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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy OHL ŽS, a.s.  

a návrh změn. Její součástí je posouzení současného stavu firmy a návrhy na zlepšení 

konkrétních procesů a dílčích částí informačního systému.  

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on information system evaluation and change proposals for 

the OHL ŽS, a.s. company. It contains an analysis of the current situation of the company, 

process improvement suggestions and a proposal of modifications for the information 

system. 
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ÚVOD 

Moje bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a následným 

návrhem změn. První obsahovou část práce tvoří teoretická východiska, ve kterých 

definuji základní termíny týkající se oblasti informačních systémů. V části analytické za 

pomoci metod pro analýzu identifikuji problémy firmy především z pohledu 

informačních technologií. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou firmu, není možné, aby 

jeden člověk byl schopen sám provést analýzu všech firemních procesů a událostí. I přesto 

jsou některé slabé stránky firmy viditelné a hrozby živé. K jejich eliminaci přispívá 

poslední část mé bakalářské práce, ve které čtenář najde návrhy na změny. 

Informační systémy v současné době hrají klíčovou roli, která ovlivňuje nejen 

konkurenceschopnost, ale i existenci organizací. Dříve se pro přenos informací používala 

písemná forma, která ale s vývojem informačních technologií postupně zaniká. Předávání 

informací se tím mnohonásobně zrychlilo, zkvalitnilo a pozitivně ovlivnilo celou sféru 

podnikání. Dodnes se setkáváme s mylnou představou, že klíčovou součástí informačního 

systému je software nebo počítače. Informační a komunikační technologie jsou 

samozřejmě důležitou součástí, avšak tím stěžejním prvkem jsou lidé a v první řadě 

uživatelé.  

Dynamika trhů a výrobních technik se zrychluje. Není výjimkou, že výrobek je schopný 

obstát na trhu i méně než rok, než je nahrazen novým. Dále roste složitost rozhodování, 

množství technologií je obrovské a konkurence velká. Globalizace trhu je známým 

pojmem, celosvětové propojení počítačovou sítí už je samozřejmostí a rychlost přístupu 

k informacím obrovská. Díky těmto a dalším skutečnostem je nutné vybudovat kvalitní 

informační systém a počítat s dalším vývojem a inovacemi. 
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    1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současný stav informačního systému a následně 

navrhnout změny. Metody k analýze jsem si vybrala dvě: SWOT a HOS. První z důvodu 

všestrannosti, obecné oblíbenosti a aplikovatelnosti. Druhou metodu HOS hlavně kvůli 

tomu, že nejlépe vyhovuje stanovenému cíli práce. 

Výstupem mé práce bude série návrhů na takový informační systém, který bude lépe 

podporovat realizaci interních procesů společnosti, což je jeho hlavním účelem. Z toho 

vyplývá, že procesy budou mít vyšší výkonnost a efektivitu za současného snížení rizik 

spojených s průběhem procesů ve firmě. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Sféra informačních systémů je velice komplikovaná a rozsáhlá, proto je důležité stanovit 

si definice několika základních pojmů. Definované termíny budou klíčové pro další 

pochopení zbývajících částí mé práce. 

 

2.1    Základní terminologie 

Stěžejními termíny v této práci jsou informace a data. Informace prakticky obsahuje 

výsledky lidské poznávací činnosti a začíná být významným výrobním faktorem.  

Bez relevantních informací často nelze efektivně řídit jakoukoli činnost, dosáhnout cílů 

organizace nebo zajistit její racionální fungování (2).  

Pojmy data a informace se v běžné praxi často zaměňují nebo slučují. Pro zefektivnění 

komunikace je třeba tyto pojmy odlišit a pokusit se definovat jejich vztah (1). 

 
Obr. 1:  Vztah dat a informací. (2, s. 53) 

 

 

 

 



11 

  

2.1.1 Informace 

Pojem informace v současné době tvoří běžnou součást slovního vyjadřování. Již dříve 

zakladatel kybernetiky Norbert Wiener tento pojem vymezil jako nehmotný (7). Patří 

k nejobecnějším kategoriím současné vědy, řadí se mezi pojmy jako vědomí, hmota, 

myšlení nebo čas. Z laického (každodenního) pohledu na informaci je to něco jako sdělení 

nebo zpráva (2). 

Koncept informace z pohledu filosofie je pojat jako vlastnost hmotné reality být 

uspořádána nebo také jako vnímatelný obsah poznaného nebo předpokládaného obrazu 

skutečnosti, který je možno využít pro potřeby člověka. Kybernetické pojetí informace je 

zase název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, kterému se přizpůsobujeme  

a působíme na něj. Odlišný přístup má také ten matematický, který bere informaci jako 

energetickou veličinu, jejíž hodnota je úměrná zmenšení entropie systému (2). 

Informace je to, co vyplývá z mnohých analýz, zpracování a prezentace dat v takové 

formě, která je považována za vhodnou pro rozhodovací proces (3). Je to poznatek 

týkající se faktů, událostí, procesů nebo myšlenek včetně prvků, které mají v konkrétním 

kontextu smysl (2). 

Druhy informace 

Každá informace má dvě stránky, a to kvantitativní a kvalitativní. 

 

• Kvantitativní  

Kvantitativní stránka popisuje množství informací ve zprávě. Z tohoto pojetí tedy 

rozpracovala teorie signální charakteristiky informace pro potřeby dalšího zpracování, 

uchování a přenosu pomocí mnohých technických prostředků jako telefon nebo 

počítačové sítě. Tato stránka také zkoumala problematiku kapacity přenosových kanálů, 

objemu signálu nebo šumů při přenosu informací (2). 
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• Kvalitativní  

 

Kvalitativní strana zase vyjadřuje obsah, smysl a význam informace z hlediska potřeb 

příjemce (2). 

 

 

Obr. 2: Architektura informačních pojmů. (2, s. 37) 

Informace můžeme členit na následující speciální oblasti nebo pohledy. 

o Syntaktická teorie informace  

Zabývá se spojením a skladbou slov, tedy tím, jak je zpráva napsaná. Exaktně analyzuje 

informační procesy na syntaktické úrovni, takže zkoumá hlavně elementy zpráv a jejich 

vztahy (2). 

o Sémantická teorie informace  

 

Tato oblast se zabývá významem a obsahem informace. Zabývá se také mírou smyslu, tj. 

významu, který informace má pro odesílatele a příjemce (2). 
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o Pragmatická teorie informace 

Pragmatická teorie se zabývá hlavně účelem informace, zkoumá její vztah k příjemci  

a vyjadřuje její hodnotu. Užitečnost zprávy je v tomto případě kritériem hodnoty 

informace (2). 

2.1.2 Data 

Data nebo také údaje jsou fakta, která lze získat čtením, pozorováním, měřením, 

výpočtem atd. V počítačové vědě se data používají jako označení pro čísla, zvuk, text, 

obraz, popřípadě jiné vjemy, které jsou reprezentovány v podobě zpracované počítačem 

(4). 

Data lze dělit na strukturovaná a nestrukturovaná. Ta strukturovaná se ukládají zejména 

pomocí relačních databázových systémů (2). Data jsou uložena hierarchicky, elementy 

jsou například pole, záznam, relace a databáze. Nestrukturovaná data postrádají schéma 

a jejich uspořádání není zřejmé, proto bývají často doplněny daty strukturovanými (4).  

V podnikové informatice lze dále dělit data na interní a externí. 

Interní: vznikají uvnitř podniku a používají se v rámci jeho řízení nebo se zasílají 

firemním partnerům. Jsou to například: data personální, účetní, objednávky, faktury nebo 

smlouvy (10). 

Externí: vznikají mimo podnik, vstupují do něj z obchodních vztahů (přijímané nabídky, 

faktury, objednávky) nebo specializovaných společností (například marketingové 

analýzy nebo informace o nových technologiích) (10). 
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2.1.3 Znalosti 

Znalosti jsou informace zařazeny do souvislostí (8). Na základě znalostí se rozhodujeme 

každý den, v různých podobách a s různou intenzitou. Robert M. Hayes definoval 

znalosti takto: „Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, 

a její integrace s dřívějšími informacemi“ (6, s. 13). U rozhodování sledujeme i jeho 

rychlost. Tím máme na mysli, že čas pro rozhodnutí nesmí překročit dobu vymezenou 

pro existenci problému (6). 

2.1.4 Systém 

Pod pojmem systém můžeme chápat soubor či soustavu nějakých prvků, mezi kterými 

existují určité vazby a jako celek má vztah ke svému okolí. Aby daný systém naplnil účel, 

musí daná množina komponentů dohromady pro systém pracovat. Tím je myšleno to, že 

můžeme mít dobře navržený a efektivní prvek systému, avšak pokud nepracuje 

dohromady s ostatními, systém svůj účel nenaplní (1). Daná úroveň rozlišení je tvořena 

prvky systémů, které jsou nedělitelné. Vazby mezi jednotlivými prvky tvoří buď 

jednosměrné, nebo obousměrné spojení mezi nimi. V systému se pak rozlišují vazby 

vstupní a výstupní, pomocí kterých se informace získávají nebo předávají okolí (8). 

Jednotlivé prvky v systému mohou být technické prostředky a lidé. U technických 

prostředků lze na rozdíl od lidí jasně definovat jejich parametry a chování. Vazby mezi 

těmito prvky mohou být technické nebo organizační. Vlastní topologie prvků, vazeb 

systémů a dále metody, algoritmy a organizační pravidla určují cílové chování systému. 

To může být deterministické nebo stochastické (5). 

2.2   Informační systém 

Kvalitní informační systém je v současné době nezbytnost pro úspěch firem ve všech 

oblastech podnikání. Vlastnit kvalitní IS je jeden ze zásadních faktorů efektivnosti 

řízení a konkurenceschopnosti firmy. Současné firmy jsou někdy i existenčně závislé 

na kvalitních a aktuálních informacích, a tudíž potřeba kvalitního informačního systému 

roste (15). 
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Na světě existuje již mnoho definic informačního systému. Jedna z nich (dle Molnára) 

zní: 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ (1, s. 15). 

Na základě většiny definic by se dalo obecně říci, že pro IS jsou stěžejní lidé, technologie 

a metodiky. Konkrétněji tedy technické prostředky (hardware), programové prostředky 

(software), lidská složka (peopleware) a organizační uspořádání (orgware) (5). Důležitým 

poznatkem je, že sice automatizace dat a software jsou podstatné součásti informačního 

systému, avšak na ně nemůžeme klást přílišný důraz, neboť bývají jednou z hlavních 

příčin neúspěchu projektů IT v praxi (7). 

Jak ve své publikaci uvádí Basl, změny v oblasti informačních systémů vždy probíhají 

formou projektů. Druhou ze tří etap projektu zavedení nového informačního systému  

je právě volba vyhovujícího softwarového řešení (9). 

 

Obr. 3: Formalizace informací a jejich automatizované zpracování. (7, s. 64) 
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Nejen v rámci projektového týmu je kladen důraz na důslednou komunikaci. Americká 

profesorka Kathy Schwalbe ve své publikaci zdůrazňuje následující: 

„Efektivní distribuce informací je závislá především na dobrých komunikačních 

schopnostech projektového manažera a členů jeho týmu. Komunikace má mnoho dimenzí, 

například psaný a mluvený projev či naslouchání, přičemž řešitelé projektu musí denně 

používat všechny tyto typy“ (24, s. 400). 

 

2.2.1 Složky informačního systému 

Složky informačního systému určují spolu s vazbami mezi nimi chování, parametry, 

kvalitu a bezpečnost informačního systému (5).  

Technické prostředky (hardware): Technickými prostředky rozumíme počítačové 

systémy všech druhů, doplněné o periferní jednotky (5). 

Programové prostředky (software): Pod tímto pojmem rozumíme systémové 

programy, tvořící celou strukturu. Jsou nehmotného charakteru a obsahují algoritmy pro 

cílové chováni informačního systému (5). 

Lidská složka (peopleware): Dochází k adaptaci člověka do počítačového prostředí, 

obvykle zabezpečuje údržbu, obsluhu a zabezpečení informačního systému (5). 

Organizační uspořádání (orgware): Orgware je tvořen souborem nařízení, pravidel, 

předpisů a směrnic, které určují pravomoci a zodpovědnost lidí při obsluze a zabezpečení 

informačního systému (5). 
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2.2.2  Architektury informačních systémů 

Informační systémy můžeme vidět z různých pohledů, jedním ze způsobů je z pohledu 

architektur. 

 

 

 

GLOBÁLNÍ 

 

  Procesní 

 

 

 

 
 

 

 

Globální architektura je základní schéma nebo idea informačního systému. Je tvořena 

jednotlivými stavebními bloky, které představují různé skupiny aplikací včetně jejich 

technického vybavení a datových základen (14).  

Funkční architektura zase rozděluje informační systémy na jednotlivé subsystémy  

a skupiny funkcí postupnou dekompozicí globální architektury (14).   

 

 

 

 

 

DÍLČÍ 

Funkční Datová 

Technická 

Řídící 

Technologická Programová 

Komunikační 

 

Obr. 4: Informační systém z pohledu architektur. (14, s. 14) 
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Technická architektura určuje rozmístění a typy prostředků komunikační a výpočetní 

techniky. Bývá znázorňována specifikací zařízení, schématem počítačových sítí, serverů 

a dalších zařízení (6).  

Procesní architektura popisuje budoucí stav procesů v podniku s důrazem na 

neautomatizované činnosti a funkce informačního systému, které jsou reakcemi na blížící 

se události. Smyslem procesní architektury je co nejefektivněji připravit podnik na externí 

události (14).  

Technologická architektura je pro určení způsobu zpracování jednotlivých aplikací. 

Zahrnuje nejen způsob zpracování dat, ale také způsob zpracování aplikací, vnitřní stavbu 

aplikací a uživatelské rozhraní aplikací (14). 

Datová architektura přináší návrh datové základny organizace. Pro tuto architekturu je 

podstatné zvolit vhodný datový model. V současné době je tím nejrozšířenějším model 

relační. Výsledkem architektury je schéma databází a jejich vět, například ve formě 

entito-relačního diagramu (14).  

Programová (softwarová) architektura určuje, z jakých programů se bude finální 

informační systém skládat a jaké mezi nimi budou vazby (14).  

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní IS, tedy vymezuje komunikaci mezi 

informačním systémem a jejími uživateli (14).  

Řídící architektura obvykle definuje pravidla pro fungování systému, mimo jiné do ní 

patří orgware (organizační struktura), tedy pravidla fungování systému (6). 

 

2.2.3   Klasifikace podnikových informačních systémů 

Podnikový informační systém podle holisticko-procesní klasifikace tvoří následující 

systémy (7). 
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Obr. 5: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy. (7, s. 78) 

SCP (Supply Chain Management) je systém řízení dodavatelského řetězce. 

Dodavatelský řetězec je systém, který je tvořený procesy podniku všech organizací, které 

jsou různým způsobem zapojeny do uspokojování potřeb zákazníka (7). 

ERP (Enterprise Resource Planning) je integrovaný systém, který sjednocuje klíčové 

oblasti v podniku (14). Je schopen zaštítit řízení a plánování hlavních procesů v podniku 

na všech úrovních; operativních, taktických i strategických. Mezi klíčové interní procesy 

patří především výroba, ekonomika, logistika (výrobní, nákupní, prodejní)  

a lidské zdroje (7). 

Pokud nejsme spokojeni se současným ERP a chceme do firmy úspěšně nasadit nějaké 

nové, je nezbytná integrace jak dodavatele, tak implementátora a uživatelů. Systémy ERP 

jsou často velice nákladné. Pokud takovýto systém budeme chtít implementovat do 

velkého podniku, můžeme se připravit na náklady v řádech desítek milionů korun (14). 

Od každého ERP požadujeme specifické řešení každé dané oblasti v podniku, souhrnně 

ale můžeme říci, že mezi podstatné vlastnosti patří nepochybně i výkonnost, spolehlivost 

a bezpečnost. Softwarové a hardwarové komplementy jako servery, síťová infrastruktura, 

databázová platforma a kapacity prostředků systému jsou dalšími prvky, které podmiňují 
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výkonnost a spolehlivost ERP systému. Bezpečnost se zajišťuje splněním řady 

požadavků, mezi které patří například šifrovaný přenos dat, správa uživatelů 

oprávněnými pracovníky nebo sledování historie úprav u záznamů (7). 

CRM (Customer Relationship Management) je systém řízení vztahu se zákazníky (14). 

Předpokládá, že dokážeme porozumět potřebám zákazníků a vhodně je zařadit  

do segmentů. Stěžejní nutností je uspokojit potřeby zákazníků, z toho vyplývá další 

klíčový faktor, kterým je řízení ziskovosti zákazníků (7). 

Business Intelligence je nadstavba, která se stará o ucelenost a efektivitu práce 

s firemními daty. Má vliv na kvalitu strategických rozhodnutí vrcholového 

managementu a tím pádem i na budoucnost obchodního úspěchu společnosti. Data, která 

se za nějakou dobu ve společnosti nashromáždí, jsou převedena na znalosti, na základě 

kterých se činí velmi důležitá manažerská rozhodnutí (16). 

 

2.3       Strategie zavádění informačních systémů 

Zahájení provozu může přinést spoustu problémů. Pro zavedení informačních systémů 

můžeme použít několik strategií. 

2.3.1 Souběžná 

Nový systém pracuje souběžně se starým po dobu několika týdnů či měsíců, dokud 

nepracuje naprosto spolehlivě. Tato strategie je poměrně náročná, neboť jsou pracovníci 

nuceni vykonávat dvojí práci (2). 

 

 

 

 

 

Starý IS 

Nový IS 

Obr. 6: Souběžná strategie zavádění IS. (14, s. 123) 
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2.3.2 Pilotní 

Zavedení systému se provede pouze v jednom oddělení, kde si pracovníci systém osvojí. 

Po vyřešení případných problémů a ověření se nový systém zavede do celého podniku 

(2).  

 

 

 

 

2.3.3 Postupná 

Postupná strategie je časově velmi náročná, používá se u rozsáhlých IS. Zpravidla  

se začíná stěžejními úlohami, ostatní se postupně připojují (2).  

 

 

 

 

 

2.3.4 Nárazová 

Tato strategie se zpravidla používá tam, kde paralelní chod dvou systémů z jakéhokoli 

důvodu není možný. Starý systém se vyřadí a je okamžitě nahrazen tím novým (2). 

 

Starý IS 

Nový IS 

Starý IS 

 

Nový IS 
Nový IS 

Nový IS 
Nový IS 

Obr. 7: Pilotní strategie zavádění IS. (14, s. 123) 

 

Obr. 8: Postupná strategie zavádění IS. (14, s. 124) 
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2.4         Metody pro analýzu 

Analytických metod existuje celá řada a pro účely této práce jsem vybrala právě dvě. 

 

2.4.1 SWOT 

Při práci na vědeckém projektu na Stanford University kolem roků 1960 a 1970 Albert 

Humphrey vyvinul analytický nástroj pro posouzení strategických plánů a zjištění, proč 

plánování v rámci korporace dopadá neúspěšně (11). Firmy sledované Albertem sice 

měly plánovací manažery se sestavenými plány, ale i přesto se většina z nich setkávala 

s menšími či většími neúspěchy (12). Tak vznikla tzv. SOFT analýza, kde S stojí  

za Satisfactory (věci přijatelné, vyhovující), O značí Opportunities (příležitosti  

do budoucna), F stojí za Faults (chyby v současnosti) a poslední T jako Threats (hrozby, 

které by mohly vyplout najevo v budoucnosti) (11). 

SWOT analýza je velice univerzální a jedna z nejpoužívanějších metod pro analýzu. Její 

použití v praxi je velmi široké, nejčastěji je používána jako situační analýza v oblasti 

strategického řízení a marketingu. Záměrem vzniku bylo sice zhodnocení celé 

organizace, ale v dnešní době je použití SWOT analýzy téměř univerzální, tudíž ji 

můžeme použít i třeba jako nástroj pro ohodnocení lidí při pracovním pohovoru (13). 

Starý IS Nový IS 

 

Obr. 9: Nárazová strategie zavádění IS. (14, s. 124) 
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Podstatou SWOT analýzy je identifikace klíčových silných a slabých stránek uvnitř, 

neboli v čem je předmět analýzy dobrý a v čem špatný. Stejně důležitá je znalost 

klíčových příležitostí a hrozeb v okolí, tedy ve vnějším prostředí (13).  

 

 

 Obr. 10: SWOT analýza. (18) 

SWOT analýza si tedy klade za cíl identifikovat slabé stránky (a omezit je), podpořit 

silné stránky, najít nové příležitosti a být si vědom hrozeb. V ideálním případě  

by společnost měla využívat příležitosti a eliminovat hrozby (předcházet jim) (13). 

2.4.2 HOS 8 

Metoda HOS 8, vyvíjená na Vysokém učení technickém v Brně, je dalším nástrojem 

použitelným pro fázi přípravy informační strategie. Tato metoda nabízí ucelený pohled 

na informační systém podniku na základě osmi oblastí (14). 
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Oblasti hodnocení 

Pro pochopení metody HOS 8 je třeba stanovit, z jakého pohledu jednotlivé oblasti 

zkoumat (14). 

HW (Hardware): fyzická výbava a její spolehlivost, bezpečnost a použitelnost (14). 

SW (Software): programové vybavení a jeho funkce, snadnost použití (14). 

OW (Orgware): provoz informačních systémů a doporučení pracovních postupů (14). 

PW (Peopleware): zkoumání uživatele informačního systému, zaměřujeme se na rozvoj 

uživatelských schopností, jejich podporu a vnímání důležitosti informačních systémů 

(14). 

DW (Dataware): zkoumání uložených a používaných dat v informačním systému ve 

vztahu k dostupnosti, bezpečnosti a správě. Nezkoumáme množství či přesnost dat, ale 

spíše jakým způsobem jsou data spravována a jak mohou být uživateli využívána (14). 

CU (Customers): předmětem této oblasti je řízení toho, co má informační systém 

zákazníkům poskytovat. Zákazníky myslíme jak ty v obchodním pojetí, tak ty 

vnitropodnikové. Cílem analýzy této oblasti je prozkoumat způsob řízení stavu 

informačního sytému (14). 

SU (Suppliers): zkoumání oblasti řízení dodavatelů. Ti mohou být jak v obchodním 

pojetí, tak ti vnitropodnikoví, kteří dodávají související služby, informace nebo výrobky 

(14). 

MA (Management IS): předmětem je zkoumání řízení IS ve spojitosti s informační 

strategií, dodržování předdefinovaných pravidel a vnímání koncových uživatelů (14). 

Vyhodnocení výsledků 

K nesporným výhodám této metody patří srozumitelný výstup v grafické podobě. 

Grafická interpretace výsledků je ve formě soustavy čtyř os, do které jsou vyznačeny 

výsledky metody HOS. Poloosy jsou pojmenovány podle jednotlivých oblastí zkoumání 

a celý grafický výstup působí uceleně a hlavně přehledně (14). 
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Z jednotlivých oblastí jsou po vyplnění otázek získány hodnoty. Ty se zanesou  

na příslušné poloosy a spojí do n-úhelníku pro lepší přehlednost. Souhrnný stav je 

graficky znázorněn jako pravidelný osmiúhelník. Důležitost informačního systému zase 

zakreslujeme jako kruh s modrým okrajem, kde poloměr je odvozen od významu 

informačního systému (14). 

 

Obr. 11: Grafická interpretace souhrnného stavu a významu IS. (14, s. 83) 

 

 

2.5         Bezpečnost informací 

Obecně je bezpečnost chápána jako zabezpečení před zničením, ztrátou nebo 

poškozením. V tomto případě se bude jednat o systém ochrany integrity, důvěryhodnosti 

a dostupnosti informací v informačním systému (5). 

2.5.1 Důvěrnost 

Pokud jsou informace poskytovány jen uživatelům k tomu oprávněným, nazýváme to 

důvěrnost. Nežádoucí únik informací neoprávněným osobám potom chápeme jako 
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narušení důvěrnosti. V informačním systému se vyskytují data s různým stupněm 

citlivosti a rozhodně není přípustné, aby se dostala ke všem. Proto je třeba informace 

klasifikovat, tedy určit stupeň důvěrnosti (5). 

2.5.2  Integrita 

Integrita je stav, kdy jsou veškeré informace správné a úplné. Jako narušení integrity lze 

považovat nežádoucí modifikace. Toto narušení může způsobit selhání jednoho nebo 

více prvků systému, a to jak úmyslně, tak v důsledku například útoku na systém (5).  

2.5.3 Dostupnost 

Jestliže jsou požadované informace služby pro oprávněné uživatele přístupné, jedná se  

o dostupnost. Její narušení může být způsobeno například poruchou prvku informačního 

systému (5).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující část je věnována analýze společnosti OHL ŽS, a.s., ve které realizuji svou 

práci. 

 

3.1  Představení společnosti 

Základní údaje o společnosti jsou převzaty z portálu Justice.cz - Veřejného rejstříku 

a Sbírky listin. 

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s. 

Datum zápisu: 1. 4. 1992 

Sídlo:  Brno – Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání:  

• Provozování drážní dopravy, 

• provozování dráhy-vlečky, 

• zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné, 

• telekomunikační sítě v rozsahu: 

- drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících 

kabelových souborů, 

- kabelová vedení s optickými vlákny, 

• distribuce elektřiny, 

• hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) 

vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a 

dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a 

lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s 
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jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při 

činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) 

zajišťování a likvidace starých důlních děl, 

• činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. 61/1988 Sb. v 

platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy  

a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,  

a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto 

účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, 

včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich 

těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, c) práce  

k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce  

na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní 

práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání 

staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným 

v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných 

důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce 

spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož 

 i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových 

horniny, 

• obchod s elektřinou, 

• provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah 

železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: 

- zařízení elektrická: 

▪ elektrické sítě a elektrické rozvody drah, 

▪ elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, 

▪ trakční napájecí a spínací stanice, 

▪ elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, 

▪ elektrická zařízení drážních vozidel, 

▪ silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, 

signalizační  

a výpočetní techniky, 
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▪ náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, 

▪ zkušebny elektrických zařízení drah. 

- Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. 

- Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů. 

• Truhlářství, podlahářství, 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

• zámečnictví, nástrojářství, 

• obráběčství, 

• projektová činnost ve výstavbě, 

• výkon zeměměřických činností, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• pokrývačství, tesařství, 

• zednictví, 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

• klempířství a oprava karoserií, 

• silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

 k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče, 

• izolatérství, 

• opravy silničních vozidel, 

• provádění trhacích prací, 

• poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
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• vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

• malířství, lakýrnictví a natěračství, 

• vodoinstalatérství, topenářství, 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (21). 

Logo 

 
 

Obr. 12: Logo OHL. (19) 

 

 

3.1.1   Historie společnosti 

Předchůdcem OHL ŽS, a.s. je státní podnik Železniční stavitelství Brno. Vznikl v roce 

1952 a jeho vizí bylo zajišťovat stavební práce pro bývalé Československé státní dráhy. 

Podnik zajišťoval výstavbu, rekonstrukci a opravy železničních budov a tratí, poté byl 

v roce 1971 začleněn do jednotky „Železničné stavitelstvo“, které sídlilo v Bratislavě 

(19). 

V roce 1991 byla jednotka zrušena a podnik Železniční stavitelství Brno byl k 1. dubnu 

1992 přeměněn na akciovou společnost. V tomtéž roce společnost měla kolem 4200 

vlastníků, dnes jich má okolo 530. Většinovým vlastníkem je španělský stavební gigant 

OHL, který vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s. (19). 
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Od dob privatizace prodělala vnitřní organizace společnosti velký rozvoj. V roce 2012 

bylo seskupení podnikatelských středisek, divizí a závodů nahrazeno regionální 

strukturou s výjimkou působení závodu železnice. Prudký průběh měl i obchodní vývoj 

společnosti. V současné době je společnost OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou 

v České republice. Provádí stavby v mnoha státech na světě (19). 

3.1.2   Profil společnosti 

OHL ŽS, a.s. je multioborová dynamická stavební firma s mnohaletou tradicí a patří 

k nejvýznamnějším a největším stavebním společnostem v České republice. Zaměření 

společnosti je soustředěno především na komplexní realizace různých stavebních děl, 

jejich modernizaci, údržbu a rekonstrukci v oborech:  

 

 pozemní stavitelství, 

 podzemní stavitelství, 

 vodohospodářské stavby, 

 železniční stavitelství, 

 silniční stavitelství, 

 technologie a zařízení, 

 inženýrské stavby a sanace, 

 distribuce a obchod s elektřinou, 

 mechanizace a doprava. 

 

 

OHL ŽS, a.s. realizuje stavby, rekonstrukce a modernizace nejen v České republice, ale  

i zahraničních státech jako je Slovensko, Černá hora, Bulharsko, Polsko,  

Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko, Ázerbájdžán, Kazachstán a tak 

dále. V roce 2006 se změnil název společnosti z ŽS Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. jako dopad 

nově nabyté příslušnosti ke španělské investiční a stavební skupině OHL, pod kterou 

spadá OHL ŽS již od roku 2003 (19). 
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3.2  Organizace společnosti 

Podle počtu zaměstnanců společnost řadíme do velkého podniku, aktuálně  

OHL ŽS, a. s. zaměstnává přes 1200 lidí. Organizační schéma společnosti se v současné 

době na základě rozhodnutí vedení mění. Nová organizace je postavena na třech 

regionálních divizích, třech oborových divizích a divizi International. Významným 

kritériem bylo snížení režijních nákladů a zjednodušení řídících procesů a komunikace. 

Obecný organigram má následující podobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Obecný organigram OHL ŽS, a. s. (19) 
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Tento organigram je platný od začátku roku 2017, ale některé jeho části ještě nejsou zcela 

zavedeny. Divize Morava, Čechy, Silnice, Slovensko, Železnice, Technologie  

a Mezinárodní se dělí na další celky, které vzhledem k jejich rozsahu uvedu v přílohách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Hardwarová vybavenost firmy 

V minulosti společnost spolupracovala s firmou Fujitsu a většina firemních stanic 

a notebooků je právě od této firmy. Bohužel některé z nich jsou již velmi zastaralé a pro 

podporu některých náročných aplikací téměř nepoužitelné. Pracovníci s takovými 

notebooky pro svou práci plně využívají stolní PC s různými parametry podle pozice 

ve společnosti. Nově byla schválena smlouva se společností Hewlett-Packard, která nám 

poskytuje tři druhy notebooků z jejich řady, označené jako „Executive laptop“, „Office 

Obr. 14: Organizační struktura OHL ŽS, a. s. (19) 
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laptop“ a „BIM laptop“. Executive laptop je primárně určen pro manažery a pracovníky 

na vyšších pozicích. Pro běžné pracovníky, kteří dennodenně pracují s nenáročnými 

aplikacemi, například cestující obchodní zástupce, je určen typ Office laptop. Jelikož je 

OHL ŽS stavební firma, musí být zdůrazněná potřeba výkonných strojů pro zaměstnance, 

kteří pracují s velice náročnými grafickými programy. Například software na informační 

model budovy (Building Information Modeling) je naplněn procesy tvorby a správy dat 

o budově. Musí sloužit jako otevřená databáze informací o objektu, a to od prvního 

návrhu až do konce doby užívání. Mezi tyto systémy patří např. ArchiCAD, AutoDesk 

nebo Allplan. Provoz těchto systémů je mnohdy i podmíněn parametry vybraného 

počítače, tudíž byl pro zaměstnance s takovými požadavky vybrán BIM laptop.    

     Executive Laptop 

     EliteBook 1040 G3 

     Intel i5-6200U 

     8 GB RAM, 512 GB SSD, 14“ Led   

  

     Office Laptop 

     EliteBook 840 G3 

     Intel i5-6200U 

     8 GB RAM, 512 GB 7200 R.P.M., 14“ Led 

     BIM Laptop 

     Zbook 15 G3 

     Intel i7-6700HQ, Nvidia Quadro M2000M 

32 GB RAM, 512 GB Turbo SSD, 15,4“ Led FHD  

Obr. 15: EliteBook 1040 G3. (20) 

Obr. 16: EliteBook 840 G3. (20) 

 

Obr. 17: Zbook 15 G3. (20) 
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Stanice BIM Workstation také disponují dobrými parametry, Z440 Workstation má 32 

GB RAM a 512 GB Turbo SSD a 1TB 7200 RPM. Jako běžná Office Workstation 

je nabízena Elitedesk 600 G2 SSF s 8 GB RAM a 500 GB diskem. 

Pro aktuální přehled serverů jsem vytvořila tabulku níže. Počet uživatelů je nestálý, 

neustále se mění na základě odchodů a příjmů nových zaměstnanců. 

Tab. 1: Přehled serverů OHL. (Zdroj: vlastní) 

 Místo Počet lokalit Počet serverů Počet uživatelů 

Česká republika 

Brno – centrála 1 49 380 

Brno – ostatní lokace 3 6 164 

Praha 2 2 60 

Olomouc 2 2 45 

Ostrava 2 2 46 

České Budějovice 1 1 28 

Tábor 1 1 20 

Stavby v České republice 11 11 113 

Slovensko 
Bratislava 2 2 35 

Stavby na Slovensku 2 2 22 

Bosna a 

Hercegovina 
Sarajevo 1 1 14 

 
Celkem 28 79 927 

 

 

3.4    Softwarové vybavení 

Ve společnosti je používáno velké množství různého softwaru. Jejich legálnost je dána 

vlastnictvím instalačních médií a jednoznačným potvrzením o nabytí produktu (licenční 

ujednání, faktura, smlouva o používání produktu atd.) s uvedením počtu licencí, 

s licenčním číslem, popřípadě heslem a dobou platnosti v případě dočasné verze. 
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3.4.1  Centrálně distribuovaný SW, multilicence 

 

V této kapitole pod pojmy centrálně distribuovaný SW a multilicence zamýšlím jak 

operační systémy na serverech a počítačích, tak aplikační zázemí.  

 

 Operační systémy 

 

o Servery  

▪ SCO UnixWare v. 7.1.  

▪ Windows 2003 Server  

▪ Windows 2008 Server  

▪ Windows 2012 Server  

▪ Linux RedHat 7  

 

o PC  

▪ Windows 9x  

▪ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7  

 

 Aplikační SW 

 

o IS  

▪ Microsoft Dynamics AXAPTA v. 4  

▪ Lotus Notes v. 6, v. 7, v. 8  

▪ MS SQL  

▪ AZ PRO  

▪ Portálové řešení OHL ŽS  

▪ Reportovací systém OLAP  

▪ SIRIUS  

▪ Progress v. 9. 1 (pouze pro stavební rozpočty a čtení historických 

dat)  
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o Kancelářský SW  

 

▪ MS Office 97, 2000, XP, 2007, 2010, 2012  

 

o Kalkulační programy  

 

▪ BUILDPower v. 11 pro lokální instalace  

▪ BUILDPower v. 12 pro síťovou instalaci  

▪ ASPE v. 7.8 a vyšší  

▪ KROS v. 7 a vyšší  

 

 Ostatní 

 

o Internet Explorer v. 6 a vyšší  

o Acrobat Reader v. 6 a vyšší  

o Total Commander  

o AutoCAD aktuálních verzí  

 

 Antivirový SW  

 

o AVAST v. 4. 6 a vyšší  

o ESET Mail Security  

 

Operační systémy na serverech i na počítačích jsou některé již velmi zastaralé. Velice mě 

zarazilo, že někteří uživatelé stále používají operační systém Windows XP, který je 

zhruba šestnáct let starý a Microsoft ho už dále nepodporuje. Nejde ani tak o zastaralý 

vzhled a aplikace, ale o celkové nebezpečí útoku způsobené absencí aktuálních záplat 

a aktualizací ze strany Microsoftu. Podobný problém je u operačního systému  

na některých serverech. 
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Co aktuálně představuje obrovský problém je Microsoft Dynamics AX verze 4. 

Problému se zastaralostí této verze si bylo vedení společnosti naštěstí vědomo a stálo před 

velmi důležitým manažerským rozhodnutím, který systém vybrat místo toho. 

IBM Lotus Notes by mohla být také kapitola sama pro sebe. Tento e-mailový systém mi 

připadá velmi těžkopádný a zastaralý. Ovládání je nelogické a neohrabané, nelíbí se mi 

ani vyhledávání v mailech nebo adresáři. 

 

3.4.2  Jednouživatelský SW 

V této kapitole označuji za jednouživatelský SW ten, na který mají uživatelé platné 

doklady o nabytí, licenční ujednání nebo podobný doklad, na základě kterého je nesporné 

jeho legální nabytí. V OHL ŽSA se nejčastěji jedná o programy grafické nebo software 

pro projektování a konstruování pro architekty, projektanty a konstruktéry. 

 

 Příklady ostatního SW 

 

o Corel Draw  

o ZW Cad  

o Adobe Acrobat  

o CompanionView Pro  

o Seavus Project Viewer  

 

3.5   Ekonomické zázemí stručně 

Finanční analýza není v žádném případě předmětem této bakalářské práce. Avšak 

s výběrem a vhodným časem pro implementaci nových častí informačního systému 

musíme dbát také na aktuální finanční situaci ve firmě. Rozvaha je kvůli své velikosti 

umístěna v příloze. 
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Tab. 2: Výkaz zisku a ztrát. (19) 

Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Tržby 10 469 661 12 485 672 

Zisk z provozní činnosti -419 276 -636 877 

Zisk před zdaněním -298 907 -680 296 

Daň z příjmu 29 847 94 989 

Zisk za běžné období -269 060 -585 307 

 

3.6  SWOT analýza 

Na základě své pracovní stáže v podniku jsem vypracovala analýzu SWOT, ve které jsem 

identifikovala silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

 Silné stránky 

o Dlouholeté zkušenosti mnoha zaměstnanců 

o Zavedenost společnosti 

 

 Slabé stránky 

o Zastaralý systém Microsoft Dynamics AX 4.0 

o Stará verze programu IBM Lotus Notes 

o Konzervativní přístup k inovačnímu procesu 

o Helpdesk jen přes telefon nebo osobně 

o Neinformovanost zaměstnanců o bezpečnostních rizicích 

 

 Příležitosti 

o Implementace Microsoft Dynamics AX 2012 

o S novou AX nový SLA 

o Zrychlení chodu oprav se systémem na vzdálenou opravu PC 
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o Školení zaměstnanců v nových systémech 

o Zrychlení a zefektivnění helpdesku IT 

o Alokace a odstranění nedostatků způsobených předchozím vedením 

 

 Hrozby 

o Úpadek ve stavebnictví 

o Nepříznivé legislativní změny  

o Odchod klíčových zaměstnanců (např. školitelů) 

o Zpomalení chodu firmy, než si zaměstnanci zvyknou na nový systém 

o Politické změny ve Španělsku, ČR, na Slovensku nebo v Bosně  

a Hercegovině 

 

3.7  HOS analýza 

Analýzu současného stavu systému jsem provedla pomocí metody HOS, dostupné  

ze stránky Zefis.cz. Vyplnila jsem hlavní dotazník a nechala systém vyhodnotit úroveň 

mnou zkoumaného informačního systému. 

Výsledek posouzení informačního systém s pomocí této metody je znázorněn tabulkou 

níže. Úroveň je ve zkoumaných oblastech buď spíše špatná nebo spíše dobrá. 

 

Tab. 3: Ohodnocení částí informačního systému. (22) 

     

 Označení oblasti metody HOS Číselné ohodnocení Slovní hodnocení  

 Hardware 2 spíše špatná úroveň  

 Software 3 spíše dobrá úroveň  

 Orgware 3 spíše dobrá úroveň  

 Peopleware 2 spíše špatná úroveň  

 Dataware 2 spíše špatná úroveň  

 Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň  

 Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň  

 Management IS 3 spíše dobrá úroveň  
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Součástí výstupu této metody je grafické znázornění úrovní oblastí.  

 

Obr. 18: Celková úroveň informačního systému. (22) 

 

Metoda vyhodnocování HOS vychází z úvahy, že celková úroveň zkoumaného systému 

je dána jeho nejslabším článkem. Nejslabší hodnocení v našem případě bylo 2 (tj. spíše 

spatná úroveň), to znamená, že taková je i celková úroveň systému. Na obrázku výše 

můžeme sledovat část „Celková úroveň systému“ vyznačenou růžově a dále modře 

vyznačené odchylky (22).  
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Obr. 19: Doporučená úroveň informačního systému. (22) 

V dotazníku jsem uvedla, že informační systém je pro činnost mnou sledované firmy 

nezbytně nutný. Z této informace metoda vyvodila, že doporučená úroveň systému je 4, 

tedy dobrá úroveň. Na obrázku výše je doporučená úroveň vyznačena červeně a na první 

pohled jsou patrné rozdíly mezi ní a aktuální úrovní. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V těsné návaznosti na předchozí kapitolu o analýze současného stavu se v této budu 

zabývat zejména těmi oblastmi informačního systému, které výrazně zaostávají. Nastíním 

požadavky a vize společnosti, ke kterým budu se svými návrhy směřovat. Shrnu 

provedenou analýzu, identifikuji slabá místa a předložím návrhy na zlepšení. Ovšem 

s vědomím, že ne všechny návrhy se dají provést v tento moment, hlavně kvůli finanční 

situaci firmy. 

 

4.1  Shrnutí současného stavu 

Podle provedené analýzy HOS jsem zjistila, že informační systém firmy je na spíše špatné 

úrovni. Zaměstnanci jsou znepokojeni náklady na oblast IT a zároveň si občas stěžují na 

zastaralost a opotřebovanost svých nebo i jiných zařízení. Současně používaná technika 

byla totiž pořízena někdy i v dávné době a rozhodně nepřispívá k rychlosti chodu 

informačního systému. Zvláště servery jsou ve velmi špatném stavu a dochází k častým 

poruchám. Odhaduji, že v následujících letech bude poruch přibývat a některé servery 

budou již pro jakoukoliv úlohu nepoužitelné. 

Některé aplikace jsou uloženy na společném úložišti, a pokud je budeme chtít otevřít, 

jejich odezva je mimořádně špatná. I načtení úvodní obrazovky může trvat několik minut. 

Co se týče zálohování, to je dle specialisty na sítě prováděno pravidelně, tedy aspoň 

pokud se jedná o servery/ společná úložiště. Jestli se ale objeví nějaký malware nebo 

porucha na straně koncového uživatele, je pouze a čistě jen na něm, jak k zálohování 

přistupuje. Z mého pozorování bohužel vyplynulo, že zálohování dat z osobních počítačů 

dělají zaměstnanci jen velmi zřídka.  

S poruchami techniky (hardware) je těžké posoudit, zda jsou časté nebo ne. Z důvodu 

takového, že se jedná o velkou firmu, jsou hardwarové poruchy na denním pořádku. 

Ovšem zařazuji sem i drobné poruchy jako rozbitou myš nebo klávesnici. 
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Používaný software (programové vybavení) je z mého pohledu pouze dostačující. 

V současnosti firma s používaným softwarem zvládá fungovat. Z mého pohledu jsou 

některé programy velmi zastaralé, nejde ani tak o starý design a problémy 

s kompatibilitou, to by se v teoretickém případě dalo přehlédnout. Staré verze systémů již 

nejsou podporovány jejich vydavatelem, to znamená, že přestávají být pravidelně 

aktualizované a z hlediska bezpečnosti toto může být obrovským rizikem. 

Informačnímu systému Microsoft Dynamics AX chci věnovat celou kapitolu, protože jde 

o stěžejní prvek celé firmy. AX (Axapta) verze 4 je zastaralá, a to s sebou nese rizika 

popsaná výše. V současné době se firma snaží přejít na Axaptu 2012, tedy pouze nasadit 

stejný sytém, ale v nové aktuální verzi. Pro laické pozorovatele se tento projekt zdá být 

triviální, ale ve skutečnosti stojí firmu ohromné množství peněz i času. Náklady se 

s oddalováním go live zvyšují, nasazení projektového týmu klesá a nový IS se dostává 

do kritické situace, o tom se ale více rozepíšu v další kapitole. 

 

Obr. 20: Logo Microsoft Dynamics. (23) 

 

Zaměstnanci firmy byli zvyklí na tým podpory IS na úseku IT. S novými změnami 

v organizační struktuře a odchodem spousty klíčových zaměstnanců z důvodu snižování 

nákladů se ale počet zaměstnanců z podpory IS znatelně snížil. Zaměstnanci nevědí, na 
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koho se mají obracet a často si radí pouze mezi sebou nebo postupují intuitivně. Tento 

systém může ovšem generovat chyby v informačním systému. 

Někteří pracovníci jsou při práci s počítači méně schopni a často potřebují pomoc či radu. 

Školení probíhají v pravidelných intervalech a na společném disku vždy najdou manuály. 

Všichni zaměstnanci si jsou vědomi základních bezpečnostních pravidel při používání 

informačního systému a nemají tendence je porušovat. Bezpečnost dat je zvažována  

a řízena i pro hrozby z internetu, ale aktuální antivirus Avast! už několikrát v minulosti 

nezvládl zabránit zavirování. Tomuto systému již většina zaměstnanců nedůvěřuje 

a smlouva brzy končí, ve své návrhové části budu tedy zvažovat pořízení jiného antiviru. 

Platí zásada, že každý pracovník má mít přístup jen k těm datům, která jsou potřebná pro 

jeho práci. Toto omezení je prvkem oblasti nastavení rolí zabezpečení v IS a budu se mu 

dále věnovat. 

Mezi dodavateli systémů a společností OHL ŽS je málokdy přítomna tzv. SLA (service 

level agreement) a firma si raději najímá specialisty, kteří ale mnohdy vyjdou velmi draze. 

Pracovníci nejsou spokojení s rychlostí technické podpory. Pokud se jim cokoliv stane 

s jejich počítačem, musí ho vzít a přinést na IT oddělení. Tento systém oprav by fungoval 

v menší firmě, ale v OHL ŽS musíme počítat s tím, že spousta pracovníků je vycestovaná 

v zahraničí nebo působí na odlehlých pracovištích (stavbách nebo divizích). Systém 

správy je tedy velmi neefektivní a mnohdy i v krátkém časovém horizontu nemožný 

a budu se mu dále věnovat. 

 

4.2    Microsoft Dynamics AX 

Dynamics AX (Axapta) je programový nástroj v kategorii enterprise resource planning 

software (ERP). Je vytvořený na platformě Windows a z této platformy také plně vychází. 

Pracovní plocha Axapty je podobná standardním programům pro starší Windows a skládá 

se z nabídky funkcí, nástrojové lišty, stavového řádku a pracovní plochy programu. Toto 

ERP je klíčová součást chodu firmy a vnímám jej jako naprostou nezbytnost. 
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4.2.1 AX současně 

V současnosti společnost využívá Microsoft Dynamics AX v. 4, která je již velmi 

zastaralá. Tento systém byl spuštěn před více než deseti lety. Všichni zaměstnanci jej 

znají a drtivá většina systém dennodenně používá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Ukázka současného informačního systému AX 4. (Zdroj: vlastní) 

Na obrázku výše vidíte ukázku současně používaného informačního systému Microsoft 

Dynamics AX 4. Grafická úprava systému se podobá zastaralým operačním systémům 

Windows. Neaktuální ale není jen grafická podoba systému, nýbrž i jeho ovládání. Pokud 

bychom například chtěli vyhledat řetězec znaků v seznamu, musíme kliknout pravým 

tlačítkem do pole, potom „Filtrovat dle pole“ a poté zadat řetězec znaků a před/za to znak 

* (hvězdička). Například pokud chceme najít všechny zaměstnance s příjmením Novák, 

musíme do vyhledávání napsat „Novák*“, jinak se vrátí prázdné pole. Tento způsob práce 

s daty je podle mě velmi neaktuální a standardní postupy jsou dnes už odlišné. 

Výhodou současného systému je to, že jsou na něho všichni zaměstnanci zvyklí  

a uživatelská podpora na IT vždy dokáže poradit s postupem a je plně schopna řešit  

i neobvyklé situace. 

 



47 

  

4.2.2 Oblasti implementace 

Jak jsem již uvedla ve své teoretické části, každá změna informačního systému probíhá 

formou projektu. Rozhodnutí o implementaci Microsoft Dynamics AX 2012 a z toho 

vyplývající nahrazení současného ERP bylo provedeno v Madridu bez účasti současného 

vedoucího IT, projektového manažera nebo generálního ředitele. Ti všichni už odešli 

nebo byli nahrazeni a současné vedení už průběh projektu nedokázalo zastavit. Ze strany 

OHL ČR byl navrhován systém SAP, ten ale vedení v Madridu zavrhlo, protože by podle 

nich přinesl dvakrát větší náklady. Z mého pohledu by byl pro firmu formátu OHL systém 

SAP vhodnější skrz počet referencí a počet systémových integrátorů v ČR. Také se  

mi líbí potenciál systému a jeho robustnost.  

I pro tento projekt byl za OHL zvolen projektový tým s projektovým manažerem. 

Zaměstnancům odpovědným za svou oblast se začalo říkat gestoři. Každý gestor má na 

starost jednu nebo více oblastí a bere zodpovědnost i za tým, který dle oblasti nový IS 

testuje. 

Nový informační systém byl odkoupen od společnosti Microsoft a jako implementátoři 

byly zvoleny tři firmy. První je OHL, tedy programátoři a vývojáři ve společnosti, kterých 

ale není mnoho. Další firma je španělská Avalora, kterou zvolilo vedení firmy v Madridu 

a další je Webcom. Byly rozděleny odpovědnosti za dílčí částí IS. 

 

Tab. 4: Jednotlivé oblasti a celky pro gestory. (Zdroj: vlastní) 

Nabídky a obchodní fáze zakázky 1 

01.01 Obchodní vztahy 

01.02 Marketing 

01.03 Nabídky 

 Realizační fáze zakázky 2 

02.01 Projekty a stavby 

02.02 Stavby bez MT 

02.03 Certifikace 

02.04 Rizika zakázky 
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02.05 IBProjTrans 

02.06 Interní předávka 

02.07 Fakturace 

02.08 Zahraniční stavby 

02.09 Zakázky J 

02.10 Záruky 

02.11 Organizační struktura 

02.12 Smlouvy 

MTZ 4 

04.01 Katalog a obchodní vztahy 

04.02 Nákup 

04.03 Sklady 

04.04 SIC 

04.05 Revize a kalibrace 

Mechanizace 5 

05.01 Mechanizace 

05.02 PHM 

05.03 Intrastat 

 Plánování 6 

06.01 Plán, reporting 

06.02 Datový sklad 

06.03 Vady a reklamace 

Účetnictví 7 

07.01 Účetnictví I. 

07.02 Účetnictví II.  

07.03 Účetnictví III. 

07.04 Zahraniční provozovny 

07.05 Pokladna 

07.06 Řízení zásob 

07.07 Leasing 

07.08 Majetek 

07.09 Sdružení 
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07.10 Silniční daň a pojištění 

07.11 DPH 

Financování 8 
08.01 Financování a bankovní operace 

08.02 Vnitropodniková banka 

Lidské zdroje 9 
09.01 Podatelna 

09.02 Zaměstnanci, mzdy, vazba na AZPRO 

Nestavební výroba 10 
10.01 Nestavební výroba obecně 

10.02 Prodej hotových výrobků 

 Hromadné faktury (telefony, 

PHM) 
15 15.01 Hromadné faktury 

 

Podle mého pozorování různé skupiny lidí ve firmě chápou cíle informačního systému 

velmi odlišně. Každý tým pod gestorem si své požadavky definuje jak jinak než optikou 

svého oddělení. Většina chápe informační systém jako nutné zlo, bez kterého se ale těžko 

obejdou. Pro eliminaci odlišného chápání této problematiky navrhuji kromě týdenních 

porad i porady v rámci izolovaných oblastí a jejich gestora a týmu, za přítomnosti 

projektového manažera. Každý gestor si řeší problémy za svou oblast, ale není si vědom 

návaznosti na další oblasti a celky. Jako koordinátor návazností (např. procesy 

schvalování, workflow) by měl být zvolen jako gestor další člověk, znalý práv  

a řízení ve společnosti (např. skrz kompetenční řád). 

4.2.3 Evidence požadavků 

Veškeré zásahy do systému, včetně migrace dat a přeprogramování nových částí IS jsou 

nejprve nahrány do předprodukční verze (PREPRO). Tam je nová část IS příslušným 

gestorem a jeho týmem důkladně otestována. Pokud se objeví nějaké chyby nebo  

má gestor požadavky na úpravy, zapíše problém do systému zvaného Customers. 

 



50 

  

 

Obr. 22: Systém evidence požadavků Customers. (Zdroj: Vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam má gestor nebo konzultant za úkol požadavku přiřadit prioritu podle následujícího 

předem daného pravidla. 

Kategorie A: jsou problémy znemožňující užívání Microsoft Dynamics AX, způsobují 

zamrznutí nebo zhroucení systému, mohou způsobit ztrátu nebo porušení dat, část 

aplikace je nefunkční a neexistuje postup pro náhradní řešení problému.  

Kategorie B: jsou problémy omezující užívání AX, funkčnost je degradována tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz systému. 

Kategorie C: zařazují se sem problémy, které znepříjemňují práci, ale neomezují provoz 

systému. 

Dále je postup takový, že jeden z programátorů si dle systému dodavatele požadavku 

všimne a začne ho řešit. Jakmile ho vyřeší, přepne stav na Předáno a to je pokyn  

pro gestora nebo konzultanta, aby vyřešenou chybu otestoval v PREPRO. Pokud je chyba 

opravena, zadavatel dá pokyn programátorovi a ten (v balíku) opravu nahraje do PRO 

(produkční ostré verze). 

Systém pro evidenci požadavků je velmi neefektivní a vyžaduje spoustu změn. Dodavatel 

ale dal jasně najevo, že svůj systém pro nás měnit nebude.  
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Celkový počet požadavků spolu s těmi dokončenými či zavřenými je přes jeden tisíc. 

Počet aktivních požadavků se pohybuje kolem 250 a je tedy nemožné je z toho systému 

aktivně řídit. Jako obrovský problém vnímám to, že si gestoři nedokáží své požadavky 

rozdělit dle naléhavosti (kategorie popsané výše) a tím pádem dodavatel neví, kterým se 

má prioritně věnovat. Aktuálně vedených požadavků kategorie A je přes 85 % z celkové 

sumy a objevují se v nich především nepodstatné požadavky na změny. Pro představu je 

nyní v systému chyba „Je nutno provést 8 úhozů Enter, než se dostanu na nový řádek.“ 

vedena jako chyba A. 

Dalším problémem je to, že gestoři neaktualizují své požadavky, popřípadě se jim vůbec 

nevěnují. Některé jsou například i rok staré a stále ve stavu Předáno (tj. určeno 

k otestování gestorem). S tímto systémem řízení se nedivím, že se projekt protáhl o více 

než půl roku a velmi výrazně překročil rozpočet. 

4.2.4 Nový systém evidence  

Aby mohl dodavatel efektivně řešit požadavky OHL, musíme zavést jednotný systém  

pro jejich zadávání. Dodavateli byla zaplacena suma za překlopení funkcí z AX 4  

do AX 12 a proto není možné, aby si za tyto úkony dále účtoval. Radím gestorům, aby 

byli obezřetní a pokusy o naúčtování již předplaceného požadavku hlásili.  

 

 

 

 

 

 

 



52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení nového požadavku.

Jedná se o chybu v 

rámci díla?
1 ANO

Je nutné to měnit?

NE

Zrušit požadavek.

Má vliv na cenu 

díla?

ANO

ANO

Dodavatel určí 

termín a řešitele.

NE

1

Dodavatel navrhne 

řešení požadavku.

Je návrh pro 

gestora přijatelný?

NE

Dodavatel začne 

pracovat na 

realizaci.

ANO

Schválí 

požadavek a 

jeho cenu 

vedení?

NE

NE

ANO
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Aktuálně se zavadění systému nachází ve velmi kritickém bodě. AX 2012 byla nasazena 

do provozu i přesto, že nebyly opraveny všechny chyby systému a zaměstnanci (koncoví 

uživatelé) ještě buď nebyli proškoleni vůbec, nebo jen jednou a nejsou si jistí tím, co mají 

dělat. Workflow je nekompletní stejně jako korektní rozdělení rolí pro uživatele. Chyby  

v AX 2012 jsou tak závažné, že systém například znemožňuje firmě platit svoje závazky. 

V současnosti má firma přes 600 nezaplacených přijatých faktur po splatnosti a situace  

si žádá okamžité řešení. 

Prvním krokem k zefektivnění evidence požadavků je naplánovat schůzky s gestory  

a jejich týmy jednotlivě a nastavit kategorii naléhavosti podle předem daných kritérii 

popsaných výše a to přísně. Ke korektnímu nastavení naléhavosti je zapotřebí pracovníka 

z oblasti podpory IS nebo projektového manažera znalého systému AX 2012. 

Tab. 5: Stav počtu požadavků dle kategorie před a po zavedení systému. (Zdroj: vlastní) 

Požadavky Kat. A Kat. B Kat. C 

Před zavedením systému 86 % 9 % 5 % 

Po zavedení systému 50 % 17 % 33 % 

 

Po uskutečnění schůzek jsem znovu provedla statistiku, ze které vyplynulo, že požadavků 

kategorie A výrazně ubylo. Tím se pro mě i pro vývojáře na straně dodavatele stává řízení 

chyb v systému proveditelnější. Během schůzek jsem kromě priorit sepsala i rizikové 

požadavky, které mají být dodavatelem řešeny ihned a bez prodlení jsem je dodavateli 

předala. Bohužel se v nich vyskytly i ty půl roku staré, které měly být dávno otestované 

a opravené a nyní v ostrém provozu způsobují komplikace. 

Mým cílem je udělat výstup v takové podobě, abych podle něj mohla efektivně řídit 

požadavky, dělat z nich výstupy pro vedení OHL a pro dodavatele. 

Potřebuji evidovat: 

Číslo požadavku: ID požadavku, podle kterého položku jednoznačně identifikuji  

jak v Customers, tak ve výstupu. 

Název požadavku: podle kterého budou gestoři vědět, o co přesně se jedná. 
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Stav požadavku: jestli je předáno, v řešení, odloženo, navrženo nebo zažádáno  

o upřesnění. Ty se stavem předáno budu urgovat zadavateli, aby je co nejrychleji 

otestoval. 

Typ požadavku: jestli se jedná např. o chybu nebo požadavek na změnu. 

Oblast a celek: abych mohla požadavky vyfiltrovat a individuálně řešit s gestory  

a konzultanty, dále pro účely statistiky. 

Pracnost řešení: pro případné vypracování rozpočtu pro další balík programových úprav. 

Řešitel: pro snadné kontaktování kvůli případnému urgentnímu problému. 

Zadavatel: jméno osoby, která požadavek zakládala a je za OHL zodpovědná za jeho 

vývoj. 

Naléhavost: jednoznačně důležitá položka pro určení priority řešení. 

Stav objednávky: jestli je požadavek objednaný nebo ne. 

Poznámky: nechávám dopisovat gestory (např. na koho se máme s problémem ještě 

obrátit, jestli postupuje řešitel korektně atd.). 

Exportovat všechny tyto potřebné informace se svým oprávněním na Customers  

do Excelu nemůžu, proto se obracím na projektového manažera ze strany dodavatele, aby 

přehled pravidelně posílal. 

Velmi hrubě exportovanou tabulku následně upravuji do žádoucí podoby a vzorce  

se snažím automatizovat tak, aby se přehledy daly snadno aktualizovat. 
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Obr. 23: Kontingenční tabulka 1: přehled typů požadavků a naléhavostí. (Zdroj: vlastní) 

Kontingenční tabulka výše je z momentu, kdy do ostrého provozu najela oblast Stavba  

a tedy počet požadavků rapidně vzrostl. Z tabulky se data automaticky přetahují  

do kontingenční tabulky a z té můžu snadno vytvářet přehledy. Zde můžu například 

vypozorovat, kolik je požadavků, s jakou naléhavostí, popř. u kolika ještě nebyla 

naléhavost určena. 
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Obr. 24: Kontingenční tabulka 2: přehled jednotlivých oblastí a stavů řešení. (Zdroj: vlastní) 

 

Z této kontingenční tabulky lze přehledně vyčíst, jak jsou na tom požadavky  

dle jednotlivých oblastí. Nahoře si můžu nastavit filtr na naléhavost požadavku, podle 

kterého teoreticky určím, která oblast má nejvíce závažných problémů. Aktuálně 

požadavků čeká na otestování v PREPRO 103, to znamená, že se spojím s gestory  

za konkrétní oblasti, určím jim termíny otestování a budu čekat na výsledky. Pokud budou 

negativní, budu dále řešit s programátory na straně dodavatele. 

 

Obr. 25: Kontingenční tabulka 3: součet hodin k fakturaci. (Zdroj: vlastní) 

Z této tabulky jde zase snadno vyčíst počet hodin k fakturaci za jednotlivé typy 

požadavků.  
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Při splnění takto nastavených procesů došlo hned k několika zlepšením a další se 

postupně objevují. Dodavatel má lepší přehled ve svém systému Customers a ví, které 

požadavky řešit s nejvyšší prioritou. Gestoři a jejich týmy včas dostanou přehled o tom, 

co mají testovat a mají dohled a přesně určený termín dokončení. Dále vedení dostává 

pravidelný přísun statistických údajů z grafů, vytvořených z kontingenčních tabulek  

a dostanou tak ucelený přehled o vývoji projektu. 

 

 

4.3  Jiné návrhy na změny 

Vedle Microsoft Dynamics AX jsem si všimla i jiných nedostatků ve firmě. Analýzu 

těchto bodů najdete v předchozí kapitole. 

4.3.1 Modernizace serverů a jejich platforem 

Před několika týdny došlo k závadě na jednom ze serverů. Závada byla tak závažná,  

že zabránila běžnému provozu programu IBM Lotus Notes, který slouží k e-mailové 

komunikaci mezi zaměstnanci, a i jako adresář a plánovač schůzek. Výpadek tohoto 

softwaru trval celý den a jen díky pečlivému zálohování a rychlé akci IT technika 

nezanechal širší následky. Potom jak už jsem uvedla ve své kapitole o analýze, Windows 

Server 2003 vnímám jako velké bezpečnostní riziko. Vzhledem k aktuálnímu finančnímu 

stavu společnosti následující kroky nelze provést hned, ale silně doporučuji 

přeinstalování platformy serverů na Microsoft Windows Server 2016 nebo podobně 

výkonné operační systémy.  Nákup nových serverů také vnímám jako nezbytný, avšak 

nyní nerealizovatelný. Do budoucna ale navrhuji vybrat nové moderní zařízení, různé 

modely podle požadavků na výkonnost. 

 

4.3.2 Bezpečnost 

V rámci bezpečnosti také předkládám několik návrhů. 
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Bezpečnost na síti 

Navrhuji jednorázové školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti na internetu. Před 

několika týdny se u jednoho uživatele objevil typ malware zvaný ransomware, který 

zašifroval soubory nejen v celém PC, ale i na připojeném sdíleném disku. Pravidelná 

záloha na serverech naštěstí zabránila katastrofickému scénáři, ale i tak byla velká část 

dat nenávratně ztracena. Školení by mělo stačit cca hodinové a školit by mohli  

i pracovníci IT po nastudování tématu. 

V blízké době vyprší OHL ŽS smlouva se společností Avast!, která firmě dodává 

antivirus. Provedli jsme testy na výše zmiňovaný ransomware s antiviry Avast!, 

Symantec a ESET a právě nakonec zmiňovaný ESET byl jediný, který dokázal tento 

konkrétní typ malware odchytit a zlikvidovat. Zbytek zmíněných na tento virus reagoval 

až den poté. Na základě testu, online srovnání výkonosti a uživatelských zkušeností 

navrhuji ESET Secure Enterprise jako antivirus na uživatelských PC. Instalaci navrhuji 

provést přes GPO (Group Policy Objects). 

 

Obr. 26: Logo ESET. (25) 

Bezpečnost obecně 

V nové AX 2012 jsou velmi důležité uživatelské role zabezpečení. Udávají rozsah 

působnosti osoby v systému. Zadávání rolí pro uživatele je podstatné jak kvůli ochraně 

osobních údajů, tak kvůli citlivým údajům zevnitř společnosti. Sepsané role rozesílám 

pro kontrolu vedoucím středisek a ředitelům a bez jejich potvrzení je nezařadíme. 

Dále navrhuji, aby všichni zaměstnanci měli k dispozici úložná média, na která by mohli 

zálohovat svou práci. Pokyny a doporučení k zálohování by stačily od pracovníka IT. 
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4.3.3 Komunikace  

Mezi mé další návrhy patří i zefektivnění komunikace mezi zaměstnanci. 

E-mailový systém 

Dosavadní systém IBM Lotus Notes mi připadá velmi zastaralý a těžkopádný a náklady 

na něj jsou velké. Navrhuji přejít na Microsoft Outlook, dostupný v balíčku Office 365 

Enterprise K1. Udržování systému by bylo levnější a v systému by se dokázal vyznat snad 

každý, díky přívětivému prostředí z rodiny MS Office. Zefektivnil by se tím i systém 

firemního adresáře, který Notes představuje. V něm jsou totiž stále staré názvy středisek 

(podle starého organizačního schématu) a čísla kanceláří. Změna systému by přispěla 

k jejich aktualizaci, a tím i lepší orientaci ve firmě. 

 

Obr. 27: Outlook logo. (26) 

Helpdesk 

Jak už jsem uvedla ve své analýze, IT oddělení nemá zřízenou žádnou formu helpdesku. 

Navrhuji nominovat stávajícího nebo nového zaměstnance k převzetí zodpovědnosti  

za helpdesk jak na telefonu, tak přes vzdálenou plochu. S tím, že část problémů 

zaměstnanců by měl řešit samostatně a část delegovat na jiné zodpovědné osoby. Postačit 

by zatím měl systém vzdálené plochy Windows. 
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4.4   Přínosy návrhů a ekonomické zhodnocení 

V tabulce níže popisuji přínosy svých návrhů popsaných v předchozích kapitolách. 

 
Tab. 6: Přínosy návrhů. (Zdroj: vlastní) 

Návrh Přínos navrhovaného řešení 

Nový systém požadavků na 

AX 2012 

Zrychlení celého procesu implementace, snížení nákladů 

na externí konzultační služby o cca 120 000,- Kč 

Pořízení nových serverů 
Eliminace častých výpadků, ztráty cenných dat různé 

hodnoty 

Pořízení nových platforem 

serverů 
Eliminace bezpečnostních rizik na straně serverů 

Vnitropodnikové školení 

bezpečnosti na internetu 

Bezpečnější práce na síti, pokles incidentů o cca 80 %, 

snížení rizika ztráty cenných dat různé hodnoty a úspora 

času techniků IT cca 7 200,- Kč měsíčně 

Helpdesk IT 

Urychlení a zefektivnění procesu oprav, úspory cca 

145 000,- Kč za rok u zahraničních cest a 340 000,- Kč 

za rok u tuzemských cest 

Nahrazení Lotus Notes 

systémem Outlook 

Přehlednější a efektivnější práce s e-mailovým klientem, 

aktualizace údajů, levnější údržba, synchronizace s 

Microsoft Dynamics AX 2012 

Nový antivirus ESET 
Firmou osvědčený nástroj proti ransomware, snížení 

rizika ztráty cenných dat různé hodnoty 

Pořízení úložných médií na 

zálohování 
Snížení rizika ztráty cenných dat různé hodnoty 

Nový systém řízení požadavků v souvislosti s Microsoft Dynamics AX 2012 již teď 

zefektivnil proces implementace. Ze seznamu požadavků zmizely ty nežádané a zbyly jen 

aktivní a jejich celkový počet se snížil o cca 30 % a dále klesá. Přínosem je snížení 

nákladů na externí konzultanty a rychlejší spuštění fungujícího firemního ERP. 
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Řada mých dalších návrhů se týká bezpečnosti, kde jsou přínosy nesporné, ale dají se  

jen těžce vyčíslit. Firma si bohužel nevede dokument s analýzou incidentů. 

Zavedením helpdesku bude možno řešit celou řadu požadavků uživatelů ICT  

vzdáleně. V případě OHL ŽS, a. s, která má mnoho poboček v rámci celé ČR a v zahraničí 

má realizace staveb, to bude znamenat úspory cca 145 000,- Kč/ rok u zahraničních cest 

a cca 340 000,- Kč/ rok u tuzemských cest. Úspory vzniknou především eliminací tzv. 

travel costs, neboli nákladů na cestování, ubytování, diety a pojištění.  

 
Tab. 7: Náklady navržených změn. (Zdroj: vlastní) 

Návrh Poznámka 
Předpokládané 

náklady 

Nový systém požadavků 

na AX 2012 

Náklady na zaměstnance na 

předpokládaných 5 měsíců 

chodu 

30 000,- Kč 

Pořízení nových serverů 
Náklady na údržbu jsou součástí 

ceny po dobu záruční doby 
980 000,- Kč s DPH 

Pořízení nových 

platforem serverů 

Softwarová platforma, náklady 

na údržbu jsou součástí ceny po 

dobu záruční doby 

260 000,- Kč s DPH 

Vnitropodnikové školení 

bezpečnosti na internetu 
Pronájem prostor na 20 hodin 10 000,- Kč s DPH 

Helpdesk IT Náklady na pracovníka IT 32 000,- Kč/ měsíc 

Nahrazení Lotus Notes 

systémem Outlook 
Přechod na cloud 

90 000,- Kč/ měsíc s 

DPH 

Nový antivirus ESET Pořízení na 3 roky 
1 100 000,- Kč s 

DPH 

Pořízení úložných médií 

na zálohování 

Odolné externí disky na stavby 

a USB flash disky do kanceláří 
198 000,- Kč s DPH 
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Náklady na bezpečnost jsou poměrně vysoké, ale zavedením změn se odstraní rizika 

spojená se ztrátou cenných dat. Ceny jsou pouze orientační, s některými společnostmi se 

dlouho vyjednávají spolu s cenou případného SLA a za přítomnosti ředitele podpůrných 

služeb, vedoucího IT a nákupu. Vzhledem k již zmíněné finanční situaci společnosti nelze 

všechny změny provést najednou, moje návrhy jsou proveditelné v řádech let.  

Jako první je třeba realizovat nový systém řízení implementace AX 2012 a to 

bezvýhradně. Dále smlouva s Avastem brzy vyprší a je třeba zajistit funkčnost hromadné 

instalace nového antiviru, jinak zůstane řada počítačů nechráněna. Se změnou antiviru 

bych rovnou uspořádala i dříve zmíněné školení bezpečnosti na internetu. Cena závisí  

na přednášejícím, pokud bude vedení chtít najmout firmu, náklady budou vyšší. Helpdesk 

IT nemá náklady vysoké a dokáže ušetřit spoustu peněz. Zaměstnanci budou také vědět 

komu přesně volat a zavedení hotline (horké linky) jim ušetří čas. 

Outlook by zase přispěl k modernizaci společnosti a mohlo by se využít nabízené 

integrace systému s Microsoft Dynamics AX 2012. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení informačního systému velké stavební firmy 

OHL ŽS, a.s. a následné návrhy na změny a vylepšení tohoto systému. V teoretické části 

své práce jsem věnovala pozornost pojmům a definicím z oblasti informačních 

technologií a systémů. 

Stěžejním prvkem mé práce je analýza současného stavu, ve které jsem uvedla základní 

údaje o společnosti, popsala její vybavení, ve zkratce její ekonomické zázemí a s pomocí 

různých metod analyzovala její informační systém. 

Cílem vedení je společnost modernizovat a podle toho jsem také přistupovala k další 

kapitole mé bakalářské práce, která se zabývá návrhy na zlepšení. Drtivou většinu této 

kapitoly jsem věnovala systému Microsoft Dynamics AX 2012, což je firemní ERP. 

Tento systém byl nasazen zcela nepřipravený a já jsem si dala za úkol optimalizovat 

procesy tak, aby byly chyby neprodleně eliminovány a celá společnost se neocitla 

v ohrožení. Celou situaci komplikovalo to, že byl projekt časově i nákladově překročen, 

projektový tým ztratil nasazení a projektový manažer firmu před go live opustil.  

Okrajově jsem se vyjádřila k dalším návrhům na změny, které přispívají k zefektivnění 

procesů, zvýšení bezpečnosti nebo snížení nákladů. V budoucnu bych se chtěla věnovat 

jednak tématu informační bezpečnosti podle ČSN ISO/IEC 27001:2014 a také novým 

požadavkům na ochranu osobních údajů, které jsou definovány v Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

IS – informační systém 

IT – informační technologie 

ERP – enterprise resource planning 

AX – Axapta 

PREPRO – předprodukční 

PRO – produkční 

SLA – service level agreement 
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Příloha č. 9: Vybrané ekonomické ukazatele společnosti, rozvaha. (19) 

Rozvaha (tis. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2015 

Bilanční suma 8 562 367 7 227 430 

Dlouhodobá aktiva 1 815 647 1 848 487 

Pohledávky z obchodního styku a 

ostatní aktiva 
299 911 298 147 

Krátkodobá aktiva 6 746 720 5 378 943 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní 

aktiva 
4 435 243 1 961 808 

Stavební smlouvy (pohledávky) 1 330 611 1 170 890 

Vlastní kapitál 1 972 129 1 396 964 

Základní kapitál 486 463 486 463 

Dlouhodobé závazky 696 524 647 036 

Ostatní dlouhodobé závazky 524 942 439 470 

Krátkodobé závazky 5 893 714 5 183 430 

Bankovní úvěry a kontokorenty 522 900 0 

Závazky z obchodního styku 4 820 665 4 441 022 

Stavební smlouvy (závazky) 138 239 307 288 

Ostatní závazky 128 988 284 648 

 

 

 

 


