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ABSTRAKT 

Diplomová práce, se zabývá posouzením současného informačního systému ve firmě, 

která si nepřeje zveřejnit své obchodní jméno. Bude označována jako ČTKH. Posouzení 

současného informačního systému firmy bude vycházet z výsledků dvou dotazníků. 

Výstupem průzkumů bude zhodnocení současného informačního systému firmy. 

Následovat budou doporučení, návrhy na zlepšení a úvahy nad možnými riziky, která jsou 

spojena s výběrem nového informačního systému firmy.  

 

ABSTRACT 

The master's thesis deals with the assessment of the current information system in a 

company, which does not want to disclose its trade name. It will be referred to as ČTKH. 

Assessing of the company's information system will be based on the results of two 

questionnaires. The output of the surveys will be to evaluation of the current information 

system in the company. Further on there will be recommendations, suggestion for 

improvement and consideration of the possible risks which are associated with the 

selection of a new information system company. 
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ÚVOD 

V dnešní době se na trhu nachází pestrá škála informačních systémů. Každá firma nebo 

společnost se snaží vždy vybrat si takový informační systém, který bude nejvíce 

odpovídat jejím potřebám. Zvolený informační systém firmy či společnosti má sloužit 

především k získávání dat pro manažery a vedení, pomáhat při zásadních krocích a 

strategických fázích rozhodování.  

 

Při výběru informačního systému by měl být hlavní důraz kladen na to, aby systém byl 

snadno ovladatelný a přizpůsobil se co nejvíce potřebám uživatelů, odvětví působení a 

velikosti firmy nebo společnosti. 

   

Základním požadavkem je především snadné uživatelské ovládání jednotlivých modulů 

systému. Pokud uživatelé nebudou cítit prostředí informačního systému jako uživatelsky 

příznivé, nebudou vědět, jak správně zadávat a číst data v systému. Z toho vyplývá, že 

uživatelé nebudou schopni předat potřebné výstupy pro chod firmy, tvorbu a zpracování 

analýz nebo výstupy pro rozhodování manažerů a vedení, čímž si může firma nebo 

společnost uškodit.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem předkládané práce je zhodnocení a návrhy na zlepšení současného informačního 

systému ve firmě, která si nepřeje zveřejnit svůj název. Po dohodě s vedením budu firmu 

označovat pod názvem ČTKH. Zhodnocení se opírá o výsledky z anonymních dotazníků 

a vlastních zkušeností během působení v této firmě. 

 

Předkládaná práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická zabývající se 

informačními systémy a ERP.  

 

Druhá část bude o představení firmy ČTKH a jejím působení na trhu. Následně budou 

zpracovány výsledky průzkumů efektivnosti a analýzy pomocí metody HOS. 

 

Výstupem těchto průzkumů bude zhodnocení informačního systému, následná 

doporučení, návrhy na zlepšení, která pomohou výběru a požadavkům na nový 

informační systém, o kterém firma uvažuje. Zmínka bude také o možných rizicích, která 

mohou během testování a po zavedení nového informačního systému nastat, na co se má 

firma zaměřit, aby se s riziky nesetkala. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bude rozdělena do čtyř dílčích částí. První část se dotýká obecných 

znalostí o informačních systémech, jejich bezpečnosti, historii, současnosti a budoucnosti 

z hlediska podniků. Druhá část teoretické práce rozebírá informační systémy z různých 

úhlů pohledu. Třetí část teoretické práce se věnuje propojení ERP s dalšími systémy. 

Poslední oblastí je o přiblížení metody HOS. 

 

2.1 Informační systémy 

Výraz „informační systémy“ nelze zcela přesně definovat. Každý publikující autor 

definuje informační systémy pomocí svých vlastních výroků. Všichni autoři se však 

shodují na tom, že informačními systémy jsou označovány za jakékoliv systémy, které 

poskytují uživatelům potřebné informace. 

Informační systémy se skládají z několika subsystémů. Mezi hlavní subsystémy patří 

Data, Hardware, Software, Orgware a Peopleware. Jejich hlavní funkcí je poskytovat 

služby a informace uživatelům, s oprávněnými přístupy.  

 

 

Obrázek 1: Informační systém (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Služby a informace, které uživatelé získají z informačního systému, by měly být 

poskytovány v odpovídající, ale především pevně definované kvalitě. 

Čím více přístupů a neomezených funkcí budou uživatelé v systému mít, tím snáze lze 

informační systém narušit. Toto narušení může následně vést k omezení některých 

funkčností, či k celkové nedostupnosti informačního systému [1]. 

 

Účelem informačních systémů je zajištění vhodných informací, jejich zpracování a 

přenesení v rámci systému. Je tvořen lidmi, nástroji a metodami, které jsou seskupeny do 

komponent v podobě vstupů (input), zpracování (processing) a výstupů (output) [2]. 
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Informační systémy mají za úkol zajistit správné informace na správném místě a ve 

správném čase. Uživatelé informačních systémů představují právě ta místa a adresy, kam 

mají výsledné informace být doručeny. 

 

Ke splnění účelu informačních systémů slouží informační a komunikační technologie, 

pro které se používá zkratka ICT – Information and Communication Technologies. Tyto 

technologie jsou hardwarovými a softwarovými prostředky pro sběr, přenos, ukládání a 

zpracování informací mezi uživateli a subsystémy [3]. 

 

Vztahem mezi informačními systémy a informačními technologiemi vzniká úloha 

strategická a taktická [4]. 

 

 

Obrázek 2: Vztah mezi IS a IT (Zdroj: Efektivnost informačních systémů [4]) 

 

2.1.1 Bezpečnost informačních systémů 

Informační systémy vyžadují vysoké zabezpečení. Vlivy, které způsobují narušení funkcí 

informačního systému, se dělí na vlivy vnitřní a vnější. Největší pravděpodobnost útoku 

na informační systémy přichází právě zevnitř firmy.  

Vlivy, které mění vlastnosti informačních systémů, lze označit jako hrozby. Realizace 

hrozby se označuje jako bezpečnostní incident.  

Pravděpodobnost, s jakou přeroste bezpečnostní hrozba v bezpečnostní incident, se 

označuje jako bezpečnostní riziko [1]. 
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Jakékoliv narušení informačních systémů může způsobit, že dané moduly, produkty či 

služby přestávají být plně funkční. V případě, že se narušiteli podaří získat přihlašovací 

údaje nebo dokonce uživatelská hesla, má možnost pomocí nich získat oprávnění pro 

provádění změn. Změny mohou mít podobu mazání, přidávání nepravdivých informací a 

údajů. Narušení informačních systémů může následně ohrozit chod celého podniku, 

případně pozastavit její činnost na určitou dobu. 

Některé funkce mohou zapříčinit celkové pozastavení informačního systému. Jedinou 

možností jejich opětovného spuštění je pomocí restartování celého informačního 

systému. 

 

Před zavedením nového informačního systému je vhodné uvažovat o jeho zabezpečení a 

sestavit tzv. stromovou architekturu. 

U menších firem či společností se snadněji pracuje s přístupovými právy jednotlivých 

uživatelů systému. Ve středních a velkých podnicích by měla být přístupová práva přesně 

nadefinována ještě před jejich přímým určením. 

Jako vzorový příklad lze uvést přístupová práva uživatelů, kteří pracují pouze v expedici 

či v místech určených pro skladování. Těmto uživatelům stačí zpřístupnit pouze modul 

pro sklad, který zahrnuje příjem, převod či výdej materiálu, polotovarů, hotových 

výrobků nebo zboží. Moduly jiných oddělení není potřeba zpřístupňovat, natož instalovat. 

Tím se maximálně zamezí riziku narušení jednotlivých modulů. Nad těmito běžnými 

uživateli budou však uživatelé z řad vedení, kteří budou jejich denní činnost monitorovat.  

Touto cestou stromové struktury lze jednotlivé moduly přidělovat nákupčím, 

obchodníkům, výrobě, financím, personálnímu oddělení či managementu vedení. 

Doporučuje se rovněž stanovit komplexní uživatele, odborníky z oddělení informatiky, 

kteří budou mít přístup do všech uživatelských modulů. Tito pracovníci se mohou 

mnohem lépe orientovat v informačních systémech a mohou být nápomocni chodu celé 

stromové architektury. 
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Obrázek 3: Návrh stromové architektury (Zdroj: SlidePlayer.cz [5]) 

 

Pár tipů pro bezpečnost informačních systémů: 

- Antivirové programy slouží k identifikaci počítačových virů a brání jejich 

útokům. 

- Antispamové programy jsou určeny k ochraně, hlavně nevyžádané poště. 

- Malware, škodlivé programy, které jsou nainstalovány bez souhlasu uživatele 

nebo oprávněné osoby. Cílem těchto programů je poškození používaného 

Hardware a Software, případně modifikace nebo sledování počítačových aktivit. 

Nejrozšířenější formou jsou viry, Adware, Spyware, Worms, trojské koně. 

- Firewall se využívá pro ochranu před útokem do sítě. 

- Elektronický podpis umožňuje identifikaci podepisující osoby, pro ověření 

podpisu je vydán certifikát. 

 

2.1.2 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika stanovuje pravidla a směrnice pro ochranu dat v informačních 

systémech, používání internetu a jeho aplikací, následky porušení pravidel a směrnic.  

 

Každý uživatel pracující v dané firmě by měl být s bezpečnostní politikou obeznámen a 

měl by se řídit jejími zásadami. 

Bezpečnostní předpisy firmy stanovují, že pracovník, který má k dispozici koncová 

zařízení jako například počítač, notebook či telefon, musí zařízení používat výhradně 

k pracovním účelům. 
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Uživatel by neměl zapůjčit či umožnit práci na svém počítači nebo zařízeních, která 

potřebuje pro vykonávání své funkce, jiné osobě. Také tato zařízení nesmí ponechávat na 

místech, kde hrozí jejich odcizení.  

Instalace, úpravy aplikací, upgrady smí provádět pouze správce výpočetní techniky nebo 

jím pověřená osoba z oddělení informatiky. 

 

2.2 Podnikové informační systémy 

Podnikové informační systémy, zkratka EIS – Executive Information Systems, lze chápat 

jako software pro řízení podniků. Zahrnuje moduly, které podporují organizační oblasti 

podniku. Mezi tyto oblasti lze zařadit plánování, výrobu, prodej, finance, účetnictví, 

řízení lidských zdrojů, řízení zásob, údržbu a servis. Tyto moduly jsou nejčastěji 

obsluhovány lidmi na počítačích se specifickým softwarem pro každou oblast.  

Cílem je získat data pro potřeby rozhodování a běžné postupy související s chodem 

podniku [6]. 

 

Podnikový informační systém by měl plnit standardizaci, která by měla pozitivně ovlivnit 

běžné zpracování agendy v rámci podnikových procesů, chování uživatelů a změny 

v pracovních návycích. Rovněž by podnikový informační systém měl poskytovat pohled 

na fungování organizace jako celku a zabezpečit zpracování informací potřebných pro 

manažerské rozhodování [7]. 

 

Historie podnikových informačních systémů začala se zaváděním počítačů do oblasti 

výroby na počátku šedesátých let minulého století. Snaha byla o nahrazení původního 

systému v papírové podobě do podoby samostatných funkčních informačních systémů. 

S postupnou propracovaností počítačů, počítačových sítí a databázových systémů se 

podnikové informační systémy staly podporou každého podniku pro kontrolu, 

zpracování, ukládání dat a předpovědí. 

V sedmdesátých letech se objevily první Manažerské informační systémy, pro které se 

používá zkratka MIS – Management Information Systems.  

Ostatní informační systémy začaly podporovat požadavky na plánování spotřeby 

materiálu. Pro tyto informační systémy se začal používat název MRP – Material 

Requirements Planning – Plánování materiálových požadavků [6].  
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O deset let později, v osmdesátých letech, vznikl MRP II – Manufacturing Resources 

Planning – Plánování výrobních zdrojů, který začal umožňovat propojení funkcí dodávek 

materiálu, projektových a obchodních činností. 

Dnes se MRP III zaměřilo na vytvoření „podniku bez hranic“ pro podporu funkcí 

v podniku, jenž zahrnuje také dodavatelský řetězec, zákazníky a tržní prodej [6]. 

 

MRP I – Material Requirements Planning – Plánování materiálních požadavků 

Metoda byla vyvinuta v šedesátých letech v USA a používá se pro řízení zásob. Jedná se 

o nahrazení metody řízení zásob podle spotřebních norem. Jde ve své podstatě 

o mechanismus, který se zakládá na adresném objednávání materiálu dle skutečných 

potřeb výroby [8].  

 

MRP II – Manufacturing Resource Planning – Plánování výrobních zdrojů 

Jedná se o zdokonalení MRP I, které bylo provedeno v sedmdesátých letech. Tato metoda 

umožňuje vazbu mezi zpracováním objednávek, prognózou, plánováním výroby, řízením 

nákupu. Je zde také propojení s účetnictvím a řízením zásob. Hlavním přínosem je 

výrazné snížení vázanosti oběžných prostředků (uvádí se až o třicet procent) [8]. 

 

MRP III 

Tato metoda je kombinací obou předchozích. Jde tedy o plánování materiálu, 

o plánování výroby a kapacitní propočty [8]. 

 

 

Obrázek 4: Vývojové etapy nasazení výpočetní techniky a informačních technologií v podnicích a 

ukazatele jejich výkonnosti (Zdroj: Podnikové informační systémy [9]) 
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2.3 Informační systémy z různých pohledů 

2.3.1 Z pohledu architektur 

 

Obrázek 5: Informační systémy z pohledu architektur (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Globální architektura je základním schématem. Tvoří jej jednotlivé bloky včetně jejich 

datových základen a technického vybavení [10].  

Bloky představují množinu informačních služeb a funkcí, které slouží k podpoře 

podnikových procesů. 

Tato architektura je návrhem kompletních informačních systémů. Obsahuje jednotlivé 

komponenty informačních systémů a jejich vzájemné vazby [11]. 

 

 

Obrázek 6: Globální a detailní architektury a jejich vztah (Zdroj: Softwarové inženýrství [11]) 
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Dílčí architektury se zaměřují na podrobnější návrhy informačních systémů [10]. 

Jde o detailnější návrhy informačních systémů, které se skládají z dimenzí. Jednotlivé 

dimenze se pak označují jako funkční, procesní, datová, softwarová, technická, 

organizační a personální architektura [11].  

Každá z dimenzí má své atributy, tedy specifické vlastnosti či podstatné znaky. 

 

Procesní architektura se zaměřuje na budoucí stav procesů. Cílem je připravit co 

nejrychlejší a nejefektivnější reakci podniku na externí události [10]. 

Architektura navrhuje jak vstupy, tak i výstupy. Výsledkem návrhu je určení vazeb 

podniku s okolím, tedy klíčové externí události. Nástrojem pro tvorbu procesní 

architektury je například kontextový a procesní diagram [12]. 

 

 

Obrázek 7: Příklad kontextového diagramu (Zdroj: eshopsi.sweb.cz) 

 

Funkční architektura rozděluje informační systémy na subsystémy. Díky dekompozici 

(postupnému rozkladu) probíhá rozdělení až k dílčím funkcím [10]. 

Architektura navazuje na procesní architekturu. Probíhá zde hierarchický rozpad funkcí 

a služeb informačních systémů. Tato funkce je z pohledu uživatele na nejnižší úrovni. 

Nástrojem pro tvorbu funkční architektury je například slovní popis funkcí nebo DFD 

diagram – Data Flow Diagram [12]. 
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Obrázek 8: Příklad Data Flow Model Diagram (Zdroj: edrawsoft.com) 

 

Datová architektura je návrhem datové základny organizace. Ta vychází z definic 

jednotlivých objektů, jejich položek a vzájemných vazeb [10]. 

Tato architektura vychází z analýzy potřebných datových objektů, přičemž předchůdcem 

může být konceptuální model. Na základě této architektury se navrhují datové entity, 

vazby a atributy. Nástrojem pro tvorbu funkční architektury je například E-R diagram – 

Entity Relationship Diagram [12]. 

Entita je nástroj v datovém modelu pro objekty v reálném životě, které se shodují se 

strukturou atributů, tedy vlastností. 

 

 

Obrázek 9: Příklad Entity Relationship Model Diagram (Zdroj: slideshare.net) 
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Technologická architektura určuje způsob zpracování jednotlivých aplikací a dat, 

vnitřní stavbu a uživatelské rozhraní aplikací [10]. 

Technologickou architekturu lze rozdělit: 

- Dle režimu zpracování: dávkové, interaktivní, řízené událostmi (zprávami), v 

reálném čase. 

- Dle uspořádání: centralizovaná, decentralizovaná (bez vazeb), distribuované 

zpracování (několik serverů s připojenými stanicemi), kooperativní. 

- Dle vrstev: monolitická, dvouvrstvá, třívrstvá [12]. 

 

Technologické architektury podle metody zpracování: 

Dávkové – jednotlivé požadavky a vstupní data pro zpracování jsou shromážděna v dávce 

tak, aby při spuštění byly zpracovány všechny požadavky najednou. 

Interaktivní – uživatel přímo komunikuje s počítačem, přičemž požadavky jsou 

zpracovány hned s garancí odezvy. 

Aplikace řízené událostmi – jsou startovány událostmi (zprávami) dle data, času nebo 

mimořádně. 

Aplikace pracující v reálném čase – například pomocí počítače lze řídit stroj nebo celé 

výrobní linky [13]. 

 

Technologické architektury podle uspořádání počítačů (z hlediska rozmístění): 

Centralizované zpracování – jeden hlavní počítač, ze kterého jsou napájeny terminály. 

Decentralizované zpracování – samostatné počítače bez vazeb. 

Distribuované zpracování – několik serverů s připojenými koncovými stanicemi. 

Kooperativní zpracování – internet s kombinací distribuovaného zpracování [13]. 

 

Technologické architektury podle vrstev: 

Monolitická architektura – každá vrstva je řízena jedním programem. 

Dvouvrstvá architektura – tenký nebo tlustý klient. 

Třívrstvá architektura – architektura pro celopodnikové aplikace [13]. 
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Dvouvrstvou architekturu (klient / server) lze rozdělit na podtypy: 

- Architektura s výkonem soustředěným u klienta – veškeré aplikační a uživatelské 

služby se zpracovávají u klienta (tlustý klient) [14]. 

 

 

Obrázek 10: Architektura s výkonem soustředěným u klienta 

(Zdroj: Vlastní zpracování - openclipart.org) 

 

- Architektura s výkonem soustředěným na serveru – ke klientovi se přesouvají jen 

uživatelské služby a dostává jen požadované informace (tenký klient) [14]. 

 

 

Obrázek 11: Architektura s výkonem soustředěným na serveru 

(Zdroj: Vlastní zpracování - openclipart.org) 
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Třívrstvou architekturu lze rozdělit na vrstvy: 

- Prezentační – část, která je viditelná pro uživatele, zajišťuje vstup požadavků a 

prezentaci výsledků.  

- Aplikační – prostřední vrstva modelu, zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi 

vstupně-výstupními požadavky a daty.  

- Datovou – nejnižší vrstva modelu, zajišťuje práci s daty [15]. 

 

 

Obrázek 12: Třívrstvé architektury (Zdroj: Vlastní zpracování - openclipart.org) 

 

Technická (Hardwarová) architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní 

a komunikační techniky. Zobrazuje se pomocí schémat počítačových sítí, serverů, počty 

počítačů pro uživatele [10]. 

 

Programová (Softwarová) architektura určuje programy a komponenty, ze kterých se 

budou informační systémy skládat a jejich vazby [10]. 

Architektura představuje množinu programových modulů. Každý z nich má své funkce, 

vstupy, výstupy, data, algoritmy, vývojové a provozní prostředí. Mezi typy softwarové 

architektury patří lineární, hierarchická, síťová a vrstvená architektura [12].  

 

Řídící architektura stanovuje pravidla pro fungování systému a organizace služeb 

uživatelů [10].  

Lze zde zahrnout také Orgware, který je procesem, jenž učí lidi používat nový systém, 

ale i analyzuje a stará se o organizační důsledky, kromě problémů instalace. Hardware a 

Software bez Orgware jsou hlavní příčinou neúspěchů [16]. 
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Komunikační architektura definuje komunikaci systému s okolím [10]. 

 

2.3.2 Z pohledu úrovně řízení 

 

Obrázek 13: Informační systémy z pohledu úrovně řízení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

EIS – Executive Information Systems – informační systémy pro top management 

organizace, které umožňují přístup k externím datům. 

MIS – Management Information Systems – systémy jsou určeny pro taktické řízení, které 

provádí sumarizaci dat za určité období. 

DSS – Decision Support Systems – systémy pro podporu rozhodování ve strategickém a 

taktickém řízení, přičemž vycházejí z analýz dat zpracovaných v manažerských 

informačních systémech. 

TPS – Transaction Processing Systems – systémy pro zpracování transakcí v operativním 

řízení. Liší se dávkovým zpracováním, časem sdílení a zpracováním v reálném čase. 

CIM – Computer Integrated Manufacturing – počítačově integrovaná výroba, zahrnující 

řízení technologických procesů pro automatizované výrobní procesy. 

OA – Office Automation – automatizace administrativy, která se využívá na všech 

úrovních řízení pomocí textových editorů, elektronické pošty či kalendářů. 

EDI – Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat. Část informačních 

systémů zaměřená na komunikaci podniku s okolím, zákazníky a bankami [10]. 

Komunikace probíhá mezi dvěma nezávislými subjekty, s cílem výměny obchodních a 

jiných dokumentů v elektronické podobě. 
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2.3.3 Z pohledu okolí 

 

Obrázek 14: Informační systémy z pohledu okolí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Používá se pro sledování toku dat a úloh mimo podnik, přičemž jej lze zachytit pomocí 

kontextového diagramu [10]. 

 

2.3.4 Z pohledu výroby a odbytu 

 

Obrázek 15: Rozšířený model ERP (Zdroj: Vlastní zpracování - clipper28.com) 

 

SCM – Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce. 

ERP – Enterprise Resource Planning – jsou integrované informační systémy. Jádro 

informačního systému podniku, který zahrnuje integraci výroby, logistiky, financí a 

lidských zdrojů. 

CRM – Customer Relationship Management – řízení vztahu se zákazníky. 

MIS – Management Information Systems – manažerská nadstavba [10]. 



26 

 

2.3.5 Holistický pohled 

Holistický pohled je rozsáhlejší. Vychází ze skutečnosti, že se informace v podniku 

nevyskytují osamoceně, ale jsou součástí celého informačního systému. 

 

 

Obrázek 16: Holisticko-procesní pohled na informační systém 

(Zdroj: Informační systémy v podnikové praxi [7]) 

 

Holistický pohled zahrnuje informační systém a firmu nebo společnost jako jeden ucelený 

celek. Nelze nahlížet na každý subjekt odděleně, protože bez informačního systému by 

střední a velké podniky nemohly fungovat. 

Snahou je převádět neformalizované informace (v podobě znalostí a dovedností, které má 

každý člověk) na formalizované informace (jsou zaznamenávány v podobě směrnic a 

dalších dokladů). Ty pak převést do podoby, ve které se dají zpracovat pomocí IS/IT, a 

tím je rozšířit do informačního systému celé firmy či společnosti [10]. 
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2.4 Propojení ERP 

 

Obrázek 17: Propojení ERP (Zdroj: Firstobjectindia.com) 

 

2.4.1 ERP – Plánování podnikových zdrojů 

Informační systémy ERP, neboli Enterprise Resource Planning, jsou složeny z několika 

integrovaných modulů. Jako příklad lze uvést logistiku, zakázky, prodej, marketing, 

lidské zdroje a finance, pro podporu a spolupráci uvnitř podniku [6]. 

Zahraniční definice považují ERP za aplikace, softwarová řešení, pro řízení dat 

v podniku. Pomáhají při plánování celého logistického řetězce. Tedy od nákupu 

materiálu, jeho skladování, výdej do výroby, přes přijetí obchodní zakázky, zadání 

požadavku do výroby, zajištění lidských zdrojů, výrobu, až po expedici s propojením na 

finance a účetnictví. 

Jiné definice uvádějí, že ERP lze chápat jako hotový software, který pomáhá řídícím 

procesům, sdílí společná data s dostupností v reálném čase. Případně, že tento hotový 

software je jádrem podnikových informačních systémů, které s dalšími aplikacemi tvoří 

rozšířené ERP, resp. ERP II [9].  

 

2.4.2 SCM – Řízení dodavatelského řetězce 

Definic SCM, Supply Chain Management, je mnoho. Hlavní myšlenkou všech však je 

zajistit optimalizaci subsystémů. Cílem je efektivní využití všech zdrojů a kapacit. 

Řízením dodavatelského řetězce lze označit systémy, prostředky a postupy, sloužící ke 

koordinaci materiálů, výrobků, služeb, informací a financí. Proces, který začíná u 

dodavatele surovin a končí u spotřebitele [17]. 
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Řízení dodavatelského řetězce se dá rozdělit do pěti oblastí: 

- Plánování – volba vhodné strategie pro efektivitu zdrojů, s cílem poskytnout 

koncovým spotřebitelům daný produkt v co nejlepší kvalitě a ceně. 

- Získání – výběr dodavatelů surovin, jejich kontrola případně úprava do podoby 

pro zpracování. 

- Výroba – transformace surovin na výrobek s kontrolou kvality a balení, či proces 

k vytvoření požadované služby. 

- Dodání – zajištění dopravy zboží od výrobce ke koncovému uživateli, 

s vystavením faktur či jiných dokladů. 

- Vrácení – systém pro příjem reklamovaného výrobku či zboží a náhrada vzniklé 

škody v podobě výměny za výrobek nebo zboží bez vady, či vrácení peněz [17]. 

 

2.4.3 HRM – Řízení lidských zdrojů 

Řízením lidských zdrojů, pod originálním označením Human Resource Management, 

v podniku se zabývá personální oddělení. Náplní práce personálního oddělení 

je získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv, osobní rozvoj zaměstnanců, 

vyplácení mezd.  

Personální oddělení by mělo vytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu 

organizace. Software, který využívá oddělení personalistiky, by měl usnadňovat přesné a 

včasné získávání informací o všech lidech pracujících v podniku [18]. 

 

2.4.4 CRM – Řízení vztahu se zákazníky 

Customer Relationship Management, systém pro klíčový aspekt vztahu se zákazníky, 

přispívá k vytvoření dlouhodobého dodavatelsko-odběratelského vztahu. Ten by měl být 

postaven na silných základech a měl by být vnímán jako hlavní zdroj příjmů firmy. 

Dalším přínosem dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů může být i to, že podniku 

přiláká nové potencionální zákazníky [19].  

Informační systémy v daných návrzích jsou především podporou pro řízení vztahu a 

uchovávání informací.  
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Systémy řízení vztahů se zákazníky zahrnují: 

- Operativní oblast – podporuje procesy prodeje, marketingu a zákaznických 

služeb. 

- Analytická oblast – zajišťuje data pro analýzy o chování zákazníků, hledání 

nových prodejních příležitostí. 

- Kolaborativní oblast – je o spolupráci se zákazníkem prostřednictvím různých 

komunikačních kanálů a jejích optimalizaci [19]. 

 

2.4.5 MRP – Plánování výrobních zdrojů 

Manufacturing Resource Planning, jedná se o zdokonalení MRP I – plánování 

materiálových požadavků. Tato metoda umožňuje vazbu mezi zpracováním objednávek, 

prognózou, plánováním výroby, řízením nákupu. Je propojena s účetnictvím a řízením 

zásob [8]. 

 

2.4.6 FRM – Řízení finančních zdrojů 

Řízení finančních zdrojů, Finance Resource Management, pomáhá podniku řídit finanční 

nástroje. 

 

2.5 Metoda HOS 

Při přípravě informační strategie firmy lze využít metodu HOS, pomocí které se hodnotí 

Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Customers, Suppliers a 

Management informačních systémů [10]. 

 

Oblasti hodnocení: 

- Hardware – oblast zkoumá, jaké vybavení daná organizace používá, zahrnuje 

hlavně hledisko spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti softwaru. 

- Software – tato vymezená oblast se zaměřuje na programové vybavení, jeho 

funkčnost a náročnost používání či ovládání. 

- Orgware – zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů a firemní 

směrnice, které si každá firma definuje sama [10]. 
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- Peopleware – tato oblast se zaměřuje na uživatele informačních systémů. Věnuje 

se vztahům mezi uživateli a informačními systémy, kvalifikaci uživatelů a jejich 

schopnostem. 

- Dataware – daná oblast určuje dostupnost a bezpečnost užívaných dat, která jsou 

uložena v informačních systémech. 

- Zákazníci (Customers) – zaměřuje se na obchodní dovednosti firmy, především 

na to, jak uživatelé obchodního oddělení pracují s informačními systémy. Cílem 

je poskytnout zákazníkům požadovaný produkt a tím uspokojit jejich potřeby. 

- Dodavatelé (Suppliers) – předchozí oblast se věnuje zákazníkům, tato oblast je 

orientovaná na dodavatele. Požadavek zní ve smluveném čase a za smluvenou 

cenu dodat kvalitní materiál. 

- Management informačních systémů – daná oblast zohledňuje využívání pravidel 

a směrnic informačních systémů ve vztahu k informačním strategiím se 

zaměřením na koncové uživatele [10]. 

 

Metoda HOS však neslouží pro zkoumání jednotlivých procesů informačních systémů. Je 

založena na subjektivním názoru dotazovaných. Otázky na uživatele mají všeobecný 

charakter [20]. 

 

 

Obrázek 18: Grafická interpretace HOS – vyvážený model (Zdroj: Zefis.cz [20]) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE FIRMY 

V této části bude představena firma ČTKH, její historie, současnost, oblast podnikání a 

cíle, na které firma klade důraz.  

Výsledky z dotazníku Posouzení vyváženosti informačního systému metodou HOS a 

Posouzení informačního systému a jeho slabých míst budou představeny jako součást 

analýzy. 

 

3.1 Představení firmy 

Pro tuto práci byla zvolena firma, která nechtěla zveřejnit svůj název. Po dohodě 

s vedením budu firmu označovat pod názvem ČTKH. Firma se dlouhodobě zabývá 

zpracováním kovů, vývojem vlastních produktů a produktů v kombinaci se dřevními a 

plastovými materiály. 

Ve firmě pracuji již šest let. Za tuto dobu jsem získala zkušenosti, jak z pozice dělnice ve 

výrobním procesu, tak z pozice programátora analytika. 

 

3.1.1 Historie a současnost firmy 

Historicky první závod, který se začal zabývat výrobou komponent z otevřených 

ocelových profilů, vznikl před více než sto lety.  

Současná firma, která vznikla v roce 2000, navázala na jeho tradice. Z větší části se 

věnovala výrobě regálů různých typů, nabízející velkou škálu rozměrů, barev, nosností a 

využitelnosti. 

Svou činnost v průběhu let firma rozšířila o zakázkovou a velkosériovou výrobu pro 

významné světové obchodní partnery. 

Nejnovější pobočku firma získala akvizicí v roce 2012. Firma rozšířila své podnikání o 

výrobu komponent uzavřených ocelových profilů. 

V současné době má firma tři závody, v nichž pracuje pět set deset kmenových 

zaměstnanců a okolo dvě stě dvaceti zaměstnanců, kteří pracují přes agentury. Z toho na 

pozici THP zaměstnance pracuje devadesát osob.  
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3.1.2 Předmět podnikání 

Firma ČTKH uvádí dva hlavní předměty svého podnikání. Prvním zaměřením jsou 

výrobky z kovu v podobě velkosériové kovovýroby, druhým zaměřením pak jsou 

otevřené a uzavřené profily. Kromě výroby z plechů a profilů dodává firma i 

kombinované výrobky s plastovými a dřevěnými materiály. 

 

3.1.3 Cíle podnikání 

Firma ČTKH se zabývá především velkosériovou a zakázkovou kovovýrobou. Pro své 

obchodní partnery na trhu se firma stala vyhledávanou hlavně pro: 

- kladení důrazu na vysokou spolehlivost dodávek, 

- zajištěnou kvalitou svých produktů, 

- promyšlenými výrobními technologiemi, 

- zdokonalováním procesů, 

- nákladovou optimalizací výroby. 

Uspokojit požadavky zákazníků kvalitními produkty v požadovaném čase a za příznivou 

cenu, tak zní krédo firmy.  

Vytvoření a dlouhodobé zachování dodavatelsko-odběratelských vztahů založených na 

důvěře a vzájemné spolupráci jsou hlavními metami firmy. 

 

3.1.4 Pohled na firmu pomocí ekonomického pilíře 

Vedení firmy si stanovilo hlavní cíle své činnosti, na nichž si buduje své dobré jméno, 

upevňuje dlouhodobé vztahy se svými zaměstnanci, zákazníky a dodavateli.  

Každé čtvrtletí probíhají schůzky vedení se zaměstnanci firmy. Zaměstnanci se svými 

nadřízenými mohou probírat otázky týkající se firmy, jejího okolí a vizí do budoucnosti.  

Pravidelně jednou týdně probíhají porady vedení. Cílem těchto porad je informovat o 

ekonomických výsledcích předchozího týdne, měsíce či čtvrtletí. Další náplní porad 

bývají prezentace projektových řízení, plány a ekonomické rozbory, schvalování nákupu 

technologií, plnění výrobního a obchodního plánu, řešení reklamací.  

Ročně provádí firma průzkum spokojenosti zákazníků, kdy jsou zákazníci požádání o 

vyplnění krátkého formuláře spokojenosti. Přičemž zpětná vazba z těchto dotazníků 

slouží firmě ke zlepšení jejich služeb. 
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Odběratelsko-dodavatelské vztahy si firma dlouhodobě upevňuje a prohlubuje na 

setkáních s dodavateli a odběrateli. Snaží o uspokojení potřeb zákazníků, nalezení 

alternativní ceny výrobku či sortimentu vůči konkurenci. 

Svou pozici na trhu si firma dále upevňuje pomocí nákladové optimalizace produkce, 

investicemi do moderních technologií a zaměstnáváním kvalifikovaných zaměstnanců.  

 

3.1.5 Pohled na firmu pomocí environmentálního pilíře 

Firma klade důraz také na ochranu životního prostředí. Dešťová voda je využita pro 

chlazení strojních zařízení. Pro vytápění administrativních budov a hal využívá firma 

nadbytek tepla, které vzniká při výrobě. Od svého založení firma několikrát investovala. 

Ve firmě díky tomu vznikla čistírna odpadních vod, či zařízení, které využívá horký 

vzduch pro přeměnu na elektrickou energii. 

 

3.1.6 Pohled na firmu pomocí sociálního pilíře 

V rámci interních procesů probíhají začátkem každého kalendářního roku tzv. Průzkumy 

spokojenosti zaměstnanců. Hodnocení pracovníků lze rozdělit do dvou skupin, hodnocení 

pro pracovníky výroby a hodnocení pro THP zaměstnance. 

THP pracovníci si připraví formulář „Hodnocení pracovních schopností“ a následně 

probíhá pohovor s vedoucím pracovníkem, který je veden otevřenou formou dialogu. 

Hodnotí se uplynulý pracovní rok, nastavují se cíle na další období, posuzuje se 

dodržování pravidel a směrnic.  

Firma se snaží motivovat své zaměstnance pomocí finančních či nefinančních benefitů.  

Mezi benefity, lze například zařadit každoroční vánoční večírky, „Den dětí“, navýšení 

dovolené o pět dní, služební telefon, školení a kurzy či bezplatnou lékařskou prohlídku. 

V rámci externích procesů jsou nabídnuty středním školám z okolních měst exkurze do 

firmy. Na těchto exkurzích žáci získají nejrůznější informace týkající se výrobního 

procesu a jednotlivých nabízených produktů. V rámci exkurze mohou studenti navštívit 

výrobní haly, kde si mohou výrobní procesy prohlédnout. Dále firma nabízí možnost 

spolupráce na bakalářských a diplomových pracích.  
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3.2 Současný stav informačních technologií 

3.2.1 Hardware 

V současnosti má firma okolo sto třicet počítačů, z toho osmdesát notebooků, které jsou 

zapojeny do sítě. Firma také vlastní čtyřicet tiskáren pro běžné použití na každém úseku, 

dvacet termotransferových tiskáren typu Zebra pro tisk etiket a 3D tiskárnu, která se 

nachází v oddělení vývoje. Ve firmě je také samostatná místnost, kde je uložen server. 

Na tomto serveru se každodenně ukládají a zálohují data z počítačů.  

 

3.2.2 Software 

Jak již bylo zmíněno, firma má nyní okolo sto třiceti počítačů. Od roku 2016 se firma 

snaží zavést na všech počítačích jednotný systém Microsoft Windows 10. Zůstává stále 

ale několik počítačů, které mají operační systém Microsoft Windows ve verzích 7 a 8. 

Každý počítač obsahuje antivirovou ochranu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 

s automatickou aktualizací virové databáze. 

Kromě antivirové databáze má každý počítač také svůj balíček Microsoft Office 2010, 

případně THP zaměstnanci mají Microsoft Office 365, který jim má usnadnit práci 

z domova. 

 

Firma pro svou práci využívá, od roku 2000, český informační systém ORFERT od 

softwarové firmy OR-CZ spol. s. r. o. z Moravské Třebové. 

Všichni THP zaměstnanci mají přístup do informačního systému, avšak s určitým 

omezením. Omezený přístup má zabránit tvorbě chyb a možnosti neoprávněným 

uživatelům zasahovat do modulů jiných úseků, než na kterém pracují. Pouze zaměstnanci 

oddělení informatiky mají přístup ke všem modulům v informačním systému. 

Jsou to například moduly Obchodu a Nákupu v jednom, modul pro úsek TPV, Výroby, 

Controllingu, či Expedice.  

Jádro systému má k dispozici pouze oddělení informatiky. 

V jednotlivých modulech lze tvořit sestavy či filtry. 
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Obrázek níže ukazuje seznam modulů, které má k dispozici oddělení informatiky. 

 

Obrázek 19: Seznam modulů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek níže zobrazuje částečnou strukturu kusovníku jednoho z výrobků firmy. 

 

Obrázek 20: Částečný rozpad struktury kusovníku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4 POSOUZENÍ FIRMY DLE METOD 

4.1 Posouzení vyváženosti informačního systému metodou HOS 

 

Posouzení zkoumaných oblastí 

Jednotlivé oblasti informačního systému jsou na hodnotě tři, tedy ve výsledku na spíše 

dobré úrovni. 

 

Hardware, Software, Orgware 

Peopleware, Dataware    3  spíše dobrá úroveň 

Zákazníci, Dodavatelé a Management 

 

 

Graf 1: Posouzení zkoumané oblasti (Zdroj: Zefis.cz [20]) 
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Celkový stav systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Spíše dobrá úroveň, tedy 

známka tři, je výsledkem celkové úrovně informačního systému firmy [20].  

 

 

Graf 2: Celkový stav systému (Zdroj: Zefis.cz [20]) 
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Doporučená podoba informačního systému 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému, jenž je mu přikládána. Informační systém 

je pro činnost firmy nezbytně nutný, doporučená úroveň systému je 4 – dobrý. Pro 

systémy, bez kterých je činnost firmy možná, ale s velkými obtížemi je doporučena 

úroveň 3 – spíše dobrý. Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou 

úroveň [20]. 

 

 

Graf 3: Doporučená podoba informačního systému (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Doporučený stav: 4 (dobrá úroveň) 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným osmiúhelníkem 

v grafu [20]. 

 

Stávající stav: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna růžovou oblastí v grafu [20].  
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Informační bezpečnost 

 

Graf 4: Informační bezpečnost (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Informační bezpečnost: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Úroveň informační bezpečnosti je znázorněna zelenou oblastí v grafu [20]. 

 

Stávající stav: 3 (spíše dobrá úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna tlustou modrou čarou v grafu [20]. 
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4.2 Posouzení informačního systému a jeho slabých míst 

V této části budou rozebrány výsledky, které firma získala z dotazníku Posouzení 

informačního systému a jeho slabých míst, na které naváže srovnání s ostatními firmami. 

Mezi parametry průzkumu byl zvolen filtr na odvětví a počet zaměstnanců firmy. Odvětví 

bylo nastaveno na srovnání s „výrobními firmami“. Pro srovnání bylo zvoleno rozmezí 

s více než pět seti pracovníků. Srovnání se zúčastnilo čtyřicet pracovníků posuzované 

firmy a tři sta dvacet čtyři dotazovaných z ostatních firem, dle zvolených filtrů. Tabulky 

subkapitol zobrazují dvě nejčastější odpovědi na jednotlivé otázky. 

 

4.2.1 Informace o firmě a zaměstnancích 

Jak již bylo zmíněno, v současné době pracuje pro tuto výrobní firmu na pozici THP 

zaměstnance devadesát osob. O vyplnění anonymního dotazníku byla požádána většina 

zaměstnanců, kteří pracují se systémem a jsou na pozici THP, včetně mě. Počet 

respondentů, kteří vyplnili dotazník, je ve výsledku čtyřicet. 

Z výsledků dotazníku je zřejmé, že pět dotazovaných se domnívá, že firma má méně než 

pět set zaměstnanců, a dvanáct dotazovaných si myslí, že orientační počet počítačů je 

menší než sto. 

  

Věkové rozmezí lze ze čtyřiceti dotazovaných rozdělit na dvě téměř stejné poloviny. Tedy 

dvacet dva dotazovaných je ve věku mezi jednadvaceti až čtyřiceti roky, zbylých osmnáct 

dotazovaných jsou lidé starší čtyřicet let. 

Více než tři roky ve firmě pracuje dvacet osm dotazovaných. Ostatní pracují ve firmě 

méně než tři roky. 

 

Uživatelé, kteří dotazník vyplnili, mají především vysokoškolské vzdělání. Toto dosažené 

vzdělání uvedlo dvacet čtyři osob. Zbylí uživatelé systému uvedli, že vystudovali střední 

školu. 

Nejčastějším zaměřením studia dotazovaných byla ekonomika, kterou studovalo patnáct 

uživatelů. Vysokou míru vzdělání dosahují také technické obory, na které se zaměřilo 

čtrnáct uživatelů. Na vzdělání v oblasti informatiky se zaměřilo sedm dotazovaných. 

Zbylí čtyři uživatelé studovali přírodní nebo humanitní vědy, které byly mezi možnostmi 

volby u této otázky. 
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Firma se snaží přijímat kvalifikované zaměstnance. Přesto pracovníkům a manažerům 

umožňuje další podporu ve vzdělání v podobě finančních či jiných úlev. Takto 

odpovědělo třicet pět uživatelů. 

Ve firmě se nachází také pozice, na kterých si zaměstnanci obecně a čtyři dotazovaní, 

musí zvyšovat kvalifikaci, vzdělání nebo navštěvovat různá školení.  

 

Pro vyplnění dotazníku byli zvoleni uživatelé, kteří pracují v běžných úsecích nákupu, 

prodeje, výroby, logistiky či TPV. Rovněž byli vybráni uživatelé z pozic managementu 

vedení i uživatelé ve výrobě na pozicích mistrů, plánovačů nebo kontrolorů kvality. 

Nejvyšší zastoupení mají výkonní pracovníci v hlavních procesech, kteří se podílejí na 

provádění procesů. Počet uživatelů, kteří v dotazníku označili tuto pozicí, je čtrnáct. 

Jedenáct uživatelů pracuje v podpůrných procesech. Tito uživatelé pomáhají uživatelům 

v hlavních procesech, avšak netvoří zisk. Jsou to uživatelé, kteří mají na starosti 

účetnictví, sklady a logistiku.  

Dalším zařazením jsou řídící pracovníci, tedy manažeři. Vyplnění dotazníku se zúčastnilo 

osm uživatelů z hlavního procesu. Mezi jejich každodenní činnost je řídit procesy, díky 

nimž firma existuje a tvoří zisk. Jsou jimi uživatelé pracující ve výrobě, na úseku prodeje 

nebo nákupu. Zbylých sedm řídících pracovníků pracuje v podpůrných procesech. 

 

Tabulka 1: Výsledky subkapitoly 4.2.1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.1 Velikost firmy 500-999 35

4.2.1 Velikost firmy 200-499 5

4.2.1 Orientační počet počítačů 100-199 28

4.2.1 Orientační počet počítačů 50-99 12

4.2.1 Věk pracovníků 21-40 22

4.2.1 Věk pracovníků 41-60 18

4.2.1 Délka pracovního poměru > 3 roky 28

4.2.1 Délka pracovního poměru < 3 roky 12

4.2.1 Nejvyšší vzdělání VŠ 24

4.2.1 Nejvyšší vzdělání SŠ 16

4.2.1 Nejčastější vzdělání Ekonomika 15

4.2.1 Nejčastější vzdělání Technika 14

4.2.1 Podpora dalšího vzdělání Podpora finanční 35

4.2.1 Podpora dalšího vzdělání "Nucení" 4

4.2.1 Struktura pracovníků Výkonný, hlavní proces 14

4.2.1 Struktura pracovníků Výkonný, podpůrný proces 11



42 

 

Výsledky ostatních firem 

V ostatních firmách pracují především lidé ve věku mezi jednadvaceti až čtyřiceti roky, 

kdy takto odpovědělo dvě stě dvacet uživatelů. Stejného počtu bodů dosáhli uživatelé, 

kteří pracují pro dané firmy déle než tři roky. Zbylý počet bodů mají uživatelé, kteří 

pracují na svých pozicích méně než tři roky nebo je uživatelům více než čtyřicet let. 

 

Uživatelé ostatních firem mají také nejčastěji vysokoškolské vzdělání. Toto dosažené 

vzdělání uvedlo téměř dvě stě osob. Zbylí uživatelé systému uvedli, že vystudovali střední 

školu. Nejčastějším zaměřením studia v ostatních firmách byla technika a ekonomika. 

Ostatní firmy také pracovníkům a manažerům umožňuje další podporu ve vzdělání 

v podobě finančních či jiných úlev. Takto odpovědělo dvě stě čtyřicet uživatelů. 

Nejčastějších odpovědí na rozdělení struktury pracovníků mají výkonní pracovníci 

v podpůrných procesech, následují hlavní procesy a poslední zastoupení mají řídící 

pracovníci v podpůrných procesech. 

 

4.2.2 Práce s informačním systémem 

Jednou z otázek v dotazníku byl dotaz na vztah k počítačům. Dobrý vztah, práce na dobré 

úrovni a využívání kdykoli je k tomu příležitost, ať už z pohledu práce či zábavy uvádí 

sedmnáct dotazovaných. 

Uživatelů, kteří považují práci na počítačích za zábavu v podobě profese nebo koníčků je 

jedna třetina, tedy třináct uživatelů. 

Dotazovaných, kteří umí pracovat s počítači, ale nemají o bližší informace zájem, je 

deset. 

 

Polovina všech, tedy přesných padesát procent, dotazovaných využívá ke své práci 

informační systém. Tito uživatelé tvoří faktury, dodací listy, výrobní příkazy nebo 

zadávají aktuální stavy hotových výrobků. 

Čtrnáct uživatelů během dne několikrát spustí informační systém, aby mohli v rámci 

svého úseku nakoupit nebo prodat dané položky, dle jejich stavu na skladech. 

Šest uživatelů, kteří potřebují získat potřebné informace pro tvorbu analýz nebo 

rozhodování, používají data z informačního systému několikrát týdně. 
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Tabulka 2: Výsledky subkapitoly 4.2.2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Dobrý až vynikající vztah k počítačům a využívání kdykoli je k tomu příležitost, ať už 

z pohledu práce či zábavy v podobě profese nebo koníčků, uvádí přes dvě stě padesát 

osob z ostatních firem.  

Přes tři sta pracovníků z ostatních firem využívá ke své práci informační systém 

několikrát až většinu pracovního dne. 

 

 

Graf 5: Srovnání firmy a zaměstnanců s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

4.2.3 Úroveň řízení 

Každá firma nebo společnost by měla mít stanovena jasné firemní strategie a cíle. Pokud 

firma využívá ke své práci informační systém, měla by být stanovena zodpovědná osoba, 

která vytvoří informační strategii k řízení informatiky. 

Odpovědný manažer za informační systém firmy a oblast informatiky celkově, je 

označován zkratkou CIO, tedy Chief Information Officer. Tento manažer se musí kromě 

řízení provozu informatiky zabývat i jejím rozvojem [21]. 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.2 Vztah k počítačům Dobrý vztah, dobrá úroveň 17

4.2.2 Vztah k počítačům Vynikající, koníček/profese 13

4.2.2 Četnost použití IS Většinu pracovního dne 20

4.2.2 Četnost použití IS Několikrát denně 14
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Zkoumaná firma je natolik velká, že má stanoveného manažera pro informační systém. 

Touto osobou je Ředitel pro ekonomiku a informatiku. Je to z důvodu, že jeho původní 

zájem o ekonomiku předčil zájem o informační technologie. 

Ve zkoumané firmě ví o osobě, která má na starosti informační strategii, třicet šest 

dotazovaných. Z toho dvacet dva uživatelů uvádí informovanost o sjednocení úseků 

informatiky a ekonomiky pod jednoho manažera. Ostatní uživatelé v dotazníku uvedli, že 

neví o tomto manažerovi. 

 

Firemní strategie a její implementace má být základním předpokladem úspěchu firmy. 

Existuje mnoho strategií, ale jednoznačnou a konkrétní strategii nelze přesně určit. 

Nejvhodnější strategií pro úspěch je taková strategie, která využívá celý potenciál firmy. 

Přičemž je důležité mít ohled rovněž na vnější prostředí vzhledem k postavení a stavu 

celé firmy [22]. 

Součástí firemní strategie by měla být i informační strategie. Ta by měla definovat 

pravidla a směrnice pro používání firemní sítě, připojení k internetu, přístupy do 

informačního systému a finanční rozpočet pro inovace, nebo změny v informačních 

technologiích. 

 

Jedním z důležitých faktorů, které se považují za úspěšnost v podnikání, jsou znalosti 

firemní strategie pracovníků. 

Pracovníci by měli být seznámeni, nemusí být detailně, s firemní strategií tak, aby 

dokázali přispět k dosažení firemních cílů. 

Jak již bylo zmíněno výše, informační strategie je součástí strategie firemní. Tato strategie 

nemá zásadní vliv na povědomí u běžných pracovníků. Opakem však jsou manažeři, kdy 

se jeví tato informovanost jako nutná. 

 

Ve firmě je dobře seznámeno s cíli a firemní strategií dvanáct uživatelů, kteří vyplnili 

dotazník. O firemní strategii a cílech částečně něco ví šestnáct uživatelů. Počet manažerů 

nebo uživatelů na vyšší pozici, kteří se podílejí na tvorbě firemní strategie a vyplnili 

dotazník, je šest. 

Obdobné odpovědi získala i otázka na znalost o informační strategii firmy. Tedy dvacet 

sedm uživatelů ví, o čem dokumenty týkající se pravidel a směrnic informační strategie 
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jsou. Z těchto dvaceti sedmi odpovídajících uživatelů je šestnáct osob, které tato pravidla 

a směrnice znají pouze částečně. Dle dotazníku vyšlo najevo, že ze čtyřiceti dotazovaných 

se sedm osob podílí rovněž na tvorbě informační strategie. 

 

Pravidla pro práci s informačním systémem jsou jasně definována. Tímto definováním je 

řečeno: 

- jak se mají data zadávat do systému, v jaké podobě, v jakém rozsahu, 

- jak často se budou aktualizovat reporty, informující o stavu na položkách, 

vytvořené s propojením na databázi informačního systému, 

- zda expedice hotových výrobků bude probíhat ručně nebo pomocí čteček, 

- jaké moduly budou mít uživatelé jednotlivých úseků k dispozici pro úpravu a jaké 

pouze k získání informací. 

 

Všichni uživatelé uvedli, že pravidla pro práci s informačním systémem existují. Někteří 

jsou o existenci těchto pravidel informováni více, jiní méně. Je to asi dáno pozicí, na které 

se ve firmě nachází a chutí nadřízeného informovat o stávajících a nově vzniklých 

pravidlech své podřízené. 

 

S tím souvisí i otázky o časovém rozmezí, ve kterém jsou zaměstnanci informováni 

o cílech firmy, a jak svou pozicí a nápady přispívají k dosažení výsledků firmy. 

Na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy a informovanosti o plnění cílů firmy 

se podílí devět uživatelů, kteří se zúčastnili dotazníku. 

Na otázku, zda nadřízený informuje své podřízené o plnění strategických cílů firmy 

uvedlo devatenáct dotazovaných odpověď „občas“ a dalších šest uvedlo pravidelné 

získání informací. 

 

Ke snížení efektivnosti práce zaměstnance vede hlavně pocit, že je pro firmu méněcenný. 

Jestliže se pracovník nemůže podílet na činnostech vedoucích firmu k dosažení cílů, zisků 

nebo k získání nových zákazníků, vzniká vysoká pravděpodobnost odchodu tohoto 

zaměstnance ke konkurenci. 

Pravidelnou informovanost o přispívání pracovníka k dosažení výsledků firmy uvádí 

dvanáct uživatelů. Stejný počet dotazovaných uvádí opačný případ. Tedy, že žádnou 
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zpětnou vazbu od svého nadřízeného nemají. Občas se něco o svém přispívání dozvídá 

patnáct zaměstnanců. 

 

Tabulka 3: Výsledky subkapitoly 4.2.3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

V ostatních firmách uvedlo pozici manažera, nebo jeho pozici kumulovanou s jinou, dvě 

stě sedmdesát dotazovaných. 

 

V ostatních firmách je dobře seznámeno s cíli a firemní strategií sto čtyři uživatelů, kteří 

vyplnili dotazník. O firemní strategii a cílech částečně něco ví přes sto šedesát uživatelů. 

Rozdílné odpovědi získala otázka na znalost informační strategie firem. Tedy sto padesát 

uživatelů ví, o čem dokumenty týkající se pravidel a směrnic informační strategie jsou. 

Zbylí uživatelé nemají žádné informace o informační strategii dané firmy. 

 

Na otázku, zda nadřízený informuje své podřízené o plnění strategických cílů dané firmy 

uvedlo odpověď „občas“ nebo pravidelné získání informací téměř dvě stě padesát 

dotazovaných. Čtyřicet pět uživatelů z ostatních firem uvedlo, že nikdy nebyli 

informování o plnění cílů ve firmě, kde pracují. 

 

Pravidelnou informovanost o přispívání pracovníka k dosažení výsledků firmy uvádí sto 

uživatelů. Žádnou zpětnou vazbu od svého nadřízeného nemá pětasedmdesát uživatelů. 

Zbylých sto padesát zaměstnanců z ostatních firem se občas se něco dozví o svém 

přispívání k dosaženým výsledkům. 

 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.3 Manažer IS Kumulace s jinou pozicí 22

4.2.3 Manažer IS Pouze odpověď "ANO" 14

4.2.3 Znalost firemní strategie "Částečně něco vím" 16

4.2.3 Znalost firemní strategie "Ano jsem dobře seznámen" 12

4.2.3 Znalost inform. strategie "Částečně něco vím" 16

4.2.3 Znalost inform. strategie Pouze odpověď "ANO" 11

4.2.3 Informace o cílech "Občas" 19

4.2.3 Informace o cílech "Podílím se na vyhodnocení" 9

4.2.3 Informace o přispívání "Občas" 15

4.2.3 Informace o přispívání Pouze odpověď "NE" 12
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Graf 6: Srovnání úrovně řízení s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

4.2.4 Úroveň podpory 

Každá firma využívající informační systém by měla mít stanoveny osoby, které budou 

zajišťovat jeho čistý chod. Kromě využívání informačního systému na počítačích, 

využívají zaměstnanci rovněž tiskárny. Jejich opravy, upgrady, výměny celků nebo 

jednotlivých částí počítačů a tiskáren, musí také někdo zajišťovat. A to vše v co 

nejkratším časovém úseku tak, aby nebyla ohrožena práce uživatelů, kteří je běžně 

potřebují. Rozhodujícím faktorem pro čas na upgrade, výměny a opravy je také pozice 

pracovníka. Většinu pracovní doby na počítačích tráví nákupčí, obchodníci či manažeři, 

zatímco skladníci a mistři výroby využívají zařízení jen omezeně. 

 

Doba opravy počítače nebo provedení technické změny je dle dotazníku krátká. Dvacet 

šest dotazovaných uvedlo, že jakýkoliv problém se zařízením je odstraněn do hodiny, 

nejpozději však do čtyř hodin. Pokud se jedná o velmi závažnou chybu zařízení nebo 

pokud nebyla k dispozici osoba, která by daný problém vyřešila, může daný problém 

zabrat den až dva, jak uvedlo šest uživatelů. 

Doba instalací nebo změna programu má obdobné rozmezí jen v opačném pořadí. Tedy 

provedení změn či instalace programu do hodiny trvá šesti uživatelům. Aktualizace 

obecně nebo některých částí systému v rozmezí do jednoho až dvou dní uvádí dvacet čtyři 

uživatelů. 



48 

 

Technickou podporu v podobě instalace software nebo opravy počítačů zajišťuje ve 

zkoumané firmě správce sítě. Výměnu tonerů v tiskárnách a uživatelskou podporu 

informačního systému má na starosti programátor analytik. Obě osoby zajišťující danou 

podporu jsou interní pracovníci, kteří se navzájem umí zastoupit. Rozsah vzájemné 

informovanosti, což se týká oprav počítačů a jednotlivých modulu, včetně nastavení 

informačního systému, nelze posoudit. 

V případě závažnějších poruch nebo v případě neznalostí informačního systému, které 

tyto osoby nedokáží samy vyřešit, obracejí se na externí pracovníky zajišťující danou 

pomoc prostřednictvím helpdesku.  

 

Respondentům byla položena otázka technické podpory. Interního pracovníka z úseku 

informatiky uvedlo třicet uživatelů. Tento interní pracovník provádí instalace softwarů a 

opravy počítačů nebo výměnu tonerů v tiskárnách. Se závažnější poruchou se setkalo osm 

uživatelů, kterým musel pomoci externí pracovník. Pouze dva uživatelé uvedli 

informovanost o podpoře, ale nevědí, zda se jednalo interního nebo externího pracovníka. 

 

Uživatelskou podporu, v podobě rady a pomoci při potížích týkající se informačního 

systému, bude hledat u interního pracovníka třicet šest uživatelů. Zbylí čtyři se pokusí 

obrátit na interního pracovníka, který je pověřen zadáváním dotazů pomocí helpdesku, na 

externího pracovníka z jiné firmy. 

 

S uživatelskou podporou jsou všichni zaměstnanci spokojení. Podle některých je podpora 

průměrná, jiným podpora plně vyhovuje v jejich potřebách. 

Stejné hodnocení získala spokojenost obecná k informačnímu systému. Do tohoto 

hodnocení se zahrnuje jak podpora technická, tedy opravy počítačů nebo instalace 

software, tak podpora uživatelská při potížích s daty v informačním systému. 

  



49 

 

Tabulka 4: Výsledky subkapitoly 4.2.4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Osmdesát jedna dotazovaných z ostatních firem uvedlo, že jakýkoliv problém se 

zařízením je odstraněn do čtyř hodin. Sto padesát uživatelů uvedlo, že v jejich firmách je 

problém se zařízením odstraněn do jednoho až dvou dní. 

 

Doba instalací nebo změna programu do jednoho až dvou dní uvádí přes sto šedesát 

uživatelů. Sedmdesát uživatelů uvedlo odpověď, že doba instalace nebo změny programu 

v jejich firmách může trvat i celý pracovní týden. 

 

Technickou podporu u interního pracovníka z ostatních firem bude hledat dvě stě 

sedmdesát uživatelů. Závažnější poruchy musel u čtyřiceti dotazovaných řešit externí 

pracovník. Stejné bodové zastoupení získala otázka na uživatelskou podporu. 

 

Graf 7: Srovnání úrovně podpory s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.4 Doba opravy PC/závady 1-4 hod. 26

4.2.4 Doba opravy PC/závady 1-2 dny 6

4.2.4 Instalace, změna programu 1-2 dny 24

4.2.4 Instalace, změna programu < 1 hod. 6

4.2.4 Technická podpora Interní pracovník 30

4.2.4 Technická podpora Externí pracovník 8

4.2.4 Uživatelská podpora Interní pracovník 36

4.2.4 Uživatelská podpora Externí pracovník 4
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4.2.5 Informační systém a jeho efektivnost 

Firma pro svou práci využívá, od roku 2000, český informační systém ORFERT, který ji 

poskytuje softwarová firmy OR-CZ spol. s. r. o. z Moravské Třebové. 

Každý zaměstnanec THP má omezený přístup do informačního systému z důvodu, aby 

nemohl zasahovat do modulů jiných úseků, než na kterém pracuje. Pouze zaměstnanci 

oddělení informatiky mají přístup ke všem modulům v informačním systému. 

 

Dotazník se zabýval otázkou, jaký informační systém firma používá, jaké je jeho stáří a 

zda uživatelé vědí nebo se domnívají, v jakém řešení jej firma využívá.  

Dvacet osm dotazovaných si myslí, že firma využívá velký informační systém v podobě 

ERP, který je v cenové kategorii stovek tisíc až milionu korun, jenž byl zakoupen jako 

hotové řešení. Další čtyři uživatelé odhadují jeho stáří na deset a více let. 

Mezi dotazovanými se objevili i uživatelé, kteří informační systém využívají jen zřídka a 

neví jeho stáří, ani zda se jedná o hotové řešení nebo zdali byl systém vyvinut cizí firmou. 

Takto odpovědělo sedm uživatelů. 

Uživatelů, kteří používají jen data z informačního systému, je pět. Tito uživatelé 

zpracovávají daná data formou kancelářského balíčku Microsoft Office Excel pro svou 

běžnou činnost. Dále se domnívají, že řešení informačního systému, které firma využívá, 

bylo vyvinuto cizí firmou na zakázku. 

 

Zkoumaný informační systém má svá pozitiva i negativa. Za pozitivum lze považovat, že 

daný systém je v češtině, tudíž uživatelé mají snazší práci pro hledání a „překlad“ 

jednotlivých částí modulů, které využívají ke své práci. Negativní dopad na systém mají 

data, která neodpovídají vždy realitě. Hlavním důvodem je nedostatečné zaškolení na 

daný informační systém nově příchozí zaměstnance. 

 

Uživatelské zastoupení v hodnocení silných a slabých stránek informačního systému 

nelze snadno definovat, jak tomu bylo u jiných výsledků. 

Na výběr pro hodnocení silných a slabých stránky systému byly odpovědi: 

- technika 

- programové vybavení 

- rychlost odezvy/ zpracování [20] 
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- podpora 

- přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem 

- systém plně vyhovuje mým potřebám 

- uživatelská přívětivost a snadnost ovládání 

- nic z toho není zcela uspokojivé [20]. 

 

Mezi silné stránky informačního systému, dle devíti dotazovaných, patří uživatelská 

přívětivost a snadnost ovládání. Deseti uživatelům systém plně vyhovuje. Nejčastější 

odpovědí bylo, že nic z uvedeného není zcela uspokojivé. Takto odpovědělo jedenáct 

dotazovaných. 

 

Mezi slabé stránky patří především přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem, které 

uvádí patnáct uživatelů. Pro osm uživatelů je slabou stránkou informačního systému 

rychlost odezvy / zpracování. Zatímco devět dotazovaných se domnívá, že je silnou 

stránkou uživatelská přívětivost a snadnost ovládání, sedm uživatelů to spíš bere jako 

slabou stránku zkoumaného informačního systému. 

 

Tabulka 5: Výsledky subkapitoly 4.2.5 – první část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Více než dvě stě dvacet dotazovaných z ostatních firem se domnívá, že jejich firma 

využívá velký informační systém v podobě ERP, který je v cenové kategorii stovek tisíc 

až milionu korun, jenž byl zakoupen jako hotové řešení. Z toho sto dvacet uživatelů 

odhadují stáří do deseti let u informačního systému, který jejich firma využívá. 

 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.5 Velikost IS Velký - ERP 28

4.2.5 Velikost IS "Nevím" 7

4.2.5 Staří IS >= 10 let 32

4.2.5 Staří IS "Nevím" 7

4.2.5 Řešení IS "Hotové řešení" 28

4.2.5 Řešení IS "Nevím" 7

4.2.5 Silné stránky IS "Nic z uvedeného" 11

4.2.5 Silné stránky IS "Plně mi vyhovuje" 10

4.2.5 Slabé stránky IS Přesnost, úplnost dat 15

4.2.5 Slabé stránky IS Rychlost odezvy 8
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Mezi silné stránky informačního systému v ostatních firmách, dle šedesáti uživatelů, patří 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem. Padesáti uživatelům informační 

systémy, které ve svých firmách využívají jim plně vyhovují. 

 

Mezi slabé stránky patří především rychlost odezvy / zpracování dat systémem, které 

uvádí devadesát uživatelů. Pro osmdesát uživatelů je rovněž slabou stránkou 

informačního uživatelská přívětivost a snadnost ovládání zkoumaného informačního 

systému. 

 

Graf 8: Srovnání informačního systému obecně s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Vzhledem k velikosti a odvětví působení by firma nemohla fungovat bez informačního 

systému. Uživatelé, kteří pracují na úseku nákupu, prodeje, výroby nebo TPV, by 

rozhodně nemohli dělat svou práci bez informačního systému, případně jen s velkými 

obtížemi a museli by si například pomáhat tabulkami v Excelu nebo osobní kontrolou. 

 

Obdobný názor sdílí také třicet sedm uživatelů, dle kterých by firma v žádném případě 

nemohla fungovat bez informačního systému. Z těchto třiceti sedmi uživatelů, si dvacet 

šest nedokáže představit vykonávat svou práci bez informačního systému, neboť ten je 

pro jejich práci velmi důležitý. 

Tři uživatelé se domnívají, že by firma částečně zvládla vykonávat svou práci bez 

současného informačního systému, ale s velkými obtížemi. Čtrnáct pracovníků uvedlo, 

že by mohli svou práci vykonávat bez informačního systému, ale s velkými problémy. 
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Jak již bylo zmíněno výše, posuzovaný informační systém má svá pozitiva i negativa, 

protože potřeby a nároky uživatelů na informační systém jsou různé. Všichni dotazováni 

se však shodují na tom, že současný informační systém, by mohl zlepšit jejich práci. Tyto 

uživatele lze rozdělit do dvou skupin. Na ty, kteří potřebují získaná data ze systému pro 

rozhodování, kterých je osmnáct. Zbylým uživatelům by se zvýšil pracovní výkon a mohli 

by vykazovat lepší produktivitu práce. 

Kromě těchto dvou skupin, rozdělení na pomoc informačního systému při práci, lze 

uživatele rozdělit také podle jejich kvality zaškolení. 

Počet pracovníků, kteří absolvovali školení a pro které bylo toto školení přínosem, je 

dvacet devět. Šesti uživatelům, kteří se zúčastnili vyplnění dotazníků, nebylo nabídnuto 

školení. Z toho vyplývá, že pro ně nemá systém, žádný přínos, tím si nemohou zvyšovat 

produktivitu práce a musí využívat pomoc v podobě podpory kolegů. Dalších pět 

uživatelů odmítlo podstoupit školení, přestože jím bylo nabídnuto. 

Zájem o možné nové školení nebo připomenutí poznatků ze školení, které v dřívějších 

letech uživatelé podstoupili, by mělo dvanáct pracovníků. Zbylých dvacet tři uvedlo, že 

dané školení by nepodstoupili nebo že ho nepotřebují. 

 

Tabulka 6: Výsledky subkapitoly 4.2.5 – druhá část (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Téměř dvě stě třicet uživatelů uvádí názor, dle kterého by jejich zkoumaná firma 

v žádném případě nemohla fungovat bez informačního systému. Z těchto dvě stě třiceti 

uživatelů, si dvě stě nedokáže ani představit vykonávat svou práci bez informačního 

systému. 

Zbylých sto uživatelů se domnívá, že by jejich firma částečně zvládla vykonávat svou 

práci bez informačního systému, ale s velkými obtížemi. Z těchto sto uživatelů, uvedlo 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.5 Fungování firmy bez IS "V žádném případě" 37

4.2.5 Fungování firmy bez IS "Velké obtíže" 3

4.2.5 Fungování pracovníků bez IS "V žádném případě" 26

4.2.5 Fungování pracovníků bez IS "Velké obtíže" 14

4.2.5 Pomoc IS pracovníkům Zvýšení pracovního výkonu 19

4.2.5 Pomoc IS pracovníkům "Data pro rozhodování" 18

4.2.5 Školení na IS Absolvováno, přínosné 29

4.2.5 Školení na IS Nenabídnuto, bez přínosu 6

4.2.5 Potřeba opakovat školení "Nepotřebuji jej" 23

4.2.5 Potřeba opakovat školení "Pro připomenutí poznatků" 12
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osmdesát pracovníků, že by mohli vykonávat svou práci bez informačního systému, ale 

s velkými problémy. 

 

Informační systém v ostatních firmách by mohl rovněž pracovníkům zlepšit jejich práci. 

Tyto uživatele lze opět rozdělit do dvou skupin. Na ty, kteří potřebují získaná data ze 

systému pro rozhodování, kterých je šedesát osm. Dvě stě čtyřiceti uživatelům by se tím 

zvýšil pracovní výkon a mohli by vykazovat lepší produktivitu práce. 

 

Stejně jako u posuzované firmy, lze i u ostatních firem rozdělit pracovníky podle jejich 

kvality zaškolení. 

Počet pracovníků, kteří absolvovali školení a pro které bylo toto školení přínosem, je 

téměř dvě stě deset. Devadesáti čtyřem uživatelům, kteří se zúčastnili vyplnění dotazníků 

v ostatních firmách, nebylo nabídnuto školení, a proto pro ně nemá systém v dané firmě 

žádný přínos. Dalších dvacet šest uživatelů odmítlo podstoupit školení, přestože jím bylo 

nabídnuto. 

Zájem o možné nové školení nebo připomenutí poznatků ze školení, které v dřívějších 

letech uživatelé podstoupili, by mělo téměř dvě stě třicet pracovníků. Zbylých padesát 

dva uvedlo, že dané školení by nepodstoupili nebo že ho nepotřebují. 

 

 

Graf 9: Srovnání efektivnosti IS s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 
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4.2.6 Pravidla bezpečnosti, přístupy, rizika a práce s daty 

Firma má stanovena pravidla, díky kterým májí pracovníci omezený přístup do 

informačního systému na moduly, které potřebují k náplni své pracovní pozice. 

Připojování soukromých přenosných zařízení do podnikové sítě je zakázáno. 

Hlavním důvodem je možné riziko v podobě nízkého antivirového zabezpečení 

soukromých přenosných zařízení a s tím spojena možnost útoku na firemní síť. 

Pracovníci smí využívat internet, ale pouze omezeně. Pracovníci ve výrobním procesu 

mají blokovaný přístup na WIFI úplně. THP zaměstnanci smí využívat ke své práci 

internet ovšem s omezením některých stránek nebo aplikací. 

Návštěvy nebo cizí osoby se do firemní sítě nepřipojí. Pro jejich potřeby je ve firmě 

vyhrazena bezdrátová síť se zabezpečením. Heslo k této síti smí zpřístupnit jen oprávněné 

osoby. 

 

Všichni dotazování jsou s bezpečnostními pravidly seznámeni. Jednotlivé odpovědi se 

liší v tom, jak manažeři dodržování těchto pravidel vyžadují. Polovina uživatelů uvádí, 

že jsou pravidla pro bezpečnost informačních systémů velmi tvrdě vyžadována a 

kontrolována. Druhá polovina zastává názor, že daná pravidla nejsou příliš kontrolována 

a vyžadována. 

O zákazu připojení soukromých přenosných zařízení ví sedmnáct uživatelů. Dalších 

devatenáct dotazovaných je s pravidly seznámeno, ale nikdy nepotřebovali žádné 

soukromé přenosné zařízení připojovat do počítačové sítě. 

Přístup na internet udává bez omezení dvacet sedm uživatelů, zbylých třináct uživatelů 

uvádí, že na internetu smí navštívit pouze vybrané webové stránky. 

Patnáct uživatelů, které navštěvují dodavatelé, zástupci obchodních řetězců, manažeři 

z konkurenčních či spolupracujících firem uvádí, že těmto návštěvám dali přístupové 

heslo jen k bezdrátové síti. Tato síť nemá žádný přístup do firemní sítě. Zbylí dotazováni 

uvedli, že daný přístup k bezdrátové síti neposkytli. Dle jejich soudu firemní politika 

tento přístup zakazuje, případně tento přístup zatím nikdy nepotřebovali. 

 

Největší pravděpodobnost útoku na informační systémy přichází právě zevnitř firmy. 

Pracovníci si totiž neuvědomují možná rizika. Připojením externích paměťových 

zařízení, mohou zaměstnanci kopírovat a odnášet firemní data. Dále mohou infikovat 
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počítače nebo notebooky viry či špionážními programy, ty mohou daná přenosná zařízení 

obsahovat. 

Stejné riziko vzniká při instalaci nebo povolení přístupů nelegálních programů, či 

programů pro komunikaci s jinými uživateli. 

 

Připojení externího paměťového média k počítači uvádí třicet šest uživatelů, kteří zjevně 

pravidelně připojují dané disky nebo flash disky. Zbylí čtyři uživatelé udávají odpověď 

„nevím“ tedy, neměli potřebu nebo možnost dané médium ke svému nebo jinému počítači 

připojit. 

Dvacet dva uživatelů uvádí, že nemají na svém počítači možnost instalovat nelegální 

programy bez administrátorského přihlášení a zadání administrátorského hesla. Možnost 

instalace má zpřístupněno dvanáct uživatelů. Čtyři mají tento přístup, protože pracují na 

úseku informatiky, tudíž je to součástí pracovní náplně. Zbylých osm uživatelů pracuje 

v manažerských pozicích. Tito uživatelé si uvědomují bezpečnostní a trestní riziko svého 

počínání. 

Všichni uživatelé, kterým by se objevila hláška s žádostí o povolení přístupu neznámého 

programu do počítače, by danou hlášku odmítli. Z toho šest uživatelů by okamžitě 

upozornilo svého nadřízeného nebo oddělení informatiky o možném bezpečnostním 

incidentu, který firmě hrozí. 

 

Každý měsíc, nejpozději však každé čtvrtletí, jsou zaměstnanci vyzvání ke změně 

přístupových hesel. Důvodem je zajištění bezpečnosti informačního systému. U změny 

hesla se dále předpokládá, že jej nebude zaměstnanec nikde zveřejňovat nebo jej nebude 

mít nikde zapsáno. 

Z dotazníku vyplynulo, že třicet pět uživatelů si svá hesla před i po změně pamatuje. Čtyři 

uživatelé je mají zapsaná někde poblíž počítače. Pouze jeden uživatel má daná hesla 

uložena ve speciální aplikaci. Zřejmě se jedná o správce výpočetní techniky, který také 

dotazník vyplňoval. 

 

Pro ukládání dat mají pracovníci vyhrazeny disky na společném úložišti, kde probíhá 

každou noc jejich záloha. 
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Na svých počítačích má data uloženo třicet tři uživatelů. Z těchto uživatelů, se třináct 

domnívá, že záloha jejich počítače probíhá automaticky, případných devět uvádí, že 

zálohu jejich dat na počítači provádí pracovník útvaru informatiky. Pouze jedenáct 

dotazovaných zaměstnanců má data uložena na svých počítačích a provádí si zálohu 

osobně.  

Čas pro obnovu zničených dat v rozmezí jednoho až dvou dní, který bude potřeba pro 

doplnění těchto ztracených dat, uvádí šestnáct uživatelů. Tito uživatelé si zároveň 

uvědomují dopad škod v podobě odcizených a zneužitých dat, jež by pro firmu neměly 

vážnější dopad. 

Všechna data má uloženo mimo počítač devatenáct uživatelů, tedy mají je uložena na 

společném uložišti. Z toho deset pracovníků uvádí, že dopad při ztrátě dat by nebyl žádný 

právě proto, že vše mají zálohováno mimo svůj počítač. Zbylých devět uživatelů se 

domnívá, že jim postačí mít zabezpečen počítač přihlašovacím jménem a heslem. 

 

Tabulka 7: Výsledky subkapitoly 4.2.6 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Stejně jako tomu bylo u zkoumané firmy, také v ostatních firmách jsou všichni 

dotazování s bezpečnostními pravidly seznámeni a opět se odpovědi liší v tom, jak 

manažeři dodržování těchto pravidel vyžadují. Větší polovina uživatelů zastává názor, že 

daná pravidla nejsou příliš kontrolována a vyžadována. Druhá polovina uvádí, že jsou 

pravidla pro bezpečnost informačních systémů velmi tvrdě vyžadována a kontrolována. 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.6 Pravidla pro bezpečnost IS Nejsou příliš kontrolována / vyžádována 20

4.2.6 Pravidla pro bezpečnost IS Tvrdě kontrolována / vyžádována 20

4.2.6 Přístup na internet "Bez omezení" 27

4.2.6 Přístup na internet "S omezením" 13

4.2.6 Připojení soukromých zařízení "Nikdy jsem to nepotřeboval" 19

4.2.6 Připojení soukromých zařízení "Je to zakázáno" 17

4.2.6 Připojení externího média Pouze odpověď "ANO" 36

4.2.6 Připojení externího média "Nikdy jsem to nepotřeboval" 4

4.2.6 Instalace programů Ne, bez administrátorského přístupu 22

4.2.6 Instalace programů Ano, mám přístup pro instalaci 12

4.2.6 Bezpečnost hesel "Pamatuji si je" 35

4.2.6 Bezpečnost hesel "Mám je zapsána poblíž PC" 4

4.2.6 Zálohování dat Zálohování probíhá automaticky 13

4.2.6 Zálohování dat Osobní zálohování 11

4.2.6 Poškození a ztráta dat 1-2 dny, dopad bez vážnějších problémů 16

4.2.6 Uložiště dat Mimo PC, společné uložiště 19
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Stejného počtu bodu, jak je tomu u dodržování pravidel, dosáhla otázka týkající se 

přístupu do počítačové sítě. O zákazu připojení soukromých přenosných zařízení ví sto 

devadesát čtyři uživatelů. Dalších sto třicet dotazovaných je s pravidly seznámeno, ale 

nikdy nepotřebovali žádné soukromé přenosné zařízení připojovat do počítačové sítě. 

Na dvě stejné poloviny lze rozdělit uživatelé a jejich přístup na internet. Přístup na 

internet udává bez omezení sto šedesát dva uživatelů, zbylých sto šedesát dva uživatelů 

uvádí, že na internetu smí navštívit pouze vybrané webové stránky. 

Téměř sto dvacet uživatelů z ostatních firem uvedlo, že návštěvám dali přístupové heslo 

jen k bezdrátové síti. Zbylí dotazováni uvedli, že daný přístup k bezdrátové síti 

neposkytli, protože tento přístup firemní politika jejich firmy zakazuje, případně tento 

přístup doposud nikdy nepotřebovali. 

 

Připojení externího paměťového média k počítači v ostatních firmách uvádí dvě stě 

šedesát uživatelů, kteří zjevně pravidelně připojují dané disky nebo flash disky. Zbylí 

uživatelé udávají odpověď „nevím“ tedy, neměli potřebu nebo možnost dané médium ke 

svému nebo jinému počítači připojit. 

Dvě stě třicet uživatelů uvádí, že nemají na svém počítači možnost instalovat nelegální 

programy bez administrátorského přihlášení a zadání administrátorského hesla. Možnost 

instalace má zpřístupněno sedmdesát sedm uživatelů.  

Všichni uživatelé, kterým by se objevila hláška s žádostí o povolení přístupu neznámého 

programu do počítače, by danou hlášku odmítli. Z toho přes osmdesát uživatelů by 

okamžitě upozornilo na možnost bezpečnostním incidentu, který dané firmě hrozí. 

 

Z dotazníku ostatních firem vyplynulo, že dvě stě dvacet pět uživatelů si svá hesla 

pamatuje. Padesát pět uživatelů má heslo zapsáno někde poblíž počítače. Třicet uživatelů 

má hesla uložena ve speciální aplikaci. 

Na svých počítačích má data uloženo téměř dvě stě uživatelů. Z těchto uživatelů, se sto 

čtyřicet domnívá, že záloha jejich počítače probíhá automaticky, zbylých šedesát uvádí, 

že zálohu jejich dat na počítači provádí pracovník útvaru informatiky. Sedmdesát pět 

dotazovaných zaměstnanců z ostatních firem si provádí zálohu osobně.  

Čas pro obnovu zničených dat v rozmezí jednoho až dvou dní, který bude potřeba pro 

doplnění těchto ztracených dat, uvádí devadesát sedm uživatelů. 
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Všechna data má uloženo mimo počítač devadesát čtyři uživatelů. Z toho sedmdesát pět 

pracovníků uvádí, že dopad při ztrátě dat by nebyl žádný právě proto, že vše mají 

zálohováno mimo svůj počítač. Sto třináct uživatelů se domnívá, že jim postačí mít 

zabezpečen počítač přihlašovacím jménem a heslem. 

 

 

Graf 10: Srovnání bezpečnosti informačního systému s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

4.2.7 Outsourcing 

Outsourcing lze využít pro vyčlenění služeb, procesů, zdrojů nebo informačního systému 

na základě dlouhodobého smluvního vztahu s externím dodavatelem této služby [23]. 

 

Zkušenosti s outsourcingem má pět uživatelů, z toho jeden uživatel je má negativní. 

Zbylých pětatřicet uživatelů žádné zkušenosti s outsourcingem nemá. 

Patnáct pracovníků neví, zda má chápat informační systém jako službu. Neví, zda firma 

v minulosti využívala informační systém v podobě outsourcingu.  

Dalších sedmnáct dotazovaných uvádí, že v minulosti nebyl informační systém v podobě 

outsourcingu využíván, z toho čtrnáct uživatelů si jej nedokáže představit ani 

v současnosti. 

Vnímat informační systém jako externí službu si dokáže představit šest uživatelů. Stejný 

počet uživatelů uvádí, že by se na malou část současného informačního systému dala 

využít právě služba outsourcingu. 
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Tabulka 8: Výsledky subkapitoly 4.2.7 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Výsledky ostatních firem 

Zkušenosti s outsourcingem v ostatních firmách má téměř devadesát uživatelů, z toho jen 

sedmdesát dva je má pozitivní. Dvě stě dvacet uživatelů nemá žádné zkušenosti 

s outsourcingem. 

Osmdesát dotazovaných neví, zda jejich firma v minulosti využívala informační systém 

v podobě outsourcingu. Z toho sedmdesát pět pracovníků neví, zda má chápat informační 

systém jako službu.  

Dalších devadesát sedm dotazovaných uvádí, že v minulosti, ani v současnosti si 

nedokáží představit, aby jejich firma využívala informační systém v podobě 

outsourcingu. 

Vnímat informační systém jako externí službu si dokáže představit sedmdesát dva 

uživatelů. O třicet osm uživatelů více uvádí, že by se na malou část současného 

informačního systému dala využít právě služba outsourcingu. 

 

 

Graf 11: Srovnání informačního systému jako služby s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Číslo Otázka Varianta Počet respondentů

4.2.7 Zkušenosti s outsourcingem Žádné zkušenosti 35

4.2.7 Zkušenosti s outsourcingem Pozitivní zkušenosti 4

4.2.7 Vnímání IS jako externí služby "Nevím" 15

4.2.7 Vnímání IS jako externí služby "ANO" 6

4.2.7 Využití outsourcingu v IS firmy V minulosti nevyužito 17

4.2.7 Využití outsourcingu v IS firmy Nevím, zda bylo v minulosti využito 15
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4.3 Celkové zhodnocení  

Pro posouzení informačního systému firmy byly zvoleny metody vyváženosti 

informačního systému – HOS a posouzení slabých míst informačního systému. 

 

Z výsledků analýzy pomocí metody HOS vyplývá, že pro firmu je informační systém 

efektivní a vyvážený, protože v každé klíčové oblasti dosáhla stejného počtu bodů. 

 

Jednotlivé zkoumané oblasti, informační bezpečnost i celkový stav systému jako 

takového, jsou na spíše dobré úrovni, čemuž odpovídá hodnota tři. Mezi zkoumané 

oblasti patří Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Zákazníci, 

Dodavatelé a Management firmy. 

 

Z výsledků analýzy pro posouzení informačního systému a jeho slabých míst vyplývá, že 

firma vykazuje dobré výsledky. Objevují se však situace, kterým by měla firma přikládat 

větší pozornost a tím zamezit tvorbě opakujících se chyb, které nastávají u současného 

informačního systému. 

 

Dotazníku na posouzení informačního systému a jeho slabých míst, se zúčastnilo čtyřicet 

osob. Věkové rozmezí se pohybuje od jednadvaceti do šedesáti let. Osloveni byli jak 

zaměstnanci z řad výkonných pracovníků v podpůrných procesech, tak výkonní 

pracovníci v hlavních procesech. Většina dotazovaných má převážně vysokoškolské 

vzdělání z oblasti ekonomiky, technických oborů nebo informatiky. 

 

Ze čtyřiceti dotazovaných uvedla většina, že firma má více než pět set zaměstnanců, a že 

má více než sto počítačů. Z toho třicet uživatelů má pozitivní vztah k práci na počítači 

nebo jej využívá pro zábavu. 

 

Čtyřiatřicet uživatelů pracuje několikrát denně s informačním systémem na své pracovní 

pozici, který firma využívá od svého založení. 

 

Zkoumaný informační systém má svá pozitiva i negativa. Za pozitivum lze považovat, že 

daný systém je v češtině, tudíž uživatelé mají snazší práci pro hledání a „překlad“ 
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jednotlivých částí modulů, které využívají ke své práci. Negativní dopad na systém mají 

data, která neodpovídají vždy realitě. Hlavním důvodem je nepodstoupení zaškolení 

zaměstnanců na používaný informační systém.  

 

Mezi silné stránky informačního systému patří dle dotazovaných uživatelská přívětivost 

a snadnost ovládání. Mezi slabé stránky patří především nepřesnost a neúplnost dat 

poskytovaných systémem, rychlost odezvy / zpracování. Zatímco pro některé je silnou 

stránkou uživatelská přívětivost a snadnost ovládání, jiným uživatelům se jeví jako slabá 

stránka zkoumaného informačního systému. 

 

Velikost firmy vyžaduje, aby zaměstnanci vykonávali svou práci za využití informačního 

systému. Zkoumaný systém by však mohl některým uživatelům pomoci zlepšit jejich 

práci. Mohli by lépe rozhodovat a zvýšil by se jejich pracovní výkon, zvedla by se 

produktivita a efektivita práce. 

 

Uživatele lze rozdělit podle toho, zda byli zaškolení na informační systém. Školení se 

zúčastnilo téměř třicet pracovníků a pro ně bylo přínosem. Zbylým uživatelům nebylo 

nabídnuto školení, případně jej sami odmítli, přestože jím nabídnuto bylo. 

Zájem o možné nové školení či připomenutí poznatků ze školení, které v dřívějších letech 

uživatelé podstoupili, by měla jedna třetina uživatelů. Zbylé dvě třetiny dotazovaných by 

školení nepodstoupily nebo jej nepotřebují. 

 

Řízením úseku informatiky se zabývá ředitel pro ekonomiku a informatiku, o kterém vědí 

všichni dotazováni, jen čtyř uživatelé, jež nevědí o spojení těchto dvou úseků pod jednoho 

vedoucího manažera. 

 

O firemní strategii a cílech firmy je dobře seznámeno nebo částečně o nich ví dvacet osm 

dotazovaných. Počet manažerů nebo uživatelů na vyšších pozicích, podílejících se na 

tvorbě firemní strategie a současně vyplnili dotazník, je šest. 

 

Obdobné odpovědi získala i otázka na znalost o informační strategii. Tedy dvacet sedm 

uživatelů ví, o čem dokumenty týkající se pravidel a směrnic informační strategie jsou. 
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Z těchto dvaceti sedmi odpovídajících uživatelů je šestnáct osob, které tato pravidla a 

směrnice znají pouze částečně. Z dotazníku vyšlo najevo, že ze čtyřiceti dotazovaných se 

sedm osob podílí rovněž na tvorbě informační strategie. 

 

Všichni uživatelé uvedli, že pravidla pro práci s informačním systémem existují. Někteří 

jsou o existenci těchto pravidel informováni více, jiní méně. Je to asi dáno pozicí, na které 

se ve firmě nachází a chutí nadřízeného informovat o těchto a nově vzniklých pravidlech 

své podřízené. 

 

Na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy a předání informací o plnění cílů firmy 

svým podřízeným se podílí devět uživatelů. Ti se rovněž zúčastnili dotazníku.  

Odpověď „občas“ nebo „pravidelné“ získání informací na otázku, zda nadřízený 

informuje své podřízené o plnění strategických cílů firmy, uvedlo pětadvacet uživatelů. 

Pravidelnou informovanost o přispívání pracovníka k dosažení výsledků firmy uvádí 

dvanáct uživatelů. Stejný počet dotazovaných uvádí opačný případ. Tedy, že žádnou 

zpětnou vazbu od svého nadřízeného nemají. Občas se něco o svém přispívání dozvídá 

patnáct zaměstnanců. 

 

Doba opravy počítače nebo provedení technické změny je dle šestadvaceti dotazovaných 

do hodiny, nejpozději však do čtyř hodin. V případě vážnějších chyb může daný problém 

zabrat den až dva, jak uvedlo šest uživatelů. 

 

Doba instalací nebo změna programu má obdobné rozmezí jen v opačném pořadí. Tedy 

provedení změn či instalace programu bývá do hodiny. Aktualizace obecně nebo 

některých částí systému v rozmezí do jednoho až dvou dní. 

 

Interního pracovníka z úseku informatiky, který provádí technickou podporu v podobě 

instalace softwarů, oprav počítačů nebo výměnu tonerů v tiskárnách, uvedlo třicet 

uživatelů. Se závažnější poruchou se setkalo osm uživatelů, těm musel pomoci externí 

pracovník.  
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Uživatelskou podporu, v podobě rady a pomoci při potížích týkající se informačního 

systému, bude hledat u interního pracovníka třicet šest uživatelů, kteří vyplnili dotazník. 

Zbylí čtyři se pokusí obrátit na interního pracovníka, který je pověřen zadáváním dotazů 

pomocí helpdesku, na externího pracovníka z jiné firmy. 

 

S uživatelskou podporou jsou všichni zaměstnanci spokojení. Podle některých je podpora 

průměrná, jiným podpora plně vyhovuje v jejich potřebách. 

 

Stejné hodnocení získala spokojenost obecná s informačním systémem. Do tohoto 

hodnocení se zahrnuje jak podpora technická, tedy opravy počítačů nebo instalace 

software, tak podpora uživatelská při potížích s daty v informačním systému. 

 

Všichni dotazováni jsou s bezpečnostními pravidly firmy seznámeni. Rozdíl 

v odpovědích se týká toho, jak manažeři dodržování těchto pravidel u svých podřízených 

vyžadují. Polovina uživatelů uvádí, že jsou pravidla pro bezpečnost informačních 

systémů velmi tvrdě hlídaná a kontrolována. Druhá polovina zastává názor, že daná 

pravidla nejsou příliš kontrolována a jejich dodržování není ze strany nadřízeného 

vyžadováno. 

 

O zákazu připojení soukromých přenosných zařízení ví třicet šest uživatelů. Z toho 

devatenáct dotazovaných nikdy nepotřebovalo žádné soukromé přenosné zařízení 

připojovat do počítačové sítě.  

 

Stejný počet osob, tedy šestatřicet uživatelů, uvedlo, že připojení externího paměťového 

média, v podobě disků nebo flash disků, k firemním počítačům pravidelně provádí. Zbylí 

čtyři uživatelé udávají odpověď „nevím“, tedy neměli potřebu nebo možnost dané 

médium ke svému nebo jinému počítači připojit. 

 

Přístup na internet bez omezení udává dvacet sedm uživatelů. Zbylých třináct uživatelů 

uvádí, že na internetu smí navštívit pouze vybrané webové stránky. 
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Patnáct uživatelů dalo návštěvě přístupové heslo k bezdrátové síti, která nemá propojení 

na firemní síť. Zbylí dotazování uvedli, že daný přístup k bezdrátové síti neposkytli, 

protože firemní politika tento přístup zakazuje nebo tento přístup nikdy nepotřebovali. 

 

Dvacet dva uživatelů uvádí, že nemá na svém počítači možnost instalovat nelegální 

programy bez administrátorského přihlášení a zadání administrátorského hesla. Možnost 

instalace má zpřístupněno dvanáct uživatelů. Čtyři mají tento přístup, protože pracují na 

úseku informatiky, tudíž je informační systém náplní jejich práce. Zbylých osm uživatelů, 

zjevně pracuje v manažerských pozicích, jsou seznámeni o bezpečnostních i trestních 

rizicích. 

 

Z dotazníku vyplynulo, že třicet pět uživatelů si svá hesla před i po změně pamatuje. Čtyři 

uživatelé je mají zapsaná někde poblíž počítače. Pouze jeden uživatel má daná hesla 

uložena ve speciální aplikaci. Zjevně se jedná o správce výpočetní techniky, který také 

dotazník vyplňoval. 

 

Z třiatřiceti uživatelů, se třináct domnívá, že záloha jejich počítače probíhá automaticky. 

Případných devět uvádí, že zálohu jejich dat na počítači provádí pracovník útvaru 

informatiky. Pouze jedenáct dotazovaných, kteří mají data uložena na svých počítačích, 

si provádí zálohování svých dat osobně.  

Obnovu zničených dat v rozmezí jednoho až dvou dní, který bude potřeba pro doplnění 

těchto ztracených dat, uvádí šestnáct uživatelů. Tito uživatelé si zároveň uvědomují 

dopad škod v podobě odcizených a zneužitých dat, jež by pro firmu neměly vážnější 

dopad. 

 

Všechna data má uloženo na společném uložišti devatenáct uživatelů. Devět uživatelů se 

domnívá, že jim postačí mít zabezpečen počítač přihlašovacím jménem a heslem před 

odcizením nebo smazáním dat z počítače. 

 

Zkušenosti s outsourcingem má pět uživatelů, z toho jeden uživatel je má negativní, 

ostatní žádné zkušenosti nemají. 
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Z výsledků obou metod je zřejmé, že firma je na tom celkem dobře v porovnání s 

ostatními firmami. Graf 12 ukazuje a srovnává jednotlivé kapitoly, které se zabývaly 

oblastmi – Informační systém, Zaměstnanci, Úroveň podpory, Úroveň řízení, Efektivnost 

informačního systému, Bezpečnost informačního systému a Informačního systému jako 

služba. 

 

V kapitolách zabývajících se Informačním systémem a Zaměstnanci dosahují ostatní 

firmy o jeden bod více než posuzovaná firma. Od Úrovně podpory až po Bezpečnost 

informačního systému dosahuje posuzovaná firma naopak vyšších výsledků než ostatní 

firmy. V oblasti chápání Informačního systému jako služby dosahuje posuzovaná firma 

stejně jako ostatní firmy stejného počtu bodů. 

 

 

Graf 12: Srovnání všech kapitol s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

1. Informační systém 

- Z výsledku získání dvou bodů z maximálních deseti, je jasné, že vliv má hlavně 

stáří informačního systému a také uvědomění si silných a slabých stránek 

zkoumaného systému uživateli. 
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2. Zaměstnanci 

- Zde firma dosáhla osmi bodů z maximálních dvanácti, což je velmi dobrý 

výsledek. Z výsledku vyplývá, že firma si zakládá na zkušenosti pracovníků, 

jejich chuti zapojit se do tvorby zisku a na celkové práci s informačním systémem. 

- Přestože ostatní firmy dosahují devíti bodů z celkových dvanácti možných, tak: 

o Pracovníci firmy ČTKH dosahují stejného vzdělání, podpory dalšího 

vzdělání a v průměru také stejného věku jako pracovníci v ostatních 

firmách.  

o Z průzkumu vyplývá, že pracovníci firmy ČTKH mají stejný vztah, 

pravděpodobně i znalosti, s počítači a informačním systémem, který jako 

pracovníci srovnávaných firem využívají „většinu pracovního dne“. 

 

 

Graf 13: Informace o zaměstnancích (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3. Úroveň podpory 

- Firma efektivně využívá informační systém. Firma pracovníky podporuje a 

pomáhá jim s informačním systémem, díky čemuž dosáhla firma dvaadvaceti 

bodů z maximálních třiceti. 
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4. Úroveň řízení 

- Úroveň znalostí firemní a informační strategie by mohla být lepší, přestože se zdá 

být dostačující. Tomu odpovídá i výsledek devatenácti bodů z jednatřiceti 

možných. 

 

5. Efektivnost informačního systému 

- Informační systém je pro firmu velice důležitý, bez něj by se její činnost neobešla. 

Daný informační systém by mohl pracovníkům více pomáhat při zvýšení jejich 

produktivity práce. Z tohoto důvodu firma dosáhla šestnácti z maximálních 

dvaceti tří bodů. 

 

6. Bezpečnost informačního systému 

- Pravidla bezpečnosti jsou jasně daná a pracovníci je ve většině případů dodržují. 

Daná pravidla by přesto mohla být více kontrolována. Tomu odpovídá i 

skutečnost nedosažení ani poloviny z možných bodů. Z maximálně možných 

šestatřiceti firma dosáhla pouze hranice šestnácti bodů. 

 

7. Informační systém jako služba 

- Z výsledků je zřejmé, že firma dosáhla pouze jednoho bodu z maximálních osmi. 

To znamená, že pracovníci nechápou informační systém jako službu, tedy 

podpůrný proces své práce. Tudíž v současné chvíli není možné uvažovat o 

outsourcingu informačního systému. 

 

Po sečtení všech bodů, které firma mohla získat a získala celkem z jednotlivých kapitol 

dotazníku, přesáhla hranici poloviny a získala padesát šest procent.  

Dostala se na výslednou hodnotu osmdesáti čtyř bodů z maximálních sto padesáti 

možných, jak zobrazuje Graf 14. 
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Graf 14: Celkové souhrnné srovnání s ostatními firmami (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Cílem metody HOS bylo posouzení a zjištění, zda klíčové oblasti jsou na stejné či blízké 

úrovni. Ke srovnání bylo využito 875 firem. 

 

Celkové zhodnocení metodou HOS 

 

Graf 15: Srovnání stavu informačního systému (Zdroj: Zefis.cz [20]) 
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Z výsledků je patrné, že firma vykazuje v každé klíčové oblasti stejného počtu bodů. 

Tudíž zkoumaný informační systém je efektivní a vyvážený, neboť je to systém 

s optimálním poměrem účinnosti – přínosy / náklady [20]. 

 

Stav vybrané firmy  

 

Graf 16: Stav firmy (Zdroj: Zefis.cz [20]) 

 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Spíše dobrá úroveň, tedy 

známka tři, je výsledkem celkové úrovně, jakož i celkového stavu, informačního systému 

posuzované firmy. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě vlastních zkušeností i výsledků obou dotazníků, průzkumů efektivnosti a 

analýzy pomocí metody HOS, lze říci, že posuzovaná firma dosahuje dobrých výsledků. 

Je silnou firmou, která se z obchodního hlediska řadí mezi konkurenceschopné firmy a 

společnosti, proto je doporučeno firmě pokračovat ve stávající situaci. 

 

Zkoumaná firma se rozhodla investovat do nového informačního systému. Proto návrhy 

budou zaměřeny na zhodnocení současného informačního systému a na co se zaměřit u 

nového informačního systému. 

 

Informační systém 

Současný informační systém je v češtině a uživatelé mají snazší práci při orientaci u 

jednotlivých částí modulů, které využívají ke své práci. 

Nový informační systém, který si firma vybere, by měl být rovněž v češtině. Měl by 

obsahovat minimálně ty moduly, který obsahuje současný informační systém, případně 

rozšířit vybrané moduly o nové, jež budou ještě propracovanější. Tyto propracovanější 

moduly by měly především sloužit pro ulehčení práce všem uživatelům, kteří se 

systémem budou pracovat. Příklad lze uvést na modulech pro obchodní a nákupní 

oddělení. 

Obchodníkům by mohlo pomoci v rychlejším nalezení potřebných dat při fázi 

rozhodování a předávání informací zákazníkům, zda je daný produkt skladem, v jaké ceně 

se daný produkt nabízí, zda zadané požadavky nemá i jiný produkt, který skladem je. 

Kolik času je potřeba na vyrobení požadovaného produktu; vychází se z prognózy, která 

byla a bude předem stanovena. Který zákazník odebral nejvíce množství určitého 

sortimentu, v jaké ceně apod. 

Nákupčí by měli být včas informováni o potřebě a požadavku na objednání nutného 

množství materiálu; o stavu materiálu, který je skladem a zda je skladová zásoba 

dostačující na současné obchodní zakázky. Informace o tom, kolik objednávek 

zrealizovali u jednotlivých dodavatelů, v jakém množství, v jakém časovém rozmezí. 

Vyhodnocení, který dodavatel nedodal požadované množství v čase, v požadované 

kvalitě apod. 
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Velikost firmy nedovoluje zaměstnancům vykonávat svou práci bez informačního 

systému. Zkoumaný systém by však mohl některým uživatelům pomoci při zlepšení jejich 

práce tak, aby se ve své funkci mohli lépe rozhodovat, aby se zvýšilo jejich pracovní 

nasazení, a aby vykazovali lepší produktivitu práce. 

Zatímco pro některé je silnou stránkou uživatelská přívětivost a snadnost ovládání, jiní 

uživatelé ji označují za slabou stránku zkoumaného informačního systému. Rovněž mezi 

slabé stránky podle dotazovaných patří nepřesnost a neúplnost dat, které systém 

poskytuje, jako i rychlost odezvy / zpracování. 

Každý uživatel, který pracuje se současným informačním systémem, má jiné požadavky 

a očekávání od jednotlivých modulů potřebných pro jeho každodenní činnost. 

Nový informační systém by měl být alespoň natolik uživatelsky přívětivý a ovladatelný 

jako systém současný. Měl by pomoci pracovníkům splnit požadavky nákupu, obchodu, 

výroby, ale především požadavky zákazníků. Nebudou-li moduly a jednotlivé sub části 

nového informačního systému obsahovat potřebné informace, budou se muset pracovníci 

pracně proklikávat přes různé odkazy pro dohledání požadovaných informací. To může 

zapříčinit snížení jejich výkonu, nesplnění požadavků, jež jim zadali jejich vedoucích, 

ztrátu zákazníka či zákazníků v případě, že zákazník požaduje informaci o stavu na skladě 

během několika málo minut.  

Přesnost a úplnost dat nebo rychlost odezvy / zpracování, které poskytuje současný 

systém, požadují dotazováni za slabé stránky. Chyby v současném systému vznikají 

proto, že pracovníci výroby, skladníci, expedice nevkládají do systému správná data. 

Často nemají dostatek času pro vložení / přepis dat z papírové podoby do systému, 

dostatek potřebných informací na dalších směnách. Nedostatečná komunikace mezi 

nadřízenými a podřízenými nebo nedostačující školení. Jedním z důvodů je také to, že 

firma umožnila zaměstnancům mít skladové stavy v mínusových hodnotách, i když jen 

na čtyřiadvacet hodin, což zaměstnanci berou jako samozřejmou věc.  



73 

 

 

Graf 17: Informační systém (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vliv na informační systém má především jeho stáří. Předností zkoumaného systému dle 

respondentů je „uživatelská přívětivost“. Největším problémem je pravděpodobně 

„přesnost a úplnost poskytovaných dat“.  

Nový informační systém by měl těmto chybám zamezit, žádná skladová položka nebude 

moci mít minusový stav.  

Chybám vznikajících ve skladu nebo expedici by se dalo zamezit investicemi do nových 

čtecích zařízení a čtecích bran. Tuto investici firma uskuteční ještě před koupí nového 

informačního systému. Firma v současnosti využívá ULL štítky (The Unit Load 

Labelling, jejichž účelem je poskytnutí jasných a stručných informací o jednotce nebo 

obsahu, spolu s dalšími informacemi o kvalitě ve strojově čitelné formě [24]) pro 

označení jednotlivých palet.  

Na těchto štítcích přibydou 2D kódy, viz obrázek 21. Minimální požadavky na tuto 

zakázku jsou uvedeny v tabulce 9. 

Cílem investice bude zkvalitnit nakládku. Tím je míněná minimalizace množstevních 

reklamací, ulehčení práce expedientů, ale především maximálně možné odstranění 

chybovosti lidského faktoru. Firma si od dané investice slibuje především zabezpečení 

výstupů. Hlídáním nakládek, tedy manipulace expedientů s hotovými výrobky, by byly 

omezeny množstevní reklamace, které vznikají odesíláním výrobků do jiných destinací, 

než pro jaké jsou určeny. Nový informační systém by měl mít dohledatelné informace 

k dispozici, a to v následující podobě – jaké hotové výrobky byly naloženy pro dané 
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finální destinace, kdo danou nakládku na kamión prováděl a kdy. Firma expeduje měsíčně 

cca 12 500 palet různých výrobků, od výrobků pro firmu IKEA, přes výrobky hotových 

regálových systémů až po vyválcované profily v kompletních svitcích. Kromě usnadnění 

jednotlivých expedic, budou moci také „kvalitáři“, tedy zaměstnanci oddělení kvality 

rychleji a snáze provést kontrolu provedení jednotlivých palet hotových výrobků. 

Firma usiluje také o lepší pověst u současných i potencionálních zákazníků, v případě 

snížení počtu reklamací, které získá danou investicí. 

 

Tabulka 9: Minimální požadovaná technická specifikace čtecích brán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek 21: Vzor ULL štítku (Zdroj: Zadávací dokumentace) 

Požadavky Upřesnění

Počet čtecích bran 4 kusy

Velikost oblasti čtení kódů min. 1500 mm x 800 mm (šířka x výška)

Rychlost průjezdu VZV bránou při čtení kódu min. v rozsahu 0–10 km / h

Rozsah komunikačních rozhraní Ethernet, TCP/IP

Rozměry ULL štítku 148 mm x 260 mm

Minimální velikost 2D kódu 33 mm x 33 mm / 16 bodů x 16 bodů

Maximální velikost 2D kódu 47 mm x 47 mm / 16 bodů x 16 bodů

Velikost kódu na VZV 84 mm x 84 mm / 10 bodů x 10 bodů

Výška x šířka x délka vymezeného prostoru po 

obou stranách expediční rampy
max. 2 m x 0,8 m x 0,4 m
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Návratnost investice 

Firma eviduje hodnotu roční reklamace přibližně v hodnotě 2 500 000,- Kč. Z toho 

množstevní reklamace činí asi 1 500 000,- Kč. Náklady na jednu osobu jsou zhruba 

30 000,- Kč. Počáteční investice je 60 000,- EUR. Kurz ČNB je 27,04 Kč / EUR. 

Počáteční investice 1 623 000 Kč. Návratnost investice bez nákladů na jednu osobu bude 

11 měsíců (množstevní reklamace z reklamace celkem podělená počáteční investici 

v CZK). V případě započítání nákladů na jednu osobu se návratnost investice vrátí již za 

8,5 měsíce. (Tato celková návratnost je vypočítaná z množstevní reklamace z reklamace 

celkem krát náklady na 1 osobu krát 12 měsíců to celé podělené počáteční investici 

v CZK). 

 

Tabulka 10: Výpočty návratnosti investice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Efektivnost informačního systému 

U současného informačního systému lze uživatele rozdělit podle kvality zaškolení na 

informační systém, podle toho, jaký přínos pro dotazované školení mělo. Dle některých 

dotazovaných jim školení nebylo nabídnuto nebo jej sami odmítli. 

Na nový informační systém musí být proškoleni všichni uživatelé, kteří jej budou 

potřebovat pro vykonávání své každodenní činnosti. Školení musí probíhat v dostatečném 

předstihu před spuštěním systému. Všichni uživatelé musí být seznámeni s jednotlivými 

moduly a sub částmi systému, které budou využívat ke své práci. Nikdo ze zaměstnanců 

nesmí odmítnout školení. Pokud budou mít zaměstnanci pocit, že na některé věci nebyli 

zaškoleni, mohou na to upozornit nebo se doptat na informace, které je zajímají navíc. 

Obsah návratnosti Hodnoty

Reklamace celkem 2 500 000,00 Kč

Množstevní reklamace z reklamace celkem 1 500 000,00 Kč

Náklady na 1 osobu 30 000,00 Kč

Počáteční investice v EUR 60 000,00 €

Kurz 27,02 Kč

Počáteční investice v CZK 1 623 000,00 Kč

Návratnost celkem bez nákladů na osobu [rok] 0,924

Návratnost celkem [rok] 0,702



76 

 

 

Graf 18: Efektivnost informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Každý uživatel, který bude pracovat s informačním systémem, bude potřebovat nalézt v 

systému jiné informace, vzhledem k různorodosti sortimentu, který firma vyrábí a 

prodává. Jak již bylo zmíněno výše, nebudou-li moduly a jednotlivé sub části nového 

informačního systému obsahovat potřebné informace, budou se muset pracovníci pracně 

proklikávat přes různé odkazy pro dohledání požadovaných informací.  

Pokud se na daných programových úpravách shodne více lidí, mohou vzniknout ikony 

pro méně proklikáváni a tím se mohou i zvýšit výkony pracovníků. Dále je však potřeba 

zvážit, zda jsou všechny požadavky potřebné pro programování, neboť dané programové 

úpravy se zobrazí všem uživatelům pro danou roli. 

V novém informačním systému mohou, kromě ikon, vzniknout také různé sestavy o 

aktuálních stavech, o minimálních zásobách, o prodejích za určité období nebo za 

konkrétní zákazníky. 

 

Úroveň řízení 

Většina dotazovaných je dobře seznámena nebo částečně ví o firemní strategii a cílech 

firmy, o informační strategii, o dokumentech, které se týkají pravidel a směrnic 

informační strategie. Všichni uživatelé uvedli, že pravidla pro práci s informačním 

systémem existují. Někteří jsou o existenci těchto pravidel informováni více, jiní méně. 

Na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy a předání informací o plnění cílů firmy 

se podílí devět uživatelů. Odpověď „občas“ nebo „pravidelné“ získávání informací na 
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otázku, zda nadřízený informuje své podřízené o plnění strategických cílů firmy, uvedlo 

pětadvacet uživatelů. Pravidelnou informovanost o přispívání pracovníka k dosažení 

výsledků firmy uvádí dvanáct uživatelů. Stejný počet dotazovaných uvádí opačný případ. 

Tedy, že žádnou zpětnou vazbu od svého nadřízeného nemají. Občas se něco o svém 

přispívání dozví patnáct zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec by měl být informován o cílech a strategiích, které si firma definuje 

každým rokem, stejně tak i o tom, jak on sám přispívá k dosažení těchto cílů. Roli by 

neměla hrát pozice zaměstnance, zda se jedná o THP pracovníka nebo dělníka ve 

výrobním procesu. Každý nadřízený by měl tuto informaci podat svým podřízeným. 

S pravidly a směrnicemi, které se týkají informační strategie, by měl být seznámen každý 

pracovník, jenž tato zařízení využívá. 

 

 

Graf 19: Úroveň řízení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Posuzovaná firma vykazuje lepší úroveň řízení než ostatní firmy. Pracovníci posuzované 

firmy jsou lépe informování o plnění cílů a strategii firmy. Tím firma ČTKH získává 

konkurenční výhodu oproti ostatním firmám.  

Informovanost pracovníků o jejich přínosu k plnění firemních cílů a pravidla pro práci 

s informačním systémem, je stejná jako u pracovníků srovnávaných firem. 
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Firmě je doporučeno vytvořit novou směrnici. V této směrnici bude stanovena osoba, 

která bude zodpovědná za vkládání dat a zpracování pouze takových dat, které odpovídají 

realitě. Tato osoba bude stanovena na každé směně. 

Dalším pravidlem, které by mělo být stanoveno, je nutnost informovanosti o změnách a 

rozhodnutích managementu či vedení bez ohledu na změnu firemní nebo informační 

strategie. Danou změnu nebo nové rozhodnutí managementu by měl sdělit vedoucí 

pracovník svým podřízeným osobně nebo pomocí emailového odkazu na dokumenty, kde 

jsou změny popsány. 

 

Úroveň podpory 

Doba opravy počítače nebo provedení technické změny probíhá v rozmezí od jedné do 

čtyř hodin. V případě vážnějších chyb může daný problém zabrat den až dva. Doba 

instalací nebo změna programu má obdobné rozmezí jen v opačném pořadí. Tedy 

provedení změn či instalace programu bývá do hodiny. Aktualizace obecně nebo 

některých částí systému v rozmezí do jednoho až dvou dní. Je doporučeno v tomto stavu 

pokračovat. 

 

S uživatelskou podporou jsou všichni zaměstnanci spokojení. Podle některých je podpora 

průměrná, jiným podpora plně vyhovuje v jejich potřebách. Stejné hodnocení získala 

spokojenost obecná s informačním systémem. Do tohoto hodnocení se zahrnuje jak 

podpora technická, tedy opravy počítačů nebo instalace software, tak podpora uživatelská 

při potížích s daty v informačním systému. 

Interní pracovník z úseku informatiky je vyhledáván v případě instalace softwarů, oprav 

počítačů nebo výměny tonerů v tiskárnách. Pokud si tento pracovník neporadí s poruchou, 

obrátí se o pomoc na externího pracovníka nebo firmu, která dané zařízení dodala, u které 

bylo zakoupeno. 

Uživatelskou podporu, v podobě rady a pomoci při potížích týkající se informačního 

systému, budou zaměstnanci rovněž hledat u interního pracovníka pomocí osobního nebo 

telefonického dotazu, případně pomocí helpdesku. V případě, že si tato osoba nebude 

vědět rady, obrátí se na externího pracovníka z firmy, jež bude poskytovat informační 

systém. 
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Po vybrání informačního systému bude potřeba všem uživatelům, kteří jej budou 

využívat, daný systém nainstalovat na počítače nebo notebooky. Instalaci bude zařizovat 

interní pracovník firmy, jež bude mít potřebný návod a oprávnění pro instalaci. 

Měli by být určeni zástupci z oddělení informatiky, kteří by měli být proškoleni a také 

informováni o všech modulech a o práci s nimi, aby mohli poskytnout pracovníkům firmy 

dostatečnou uživatelskou podporu. V případě, že vyvstanou chyby nebo si tito uživatelé 

nebudou vědět s něčím rady, měla by být možnost telefonické nebo emailové 

komunikace. Důvodem je získání potřebných informací a odstranění nemožnosti 

vykonávání práce v co nejkratším časovém úseku. Komunikace bude probíhat mezi 

vyčleněnými konzultanty firmy, která poskytne nový informační systém a klíčovými 

uživateli firmy. V případě, že problémy vyvstanou v době, kdy vyčlenění konzultanti 

nebudou k dispozici, měl by být vytvořen a zpřístupněn helpdesk. Zde se budou zapisovat 

a v co nejkratším čase a co nejpřesněji předávat řešení daných problémů. 

 

 

Graf 20: Úroveň podpory (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak ukazuje graf výše, je posuzovaná firma na tom lépe v úrovni systémové podpory než 

ostatní porovnávané firmy. U každé otázky dosáhla posuzovaná firma stejného nebo 

vyššího počtu procentního ohodnocení. Stejnou spokojenost s celkovou úrovní podpory 

při práci s informačními systémy, úrovní uživatelské podpory, požadavky na změnu či 

instalaci programů dosahuje jak posuzovaná firma, tak ostatní firmy. Velmi dobrou 

úroveň vykazuje technická podpora v hodnocení doby opravy a údržby techniky. 
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Firmě je doporučeno zaměstnat další zaměstnance, kteří budou současným pracovníkům 

oddělení informatiky vypomáhat, ať už s technickou nebo uživatelskou podporou. 

 

Pravidla bezpečnosti a přístupy 

Všichni dotazováni jsou s bezpečnostními pravidly seznámeni. Odpovědi se liší v tom, 

jak manažeři dodržování těchto pravidel kontrolují. Zda velmi tvrdě nebo zda některá 

pravidla nejsou příliš kontrolována a ani vyžadována ze strany nadřízeného. 

Pravidla by měla být pro všechny stejná bez rozdílu funkce, „oblibě“ u nadřízeného, THP 

pracovníka nebo dělníka ve výrobním procesu. 

 

O zákazu připojení soukromých přenosných zařízení ví a je s pravidly seznámeno třicet 

šest uživatelů. Z toho devatenáct dotazovaných nikdy nepotřebovalo žádné soukromé 

přenosné zařízení připojovat do počítačové sítě. Stejný počet osob, tedy šestatřicet 

uživatelů, uvedlo, že připojení externího paměťového média, v podobě disků nebo flash 

disků, k firemním počítačům pravidelně provádí. Zbylí čtyři uživatelé udávají odpověď 

„nevím“ tedy, neměli potřebu nebo možnost dané médium ke svému nebo jinému 

firemnímu počítači připojit. 

Polovina dotazovaných uvedla, že nemá možnost na svém počítači instalovat nelegální 

programy bez administrátorského přihlášení a zadání administrátorského hesla. Možnost 

instalace má zpřístupněno dvanáct uživatelů, z toho čtyři mají tento přístup, protože 

pracují na úseku informatiky. Zbylých osm uživatelů, zjevně pracuje v manažerských 

pozicích a uvědomují si bezpečnostní i trestní riziko, stejně jako následky instalace 

nelegálních programů. 

Největší pravděpodobnost útoku na informační systémy přichází právě zevnitř firmy. 

Pracovníci si totiž neuvědomují možná rizika, ať už v podobě připojení externích 

paměťových zařízení, pomocí nichž mohou kopírovat a odnášet firemní data. Infikovat 

dané počítače nebo notebooky viry či špionážními programy, které mohou daná přenosná 

zařízení obsahovat.  

Stejné riziko vzniká při instalaci nebo povolení přístupů nelegálních programů, či 

programů pro komunikaci s jinými uživateli. 

Proto by každé zařízení mělo být řádně ověřeno, zda neobsahuje nějaký virus, který by 

mohl poškodit nejen zařízení, ke kterému bude připojeno, ale i firemní síť a data uložena 
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na společných uložištích. Každý zaměstnanec by měl mít písemný souhlas pro případ, že 

vynese z firmy jakékoliv data, nebo může být potrestán zaplacením určené částky, 

v případě, že je s pravidly seznámen a tato pravidla poruší. Dále záleží na tom, zda je 

dané přenosné zařízení soukromé nebo je majetkem firmy; zda daný zaměstnanec používá 

zařízení pro školení, potřebné instalace se souhlasem správce sítě nebo zda si na tomto 

zařízení tvoří vlastní zálohy pracovních dat. 

Stejně tak by měl zůstat v platnosti zákaz, že bez administrátorského přihlášení a hesla 

pro instalaci nelegálních programů nelze nelegální programy instalovat. Zamezí se tak 

možným útokům na síť nebo na data v počítačích a na síti. 

 

Z dotazníku vyplynulo, že třicet pět uživatelů si svá hesla před i po změně pamatuje a 

čtyři uživatelé je mají zapsaná někde poblíž počítače. Pouze jeden uživatel má daná hesla 

uložena ve speciální aplikaci, kdy se zjevně jedná o správce výpočetní techniky. 

Žádný zaměstnanec by neměl mít hesla nikde poblíž počítače napsány. Tím, že si je každý 

uživatel tvoří sám, měl by je vytvořit tak, aby byly co nejvíce bezpečná a zároveň pro něj 

samotného snadno zapamatovatelná.  

Rovněž by neměl své heslo sdělovat kolegům, kteří by mohli jemu na jeho počítači něco 

odstranit, upravit bez jeho vědomí, ať už by to udělali nevědomě nebo „naschvál“. 

V jakémkoliv případě by mohlo dojít k tomu, že by nejen jemu, ale i někomu dalšímu by 

tyto úpravy způsobily problémy, či dokonce ohrozí funkci nebo chod celé firmy.  

 

 

Graf 21: Pravidla bezpečnosti a přístupy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Úroveň bezpečnostní politiky a její dodržování je stejná jako u srovnatelných firem. 

Zálohování dat v posuzované firmě vykazuje vysokou úroveň. K zamyšlení však je, že 

deset procent zaměstnanců nemá zálohovaná data vůbec. Při havárii počítačů se neztrácí 

žádná práce u uživatelů, kteří mají data na společném uložišti. Stejné úrovně dosahují i 

uživatelé ostatních firem. Naopak vyšší úrovně než u ostatních firem, představuje dopad 

rizika zneužití dat, které je způsobeno ztrátou počítače v posuzované firmě. Další možnou 

ztrátou firemních dat mohou zavinit notebooky. Uživatelé těchto zařízení si neuvědomují, 

že ochrana přihlašovacím jménem a heslem neochrání data dostatečně, pokud je 

z notebooku vymontován disk. Ohrožení bezpečnosti počítačů pracovníků firmy může 

rovněž přijít z internetu. Téměř sedmdesát procent uživatelů uvádí přístup na internet bez 

omezení. Úroveň ochrany hesel je dobrá, ale deset procent uživatelů nebere ochranu 

přístupových hesel vážně. Bylo zjištěno prozrazení hesla spolupracovníkům. 

 

Firmě je doporučeno vydat novou nebo upravit současnou směrnici, kde bude uveden 

zákaz připojení soukromých počítačů nebo externích paměťových disků do firemní sítě. 

V případě, že bude toto pravidlo poručeno, bude hrozit uživateli finanční postih.  

Dále je doporučeno proškolení uživatelů na bezpečnost dat a možná ohrožení z internetu 

v podobě trestně právního rizika při instalaci nelegálních software. Firma může zakoupit 

software, který bude kontrolovat, jaké webové stránky jednotliví uživatelé navštěvují a 

kolik času tráví na internetu než práci. Jestliže téměř sedmdesát procent uživatelů má 

přístup na internet bez omezení, a tito pracovníci nepotřebují internet pro svou práci, 

snižuje to jejich produktivitu práce a zároveň se zvyšuje bezpečnostní riziko. 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza zaměřená na vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost 

nebo konkrétní záměr firmy nebo společnosti. SWOT analýza se skládá ze čtyř částí: 

silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats) [25]. 

Ve firmě ČTKH pracuji již šest let. Za tuto dobu jsem nasbírala zkušenosti jak z pozice 

dělnice ve výrobním procesu, tak z pozice Programátora analytika. 

Své zkušenosti jsem zúročila v níže uvedené SWOT analýze. 
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Tabulka 11: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Silné stránky 

Historie firmy sahá až do roku 1904. Firma ČTKH je především českou, prosperující a 

orientovanou výrobní firmou. Primární aktivitou firmy je velkosériová kovovýroba.  

Firma ve svých cílech myslí především na ochranu životního prostředí, vysokou kvalitu 

všech svých produktů za přijatelnou cenu, škálovatelnost jednotlivých produktů, tedy 

snahu rychle se přizpůsobit požadavkům zákazníků. Firma má také vlastní technické a 

vývojové úseky. 

Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání nebo praxi v oboru delší než 10 let, což 

se řadí mezi konkurenční výhody firmy. 

 

Slabé stránky 

Firma od svého založení využívá ERP systém. Chyby v současném systému vznikají, 

protože pracovníci výroby, skladníci, pracovníci expedice a jiní nevkládají do systému 

správná data. Často je to z důvodu nedostatku času pro vložení / přepis dat z papírové 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses)

Více než stoletá historie a zkušenosti Starý (více než 10 let) ERP systém

Velkosériová kovovýroba Chyby v datech v ERP systému

Vysoká úroveň ochrany životního 

prostředí

Vysoké množství reklamací z důvodu chyb při 

manipulaci nakládky

Vysoká kvalita výrobků
Záporné hodnoty u stavů nedokončené 

výroby a materiálů

Škálovatelnost produktu Prodej profilů pouze po svitcích (nad 1,5 t)

Technologické know-how, vlastní 

vývojové oddělení
Slabý poprodejní servis

Vzdělání, přes 50% zaměstnanců má VŠ 

vzdělání
Nákup v EUR, tržby a faktury v CZK

Praxe, přes 50% zaměstnanců má více 

než 10 letou praxi

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

Zavedení nového ERP systému
Nedostatečné školení na ovládání modulů 

nového ERP systému

Méně chyb v datech Opožděné spuštění nového ERP systému

Nové trhy (produkty regálů) do 

jihozápadní Evropy
Překročení rozpočtu na nový ERP systém

Nové technologie Kurz měn

Rozšíření výrobních hal a skladovacích 

prostor
Nižší cena u konkurence
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podoby do systému, nedostatku předání potřebných informací další směně, nedostatečné 

komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným, nedostačujícím školení nebo, že firma 

umožnila zaměstnancům mít stavy v záporu (přestože jen po dobu 24 hodin). 

Válcované otevřené a uzavřené profily prodává firma pouze po celých svitcích, vážících 

od 1,5 tuny a více, nikoliv na kusy. Tím pádem nemůže uspokojit potřeby menších 

zákazníků, ale pouze potřeby ustálených velkoodběratelů. 

Firma by se mohla zaměřit také na zlepšení svého poprodejního servisu, který v současné 

chvíli není dostatečně propracován. Pod tímto poprodejním servisem je míněna promptní 

reakce na zákaznickou reklamaci či nespokojenost v rámci konkrétní produktové řady. 

Firma ČTKH nakupuje vstupní materiál především v eurech, ale fakturace probíhá ve 

většině případů v korunách. 

 

Příležitosti 

Firma ČTKH má příležitost v podobě výběru a zavedení nového ERP systému. Od něj si 

slibuje především to, že zabrání chybovosti a nepřesnosti dat, které jsou problémem 

v současném systému. 

Nově byli na obchodní úsek přijati export manažeři pro prodej regálů, kteří nepocházejí 

z České republiky. Tito export manažeři mají kontakty na zahraniční trhy, především ve 

Španělsku a Portugalsku. 

Technický a vývojový úsek firmy má možnost získávat dotace na nové technologie a 

zařízení, využitelné pro vznikající zákaznicky orientované produkty. 

Z důvodu rostoucího objemu produkce má firma možnost přistavět nové výrobní haly a 

skladovací prostory. 

 

Hrozby 

Po spuštění nového ERP systému se jeví možnou hrozbou především nedostatečné 

proškolení všech osob, které s danými moduly budou pracovat a využívat většinu 

pracovního dne. Další hrozbou je, že se spuštění systému posune o několik týdnů nebo 

měsíců případně, že se překročí rozpočet, který na tuto investici do nového ERP byl 

vyčleněn. Kromě těchto hlavních hrozeb se mohou objevit i další neočekávané hrozby. 
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Jak již bylo zmíněno ve Slabých stránkách, firma ČTKH nakupuje vstupní materiál 

především v eurech, ale fakturace probíhá převážně v korunách. Z toho vyplývá, že 

hospodaření firmy ovlivňuje vývoj kurzu CZK/EUR. 

Konkurenční tlak z oblasti Asie a Balkánu sráží cenu srovnatelného sortimentu směrem 

dolů. Hrozbou je, že si zákazník sice koupí podobný produkt za nižší cenu, ale ne již 

v takové zaručené kvalitě, jakou poskytuje firma ČTKH. 

 

Tabulka 12: Hrozby a opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Na základě výše uvedených hrozeb a rizik byla odhadnuta pravděpodobnost a dopad, 

v rozmezí 1-10 bodů. Následně byly definovány opatření k jednotlivým hrozbám, a kdo 

bude zodpovídat za řešení opatření. Po jasném vydefinování hrozeb se firma rozhodne, 

které hrozby příjme či nikoliv nebo si stanoví ty, které příjme za určitých podmínek. 

 

 

Graf 22: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID Hrozba P D H Opatření P' D' H' Zodpovědná osoba

1

Nedostatečné 

proškolení 6 7 42 Samoučení a testování 5 5 25 Klíčové osoby

2

Spuštění neproběhne v 

termínu 5 6 30

Kontrola dodržování 

termínů 3 4 12 Vedoucí projektu

3 Překročení rozpočtu 6 5 30 Navýšení rozpočtu 5 3 15 Majitelé

4

Nepochopení a 

nesdělení všech 

informací 4 5 20

Více konzultací s 

kolegy 3 3 9 Klíčové osoby

5

Nemožný přístup do 

jiných modulů 8 6 48

Nastavení oprávnění 

přístupu 5 5 25

IT oddělení firmy 

ČTKH

6

Proklikávání se k 

potřebným údajům 5 7 35

Naprogramování 

odkazů 4 7 28

IT oddělení 

firmy/společnosti 

implementující ERP

7 Nedostatečná podpora 4 7 28 Zvýšení podpory 2 5 10 Vedoucí projektu

8 Nedostatek licencí 6 6 36 Koupě licencí 4 5 20 Majitelé
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Nedostatečné proškolení 

Za jednotlivé úseky – nákupu, obchodu, výroby, TPV, logistika nebo ekonomiky, musí 

být určena osoba či klíčové osoby, které budou zodpovědné za proškolení svých kolegů 

a podřízených. Tyto osoby si určí vedoucí jednotlivých úseků firmy. Tito klíčoví uživatelé 

musí být proškoleni konzultanty, které si určí firma nebo společnost, jež poskytne nový 

informační systém. 

Klíčové osoby se musí seznámit se vším, co ke své práci a každodenním fungování budou 

potřebovat a používat nejen oni sami, ale i jejich kolegové a podřízení. 

Za úsek nákupu a obchodu musí uživatelé například znát: jak založit a naplnit nové 

položky, jak vytvořit dodavatele a zákazníky, jak se budou tvořit objednávky a faktury, 

apod. Úsek výroby se bude muset seznámit s tvorbou výrobních příkazů, s tvorbou příjmů 

/ výdejů nebo převodů materiálů do výroby, s tvorbou mzdových lístků, apod. TPV (úsek 

technické přípravy výroby) bude muset umět založit a naplnit jednotlivé položky zboží 

nebo dílů a k nim přiřadit potřebné technologické postupy a výrobní kusovníky. Každý 

z technologů zároveň bude potřebovat znát na jakém stroji a v jakém čase bude potřeba 

vyrobit jednotlivé komponenty či hotové výrobky. Logistika bude muset znát převody 

z výroby na sklad hotových výrobků a další expedici, přesuny a transfery mezi sklady a 

lokacemi. Musí zajistit označení palet a oznámení ostatním oddělením pro případ, že by 

nějaká paleta byla poškozena nebo balík daného produktu byl zničen během převozu. 

Ekonomika bude muset umět nastavit podklady týkající se účetnictví tak, aby nebyly 

porušeny zákony, nastavit všechny potřebné účetní kontace, zajistit data související 

s pokladnou a bankovními účty či evidencí majetku. 

 

Spuštění neproběhne v termínu 

Může nastat situace, kdy se posune termín spuštění ostrého provozu nového informačního 

systému. Důvodem může být nedostatečné proškolení uživatelů na moduly potřebné 

k jejich práci. Další možnost odkladu mohou představovat možné chyby v nastavení práv 

jednotlivým uživatelům, tzn., že někteří uživatelé se nestihnou do nového systému 

založit. Opakem může být situace, kdy uživatelé, kteří již v systému založeni byli, budou 

mít potřebu vstupovat rovněž do jiných modulů než jen za úsek, na kterém pracují. Jinou 

variantou je, že uživatelům nebudou dostatečně vysvětleny pojmy, které v každém 

systému znamenají něco jiného. Může rovněž nastat situace, kdy moduly budou 
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nedostatečné a nebudou splňovat podmínky pro stejnou nebo lepší úroveň než tu, kterou 

poskytoval současný systém. Toto a další případy, mohou způsobit odložení termínu 

spuštění ostré verze nového systému. 

 

Překročení rozpočtu 

Až budou klíčoví uživatelé dostatečně zaškoleni na nový informační systém, budou si 

moci zvolit další funkce, které nejsou součástí běžných modulů, a proto bude nutná jejich 

programová úprava. Mohou to být například dokumenty faktury, objednávky, dodací 

listy. V některých kartách přehledů nebo na konkrétních kartách sortimentu budou chybět 

některé potřebné údaje, které mohou obchodníkům, nákupčím nebo lidem z úseku výroby 

pomoci při rychlejším rozhodování a v běžném provozu.  

Je možné, že firma nebo společnost, která bude nový systém implementovat, však zjistí, 

že některé požadované funkce a zobrazení nelze naprogramovat, protože by narušily jiné 

funkce a moduly, které jsou s danými funkcemi nebo moduly propojeny. 

Jeden z dalších důvodů, proč se navýší rozpočet bude ten, že se konzultanti musí nějak 

dopravit do firmy během implementace systému. transportní náklady mohou dosáhnout 

vysokých částek. Proto je potřeba ve smlouvách na začátku definovat, kolik hodin bude 

stát call meeting, kolik bude stát osobní konzultace a náklady na dopravu, kolik budou 

stát jednotlivé části implementace, kolik hodin budou stát úpravy jednotlivých funkcí a 

modulů pro přizpůsobení požadavkům pomocí programových úprav. 

 

Další možné hrozby 

Další hrozbou, která se může objevit, a která se objeví až po spuštění ostrého provozu, je 

nefunkčnost některých modulů. 

Dalším příkladem hrozby může být to, že údaje, které jsou uživatelé zvyklí využívat v 

současném systému, neuvidí na potřebných záložkách, ale budou se k nim muset pracně 

proklikávat v odkazech. Případně, že do těchto tabulek nebudou mít přístup vůbec z 

důvodu pozice / role, která jim bude přidělena. 

Po spuštění systému může také nastat problém v podobě nedostatečné IT podpory. 

Uživatelům nebudou fungovat některé základní procesy a budou se jim objevovat 

chybové hlášky, se kterými si nebudou klíčoví uživatelé, ani osoby z oddělení IT vědět 

rady. 
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Dalším problémem může být nedostatek licencí pro používání nového softwaru, tzn., že 

firma podcení koupi počtu licencí pro vstup do nového informačního systému. Bude 

nastaven časovač, například na půl hodiny, kdy po této nečinnosti bude uživatel ze 

systému automaticky odhlášen a bude potřeba jeho opětovné přihlášení. 

 

Srovnání s konkurencí 

Firma ČTKH se rozhodla také pro srovnání s konkurencí prostřednictvím finančních 

ukazatelů. Zvolila si srovnání v rámci ukazatelů aktivity a objemu tržeb v letech 2013 až 

2015. Pro zpracování finanční analýzy byly použity Výroční zprávy firmy ČTKH a ke 

srovnání byla zvolena BJS Czech s.r.o., která je členem švédské průmyslové skupiny BJS 

Group AS. Výroční zprávy byly použity z Obchodního rejstříku a Sbírky listin – 

https://or.justice.cz. 

 

Společnost BJS Czech je orientována „pro-zákaznicky“. Snaží se uspokojit požadavky 

svých zákazníků v potřebném čase, za konkurenčně výhodnou cenu a nabízí vysokou 

kvalitu provedení svých výrobků. Společnost se zaměřuje na využití svých interních 

zdrojů pro splnění zákaznických požadavků na vstupní materiály, polotovary či hotové 

výrobky. 

Společnost BJS Czech se dále řídí pravidly: 

- „Nepodléhat okolním tlakům, řídit se vlastním systémem.“ 

-  „Přesný plán nikdy nebude fungovat.“ 

- „Čím více věcí budeme dělat mimo systém, tím více chyb v celém systému budeme 

mít.“ [26] 

 

Vývoj tržeb 

Celkové tržby jsou souhrnem tržeb za prodej zboží, služeb a majetku firmy. Z toho 

pramení, že: Celkové tržby = Tržby za prodej zboží + Výkony + Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Patří sem i Tržby z cenných papírů a podílů, ale u 

firmy ČTKH i společnost BJS Czech mají tyto tržby s nulovou hodnotou. 

  

https://or.justice.cz/
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Tabulka 13: Vývoj tržeb ČTKH (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 14: Ukazatelé zadluženosti – Vývoj tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Ukazatelé aktivity 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný rok 

s doporučenými hodnotami v intervalu 1,6 až 3,0. Z výsledků je zřejmé, že firma ČTKH 

neefektivně využívala majetek pouze v prvním sledovaném roce, kdy ho měla nadbytek, 

čímž ji vznikaly vyšší náklady. Společnost BJS Czech má ve všech sledovaných letech 

hodnotu vyšší než 3. Je tudíž velmi pravděpodobné, že se společnost bude muset vzdát 

některé z výhodných budoucích zakázek, z důvodu že má nadbytek majetku. 

Firma ČTKH i společnost BJS Czech splňují u stálých aktiv podmínku, že tento ukazatel 

má být vyšší než obrat celkových aktiv. Proto lze oběma doporučit nové investice, neboť 

efektivně využívají především dlouhodobý hmotný majetek. 

Mezi investice pro firmu ČTKH lze zařadit nákup čtecích bran, jak bylo zmíněno výše 

nebo výstavba v podobě rozšíření výrobních hal a skladovacích prostor.  

 

Tabulka 15: Ukazatelé aktivity – celkové zhodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Vývoj tržeb (v celých tis. Kč) 2013 2014 2015

Tržby z prodeje zboží 39 677 16 896 3 094

Výkony 1 059 993 1 575 172 1 848 505

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu
37 010 54 315 50 250

Tržby celkem 1 136 680 1 646 383 1 901 849

Vývoj tržeb (v celých tis. Kč) 2013 2014 2015

Tržby z prodeje zboží 2 352 3 754 64 079

Výkony 1 201 386 1 261 730 1 173 806

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu
2 268 2 375 7 459

Tržby celkem 1 206 006 1 267 859 1 245 344

2013 2014 2015

ČTKH 1,30 2,16 2,56

BJS Czech 3,66 3,93 3,59

ČTKH 2,66 7,08 11,07

BJS Czech 14,48 17,99 21,72

Srovnání – aktivita

Obrat celkových aktiv

Obrat stálých aktiv
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Ukazatel doby obratu zásob uvádí, jak dlouho jsou zásoby drženy na skladě. Z obou firem 

je na tom lépe společnost BJS Czech, která si drží zásoby na skladě do 1 měsíce. Firma 

ČTKH drží zásoby na skladě déle než 40 dní, pak jsou spotřebovány nebo prodány. Firmě 

je doporučeno, aby zásoby využívala intenzivněji a udržovala si na skladě pouze 

minimální skladovou zásobu. 

Ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků byly vypočítány na základě 

Pohledávek či Závazků z obchodních vztahů. Výsledky ukazují ve všech letech kratší 

dobu obratu závazků, než je doba obratu pohledávek. Z toho vyplývá, že firma ČTKH i 

společnost BJS Czech zaplatí své závazky dříve, než dostanou peníze od svých 

odběratelů.  

Nejlépe je na tom s placením závazků firma ČTKH, které trvá v průměru 18 dní, než 

zaplatí své závazky. Společnosti BJS Czech trvá platba v průměru 21,7 dní. 

 

Tabulka 16: Ukazatelé aktivity (doba obratu) – celkové zhodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Budoucí strategie 

Cílem firmy ČTKH je dokončit implementaci nového ERP systému, od něhož si firma 

slibuje podpoření optimalizací vnitrofiremních procesů. Mezi další cíle můžeme 

například zařadit dosažení tržeb ve výši 2,8 miliard Kč do roku 2019, trvalé zlepšování 

produktivity práce, přidané hodnoty a podpory rozvoje vzdělávání zaměstnanců, trvale 

plnění kvalitativní požadavků zákazníků, snižování energetické náročnosti výroby s cílem 

zajištění trvale udržitelného rozvoje firmy. 

Společnost BJS Czech staví svou obchodní strategii hlavně na zajištění dodavatelských 

osvědčení a nákupem potřebných moderních výrobních technologií. Další strategií, 

kterou společnost plánuje, je růst obratu až na hranici 70 milionů eur do roku 2018, a to 

společně se s firmou BJS Components. Znamená to navyšování výrobních kapacit a 

vyhledání nových potencionálních odběratelů [27]. 

2013 2014 2015

ČTKH 75,86 48,87 46,59

BJS Czech 18,43 24,89 27,90

ČTKH 36,24 32,24 27,04

BJS Czech 33,94 24,71 36,95

ČTKH 18,81 21,90 13,30

BJS Czech 24,90 21,85 18,44
Doba obratů závazků [dny]

Srovnání – aktivita (doba obratu)

Doba obratů zásob [dny]

Doba obratů pohledávek [dny]
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Tato kapitola bude zaměřena, jak na vyčíslení nákladů na současný informační systém, 

tak bude zobrazovat odhadované investice do nového informačního systému. Níže 

uvedené hodnoty budou zaokrouhlené na celé statisíce Kč. 

 

Firma ČTKH vyčíslila své celkové nutné náklady na současný informační systém 

ORFERT za období od roku 2000 do roku 2016. Celkové náklady za toto období činily 

9 700 000 Kč. Tuto nákladovou hodnotu lze rozdělit, viz níže uvedená tabulka, do třech 

základních položek. 

 

Tabulka 17: Náklady současného informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Firma věří, že ji nový systém poskytne hlavně přesnější data odpovídající realitě a snížení 

počtu Excelových tabulek pro práci mimo systém. Nový informační systém by měl 

firmě ušetřit náklady na jeho pořízení. Před třemi lety firma zainvestovala do koupě 

nových serverů, na kterých bude moci využívat nový informační systém. Proto tato 

investice nebude vyčíslena.  

 

Firma odhaduje celkové náklady na pořízení nového informačního systému v hodnotě 

necelých osmi milionů korun. Tato částka by měla vyjadřovat náklady na celkovou 

implementaci, licence pro uživatele, školení uživatelů a jednotlivé upgrade v systému pro 

zvýšení produktivity pracovníků. 

 

Tabulka 18: Náklady na nový informační systém (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Popis nákladů Hodnoty

Servis, Hardware, Software 8 975 000 Kč

Školení 650 000 Kč

Licence uživatelů 75 000 Kč

Celkové náklady (rok 2000-2016) 9 700 000 Kč

Popis nákladů Hodnoty

Implementace 3 400 000 Kč

Školení 400 000 Kč

Licence uživatelů 2 900 000 Kč

Upgrade 1 200 000 Kč

Odhadované celkové náklady 7 900 000 Kč
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Firma si také od nového informačního systému slibuje přínosy v podobě zrychlení 

procesů pro některé uživatele a standardizaci jednotlivých procesů. Pod pojmem 

standardizace procesů je myšleno zastupitelnost uživatelů a delegování pravomocí. Tito 

uživatelé budou pracovat na stejném úseku, budou mít v systému stejná oprávnění do 

jednotlivých modulů tak, aby je mohli stejně upravovat. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, firma doufá ve snížení počtu Excelových tabulek pro práci 

mimo systém. Nový informační systém by mohl obsahovat modul pro Plánování, čímž 

by se tohoto snížení docílilo.  

Jednou z Excelových tabulek je také evidence odpadu na jednotlivých strojních linkách. 

Tato evidence by se mohla vést v novém ERP systému. Výsledná sestava ze systému by 

mohla snížit rychlost získání dat pro statistiku jednotlivých linek až o 5 hodin za čtvrtletí. 

 

Současný informační systém neumí pořizovat došlé faktury. Přenesení do účetnictví a 

párování nákupních faktur s příjmy provádí finanční účetní. Toto párování by mělo 

probíhat v novém systému automaticky, kdy se odhaduje úspora až 20 hodin měsíčně. 

V současnosti pracuje oddělení personalistiky se třemi systémy. Od nového informačního 

systému si firma slibuje napojení na docházkový systém, a tím snížení na dva systémy 

pro docházku. Nový ERP systém by měl obsahovat modul pro evidenci zaměstnanců a 

jejich výkony, čímž se ušetří náklady na provoz, stejně jako pracnost získání a úprava 

těchto dat. Odhaduje se ušetření až 15 hodin měsíčně pro mzdovou účetní. 

 

Součástí nového informačního systému mohou být sestavy, které budou využívat jak 

pracovníci jednotlivých úseků, tak vedoucí managementu. Výsledky, například prodeje 

sortimentu za určité období, na které musí obchodníci v současném systému čekat až 10 

minut, mohou být v novém systému hotovy již během 5 minut. 

 

Tabulka 19: Přínosy nového informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přínosy pro Úspora

Plánovače 5 hod. čtvrtletně

Finanční účetní 20 hod. měsíčně

Mzdovou účetní 15 hod. měsíčně

Obchodníky 5 min. denně
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ZÁVĚR 

Cílem předkládané práce bylo zhodnocení a návrhy na zlepšení současného informačního 

systému firmy, která si nepřála zveřejnit své jméno, a to prostřednictvím anonymních 

dotazníků. Z výsledků těchto dotazníků lze říci, že posuzovaná firma dosahuje dobrých 

výsledků. 

 

Z výsledků analýzy pomocí metody HOS vyplývá, že pro firmu je současný informační 

systém efektivní a vyvážený. Systém dosáhl stejného počtu bodů v každé jeho klíčové 

oblasti, čemuž odpovídá „spíše dobrá úroveň“. Této úrovně dosáhla informační 

bezpečnost, celkový stav systému firmy a také jednotlivé zkoumané oblastí mezí které 

patří Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Zákazníci, Dodavatelé a 

Management firmy. 

 

Z výsledků analýzy pro posouzení informačního systému a jeho slabých míst vyplývá, že 

dobré výsledky firmy jsou ovlivňovány situacemi, kterým by měla firma přikládat větší 

pozornost. Jedná se například o předávání informací nadřízených pracovníků svým 

podřízeným. Jde především o cíle a strategii firmy, podílení se jednotlivých zaměstnanců 

na dosažených výsledcích firmy. Dále pak o zadávání dat do systému, která ne vždy 

odpovídají skutečnosti. Připojování soukromých přenosných zařízení do sítě a možnost 

útoku na data, která jsou uložena na serveru nebo v zařízení uživatele; připojení externích 

paměťových zařízení, z důvodu kopírování a odnášení firemních dat mimo firmu. Sdělení 

hesel spolupracovníkům nebo zapsání hesla někde poblíž počítače nebo notebooku by 

rovněž mělo být v maximální míře eliminováno. 

 

Zhodnocení a následná doporučení vychází z výsledků jednotlivých dotazníků. Návrhy 

pro výběr nového informačního systému, požadavky na něj a uvědomění si možných 

rizik, která jsou spojena s novým informačním systémem, se opírají o výše zmíněné 

dotazníky. Jsou také doplněny o mé vlastní názory a zkušeností, jelikož jsem 

dlouhodobým zaměstnancem této firmy. 

Posuzovaná firma se z obchodního hlediska řadí mezi konkurenceschopné firmy a 

společnosti, jak u nás, tak i celoevropském měřítku, proto je doporučeno firmě pokračovat 

ve stávající situaci. 
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