelé nemusí oblíbenosti systému (po�tu implementací) p�ikládat 

význam a rad�ji se zam��í na to, zda systém bude spl�ovat všechny požadavky kladené 

podnikem. Po�et implementací ERP systému má však bezpochyby velkou vypovídací 

hodnotu, která nám toho hodn� �ekne o kvalit� daného produktu, nebo� je z�ejmé, že 

špatný systém nebude v praxi nijak hojn� nasazován. Proto pátá otázka zní: Je pro Vás 

d�ležitá zákaznická oblíbenost produktu (po�et implementací?) 

Šestá otázka

Velmi d�ležitým faktorem, který m�že p�i výb�ru ERP systému hrát roli, je 

jednak kvalita služeb dodavatele systému (školení, servis) a také sí� partner� dodavatele 

systému. ERP systémy nabízené na �eském trhu se v tomto ohledu velmi liší, najdeme 
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zde jak dodavatele s 45 partnerskými spole�nostmi, tak dodavatele, který distribuci, 

implementaci a servis systém� provádí sám. Otázku jsem formuloval následovn�: Je 

pro Vás d�ležitá sí	 partner� dodavatele systému a zázemí dodavatele? 

Sedmá otázka

Tato otázka se týká opera�ního systému (OS), na kterém by m�l budoucí ERP 

systém b�žet. N�kterým uživatel�m to m�že být lhostejné, ale jiní mohou preferovat 

ur�itý opera�ní systém, a� už je to z d�vodu ceny OS, nebo proto, že jsou na n�j zvyklí 

zam�stnanci firmy. Otázka zní: Na jakém opera�ním systému by m�l systém b�žet?

Na výb�r jsou t�i nejpoužívan�jších OS, tedy Windows (odpov�	 zahrnuje všechny 

verze, nap�. NT, XP �i 2000), Linux a Unix. Uživatel má samoz�ejm� možnost 

odpov�d�t, že mu na použitém OS nezáleží. 

Osmá otázka

Touto otázkou za�íná sada dotaz� na funk�nost ERP systému. Zjiš�ují se 

preference uživatele a jeho p�edstavy o tom, co by ERP systém m�l um�t, ale i bez �eho 

se budoucí uživatelé systému obejdou, což se pozitivn� odrazí nap�íklad v jednodušším 

ovládání systému. V podstat� slouží tato a následující otázky k tomu, aby se opravdu 

vybral ERP systém tzv. ušitý danému podniku na míru. 

Osmá otázka zjiš�uje, zda by ERP systém m�l podporovat technologii EDI 

(Electronic Data Interchange). Princip EDI komunikace spo�ívá v posílání standardních 

obchodních dokument� (objednávky, faktury, avíza, dodací listy atd.) v dohodnuté 

elektronické podob� tak, aby bylo možné tyto dokumenty automaticky (nap�. v 

objednávacím nebo ú�etním systému) generovat a zpracovávat. Zn�ní otázky je: M�l by 

systém podporovat EDI? 

Devátá otázka

V rámci této otázky se zjiš�uje, zda by ERP systém m�l podporovat funkci 

MRPII (Manufacturing Resources Planning). Jedná se o hojn� využívaný koncept 

plánování výroby a zdroj� na základ� dat jako jsou objednávky zákazník�, dodací lh�ty, 

informace o nakupovaných a vyráb�ných položkách apod. V sou�asné dob� jej využívá 
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v�tšina ERP systém� dostupných na �eském trhu, není to však pravidlem. Proto devátá 

otázka zní: M�l by systém podporovat MRPII? 

Desátá otázka

Další funkcionalitou, která m�že hrát roli p�i rozhodování uživatele o budoucím 

ERP systému je Just in Time. Just in Time (JIT) je strategie �ízení skladu vyvinutá za 

ú�elem zvýšení návratnosti investic podniku prost�ednictvím snižování skladových 

zásob a náklad� s tím spojených. Proces je �ízen sérií signál� (Kanban), které dávají 

podn�t výrobním proces�m k výrob� další sou�ástky. 

JIT m�že p�i správné implementaci výrazn� zlepšit návratnost investic, kvalitu a 

efektivitu výrobního podniku. Nové skladové zásoby se objednají až po dosažení 

ur�itého množství zásob ve skladu. Tím se šet�í skladovací prostory a snižují náklady. 

Jestliže však nastane zvýšená poptávka po zboží, m�že se stát, že zboží bude 

nedostatek. Toto je nejv�tší nevýhoda metody JIT. 

Otázka zní: M�l by systém podporovat metodu Just in Time? 

Jedenáctá otázka

Jedenáctá otázka se zabývá zajímavou technologií KANBAN. Již samotný 

význam tohoto slova v japonštin� (zna�ka, karta) nazna�uje o co jde. V podstat� se 

jedná o organiza�ní systém pro výrobní proces, p�i kterém dochází ke snižování 

výrobních náklad� cestou omezování materiálových sklad�. KANBAN se vyzna�uje 

optimálním plánováním skladových zásob a jejich efektivním dopl�ováním v souladu s 

pr�b�hem spot�eby p�i výrobním procesu. Tato technologie nachází uplatn�ní hlavn� ve 

výrobních podnicích.  

Zn�ní otázky je z�ejmé: M�l by systém podporovat KANBAN? 

Dvanáctá otázka

Další metodologií ERP systému, která m�že výrazn� p�isp�t k lepšímu a 

efektivn�jšímu fungování podniku, je TOC (Theory of Constraints). TOC zajiš�uje 

synchronizaci plánování a rozvrhování všech zdroj� za respektování zjišt�ných omezení 

ve zdrojích a výrobní kapacit�. TOC je považována za jeden z nejvýrazn�jších p�ínos� v 
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oblasti opera�ního plánování. Zn�ní otázky je nasnad�: O�ekáváte od systému, aby 

odhaloval úzká místa (Theory of Constraints)? 

T�ináctá otázka

Technologie, která je p�edm�tem této otázky, je ozna�ována APS (Advanced 

Planning and Scheduling). Jedná se o manažerský výrobní proces, podle kterého se 

p�id�luje materiál a výrobní kapacita tak, aby se splnily požadavky na výrobu. Na rozdíl 

od jednodušších plánovacích metod lze pomocí APS vytvo�it realistický výrobní plán i 

pro složit�jší výrobní procesy. 

APS se b�žn� nasazuje ve firmách, pro které platí jeden nebo více z 

následujících bod�: 

� Finan�n� náro�né výrobní procesy, kde se malá zm�na ve využití výrobního 

za�ízení výrazn� projeví v návratnosti investic, 

� prost�edí s mnoha r�znými produkty vyráb�nými v rámci jedné továrny 

� výroba vysoce komplexních produkt� s velkým množstvím komponent nebo 

výrobních úkon�. 

Otázka zní: M�l by systém podporovat APS 

�trnáctá otázka

SCM (Supply Chain Management) je proces plánování, implementace a �ízení 

operací dodavatelského �et�zce s cílem co nejefektivn�ji uspokojit poptávku zákazník�. 

Tento nástroj již není tak b�žný jako nap�íklad MRPII, ur�it� se však jedná o 

velmi užite�nou funkci, která stejn� jako APS v kone�ném d�sledku m�že pro firmu 

znamenat výraznou konkuren�ní výhodu. 

Expertní systém se tedy uživatele zeptá: M�l by systém podporovat metodu 

SCM (Supply Chain Management)? 

Patnáctá otázka

Další funkcionalitou, kterou n�kte�í zákazníci mohou v ERP systému vyžadovat, 

je podpora �ízení projekt�. Nástroje ur�ené k �ízení projekt� umož�ují plánování a 

�ízení projektu, jeho jednotlivých komponent, �ízení alokací zdroj� nebo kontrolu 

kvality a termín�. 



   

82

Patnáctou otázku jsem tedy formuloval takto: M�l by systém podporovat �ízení 

projektu?

Šestnáctá otázka

Tato otázka se zabývá podporou metod strategického �ízení v ERP systému. 

Jako p�íklad jsem uvedl metodu Balanced ScoreCard (BSC). Úlohou BSC je zam��it 

organizaci na ta m��ítka, která hrají podstatnou roli p�i napl�ování strategie. Proto je pro 

BSC d�ležitý nejen výb�r klí�ových ukazatel�, kterých smí být jen malý po�et, ale také 

zachycení závislostí, které jsou mezi nimi (zlepšení ur�itých indikátor� by po ur�ité 

dob� m�lo vést ke zlepšení dalšího indikátoru). Východiskem k vytvo�ení BSC je 

strategická mapa, která zobrazuje vzájemné souvislosti mezi strategickými cíli a 

m��ítky. Cílem BSC je pak nalézt a rozvíjet skute�nou hodnotu podniku, spo�ívající ve 

schopnosti skloubit dlouhodobou strategii rozvoje s krátkodobými operativními cíli. 

Otázka zní: M�l by systém podporovat metody strategického �ízení 

(BalancedScorecard?) 

5.4.6 Multimediální podpora báze znalostí 

Pro lepší pochopení dotaz�, které se kladou v pr�b�hu konzultace, jsem 

jednotlivé dotazy doplnil dodate�nými informacemi v textové a grafické podob�. 

Pomocí tla�ítek po pravé stran� okna se zn�ním otázky lze u v�tšiny dotaz� vyvolat 

textový popis týkající se dané problematiky. To považuji za d�ležité zejména u 

technologií �i pojm�, které ješt� nejsou u nás v praxi natolik zažité. Textový popis je 

realizován pomocí b�žného .txt souboru, uloženého v adresá�i Media/Název_uzlu. Dále 

je možné u v�tšiny dotaz� vyvolat obrázky, které slouží jako dopl�ující informa�ní 

zdroj týkající se dané problematiky. Obrázky jsou ve formátu .jpg uloženy stejn� jako 

textové soubory v adresá�i Media/Název_uzlu. 

V neposlední �ad� je t�eba zmínit informace o jednotlivých ERP systémech, 

které lze vyvolat po výb�ru konkrétního sytému b�hem konzultace a stisknutí tla�ítka 

v pravé �ásti okna se seznamem systém�. Uživatel tak má možnost dozv�d�t se jméno 

dodavatele systému, p�vod systému a webovou adresu dodavatele, kde lze najít 

podrobn�jší informace o produktu, který uživatele zajímá. 
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5.4.7 Rozbor efektivnosti vlastního �ešení 

Realizace báze znalostí �ešící danou problematiku výb�ru ERP systému s sebou 

p�ináší �adu výhod ve srovnání s �ešením problematiky za pomoci lidského experta, 

konzultanta �i poradenské firmy. N�které z nich plynou již ze samotné podstaty 

expertních systém�, jiné vyplívají z charakteristiky �ešeného problému: 

• Úplnost expertízy, 

• dostupnost a �asová nezávislost, 

• snížené náklady na provedení expertízy, 

• trvalost expertízy, 

• �asová úspora. 

Toto �ešení však m�že mít i n�kolik nevýhod: 

• V dané problémové oblasti nelze na základ� konzultace uživateli poskytnout jedno 

jediné správné �ešení, spíše n�kolik možných �ešení k dalšímu zvážení uživatelem, 

• vzhledem k charakteru otázek m�že být p�i konzultaci nutná ú�ast více zástupc�

podniku s r�znou specializací a s r�zným postavením,  

• pot�eba dopl�ovat a m�nit bázi znalostí v závislosti na neustále se m�nící situaci na 

trhu, 

• možné problémy s ned�v�rou n�kterých p�edstavitel� firem k nástroji tohoto typu. 

Pokud budeme na výstup zpracované báze znalostí nahlížet jako na doporu�ení a 

nikoli jako na jediné možné �ešení, lze tento nástroj ozna�it za užite�ný. Jedná se o 

prost�edek, který by mohl v komplexn�jší form� a s pravidelnými aktualizacemi sloužit 

podnik�m jako nástroj pro nalezení �ešení ve fázi hrubého výb�ru nového ERP systému 

do podniku a eliminovat tak nutnost využívat služeb poradenských firem. Jako ješt�

vhodn�jší se mi však jeví alternativa použití takového nástroje v samotných 

konzulta�ních firmách, které by díky své monitorovací �innosti trhu mohly zabezpe�it 

aktuálnost tohoto nástroje a využívat jej p�i poradenské �innosti u svých klient�. 

Faktem však z�stává, že pro využití v praxi by báze znalostí musela být mnohem 

rozsáhlejší, a� už co se tý�e po�tu dotaz� a jejich provázanosti, nebo po�tu 

vyhodnocovaných ERP systém�. Zpracování báze znalostí v takovém rozsahu je však 

mimo rámec této práce. 
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6. ZÁV�R 

Cílem této práce bylo poskytnout ucelený pohled na problematiku výb�ru 

podnikového informa�ního systému (ERP systému), sestavit optimální postup pro výb�r 

a implementaci takového systému a navrhnout vlastní �ešení pro zlepšení tohoto 

postupu. 

V rámci teoretické �ásti práce jsem provedl rešerši odborné literatury a tisku 

pojednávající o problematice podnikových informa�ních systém�, o projektech 

zavád�ní informa�ního systému v podniku a o moderních trendech v této oblasti. Na 

základ� získaných poznatk� jsem sestavil teoretická východiska práce, obsahující 

definici pojmu ERP systém, popis p�ínos� i nedostatk� t�chto systém�, jejich historický 

vývoj i budoucí trendy, které lze v této oblasti vysledovat. 

Následnou analýzu dané problematiky jsem pojal jako podrobn�jší popis 

významu informa�ního systému pro podnik, jeho funkcí, používaných technologií a dat. 

Dále jsem analyzoval projekt výb�ru a zavád�ní nového ERP systému v podniku 

z hlediska jeho jednotlivých fází, od analýzy pot�eb podniku, p�es výb�r vhodného ERP 

systému, až po vlastní implementaci. Jelikož rozhodnutí o inovaci stávajícího systému 

�i nákupu systému nového je velmi závažné, v�noval jsem pat�i�nou �ást i metodám 

hodnocení stávajícího systému, které mohou k rozhodnutí o inovaci �i zm�n� vést. 

Sou�ástí analytické �ásti práce je také rozbor sou�asné situace na �eském trhu a popis 

požadavk�, které podniky mají na nový systém. 

V rámci praktické �ásti práce jsem sestavil optimální postup pro realizaci 

projektu nového podnikového informa�ního systému od výb�ru dodavatele po vlastní 

implementaci zvoleného systému. Dodržením uvedeného postupu by m�l být zajišt�ný 

hladký pr�b�h celého procesu. Popis jednotlivých fází projektu jsem doplnil 

upozorn�ním na �asté chyby, kterých se podniky v t�chto fázích dopouští.  

Druhou polovinu praktické �ásti práce tvo�í vlastní návrh na zlepšení procesu 

výb�ru vhodného ERP systému do podniku. Vzhledem k charakteru problematiky 

výb�ru (složitá algoritmizovatelnost) se jako vhodný nástroj pro �ešení tohoto problému 

jevil expertní systém. Ve spolupráci se dv�ma odborníky (experty) na danou 

problematiku jsem vytvo�il bázi znalostí expertního systému, která je ur�ena k nasazení 

ve fázi hrubého výb�ru ERP systému, na jejímž výstupu je 4-6 systém�, které postupují 
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do kone�né fáze výb�rového �ízení. Konzultace v expertním systému s vytvo�enou bází 

znalostí probíhá formou odpov�dí uživatele na pokládané otázky, na jejichž základ� je 

pr�b�žn� upravován model doporu�ení jednotlivých systém�. Po skon�ení konzultace 

m�že uživatel p�edpokládat, že mezi prvními p�ti nabídnutými systémy se nachází i ten 

nejvhodn�jší pro použití v daném podniku. 

Co se tý�e využitelnosti tohoto nástroje v praxi, jako jednu z možností bych 

vid�l použití v poradenských firmách, které se zabývají sledováním trhu s ERP systémy 

a poradenstvím v podnicích p�i výb�ru nového systému. Další možností je využití p�ímo 

jednotlivými podniky, které stojí p�ed volbou nového ERP systému. V takovém p�ípad�

by nástroj mohl být nap�íklad p�eveden do online formy a mohl by být dostupný 

uživatel�m prost�ednictvím webového prohlíže�e bez nutnosti instalace dalšího SW.  

Je t�eba si však uv�domit, že aby mohl být nástroj použit v praxi, p�ípadn� i jako 

komer�ní produkt, musel by být rozpracován do mnohem v�tší hloubky, musel by 

obsahovat n�kolikanásobn� více dotaz� pokládaných uživateli, �ešit specifika 

jednotlivých pr�myslových zam��ení podniku a typ� podniku, um�t �ešit p�ípadné 

podproblémy daného uživatele a v neposlední �ad� by m�l obsahovat kompletní nabídku 

dostupných ERP �ešení na našem trhu. Nezbytným p�edpokladem pro fungování 

takového nástroje by i p�es relativní ustálení situace na sou�asném trhu s ERP systémy 

byla i pravidelná aktualizace. Takový nástroj však p�esahuje rámec diplomové práce, 

proto by na moje �ešení m�lo být nahlíženo spíše jako na možnost �i inspiraci, jak by se 

dal proces výb�ru vhodného ERP systému optimalizovat. 



   

86

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

7.1 TIŠT�NÉ ZDROJE 

[1] BASL, Josef. Podnikové informa�ní systémy. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 142 s. 

ISBN 80-247-0214-2. 

[2] KOCH, Miloš. Management informa�ních systém�. 2. p�eprac. vyd. Brno : 

Akademické nakladatelství CERM, 2008. 193 s. ISBN ISBN: 978-80-214-. 

[3] KUBÍK, Roman. Metodická podpora a expertní systém pro výb�r a zavád�ní 

ekonomicko-informa�ních systém�. Brno : Vysoké u�ení technické, 2001. 20 s. 

ISBN 80-214-1989-X. 

[4] MOLNÁR, Zden�k. Efektivnost informa�ních systém�. 1. vyd. Praha: Grada, 

2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75.  

[5] TVRDÍKOVÁ, Milena. Zavád�ní a inovace informa�ních systém� ve firmách. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2000. 116 s. ISBN 80-7169-703-6. 

[6] VO�ÍŠEK, Ji�í. Aplika�ní služby IS/ICT formou ASP. 1. vyd. Prah : Grada, 2004. 

213 s. ISBN 80-247-0620-2. 

[7] VYM
TAL, Dominik. Projekty informa�ních systém� v podnicích a jejich 

realizace. Karviná : Slezská univerzita v Opav�, 2008. 122 s. ISBN 978-80-7248-

477-5. 

7.2 INTERNETOVÉ ZDROJE 

[8] AB Andersson [online]. c2009 [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.abandersson.com/index.php>.

[9] Centrum pro výzkum informa�ních systém� [online]. c2003-2008 [cit. 2009-04-

28]. Dostupný z WWW: <http://www.cvis.cz/>.  

[10] �eský statistický ú�ad [online]. c2009 [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz>. 

[11] Gartner [online]. c2009 [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.gartner.com/>.  



   

87

[12] KUNSTOVÁ, Renáta. SaaS v oblasti ECM. Systémová integrace [online]. 2008, 

�. 04 [cit. 2009-05-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cssi.cz/cssi/system/files/all/si-4-2008-kunstova.pdf>  

[13] NOVÁK, Petr. ERP systém open source? IT SYSTEMS [online]. 2008, �. 11 [cit. 

2009-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.systemonline.cz/erp/erp-system-

open-source.htm>. 

[14] ŠTUMPF, Jind�ich. Pro� SOA nemá alternativu. IT SYSTEMS [online]. 2006, �. 

10 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: <http://www.systemonline.cz/sprava-

it/proc-soa-nema-alternativu.htm>. 

[15] VACUL�IAK, Jan. Zm�na ERP �ešení ve firm�?. IT SYSTEMS [online]. 2007, �. 

09 [cit. 2009-05-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.systemonline.cz/erp/zmena-erp-reseni-ve-firme.htm>. 

[16] VO�ÍŠEK, Ji�í. Kritické faktory úsp�chu a rizika informa�ních systém�. Web 

Katedry informa�ních technologií, VŠE Praha [online]. 1996 [cit. 2009-05-05]. 

[17] Wikipedie - Enterprise resource planning [online]. 2009 [cit. 2009-04-22]. 

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning>.  



   

88

8. SEZNAM P�ÍLOH 

[1] P�íloha 1 – tabulky nastavení vah báze znalostí expertního systému NPS32 



   

89

9. P�ÍLOHY 

9.1 TABULKY NASTAVENÍ VAH BÁZE ZNALOSTÍ EXPERTNÍHO 

SYSTÉMU 

  P�vod systému 

Odpov�� Zahrani�ní Zahrani�ní/tuzemský Tuzemský 
Zahrani�ní +20 10 -20 

Spíše zahrani�ní +10 5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše tuzemské -10 5 +10 

Tuzemské -20 10 +20 

Tab. 9.1 Nastavení vah pro první otázku 

Odv�tví pr�myslu 

Systém podporuje zvolené odv�tví 

pr�myslu 
Váhy 

Ano 0 

Ne -60 

Tab. 9.2 Nastavení vah pro druhou otázku 

  Ur�ení ERP systému podle velikost podniku 

Odpov�� Malý St�ední Velký 
Malý +20 -50 -50 

St�ední -50 +20 -50 

Velký -50 -50 +20 

Tab. 9.3 Nastavení vah pro t�etí otázku 

Pronájem formou ASP 

Systém umož�uje �ešit vybraný proces 

formou pronájmu 
Váhy 

Ano +15 

Ne -15 

Tab. 9.4 Nastavení vah pro �tvrtou otázku 
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  Zákaznická oblíbenost produktu 

  Odpov��
ERP systémy Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Abra G4 0 0 0 0 0 
Dialog 3000S 8 4 0 0 0 
FACTORY ES 2 1 0 0 0 
IFS Aplikace 9 5 0 0 0 
infor.COM 6 3 0 0 0 

Intuitive ERP 14 7 0 0 0 
JD Edwards EnterpriseOne 8 4 0 0 0 

K2 35 17 0 0 0 
KARAT 8 4 0 0 0 

LCS Noris 15 7 0 0 0 
MFG/PRO 15 7 0 0 0 

Microsoft Dynamics Ax 9 4 0 0 0 
MySAP Business Suite 40 20 0 0 0 

Oracle E-business Suite 11 5 0 0 0 
OR-SYSTÉM 16 8 0 0 0 
PSIpenta.com 6 3 0 0 0 

QI 25 13 0 0 0 

SSA ERP LN 12 6 0 0 0 

SSA Max+ 13 6 0 0 0 

Syteline 7 4 0 0 0 

VISUAL Enterprise 8 4 0 0 0 

Tab. 9.5 Nastavení vah pro pátou otázku 

  Zázemí dodavatele 

  Odpov��
ERP systémy Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Abra G4 17 8 0 0 0 
Dialog 3000S 5 2 0 0 0 
FACTORY ES -10 -5 0 0 0 
IFS Aplikace 1 0 0 0 0 
infor.COM 3 1 0 0 0 

Intuitive ERP -10 -5 0 0 0 
JD Edwards EnterpriseOne 2 0 0 0 0 

K2 13 6 0 0 0 
KARAT 17 8 0 0 0 

LCS Noris 37 19 0 0 0 
MFG/PRO -10 -5 0 0 0 

Microsoft Dynamics Ax 12 6 0 0 0 
MySAP Business Suite 12 6 0 0 0 

Oracle E-business Suite 10 5 0 0 0 
OR-SYSTÉM 2 1 0 0 0 
PSIpenta.com 1 0 0 0 0 

QI 24 12 0 0 0 

SSA ERP LN -10 -5 0 0 0 
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SSA Max+ -10 -5 0 0 0 

Syteline 5 2 0 0 0 

VISUAL Enterprise -10 -5 0 0 0 

Tab 9.6 Nastavení vah pro šestou otázku 

Podpora OS 

Systém podporuje vybraný opera�ní 

systém 
Váhy 

Ano +20 

Ne -25 

Tab 9.7 Nastavení vah pro sedmou otázku 

  Podpora EDI 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 
Ano +20 +10 -20 

Spíše ano +10 +5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -10 -5 +10 

Ne -20 -10 +20 

Tab 9.8 Nastavení vah pro osmou otázku 

  Podpora MRPII 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 
Ano +15 +10 -30 

Spíše ano +10 +5 -15 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -10 -5 +10 

Ne -15 -10 +20 

Tab 9.9 Nastavení vah pro devátou otázku 

  Podpora JIT 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 

Ano +20 +10 -20 
Spíše ano +10 +5 -10 

Nevím 0 0 0 
Spíše ne -5 -5 +5 

Ne -10 -10 +10 

Tab 9.10 Nastavení vah pro desátou otázku 
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  Podpora KANBAN 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 

Ano +20 +10 -20 

Spíše ano +10 +5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -5 -5 +5 

Ne -10 -10 +10 

Tab 9.11 Nastavení vah pro jedenáctou otázku 

  Podpora TOC 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 
Ano +20 +10 -20 

Spíše ano +10 +5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -5 -3 +5 
Ne -10 -5 +10 

Tab 9.12 Nastavení vah pro dvanáctou otázku 

  Podpora APS 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 

Ano +25 +10 -20 

Spíše ano +15 +5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -5 -3 +5 

Ne -10 -5 +10 

Tab 9.13 Nastavení vah pro t�ináctou otázku 

  Podpora SCM 

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 

Ano +25 +10 -20 

Spíše ano +15 +5 -10 
Nevím 0 0 0 

Spíše ne -5 -3 +5 

Ne -10 -5 +10 

Tab 9.14 Nastavení vah pro �trnáctou otázku 
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  Podpora �ízení projekt�

Odpov�	 Ano �áste�n� Ne 

Ano +15 +10 -15 

Spíše ano +10 +5 -10 
Nevím +5 0 0 

Spíše ne -5 0 +5 
Ne -10 0 +10 

Tab 9.15 Nastavení vah pro patnáctou otázku 

  Podpora metod strategického �ízení projektu 

Odpov�	 BSC + další 
metody 

BSC �áste�n� BSC Ne 

Ano +20 +15 +10 -20 
Spíše ano +10 +8 +5 -10 

Nevím 0 0 0 0 
Spíše ne -5 0 0 0 

Ne -10 -5 -5 +10 

Tab 9.16 Nastavení vah pro šestnáctou otázku 


