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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzou současného stavu firmy OBI Centrum, 

spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montáží komínů a komínových částí a dále analýzou 

informačního systému této firmy. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou rozebrána teoretická východiska. Druhá 

část se zabývá analýzou současného stavu, kde je zhodnocen stav informačního systému, 

a také firma obecně. V poslední části je navržené vlastní řešení problému, který byl 

odhalen pomocí analýz. 

ABSTRACT 

The thesis is focused on analysing the current situation of OBI Centrum, spol. s r.o., 

company engaged in manufacturing and assembling of chimneys and chimney parts and 

on analysing the information system of the company.  

The thesis is divided into three parts. The first part addresses the theoretical bases. The 

second part analyses the current situation of the company, evaluating the quality of 

informational system and the company in general. The last part presents a proposed 

solution to the problem revealed by the analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době je pro každou firmu velmi důležité nabízet zákazníkům něco navíc 

ve srovnání s konkurencí. V tomto ohledu může být často rozhodující i informační 

systém, pomocí kterého firma automatizuje své procesy nebo nějakým způsobem 

ulehčuje práci svým zaměstnancům. V této práci bude zpracovaná aplikace, která bude 

určená pro zaměstnance firmy OBI Centrum, spol. s r.o. a bude sloužit ke zjednodušení 

jejich každodenní práce. 

Tato aplikace bude vytvořená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for 

Application v Microsoft Excel, který je součástí kancelářské sady Microsoft Office. 

Aplikace bude vytvořena přesně podle specifických požadavků majitele firmy, což je pro 

firmu velká výhoda.  

Na tomto řešení bych chtěl ukázat, že i v tomto vývojovém prostředí se dá vytvořit 

aplikace, která může efektivně zlepšit chod firmy a zároveň tak tvořit součást 

informačního systému. 
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1 CÍLE A POSTUPY PRÁCE 

Cílem této práce je vytvoření jednoduché aplikace v Microsoft Excel pomocí 

programovacího jazyka Visual Basic for Application, která bude sloužit zaměstnancům 

ke zjednodušení a zpřehlednění jejich každodenní práce, a také zákazníkům k lepší 

orientaci a přehledu v komínových částech. Současně tato aplikace zlepší softwarovou 

část informačního systému a zkvalitní tak poskytované služby. 

Pro potvrzení nutnosti zlepšení informačního systému budou vypracovány 

analýzy současného stavu informačního systému ve firmě OBI Centrum spol. s r.o. Tato 

firma se zabývá výrobou a prodejem komínů, komínových částí a poskytováním 

kominických služeb. 

K posouzení stavu informačního systému bude použita metoda HOS 8. K celkové 

analýze firmy bude použita univerzální metoda SWOT, která analyzuje vnitřní i vnější 

faktory ovlivňující úspěšnost firmy. Dále bude použita transformovaná SWOT analýza, 

která bude zaměřená přímo na informační systém.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole budou sepsána teoretická východiska potřebná pro další části této 

práce. Jedná se o teoretický rozbor analýz a metod, které budou použity ke zhodnocení 

současného stavu společnosti. Dále se zde seznámíme s vývojovým prostředím a 

se základními principy programovacího jazyka, pomocí kterého bude vytvořená aplikace 

vlastního návrhu řešení. 

2.1 Vytváření vzorců v Excelu 

Všechny vzorce v Excelu začínají znaménkem rovná se (=). Díky tomuto 

znaménku Excel rozpozná, že následující znaky vytvářejí vzorec. Zapomeneme-li uvést 

znaménko rovná se, Excel bude data považovat za text, a jeho použití je proto při 

vytváření vzorců zcela základní. 

Fungování vzorců si můžeme představit na příkladu. Začneme výběrem prázdné 

buňky. Zadáme příkaz (=1+2) a po s tisknutí klávesy Enter se v buňce objeví hodnota 3.  

Zadáme-li do vzorce odkaz na buňku, je takovýto vzorec propojen s odkazovanými 

buňkami. Výsledná hodnota vzorce závisí na hodnotách odkazovaných buněk a 

automaticky se změní ve chvíli, kdy se změní hodnota v odkazovaných buňkách 

(DODGE a STINSON, 2011, s. 413-414). 

2.2 Makra 

V Excelu lze vytvářet podprogramy (nepřesně nazývané makra). Podprogram 

nevrací žádnou hodnotu, je to jen posloupnost příkazů. Ty se zapisují do modulů a pomocí 

nich je možné provádět složitější operace v Excelu. 

Podprogramy, tak jak je známe dnes, se vyvinuly z maker, která byla původně 

prostou posloupností příkazů, které se zaznamenaly přesně tak, jak je uživatel prováděl 

v aplikaci. Příkazy bylo možné nahrát záznamníkem maker a pak je kdykoliv spustit 

znovu. Tento nástroj byl velmi užitečný především pro zjednodušení práce uživatele, 

který by jinak musel vykonávat stále se opakující postupy. 

V dnešní době záznamník zapisuje zaznamenávané příkazy přímo v jazyce Visual 

Basic for Application (VBA) a je rozšířením jazyka Visual Basic (VB) o prvky, pomocí 

kterých lze využívat služby příslušné aplikace. Díky tomu si můžeme usnadnit práci 
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nahráním některých (nebo i všech) příkazů do editoru jazyka VBA (FORSTOVÁ, 2010, 

s. 42). 

2.3 Co je to VBA a jak se liší od VB 

Visual Basic a Visual Basic for Applications mají společný základ. Lze říci, že 

jádro jazyka Visual Basic 6.0 je součástí instalace Microsoft Office (od verze 9.0, neboli 

2000) a komunikace s ním probíhá přes moduly kódu a uživatelské formuláře, které se od 

formulářů Visual Basic liší svou určitou omezeností, ale pro většinu aplikací postačí. 

Pokud mluvíme o VBA, nemluvíme o Excel VBA, Word VBA, nebo Access 

VBA. Syntaxe jazyka je pro všechny tyto aplikace stejná, liší se pouze objektový model 

aplikace, se kterou pracujeme. Pokud se naučíme syntaxi jazyka VBA a programování 

aplikace Excel, je relativně jednoduché získané znalosti použít na jiné aplikace, které 

VBA rovněž používají (KRÁL, 2010, s. 12). 

2.4 Práce s editorem Visual Basicu 

Vytvářený kód se ukládá do programového modulu, který vytvoříme tímto 

způsobem: 

1. Klikneme na záložku karty Vývojář. Tato karta však není primárně zobrazená a 

musíme jí nejprve povolit v Možnostech. 

 

Obrázek 1: Zobrazení karty Vývojář (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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2. Na této kartě klikneme na tlačítko Visual Basic. Tím se zobrazíme okno editoru 

VBA. 

 

Obrázek 2: Karta Vývojář (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3. V tomto okně použijeme příkaz Insert Module. 

4. Klikneme do podokna modulu (vpravo). Tím je editor připraven k práci 

(LAURENČÍK, 2013, s. 19). 

 

Obrázek 3: Vývojové prostředí (Zdroj: Vlastní tvorba) 

2.5 Ukládání kódu VBA 

Obecně mohou být v modulu tři typy kódu: 

 Procedury (Sub) – Procedura je sada instrukcí, která provádí nějakou akci. 

Můžeme mít například proceduru, která z různých částí sešitu vytváří výslednou 

sestavu. 

 Funkce (Function) – Funkce je sada instrukcí, která vrací jednu hodnotu nebo pole. 

Funkce můžeme používat i ve svých vzorcích v listu. 
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 Deklarace – Deklarace je informace o proměnné, kterou vkládáme do VBA. 

Můžeme například deklarovat datové typy proměnných, které plánujeme používat. 

Deklarace se v modulu nachází nahoře. 

V jednom modulu můžeme mít libovolný počet procedur, funkcí a deklarací 

(BARILLA a spol., 2013, s. 341). 

2.6 Obvyklá struktura procedury / funkce 

1. Název: Sub Název () / Function Název (proměnné) 

2. Deklarace proměnných 

3. Příkaz pro zachycení chybového stavu 

4. Naplnění proměnných 

5. Příkazy provádějící akce 

6. Přerušení: Exit Sub / Exit Function 

7. Návěští a za ním řešení chybové hlášky 

8. Ukončení: End Sub / End Function (BROŽ a BEZVODA, 2011, s. 546) 

2.7 Proměnné 

Proměnnou si můžeme představit jako pojmenované místo v paměti počítače, na 

němž se nachází nějaká data, se kterými chceme pracovat. Data mohou mít samozřejmě 

různou podstatu a podobu, jako je celé číslo, záporný zlomek, iracionální číslo, seznam 

hodnot nebo třeba datum. 

2.7.1 Boolean 

Proměnná typu Boolean obsahuje buď hodnotu True (Pravda) nebo False 

(Nepravda). Použijeme ji jako podmínku v rozhodovacích příkazech a také jako 

návratovou hodnotu mnoha uživatelských funkcí. 

2.7.2 String 

Tuto proměnnou budeme používat pro uložení řetězcových proměnných, čili 

zjednodušeně řečeno, textu. Mějme však na paměti, že operace s textem jsou jedny 

z nejpomalejších ve VBA, a používejme je s rozmyslem, především v cyklech. 
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2.7.3 Double 

Proměnná typu Double má jednu velikou výhodu a zároveň nevýhodu. Výhodou 

je, že rozsah hodnot je skutečně obrovský. Na druhou stranu, čísel je v daném rozsahu 

nekonečné množství a proměnná má k dispozici omezený počet bitů. 

2.7.4 Variant 

Variant je flexibilní typ proměnné, který může pojmout jakoukoliv hodnotu kromě 

řetězce o pevně dané délce. Přestože použití typu Variant může vypadat lákavě, 

nepoužíváme ho kromě případů, kdy je to nutné (KRÁL, 2010, s. 22-28). 

2.7.5 Vlastní datové typy 

Vlastní datové typy zavádíme, pokud chceme použít strukturu více proměnných, 

které mají na sebe nějakou logickou návaznost. Například, pokud bychom měli program 

na evidování studentů, tak bychom určitě chtěli vést údaje jako jméno, příjmení, rok 

narození, ročník, obor a mnoho dalšího. Vytvořit vlastní proměnné pro všechny tyto 

údaje, by ve výsledku bylo velmi chaotické. Mnohem lépe se tedy jeví řešení všechny 

tyto údaje schovat za jednu proměnnou takového datového typu, který by uměl tyto údaje 

bezpečně pojmout. Deklarace (zavedení) vlastního datového typu musí být zcela 

bezpodmínečně na začátku modulu (RUSTY, 2013, online). 

Následující tabulka uvádí přehled všech možných datových typů a jejich rozsahů. 

Datový typ Místo v paměti Rozsah 

Byte 1 byte Číslo 0 až 255 

Boolean 2 byty Logická hodnota True nebo False 

Integer 2 byty 
Celá čísla v intervalu -32768 až 32767, 

nejrozšířenější typ pro práci s celými čísly 

Long 4 byty 
Celá čísla v intervalu -2 147 483 648 až 
2 147 483 647 

Single 4 byty 

Desetinná čísla s přesností na 6 des. míst  
-3.402823E38 až -1.401298E-45 pro záporné 

hodnoty; 1.401298E-45 až 3.402823E38 pro 
kladné hodnoty 
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Double 8 bytů 

Desetinná čísla s dvojnásobnou přesností  

-1.79769313486231E308 až -4.94065645841247E-
324 pro záporné hodnoty; 4.94065645841247E-
324 až 1.79769313486231E308 pro kladné 

hodnoty 

Currency 8 bytů Doporučený typ pro práci s peněžními hodnotami 

Decimal 14 bytů 
Je určený pro čísla s extrémním počtem 
desetinných míst, prakticky se s ním běžně 

nesetkáme 

Date 8 bytů Datum od 1. 1. 1900 do 31. 12. 9999 

Object 4 byty Odkaz na objekt 

String 
10 bytů + délka 

řetězce 
Textové řetězce v rozsahu až 2x109 znaků 

Variant Nejméně 16 bytů Základní typ, který se nedefinuje 

Tabulka 1: Přehled možných datových typů ve VBA  (Zdroj: BENÁČANOVÁ, 2012, s. 186) 

2.8 Rozsah platnosti proměnných 

Rozsah platnosti proměnné určuje, v kterých modulech a procedurách může být 

daná proměnná použitá. Možné jsou následující druhy rozsahu platnosti:  

Lokální proměnné – je to proměnná deklarovaná uvnitř procedury, v které může 

být používaná. Po skončení této procedury, skončí i existence proměnné, což uvolní 

odpovídající část paměti v MS Excel. Známe možnost na zachování této proměnné, a to 

jejím deklarováním za statickou pomocí příkazu Static. Deklarace proměnné se dělá 

přidáním příkazu Dim mezi příkazy Sub a End Sub. Různé procedury v rámci jednoho 

modulu můžou používat lokální proměnné se stejným názvem, tyto proměnné budou 

v rámci svojí procedury jedinečné. Tento typ proměnné je nejefektivnější z důvodu 

uvolňování paměti hned po skončení procedury.  

Modulová proměnná – je taková proměnná, která je dostupná pro všechny 

procedury v daném modulu. Tuto proměnnou musíme deklarovat ještě před první 

procedurou v module. Modulová proměnná se po ukončení procedury nezmění. Změní 

se, jen když je procedura zastavená příkazem End, po kterém jsou ztracené hodnoty všech 

modulových proměnných.  
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Veřejné proměnné – jsou proměnné, které jsou dostupné všem procedurám ve 

všech modulech VBA určitého projektu. Deklarovaní musí být na úrovni modulu, pomocí 

klíčového slova Public.  

Statické proměnné – jsou speciální proměnné, které jsou deklarované na úrovni 

procedur a uchovávají si hodnotu po normálním ukončení procedury, ale ztrácejí svojí 

hodnotu po ukončení procedury příkazem End (WALKENBACH, 2008 s. 210). 

2.9 Pole 

Pole je indexovaná skupina dat, která se chová jako jedna proměnná. Na jednotlivé 

prvky se odkazujeme celočíselným indexem. Spodní hranice nemusí nutně začínat 

indexem 0. Pokud uvedeme do záhlaví modulu klauzuli Option Base 1, spodní hranice 

pole bude začínat od 1. Pokud do pole ukládáme například roční hodnoty, může výt 

výhodné pro čitelnost použít index korespondující s rokem. Můžeme také využít 

dynamické pole, a to v případě, kdy neznáme předem počet prvků pole (KRÁL, 2010, s. 

29-30). 

2.10 Objekt Range 

Oblast, kterou definuje objekt Range, může být buňka, souvislá nebo nesouvislá 

oblast buněk, řádek, sloupec nebo jejich libovolná kombinace. Range je pravděpodobně 

nejpoužívanější objekt při programování ve VBA pro Excel. Odkazuje na oblast buněk a 

je vlastností objektu Worksheet. To znamená, že se musí odkazovat na objekt uvedením 

odpovídajícího objektu Worksheet před tečkou. Ačkoliv může mít oblast prakticky 

libovolný tvar a rozsah, vždy má jen dva rozměry. Nemůžeme se však odkazovat jedním 

objektem Range na buňky ve více listech (KRÁL, 2010, s. 187-188). 

2.11 Práce s uživatelskými formuláři 

Bylo by jistě výhodné umožnit vstup několika položek najednou, kontrolovat 

vstupní údaje, místo vyplňovacího políčka přímo použít rozevírací nabídku atd. Takovéto 

důmyslnější vstupy údajů do sešitu lze provádět pomocí uživatelského formuláře 

(UserForm). 
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Obrázek 4: UserForm (Zdroj: Vlastní tvorba) 

2.11.1 Vytvoření uživatelského formuláře  

K tvorbě uživatelských formulářů se rovněž používá okno Visual Basicu. V hlavní 

nabídce editoru VBA zvolíme v horní nabídce příkaz Insert a následně příkaz UserForm. 

V pravé části okna se objeví prázdný uživatelský formulář, který má vzhled standardního 

okna Windows. 

2.11.2 Spuštění formuláře 

Pokud v předmětném sešitu již existuje aspoň jeden programový modul, můžeme 

jej využít, jinak je třeba vložit modul nový. Ve stromové struktuře klepneme na název 

modulu a místo formuláře uvidíte známé okno kódu. Dále musíme vytvořit příkaz, který 

tento formulář zobrazí. Příkaz pro spuštění formuláře má obecný tvar: 

<Název formuláře>.Show 

2.11.3 Prvky ve formuláři 

Vytvořený formulář umíme sice spustit, ale zatím je prázdný. Pro jeho praktické 

použití do něj musíme umístit jednotlivé ovládací prvky, které umožní pohodlnou práci 

s formulářem (LAURENČÍK, 2012, s. 211-213). 

Příkazové tlačítko (CommandButton) 

Příkazová tlačítka patří k nejčastěji používaným ovládacím prvkům. V naprosté 

většině případů využívá událost kliknutí (Click). Pokud je pro tuto událost k dispozici 
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procedura, pak se spustí v okamžiku, kdy uživatel na tento prvek klikne levým tlačítkem 

myši. 

Popisek (Label) 

Popisky (Labels) slouží na rozdíl od textových polí, jež umožňují zadávat text a 

zobrazovat text, pouze k zobrazení textu. Navíc spotřebovávají daleko méně systémových 

prostředků. Popisek lze bez nutnosti dalších úprav použít k úpravě vlastností jako třeba 

nadpisu pro ovládací prvky. 

Textové pole (TextBox) 

Textová pole slouží k pohodlnému zadávání textu. Pokud je použijeme pouze pro 

zobrazení textu, poskytnou nám oproti popiskům ještě navíc i možnost označit část textu 

a kopírovat jej do schránky. Textová pole, která mají obsahovat delší texty, můžeme také 

opatřit posuvníkem, který se objeví v okamžiku, kdy bude text delší, než je jeho viditelná 

oblast. 

Skupinový rámeček (Frame) 

Skupinové rámečky se používají k seskupení různých ovládacích prvků. Na 

uživatelském formuláři, se může takovýchto skupinových rámečků vyskytovat několik. 

Ovládací prvky tak můžeme seskupovat do různých skupin.  

Seznam (ListBox) 

Prvky typu Seznam se používají pro zobrazení dat v přehledu, aby mohl uživatel 

pohodlně vybírat jednotlivé položky. Seznam můžeme vytvořit s jedním nebo s více 

sloupci. Pokud je v seznamu více položek, než je jeho viditelná část, objeví se posuvník. 

Pole se seznamem (ComboBox) 

Pole se seznamem obvykle vidíme pouze jako textové pole, vlastní seznam se 

objeví až po kliknutí na šipku na pravé straně tohoto prvku. 

Přepínač (OptionButton) 

Přepínače slouží k výběru jednoho prvku ze skupiny. Přepínače se v rámci jedné 

skupiny vylučují, to znamená, že pokud je vybrán jeden přepínač, není již možné vybrat 

ze stejné skupiny jiný přepínač. 
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Zaškrtávací políčko (CheckBox) 

Zaškrtávací políčka slouží k výběru jednoho nebo více prvků (BREDEN a 

SCHWIMMER, 2009, s. 514-542). 

2.12 Rozhodovací bloky 

V mnoha případech je nutné vykonávat v kódu různé věci v závislosti na určité 

podmínce. Jde o jednu z nejobvyklejších situací, se kterou se setkáme. Jakmile se kód 

musí větvit podle toho, zda nějaká podmínka je nebo není splněna, přichází ke slovu řídící 

struktury, kterým se běžně říká rozhodovací bloky. 

2.12.1 Příkaz Select Case 

Tento příkaz vyhodnotí určitý výraz a v závislosti na jeho hodnotě poté spustí 

jednu z několika možných větví kódu. Velkou výhodou příkazu Select Case je fakt, že u 

jednotlivých větví můžeme zadat několik možných hodnot nebo rozmezí výsledných 

hodnot výrazu. 

 

Obrázek 5: Příkaz Select Case (Převzato z: ČERNÝ, 2008, s. 85) 

Příkaz, který testujeme, píšeme do prvního řádku bloku, přímo za klíčová slova 

Select Case. Jednotlivé větve jsou uvozeny klíčovým slovem Case, za ním se 

nacházejí možné hodnoty testovaného výrazu. Větev Case Else bude provedena 

v případě, kdy hodnota proměnné neodpovídá žádné jiné větvi. Konkrétní počet bloků 

Case závisí samozřejmě na konkrétní situaci. Navíc je možné hodnoty výrazu zadávat 

v určitém rozsahu či skupině. 

2.12.2 Rozhodovací blok If…Then…Else 

U příkazu If…Then…Else se vždy testuje, zda podmínka platí nebo neplatí. Není 

tu tedy možné větvení podle různých možných hodnot výrazu či proměnné. Pro každou 
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podmínku jsou větve vždy jen dvě. Na druhé straně uvnitř jediného příkazu 

If…Then…Else můžete testovat více různých podmínek (ČERNÝ, 2008, s. 85-88). 

 

Obrázek 6: Příkaz If...Then...Else (Převzato z: ČERNÝ, 2008, s. 87) 

2.13 Cykly 

Cykly slouží k opakovanému provádění bloku příkazů. Pro určitý počet opakování 

provádění příkazů se používá cyklus For…Next. Cyklus Do se používá k provádění 

příkazů, dokud platí daný podmíněný příkaz, neznáme tedy přesný počet opakování. 

2.13.1 Cyklus For…Next 

Pomocí cyklu For…Next můžeme opakovaně spouštět určitou skupinu 

programových příkazů. Tento postup může být vhodný, pokud provádíme několik 

souvisejících výpočtů, pracujeme s prvky na obrazovce nebo zpracováváme několik částí 

vstupu od uživatele. Jde skutečně jen o zkrácený způsob, jak napsat dlouhý seznam 

programových příkazů. Protože každá skupina příkazů v takovém seznamu provádí 

v podstatě stejnou činnost, můžeme definovat pouze jednu skupinu příkazů a požadovat, 

aby byla spuštěna tak často, jak potřebujeme. 

 

Obrázek 7: Cyklus For...Next (Převzato z: HALVORSON, 2008, s. 167) 

V tomto příkazu jsou vyžadována klíčová slova For, To a Next. Položku 

proměnná nahradíme názvem číselné proměnné, která sleduje aktuální počet cyklů. 

Začátek a konec nahradíme hodnotami, které představují počáteční a koncové body cyklu. 

Řádky mezi příkazy For a Next se poté opakují při každém provedení cyklu. 
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2.13.2 Cyklus Do 

Cyklus Do provádí skupinu příkazů, dokud platí nějaká podmínka. Tyto cykly 

jsou velmi důležité, protože často nemůžeme vědět, kolikrát by se měl cyklus opakovat. 

Cyklus Do má několik formátů, jejichž použití závisí na tom, kde a jak se podmínka 

vyhodnocuje. Nejpoužívanější syntaxe vypadá takto: 

 

Obrázek 8: Cyklus Do...While...Loop (Zdroj: HALVORSON, 2008, s. 175) 

Chceme-li, aby byl cyklus v programu vždy alespoň jednou proveden, vložíme 

podmínění testu až na konec cyklu. 

 

Obrázek 9: Cyklus Do...Loop...While (Zdroj: Vlastní tvorba) 

U cyklu Do můžeme také místo klíčového slova While použít klíčové slovo 

Until, aby se cykly Do opakovaně spouštěly, dokud nebude stanovená podmínka 

vyhodnocena jako pravdivá. Klíčové slovo Until můžeme uvést na začátku nebo na 

konci cyklu, stejně jako klíčové slovo While. Cyklus, který používá klíčové slovo 

Until, se tedy podobá cyklu, jenž používá klíčové slovo While. Rozdíl je pouze v tom, 

že testovací podmínka obsahuje opačný operátor pravdivosti (HALVORSON, 2008, s. 

167-179). 

2.14 Komentáře 

Pokud vytváříme kód je nám syntaxe a význam příkazu jasný, ale po čase můžeme 

zapomenout. Když se do kódu budeme dívat, po roce marně budeme pátrat v paměti, co 

konkrétně tato část kódu provádí a proč je napsána zrovna takto. Komentáře jsou 

neocenitelnou pomůckou pro budoucí úpravy a údržbu kódu. I když se může zdát, že 

komentáře obtěžují a zdržují. Není to pravda. Jejich význam oceníme po pár měsících, 

kdy budeme chtít vlastní kód doplnit (LASÁK, 2014, online). 
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2.15 Vývojový diagram 

Vývojové diagramy se používají k definování algoritmu řešení úlohy. 

Nezkoumáme zde datové toky a změny v datech, ale zaměřujeme se především na 

zachycení činností a rozhodování, ke kterým v úloze dochází. 

Ve vývojovém diagramu se používají různé značky pro činnost, vstupy a výstupy, 

rozhodování a větvení činností. U algoritmů programů se dá použít i symbol pro cyklus. 

 

 činnost  

 

 vstup a výstup 

 

 rozhodovací blok 

 

 začátek a konec programu 

 

 spojka pro pokračování 

 

 cyklus 

 

 uložení dat 

 

Vývojový diagram čteme shora dolů a ve směru šipek. Na rozdíl od jiných 

diagramů v něm můžeme dobře zachytit alternativní postupy v závislosti na splnění určité 

podmínky. Podmínky zapisujeme do značky rozhodovacího bloku, ze které vycházejí 

vždy dvě větve diagramu. Jedna větev při splnění podmínky, druhá při jejím nesplnění. 

V diagramu můžeme použít i symbol spojky, který na sebe propojuje větve diagramu při 

přechodu na jinou stranu. 

Vývojový diagram patří k nejznámějším a nejpoužívanějším metodám 

k zachycení algoritmů úloh (KOCH a kol., 2002, s. 38-40). 
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2.16 SWOT analýza 

SWOT analýza se řadí mezi jednu z nejčastěji využívaných analytických metod. 

SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. SWOT je tedy akronym pro vnitřní 

silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení identifikované ve vnějším 

prostředí organizace. 

Analýzu SWOT řadíme tedy mezi základní metody strategické analýzy právě pro 

její integrující charakter získaných, sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. 

Z této charakteristiky jednoznačně vyplývá, že analýza SWOT pracuje s informacemi a 

daty získanými v průběhu hodnocení a analýzy organizace nebo její části pomocí dílčích 

analýz jednotlivých oblastí (GRASSEOVÁ a spol., 2012, s. 295-296) 

2.17 Okolí podniku 

Okolí je vše, co stojí mimo podnik jako organizaci. Každý podnik je otevřený 

systém, jednotka, která má vztahy k okolí, ve kterém působí. Výsledky podniku ve značné 

míře závisí na vnějších faktorech, které vystupují jako příležitosti a hrozby. Podnikové 

okolí lze rozdělit na vnitřní a vnější. 

2.17.1 Vnitřní okolí podniku 

Vnitřní okolí je představováno souhrnem sil, které působí uvnitř podniku a jež 

mají dopady na řízení podniku. Analýza vnitřního okolí je zaměřena na silné a slabé 

stránky podniku. Proto je nutná identifikace klíčových proměnných podniku, tj. těch, na 

jejichž správném fungování závisí schopnost podniku čelit výzvám okolí. 

2.17.2 Vnější okolí podniku 

Vnější okolí zahrnuje několik faktorů. Každý podnik vykonává určitou činnost 

v rámci odvětví. Odvětví je souhrn podniků, které dělají totéž. Vedle odvětvového 

zaměření své činnosti musí být podnik umístěn v prostoru. Jako další faktor vnějšího okolí 

je proto nutné posuzovat lokalizační faktory. Každý podnik je součástí ekonomického 

systému země, ve které působí. Dalším faktorem je tedy národní okolí. Na všechny země 

působí procesy globalizace světové ekonomiky. I ty proto představují faktory vnějšího 

okolí, ke kterým musí podnik přihlížet (DVOŘÁČEK a SLUNČÍK, 2012, s. 3-5). 
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2.18 Metoda HOS 8 

Ucelený pohled na informační systém podniku je v metodě HOS 8 realizován jako 

hodnocení na základě osmi oblastí uvedených v následující tabulce. 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Tabulka 2: Oblasti hodnocení metody HOS 8 (Zdroj: KOCH a kol., 2010, s. 67) 

Názvy jednotlivých oblastí jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odrážely předmět 

zkoumání metody. I přes tuto skutečnost je třeba stanovit, z jakého pohledu metoda HOS 

8 danou oblast zkoumá. 

2.18.1 Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8 a jejich pojetí 

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

spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti se softwarem. 

SW – software – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho 

funkcí, snadnosti používání a ovládání. 

OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních 

systémů a doporučené pracovní postupy. 

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů 

ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů 

a vnímání jejich důležitosti. Tato metoda si neklade za cíl hodnotit odborné znalosti 

uživatelů či míru jejich schopností. 

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

systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Tato metoda si neklade za 
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cíl hodnotit množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, ale to, 

jakým způsobem mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována. 

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

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

zákazníků závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Tato oblast si neklade 

za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti 

v podniku. 

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

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

dodavatelů závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou 

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

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

spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení 

informačního systému vzhledem k dodavatelům. 

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

vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uživatelů informačního systému. Tato metoda si neklade za cíl zkoumat v této 

oblasti znalosti managementu IS (KOCH a kol., 2010, s. 67-68). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude představena samotná firma OBI Centrum spol. s r.o. pro 

kterou je tato práce určena. Bude zde popsaná současná situace, ve které se firma nachází, 

pomocí analýzy SWOT budou představeny vnitřní a vnější faktory ovlivňující tuto firmu. 

Dále pomocí analýzy HOS 8 bude popsán současný stav informačního systému firmy. 

3.1 Základní informace 

Název firmy: OBI Centrum, spol. s r.o. 

Sídlo: Štrkopiesky 9 

 920 01, Hlohovec 

IČO: 36 231 312 

DIČ: 2020172957 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní jmění: 6 972 EUR 

Odvětví: Stavební materiál 

Společníci: Peter Obert, ml. 

 Alena Obertová 

Logo firmy:  

Firma se zaměřuje především na výrobu komponent a montáž komínových 

systémů, ale rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě o hodně širší. Firma se skládá 

ze dvou částí. Ve městě má firma malou prodejnu, která slouží hlavně novým 

zákazníkům. Bohužel v době zpracovávání této práce je tento obchod uzavřen z důvodu 
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odchodu zaměstnankyně do důchodu. Hlavní sídlo firmy se nachází za městem a skládá 

se z výrobní haly, skladu a kanceláří. Toto sídlo je proto hlavním místem obchodu a 

prodeje firmy.  

Firma působí na trhu již několik let, má tedy dlouhodobé zkušenosti a velmi dobré 

jméno jak u odběratelů, tak u dodavatelů. Mezi zákazníky firmy patří soukromé osoby a 

firmy (například: stavební, komínová nebo krbová studia). Zaměřuje se tedy na 

maloobchodní i velkoobchodní prodej. Přestože se jedná o relativně malou firmu, tak díky 

dobré pověsti působí na celém Slovensku. 

3.2 Předmět podnikání 

1. Nákup materiálu za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli 

2. Nákup materiálu za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti 

3. Reklamní činnost 

4. Zprostředkovatelská činnost 

5. Přípravné práce pro stavbu 

6. Čištění, kontrola a přezkušování komínů 

7. Zámečnictví 

8. Klempířství 

9. Výroba komponentů komínových systémů 

10. Montáž komínových systémů z hotových komponent 

3.3 Organizační struktura a informační toky ve firmě 

Na následujícím diagramu je znázorněná struktura firmy. Jsou zde vlastníci firmy 

a všechny zaměstnanecké pozice, které se ve firmě nacházejí. Dále jsou červeně 

zvýrazněné pozice, kterých se bude přímo týkat změna, která je předmětem této 

bakalářské práce. 
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Obrázek 10: Struktura firmy (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Firma má dva společníky. První ze společníků, paní Alena Obertová, se stará 

o ekonomickou stránku firmy, zpracovává všechny faktury, výkazy, objednávky, účty za 

běžný provoz a podobně. K dispozici má jednou externí pracovnici, která se stará 

výhradně o účetnictví. Pan Peter Obert, jako druhý společník, má na starosti celý výrobní 

a montážní proces. Má dlouholeté zkušenosti v oboru, komunikuje s dodavateli a 

odběrateli a stará se o rozšiřování dobrého jména firmy. Všichni zbylí pracovníci spadají 

pod jeho vedení. Velmi důležitým pracovníkem ve firmě je technický pracovník, který 

vykonává roli zástupce. Občas ve firmě vypomáhá dcera paní Aleny, která je v současné 

době na mateřské dovolené. Dalším zaměstnancem firmy byla prodavačka v obchodě, 

která však nedávno odešla do důchodu a v současné době se za ní hledá adekvátní 

náhrada.  

3.4 Informační technologie ve firmě 

Ve firmě se žádný informační systém jako takový nenachází, protože ho firma ke 

svému chodu nepotřebuje a v její činnosti ji to nijak neovlivňuje. Není zde ani žádná 

komplikovaná počítačová síť, je zde zavedeno bezdrátové připojení k internetu pomocí 

standardní Wi-Fi chráněné heslem a klasické pevné připojení. Pan Peter spolu se svým 

zástupcem mají skrze tuto síť sdílený jeden disk v počítači, který oba potřebují ke své 

práci. Jednou z možností využití Wi-Fi je také bezdrátové připojení k tiskárně.  

V každé kanceláři je umístěn jeden stolní počítač a tiskárna, která zároveň slouží 

i jako skener a kopírka. Další počítač je potom v obchodě ve městě. Pan majitel používá 

k práci výhradně přenosný počítač, protože se často stává, že musí pracovat i z domu. 

O
B

I C
en

tr
u

m
Peter Obert, ml.

Technický 
pracovník

Pracovník rozvozu

Výrobní pracovník 
- mistr

Výrobní pracovník

Montážní 
pracovník

Alena Obertová Externí účetní
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Samozřejmostí je, že každý zaměstnanec firmy má služební telefon. Hlavní budova je 

chráněna bezpečnostním kamerovým systémem, který však není příliš kvalitní. 

Zajímavostí je kamera na monitorování komínových průduchů. 

Na všech počítačích ve firmě je nainstalovaný operační systém Microsoft 

Windows 7. V současné době ve firmě pro práci s dokumenty používají sadu bezplatných 

kancelářských aplikací OpenOffice. Pro výpočet mezd a další účetní položky firma 

používá účetní program EcoSun.PAM od firmy SunSoft. K dalším programům, které se 

ve firmě používají, patří AutoCAD, pomocí kterého si snadno mohou vytvořit model nové 

komínové části a program Protech pro výpočet komínového tahu. Pro zajištění 

bezpečnosti dat firma využívá nejnovější verzi antivirového programu ESET Smart 

Security. 

3.4.1 Hardware 

 Notebook – 3x 

 Stolní počítač – 3x 

 Tiskárna – 2x 

 Mobilní telefon – 8x 

 Pevná linka + fax 

 Bezpečnostní kamerový systém 

 Kamera na monitorování komínových průduchů 

3.4.2 Software 

 MS Windows 7 

 OpenOffice 

 AutoCAD 

 EcoSun.PAM – účetní program 

 Protech – výpočet komínového tahu 

 ESET Smart Security 
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3.5 Analýza HOS 8 

V této podkapitole se podíváme na firmu pomocí analýzy HOS 8. Cílem této 

metody je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy. Zjistíme tím 

také, jestli jsou všechny tyto oblasti na stejné, či blízké úrovni, nebo jestli nějaká oblast 

vybočuje. Tato analýza bude částečně provedena pomocí webového portálu 

www.zefis.cz, který umožňuje jednoduché zpracování této analýzy formou dotazníku. 

3.5.1 Hardware 

Současný hardware, kterým firma disponuje, není sice nejnovější, ale pro provoz 

firmy je více než dostačující. Přesto se však majitel nebrání případné modernizaci, 

protože hardwarové vybavení je v této firmě používáno každý den a dříve nebo později 

bude obměna nutná. 

3.5.2 Software 

Jako programové vybavení firma nepoužívá informační systém jako celek. Ke 

svému chodu jí stačí programy pro jednotlivé činnosti. Z tohoto pohledu software velmi 

zaostává za hardwarem, který má firma k dispozici. Programové vybavení také 

neobsahuje všechny funkce, které by firma potřebovala.  

3.5.3 Orgware 

Ve firmě je kromě majitelů pouze pár zaměstnanců, kteří pracují s informačním 

systémem. Pro každého jsou stanovená pravidla pro práci se systémem, protože každý ke 

své činnosti využívá jiných prostředků. Všichni jsou s těmito pravidly dobře obeznámeni.  

3.5.4 Peopleware 

Každý zaměstnanec, který pracuje s informačním systémem, pro svou činnost 

používá pouze několik málo programů, které nejsou nijak složité. Při případném přechodu 

na jiný program není problém se zaškolením daného zaměstnance. 

3.5.5 Dataware 

Všechna data ve firmě jsou uložena na jednotlivých pevných discích zaměstnanců. 

K daným počítačům je však omezený přístup pro ostatní zaměstnance. To znamená, že 

ne každý se může k datům dostat a nějakým způsobem s nimi pracovat. Tato data nemají 

http://www.zefis.cz/
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pro firmu žádný větší význam. Důležitá data jsou hlavě na notebooku majitele, který si 

vždy bere domů.  

3.5.6 Zákazníci 

Firma nedisponuje žádným systémem, který by byl zaměřený směrem na 

zákazníky. Neumožňuje tedy zákazníkům využívat jakékoliv výstupy. V tomto směru 

firma velmi zaostává. 

3.5.7 Dodavatelé 

Firma má směrem k dodavatelům jisté požadavky, v jaké formě a jakým stylem 

bude probíhat komunikace a dále jaké informace jsou potřebné pro jednu či druhou stranu. 

Informační systém v tomto ohledu pouze částečně ulehčuje tuto komunikaci. 

3.5.8 Management 

Majitel má za cíl z dlouhodobé perspektivy zlepšovat úroveň informačního 

systému ve firmě. Vidí zde velkou příležitost do budoucna, kde by mohly funkce 

informačního systému pomoci zajistit lepší chod firmy. Má tedy jistou představu o 

informační strategii, kterou by chtěl ve firmě zavést. 

3.5.9 Posouzení zkoumaných oblastí 

V prvním kroku se hodnotí jednotlivé oblasti informačního systému. Úroveň 

každé z oblastí bude ohodnocena pomocí následující čtyřbodové škály: 1 – špatná, 2 – 

spíše špatná, 3 – spíše dobrá, 4 – dobrá. 
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Obrázek 11: Jednotlivé zkoumané části (Zdroj: Zefis.cz) 

V následující tabulce jsou k jednotlivým částem přiřazeny hodnoty a jejich úrovně 

vyplývající z předchozího grafu. 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 2 spíše špatná úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 spíše špatná úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 

Management 3 spíše dobrá úroveň 

Tabulka 3: Hodnoty jednotlivých oblastí (Zdroj: Zefis.cz) 

 

http://www.zefis.cz/
http://www.zefis.cz/
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3.5.10 Celkový stav systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Jak již bylo zmíněno v 

úvodu metody, vycházíme z předpokladu, že optimální poměr nákladů k přínosu 

informačního systému je u systémů vyvážených, tedy takových, kde všechny části jsou 

přibližně na stejné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se neodlišují od ostatních 

nejvýše však o jeden stupeň hodnocení. 

 

 

Obrázek 12: Celkový stav systému (Zdroj: Zefis.cz) 

3.5.11 Doporučená podoba informačního systému 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému, kterou mu firma přikládá. Pokud 

je informační systém pro činnost naší firmy nezbytně nutný, pak doporučená úroveň 

systému je 4 - dobrý. Pro systémy, bez kterých je činnost firmy možná, ale s velkými 

obtížemi je doporučena úroveň 3 - spíše dobrý. Pokud se obejdeme i bez informačního 

http://www.zefis.cz/
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systému a firmě to přinese malé, či žádné obtíže, pak doporučený stav je 2 - spíše špatný. 

Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň. 

 

 

Obrázek 13: Doporučená podoba IS (Zdroj: Zefis.cz) 

3.5.12 Zhodnocení analýzy HOS 8 

Z této analýzy vyplývá, že informační systém ve firmě je spíše na špatné úrovni. 

Přesto je to však pro firmu v současné době dostačující, protože k jejímu chodu není 

kriticky důležitý. Majitel si však je vědom toho, že informační systém by měl být alespoň 

o jednu úroveň lepší, pokud chce ve firmě zlepšit a zjednodušit jednotlivé činnosti. 

K tomu by však potřeboval ve firmě zlepšit většinu výše zkoumaných aspektů. 

3.6 SWOT analýza 

V této části analýzy současného stavu se blíže podíváme na silné a slabé stránky 

firmy a zároveň také na její příležitosti a hrozby. Všechny tyto části spadají do komplexní 

http://www.zefis.cz/
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SWOT analýzy. Z výsledků této analýzy budeme moci následně zjistit celkový současný 

stav firmy. 

3.6.1 Silné stránky 

Za nejsilnější stránku společnosti lze považovat skutečnost, že firma sídlí ve 

vlastních prostorách, nemá tedy žádné náklady na pronájem. V těchto prostorách se 

nachází jak kanceláře společníků firmy, tak i samotná výroba a s ní spojený velký sklad. 

Z toho vyplývá, že je firma z tohoto pohledu naprosto soběstačná. Na pozemku firmy 

jsou taktéž velké prostory pro parkování osobních i nákladních vozidel, které jsou volně 

přístupné všem zaměstnancům a zákazníkům. Výhoda spočívá i v tom, že jsou všichni 

zaměstnanci pod jednou střechou. 

Firma poskytuje svým zákazníkům komplexní služby, od návrhu komínového 

systému přes vlastní výrobu všech komponent až po samotnou montáž komínu. Dále 

firma poskytuje kvalitní poradenské služby, a to jak telefonicky, tak v sídle firmy, nebo 

osobní návštěvou zákazníka, kde mohou nejlépe zjistit stav komínu. 

Firma působí na trhu již několik let, během kterých nedošlo k žádným výrazným 

změnám v personálu, z čehož plyne, že všichni zaměstnanci mají dlouhodobé zkušenosti 

a praxi v oboru. Majitel firmy se snaží držet krok s dobou a do výroby zavádí nové trendy, 

o kterých své zaměstnance pravidelně informuje a školí. Velkou výhodou pro firmu je 

i vlastní revizní technik. 

Během svého působení na trhu si firma vybudovala velmi dobré jméno u 

dodavatelů i odběratelů, se kterými si dlouhodobě udržuje dobré vztahy. Loajálním 

zákazníkům poskytuje firma určité množstevní a jiné slevy. 

3.6.2 Slabé stránky 

Za nejslabší stránku firmy je nutné považovat její polohu. Nachází se totiž zcela 

mimo město a k areálu firmy vede pouze jedna přístupová cesta, která je ve velmi špatném 

stavu a v některých úsecích je pouze jednosměrná. Tato cesta navíc není z hlavní silnice 

příliš viditelná, protože vede uprostřed pole. Při nepříznivém počasí je cesta špatně 

průjezdná, protože není z velké části vyasfaltovaná. Na to, že se zde nachází nějaká 

stavební firma, upozorňuje pouze jeden billboard, který je však viditelný pouze z jedné 

strany hlavní silnice.  
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V samotném městě se nachází jen malý obchod, kde si však zákazníci mohou 

prohlédnout pouze omezené množství produktů. Přehled všech produktů a služeb si 

mohou zákazníci pouze prohlédnout v dostupném katalogu. Zápornou stránkou pro firmu 

je, že prostory, ve kterých se tento obchod nachází má firma jen v pronájmu. V současné 

době je navíc obchod zavřený a pro firmu tak vznikají zbytečné náklady za pronájem 

nevyužívaných prostor a zároveň firma přichází o potenciální tržby. 

Poslední výraznou nevýhodou jsou bezesporu firemní webové stránky, které jsou 

více než nedostačující a nikdo se o ně nestará. Na těchto stránkách nejsou ani základní 

důležité informace pro kupující, čímž firma přichází o potenciální zákazníky. 

3.6.3 Příležitosti 

Velkou příležitostí pro firmu je zkvalitnění už zmiňovaných webových stránek, 

které by mohly být důležitým nástrojem reklamy. Internetová propagace by firmu 

zviditelnila, mohla by přivést nové zákazníky a rozšířit povědomí o této firmě. V dnešní 

době sociálních sítí by pro společnost bylo dobré založit například facebookovou stránku 

jako podpůrný způsob propagace. Další možností pro zviditelnění firmy by mohlo být 

rozšíření reklamních billboardů a plakátů do jiných měst a do blízkosti větších stavebních 

firem. 

Další oblastí, kterou by mohla firma využít, je možnost najmout další pracovníky, 

ať už na stálo kvůli zvýšení celkové produktivity anebo jen jako brigádníky v časech 

největší vytíženosti během podzimu, aby firma mohla přijímat více zakázek. 

V současné době firma nemá jednotný informační systém, proto by bylo vhodné 

nějaký komplexní systém zavést. Tento systém by mohl zahrnovat všechny důležité 

činnosti ve firmě a vzájemně je propojit. Protože ve firmě není nikdo, kdo by lépe rozuměl 

informačním technologiím, bylo by pro firmu přínosné zajistit služby externího 

zaměstnance přes IT, který by byl zodpovědný za chod veškerých informačních 

technologií. 

Jako další příležitost můžeme uvést možnost nalezení vlastních prostor pro 

firemní obchod, čímž by se dlouhodobě snížili náklady za placení nájmu. 
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3.6.4 Hrozby 

K firmě vede pouze jedna přístupová cesta, proto se za největší hrozbu dá 

považovat znepřístupnění této cesty. To by vedlo k odříznutí jak zákazníků, tak i 

zaměstnanců od sídla firmy. 

Další hrozbou je vstup nové konkurence na trh, která by odlákala část zákazníků 

a firma by se mohla dostat do finančních problémů. Nemalou hrozbou je pro firmu i levná, 

ale nekvalitní konkurence z Číny a Polska. 

Za největší hrozbu, která by měla za následek největší dopad na firmu, musíme 

považovat možnost vzniku povodní, protože se firma nachází v těsné blízkosti jezera a 

řeky. Vytopení sídla firmy by mělo katastrofální následky. 

3.6.5 Zhodnocení SWOT analýzy 

Po provedení SWOT analýzy můžeme nyní jednotlivé oblasti zhodnotit. Zjistilo 

se, že nejsilnější stránkou pro firmu je, že se nachází ve svých vlastních prostorách. 

Současné prostory jsou však zároveň i největší slabinou firmy, a to kvůli své poloze a 

přístupu k nim. Největší příležitost spočívá ve zlepšení marketingových aktivit a to 

především na internetu. To by firma měla brát do budoucna jako svou prioritu. 

 Silné stránky Slabé stránky 

V
n
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í  Vlastní prostory 

 Služby a poradenství 

 Dlouholetá praxe 

vlastní technik 

 Dobré jméno 

 Poloha firmy 

 Zavřený obchod 

v pronájmu 

 Webové stránky 

 Příležitosti Hrozby 

V
n
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d
í  Webové stránky  

+ další reklama 

 výpomoc 

 informační systém 

 obchod 

 Přístupová cesta 

 Konkurence 

 Povodeň 

Tabulka 4: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.7 SWOT analýza informačního systému 

Po provedení celkové SWOT analýzy firmy se nyní zaměříme přímo na 

informační systémy a technologie používané ve firmě a zjistíme opět silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. K tomu využijeme znovu SWOT analýzu, kterou si pro tento účel 

transformujeme pouze na jednu konkrétní část firmy. 

3.7.1 Silné stránky 

Ve firmě je dobré hardwarové vybavení, které je více než dostačující pro běžný 

provoz firmy a je i po několika letech používání ve velmi dobrém stavu. Silnou stránkou 

pro firmu je také programové vybavení. Veškeré programy, které firma používá, jsou 

zakoupeny od známých a prověřených firem. 

3.7.2 Slabé stránky 

Za velmi slabou stránku lze považovat firemní webové stránky. Tyto stránky jsou 

ve velmi špatném stavu. Od jejich vytvoření uběhlo už několik let a nikdy nebyly zcela 

dokončeny. Chybí tak zde mnoho důležitých informací. Protože jsou stránky několik let 

bez jakéhokoliv zásahu nebo změny naprosto neodpovídají současným standardům. 

Přestože se jedná o malou firmu, je zde poměrně hodně hardwarového a 

softwarového vybavení, které může kdykoliv přestat pracovat. Ve firmě však není nikdo, 

kdo by měl potřebné znalosti na opravu takovýchto poruch, proto pokaždé, když podobná 

situace nastane, musí firma volat externího technika. 

Za drobnou nevýhodu se dá považovat i to, že firma používá při práci s dokumenty 

bezplatnou sadu kancelářských aplikací OpenOffice. Tyto aplikace totiž nejsou vzájemně 

kompatibilní s kancelářskou sadou od firmy Microsoft, která je mnohem více rozšířená, 

a může tak vzniknout problém při komunikaci s odběrateli a dodavateli. 

3.7.3 Příležitosti 

Největší potenciál do budoucna představují pro firmu webové stránky. Jejich 

přepsání, případně úprava, by nebyla příliš složitá vzhledem k očekávání majitele. 

Nejedná se o příliš časově ani finančně náročnou úlohu a firmě by se určitě vyplatilo do 

této oblasti investovat. 
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Další příležitostí pro firmu je zavedení komplexního informačního systému, který 

by v sobě zahrnoval všechny činnosti, které firma ke svému chodu potřebuje. Vše by bylo 

zahrnuto v jednom celku a firma by tak nemusela používat různé programy od rozdílných 

firem. Toto řešení by však bylo finančně náročné a bylo by potřeba nejdříve zjistit, jestli 

by se tak malé firmě vyplatilo do něj investovat. Pokud by se firma v budoucnu měla 

rozšiřovat, poté by toto řešení mělo větší význam. 

Možnost pro zlepšení je i v systému objednávek. Firma v současné době vypisuje 

své objednávky ručně, což je velmi zdlouhavé a nepřehledné. Pokud do firmy přijde 

zákazník, který má určitou představu o tom co chce koupit, ale neví, co přesně znamenají 

názvy jednotlivých komponent nebo jak vypadají, může být taková objednávka i velmi 

komplikovaná. Řešením tohoto problému by bylo vytvoření jednoduché aplikace, která 

by zjednodušila práci zaměstnancům a eliminovala případné nejasnosti u zákazníků. 

Ačkoliv se jedná o malou firmu, tak zákazníků a zakázek bude postupem času 

stále přibývat. Dá se také předpokládat, že postupem času bude firma své dokumenty více 

uchovávat v elektronické podobě než v té tištěné. Z tohoto důvodu by pro firmu bylo 

dobré pořídit jedno centrální uložiště dat, kde by se mohly všechny důležité dokumenty 

archivovat. 

3.7.4 Hrozby 

Hrozbou by mohla být konkurence v podobě firmy se stejným zaměřením, která 

by měla lépe propracovaný informační systém, a mohla by tak získat lepší postavení na 

trhu. Pro zákazníka by tak mohla představovat kvalitnější alternativu. Stejně tak firma, 

která by měla kvalitní webové stránky, by představovala velkou hrozbu. 

Veškeré dokumenty, které firma archivuje, jsou buď v tištěné podobě, anebo 

uložené na lokálních počítačích jednotlivých zaměstnanců. Ani jedno z těchto řešení není 

z hlediska bezpečnosti zcela vyhovující. Tištěné materiály se mohou velmi snadno zničit 

a harddisk počítače má také jistou životnost a jeho poruchy nejsou žádnou výjimkou. 

Firma může tedy velmi snadno přijít o své důležité záznamy. 

Velmi často se také stává, že dojde k poruše hardwaru. Přestože je ve firmě více 

zařízení, každé slouží k jiné činnosti ve firmě. Pokud by tedy došlo k výpadku jednoho 

zařízení, jedna nebo více činností by byly na neurčitou dobu mimo provoz. 
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3.7.5 Zhodnocení SWOT analýzy informačního systému 

Z této analýzy můžeme zjistit, že informační systém v této firmě není příliš 

kvalitní a má jisté nedostatky. Tyto nedostatky by však měly jít bez větších nákladů 

alespoň z části odstranit. Firma má hodně příležitostí na zlepšení, a pokud těchto 

příležitostí využije a bude jim věnovat pozornost, může se zbavit hrozeb, které nám tato 

analýza odhalila. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Hardwarové vybavení 

 Licencované programy 

 Webové stránky 

 Znalosti IT 

 OpenOffice 

Příležitosti Hrozby 

 Webové stránky 

 Komplexní informační 

systém 

 Objednávkový systém 

 Datové uložiště 

 Konkurence 

 Ztráta dat 

 Porucha hardwaru 

Tabulka 5: SWOT analýza informačního systému (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.8 Výsledky analýz 

V této kapitole byly provedeny tři analýzy, které zkoumaly z různých úhlů 

pohledu stav firmy a jejího informačního systému. První analýza byla provedena pomocí 

metody HOS 8, která slouží na posouzení vyváženosti informačního systému. Druhou 

analýzou byla SWOT analýza, která nám odhalila některé silné a slabé stránky firmy a 

také to, na co by se firma měla v budoucnu zaměřit. Jako poslední byla provedena SWOT 

analýza transformovaná přímo na informační systém ve firmě. Z této analýzy se zjistilo, 

jaké má firma nedostatky a v čem by se mohla zlepšit. Na základě výsledků těchto 

jednotlivých analýz se zjistilo, že firma potřebuje zlepšit svoje softwarové vybavení. 

Z toho vyplývá, že firma potřebuje aplikaci, která by zlepšila a zjednodušila práci 

zaměstnancům a byla přehledná a srozumitelná pro zákazníky.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Na základě výsledků analýz provedených v předchozí kapitole této práce se 

zjistilo, že firma potřebuje zlepšit svůj informační systém, a to především systém zápisu 

svých objednávek. V této kapitole bude tedy popsán způsob, jak efektivně a přehledně 

urychlit a zjednodušit práci při tvorbě cenové nabídky, a to pomocí jednoduché aplikace 

vytvořené v Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA.  

Nejprve je nutné stanovit obecný postup, který se bude následně dodržovat při 

vytváření samotné aplikace. Musí se tedy určit základní kostra programu, která bude 

obsahovat všechny důležité kroky. Tuto kostru vytvoříme pomocí jednoduchých 

diagramů. 

První diagram znázorňuje, jak by se mělo postupovat při výběru jednotlivých 

komínových částí. Nejprve otevřeme dokument, který obsahuje program pro výběr 

komínu, a tento program spustíme. Vybereme typ komínu, který chceme poskládat. Dále 

postupně vybíráme jednotlivé části komínu a komínové příslušenství se zvoleným 

průměrem a počtem kusů. Pokud máme všechny části vybrané, můžeme program zavřít. 

Vyplníme údaje v cenové nabídce a tuto nabídku uložíme. 
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Obrázek 14: Diagram pro výběr (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Druhý diagram ukazuje, jaký je postup při mazání jednotlivých částí. Zde jsou na 

výběr tři možnosti, podle toho, co chceme smazat. Pokud chceme smazat komínový díl, 

zobrazíme si náhled a smažeme požadovaný díl. V případě, že chceme smazat nějaké 

příslušenství, vybereme položku ze seznamu, kterou chceme smazat. Poslední možností 

je smazání veškerého obsahu. 
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Obrázek 15: Diagram pro smazání (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Řešení samotné aplikace bude demonstrováno pouze na její části, jelikož ostatní 

části jsou vytvořeny na stejném principu a obsahují stejné funkce. 

4.1 Dokument Excel 

Hlavní strana dokumentu se nachází na prvním listu v sešitě. Tento list obsahuje 

náhled stránky cenové nabídky na komín. Tato stránka obsahuje informace o firmě, 

o zákazníkovy, o komínu a kolonky pro výpis jednotlivých komínových částí 

s příslušnými parametry.  

V první části se spolu s datem vystavení vypisuje odběratel nebo zákazník, který 

si objednal cenovou nabídku a místo dodání komínu. Druhá část obsahuje druh komínu, 

který je použitý (komínová vložka, třísložkový nerezový komín, třísložkový betonový 

komín, apod.), jaký materiál je použitý (nerez 0,6mm, nerez 0,8mm, plast, nerez/plast, 
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apod.), navrhovaný vnitřní průměr komínu (100mm, 150mm, 180mm, apod.), celková 

výška komínu od spodní části komínu po vrchní a pro jaký spotřebič paliv je komín 

určený (kotel na tuhá paliva, kondenzační kotel na plyn, krby na tuhá paliva, apod.). 

Všechny tyto údaje do listu vypisuje sám majitel. 

Celková cena se vypočítává pomocí klasických vzorců Excelu, kde se postupně 

připočítávají vybrané komínové části. Další úpravy ceny jako sleva nebo příplatek se 

dopisují ručně stejně jako případná cena za montáž nebo revizi. 

 

Obrázek 16: Hlavní strana (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Kromě návrhu stránky obsahuje list také čtyři tlačítka. První tlačítko spouští 

úvodní formulář vytvořené aplikace. Tlačítko „Uložiť“ slouží k uložení vytvořené cenové 

nabídky. Ta se ukládá ve formátu A4 do dokumentu PDF a zároveň do nového dokumentu 

Excelu. Uživatel je po stisknutí tlačítka nejprve vyzván k zadání názvu souboru, pod 

kterým budou oba dokumenty uloženy. Spolu s uložením dokumentů jsou na další list 

zkopírovány informace o zákazníkovy a o komínu. Jednotlivým záznamům je přiřazeno 
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pořadové číslo a taktéž hypertextové odkazy na uložené dokumenty. Zbylá dvě tlačítka 

slouží ke změně místa uložení jednotlivých dokumentů. Aktuální cesta uložení souborů 

je vypsána vedle těchto tlačítek. 

 

Obrázek 17: Přehled (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Na zbylých listech dokumentu jsou uloženy aktuální ceníky pro jednotlivé typy 

komínů, jejich částí a příslušenství. Tyto ceníky slouží jako vstupní data pro aplikaci. 

4.2 Úvodní formulář 

Aplikace se spouští stisknutím tlačítka na hlavním listu dokumentu. Při spuštění 

se nejprve zobrazí úvodní formulář. Během spuštění formuláře lze libovolně přecházet 

mezi listy a jinak manipulovat se samotným Excelem. 

 

Obrázek 18: Úvodní formulář (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pozadí tohoto formuláře je tvořeno velkým logem firmy OBI Centrum, spol. s r.o. 

Jsou zde umístěná čtyři tlačítka. Každé z těchto tlačítek slouží k vyvolání potřebného 

formuláře pro samotný výběr komínu. Všechny čtyři formuláře fungují na naprosto 

stejném principu. Liší se pouze počtem dílů a vstupními daty. Poslední funkce, která na 
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tomto formuláři je, je ujištění se, že uživatel chce opravdu zavřít formulář při stisknutí 

křížku. 

4.3 Formulář pro výběr komínu 

Takovýto formulář se zobrazí po kliknutí na jednu ze čtyř variant na úvodním 

formuláři. Současně při spuštění tohoto formuláře se zároveň předchozí formulář zavře, 

kvůli větší přehlednosti. Dále se také načte celková cena, která je při prvním spuštění 

nulová. Tato cena se při každé změně aktualizuje podle celkové ceny na hlavním listu 

dokumentu. Jako další se nastaví obsah všech rozbalovacích seznamů s komínovými díly. 

V poslední řadě se nastaví hodnoty průměrů pro daný typ komínu. 

 

Obrázek 19: Formulář výběru komínu (Zdroj: Vlastní tvorba) 

4.3.1 Výběr dílu 

Nejprve si uživatel vybere jednu ze sedmi částí komínu, kterou chce zvolit. Tyto 

kategorie se nacházejí v levé části formuláře. Při kliknutí na zvolenou část se zobrazí 

seznam dostupných dílů pro danou část komínu. Po výběru jedné z možností ze seznamu 
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se název vybraného dílu nastaví do nadpisu formuláře. Dále se do oblasti vpravo nahoře 

nastaví obrázek daného dílu. Uživatel má tedy lepší přehled o tom, jak daný díl ve 

skutečnosti vypadá. Kvůli větší přehlednosti jsou vždy všechny ostatní rozbalovací 

seznamy prázdné. 

4.3.2 Výběr průměru a počtu kusů 

Poté co si uživatel vybere konkrétní komínový díl, přichází na řadu výběr 

konkrétního průměru. Průměry jsou stejné pro všechny díly jednoho typu komínu. Při 

zvolení jednoho z průměrů pomocí rozbalovacího seznamu se automaticky přiřadí do 

vedlejšího textového pole cena daného dílu s konkrétním průměrem. Oblast se správnými 

cenami se nastaví vždy při výběru nějakého komínového dílu. Při výběru průměru se poté 

akorát zobrazí v textovém poli.  

Pokud pro některý z průměrů není uvedená cena, tak se tento díl s tímto průměrem 

nevyrábí a uživatel musí vybrat jiný vyhovující průměr, pokud chce pokračovat ve výběru 

daného dílu. V opačném případě se objeví chybová hláška, která informuje uživatele 

o tom, že není zadaná žádná cena. 

Po výběru potřebného průměru zbývá ještě zadat, kolikrát chceme daný kus 

vybrat. Počet kusů je možné zadat ručně zapsáním to příslušného textového pole nebo 

pomocí šipek, které jsou umístěny hned pod tímto polem. Pokud uživatel nezadá počet 

kusů, je upozorněn chybovou hláškou. Chybová hláška se objeví také v případě, že 

uživatel zadá záporný nebo nulový počet kusů a upozorní ho, že počet kusů musí být 

kladný. 

4.3.3 Potvrzení výběru 

Celý výběr uživatel potvrdí pomocí příslušného tlačítka. Jedná se o největší 

tlačítko ve spodní části formuláře. Při jeho stisknutí se uloží všechny informace o 

vybraném dílu do prvního volného řádku cenové nabídky na hlavním listu dokumentu. 

Celková cena za vybraný díl se vypočítává pomocí vzorce. Jedná se o součin mezi 

jednotkovou cenou za díl a počtem zadaných kusů. Při výběru se také aktualizuje textové 

pole s celkovou cenou celé nabídky podle buňky s celkovou cenou na hlavním listu. 
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Obrázek 20: Tlačítko Vybrať (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Další události závisí na tom, zda uživatel vybírá komínový díl nebo komínové 

příslušenství. V prvním případě se přiřadí obrázek vybraného dílu do prvního volného 

okna v náhledu odspodu. Současně se vedle okna s obrázkem objeví malé tlačítko 

s křížkem pro případné smazání tohoto dílu. Dále se nastaví kontrolní nápověda s názvem 

vybraného dílu, která se zobrazí, pokud uživatel najede myší na obrázek v náhledu. 

 

Obrázek 21: Obrázek v náhledu (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pokud uživatel vybírá komínové příslušenství, tak se přidá položka s názvem 

vybraného příslušenství do seznamu, což je okno v levé dolní části formuláře. Do tohoto 

seznamu je možné přidat libovolný počet položek. Pokud je položek více, než by se vešlo 

do zobrazovaného okna, objeví se na pravé straně posuvník. 

 

Obrázek 22: Seznam příslušenství (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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4.3.4 Smazání dílu 

Uživatel má samozřejmě možnost vybraný díl smazat, pokud se rozhodne pro jiný 

nebo se mu do celkového výběru nehodí. Jsou zde opět dvě varianty, které závisí na tom, 

jestli chce uživatel smazat komínový díl nebo nějakou položku z příslušenství. 

Pokud chce uživatel smazat nějaké příslušenství, vybere danou položku 

z náhledového okna seznamu. Po vybrání jedné z položek se zobrazí obrázek daného dílu. 

Uživatel se tak může ujistit, že vybraný díl je opravdu ten, který chce smazat. Smazání 

poté provede stisknutím tlačítka „Zmazať“ v dolní části formuláře. Zároveň se smazáním 

položky ze seznamu se vymažou i veškeré informace o tomto příslušenství z cenové 

nabídky na hlavním listu. 

 

Obrázek 23: Tlačítko Zmazať (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pro smazání komínového dílu musí uživatel přejít do náhledu, kde jsou zobrazeny 

všechny jím vybrané díly. Vybrané díly jsou znázorněny pomocí miniatury obrázku 

každého dílu. Vedle každé miniatury je zobrazeno malé tlačítko, po jehož stisknutí dojde 

ke smazání obrázku a informací o smazaném díle z cenové nabídky na hlavním listu. Toto 

tlačítko je následně skryto. 

 

Obrázek 24: Tlačítko Náhľad (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Další možností je smazání veškerého obsahu formuláře. Toho může uživatel 

využít v případě, že má vybráno již více dílů a nechce mazat každý jednotlivý díl zvlášť. 

Pomocí tlačítka příslušného tlačítka si uživatel velmi urychlí práci a může začít okamžitě 

s novým výběrem. Spolu se smazáním obsahu formuláře se smaže celá oblast cenové 

nabídky určená pro zápis jednotlivých dílů. 
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Obrázek 25: Tlačítko Zmazať všetko (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Při každé ze zmíněných možností pro smazání dílu nebo dílů se vždy automaticky 

aktualizuje celková cena na formuláři. 

4.3.5 Ukončení formuláře 

Poslední tlačítko, které je na tomto formuláři je tlačítko „Späť“. Stisknutím tohoto 

tlačítka se uživatel dostane zpět na úvodní formulář. Některé komíny mohou být 

sestaveny z různých typů a materiálu, které si uživatel volí na úvodním formuláři. Pomocí 

tohoto tlačítka tedy může uživatel snadno přepínat mezi typy komínů, je-li to potřeba. 

 

Obrázek 26: Tlačítko Späť (Zdroj: Vlastní tvorba) 

V případě, že má uživatel vybrané všechny komínové díly a všechno příslušenství, 

které chce, může formulář zavřít. Formulář se zavírá pomocí křížku v pravém horním 

rohu. Při kliknutí na křížek se nejprve zobrazí okno, které se uživatele zeptá, jestli chce 

opravdu formulář zavřít. Je to z toho důvodu, že při definitivním zavření formuláře už 

nebude moci uživatel vybrané položky nijak měnit. Po znovuotevření formuláře je totiž 

formulář prázdný. Je zde možná pouze ruční oprava v náhledu cenové nabídky. 
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Obrázek 27: Příklad výběru komínu (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pokud je cenová nabídka ve finální podobě, může ji uživatel uložit pomocí tlačítka 

na hlavním listu nebo ji vytisknout pomocí klasického rozhraní Excelu. 

4.4 Zlepšení současného stavu 

Tato aplikace byla vytvořená kvůli nedostatečnému stavu informačního systému, 

a to především systému tvorby cenových nabídek pro zákazníky. Pomocí této aplikace 

dojde k výraznému zrychlení při tvorbě těchto dokumentů. Výběr komínových částí do 

cenové nabídky bude také více přehledný, a to pomocí obrázkových náhledů jednotlivých 

dílů. 

V analýze současného stavu bylo pomocí SWOT analýzy zjištěno, že zlepšení 

systému objednávek, do kterého patří tvorba cenových nabídek, patří mezi jednu 

z příležitostí firmy. Vytvořením a následným zavedením této aplikace, tak dojde 

k naplnění této příležitosti. Zároveň dojde ke zlepšení softwarové části informačního 

systému. 

4.5 Návrhy do budoucna 

Po zpracování vlastního návrhu řešení se objevil další způsob, jak současnou 

podobu vytvořené aplikace ještě více zdokonalit a usnadnit tak zaměstnancům firmy 
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jejich práci. Jedná se o přidání zjednodušené formy databáze zákazníků na další list 

v dokumentu. Na tento list by se ukládali údaje při vytvoření nové cenové nabídky 

v případě, že zákazník ještě v databázi není uložen. Při tvorbě nové cenové nabídky poté 

bude moci uživatel automaticky vyplnit všechny informace o zákazníkovi. 

4.6 Ekonomické zhodnocení 

Navrhované řešení přinese firmě především značnou úsporu času při tvorbě 

cenové nabídky pro zákazníky. Pan majitel tak nebude muset zdlouhavě vypisovat tyto 

nabídky ručně, jako tomu bylo doteď. 

Nevýhodou z ekonomického pohledu je fakt, že firma používá v současnosti 

bezplatnou sadu kancelářských aplikací OpenOffice. S touto sadou bohužel navrhovaná 

aplikace není kompatibilní. Firma proto bude muset zakoupit alespoň základní sadu 

kancelářských aplikací od firmy Microsoft. Jelikož však sám pan majitel o této změně už 

dlouho uvažoval, nejsou tyto výdaje přímo spojené se zavedením této aplikace. Pořízení 

tohoto produktu firmu vyjde na 128 EUR ročně. 

Vytvořená aplikace není nijak hardwarově náročná a pro její spuštění jsou 

počítače, které má firma k dispozici dostačující. Investice do hardwaru tedy nebude nutná. 

Co se týká samotné aplikace, tak ta byla vyvíjena postupně během obou semestrů 

celého třetího ročníku a celkový počet hodin stráveným její tvorbou je 50. Po domluvě 

s majitelem jsme stanovili hodinovou sazbu za mojí práci na 8 EUR. Celková cena 

vytvořené aplikace je tedy 400 EUR. 

Produkt Cena 

MS Office na 1 rok 128,00 EUR 

Vytvořená aplikace 400,00 EUR 

Celková cena 528,00 EUR 

Tabulka 6: Pořizovací náklady (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Dále jsme s panem majitelem domluveni, že v případě jakékoliv potřebné změny 

nebo úpravy aplikace, mě může kdykoliv kontaktovat. Každá změna bude finančně 

ohodnocena podle její náročnosti. Mimo to aplikace nevyžaduje žádné paušální náklady. 
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Firma měla více možností, jak příležitost v podobě zlepšení tvorby cenových 

nabídek řešit. Nejlevnější možností by pro majitele bylo, kdyby si aplikaci vytvořil sám. 

Bohužel ani on, ani nikdo jiný z firmy nemá potřebné znalosti a zkušenosti 

s programováním. Další možností mohlo být využití kvalitních a profesionálních služeb. 

Tato možnost by však byla pravděpodobně velmi finančně náročná, což si firma 

v současné době nemůže dovolit. Majitel se proto rozhodl pro třetí variantu, tím že oslovil 

mě. 

4.7 Přínosy práce 

Hlavní přínos této práce, a především vytvořené aplikace, spočívá ve značné 

úspoře času pro zaměstnance firmy a v efektivitě práce při jejím používání. Aplikace je 

velmi přehledná a je naprosto nenáročná, co se týká jejího používání. Dále byla také při 

tvorbě průběžně konzultovaná s majitelem firmy a je vytvořená přesně podle jeho 

požadavků. Uživatel zde má k dispozici všechny vyráběné produkty a informace o nich. 

Tyto informace jsou vyplňovány automaticky a nemusí se tedy složitě dohledávat. Také 

zde není žádná možnost, že by došlo k špatnému zápisu nějakého údaje, což bylo častým 

problémem při ručním zápisu.  

Další výhodou je, že majitel má neustálý přehled o vydaných listech a může využít 

odkazů na tyto listy přímo v dokumentu a nemusí prohledávat složky v systému. Tyto 

listy mohou po vytisknutí sloužit také jako faktura dané cenové nabídky.  
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ZÁVĚR 

Cílem mojí práce bylo vytvoření analýzy současného stavu firmy OBI Centrum, 

spol. s r.o. a to především informačního systému této společnosti pomocí různých metod. 

Dále poté tvorba programu na výběr komínu pro sestavení cenové nabídky. Práce se 

skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou teoretická východiska, analýza současného stavu 

a vlastní návrh řešení. 

V první části jsem popsal základní principy programovacího jazyka Visual Basic 

for Application, ve kterém byla vytvořena vlastní aplikace, jeho historii a nejdůležitější 

pojmy týkající se jeho konstrukce a syntaxe. Dále jsou zde popsány analytické metody 

SWOT a HOS 8, pomocí kterých byla provedená analýza firmy a informačního systému. 

Druhá část práce obsahuje základní informace o firmě, její organizační struktuře 

a oblastech, ve kterých podniká. Jsou zde také uvedeny informační technologie, které 

firma vlastní, a to z pohledu hardwaru i softwaru. Hlavní obsah této části tvoří analýzy 

současného stavu. Nejprve byla provedená analýza firmy pomocí SWOT, pro zjištění 

současného stavu, ve kterém se firma nachází. Dále byla tato analýza upravená a 

zaměřená přímo na informační systém firmy. Jako další byla pro zjištění stavu 

informačního systému použitá metoda HOS 8. Na závěr této části jsou shrnuté výsledky 

provedených analýz. 

V poslední části je navrhnuté vlastní řešení pro zajištění efektivnějšího chodu 

firmy. Nejprve jsou znázorněny dva diagramy, které popisují obecný postup při tvorbě 

algoritmu. Následně jsou jednotlivé části programu detailně popsány, jak po funkční, tak 

po obsahové stránce. Ke všem důležitým částem jsou přidány obrázky formou 

screenshotů z vytvořené aplikace. Dále tato kapitola obsahuje návrhy do budoucna, 

ekonomické zhodnocení a přínosy této práce pro firmu. 

Výsledkem mojí práce je tedy vytvořená aplikace, která bude sloužit ke 

zjednodušení každodenní práce zaměstnanců a zefektivnění chodu firmy. Tato aplikace 

byla během tvorby průběžně konzultována s majitelem firmy, a je tedy navržená přesně 

pro potřeby firmy. Přestože není aplikace zatím uvedena do běžného provozu, majitel je 

s ní velmi spokojen, a proto považuji mojí práci za úspěšnou. 
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