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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení informačního systému 

v rodině výrobně-obchodních firem ELMO. 
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Informační systém, IS, analýza informačního systému, návrhy na zlepšení informačního 

systému 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the analysis of and proposals to improve the 

information system in the family of business-manufacturing firms ELMO. 

Keywords 

Information system, IS, information system analysis, proposal to improve information 

system 
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1. Úvod 

Předmětem této práce je analýza a návrhy na zlepšení současného informačního 

systému v rodině firem ELMO, spol. s r.o., ELMO obchod Zlín, spol. s r. o. a ELMO 

solid, spol. s r. o. (dále jen ELMO). 
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2. Vymezení problémů a cíle práce 

Cílem této práce bude komplexní analýza současného informačního systému v rodině 

firem ELMO, spol. s r.o., ELMO obchod Zlín, spol. s r. o. a ELMO solid, spol. s r. o. a 

na základě získaných poznatků navržení možných zlepšení. 

V analytické části nejdříve firmy představím a uvedu základní charakteristiky. Bude 

následovat obecné zhodnocení s pomocí metod SWOT analýzy a Porterova modelu 

konkurenčních sil. V další části zhodnotím informační systém firmy jako celek, použiji 

k tomu metodu HOS. Nakonec se zaměřím na podrobnou analýzu nalezených problémů 

a nedostatků. 

V části zabývající se vlastními návrhy řešení uvedu možné způsoby řešení nalezených 

problémů a nedostatků. Z těchto možností vyberu tu nejvhodnější, kterou podrobně 

zpracuji a doplním ekonomickým zhodnocením. 



 

~ 12 ~ 

3. Teoretická východiska práce 

3.1. Analytické metody 

3.1.1. SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 

hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, 

projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. SWOT analýza byla 

vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. V šedesátých letech vedl 

výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických 

společností. 

 

Obrázek 1 – SWOT analýza 

3.1.2. Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a 

výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. Model rivality na 

trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, 
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která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na 

působení pěti základních sil. Viz. obrázek 2: 

 

Obrázek 2 – Porterův model 

3.1.3. HOS analýza 

Jedná se o metodu manažerského hodnocení informačních systémů nazvanou HOS, 

která velmi jednoduchým způsobem klasifikuje informační systém i organizaci pomocí 

trojice čísel a znaménka. Jak je všeobecně známo, přesné, exaktní hodnocení úrovně 

informačního systému organizace je velice obtížné, na druhé straně manažeři firmy 

potřebují umět odhadnout, zda jejich informační systém je dostačující nebo potřebuje 

zlepšení a pokud ano, v jaké oblasti. 

 Metoda HOS vychází z hodnocení tří komponent informačního systému – 

Hardware (techniky), Orgware (souboru pravidel a činností dotýkajících se provozu 

informačního systému) a Software (programového vybavení). Do grafu, který je 

rozdělen na tři pásma – vysoká úroveň, průměrná úroveň a nízká úroveň, vyneseme 

odhadnutou úroveň jednotlivých složek informačního systému v pořadí hardware, 

software a orgware. 
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Takto odhadnuté úrovni složek přiřadíme čísla od 1 do 3, kde 3 odpovídá vysoké 

úrovni. Dále si rozdělme organizace na tři základní skupiny:    

- 
Organizace, pro kterou informační systém není příliš důležitý, nepřináší ani 

zvýšení. Produkce, ani zisku, ani výraznou úsporu pracnosti  

    Organizace běžného typu 

+ 
Organizace, pro kterou je informační systém velmi důležitý, přímo se podílí na 

tvorbě zisku, bez něj je činnost organizace ohrožena 

Tabulka 1 – HOS, význam IS 

     Celkové hodnocení informačního systému zahrnuje na čtvrté pozici znaménko 

typu organizace. Příkladem organizace typu (-) bude malý živnostník, malé opravny a 

obchody, malé výrobní firmy atp. Organizace () jsou spíše střední firmy výrobní i 

nevýrobní, školy, některé státní instituce, organizace značené (+) jsou banky, 

pojišťovny, počítačové firmy, velké firmy. 

3.2. Oblast informačních technologií 

3.2.1. Aplikace informatiky 

Aplikace informatiky – řešení vybraných procesů a funkcí v řízení ekonomického 

subjektu pomocí informačních a komunikačních technologií, např. aplikace pro řízení 

obchodu, řízení výroby, řízení vztahů k zákazníkům, řízení personálních zdrojů atd. 

Jejich komplex, realizovaný v rámci ekonomického subjektu, budeme označovat 

termínem informační systém (IS – Information System). Každá aplikace je tak vždy 

kombinací lidí, předmětů (dat, funkcí, procesů,…) a technologií. 

Informa ční a komunikační technologie – představují systém technických a 

programových prostředků využívaných pro práci s informacemi. Budeme je označovat 

zkratkou ICT (information and Communication Technologies). 
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3.2.2. Funkcionalita podnikové informatiky 

 

Obrázek 3 – Funkcionalita podnikové informatiky 

Na uvedeném schématu jsou jednotlivé funkce podnikové informatiky, které stručně 

okomentujeme v následujícím přehledu: 

• Transakční funkce: 

o evidence zpracování základních prodejních dokumentů, zpracování 

požadavků na výrobu, příprava a zpracování faktur, zpracování celních a 

dalších dokladů, vytvoření expedičního příkazu a zajištění expedice 

zboží 

• Analytické a plánovací funkce: 

o zpracování prodejních prognóza plánů, analýzy prodejů dle zákazníků, 

analýzy plateb zákazníků komparativní analýzy, sledování vývoje 

prodejů firmy v čase 

• Speciální a provozní funkce: 

o správa číselníků, zpracování obchodních ceníků, výpočty a kontroly 

inkasních kalendářů 
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3.2.3. Osobní informatika 

Softwarové prostředky osobní informatiky rozdělíme do několika skupin: 

• Základní kancelářské prostředky – zajišťují zpracování běžných dokumentů 

při individuální práci nebo v administrativě. Patří sem prostředky pro: 

o zpracování textů (Word, WordPerfect,…), zpracování tabulek (Excel, 

Quattro Pro,…), zpracování schémat a prezentací (PowerPoint, Visio, 

Corel,…), zpracování osobních databází (Access, FoxPro, Paradox, 

dBase,…), zpracování www stránek (FrontPage,…) 

• Komunikační prostředky – představují zejména elektronickou komunikaci 

mezi jednotlivci nebo komunikaci s dostupnými informačními zdroji, patří sem 

prostředky pro: 

o elektronickou poštu (Outlook, Lotus Notes,…), prohlížení webových 

zdrojů (Internet Explorer, Netscape,…) 

• Organizační prostředky pro plánování a organizování vlastní práce, 

případně rozsáhlejších kooperací, např. prostředky pro plánování a řízení 

projektů. Ty jsou obvykle zahrnovány do software pro skupinovou spolupráci, 

ale i na osobní úrovni se mohou efektivně využívat (MS Project, On Target,…). 

• Prostředky pro práci s grafikou, obrazy, fotografiemi, které zahrnují: 

o zpracování grafiky, ilustrací, obrazů (Corel,…) 

 

3.2.4. ERP 

Zkratka ERP vyjadřuje v překladu plánování podnikových zdrojů. Hlavní myšlenkou 

těchto aplikací je především sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku, 

což se zdůrazňuje slovem Enterprise. Proto se také někdy ERP aplikace označují 

termínem celopodnikové, který vyjadřuje snahu jejich tvůrců integrovat jednotlivé 

programy uspokojující informační potřeby jednotlivých oddělení nebo pracovníkův 

podniku do jedné aplikace sdílející společnou datovou základnu. 
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ERP umožňuje uživatelům: 

• vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze — zboží, dodavatelů, 

zákazníků, pracovníků, majetku, účtů apod., 

• realizovat procesy operačního charakteru, tj. zpracování obchodních 

případů — nákupu materiálů, prodeje zboží,… a s tím souvisejících obchodních 

dokumentů (objednávek, kontraktů, faktur, celních deklarací,…), 

• vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy 

(přehledy zákazníků, zboží, prodejů, stavů zásob na skladě apod.). 

3.2.5. Strategie zpracování aplikace 

Z hlediska strategie zpracování aplikace lze identifikovat tří základní přístupy: 

•••• Centralizované zpracování – kde se veškeré zpracování provádí na jednom místě 

či zařízení. To umožňuje zajistit vysokou míru kontroly vlastního zpracování, ale 

na druhé straně je významně ovlivněno výkonem a kapacitou centrálního 

zařízení. Příkladem může být zpracování finančních transakcí bankovních institucí, 

neboť je tu nutné zajistit vysokou míru bezpečnosti. 

•••• Decentralizované zpracování – probíhá v různých geografických lokalitách, 

přičemž zařízení, která zpracování provádějí, nejsou vzájemně propojena. 

Příkladem je proces vydávání digitálního certifikátu osobě. 

Řízení komunikace 

Z hlediska řízení komunikace mezi programy u distribuovaného přístupu se rozlišují 

modely, v nichž je při zpracování jednotlivým komponentám přiřazena různá role. 

•••• V modelu klient/server (viz obrázek 5 a) existuje vyhrazený program – klient 

(např. prohlížeč WWW stránek), který inicializuje komunikaci s jiným 

vyhrazeným programem – serverem (např. WWW server). Server přijímá 

požadavky klientského programu, zodpovídá za jejich zpracování a za zaslání 

jeho výsledků klientovi. Klient zde nekontroluje server, ale pouze očekává 

výsledky zpracování. Příkladem je služba elektronické pošty, kde existuje 

program klienta, který vyžaduje od poštovního serveru doručení nových zpráv. 
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•••• Specifickým případem modelu klient/server je model master/slave (viz 

obrázek 5 c), kde jeden z programů vystupuje jako pán (master) a ostatní 

programy jako otrok (slave). Program označený jako master plně kontroluje a 

řídí činnost programů označených jako slave. Příkladem je řídící program 

výrobní linky, který ovládá a plně kontroluje fungování jejích jednotlivých 

komponent. 

•••• V modelu peer-to-peer (viz obrázek 5 b) vystupují programy rovnocenně. 

Každý z nich (nebo jejich část) má schopnost inicializovat komunikaci s 

jiným programem. V některých případech je tento model implementován tak, 

že každý program má schopnosti jak programu klienta, tak i serveru. Příkladem 

jsou aplikace pro telefonování prostřednictvím internetu, u kterých není potřeba 

prostředník (telekomunikační operátor) a aplikace může iniciovat hovor nebo 

být iniciována jinou aplikací k přijetí hovoru. 

 

Obrázek 4 – Řízení komunikace 

3.2.6. Rozmístění oblastí 

Z hlediska rozmístění oblastí aplikace (programu) mohou být všechny oblasti 

zpracovávány na jednom počítači nebo na více počítačích. Při zpracování více počítači 

ve strategii distribuovaného zpracování se aplikace dělí na více programů, rozmístěných 

a zpracovávaných na různých počítačích. Podle rozmístění programů na počítače se 

rozlišuje několik architektur. 

V architektuře klient/server existuje jeden program označený jako klient a druhý 

program označený jako server, někdy označovaný jako démon (daemon). Předpokládá 
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se, že server je trvale spuštěný program, očekávající příchod požadavků klientů. Klient 

tedy inicializuje vysílání požadavků na server a následně zajišťuje zobrazení výsledků 

zpracování. 

V současné době se ustálily dva základní modely rozmístění logických oblastí 

programu — „tlustý" klienta „tenký" klient. V případě „tlustého" klienta je prezentační 

a aplikační oblast zpracována klientem a datová oblast je zpracována serverem. 

Příkladem je program tabulkového kalkulátoru, který načítá data ze společné 

databáze nebo klient elektronické pošty — Lotus Notes, MS Outlook. V případě 

„tenkého" klienta je prezentační oblast zpracována klientem a aplikační a datová oblast 

je zpracována serverem. Příkladem může být klient služby World Wide Web — 

prohlížeč (Internet Explorer, Opera, FireFox apod.). 

Architektura "file server" předpokládá, že všechny oblasti programu jsou 

umístěny na jednom počítači, ale vlastní data jsou umístěna jinde. U této architektury 

data „dodává" specializovaný program, tzv. souborový server (file server). Při 

požadavku datové oblasti programu na nějaká data zasílá souborový server kompletní 

soubor obsahující i požadovaná data, přičemž vyhledání skutečně požadovaných dat 

v souboru musí zajistit datová oblast programu až po získání kompletního souboru 

dat. 

Architektura „terminál — host" předpokládá, že všechny oblasti budou umístěny a 

zpracovány na jednom počítači, přičemž uživatel zadává své požadavky a 

zobrazuje si výsledky prostřednictvím „hloupého" terminálu. „Hloupost" 

terminálu je dána tím, že jeho úkolem je pouze zprostředkovat vstup či výstup jinému 

počítači (host) a ne provádět zpracování programu. Terminálem označujeme zařízení, 

které typicky nedisponuje procesorem, vnitřní a vnější pamětí. Samozřejmě je možné 

tuto architekturu provozovat i na zařízení, které tyto součásti mají např. na PC. V 

takovém případě emulujeme vhodnými programovými prostředky, např. službou 

Telnet, funkci terminálu. 

3.2.7. Server 

Programy označované jako servery zajišťují jiným programů zpracování jejich 

specializovaných požadavků. 
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U serverů se předpokládá, že jsou spuštěny po startu operačního systému a jsou 

trvale dostupné klientům. Přístup k serverům mají klienti, tedy specializované 

programy, a to prostřednictvím aplikačního programového rozhraní. 

Protože aplikace IS zpravidla požadují provádění operací s daty, které přesahují 

možnosti souborových serverů, byly vyvinuty servery orientované na zpracování dat v 

databázích – databázové servery (Database Server). 

V závislosti na modelu databáze se využívají různé typy databázových serverů s 

různou nabízenou funkcionalitou. Mezi zástupce lze zařadit Oracle, MS SQL Server, 

IBM DB2, ale např. i MySQL či PostgreSQL apod. 

K základním funkcím databázových serverů patří: 

• správa metadat o uložených informacích (jména tabulek, sloupců, typy dat,…), 

• možnost přístupu k datům databáze z libovolných aplikací, 

• podpora souběžného přístupu (konkurenčního) klientů ke společné databázi, 

• podpora různých strategií vyhledávání dat v databázi, 

• centralizovaná správa a ochrana přístupu k databázi. 

3.2.8. Počítačová síť 

Princip sítí předpokládá, že existují nějaké uzly, které plní specifikovanou roli, a 

spojnice (přenosové cesty) mezi jednotlivými uzly. Uzly sítí se starají (v závislosti na 

své aktuální roli v síti) o vysílání požadavku, příjem požadavku, vysílání odpovědi, 

příjem odpovědi, anebo, v případě že vzájemně komunikující prvky jsou v různých 

sítích. Zajišťují přenos mezi sítěmi navzájem. Spojnice neboli přenosové cesty zajišťují 

skutečný přenos mezi uzly. 

Uspořádání propojených počítačů vytváří počítačovou sít'. Uzly sítě tvoří buďto 

počítače nebo speciální zařízení, která představují aktivní prvky sít ě. Spojnice 

sítě, resp. přenosové cesty, jsou tvořeny kabely nebo bezdrátovými technologiemi. 

Místní počítačová síť (LAN) je základním prostředkem propojení prvků sítě na 

podnikové úrovni. Prvky LAN se zpravidla uspořádávají na principu tzv. 

strukturované kabeláže, což je komplexní řešení nízkonapěťových rozvodů v budově, 

tj. rozvodů telekomunikačních a počítačových sítí. V místnostech budovy jsou zásuvky, 
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do kterých se připojují technické prostředky. Vlastní konektor připojení je 

standardizován, využívá se standardu RJ-45, pro připojení telefonu je to konektor RJ-

11. Rozvody ze zásuvek pak vedou do uzavřené skříně (Rack Mount), která obsahuje 

propojovací panel a tzv. aktivní prvky sítě, případně i telefonní ústřednu. Za aktivní 

prvky sítě považujeme specifická zařízení, která hrají roli opakovačů a přepínačů (Hub 

a Switch). Obrázek 6 ukazuje propojení částí sítě s různou technologií i rychlostí do 

LAN. 

 

Obrázek 5 – Počítačová síť 

3.2.9. Přístupová síť 

V případě, kdy prvek není možné připojit přímo k počítačové síti, je nutné využít 

prostředků jiných dostupných sítí. Typicky se jedná o sítě telekomunikační, sítě 

kabelových televizí apod., které hrají roli přístupových sítí.  

 

Obrázek 6 – Přístupová síť 

ADSL modemy umožňují transformovat data tak, aby je bylo možno přenést ze 

vzdáleného počítače do počítačové sítě prostřednictvím telekomunikační sítě a naopak 
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za předpokladu, že telekomunikační sítě nabízejí služby DSL (Digital Subscriber Line, 

digitální účastnické linky). DSL je technologie, která umožňuje po jedné lince přenášet 

současně jak data, tak i hlas. V rámci DSL jsou poskytovány služby v různé kvalitě a 

jedním z modelů je ADSL (Asymetric DSL), u kterého se předpokládá jiná rychlost 

přenosu směrem do počítačové sítě (upstream, uplink) a jiná rychlost z počítačové sítě 

(downstream, downlink). Teoretická maximální přenosová rychlost je u ADSL až 8 

Mbit/s na downstreamu, respektive 800 kbit/s na upstreamu. ADSL modemy se k 

počítači připojují prostřednictvím sériového portu, USB portu nebo v sobě obsahují 

směrovač a umožňují připojení lokálních PC prostřednictvím technologie Ethernet nebo 

WI-FI. 

3.2.10. VPN 

Představme si, že existuje sít', ve které jsou provozovány určité aplikace, a přitom 

požadujeme, aby komunikace mezi aplikacemi a klientskými programy byla důvěrná. Z 

důvodu snadnější správy chceme využít centralizovaný model zajištění důvěrné 

komunikace, tzn., aby nemusely jednotlivé aplikace a klienti zajišťovat šifrování 

samostatně a odděleně, ale aby se o zajištění těchto vlastností staral vyhrazený prvek. 

V takových případech využíváme technologie označené jako virtuální privátní sítě 

(VPN, Virtual Private Network). Obrázek 8 zobrazuje použití VPN. 

 

Obrázek 7 - VPN 
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4. Analýza problému a současné situace 

4.1. Představení rodiny firem 

Nejstarší z rodiny společností, ELMO, spol. s r.o., byla založena již v roce 1991 

Rudolfem Sivíkem a Janem Lukáčem ve Zlíně. Zpočátku se zabývala pouze 

velkoobchodem elektro, v následujících letech přibyla výroba rozvaděčů a navazující 

elektromontáže. Sídlo a centrála společnosti zůstává od založení ve Zlíně, stejně tak 

výroba rozvaděčů a elektromontáže. Naopak velkoobchod se rozšířil o dvě pobočky 

s vlastními skladovacími prostorami, nejdříve v Napajedlech (ELMO obchod Zlín, spol. 

s r. o.) a později v Brně (ELMO solid, spol. s r. o.).  

Rodina firem ELMO, spol. s r.o., ELMO obchod Zlín, spol. s r. o. a ELMO solid, spol. s 

r. o. (dále jen „ELMO“) se zabývá třemi hlavními obory podnikání: 

• Velkoobchod elektroinstalačního materiálu 

Společnost pokrývá celý sortiment všech významných výrobců elektromateriálu. 

Běžné výrobky jsou udržovány na skladě v dostatečném množství (hodnota 

skladových zásob cca 30 mil. Kč). 

Obchodní obrat velkoobchodu za roky 2001 až 2005:  

Rok 
Celkový obrat 

velkoobchodu 

2001 155 mil. Kč 

2002 250 mil. Kč 

2003 303 mil. Kč 

2004 359 mil. Kč 

2005 382 mil. Kč 

Tabulka 2 – Přehled obratu 

 



 

~ 24 ~ 

• Elektromontáže 

Společnost poskytuje komplexní služby v oboru elektromontáže silnoproudých 

rozvodů NN, VN, výstavba liniových sítí: podzemní kabelové přípojky a rozvody 

NN, VN  a veřejných osvětlení, dále veškeré slaboproudé rozvody (EPS, EZS, 

datové rozvody, STA, atd.). V současné době se firma řídí systémem řízení 

jakosti po „Prověření požadavku k vydání oprávnění pro dodavatelskou činnost 

na elektrickém zařízení“ vydaném INSTITUTEM TECHNICKÉ INSPEKCE 

PRAHA, ev. č. 9577/9/00/EZ-M,O,R-E1/E2B.   

• Výroba elektrických rozvaděčů 

Společnost vyrábí elektrické rozvaděče zejména pro kusovou výrobu s cílem 

vyhovět individuálním požadavkům odběratele. Převážná část rozvaděčů je 

vyráběna pro vývoz do států EU. 

Firma disponuje vlastní výrobní dílnou se zkušenými pracovníky. Dle požadavků 

zákazníka je možno provést návrh rozvaděče s vyhotovením dokumentace v 

programu AutoCAD. Současně firma zajišťuje projekční a realizační činnost pro 

elektrické části strojních zařízení a výrobních linek. Samostatný projektant se 

zabývá bezpečností strojních zařízení, návrhem a oživováním elektrických 

střídavých pohonů a programováním PLC. Firma také zajišťuje revizní činnost 

na výše uvedené rozvaděče a projekty s realizací. Všechny rozvaděče jsou 

dodávány s atesty dle platných norem. 

Pro zkvalitnění a zlepšení služeb byla firma v roce 2001 certifikována na systém jakosti 

ISO 9002 : 1994 TÜV CERT a v roce 2003 recertifikovánana systém jakosti ISO 9001 : 

2000 TÜV CERT registrační číslo 12 100 15139 s vývojem produktu. Tato certifikace 

měla platnost do 31.10 2006. V říjnu 2006 byla úspěšně provedena recertifikace s 

platností do 22. 11. 2009. 
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4.2. Organizační struktura 
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Rudolf Sivík 
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ELMO, spol. s r.o. 
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Zbyněk Samsonek 
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Obrázek 9 – Struktura ELMO solid, s.r.o. 

Obrázek 10 – Struktura ELMO obchod Zlín, s.r.o. 

Obrázek 8 – Struktura firem rodiny ELMO  
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Obrázek 11 – Struktura ELMO, s.r.o.
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4.3. SWOT analýza 

• Silné stránky 

o Oba jednatelé společnosti jsou silné osobnosti 

o Schopní zaměstnanci ve vedoucích funkcích 

o Jednatelé si důsledně hlídají toky financí 

o Dlouholeté zkušenosti s daným trhem 

o Velmi dobrá schopnost získat velké zakázky 

o Firma nabízí zaměstnancům mimopracovní vyžití 

• Slabé stránky 

o Důsledkem rychlého rozvoje nedostatečné skladovací prostory 

o Nezkušenost nových zaměstnanců elektromontáží 

o Častá obměna pracovníků skladu 

• Příležitosti 

o Vstup do nové oblast podnikání – inženýringu 

o Rozšíření sortimentu o spojovací materiál a železné výrobky 

o Rozšíření výroby rozvaděčů 

• Hrozby 

o Neustálý boj se stále silnější konkurencí 

o Špatná platební morálka odběratelů 

o Nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu 
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4.4. Porterův model konkurenčních sil 

• Konkurenti a charakter jejich soupeření 

Konkurenti soupeří zejména cenou, někteří jsou schopni nabídnout 

srovnatelné zboží za nákupní ceny. Počet konkurenčních firem se za 

posledních několik let zněkolikanásobil. 

• Noví účastníci trhu, potenciální účastníci a hrozba vstupu nových 

účastníků 

Noví účastníci pocházejí zejména z velkých firem, které rozšiřují sítě 

poboček. V současné době také dříve specializované firmy rozšiřují 

sortiment i na elektroinstalační materiál. 

• Odběratelé a jejich vliv 

Většinu obratu tvoří několik velkých odběratelů, kterým se nabídka a služby 

přizpůsobuje. Mezi významné odběratele patří Algeco (obytné kontejnery), 

Slovácké strojírny Uherský Brod, Aral (benzinové pumpy). 

• Dodavatelé a jejich vliv 

Dodavatele tvoří všechny významné firmy v oboru elektro na českém trhu, 

zejména jde o české pobočky velkých světových výrobců jako je Schneider 

Electric, Siemens, Moeller a podobně. Firma nabízí také sortiment českých 

výrobců, například OEZ Letohrad. 

• Náhradní výrobky nebo služby 

V dané oblasti existuje více firem, které nabízí ekvivalentní výrobky. Každý 

velký světový výrobce nabízí kompletní sortiment výrobků tak, aby bylo 

možné realizovat celou zakázku jen s pomocí tohoto výrobce. Platí přitom, 

že výrobky všech těchto velkých firem jsou cenově i kvalitativně 

srovnatelné. Firma ELMO zahrnuje ve své nabídce všechny velké výrobce a 

je pouze na odběrateli, pro kterého z nich se rozhodne. 
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4.5. HOS analýza 

Pomocí této metody pro manažerské hodnocení informačních systémů bude nyní 

provedeno zhodnocení informačního systému ve firmách ELMO. Metoda zahrnuje čtyři 

hodnotící kritéria. Jsou to: hardware, software, orgware a význam IS pro firmu. Každé 

kritérium nabývá tří možných hodnot. V následujícím grafu je zobrazeno hodnocení 

prvních tří kritérií. 

0

1

2

3

Hardware Software Orgware

 

Obrázek 12 – HOS analýza 

Hardware analyzované společnosti hodnotím číslem 1, důvodem pro takto nízké 

hodnocení je již poměrně zastaralý centrální server, který je brzdou celého systému. 

Software hodnotím číslem 2, protože ten současný pracuje ve firmě již poměrně 

dlouhou dobu (5 let), a není zcela bez chyb. Orgware hodnotím číslem 2, současný 

soubor pravidel již pomalu zastarává, stále však dokáže dobře plnit svou úlohu. 

Z hlediska kritéria pro význam informačního systému pro firmu hodnotím tuto 

jednoznačně znaménkem +. Informační systém je pro tuto firmu nutnou podmínkou 

jejího fungování, bez jeho podpory by byl chod firmy prakticky nemožný. 

Výsledné hodnocení pomocí metody HOS je 122+. Jedná se tedy o poměrně efektivní a 

vyvážený informační systém. Avšak s ohledem na znaménko +, tedy velká důležitost IS 

pro firmu, je hodnocení tohoto systému poměrně nízké. Z teorie vyplývá, že jeho 

zvýšení bude možné pouze díky finanční investici. 
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4.6. Využití informačních technologií ve firmě 

4.6.1. Úvod 

Firmy skupiny ELMO využívají informační technologie v každodenní praxi. Veškeré 

pracovní úkony jsou řešeny s počítačovou podporou. Nejedná se pouze o správu 

podnikání s využitím ekonomického informačního systému, ale také zpracování 

dokumentů, technických výkresů, cenových nabídek, smluv a podobně. 

Firmy si uvědomují důležitost a význam informačních technologií v podpoře podnikání. 

Z tohoto důvodu kladou velký důraz na kvalitní počítačové vybavení a informační 

systém jako celek.  

V minulosti byly do zavedení a inovací informačního systému investovány poměrně 

velké finanční částky. Cílem bylo zavedení a provozování kvalitního informačního 

systému. Tento systém přispívá ke zkvalitnění a zrychlení výroby, snižování nákladů, 

efektivnosti řízení podniku. Všechny tyto kroky společnost učinila, aby držela krok 

s neustále se rozvíjející konkurencí.  

V současné době prochází firmy ELMO rychlým rozvojem spojeným s nárůstem počtu 

zakázek. To vyvolává potřebu dalšího růstu firem, rozšiřování kapacit a zvyšování 

počtu zaměstnanců. Tento růst je způsoben zejména vývojem v oblasti stavebnictví. 

Firmy ELMO na tento vývoj reagují. Největším vývojem prošla centrála ve Zlíně. 

V minulých několika letech byl postaven nový kancelářský komplex, nové skladovací 

prostory a montážní dílny. Ostatní pobočky reagují taktéž postupným navyšováním 

kapacit. 

Současný informační systém, původně plánovaný přibližně na poloviční zátěž, přestává 

firmám stačit. Největším problémem je zde centrální server, který je vytížen na 

maximum současné kapacity. 
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4.6.2. Schéma informačního systému 

Na obrázku číslo 5 níže je uvedeno základní schéma informačního systému 

využívaného ve firmách ELMO. Systém je založen na architektuře klient-server, kde 

server je poskytovatelem služeb pro klientská PC na jednotlivých pobočkách. 

 

Server je umístěn na centrále ve Zlíně, ve specializované místnosti. Tato místnost je 

klimatizována a přístup sem má jen oprávněný personál. 

Centrála ve Zlíně je se serverem propojena po místní síti LAN. Je využita páteřní síť o 

rychlosti 1 Gbit/s pro připojení přepínačů a klientské počítače jsou připojeny pomocí 

architektury hvězda na tyto přepínače linkami o rychlosti 100 Mbit/s. 

Pobočky v Napajedlech a v Brně jsou propojeny na server prostřednictvím technologie 

VPN (Virtual Private Network) skrze internet. Technologie tohoto zabezpečeného 

připojení je součásti operačního systému Windows, nejsou zde využívány žádné 

speciální hardwarové prostředky. 

Připojení do sítě internet je realizováno na jednotlivých pobočkách takto. Pobočka Zlín 

zároveň se serverem využívají služeb firmy InterNext, s.r.o. Jedná se o symetrickou 

linku (stejná rychlost upload i download) o rychlosti 4 Mbit/s bez omezení objemu 

přenesených dat. Pobočky v Napajedlech a v Brně pak využívají připojení ADSL od 

firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o rychlosti 4Mbit/s download, 256 kbit/s 

upload. 

Centrální server 

Zlín 

Pobočka Zlín 

45 PC 

Pobočka Napajedla 

4 PC 

Pobočka Brno 

3 PC 

Místní síť LAN Internet - VPN Internet - VPN 

Obrázek 13 – Schéma IS 
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4.6.3. Centrální server 

Jako server je využíváno řešení firmy Fujitsu-Siemens Computers Primergy TX300. 

Jedná se o komplexní řešení pro malé a střední podnikání založené na platformě firmy 

Intel. Server je v provedení tower (věž – tvar běžného PC), ale s úpravami pro 

dlouhodobý provoz. Je zajištěno redundantní napájení i chlazení, některé komponenty 

jsou měnitelné za chodu. Hardwarovou konfiguraci shrnuje následující tabulka: 

Procesor 2x Intel XEON, takt 2 GHz 

Operační paměť RAM  2 GB ECC DDR2 400 

Disková paměť HDD 
3x 36 GB Ultra320 SCSI 

RAID 5 

Síťová karta 2x 1 GBit/s Ethernet RJ45 

Tabulka 3 – Současný server 

Jako operační systém je používán Microsoft Small Business Server 2000 Standard 

Edition. Jedná se o řešení založené na serverovém operačním systému Microsoft 

Windows 2000 Server. Navíc pak obsahuje služby pro provozování informačního 

systému pro sítě do 50 klientů. 

Nejvíce využívanou součástí je Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition. Tento 

databázový server je základem informačního systému VOIS. Provádí se zde ukládání a 

operace s daty využívanými v tomto systému. 

Neméně důležitou součástí je Microsoft Exchange Server 2000. Jedná se o řešení pro 

správu podnikové elektronické pošty. Server se stará o příjem a odesílání veškeré 

elektronické pošty ve firmě. Každý zaměstnanec má svůj účet ve tvaru jmeno@elmo.cz. 
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Tento serverový operační systém obsahuje i další součásti, například webový server, 

které ale nejsou aktivně využívány. 

Jak už bylo zmíněno výše, nejvíce využívanou službou je informační systém VOIS. 

Tento systém zajišťuje správu většiny podnikových procesů s výjimkou účetnictví, 

mzdového účetnictví a personalistiky. Tyto funkce jsou zajištěny systémem KVINTA, 

který je využíván zejména z historických důvodů. Tento systém nepodporuje 

architekturu klient-server v reálně použitelné podobě. Běží tedy pouze na serveru a 

pracovníci k němu přistupují pomocí terminálového systému.  

Tento způsob přístupu má řadu nevýhod, kterým se budu věnovat v samostatné části 

dále. 

Server byl součástí dodávky informačního systému VOIS, který firma zavedla v roce 

2003. Byl dodán již s veškerým potřebným softwarovým a hardwarovým vybavením 

potřebným k provozu systému VOIS. V nezměněné podobě běží server až do 

současnosti. Po celou dobu byl jeho provoz spolehlivý, ale nyní jeho výkon přestává 

stačit. 

Významným nedostatkem je nevhodné využití diskové kapacity. Server obsahuje tři 

disky o kapacitě 36 GB zapojené v RAID 5. Výsledná použitelná kapacita je tedy 72 

GB. Avšak tvůrce tohoto systému vyčlenil pro systémový oddíl C: pouze 8 GB 

diskového prostoru. V současnosti se správce serveru potýká s velkými problémy 

souvisejícími s tímto omezením.  

Malá velikost systémového oddílu je problémem, se kterým se správce serveru potýká 

denně. Vzhledem k tomu, že je zde provozován poštovní server, kde je potřeba poměrně 

velké diskové kapacity, je omezena zejména funkčnost emailu. Při zaplnění diskové 

kapacity server není schopen poštu přijímat ani odesílat. Takovou situaci je nutné 

okamžitě řešit smazáním dočasných a jiných nepotřebných souborů. Jedná se ale vždy o 

řešení dočasné. Velké množství nevyžádané pošty (spamu) dokáže server opět rychle 

zahltit. 
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4.6.4. Klientské počítače 

Firmy ELMO využívají celkem 45 klientských počítačů typu desktop (stolních) a 15 

notebooků. Nejstarší počítače byly pořízeny v roce 2003, další byly průběžně 

dokupovány podle aktuálních potřeb. Všechny počítače, kromě notebooků, jsou složeny 

správcem sítě z nakoupených komponent. Hardwarovou konfiguraci shrnuje následující 

tabulka: 

Počet Stáří (let) Typ Konfigurace 

10 5 Desktop 1-2 GHz, 512 MB RAM, 20-120 GB HDD, DVD RW 

35 1 - 3 Desktop 1,6 – 2,2 GHz, 1-2 GB RAM, 320 GB HDD, DVD RW 

15 1 Notebook 1,5 – 2 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD, DVD RW 

Tabulka 4 – Klientské počítače 

V tabulce nejsou uvedeny některé charakteristiky společné pro všechny počítače. 

Protože se jedná o čistě pracovní stanice, neobsahuje žádná samostatnou grafickou 

kartu, vždy je využita základní deska s integrovaným grafickým adaptérem. Každé PC 

dále obsahuje síťovou kartu pro připojení k podnikové síti. 

Až na nejstarších deset se jedná o výkonné stroje, které nejsou brzdou při práci. Těchto 

nejstarších deset počítačů bude v dohledné době nahrazeno novějšími, s podobnou 

konfigurací jako ty zbývající. 

Ke všem stolním počítačům náleží monitor, klávesnice a myš. Veškeré monitory jsou 

typu LCD o úhlopříčkách 15 a 17 palců. K výměně původních CRT monitorů za 

moderní LCD přistoupila firma již před pěti lety, kdy tyto monitory byly stále poměrně 

drahou záležitostí. I přes vyšší cenu mají LCD monitory nesporné výhody jako je menší 

únava zraku, úspora místa a elektrické energie, delší životnost samotného monitoru. 

Klávesnice a myši jsou již dnes považovány za spotřební materiál, a tak firma nakupuje 

obyčejné neznačkové výrobky, které jsou v případě potřeby měněny kus za kus. 

Některé počítače jsou doplněny o UPS (záložní zdroj napájení). Jedná se zejména o ty, 

na kterých jsou prováděny důležité operace a mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození 

kritických dat. 
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Na všech počítačích je jako operační systém využíván produkt firmy Microsoft. Většina 

má nainstalován Microsoft Windows XP ve verzi Professional. Nejnovější počítače a 

notebooky již využívají Windows Vista. Bylo rozhodnuto, že nově nakupované počítače 

už budou vybavovány pouze systémem Windows Vista.  

Na všech počítačích je dále využíván kancelářský balík Microsoft Office ve verzi Basic 

(Word, Excel, Outlook). Na novějších počítačích vybaveným operačním systémem 

Windows Vista je Office v nejnovější verzi 2007, na ostatních ve verzi 2003.  Pro 

ochranu před počítačovými viry je používán program NOD32 firmy ESET. Kromě 

telefonické a emailové komunikace využívají zaměstnanci také program typu instant 

messaging pro posílání krátkých textových zpráv. Konkrétně jde o Windows Live 

Messenger. 

Pro některé úkoly je třeba specializovaný software, který je nainstalován jen na 

počítačích pracovníků, kteří jej aktivně využívají. Sem můžeme zařadit program pro 

počítačem podporovanou konstrukci (CAD – Computer Aided Design). Ve firmě je 

využívám software firmy Autodesk – AutoCAD na pěti pracovních stanicích (3 stolní 

PC a 2 notebooky). 

Někteří zaměstnanci využívají jiné specializované typy software. V tomto případě se 

jedná zejména o katalogy, ceníky a další programy poskytnuté dodavateli.  
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4.7. Podnikový informační systém 

Informační systém používaný v rodině firem ELMO je složen ze dvou řešení od 

různých firem, přičemž každé řešení je využíváno pro jiné účely. Jedná se o systém 

KVINTA společnosti KVINTA, s.r.o. a systém VOIS společnosti CGC Consulting s.r.o. 

Systém KVINTA je využíván pro vedení účetnictví, správu mezd a personalistiku. 

Všechny ostatní činnosti jsou prováděny v systému VOIS. Jednotlivými řešeními se 

budu dále věnovat samostatně. 

4.7.1. Systém KVINTA 

Podnikový informační systém KVINTA slušovické firmy KVINTA, s.r.o. je na trhu již 

od roku 1991. Od této doby prošel rozsáhlým vývojem a je i nadále zdokonalován, 

přesto stále využívá platformy MS-DOS. Firmy ELMO jej využívají prakticky od jeho 

vzniku.  

Jak už bylo zmíněno výše, v současnosti je tento systém využíván pro vedení účetnictví, 

správu mezd a personalistiku. Před zavedením systému VOIS byla KVINTA jediným 

informačním systémem v podniku a zvládala veškeré úkoly. V roce 2003 bylo 

rozhodnuto o zavedení nového informačního systému, protože KVINTA již nebyla 

schopna uspokojit nároky rychle se rozvíjející firmy. Nyní je tento systém ve firmě 

udržován zejména z historických důvodů. Uživatelé jsou zvyklí na systém práce v tomto 

programu a v době zavádění nového systému VOIS (rok 2003) vyjádřili vůli starý 

program zachovat. 

Systém KVINTA je postaven jako stavebnicový, obsahuje moduly pro jednotlivé 

činnosti jako je sklad, fakturace apod., které je možné volit podle individuálních potřeb 

zákazníka. Systém je naprogramovaný s využitím jazyka Delphi firmy Borland, využívá 

vlastní databázové řešení a je schopen práce v počítačové síti. Roku vzniku programu 

odpovídá uživatelské rozhraní. Platforma MS-DOS umožňuje pouze velmi jednoduchou 

grafiku a rozlišení VGA.  
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Mezi výhody systému patří poměrně jednoduché uživatelské rozhraní. S tím souvisí i 

rychlost práce. Program se ovládá výhradně s použitím klávesnice a tak je uživatel 

schopen po zapamatování několika klávesových zkratek se rychle zorientovat. 

Zaměstnanci si tento způsob práce chválí a byl to jeden z důvodů, proč byl systém 

KVINTA v podniku zachován.  

Z dnešního pohledu má ale tento program celou řadu závažných nedostatků. 

Nejdůležitějším je nedostatečná podpora práce po síti. Systém je schopen provozu na 

více počítačích současně, je ale založen na architektuře file-server. Na serveru jsou 

uložena pouze data a klienti pracují způsobem stažení dat ze serveru, jejich zpracování a 

odeslání zpět na server. Tento způsob je únosný, pokud máme několik málo počítačů na 

rychlé místní síti. Provozovat tuto architekturu v prostředí s více geograficky 

oddělenými pobočkami, tudíž s nutností přenosu dat přes internet, je reálně 

nepoužitelné. Další omezení vyplývající z této architektury je nemožnost práce více 

klientů se stejnými daty v jeden okamžik. Je to omezení nutné, aby se zajistilo, že každý 

pracuje s aktuálními daty a zabránilo vzniku chyb. Systém také využívá vlastního 

databázového řešení pro ukládání dat. To jej činí poměrně uzavřeným vzhledem k tomu, 

že se ve firmě používá ještě další informační systém. Důsledkem je komplikované 

sdílení dat mezi těmito dvěma systémy. Tomuto problému budu věnovat následně 

samostatnou část práce. 

V současnosti je systém provozován celý na pouze na centrálním serveru a pracovníci 

k němu přistupují pomocí připojení ke vzdálené ploše. Platí tedy omezení, že současně 

může v systému pracovat se stejnými daty pouze jeden člověk.  
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4.7.2. Systém VOIS 

Obchodní a skladový informační systém VOIS (zkratka z Velko Obchodní Informační 

Systém) zlínské firmy CGC Consulting s.r.o. je ve firmách ELMO využíván od roku 

2003. V tomto roce uvedená společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku a instalaci 

velkoobchodního informačního systému, který umožňuje řízení více geograficky 

oddělených samostatných provozoven. Systém byl firmou dodán spolu s jimi 

navrženým centrálním serverem. V nezměněné podobě pracuje dodnes. 

Systém VOIS je postaven zcela na technologiích firmy Microsoft. Jádro systému tvoří 

databáze Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition. Klienti potom stojí na 

technologii ovládacích prvků ActiveX doinstalovaných do internetového prohlížeče 

Microsoft Internet Explorer. Systém je postaven na architektuře klient-server, využívá 

se tzv. tenký klient, kde ke zpracování dat dochází výhradně na serveru a klient slouží 

pouze k jejich zobrazení a zadávání.  

Je využito modulární architektury, kde každý modul má na starosti určitou oblast 

podnikových procesů. Spolupráce mezi moduly je realizována pomocí jádra systému. 

Situace je znázorněna na obrázku 6 níže. 

 

Obrázek 14 – Systém VOIS, architektura 

Modulů je v systému celkem šest. První modul Ceníky je systémem pro tvorbu cen, 

umožňuje mimo jiné importy z dodavatelských ceníků nebo časově omezené akční 

nabídky. Druhý Nákup-prodej zajišťuje procesy od objednání zboží u dodavatele až po 

jeho dodání zákazníkovi, je zde kladen důraz na maximální využití dostupných 

informací s cílem omezit nutnost opětovného zadávání již vložených dat. Třetí modul 
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Internet umožňuje spolupráci s obchodními partnery díky on-line katalogu zboží nebo 

přehledu stavu zpracování objednávky. Čtvrtý modul EDI je platformou pro 

elektronickou výměnu dokumentů. Pátý modul Sestavy je manažerským informačním 

systémem pro analýzy a podporu rozhodování využívajícím principů OLAP analýzy. 

Posledním, šestým, je Sklad pro monitorování veškerých pohybů zboží, který v každém 

okamžiku zobrazuje skutečný stav skladů. 

Výhody systému VOIS plynou zejména z použité platformy Microsoft a architektury 

klient-server. Jedná se o moderní, výkonnou koncepci, u které je zaručen další vývoj. 

V případě aktualizace některého ActiveX ovládacího prvku je tento serverem 

distribuován na klienty, kde dojde k automatické instalaci bez nutnosti zásahu správce. 

Údržba a provádění změn v systému jsou tak velmi usnadněny. Samotné uživatelské 

rozhraní může vypadat na první pohled poněkud nepřehledné, zejména pro velké 

množství ovládacích prvků, ale po delším používání je spíše výhodou, protože řada 

funkcí je dostupná tzv. na jedno kliknutí. 

Poměrně zásadním nedostatkem je, z mého pohledu, absence jakékoli dokumentace. 

V systému neexistuje žádná uživatelská příručka ani nápověda. Při zavádění systému 

absolvovali vybraní zaměstnanci krátké školení, všichni se poté učili se systémem 

pracovat na jeho testovací verzi na vlastní pěst. Běžné úkony byli pracovníci schopni se 

poměrně rychle naučit, pokud je ale třeba operace, kterou využívají zřídka, nastává 

problém. Pokud nepomůže zkušenější kolega, je nutné kontaktovat dodavatele s žádostí 

o konzultaci.  

S výše uvedeným nepřímo souvisí i následující fakt. Ze struktury a rozmístění 

ovládacích prvků v klientovi je patrné, že na něm pracovalo více lidí bez vzájemné 

koordinace. Výsledkem je různé umístění stejných ovládacích prvků v jednotlivých 

modulech. Tlačítka se stejnou funkcí mění pozici, barvu i velikost. Toto řešení přináší 

pro nezkušeného uživatele řadu nepříjemných překvapení a vzbuzuje dojem nekvalitně 

odvedené práce programátora. 

Nedostatkem, který se projevuje zejména v poslední době, je malý výkon systému jako 

celku. I provedení jednoduché operace typu přidání položky na fakturu trvá řádově 

několik sekund. Příčinou je zejména malá kapacita centrálního serveru, který byl 
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původně navržen pro poloviční počet klientů. Výrazněji se dlouhá odezva systému 

projevuje na pobočkách v Brně a Napajedlech, které jsou připojeny pomocí VPN a 

internetu. Zde se k odezvě serveru přidává ještě odezva komunikace po síti internet, 

která v některých případech dosahuje také až několika sekund. S tímto faktem je ale 

nutno díky povaze internetu počítat. 

4.7.3. Finanční náklady 

Provoz obou informačních systému, požívaných ve firmách ELMO vyžaduje určité 

finanční náklady. U každého systému je mírně odlišný způsob financování jeho 

provozu, a proto se jimi budu zabývat odděleně. 

Systém KVINTA je postaven jako stavebnicový a platí se tudíž za každý modul zvlášť. 

Přesný ceník je k dispozici na internetových stránkách firmy KVINTA. Firmy ELMO 

platí za provoz tohoto sytému jednorázový roční poplatek 12 000,- Kč. Podle dodavatele 

systému jde o servisní poplatek za umožnění přechodu na další účetní rok. Tento úkon 

je nutné provést přímo na místě pracovníkem dodavatelské firmy. Další poplatky jsou 

za konzultace, kdy si firma KVINTA účtuje 400,- Kč za hodinu. 

U systému VOIS je stanoven poplatek za provoz systému jako celku. Jedná se o měsíční 

úhradu ve výši 6 000,- Kč. V tomto poplatku jsou zahrnuty opravy prokazatelných chyb 

v systému. Přechod na nový účetní rok je také nutný servisním zásahem dodavatele, 

neplatí se však další poplatky. Další sazba, konkrétně 1 000,- Kč za hodinu, je účtována 

za provedení servisního zásahu. Tím se rozumí provedení jakékoli změny nebo úpravy 

včetně založení či zrušení uživatelského účtu nebo změny v tiskových sestavách. Tento 

krok považuji ze strany dodavatele za nešťastný, zejména v kontextu velmi omezených 

práv správce serveru z firmy ELMO, kdy je firma nucena zvážit každou změnu, zda má 

hodnotu zmíněných 1 000,- Kč za její provedení investovat. 

Celkové roční náklady na provoz informačního systému ve firmách ELMO činí tedy 

84 000,- Kč. Nejsou zde zahrnuty poplatky za konzultace a servisní zásahy. Také zde 

neuvažuji náklady na elektrický proud, plat správce serveru a podobně. 
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4.8. Propojení informačních systémů VOIS a KVINTA 

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, rodina firem ELMO využívá v současnosti 

dva podnikové informační systémy. Každý ze systémů zastává jiné podnikové procesy, 

ale pracují se společnými daty. Bylo proto nutné vyřešit datové propojení těchto 

koncepčně poměrně odlišných systémů tak, aby mohly oba ve firmě úspěšně 

koexistovat. 

Systém KVINTA využívá vlastní, uzavřenou databázi pro ukládání dat. Naopak systém 

VOIS využívá poměrně moderní databázový systém Microsoft SQL Server 2000 

Standard Edition. Tyto systémy jsou vzájemně nekompatibilní a jejich přímé propojení 

proto nepřichází v úvahu. Mimo jiné proto, že většina podnikových procesů je řešena 

přes systém VOIS, byl tento stanoven jako primární. Systém KVINTA potom čerpá data 

z tohoto primárního systému. 

Bylo nutné vyřešit přesun a aktualizaci dat mezi dvěma vzájemně nekompatibilními 

databázovými systémy. Protože systém KVINTA obsahuje vlastní, uzavřenou databázi, 

není rozumným způsobem možné data odsud přesunout do MS SQL Serveru. Zvolené 

řešení proto pracuje pouze jedním směrem, aktuální data jsou kopírována z MS SQL 

Serveru do databáze programu KVINTA. Tento proces se děje každý den o půlnoci, kdy 

je na MS SQL Serveru automaticky spuštěna procedura, která vygeneruje nový datový 

soubor pro systém KVINTA. 

Takto zvolené řešení je sice funkční, je ale nutné počítat s na první pohled zřejmými 

omezeními. Jakákoli změna provedená v systému VOIS se v sekundární KVINTĚ 

projeví až druhý den. Změna provedená ve KVINTĚ se v primárním systému VOIS 

neprojeví vůbec. V prvním případě je nutné o provedené změně informovat všechny 

zaměstnance, které systém KVINTA využívají. Ve druhém případě je třeba kontaktovat 

technickou podporu systému VOIS, která změnu musí řešit jako servisní zásah. 
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4.9. Závěr analytické části 

Rodina firem ELMO využívá aktivně informační technologie pro podporu podnikání. 

Nejedná se pouze o podnikový informační systém, ale s počítačovou podporou jsou také 

zpracovávány související činnosti, jako je například návrh přístrojů (technologie CAD). 

Vzhledem k tomu, že firma disponuje třemi geograficky oddělenými pobočkami, bylo 

třeba vyřešit jejich vzájemné datové propojení. To se děje prostřednictvím sítě internet a 

technologie VPN. 

Základní architektura podnikového informačního systému je typu klient-server, kdy 

server je umístěn na centrále ve Zlíně a je poskytovatelem služeb pro všechna klientská 

PC. 

Centrální server je řešením dodaným kompletně firmou CGC Consulting, s.r.o. při 

zavádění informačního systému VOIS v roce 2003. V současné době, kdy je server plně 

vytížen, se projevují důsledky jeho nedostatečně promyšleného návrhu.  

Firma disponuje šedesáti klientskými PC, z nichž je čtyřicet pět typu desktop a zbylých 

patnáct notebooků. Až na deset nejstarších desktopů se jedná o výkonné stroje, které 

mohou ještě několik let bez problémů pracovat. 

Samotný podnikový informační systém je složen ze dvou řešení od různých firem. 

Každé řešení je využíváno pro jiné účely, ale je zde potřeba pracovat se společnými 

daty. Díky zcela odlišné koncepci těchto systémů je jejich datové propojení možné 

pouze v omezené míře, konkrétně je nyní umožněn pouze jednosměrný přenos dat 

z primárního do sekundárního systému.  

Celkové roční náklady na provozování informačního systému činí 84 000,- Kč. V této 

částce nejsou zahrnuty poplatky za servisní zásahy a konzultace. Také nejsou zahrnuty 

vedlejší náklady typu plat správce serveru nebo spotřeba elektrické energie. 
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5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

5.1. Úvod 

Na základě poznatků získaných z předchozích kapitol budou nyní uvedeny vlastní 

návrhy na řešení vybraných problémů či nedostatků. Pro každé řešení je důležitý 

zejména jeho praktický přínos a také jeho ekonomické zhodnocení. 

Nejdůležitějším návrhem v této kapitole bude návrh nového centrálního serveru. Ten 

stávající je hlavní brzdou současného informačního systému a potřeba jeho vylepšení je 

velmi aktuální. Porovnám náklady na rozšíření stávajícího serveru a pořízení nového, 

z obou variant vyberu tu ekonomicky výhodnější. 

V další části se budu zabývat návrhem nových deseti klientských PC. Těchto nejstarších 

deset počítačů již přestává dostačovat současným nárokům na výkon. Je důležité, aby 

počítač nebyl brzdou při práci. 

Třetí část budu věnovat návrhům týkajícím se informačního systému, konkrétně jeho 

softwarové části. Současná situace, kdy jsou propojeny dva koncepčně velmi odlišné 

systémy, způsobuje řadu problémů.  

V poslední části zhodnotím informační systém jako celek pomocí metody HOS, na 

rozdíl od analýzy v předchozí části práce půjde tentokrát o hodnocení systému s aplikací 

navržených změn.  
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5.2. Centrální server 

5.2.1. Úvod, možné varianty řešení 

Současný centrální server je postaven na řešení firmy Fujitsu-Siemens Primergy TX300. 

Jedná se o komplexní řešení pro malé a střední podniky, které obsahuje úpravy pro 

dlouhodobý provoz. Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, hlavním nedostatkem je 

zde malá disková kapacita, která je navíc nevhodně rozdělená. 

Uvažovaná varianta č. 1 

Nejjednodušším řešením by bylo zvětšení systémového oddílu. Celková disková 

kapacita serveru je nyní 72 GB, z čehož systémový oddíl tvoří 8 GB. Tento oddíl by 

bylo vhodné rozšířit minimálně na dvojnásobnou velikost, tedy 16 GB. K takovému 

kroku je možné využít například software společnosti Symantec – Norton Partition 

Magic. Tento software je schopen měnit velikost diskových oddílů, včetně 

systémových, bez nutnosti jejich formátování. Pracuje i se souborovým systémem 

NTFS na serveru použitým. Postup této operace by mohl vypadat následovně. Na 

nesystémovém oddílu by bylo nutné vyčlenit 8 GB volného místa, toto volné místo by 

pak bylo pomocí softwaru přiděleno systémovému oddílu. Finanční náklady tohoto 

řešení shrnuje následující tabulka. 

Software Norton Partition Magic 8 1 350,- Kč bez DPH 

Práce Vlastní zaměstnanec 0,- Kč bez DPH 

Celkem  1350,- Kč bez DPH 

Tabulka 5 – Návrh řešení č. 1 

Tento návrh však naráží na mnohá úskalí. Prvním a zásadním je problém, jak najít 

oněch potřebných 8 GB volného místa na takřka zaplněném diskovém poli. Při diskuzi 

se správcem serveru tento připustil, že při odstranění některých nepotřebných programů 

a změně způsobu zálohování by šlo problém, sice s obtížemi, vyřešit. Dalším úskalím je 

samotná operace přidělení volného místa systémovému oddílu. Toto nelze provést za 

provozu, je potřeba systém nabootovat ze speciálního CD. Tato operace by tedy server 
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vyřadila na několik hodin z provozu, což lze ale vyřešit provedením například o 

víkendu.  

Proces změny velikosti oddílu musí na diskovém poli fyzicky přesunout data, protože 

jeden diskový oddíl musí tvořit souvislou oblast. Pokud v průběhu této operace dojde 

k jakékoli chybě, způsobí tato s určitostí ztrátu dat. Toto řešení jsme nakonec, po 

vzájemné dohodě se správcem serveru, zamítli jako příliš riskantní a v každém případě 

pouze dočasné. Ze zkušeností víme, že systémový oddíl by bylo po určité době nutné 

opět zvětšovat. 

Uvažovaná varianta č. 2 

Jako další možnost se nabízí zvětšení současného diskového pole. Server disponuje 

řadičem pro rozhraní Ultra320 SCSI se dvěma kanály, čímž je umožněno připojení až 

32 disků. Samozřejmě je zde limit daný velikostí skříně, která pojme maximálně 9 

disků. V současnosti jsou zaplněny tři pozice, tedy je možné umístit ještě šest disků.  

Pokud bychom tedy chtěli využít již v serveru využité připojení do pole RAID 5, které 

je dobrou kombinací mezi bezpečností a výkonem, budeme potřebovat tři nové disky 

standardu Ultra320 SCSI. Tyto disky jsou dostupné v maximální kapacitě 300 GB, dále 

pak existují varianty s kapacitami 147 GB a nižšími. Pro pokrytí současných i 

budoucích potřeb by po konzultaci se správcem serveru stačilo využití disků o kapacitě 

147 GB. Bylo by nutné nakoupit tři tyto disky a při zapojení do RAID 5 pole by 

výsledná kapacita činila 294 GB. Finanční náklady tohoto řešení jsou v tabulce 6. 

 

Software Norton Partition Magic 8 1 350,- Kč bez DPH 

Hardware 
3x Pevný disk 147 GB 

Ultra320 SCSI 
22 500,- Kč bez DPH 

Práce Vlastní zaměstnanec 0,- Kč bez DPH 

Celkem  23 850,- Kč bez DPH 

Tabulka 6 – Návrh řešení č. 2 
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Při využití tohoto řešení by bylo stále nutné měnit velikost systémového oddílu, nyní 

však už bezpečněji se zálohováním na nové diskové pole. Přesto tuto variantu 

nedoporučuji, mimo jiné s ohledem na předchozí zkušenosti s operacemi tohoto druhu. 

Já osobně i správce serveru jsme v minulosti vždy narazili na problémy, které nejednou 

vedly ke ztrátě dat. Změna velikosti systémového oddílu není doporučena ani výrobcem 

operačního systému, firmou Microsoft. 

Uvažovaná varianta č. 3 

Další navrhovanou variantou je provést novou instalaci veškerého softwaru na výše 

navrhované nové diskové pole s tím, že původní diskové pole by zůstalo jako záložní. 

Jedná se o poměrně čistou a bezpečnou variantu, kdy by původní systém mohl zůstat ve 

funkční podobě na stávajícím diskovém poli. Nová instalace serveru je však náročným 

procesem, který by si vyžádal účast odborníků z dodavatelských firem informačních 

systémů. Takovou operaci je třeba podrobně naplánovat a provést nejlépe během 

víkendu, kdy firma nepracuje. 

Tuto poslední uvedenou variantu jsme po konzultaci s vedením firmy uznali jako 

nejlepší. Užitek z ní bude mít nejdelší trvání a zároveň její provedení nese nejmenší 

rizika. Důležitým faktorem je ale ekonomická náročnost tohoto řešení. Nejvyšší 

investici tvoří nové diskové pole, kdy cena za jeden zvolený disk se pohybuje 

v internetových obchodech na úrovni 7 500,- Kč (bez DPH). V případě koupě tří disků 

by byla cena asi 22 500,- Kč (bez DPH). Náklady shrnuje tabulka 7. 

 

Hardware 
3x Pevný disk 147 GB 

Ultra320 SCSI 
22 500,- Kč bez DPH 

Práce Dodavatelé IS 20 000,- Kč bez DPH (odhad) 

Celkem  44 500,- Kč bez DPH (odhad) 

Tabulka 7 – Návrh řešení č. 3 
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Porovnání uvažovaných variant, důvody nezvolení 

 Finanční náklady Proč nezvoleno 

Varianta 1 1 350,- Kč bez DPH Malá disková kapacita, příliš rizikové 

Varianta 2 23 850,- Kč bez DPH Stále poměrně rizikové 

Varianta 3 44 500,- Kč bez DPH 
Pouze dočasné, malý přínos 

v porovnání s náklady 

Tabulka 8 – Porovnání návrhů 

Při pohledu do současných ceníků počítačových komponent je jasné, že za danou 

částku, za kterou by firma pořídila nové diskové pole (22 500,- Kč bez DPH) je možné 

složit velmi výkonný počítač, který by roli serveru zvládnul. Dosáhlo by se tím nejen 

zvýšení diskové kapacity, ale také zvýšení výkonu centrálního serveru jako celku. Tuto 

variantu tedy navrhuji jako z mého pohledu nejvhodnější a budu se jí dále zabývat 

podrobněji. 

5.2.2. Doporučené řešení 

Po zvážení a konzultaci několika možných variant řešení současné situace, které jsou 

uvedeny v předchozí části, navrhuji postavení zcela nového centrálního serveru. Při 

současných cenách výpočetní techniky jde o ekonomicky nejvýhodnější řešení 

s nejvyšším přínosem, zároveň bude splněn požadavek firmy na vysokou bezpečnost a 

co nejmenší omezení chodu firmy.  

Část 1 - hardware 

Server navrhuji postavit z běžně dostupných komponent používaných pro PC, není zde 

třeba využití speciálních a mnohem dražších serverových řešení. Předpokladem je 

správná volba komponent, zejména s ohledem na jejich stabilitu při dlouhodobém 

provozu. Doporučuji se orientovat na prověřené výrobky velkých světových výrobců 

výpočetní techniky.  
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Níže uvedená tabulka zobrazuje mnou navrženou hardwarovou konfiguraci nového 

serveru. 

Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2,40GHz 

Základní deska Asus P5E-V Intel G35 

Operační paměť RAM Corsair DIMM 4096MB DDR II 

Disková paměť HDD 
2x Western Digital Caviar  250GB SATA II – RAID 1 

2x Western Digital Caviar  750GB SATA II – RAID 1 

Skříň Chieftec CH-02B-BM 

Napájecí zdroj Seasonic SS-400ET 400W 

Tabulka 9 – Nový server, hardware 

Server je postaven na architektuře firmy Intel, je využit osvědčený čtyřjádrový procesor 

Q6600 na taktovací frekvenci 2,4 GHz. Oproti současnému stavu, kdy jsou instalovány 

dva samostatné jednojádrové procesory Intel Xeon na frekvenci 2 GHz, může server 

teoreticky dosáhnout dvojnásobného výpočetního výkonu. Základní deska od firmy 

Asus je založena na čipové sadě G35 firmy Intel, jedná se o variantu velmi kvalitní a 

stabilní sady P35 obohacenou o integrovanou grafickou kartu. Deska disponuje 

diskovým řadičem RAID s možností současného zapojení až šesti disků standardu 

SATA II, dále síťovou kartou o rychlosti 1 GBit/s. Jako operační paměť navrhuji použít 

výrobek osvědčené firmy Corsair o kapacitě 4 GB, v případě potřeby lze snadno rozšířit 

až na 8 GB. Diskové pole navrhuji vytvořit ze dvou párů pevných disků výrobce 

Western Digital. Oba páry budou spojeny do diskových polí typu RAID 1 (mirroring – 

stejná data se zároveň ukládají na oba disky) pro maximální bezpečnost. Menší pole o 

kapacitě 250 GB bude sloužit pro operační systém a programy, větší o kapacitě 750 GB 

pak pro ukládání dat a zálohy. Počítačovou skříň doporučuji zvolit od výrobce Chieftec, 

konkrétně navrhovaný model je přímo doporučen pro menší servery a jeho konstrukce 

je tomu uzpůsobena. Je zde dostatečné množství pozic pro pevné disky a je kladen 

důraz na dostatečné chlazení všech komponent. Napájecí zdroj navrhuji zvolit od 

výrobce Seasonic, který se řadí mezi špičku v oboru. 
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Cena takto navrženého serveru, jak je uvedeno v tabulce 10 níže, se v současnosti 

pohybuje na úrovni 18 tisíc korun bez DPH podle ceníků velkých prodejců výpočetní 

techniky. Je ale třeba počítat ještě s náklady na zprovoznění tohoto nového serveru. 

Hardware Uvedeno v tab. 9 výše 18 000,- Kč bez DPH 

Práce Vlastní zaměstnanec 0,- Kč bez DPH  

Celkem  18 000,- Kč bez DPH  

Tabulka 10 – Nový server, hardware - náklady 

Část 2 - software 

Druhou částí navrhovaného řešení je uvedení nového serveru do provozu. Je důležité, 

aby touto významnou změnou v informačním systému nebyl omezen normální chod 

firmy. 

Navrhuji provést uvedení nového serveru do provozu v několika navazujících etapách. 

Bude nutné nejdříve server složit z vybraných komponent, provést tzv. zahoření, 

nainstalovat všechen potřebný software a provést zkušební provoz a nakonec zapojit 

server do ostrého provozu. Přehled etap spolu s jejich časovou náročností je uveden 

níže. 

 Činnosti Trvání 

Etapa 1 Složení z komponent, „zahoření“ 1 týden 

Etapa 2 Instalace software, zkušební provoz 1 – 2 týdny 

Etapa 3 Zapojení do ostrého provozu Víkend 

Tabulka 11 – Nový server, etapy zavádění 

První etapu, tedy složení a tzv. zahoření serveru, může provést správce současného 

serveru. Složení je úkolem na jeden pracovní den, etapu zahoření poté doporučuji 

provést po dobu jednoho týdne, kdy bude server neustále v provozu a zatěžován 

diagnostickými testy. Toto je důležité pro odhalení možných skrytých závad. 
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Druhou fázi, tedy instalaci softwaru již firma není schopna zcela realizovat vlastními 

prostředky. Instalaci operačního systému Microsoft Windows 2000 Small Business 

Edition a nastavení serveru Microsoft Exchange Server pro elektronickou poštu může 

provést správce serveru. Bude ale nutné přizvat odborníky z firem CGC Consulting 

s.r.o. pro provedení instalace systému VOIS a z firmy Kvinta s.r.o. pro systém 

KVINTA. Následně bude nutné tuto novou instalaci informačního systému důkladně 

testovat nejméně po dobu jednoho týdne ve zkušebním provozu. Pokud se nevyskytnou 

žádné chyby, bude možné přikročit k poslední etapě. 

Poslední etapa, kdy bude nový server zapojen do ostrého provozu, musí proběhnout tak, 

aby zaměstnanci nepocítili žádná omezení. Doporučuji proto tuto etapu provést v pátek 

po ukončení normální pracovní doby a během víkendu. Pro zajištění bezproblémového 

průběhu bude také vhodné, aby se této fáze zúčastnili odborníci z obou dodavatelských 

firem informačního systému. Bude potřeba převést stávající data na nový server tak, aby 

zaměstnanci v pondělí po nástupu do práce nepocítili žádnou změnu kromě celkového 

zvýšení výkonu systému. 

Z ekonomického hlediska se jedná pro firmu o poměrně výhodné řešení. Velkou část 

práce bude možné realizovat s využitím interních zdrojů, nebude nutné platit žádné 

nové licence na software, protože pouze proběhne jejich převod na nový hardware. 

Bude pouze nutné zaplatit konzultace odborníků z dodavatelských firem, kdy firma 

CGC Consulting s.r.o. si účtuje 1 000,- Kč za hodinu a firma Kvinta s.r.o. 400,- Kč za 

hodinu. Časovou náročnost při instalaci lze stěží odhadnout, ale na základě předchozích 

zkušeností správce serveru můžeme uvažovat maximálně 20 hodin. V tomto případě by 

náklady činily 28 000,- Kč. 

 

Software Použít stávající 0,- Kč bez DPH 

Práce Dodavatelé IS 28 000,- Kč bez DPH (odhad) 

Celkem  28 000,- Kč bez DPH (odhad) 

Tabulka 12 – Nový server, software - náklady 
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Závěr – celkové finanční náklady 

Hardware 18 000,- Kč bez DPH 

Software 28 000,- Kč bez DPH (odhad) 

Celkem 46 000,- Kč bez DPH (odhad) 

Tabulka 13 – Nový server, celkové náklady 

Při celkovém zhodnocení nákladů na realizaci mnou navrženého řešení se dostáváme na 

částku 46 000,- Kč bez DPH, jelikož se jedná o odhad, doporučuji počítat s rezervou do 

výše 50 000,- Kč bez DPH. Za tuto částku dostane firma zejména řešení největšího 

aktuálního problému s nedostatkem diskové kapacity serveru. Jedná se o poměrně 

rychlé řešení, realizace je proveditelná v horizontu tří týdnů. Při současném tempu 

rozvoje firmy poskytuje nově navržený server dostatečnou rezervu na několik let 

provozu. 
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5.3. Klientská PC 

V dohledné době plánuje firma nákup deseti nových pracovních stanic, které mají 

nahradit již nedostačující současné nejstarší stroje. Všechny současné počítače jsou 

složeny z individuálně nakoupených komponent a se stejným postupem počítá i tento 

návrh. Bude se jednat o počítače pro čistě kancelářské využití s důrazem na co nejlepší 

poměr výkonu a ceny. Návrh se netýká monitoru a dalších periferií, které budou použity 

stávající. 

V následující tabulce uvádím navrhovanou hardwarovou konfiguraci pro tyto nové 

pracovní stanice. 

Procesor AMD Athlon 64 X2 4200+ EE 2,2 GHz 

Základní deska Asus M2A-VM - AMD 690G 

Operační paměť RAM A-Data 2048MB DDR II 

Disková paměť HDD Hitachi Deskstar 160GB SATA II 

DVD vypalovačka Samsung DVDRW SH-S203D 

Skříň a zdroj Asus TS-6A1 se zdrojem 250W 

Tabulka 14 – Klientská PC, hardware 

Je využit moderní dvoujádrový procesor, základní deska formátu miniATX 

s integrovaným grafickým adaptérem, dostatečná operační paměť o kapacitě 2 GB, 

pevný disk s více než dostačující kapacitou 160 GB a DVD vypalovačka. Pro osazení 

navrhuji skříň formátu minitower s integrovaným napájecím zdrojem od výrobce Asus. 

Takto navržená sestava se podle ceníků internetových prodejců výpočetní techniky 

pohybuje na úrovni 5 000,- Kč bez DPH. K výsledné ceně je ale nutné připočíst cenu za 

licenci na operační systém a další software. 

Operační systém Microsoft Windows Vista Business 

Další software Microsoft Office 2007 Small Business Edition 

Tabulka 15 – Klientská PC, software 
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Doporučuji použít Microsoft Windows Vista ve verzi Business za 2 400,- Kč bez DPH a 

dále kancelářský balík softwaru, kde doporučuji Microsoft Office 2007 Small Business 

Edition za cenu 4 200,- Kč bez DPH.  

Hardware Cca 5 000,- Kč bez DPH 

Software Cca 6 600,- Kč bez DPH 

Instalace Vlastní zaměstnanec 

Celkem 11 600,- Kč bez DPH 

Tabulka 16 – Klientská PC, náklady 

Výsledná cena za jednu navrhovanou pracovní stanici činí přibližně 11 600,- Kč, 

celkové náklady na pořízení potřebných deseti budou tedy asi 116 000,- Kč bez DPH. 
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5.4. Informační systém 

Současný informační systém v rodině firem ELMO je poměrně specifický svým 

složením ze dvou koncepčně odlišných řešení. Systém v současné podobě má řadu 

nevýhod, které byly popsány v analytické části práce. Jejich odstranění je možné pouze 

radikálním řešením ve smyslu nového informačního systému jako celku. 

Současné propojení dvou informačních systémů VOIS a KVINTA je jediným možným 

způsobem, jak tyto dva systémy zároveň provozovat. Přitom ani jeden ze systémů není 

schopen sám obsáhnout veškeré podnikové procesy. Z hlediska budoucího vývoje jde o 

řešení značně omezující a podnik se může dostat do slepé uličky, kdy už současný 

systém nebude stačit plnit nové požadavky. 

Z mého pohledu se nabízí pouze řešení ve formě přechodu na nový informační systém. 

Na trhu existuje celá řada společností zabývající se tvorbou informačních systémů a 

jsem si jistý, že by bylo možné nalézt řešení vhodné pro rodinu firem ELMO.  

Vedení společnosti si je vědomo současné situace a zavedení kompletního nového 

informačního systému plánuje v horizontu tří až pěti let. 
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5.5. HOS analýza po změnách 

Pomocí metody HOS bude nyní provedeno zhodnocení informačního systému s výše 

uvedenými změnami. Následuje graf, kde je zobrazeno hodnocení prvních tří kritérií. 

0

1

2

3

Hardware Software Orgware

 

Obrázek 15 – HOS analýza po změnách 

Po provedení navržených změn dojde ke zlepšení v oblasti hardware. Hodnocení bude 

dosahovat nejvyšší možné úrovně 3. Firma bude nyní disponovat moderním hardware, 

který bude s jistotou dostatečně splňovat svou úlohu po dobu několika let. Hodnocení 

v kategorii software zůstává stejné, tedy 2, změny v této oblasti nejsou součástí návrhů, 

jsou ale plánovány v blízké budoucnosti. Pro kategorii orgware platí taktéž stejné 

hodnocení, tedy 2, změny v této oblasti proběhnou společně se změnami v kategorii 

software. 

Výsledné hodnocení v případě provedení výše uvedených návrhů bude tedy 322+. Bude 

se tedy jednat o vyvážený a efektivní informační systém, kde nejvyššího hodnocení je 

dosaženo v oblasti, která nejrychleji zastarává. Tento systém má předpoklad úspěšného 

fungování po dobu několika následujících let, kdy se firma připraví na změny v oblasti 

software a orgware. 
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5.6. Závěr 

V této části týkající se vlastních návrhů řešení jsem se zabýval třemi oddělenými 

návrhy. Prvním, nejdůležitějším, byl návrh nového centrálního serveru s cílem vyřešit 

největší aktuální problém s nedostatkem diskové kapacity a omezenou funkčností 

současného centrálního serveru. Druhým návrhem byl nákup nových deseti pracovních 

stanic, které by měly v dohledné době nahradit ty nejstarší, které již svým výkonem 

přestávají stačit. Třetí a poslední návrh se týkal softwarové části informačního systému, 

kde bude cílem jeho kompletní výměna do pěti let. 

U prvních dvou návrhů byly také uvedeny předpokládané náklady při jejich případné 

realizaci. V prvním případě, návrhu nového centrálního serveru včetně jeho instalace, 

by výsledná cena neměla překročit 50 000,- Kč bez DPH. V druhém případě, nákupu 

deseti nových pracovních stanic, se cena bude pohybovat kolem 116 000,- Kč bez DPH. 

Provedená analýza pomocí metody HOS ukázala, že v případě provedení navrhovaných 

změn, dojde ke značnému zlepšení v hodnoticím kritériu hardware. Bude tak 

prodloužena správná funkčnost systému do doby, než se firma připraví na změny 

v oblasti software a orgware. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci s názvem Posouzení IS firmy a návrh změn jsem se zabýval 

analýzou současného informačního systému v rodině firem ELMO, spol. s r.o., ELMO 

obchod Zlín, spol. s r. o. a ELMO solid, spol. s r. o. Na základě získaných poznatků jsou 

v práci uvedeny možné návrhy na zlepšení současné situace. 

V analytické části práce jsem využil nejdříve obecných metod hodnocení firmy jako 

celku (SWOT, Porterův model), dále metodu hodnocení informačního systému 

společnosti jako celku – HOS, poté jsem se zabýval analýzou a zhodnocením 

informačního systému ve firmě a nakonec jsem přistoupil k nalezení a popisu 

jednotlivých problémů. Nejzávažnějším nalezeným problémem byla malá disková 

kapacita současného centrálního serveru, dále jsem upozornil na nedostatečně výkonné 

některé pracovní stanice a problematické datové propojení dvou hlavních informačních 

systémů. 

Uvedl jsem celkem tři návrhy řešení, z nichž nejdůležitějším je návrh nového 

centrálního serveru. Uvedené řešení splňuje požadavky firmy na rychlost a bezpečnost 

provedení, zároveň bude ze všech uvažovaných řešení největším přínosem v porovnání 

s náklady. Druhým návrhem je deset pracovních stanic, které mají nahradit ty 

v současnosti již nevyhovující. Třetí návrh doporučuje v budoucnosti přechod na nový 

informační systém, který je aktuálně naplánován v horizontu tří až pěti let. 
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