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Abstrakt 

 

Táto diplomová práca sa zaoberá výberom informačného systému pre malý strojársky 

podnik. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu a požiadaviek podniku. Súčasne 

opisuje rozhodovanie o výbere informačného systému založeného na teoretických 

východiskách. 

 

 

Abstract 

 

This thesis focuses on the selection of the information system for a small machine 

works enterprise. One part deals with the analysis of the present conditions and 

demands of the enterprise. It also describes the proces of selecting the information 

system based on the teoretical resources. 
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Úvod 

 

Žijeme v spoločnosti, ktorá sa mení na spoločnosť novú, informatickú. V dnešnej 

pretechnizovanej dobe sú hlavnými nositeľmi hodnôt informácie. Tieto informácie 

potrebuje každý človek, a nielen človek ale aj každý podnik, aby sa mohol správne 

rozhodnúť v rôznych situáciách. Pre každú spoločnosť sú informácie jednou 

z najdôležitejších súčastí podnikania. Je treba si uvedomiť, že bez dostatku 

kvalitných, relevantných a včasných informácií nie je možné uskutočniť adekvátne        

a kvalitné rozhodnutie. 

 

Preto sa každá firma snaží svoje informácie zbierať, spracovávať, udržiavať                   

a uchovávať. So všetkými týmito náročnými operáciami môže spoločnostiam a ich 

zamestnancom pomáhať informačný systém. Správne vybraný a implementovaný 

systém môže pomôcť zjednodušiť a zefektívniť prácu s informáciami. A nie len to, 

informačný systém nám taktiež môže pomôcť ušetriť nemalé množstvo finančných 

prostriedkov. 

 

Výber informačného systému je cieľom tejto diplomovej práce. Práca je zameraná na 

výber informačného systém podľa potrieb podniku a požiadaviek jeho vedenia.  

 

Na začiatku sa budem snažiť zbežne predstaviť spoločnosť, pre ktorú sa bude 

informačný systém vyberať. Budem sa snažiť vymedziť problém, s ktorým sa 

spoločnosť stýka a poukázať na ciele, ktoré by som chcel v práci dosiahnuť. Ďalej budú 

v práci rozoberané teoretické východiská celého riešenia. Bude treba tiež analyzovať 

problém a celkovú súčasnú situáciu, v ktorej sa podnik nachádza. V závere bude práca 

zameraná na samotné vyriešenie problému, ktorý spoločnosť s informačným systémom 

má. 

 

V samostatnom návrhu sa budem snažiť ponúknuť vedeniu spoločnosti viaceré 

možnosti, aby si mohli jednotlivé varianty porovnať a rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré 

by podľa nich bolo pre podnik najvýhodnejšie.  
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1. Vymedzenie Problému a ciele práce 

 

1.1. Základné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.. 

Sídlo:   Súvoz 1, 911 32 Trenčín  

IČO:   44 546 505 

Deň zápisu  16.01.2009 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet činnosti: - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 

- výroba strojov pre hospodárske odvetvia 

 

1.2. Charakteristika spoločnosti 

 

Spoločnosť GM TECHNOLOGY SK s.r.o. (ďalej len GMT) operuje na trhu strojárskej 

výroby, zameriava sa na výrobu zákazkových foriem pre sklársky priemysel. Jedná sa 

o produkovanie lisovacích foriem pre podniky zaoberajúce sa výrobou obalového skla. 

Väčšinu produkcie tvoria fľaše všetkých druhov nápojov. GMT sa špecializuje na  

zložitejšie návrhy, ktoré konkurencia nedokáže vyrobiť.  

 

 
Obrázok 1.1 Logo GM TECHNOLOGY 
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Ako je vidieť zo základných údajov spoločnosti z obchodného registra Slovenskej 

republiky. Oficiálne spoločnosť funguje viac ako rok. Avšak reálne začala spoločnosť 

prevádzkovať svoju činnosť až na prelome rokov 2009 a 2010. V tejto dobe bola 

ukončená postupná transformácia podniku. 

Podnik prevzal všetku činnosť a know-how od spoločnosti TC Engineering SR s.r.o., 

ktorú podrobnejšie popíšem v jednej z ďalších častí. 

 

Ako bolo uvedené spoločnosť GMT začal prevádzkovať obchodnú činnosť pod svojim 

menom až koncom roku 2009, kedy prebrala svoje prvé zákazky po spoločnosti TC 

Engineering. Približne v rovnakej dobe začala spoločnosť naberať aj „nové pracovné 

sily“. Nedá sa povedať, že by boli pracovné sily nové, lebo prevažná väčšina 

zamestnancov prešla z predošlej firmy. V súčasnej dobe sa pomaly rozširujú personálne 

stavy aj o nových pracovníkov. 

 

V súčasnosti zamestnáva spoločnosť 28 pracovníkov. Sedem z nich sú technicko-

hospodárski pracovníci a zvyšok zamestnancov sú výrobní pracovníci.  

Spoločnosť riadi konateľ. Je rozdelená do troch oddelení. Ekonomické oddelenie má 

vo svojej náplni ekonomické záležitosti ako v každom inom podniku. Ak do tohto 

oddelenia nepočítame konateľa spoločnosti, táto časť firmy má dve zamestnankyne. 

Technologická časť má vo svojej náplni práce cenové návrhy pre jednotlivých 

zákazníkov, technologické postupy výroby, programovanie NC a CNC strojov a 

kompletnú technológiu výroby. V tomto oddelení pracujú traja pracovníci. Posledným 

oddelením je výroba, ktorú riadi vedúci výroby. Jeho úlohou je plánovanie celej výroby, 

dodržiavanie jednotlivých termínov, kontrola efektivity jednotlivých pracovníkov, 

spracovávanie reportov pre konateľa firmy a mnoho iného. Ostatok pracovníkov pracuje 

na dielni v rôznych funkciách. 
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1.3. Oboznámenie s predošlou spoločnosťou 

 

Obchodné meno: TC Engineering SR, s.r.o. 

Sídlo:   Zámocká 30, 811 01 Bratislava 

IČO:   35864745 

Deň zápisu  25.8.2003 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet činnosti: -kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

/maloobchod/ 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti /veľkoobchod/ 

 -sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

 -reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť 

 -organizovanie kurzov a školení 

 -vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu 

voľnej živnosti 

 -poskytovanie software - predaj hotových programov na základe 

zmluvy s autorom 

 -automatizované spracovanie údajov 

 -obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 

 -prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky 

 -prenájom dopravných prostriedkov 

 -leasingová činnosť 

 -administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce 

 -poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu 

podnikania 

 -činnosť organizačných a ekonomických poradcov 

 -povrchová úprava a zváranie kovov povrchová úprava a zváranie 

kovov 

 -výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 

 -výroba motorových vozidiel a príslušenstva 
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Spoločnosť TC Engineering mala v obchodnom registri zapísaných veľa predmetov 

činnosti, ale špecializovala sa na výrobu lisovacích foriem pre sklársky priemysel. 

Firma mala tri pobočky, ktoré sa nachádzali sa v Kyjove, v Trenčíne a v Nemšovej. 

 

Finančná kríza spoločnosť oslabila a nakoniec skončila len s jednou pobočkou 

nachádzajúcou sa v Nemšovej. Toto sídlo bolo v areály spoločnosti Vetropack, ktorá 

patrí k jedným z veľkých hráčov na trhu výroby obalového skla v celej Európe. 

 

Podnik TC Engineering vyrábal lisovacie potreby pre viacero sklárskych spoločností 

slovenského a českého trhu. K jedným z veľkých zákazníkov spoločnosti je práve 

vyššie uvádzaný Vetropack. Na jednej strane to bolo určené hlavne umiestnením 

Nemšovskej pobočky spoločnosti, ktorá sa nachádzala v areáli sklární Vetropack 

Slovensko.  

 

Podnik sa snažil preniknúť na rakúsky trh. Firma sa pokúšala získať stále zákazky od 

spoločnosti Vetropack Rakúsko, pre ktorú už niekoľko skúšobných korekcií foriem 

robila. Ďalším cieľom spoločnosti bolo získanie zákaziek od ďalšej pobočky spoločnosti 

Vetropak nachádzajúcej sa v českom Kyjove. Tieto plány však podnik nestihol 

realizovať a návrhy ostali rozpracované.  

 

1.4. Súčasnosť a budúcnosť spoločnosti 

 

1.4.1. Súčasná situácia spoločnosti 

 

V súčasnosti má GMT na trhu stabilnú pozíciu, aj keď je ťažké skonštatovať to po pár 

mesiacoch fungovania. Ale pokiaľ sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu, spolu 

s fungovaním jej predchodcu. Podarilo sa jej prevziať väčšinu zákaziek po 

predchádzajúcej firme a získať niekoľko nových odberateľov. 
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Dá sa predpokladať, že spoločnosti sa podarilo získať od štátu, tzv. proti krízové 

výhody. Tie štát ponúka pri zamestnaní nových pracovníkov. S rozsahom týchto výhod 

som nebol bližšie oboznámený. 

 

1.4.2. Spoločnosť a finančná kríza 

 

Dúfam, že sa mi v doterajšom texte podarilo aspoň trochu oboznámiť vás s firmou 

GMT. Ako bolo uvedené spoločnosť sa zaoberá výrobou foriem pre obalové sklo. 

Každému je známe, že pred nedávnom preletela cez celý svet finančná kríza. 

Spoločnosť bola založená presne v jej strede, ale svoju činnosť začala naplno rozvíjať 

až na ústupe krízy. Čo je v dnešnej dobe výhoda, ale nedá sa na to spoliehať, 

predstavitelia firmy musia byť stále ostražití. Aj keď už fenomén celosvetovej krízy 

začína postupne ustupovať, firmy sa musia mať stále na pozore, lebo počas tohto roka 

sa predpokladá krach ďalších firiem. 

 

V povedomí sklárskeho odvetvia sú ešte stále nedávne krachy mnohých fabrík. Jednalo 

sa ako o veľké firmy tak aj o rodinné podniky s mnohoročnou tradíciou. Väčšina 

podnikov počas krízy bola uzatvorená, avšak nejednalo sa o podniky na výrobu 

obalového skla, ale na trhu skla okrasného. Z toho sa dá predpokladať udržanie 

spoločnosti na trhu a nasledovný rozvoj. 

 

1.4.3. Budúcnosť spoločnosti 

 

Pokiaľ sa budeme pozerať na budúcnosť podniku realisticky, GMT má veľkú šancu na 

udržanie svojej pozície a postupný rozvoj. Ako už som v prácu uviedol, predchodca 

tejto spoločnosti, TC Engineering rokoval s rakúskou a českou pobočkou sklárskeho 

gigantu Vetropack. GMT pokračuje ďalej v týchto jednaniach a dúfa, že sa jej podarí 

získať pravidelné objednávky na výrobu nových foriem ale taktiež opravy starších 

foriem. 
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Ďalej sa spoločnosť obrátila na východ a snaží sa preniknúť na pobaltský a ruský trh. 

Firme sa už podarilo získať niekoľko zákaziek z Ruska. So všetkými boli zadávatelia 

spokojní, z čoho sa dá predpokladať ďalšia spolupráca. 

 

Pokiaľ by začal trh s okrasným sklom opäť ožívať a bolo by v ňom vidieť dostatočný 

potenciál, spoločnosť môže rozšíriť ponuku svojich produktov o lisovacie formy pre 

okrasné sklo. Dobrým odrazovým mostíkom pre vstup na tento trh je technológ 

a programátor, ktorý má dlhoročné skúsenosti s výrobou foriem pre okresné sklo. 

 

Ďalším cieľom spoločnosti je získanie noriem ISO, ktoré vydáva Medzinárodná 

organizácia pre normalizáciu. Spoločnosť už začala podstupovať prvé kroky pre 

získanie základu noriem rady 9000. Prvým krokom má byť získanie noriem ISO 9000 

a ISO 9001, ktoré sa považujú za základ rady 9000. Je predpoklad, že sa bude 

spoločnosť snažiť o získanie ďalších noriem rovnakej rady. V dnešnej dobe je už 

pomaly nutnosť mať aspoň základné normy, aby nebola firma vylúčená 

z konkurenčného boja. 

 

1.5. Fungovanie spoločnosti a vymedzenie hlavného problému 

 

1.5.1. Priebeh objednávok 

 

Aby som mohol lepšie definovať problém a poukázať na potrebu zmeny, je treba 

venovať pozornosť a spresniť postupnosť objednávky a jej „životný kolobeh“ od 

objednania až po odovzdanie a vyfaktúrovanie daného produktu. 

 

Celý proces začína keď potenciálny zákazník osloví spoločnosť GMT. Oddelenie 

technológie dostane od vedenia firmy vypracovať predbežný cenový návrh. 

Technológia vypracuje predbežný cenový návrh, predbežný technologický postup 

spolku s materiálovou náročnosťou. Návrh sa posúva späť k vedeniu firmy aby konateľ 

mohol ešte prípadne cenovo ponuku. Predbežný návrh sa pošle zadávateľovi. 
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V ideálnom prípade rozhodne ponuku priať. Spíše sa záväzná objednávka. Zákazník 

poskytne technologickému oddeleniu všetky potrebné informácie na zhotovenie 

ďalšieho, tentoraz presného technologického postupu, obsahujúceho všetky náležitosti 

potrebné pre výrobu.  

 

Vedúci výroby má za úlohu naplánovať celý plán výroby, ktorý obsahuje postupný plán 

od objednania materiálu, jeho dovoz, zhotovenie programov na NC stroje, postupnú 

výrobu na jednotlivých pracoviskách vo výrobe až po vyskladnenie výrobku..  

 

 
Obrázok 1.2 Produkt spoločnosti 

 

Vedúci výroby má ďalej za úlohu dohliadať na dodržiavanie termínov a prácností, ktoré 

sú uvedené v technologickom postupe. Musí sa starať a kontrolu efektivity a plnenie 

plánu. Čiastočne mu pri tejto kontrole pomáha aj dielenský majster, ktorý má na starosti 

dochádzku a efektivitu všetkých pracovníkov na dielni. 

 

Spoločným cieľom všetkých zamestnancov firmy je dodržanie termínov a včasné 

odovzdanie zákazky. Vedúci pracovníci musia dohliadať na dodržanie všetkých 

termínov a tiež sa musia starať o určitý stupeň efektivity a nasledovné písanie správ 
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a reportov pre vedenie podniku. Tieto reporty sú základom pre kontrolu efektivity 

a s tým spojenú nákladovosť. Ďalej tieto správy zabezpečujú vedeniu podniku 

analyzovať slabé miesta celého procesu výroby. 

 

Finančné a ekonomické aspekty celého životného cyklu objednávky majú na starosti 

pracovníci z ekonomického oddelenia. Títo zamestnanci sa starajú a účtovníctvo 

a priraďovanie jednotlivých nákladov k danej zákazke. Medzi tieto náklady patria aj 

mzdy jednotlivých výrobných pracovníkov, pričom informácie o odpracovaných 

hodinách dostáva ekonomické oddelenie od vedúceho výroby alebo dielenského 

majstra. 

 

1.5.2. Vymedzenie problému 

 

Ako sa dá v predchádzajúcom popise kolobehu objednávok vyčítať, pri každej novej 

zákazke je treba sa starať o zadávanie dát do systému. Keď k tomu pridáme ešte 

prebiehajúce zákazky, jedná sa o veľké množstvo dát, ktoré je treba systematicky 

zapisovať, ukladať a spracúvať. Pritom každý jeden z pracovníkov, pracujúcich 

v kancelárii potrebuje pracovať s dátami špecifickými pre každú pozíciu. V dnešnej 

pretechnizovanej dobe je už pomaly nutnosťou použitie informačného systému. 

Informačný systém nám pomáha zjednodušiť a urýchliť prácu a tiež môže ušetriť 

značné finančné prostriedky. GMT používa informačný systém, ktorý prevzala po 

svojom predchodcovi. Tento software je vytvorný na základe Microsoft Visual Basic. 

Všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so systémom tvrdia, že im zatiaľ 

stačí, ale taktiež v ňom vidia určité nedostatky. 

 

1.6. Cieľ práce 

 

Ako som už naznačil základný problém, ktorému by som sa chcel venovať v tejto práci, 

je potreba zlepšenia informačných tokov v podniku. Inak povedané, chcem sa zamerať 

na výber informačného systému, ktorý by zamestnancom podniku uľahčil, zjednodušil 
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prácu a znížil prácnosť jednotlivých úkonov. Tým by mohol podnik usporiť finančné 

prostriedky na pracovnej sile. 

 

Momentálne má firma len slabý náznak systému a pracovníci strácajú veľa času pri 

viacnásobnom zadávaní rovnakých dát do systému. Tento stav by sa dal odstrániť 

úpravou terajšieho systému alebo zavedením úplne nového. Túto základnú otázku sa 

budem snažiť v tejto práci vyriešiť.  

 

Základnú otázku sa budem snažiť vyriešiť pomocou rôznych sofistikovaných metód 

a analýz, ktoré sa budem snažiť skĺbiť s požiadavkami vedenia firmy. Som si istý, že to 

nebude jednoduché ale pokúsim sa vybrať tú najlepšiu variantu. Ako každý podnik, aj 

tento sa snaží šetriť finančné prostriedky ale budem sa snažiť presvedčiť konateľa 

podniku o výhodách investície do informačného systému. Poukážem na to, že investícia 

do informačného systému nie sú stratené peniaze ale rozumná voľba, ktorá sa po čase 

dokáže sama zaplatiť. 
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2. Teoretické východiská práce 

 

Informačné systémy nielenže významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti 

a úspešnosti podniku, ale súčasne vytvárajú podnikový majetok a to ako hmotný, tak 

hlavne nehmotný. Dáta, ktoré sa v podniku zbierajú, spracúvajú a uchovávajú po určitú 

dobu, v sebe skrývajú často netušené informačné bohatstvo. Čím ďalej sa príslušné dáta 

spracúvajú, tým rastie ich informačná hodnota, ktorú je možno v podobe znalostí využiť 

ďalej. Toto bohatstvo je potom reprezentované znalosťami, ktoré je možno ďalej využiť 

k rozvoju podniku. Zavedením IS sa nielen racionalizujú podnikové procesy, ale 

zvyšuje sa know-how pracovníkov a výrazne sa zlepšuje podniková kultúra.[28] 

 

2.1. Základné pojmy 

 

Informácia 

Už zakladateľ kybernetiky, Norber Wiener definoval, že informácia je nehmotnej 

povahy. V 40. rokoch minulého storočia doplnil túto definíciu Claudie Shannon 

uceleným výkladom, v ktorom vymedzil informáciu ako štatistickú pravdepodobnosť 

výskytu signálu, či znaku, ktorý odstraňuje apriórnu neznalosť príjemcu. Čím menšia je 

pravdepodobnosť výskytu daného znaku, tým väčšiu má informácia hodnotu pre svojho 

príjemcu. Táto exaktná definícia je však z hľadiska modernej podnikovej informatiky 

nedostačujúca a nedostačovala ani v dobách, kedy ju Shannon formuloval. [32] 

 

 
Schéma 2. 1 Požiadavky na informácie [25] 
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Pohľady na informácie 

Neexaktných definícii pojmu informácia nájdeme v literatúre celú radu. Ich tvorcovia sa 

odlišovali predovšetkým v tom, že kládli dôraz na odlišné úrovne pohľadu, ktorými sa 

dá pozerať na informácie. 

• syntaktický pohľad je orientovaný na vnútornú štruktúru informácie, súvislosti 

medzi znakmi, ktoré ju utvárajú a to bez ohľadu na vzťah k jej príjemcovi. 

• sémantický pohľad zdôrazňuje obsahový význam informácie a to bez ohľadu na 

vzťah k jej príjemcovi 

• pragmatický pohľad je na rozdiel od predchádzajúcich dvoch smerovaný 

k praktickému využitiu informácie, teda k jej významu pre príjemcu. [32] 

 

 

Rozhodujúce paradigmatá  

Peter Senge, riaditeľ Centra organizačného učenia na Škole managementu Alfréda 

Sloana pri Massachusettskom technologickom inštitúte uvádza vo svojej známe knihe 

Piata disciplína, že učiaca sa organizácia, ktorá chce dlhodobo udržať 

konkurencieschopnosť musí splniť 5 základných podmienok: 

1. Je nutné aplikovať systémové myslenie v organizácii. To samozrejme 

predpokladá hlbšie vidieť a poznať vnútorné vzťahy v podniku ako len 

sledovať príčiny a dôsledky jednotlivých udalostí. Dôležitým 

predpokladom je taktiež sledovanie procesu zmien skôr ako 

zaznamenávať a riešiť jednotlivé udalosti. 

2. Je treba dosiahnuť tzv. osobného majstrovstva. Ide o disciplínu 

neustáleho ujasňovania a prehlbovania osobných vízií zamerania úsilia 

podnikového managementu na trpezlivé hľadanie objektívnej reality. 

Rozdiel medzi skutočnosťou a víziou potom vyvoláva tvorivé napätie, 

ktoré by malo viesť k realizácii, či verifikácii tejto vízie. 

3. Je nevyhnutné analyzovať a dosiahnuť zmeny zabehnutých modelov 

myslenia. Jedná sa o zakorenené predstavy generalizácie alebo dokonca 

dojmy, ktoré ovplyvňujú chápanie reality a rozhodovanie managementu 

podniku. Ľudia by sa mali naučiť vidieť svoje myšlienky v kontexte 

ostatných názorov v organizácii. 
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4. Je treba vedieť vytvárať a zdieľať vízie. V praxi to znamená zapojenie 

zamestnancov do realizácie týchto vízií a podporu ich vnútornej 

angažovanosti namiesto obyčajného uskutočňovania predstáv 

managementu. 

5. Tímová práca musí byť orientovaná na dialóg členmi tímu a potláčanie 

ambícií jednotlivcov v prospech spoločného premýšľania nad 

problémami. Prekonanie bariéry, ktorú predstavujú zakorenené vzorce 

vzťahov pri tímovej práci znamená „akcelerácia učenia“, ich 

zakonzervovanie naopak „učenie brzdí“. [32] 

 

Informačný systém 

Informačný systém je systém pre zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie 

informácií a dát. Informačný systém pozostáva z ľudí, technických a programových 

prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, spracovania, distribúcie, 

ukladania, výberu a prezentácie informácií pre potrebu riadiacich pracovníkov tak, aby 

mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému.  

Medzi hlavné úlohy informačného systému patrí integrovanie podnikových procesov    

a práce zamestnancov s cieľom vytvárať účinné toky pracovných činností a dosahovať 

vyššiu produktivitu a nižšie náklady. [35] 

 

 
Schéma 2.2 Informačný systém [10] 
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2.2. Informačná stratégia 

 

Informačnou stratégiou sa rozumie sústava cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. 

Informačná stratégia by mala obsahovať víziu, ciele a charakteristiky budúceho stavu 

informačného systému a informačných technológií firmy a mimo iné vytvárať 

obmedzenie pre operatívne riadenie ich vývoja a prevádzky, mala by optimálne 

podporovať ciele firmy a požadovaný systém riadenia. Stratégie úzko súvisí s cieľmi, 

ktoré firma sleduje. Ciele sú žiaduce budúce stavy, ktoré majú byť dosiahnuté. Stratégie 

vyjadrujú základné predstavy o tom, akou cestou budú dosiahnuté firemné ciele. [18] 

[25] 

 

Informačná stratégia má kľúčový význam pre efektívnosť informačných systémov – 

neexistencia informačnej stratégie býva v odbornej literatúre označovaná ako jedna 

z hlavných príčin neefektívnosti výdajov na informačné systémy. [18] [25] 

 

Cieľom informačnej stratégie je nájsť odpovede na otázky, ako pomocou informačných 

systémov: 

• zvyšovať výkonnosť pracovníkov podnikov, 

• podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku, 

• získavať pre podnik konkurenčnú výhodu, 

• vytvárať pre podnik ďalšie strategické príležitosti. [25] 

 

Čo sa rozumie informačnou stratégiou? 

Proces definovania informačnej stratégie podniku je trvalý dialóg medzi všeobecným 

managementom podniku a odborníkmi-informatikmi a rozhodne by nemal byť 

orientovaný na riešenie technických problémov, ale mal by byť orientovaný 

predovšetkým na analýzu procesov a ich možnú podporu IS. Nemal by riešiť čiastočné 

zavádzanie informačných systémov jednotlivých funkčných oblastí podniku, ale mal by 

riešiť komplexné, systematické a integrované zavádzanie IS vrátane systematického 

vytvárania podrobnej informačnej infraštruktúry. 

Informačná infraštruktúra podniku znamená prostredie pre trvalý rozvoj IS v podniku. 

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby úroveň informačnej infraštruktúry trvale mierne 
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predbiehala úroveň IS podniku. V žiadnom prípade sa nesmie stať brzdou vývoja IS. 

Návrh infraštruktúry musí reagovať na svetové vývojové trendy, aby bol podnik vždy 

schopný včas reagovať svojim IS na neustále sa vyvíjajúce potreby diktované reakciou 

na konkurenčné prostredie. [25] [28] 

 

 
Schéma 2.3 Informačná stratégia [25] 

 

 

2.2.1. Podmienky informačnej stratégie 

 

Nie vždy a všade sa stretávame s podmienkami priaznivými pre úspešné definovanie 

informačnej stratégie. Pri určovaní každej podnikovej stratégie je predovšetkým treba, 

aby aj pri stanovení informačnej stratégie vrcholoví riadiaci pracovníci a majitelia 

podniku hlavne: 

• sami sa aktívne podieľali na tvorbe informačnej stratégie, 

• mysleli strategicky, t.j. nenechali sa príliš ovplyvňovať súčasnými problémami 

operatívneho charakteru, 

• identifikovali kritické faktory úspechu podniku, a to pokiaľ možno v širokom 

konsenze všetkých manažérov a majiteľov podniku, 

• sledovali stav a vývoj ako vnútorného tak vonkajšieho prostredia podniku, 

• vzali na seba dlhodobý záväzok i za cenu vzdania sa krátkodobých úspechov, 

• nezaoberali sa prílišnými detailmi, 



 26 

• dbali na to, aby informačná stratégia bola známa všetkým pracovníkom podniku. 

[18] [28] 

 

2.2.2. Analytické metódy pre informačné stratégie 

 

PQM 
PQM – Process Quality Management bola vyvinutá firmou 
IBM a zameriava sa na skúmanie poslania, cieľov a faktorov 
úspechov firmy.  

BSC 

BSC – Balanced scorecard je metóda vyvinutá Kaplanom 
a Nortonom v roku 1992 a je považovaná za jednu 
z najdôležitejších manažérskych metód posledných desiatok 
rokov. Využíva sa pre formuláciu strategických vízii 
a cieľov firmy.  

McFarlanov model 
aplikačného 

portfólia 

Pri plánovaní rozvoja a inovácii IS vykonávame 
východiskové analýzy, ktoré nám pomáhajú ujasniť si, ktoré 
aplikácie môžu byť pre ďalší rozvoj firmy dôležité. Jednou 
z týchto analýz je zostavenie McFarlanovho modelu 
aplikačného portfólia.  

Tabuľka 2.1 Metódy pre informačné stratégie [25] 
 

2.3. Prínosy IS 

 

Podstatné pre celkovú efektívnosť IS/IT je, aby na konci každého projektu IS/IT (t.j. po 

jeho implementácii) bol spokojný užívateľ, a to na všetkých stupňoch riadenia a vo 

všetkých oblastiach užitia IS/IT. Z tohto konštatovania vyplýva, že by sme mali veľkú 

pozornosť venovať užívateľovi a jeho očakávaniam. Tie môžu byť samozrejme veľmi 

rozdielne podľa toho, aké postavenie a akú úlohu užívateľ v podniku má a tiež podľa 

toho, ako je informačne gramotný. [28] [31] [38] 

 

Ako vyplýva zo štúdie analytickej spoločnosti Economist Intelligence Unit (EIU), 

vykonanej spolu s IBM Global Services, manažéri o prínosoch IS/IT nielenže 

nepochybujú, ale dokonca veria, že významne podporujú základné podnikové stratégie. 

Pokiaľ ide o oceňovanie prínosov, potom už manažéri nežiadajú kvantitatívne 

(finančné) ukazovatele „priemyselného“ veku a chápu, že tzv. intelektuálny kapitál, 

ktorý IS/IT vytvárajú, sa vzpiera presnému meraniu. Manažéri sa zaujímajú 
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predovšetkým o to, ako investície do IS/IT podporia rastové stratégie podniku, teda ako 

môžu napomôcť vývoju nových produktov a marketingových techník, zefektívneniu 

distribučných kanálov, či vytváranie nových pracovných postupov. Navyše je treba 

zvlášť uvažovať situácie, v ktorých by bez IS/IT vôbec nevznikla nejaká podnikateľská 

aktivita (Elektronické bankovníctvo, Internetové obchody apod.). Tu je prínos IS/IT 

bezprostredne vyjadriteľný úspešnosťou či neúspešnosťou daného podnikania vôbec.  

V rovnakom výskume odpovedali manažéri na otázku priorít vo výkonnosti IS/IT 

a zhodli sa v tom, že je veľmi dôležité merať najmä: 

• dopad na efektivitu podniku, 

• strategická dopad, 

• dopad na vzťahy so zákazníkmi, 

• návratnosť finančných prostriedkov. [28] [31] [38] 

 

2.3.1. Ukazovatele prínosov IS/IT 

 

Systematizácia prínosov je nutná preto, aby sme hneď na začiatku životného cyklu 

IS/IT dokázali tieto ukazovatele definovať pre konkrétnu aplikáciu a konkrétny podnik, 

vedeli stanoviť spôsob ich vyhodnocovania i konkrétnu zodpovednosť za dosiahnutie 

určitej hodnoty tohto ukazovateľa. 

Ukazovatele prínosov IS/IT môžeme klasifikovať z niekoľkých hľadísk a to na: 

• finančné (merané v peňažných jednotkách) a nefinančné (merané inými 

fyzickými jednotkami ako sú počet, čas a pod.), 

• kvantitatívne (merateľné nejakou kardinálnou stupnicou) a kvalitatívne 

(merateľné nejakou ordinálnou poradovou stupnicou či logickou hodnotou 

„splnené“ – „nesplnené“), 

• priame (u ktorých môžeme preukázať jednoznačne príčinný vzťah 

k dosiahnutému prínosu) a nepriame (u ktorých musíme stanoviť nejaké 

zástupné ukazovatele vyjadrujúce zmenu), 

• krátkodobé (prejavujúce sa obyčajne do pol roka po implementácii IS/IT) a 

dlhodobé (prejavujúce sa neskôr, niekedy až za viac rokov), 
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• absolútne (vyjadrené nejakou merateľnou hodnotou) a relatívne (vyjadrené 

bezrozmerným pomerovým číslom). [28] [31] 

 

2.4. Výdavky na IS 

 

Riadiť efektívnosť informačných systémov neznamená len hľadať prínosy, ale tiež 

sledovať aké peniaze za IS vydávame. Ako už bolo povedané na ukazovateľ 

efektívnosti sa musíme pozerať dvojakým pohľadom. Pohľad hľadania maximálneho 

úžitku pri zadanom objeme finančných prostriedkov (riadime sa heslom „Máme pre 

tento rok pridelených 5 mil. na IS, tak ako ich ušetríme?“), alebo druhý postup, vieme 

presne akú aplikáciu IS/IT potrebujeme pre ďalší úspešný rozvoj podniku a hľadáme, 

ako si túto aplikáciu obstarať čo najlacnejšie. Pri tom všeobecne vôbec neplatí, že čím 

vyššie máme výdavky na IS, tým vyšších dosiahneme prínosov. [28] [39] 

 

2.4.1. Klasifikácia výdavkov 

 

Výdavky na IS môžeme zásadne klasifikovať podľa troch hľadísk: 

• časového, 

• druhového, 

• aplikačného, 

a dajú sa podľa potreby účelovo vzájomne kombinovať. Táto klasifikácia by sa mala 

stať základným controllingovým hľadiskom plánovania a sledovania výdavkov na IS. 

O tom, že uplatňovanie controllingového prístupu k riadeniu výdavkov na IS je 

nevyhnutné, ak chceme zvyšovať efektívnosť IS, isto nebude nikto pochybovať. [28] 

 

Časového hľadisko 

životný cyklus IS obyčajne členíme do nasledujúcich životných fáz, z ktorých s každou 

sú spojené výdavky: 

• plánovanie, 

• obstaranie (vývoj alebo nákup), 
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• zavádzanie (implementácie), 

• prevádzka a údržba, 

• likvidácia. [28] 

 

Morálna životnosť podnikového informačného systému je cca 8 až 10 rokov a neustále 

sa skracuje. Priebeh nákladov v čase sa samozrejme líši podľa toho, či si informačný 

systém obstarávame dodávateľským spôsobom alebo vlastným vývojom, či určitou 

kombináciou oboch týchto spôsobov. 

Súčasný všeobecný trend ide smerom k externým zdrojom podľa hesla „Čo môžeš 

kúpiť, kúp!“. Z hľadiska kontroly nákladov platí, že čím viac produktov a služieb IS 

nakupujeme, tým lepší máme prehľad o nákladoch na IS a môžeme ich teda lepšie 

plánovať a kontrolovať. [28] [39] 

 

Druhové hľadisko 

V literatúre a rôznych štúdiách a prieskumoch sa stretávame s najrozmanitejším 

členením výdavkov na IS, zvlášť podľa toho k akému účelu a kým, tá ktorá štúdia či 

prieskum boli vykonané. Navyše sa sledovaná štruktúra pochopiteľne mení i v čase, tak 

ako sa všeobecne neustále vyvíja informačná infraštruktúra. Pre konkrétny podnik má 

takéto sledovanie výdavkov do informačnej infraštruktúry ten zmysel, aby sme boli 

schopní posúdiť, či sa naša infraštruktúra vyvíja v súlade so svetovými trendmi v danom 

podnikateľskom sektore. Obyčajne sa stretávame s druhovým členením výdavkov na IS 

nasledovne: 

Hardware, ktorý ďalej môžeme členiť na: 

• počítače, 

• periférne zariadenia, 

• komunikačnú techniku. 

Software, ktorý ďalej môžeme členiť na: 

• operačné systémy, 

• databázové systémy, 

• sieťový software, 

• aplikačný software. 

Pracovníkov, ktorí sa ďalej môžu členiť na: 
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• projektanti a vývojoví pracovníci, 

• systémoví správcovia, 

• technikov a prevádzkový personál, 

• pracovníkov prípravy dát. 

Služby, nakupované od externých organizácií, ktoré sa môžu ďalej členiť na: 

• servis hardwaru, 

• vývoj aplikačného softwaru, 

• údržba aplikačného softwaru, 

• komunikačné služby, 

• spracovanie niektorých agend, 

• kompletný outsourcing IS. 

Réžia útvarov pre IS centrálnych a decentralizovaných, ktoré sa ďalej môžu obvykle 

členiť na: 

• správna réžia, 

• materiálová réžia, 

• energia atď. [28] [39] 

 

2.4.2. Štruktúra výdavkov podľa aplikácií 

 

Samozrejme iným pohľadom na štruktúru výdavkov na IS môže byť aplikačný pohľad. 

Môžeme sledovať napríklad výdavky na spracovanie účtovníctva, mzdovú agendu, 

skladovú evidenciu, ale tiež použitie internetu, na elektronickú poštu, marketingový či 

manažérsky informačný systém a tak podobne. Obyčajne sa ale v podnikoch takto 

výdavky nesledujú a keď, tak väčšinou účelovo a krátkodobo, pokiaľ potrebujeme 

zdôvodniť, že zavedenie tej či onej aplikácie je efektívne. V súčasnosti sa týmto 

sledovaním výdavkov môžeme stretnúť hlavne u aplikácií internetu, či intranetu. 

Aplikačný pohľad na výdavky má zmysel len vtedy, pokiaľ sme schopní tiež sledovať 

prínosy z týchto aplikácií a priradiť ich k výdavkom. [28] [39] 
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2.4.3. Outsourcing IS 

 

Outsourcing je anglické slovo pre ktoré zatiaľ neexistuje vhodný český alebo slovenský 

ekvivalent. Je odvodené od slovesa „to outsource“, čo znamená vytesniť alebo odsunúť. 

Vo svojom význame to znamená využívanie cudzích zdrojov pre akúkoľvek činnosť, 

ktorá bola doposiaľ zabezpečovaná vlastnými podnikovými zdrojmi. Predmetom nášho 

záujmu je výsledok tejto činnosti, ktorý sa chápe ako služba. Nie je to nič nového 

a neznámeho a vo svojej podstate to je len akési pokračovanie deľby práce 

špecializáciou na určité činnosti z dôvodu využitia ekonomického efektu z rozsahu. 

Príkladov outsourcingu nájdeme celú radu počínajúc náhradou vlastnej závodnej stráže 

pre ochranku objektov podniku bezpečnostnou agentúrou, cez zaistenie opráv strojov 

a zariadení špecializovanou servisnou organizáciou až po vedenie účtovníctva 

špecializovanou firmou, či služieb pripojenia k internetu. 

Samo vymedzenie outsourcingu IS je veľmi voľné, resp. má veľmi veľa variant, ale 

vždy by sa malo jednať o dodávku služby a to opakovane a trvalo, tj. nie o dodávku 

nejakého produktu IS/IT. V tejto súvislosti by sa napríklad za outsourcing IS/IT nemal 

považovať vývoj aplikácií IS/IT na objednávku, pretože vytvorená aplikácia je vlastne 

produkt, ktorý sa jednorázovo dodáva užívateľovi, pokiaľ však tento vývoj nie je 

integrálnou súčasťou komplexnej služby spočívajúci v zabezpečení informačného 

systému podniku, hlavne tak jeho ďalšej sústavnej údržby a rozvoja aplikácie. [11] [28] 

 

 
Schéma 2.4 Outsourcing [11] 
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2.5. Hľadisko efektívnosti 

 

Pred pojednávaním o efektívnosti informačných systémov je vhodné nadefinovať 

základné pojmy. 

Efektivita, účinnosť (effeciency): všeobecne je to „pomer medzi prínosom nejakej 

činnosti a nákladmi na ňu vynaloženými“. Efektivitu je možné definovať tiež ako také 

použitie ekonomických zdrojov, ktoré prinášajú maximálnu úroveň uspokojenia 

dosiahnuteľnú pri daných vstupoch a technológiách. Efektivitu je možné vyjadriť ako 

podiel prínosov a výdavkov.  

Efektívnosť, účelnosť (effectiveness): je „vzťah medzi stanoveným cieľom a dopadom, 

vplyvom alebo následkom“. Podľa ďalšej definície je efektívnosť „účinnosť hodnotená 

z hľadiska užitočného výsledku tejto činnosti“. [25] [30] 

 

 
Schéma 2.5 Efektívnosť a efektivita podľa Druckera [25] 

 

2.5.1. Aplikačné hľadisko 

 

Až koncom 70 rokov sa od zavedenia IS očakáva predovšetkým priamy efekt úspor 

pracovných síl, materiálov atď. Hovoríme o tzv. nahradzovaných aplikáciách, u ktorých 

sú dosahované priame a dobré vyčísliteľné prínosy. V 80. rokoch sa od zavedenia 

počítačov očakávalo, okrem úspory nákladov i zvyšovanie produktivity, flexibility 

a kvality výrobkov a služieb. Hovoríme o tzv. doplnkových aplikáciách, ktoré pridávajú 

hodnotu výrobkom a službám. U týchto aplikácií sa jedná o priame, ale obtiažne 

vyčísliteľné prínosy. Konečne v 90. rokoch očakávame od IS zásadný vplyv na kľúčové 

procesy podnikania a ich zmenu a vytvorenie nových podnikateľských príležitostí. 
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Hovoríme o tzv. inovačných aplikáciách, ktoré majú nepriame a veľmi ťažko 

vyčísliteľné prínosy. 

Z tohto historického pohľadu viac menej vychádza i metodika tzv. „kontinuálnej 

hodnoty“. Zavedená spoločnosťou EIU, ktorá rozdeľuje prínosy, resp. hodnotu IS na 

základné a inovačné. 

Základná hodnota IS je reprezentovaná jednak zvýšením účinnosti, jednak zvýšením 

výkonnosti.  

Inovačná hodnota IS spočíva predovšetkým v podpore expanzie trhu a vo vytvorení 

výhody. 

V podniku je tak treba sledovať celé generické portfólio hodnoty IS, teda ako hodnotu 

základnú, tak investičnú a to podľa charakteru jednotlivých aplikácií IS v podniku. 

Venkatraman definíciou transformácie podniku v dôsledku IS: v piatich úrovniach: 

• Automatizácia, 

• Informatizácia, 

• Business Process Reengineering, 

• Business Network Reengineering, 

• Business Reengineering. [28] 

 

2.5.2. Kvalitatívne hľadisko  

 

Kvalita IS je daná mierou, ktorou IS prispieva k výkonnosti a efektívnosti podnikových 

procesov, činností a jednotlivých užívateľov. Na IS ako na každý iný produkt či službu 

môžeme aplikovať všeobecne platné hľadiská pre posudzovanie kvality tak, ako sú 

uvádzané v príslušnej literatúre a podľa ktorej za kvalitný môžeme považovať taký IS, 

ktorý je spôsobilý k zamýšľanému užitiu alebo účelu. Oficiálne je kvalita podľa ISO 

9000 definovaná takto: 

Všetky vlastnosti a charakteristiky produktu alebo služby, ktoré sú dôležité pre splnenie 

predpísaných alebo samozrejmých potrieb. 

Pre potreby zrovnávania potrebujeme predsa len mať k dispozícii nejaké parametre, 

podľa ktorých sme schopní povedať, že tento výrobok alebo služba sú „kvalitnejšie“ 

ako ten druhý. Všeobecne sú to parametre: 
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• funkčnosti, 

• vzhľadu, resp. komfortu, 

• spoľahlivosti a udržateľnosti, 

• trvanlivosti, 

• bezpečnosti. 

Do istej miery môžeme položiť „rovná sa“ medzi pojem kvalita a efektívnosť, pretože 

nekvalitný výrobok či služba neplní očakávanú funkciu, čiže ľudovo povedané jedná sa 

o vyhodené peniaze. [28] 

 

Kvalitnou informáciou, resp. informačných sústav sa v českej literatúre zaoberajú 

predovšetkým Vlček, Moos a Vysušil. Vlček formuluje nasledujúce hľadiská 

užívateľského hodnotenia informačných sústav a to: 

• hľadisko integrity, 

• hľadisko redundancie, 

• hľadisko priestupnosti, 

• hľadisko účinnosti, 

• hľadisko pohotovosti, 

• hľadisko organizovanosti, 

• hľadisko efektívnosti. [28] 

 

2.5.3. Užívateľské hľadisko kvality 

 

Výkonnosť podnikových procesov je podstatne ovplyvnená prácou užívateľov a teda 

dosiahnutím takej kvality IS, ktorá plne uspokojuje ich potreby. Všeobecne sa 

predpokladá, že je úzka súvislosť medzi kvalitou informácií poskytovaných užívateľmi 

prostredníctvom IS a kvalitou riadenia. Tiež môžeme všeobecne predpokladať, že 

nekvalitný IS nebude poskytovať užívateľovi kvalitné informácie a naopak. Je treba si 

tiež uvedomiť, že kvalita nie je nejaká fyzikálna veličina, ktorá sa dá zmerať, resp. 

vyjadriť nejakým číslom, ale že sa jedná o pestrý súhrn vlastností, podľa ktorých 

užívateľ usúdi, že táto informácia resp. produkt IS je kvalitnejší ako iná. Nakoniec je 

treba počítať s tým, že užívateľské názory na kvalitu informácie sa môžu s časom meniť 
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a to dosť výrazne. Užívateľ je teda konečným a často i okamžitým hodnotiteľom kvality 

a arbitrom v sporoch, čo je kvalitnejšie a čo je menej kvalitné. 

Hodnotenie kvality IS je formálne uskutočňované prevažne v nasledujúcich 

kategóriách: 

• spoľahlivosť aplikácií, 

• dostupnosť aplikácií, 

• integrita a komplexnosť aplikácií, 

• bezpečnosť aplikácií, 

• jednoduchosť používania aplikácií. [28] 

 

2.5.4. Technické hľadisko kvality 

 

Technické hľadisko je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia IS, i keď je pre užívateľské 

útvary zdanlivo nepodstatné. Postihuje aspekty podmieňujúce úspešné prevádzkovanie 

a údržbu aplikácie IS a tým aj dosiahnutie kvality z hľadiska užívateľov. 

Najvýznamnejšími kategóriami pre dané hodnotenie sú: 

• prevádzkové aspekty, 

• aspekty údržby, 

• architektúra riešenia. [28] 

 

2.5.5. Riadiace hľadisko efektívnosti 

 

Užívateľova spokojnosť je významných ukazovateľom úspešnosti IS. V praxi sa jedná 

o celú radu kvantitatívnych i kvalitatívnych hľadísk, ktorých včasná a jasná deklarácia 

so strany užívateľa a pochopenie a akceptácia na strane dodávateľa, resp. poskytovateľa 

služby IS a nevyhnutná pre celkovú úspešnosť IS. S ohľadom na to, že čím ďalej tým 

viac prínosov IS má charakter kvalitatívnej a neoddeliteľne zrastenej s celkovým 

podnikovým organizmom a jeho systémom riadenia je konečným atribútom hodnotenia 

efektívnosti IS jeho užívateľ. Pokiaľ je spokojný, potom je ochotný prehlásiť IS za 

efektívny. Preto je pre zaistenie efektívnosti IS treba riadiť očakávania. Očakávania by 

mali byť optimistické, ale reálne a mali by byť výsledkom dohody medzi užívateľmi 



 36 

a dodávateľmi, komunikované medzi užívateľmi a informatikmi od samého začiatku 

každého projektu IS. 

Dôležitým hľadiskom úspešnosti projektu IS je jeho zhoda so systémom riadenia 

podniku, ktorá môže byť vnímaná ako: 

• užívateľská zhoda, 

• organizačne štrukturálna zhoda, 

• zhoda s mocenskou štruktúrou, 

• zhoda s okolitým prostredím. [28] 

 

Rozvoj IS v podniku je realizovaný formou jednotlivých projektov, ktoré znamenajú 

aplikáciu nejakého IS, či sa už jedná o projekt zavedenia celého integrovaného 

informačného systému podniku, alebo o projekt zavedenia internetu, či len o projekt 

výmeny serveru za výkonnejší. O každom projekte IS, resp. o jeho cieľoch 

a podmienkach ich realizácie je treba rozhodovať v rámci informačnej stratégie 

podniku. Tam by sme mali definovať i očakávané výdavky a prínosy každého projektu 

a teda jeho očakávanú efektívnosť. V rámci informačnej stratégie podniku teda hľadáme 

odpovede na otázky: 

• V akom poradí budú jednotlivé projekty IS realizované a koľko prostriedkov 

bude podnik schopný a ochotný na ne venovať a v akom časovom horizonte. 

• Ako budú jednotlivé projekty IS zabezpečované z hľadiska projektových 

a implementačných kapacít, resp. aký bude podiel medzi internými a externými 

zdrojmi. 

• Či sa existujúca informačná infraštruktúra podniku bude ďalej rozvíjať zásadnou 

zmenou alebo či sa pôjde cestou čiastočných zlepšení. 

• Ako bude riadený proces rozvoja informačnej infraštruktúry podniku. 

• Akým spôsobom budú motivovaní a vychovávaní pracovníci vo využívaní IS. 

[28] 

 

Výberové konanie predstavuje veľmi významnú etapu životného cyklu IS, v ktorej sa 

zásadným spôsobom rozhoduje o efektívnosti IS. Už v samotnom fakte rozhodnutia 

o vypísaní výberového konania je zakódované očakávanie nejakých prínosov pre 

podnik. Tým, že vedenie podniku rozhoduje o vypísaní výberového konania znamená 
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tiež, že sa o problematiku stavu informatiky v podniku a jej ďalšom rozvoji začne 

zaujímať celé vedomie podniku a samo rozhodnutie o vypísaní výberového konania by 

malo byť výsledkom konsenzu všetkých členov vedenia podniku a nielen silovým 

rozhodnutím napríklad majiteľa, generálneho riaditeľa, či individuálnym rozhodnutím 

riaditeľa pre IS/IT.  

Samo výberové konanie je proces, ktorý má svoje fázy a časovú náročnosť. V žiadnom 

prípade sa neodporúča výberové konanie urýchliť pod heslom „Už aby sme to mali za 

sebou“. 

Fázy výberového konania sú obyčajne nasledujúce: 

• prípravná fáza, 

• dopytová fáza, 

• ponuková fáza, 

• výberová fáza, 

• záverečná fáza. 

Vo všetkých fázach výberového konania by mali byť angažovaní majitelia, vedúci 

pracovníci podniku a kompetentní užívatelia. Odporúča sa tiež zapojenie externých, 

nezávislých poradcov, ktorí prinesú do celého procesu potrebné skúsenosti a know-how. 

Obyčajne sa celý proces organizačne zabezpečuje menovaním riadiaceho výboru či 

výberovej komisie. [28] 

Všeobecne sa autori zhodujú na kritériách hodnotenia pri výbere IS. Pri výbere IS a jeho 

dodávateľa je treba sa venovať nasledujúcim hľadiskám: 

• funkčnosti danej aplikácie, 

• dodávateľovi, 

• cene, 

• použitým informačným technológiám,  

• a integrácii. [28] 

 

2.5.6. Ľudský aspekt 

 

Človek vystupuje v IS v dvoch úlohách a to ako tvorca a ako užívateľ. Tieto úlohy 

môžu byť antagonistické, ale tiež môžu byť dvojjediné. V oboch úlohách sa človek 
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významne podieľa na celkovej efektívnosti IS. Pokiaľ hovoríme o človeku ako tvorcovi, 

potom odborníci nemyslia len konštruktérov a výrobcov hardwaru, projektantov 

a analytikov, programátorov, ale majú na mysli pracovníkov, ktorí riadia procesy 

vývoja a zavádzania IS v podnikoch. Tí podstatnou mierou ovplyvňujú to, či bude IS 

v podniku prijatí pozitívne a jeho užívanie prinesie podniku úžitok. 

Veľmi často je pozornosť riadiacich pracovníkov pri zavádzaní informačného systému 

sústredená pri výbere len na problém toho, aby investícia do IS bola čo najviac 

efektívna, tj. aby bolo dosiahnuté s čo možno najmenšími výdavkami splnenia 

požadovaných cieľov pre ktoré sa IS zavádza. Len málo riadiacich pracovníkov si však 

uvedomuje, že človek je neoddeliteľnou súčasťou IS, a že tento „ľudský zdroj“ je nutné 

riadiť, tj. plánovať, organizovať, motivovať, kontrolovať, ale hlavne kultivovať, tj. 

zabezpečiť jeho trvalý rozvoj. Jedine tak sa nestane človek najslabším článkom 

informačnej infraštruktúry podniku. K čomu je výkonný hardware a sofistikovaný 

software, keď s ním ľudia nie sú spokojní, nevedia ho používať a neslúži im k tomu, 

aby dosahovali vyšších výkonov. 

Efektívnosť IS závisí na ľuďoch omnoho viac ako na samostatných informačných 

technológiách. [28] 

 

2.6. Podnikové informačné systémy 

 

Základom pre fungovanie sieťovo učiacej sa organizácie a presadzovanie jej 

strategického zámeru je efektívne spracovanie informácií a budovanie znalostnej bázy. 

Kľúčovou „technológiou“ k dosiahnutiu tohto cieľa potom predstavuje podnikový 

informačný systém. 

Podnikový informačný systém vytvárajú ľudia. ktorí prostredníctvom dostupných 

technologických prostriedkov a stanovenej metodológie spracúvajú podnikové dáta 

a vytvárajú z nich informačnú a znalostnú bázu organizácie slúžiacu k riadenia 

podnikových procesov, manažérskemu rozhodovaniu a správe podnikovej agendy. [30] 

[32] 
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2.6.1. Podpora konkurencieschopnosti 

 

Na to, ako dlhodobo podporiť konkurencieschopnosť organizácie za pomoci IS, je 

najlepšie nahliadať cez Porterov model konkurenčných síl. Je totiž treba zvažovať 

všetky možné hrozby, ktoré by mohli ovplyvniť definovanú podnikateľskú oblasť 

a možnosti využitia informačného systému k ich eliminácii. [32] 

 

2.6.2. Budovanie IS 

 

Integrácia systémov a podnikových procesov z rôznych funkčných oblastí je totiž 

koncepčná záležitosť, ktorú nie je možné riešiť bez vzťahu k strategickým cieľom, 

hlavným podnikovým činnostiam, dodávateľom alebo zákazníkom. Podnikový 

informačný systém teda logicky nie je možné vytvárať bez jasne definovanej 

celopodnikovej a informačnej stratégie. Návrh informačného systému musí tiež 

rešpektovať čiastočné strategické koncepcie. Potom na základe koncipovaných 

strategických zásad je možné: 

• Špecifikovať riešené problémy na základe analýzy stávajúceho stavu 

a požiadaviek organizácie. 

• Stanoviť ciele a naplánovať realizáciu projektu, vrátane analýzy využitia 

pokročilých metód návrhu informačného systému a moderných IS/ICT. 

• Naplánovať novú koncepciu riadenia IS/ICT a to v nadväznosti na hodnotenie 

efektívnosti riadenia a stávajúcej koncepcie. 

Pri budovaní podnikového informačného systému, teda pri nasadzovaní moderných IS, 

ktoré majú za cieľ zmeniť doterajší spôsob spracovania informácií, hrajú kľúčovú úlohu 

tieto štyri parametre: 

1. Úroveň funkcionality – ovplyvňuje investíciu do pokrytia podnikových 

procesov konkrétnych aplikácií. 

2. Kvalita, modernosť a renomé použitých IS/ICT – sú brané ako faktor 

vyspelosti a ako záruka vývoja informačného systému do budúcnosti. 
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3. Náklady na riešenie – ich výška by mala správne odpovedať hodnote 

zvoleného riešenia potrebnosti zmien, ktorú nový informačný systém 

podniku prináša.  

4. Spôsob riadenia zmeny – i keď manažéri v praxi väčšinou neuvažujú 

o IT projekte na základe procesu riadenej zmeny, snažia sa preferovať 

faktory, ktoré vykonanie zmeny hladko umožnia. [30] [32] 

 

 
Schéma 2.6 Postup pri budovaní IS [25] 

 

2.6.3. IT projekt 

 

IT projekty narážajú na veľké problémy, ktoré pomerne často znehodnocujú obrovské 

investície do nich vložené. Základom úspešného projektovania je pochopiť, čím sa líši 

od iných manažérskych činností, čo ich spojuje a naopak odlišuje od ostatnej 

projektovej činnosti v organizácii. 

IT projekt charakterizujú štyri spoločne sa vyskytujúce znaky s nasledujúcimi 

špecifikami: 

1. Cieľ projektu je vždy trojrozmerný (náklady, obsah, resp. cieľ, čas) 

2. Projekt je jedinečný. 

3. Projekt je realizovaný vždy s využitím ľudských a materiálových 

zdrojov. 
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4. Projekt je realizovaný za bežnej prevádzky organizácie. 

Každý IT projekt prechádza niekoľkými životnými etapami, ktoré pri realizácii nie je 

možné ani zameniť ani zabudnúť. 

1. Voľba rozhodnutia – hneď na počiatku je nutné, aby si manažéri položili 

otázku, či potrebujú nový informačný systém a či postačí inovovať 

stávajúci. Pritom musia vychádzať z podnikovej a informačnej stratégie 

firmy. Nemá zmysel inovovať informačný systém napríklad v situácii, 

kedy je jasné, že firmu pravdepodobne čaká fúzia, alebo nie je úspešná 

na svojom trhu a bude musieť prehodnotiť svoju celkovú stratégiu. 

2. Obstaranie systému a voľba implementačného partnera – táto etapa 

životného cyklu zahŕňa výber produktu, ktorý najlepšie zodpovedá 

nárokom organizácie. Základnou požiadavkou by pritom mali byť 

minimálne zákazkové úpravy systému, lebo tie prinášajú časové straty 

a dodatočné vysoké náklady. 

3. Implementácia – zahŕňa prispôsobenie informačného systému alebo jeho 

parametrizáciu tak, aby čo najlepšie odpovedal požiadavkám 

organizácie. K najnákladnejším činnostiam implementačnej fázy patrí 

customizácia informačného systému a školenia užívateľov. 

4. Užívanie a údržba – zahrňuje praktickú prevádzku IT riešení spôsobom, 

ktorý umožní realizáciu očakávaných prínosov. 

5. Rozvoj, inovácie a „odchod do dôchodku“ – v rámci tejto etapy, ktorá 

môže nasledovať už krátko po implementácii samotného jadra systému, 

sú integrované do podnikového systému ďalšie aplikácie. Tie majú za 

úlohu detailnejšie pokryť kľúčové procesy za účelom získania 

dodatočných prínosov. Môžu byť nasadené tiež preto, že pôvodný 

informačný systém nedokáže potrebnú funkčnosť v danej oblasti zaistiť. 

[30] [32] 

 

Životný cyklus informačného systému sa neustále skracuje a stáva sa, že behom 

rozpracovaného projektu je nutné rozšíriť jeho zadanie, tzn. inovovať a rozvíjať systém 

počas prebiehajúcej implementácie. K tomuto javu dochádza hlavne vo veľkých 
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podnikoch, kde zavádzanie systému trvá dlhšie ako jeden rok. Už behom implementácie 

tak môžu rásť náklady na funkčné doplňovanie informačného systému. [30] [32] 

 

 
Schéma 2.7 Kolobeh projektu IS [9] 

 

2.7. Metódy hodnotenia systémov 

 

2.7.1. Metóda HOS 8 

 

Táto metóda je používaná vo fázy prípravy informačnej stratégie. Je vyvinutá na ústave 

informatiky Podnikateľskej fakulty VUT. Ucelený pohľad na informačný systém 

podniku je v metóde HOS 8 realizovaný ako hodnotenie na základe ôsmich oblastí: 

- Hardware – v tejto oblasti je skúmané fyzické vybavenie vo vzťahu k jeho 

spoľahlivosti, bezpečnosti a použiteľnosti so softwarom 

- Software – táto oblasť zahrňuje skúmanie programového vybavenia, jeho 

funkcií, jednoduchosti použitia a ovládania 

- Orgware – zahrňuje pravidlá pre prevádzku informačných systémov, doporučené 

pracovné postupy 



 43 

- Peopleware – skúmanie užívateľov IS vo vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich 

podpore pri užívaní IS a vnímaní ich dôležitosti. Metóda si nekladie za cieľ 

hodnotiť odborné znalosti užívateľov, či mieru ich schopnosti 

- Dataware – oblasť skúma dáta uložené a používané v IS vo vzťahu k ich 

dostupnosti, správe a bezpečnosti. Metóda si nekladie za cieľ hodnotiť množstvo 

dát uložených v IS, či ich presnosť, ale akým spôsobom môžu byť užívateľmi 

využité a aký spôsobom sú spravované. 

- Customers – zaoberá sa tým, čo má systém zákazníkom poskytovať a ako je táto 

oblasť riadená. Vymedzenie zákazníkov: závisí na vymedzení skúmaného 

informačného systému. Môžu to byť zákazníci v obchodnom poňatí alebo 

vnútropodnikoví zákazníci  používajúci výstupy zo skúmaného IS. Nekladie si 

za cieľ skúmať spokojnosť zákazníkov so stavom systému, ale spôsob riadenia 

tejto oblasti podniku. 

- Supplies – táto oblasť sa zaoberá, čo informačný systém vyžaduje od 

dodávateľov a ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie dodávateľov: závisí na 

vymedzení skúmaného informačného systému. Môžu to byť dodávatelia 

v obchodnom poňatí alebo vnútropodnikoví dodávatelia služieb, výrobkov 

a informácií, ktoré s týmito výkonmi súvisia. Nemá za cieľ skúmať spokojnosť 

podniku s existujúcimi dodávateľmi, ale spôsob riadenie IS vzhľadom 

k dodávateľom. 

- Management IS – táto oblasť skúma riadenie informačných systémov vo vzťahu 

k informačnej stratégií, dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel 

a vnímanie koncových užívateľov IS. Metóda si nekladie za cieľ skúmať v tejto 

oblasti znalosti managementu. [25] 

 

Metóda si kladie za cieľ skúmať stav IS, z hľadiska ,z ktorých sa tieto prvky a väzby  

posudzujú, sú nazývané oblasťami. Metóda hodnotí stav prvkov a väzieb medzi nimi 

podľa definovaných oblastí. [25] 
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Kritéria pre oblasti metódy 

 

Nasledovne po určení oblastí IS je treba si definovať kritéria pomocou, ktorých je 

možné identifikovať stav danej oblasti informačného systému. 

Pri hľadaní kritérií pre skúmané oblasti je nutné rešpektovať obmedzenia obsahu kritérií 

pre skúmanie stavu informačného systému (pomocou kontrolných otázok nie je možné 

vystihnúť všetky prvky a väzby posudzovanej oblasti). Je potreba nájsť len také väzby 

a prvky, ktorý významným spôsobom indikujú stav skúmanej oblasti. Nie je možné 

predpokladať, že jedno kritérium dokáže presne vystihnúť a popísať stav skúmanej 

oblasti. [25] 

 

Pre každú oblasť samostatne je treba hľadať kontrolné otázky, ktoré významne 

identifikujú stav danej oblasti. Výsledkom sú sady kontrolných otázok. [25] 

 

Na stanovené kontrolné otázky sa odpovedá výberom jednej možnosti z nominálnej 

škály odpovedí. Počet stupňov bol zvolený 5. Slovné interpretácie: 

- áno 

- skôr áno 

- čiastočne 

- skôr nie 

- nie 

Nominálne hodnotenie zvolili autori tak, aby odpovede vystihli zvolené stupne. Pre 

ďalšie hodnotenie sa nominálna stupnica mení na číselne orientovanú. [25] 

 

2.7.2. Iné metódy hodnotenia systémov 

 

Metóda S-P-S-P-R 

 

Metóda, ktorý bola vyvinutá na katedre informatiky VŠE v Prahe prof. Voříškom. 

Spadá do metodiky Multidimensional management and developmenet of indormation 

systems – MMDIS (viac dimenzionálne riadenie a vývoj informačného systému). [25] 
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Jedná sa o nájdenie optimálne informatickej podpory podnikových procesov. Tým čo 

najväčšiu návratnosť investovaného kapitálu do IS/ICT. Jedná sa o 5 vzájomne 

previazaných vrstiev, ktoré riadia podnikové procesy: 

- S – strategy 

- P – bussuness processes 

- S – ICT services 

- P – ICT processes 

- R – ICT resources [25] 

 

Metóda ITIL 

 

IT infrastrucure library – knižnica infraštruktúry informačných technológií. Hovoríme 

o rozsiahlom súbore postupov riadenia podnikovej informatiky. Obsahuje verejne 

prístupné dokumenty o plánovaní, poskytovaní a podpore ICT služieb. [21] [25] 

 

V skutočnosti sa však jedná o súbor nezáväzných doporučení a postupov, ktoré nám 

umožňujú zefektívnenie služieb viazaných na podnikovú IT infraštruktúru. Z hľadiska 

dlhodobej aplikácie sú schopné zefektívniť fungovanie interného personálu, zvýšiť 

spokojnosť zákazníkov a užívateľov. [21] [25] 

 

O tejto metodike sa hovorí hlavne v spojení s pojmom ITSM – IT service management 

(management služieb IT). ITIL je používané ako metodika pre riadenie služieb IT. [21] 

[25] 

 

Metodika COBIT 

 

Momentálne je jednou z naj komplexnejších metodik formalizujúca riedenie 

a hodnotenie IS/ICT. Bola vytvorená združením ISCAF – information systems audit 

and control foundation. [19] [25] 

 

Táto metodika v sebe zahŕňa komplexný systém cieľov a metrík podnikovej 

informatiky, ktorý reprezentuje ucelený pohľad na riadenie podnikovej informatiky a je 
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dobre použiteľný pre tvorenie auditov. Definuje riadenie IT ako korelační väzbu medzi 

súborom požiadavkou, IT zdrojmi a IT procesmi. [19] [25] 

 

Základom metodiky je procesný prístup k ICT, procesy sú členené do 4 skupín (domén) 

a pre každú z domén sú definované procesy: 

- PO – plánovania, organizácia (11 procesov) 

- AI – akvizícia, implementácia (6 procesov) 

- DS – dodávka, podpora (13 procesov) 

- M – meranie, hodnotenie (34 procesov) 

Každý proces sa delí na detailné činnosti (vstupy a výstupy). Pre každý proces 

samostatne je taktiež navrhnutý referenčný súbor cieľov, výsledkových metrík 

a výkonnostných metrík. [19] [25] 

 

2.8. Základné teoretické východiská pre výber IS 

 

V dnešnej dobe môžeme povedať, podnikový informačný systém už nepredstavuje 

strategickú výhodu ako v minulosti. Postupne sa rozširujú informačné systémy medzi 

podniky nielen priemyselných odvetví a to má za následok postupnú zmenu týchto 

systémov na komoditu. Stále sú však informačné systémy neodmysliteľnou súčasťou 

technologického vybavenia firiem. Ich význam je však v súčasnosti porovnateľný 

s iným kľúčovým vybavením firmy. Táto rozšírenosť používania informačných 

systémov nám prináša široké možnosti výberu takéhoto systému. Preto je dôležité sa 

dobre rozhodnúť pri výver e správneho systému.  

 

2.8.1. Úskalia výberu systému 

 

Výber informačného systému nie je najľahšia a najjednoduchšia úloha, o ktorej musí 

management podniku rozhodnúť. Práve naopak, pri výbere informačného systému je 

mnoho aspektov, ktoré je treba brať do úvahy. 
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Na začiatok je treba si uvedomiť, čo všetko od nášho budúceho systému očakávame. Je 

nutné stanoviť, ktoré procesy v podniku má systém pokryť. V tomto môže zadáveteľovy 

systému pomôcť hrubé rozkreslenie si vnútorných činností s napojením na odberateľov 

a dodávateľov. Je tiež dôležité uvažovať nad potrebou a náročnosťou "reeingineeringu" 

podnikových procesov a ľudí pri zavedení nového systému. Vhodný software môže 

pomôcť optimalizovať podnikové procesy, ale taktiež umožňuje zachovať procesy, 

ktoré podnik nechce meniť. [5] 

 

Je treba si uvedomiť kategorizáciu podniku, typ podniku. Ak výrobný, s akým typom 

výroby. Ak obchodná spoločnosť, potom či je zameraná na distribúciu tovaru 

veľkoodberateľom, alebo má sieť vlastných malopredajní a podobne. Aký je podnik 

veľký. Aké sú špecifiká podniku. V logistike, spôsobe výroby, vzťahu k okoliu,             

v riadení ... [5] 

 

Jedno za základných rozhodnutí pri výbere informačného systému je rozhodnutie 

o voľbe zákazkového systému, alebo balíkového riešenia. Každá z variant má svoje 

výhody ale aj nevýhody. Hlavnou výhodou costumizovaného systému je jeho 

prispôsobenie podniku, ale na druhej strane cena takéhoto systému je úplne v iných 

hodnotách ako balíkový systém. Výhodou balíkového systému je teda jeho cena, ale 

taktiež aj rýchlosť implementácie. To sú však len najmarkantnejšie rozdiely, 

diferenciácií je mnoho. 

 

Tak ako pri všetkom, tak aj pri výbere informačného systému platí, že najlacnejšia 

varianta pri nákupe nemusí byť z dlhodobejšieho hľadiska cenovo najvýhodnejšia.. Na 

IS sa nesmie podnik v žiadnom prípade pozerať ako na jednorazovú investíciu žiadnom 

prípade nepozerajme ako na jednorazovú investíciu. So systémom sú spojené aj ďalšie 

výdavky okrem zriaďovacej ceny. Je treba počítať s údržbou hardwaru, databáz, ale 

najmä údržba samotného softvéru býva veľmi drahá, pričom práve tu možno dosť 

ušetriť vhodným výberom aplikácie a jej hardvérovej platformy. [5] 

 

V neposlednej rade je treba spomenúť aj ľudský faktor, ktorý vie narobiť najväčšie 

problémy. Žiadny systém nie je odolný voči všetkým chybám užívateľov a dá sa 
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povedať, že práve táto chyba býva najčastejšie niekde medzi „monitorom a stoličkou“. 

Tieto nedostatky sa dajú odstrániť dostatočnými školeniami pri implementácií nového 

systému. 

 

2.8.2. Zákazkový systém alebo hotový balíček 

 

Pri rozhodovaní o novom informačnom systéme sa podnik rozhoduje v podstate len 

medi dvoma typmi riešenia. Môžu si vybrať hotový balíček, ktoré ponúka viacero 

firiem. Ale si môžu vybrať druhú možnosť, čo je systém vytvorený špeciálne pre danú 

spoločnosť. 

Každá z možností má svoje silné ale aj slabé stránky, preto je dôležité vybrať vhodný 

typ systému pre konkrétnu spoločnosť.  

 

Medzi základné prínosy balíčkových systémov patria: univerzálnosť nasadenia              

v rôznych segmentoch priemyslu a služieb, existujúce implementácie v stovkách           

a tisíckach iných spoločností, časom preverené spracovanie firemných procesov             

a v neposlednom rade veľkosť a stabilita firiem ponúkajúcich takéto riešenia. 

Customizované riešenia ponúkajú flexibilitu, vysokú prispôsobivosť špeciálnym 

požiadavkám zákazníka, široké možnosti dodatočných úprav a lokálne zameranie 

svojich poskytovateľov. [6] 

 

Pri výbere vhodného riešenia pre konkrétnu spoločnosť je teda nevyhnuté si odpovedať 

na niekoľko základných otázok:  

 

- Ste ochotný zmeniť spôsob akým robíte biznis?  

- Ktoré firemné procesy robia Vašu spoločnosť jedinečnou?  

- Očakávate veľa zmien vo Vašom biznise?  

- Akú mieru závislosti ste schopný akceptovať? [6] 

 

Hlavnou výhodou je vývoj produktu priamo na potreby firmy. Zhotovovateľ čerpá 

inšpiráciu a  znalosti z predchádzajúcich projektov. Riadi sa štandardmi pre konkrétne 

odvetvie, v tomto prípade by to boli štandardmi strojárskeho priemyslu. Takýto systém 
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dokáže uspokojiť aj nadštandardné požiadavky zadávateľa. Na druhej strane za takéto 

požiadavky si firma musí aj nadštandardne zaplatiť. A taktiež sa projekty pri 

zákazkovom systém vedia dostať ľahko do problémov a vo veľkom percente prípadov 

nastáva neúspech projektu.  

 

Výhody a nevýhody systému budovaného na mieru 

 

Takýto typ informačného systému je odlišný od obstarania hotového balíka. Obe tieto 

varianty majú svoje výhody ale aj nevýhody. Costumizovaný  systém nie je však 

výhodný pre každú firmu. Má však svoje výhody ktoré sa nedajú poprieť: 

- prispôsobenie sa špeciálnym požiadavkám zákazníka 

- flexibilita 

- schopnosť a široké spektrum dodatočných úprav a doladenia systému 

- poskytovatelia sú zameraný na určitú lokalitu 

 

Na druhej strane však teba počítať aj s nevýhodami takéhoto systému. Jedná sa hlavne 

dve kritériá. Ide hlavne o väčšiu časovú náročnosť tvorby a implementácie systému. 

S potrebou väčšieho časového fondu je treba počítať aj s vyššími finančnými výdajmi. 

 

2.8.3. Rozhodujúce náklady na IS 

 

Jedným z najdôležitejších kritérií je pre väčšinu podnikov je pri obstarávaní je cena 

vyberaného systému. Cena je zároveň jediné kritérium ktoré sa obyčajne podhodnocuje 

a až vyhodnotenie celého procesu implementácie nového informačného systému ukáže 

celkovú cenu ktorú podnik za systém zaplatil a bude pravidelne platiť. [6] 

 

Celkové náklady na informačný systém (TCO – total cost of ownership) sa delia na 

viaceré skupiny. Niektoré skupiny sú pomerne jasne definované už v počiatočných 

fázach výberového konania na výber informačného systému, iné bývajú skryté a nie je 

ľahké ich identifikovať a vyčísliť. Je však nanajvýš dôležité poznať všetky náklady čo 

najpodrobnejšie aby sme sa vyhli situácii, že zakúpený informačný systém nás bude stáť 
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niekoľkokrát viac ako sme predpokladali pri podpise implementačnej zmluvy. Náklady 

delíme na päť skupín. [6] 

  

prvotné investičné náklady  

Prvotné investičné náklady sa dajú pomerne jednoducho určiť a vyčísliť. Patria náklady 

ako nákup nového hardwaru, náklady spojené so samostatnou implementáciu. 

 

skryté náklady implementácie  

Skryté náklady na implementáciu zahŕňajú položky, ktoré vo väčšine prípadov 

predajcovia neuvádzajú vo svojich kalkuláciách o cene informačného systému.  

 

licenčné a prevádzkové náklady  

Medzi licenčné a prevádzkové náklady patria predovšetkým licenčné náklady za 

software, náklady na školenie zamestnancov, poplatky za software, poplatky za servisné 

zmluvy a tiež mnoho iných poplatkov. Tieto náklady predstavujú nemalú položku 

z celkových nákladov informačného systému a preto je treba dobre si strážiť tieto 

náklady.  

 

„daň“ za nový informačný systém  

Daňou za nový informačný systém je obdobie implementácie podnikového 

informačného systému a určitý čas po skončení implementácie, kde môžete očakávať 

zvýšený výskyt negatívnych javov. Peňažné vyjadrenie týchto negatívnych javov nie je 

jednoduché no určite sa prejavia na obrate firmy ako aj na zvýšených mzdových 

nákladoch za nadčasy a dodatočnú prácu jednotlivých užívateľov ako aj firemného IT 

oddelenia. [6] 

 

náklady na ďalší rozvoj systému  

Náklady na ďalší rozvoj systému predstavujú náklady potrebné na dopracovanie nových 

funkcionalít v čase po skončení implementácie. [6] 
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2.8.4. Implementácia IS  

 

Implementácia informačného systému je kritický krok na ceste k fungujúcemu 

podnikovému informačnému systému. [6] 

Existujú určité zásady, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu informačného 

systému. Dodržiavanie daných zásad negarantuje úspech implementácie, no výrazne 

zvyšuje percentá úspešných implementačných projektov: 

• vytvorte implementačný tím 

• držte sa dohodnutých plánov ako najviac sa dá 

• pri implementačnom procese postupujte po celkoch 

• Import údajov do nového systému je kritický krok [6] 

 

Pri implementácii nového systému sa často opakujú rovnaké chyby. Medzi tieto 

nedostatky patrí: strach zo zmeny, slabé zaškolenie pracovníkov, nenaplnené 

očakávania a nedodržiavanie schváleného časového harmonogramu. [6] 

 

Práca implementačného tímu nesmie skončiť s odovzdaním funkčného systému. Tím sa 

musí v ďalšom období zamerať na sledovanie a vyhodnocovanie prínosov IS. Je 

výhodou, pokiaľ sú nasledovné opravy zahrnuté v implementačnom kontrakte, lebo 

väčšina nedostatkov sa prejaví až po určitej dobe reálnej prevádzky. 
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3. Analýza problému a súčasnej situácie  

 

V dnešnej dobe sú informácie jednou z hlavných hnacích síl podnikania. Hlavne pokiaľ 

ide o presné, relevantné a včasné údaje. Informácie sú potrebné pri každom rozhodnutí 

a ich absencia alebo tiež chybnosť prezentácie môže spôsobiť podniku citeľné finančné 

straty. Ale pokiaľ ide o informácie „peniaze sa dajú z okna vyhadzovať aj iným 

spôsobom“. Ide hlavne o zlý informačný tok v spoločnosti a zbytočné mrhanie 

pracovnou silou pri viacnásobnom zadávaní rovnakých informácií do systému 

a neprehľadnosti daného systému. 

 

O takéto plytvanie a nedostatky sa jedná aj v prípade tejto spoločnosti. spoločnosť nemá 

žiadny poriadny systém, jedná sa len o náznaky a začiatky systému. Pôvodný 

zhotovovateľ začal rozumne podľa potrieb spoločnosti, ale svoju prácu nedotiahol do 

úspešného konca. V polovici procesu prestal a systém ostal v rovnakom stave už 

niekoľko rokov. V takomto prípade sa ukazujú dve možné riešenia. Za prvé, 

aktualizovať a dokončiť začatý systém, alebo implementovať čisto nový systém. 

 

3.1. Popis súčasnej situácie 

 

Žiadny systém nie je bezchybný, niektoré sú prepracované do najmenších detailov, 

priamo vytvorené len pre jednu spoločnosť, iné zas pripravené pre masové užívanie 

v daných typoch podnikov.  Niektoré informačné systémy majú viac chýb, iné zas 

menej. Tento systém patrí do prvej skupiny, ak by sa to dalo vôbec tak povedať. 

 

Ako už bola naznačená momentálna situácia podniku, GMT nemá skutočný informačný 

systém. Dalo by sa to skôr nazvať „systém stavu núdze“. Ak by som to zjednodušil 

a povedal trochu prehnane, jedná sa o zhluk tabuliek v Excely, ktoré nie sú medzi sebou 

poprepájané a z toho dôvodu každý pracovník zadáva rovnaké dáta niekoľkokrát len pre 

svoju potrebu a nie pre potrebu spoločnosti ako celku. Takže v systéme sa viac ráz 

nachádzajú identické informácie zadávané nezávisle na sebe a bez akejkoľvek kontroly. 
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Každý zamestnanec si zo svojich dát robí reporty a správy pre vedenie spoločnosti alebo 

svojho nadriadeného. A pokiaľ ide o bezpečnosť alebo uloženie dát, tiež sa nedá 

hovoriť o nejakých moderných metódach. Všetky údaje z takzvaného informačného 

systému sa ukladajú na jediný server, ktorý nie je zálohovaný a ak mám pravdu povedať 

nevšimol som si ani že by bol napojený na nejaký záložný zdroj. A o bezpečnosti dát 

alebo rozdelení užívateľských práv sa nedá vôbec ani hovoriť. Pokiaľ chce jeden 

zamestnanec čerpať z tabuliek iného, pokojne si ich otvorí a je len na jeho dobrej vôli, 

slušnosti alebo šikovnosti, že mu tie tabuľky nezmaže. 

 

To bol môj prvý dojem z celého systému, ak sa to systémom dá nazvať. Aby som zase 

spoločnosti nejako nekrivdil, tento opis bol čiastočne prehnaný a hlavne mal poukázať 

na nevyhovujúci momentálny stav.  Pri bližšom kontakte so systém a zamestnancami 

spoločnosti som ako-tak tento organizovaný chaos a systém masového zadávanie dát 

jednotlivých zamestnancov pochopil. Nemôžem však povedať, že by sa zo mňa stal jeho 

zástanca.  

 

Niektorí zamestnanci nemajú  snahu o presadzovanie zmeny systému. Predpokladám, že 

sú spokojní so svojou rutinou prácou a nemajú záujem sa učiť pracovať v novom 

užívateľskom rozhraní. A pri zmene systému by mohli dostať viac práce alebo taktiež 

by niekto mohol o svoju prácu prísť, lebo väčšinu svojho času strávi len zadávaním 

údajov. Na druhej strane konateľ, ktorý by mal byť iniciátorom takejto zmeny sa do 

nového riešenia nehrnie, ale pri osobnom rozhovore pripustil, že zavedenie funkčného 

a poriadneho informačného systému by zamestnancom uľahčilo ich prácu a umožnilo sa  

intenzívnejšie venovať iným úlohám pri ich práci. V ideálnom prípade by mohol 

niektorého zo zamestnancov prepustiť, čo by ušetrilo nemalé finančné prostriedky. 

 

3.2. Užívatelia systému 

 

Do s styku s informačným systémom prichádzajú do styku všetci zamestnanci pracujúci 

v kanceláriách. Čo je : 

- konateľ 
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- dve pracovníčky ekonomického oddelenia 

- vedúci výroby 

- dielenský majster 

- pracovníci technológie 

 

Každý z týchto užívateľov má iné skúsenosti so systémom a iné nároky naň. Je treba sa 

oboznámiť s názormi jednotlivých užívateľov, aby sa dalo pochopiť fungovanie 

a nedostatky systému. 

 

3.2.1. Spoločné názory užívateľov 

 

Každý z užívateľov používa informačný systém na inú prácu, každý potrebuje zo 

systému iné informácie. Niektoré charakteristiky a požiadavky majú však všetky pozície 

rovnaké. 

 

Všetci užívatelia sa sťažujú na nedostatočnú prepojenosť systému. Podľa ich názorov sú 

najväčšie problémy s viacnásobným prepisovaním dát. Systém nie je vôbec prepojený 

medzi jednotlivými tabuľkami, takže každý zo zamestnancov si musí prepisovať všetky 

potrebné údaje do svojich tabuliek, buď zo svojich alebo z papierových zápiskov iných 

zamestnancov,  alebo priamo zo systému. Ďalšia veľká nevýhoda, na ktorú sa všetci 

sťažovali je v podstate rovnaká,  pokiaľ potrebuje rovnaké údaje zapísať do viacerých 

tabuliek musia sa tieto údaje zapisovať samostatne na niekoľkokrát. 

 

Iné výhrady zamestnanci nemali.  Väčšina všetkých výhrad súvisela len s nedostatočnou 

prepojenosťou systému. Či už sa jednalo o prepojenie medzi jednotlivými tabuľkami 

jednotlivých zamestnancov, alebo prepojenosťou naprieč celým systémov, aby sa dali 

jednoducho používať informácie od iných zamestnancov. 
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3.2.2. Užívateľské názory konateľa 

 

Konateľ sa dostáva len do minimálneho kontaktu so systémom. Pokiaľ nepočítame 

radových zamestnancov na dielni, môžeme povedať, že prichádza do styku s IS 

najmenej zo všetkých zamestnancov. Slúži mu len na kontrolu práce ostatných 

zamestnancov, kontrolu efektivity alebo pripravenosť a kvalitu plánovania. Prípadne 

systém používa len na pozeranie reportov a správ, ktoré vypracovávajú jednotliví 

zamestnanci, a ktoré používa na riadenie spoločnosti. Prípadne kontroluje vypracovaný 

cenový návrh od technológov. 

 

Z jeho pozície nie je vylepšenie alebo zmena informačného systému až tak bezvýhradne 

nutná. Vo svojom postavení len číta a kontroluje dokumenty, ktoré vypracovali iní 

zamestnanci. Nevidí presne všetko úsilie, ktoré museli ostatní zamestnanci vynaložiť na 

vytvorenie daných dokumentov. Je si čiastočne vedomí vynakladaného úsilia, ktoré 

zamestnanci vynakladajú kvôli nedostatočnému systému. Preto uvažuje o úprave 

stávajúceho alebo implementácií nového IS.  

 

Ďalšia z chýbajúcich častí je lepšia prehľadnosť toku peňazí. Človek v tejto pozícií musí 

vedieť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie a to je možné len s dostatočnými 

informáciami. Do systému by bolo potrebné dodať určité finančné ukazovatele. Konateľ 

hovoril hlavne o ukazovateľovi cash flow. 

 

3.2.3. Užívateľské názory pracovníčok ekonomického oddelenia 

 

Zamestnankyne  ekonomického oddelenia majú na starosti väčšinu finančného chodu 

spoločnosti. Starajú sa u prijaté a vydané faktúry, dochádzku, mzdy a mnoho ďalších 

dôležitých úkonov. Táto práca je sama o sebe náročná a nie ešte keď musia strácať 

zbytočne veľa času s viacnásobným zadávaním dát.  
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Aj pracovníci tohto oddelenia firmy vidia hlavný problém v neprepojenosti celého 

systému. Ale nie len v tom, taktiež v oddelení ekonomickej časti systému od jeho 

zvyšku.  

 

Na jednej strane sa starajú o mzdy všetkých zamestnancov, kde musia ručne zadávať 

odpracovaný počet hodín. Tieto hodiny opisujú z dochádzkových listov, ktoré dostanú 

od dielenského majstra, ktorý má na starosti celú dochádzku pracovníkov dielne. 

Hodiny týchto pracovníkov musí ručne prepísať do systému a a rozdeliť, či ide 

o normálnu pracovnú dobu, nadčas, alebo iný druh práce, ako je napríklad práca cez 

víkend.  

Druhý dochádzkový list s odpracovanými hodinami dostanú od ľudí pracujúcich 

v kanceláriách, ktorým sa však nadčasy nepreplácajú ale zapisujú sa do zvláštnej 

kolónky, ako náhradné voľno. 

Len samé zapisovanie do systému zaberá zbytočne veľa času. A pritom je to zbytočná 

práca, lebo vedúci výroby si zapisuje dochádzku všetkých pracovníkov sám do systému 

kvôli kontrole a zisťovaniu efektivity jednotlivých pracovníkov. 

 

Ako som už uviedol postup zapisovania dochádzky, obdobné je to aj s inými faktami, 

ktoré potrebujú zapísať do systému. Všetko toto má na svojich pleciach ekonomické 

oddelenie a musí ešte zbytočne kontrolovať údaje uvedené v systéme s údajmi 

uvedenými v papierovej forme. Takýto postup zaberá zbytočne veľa drahocenného času 

potrebného pre iné úkony. 

 

Problémom je taktiež absencia prihlasovacieho systému. Pokiaľ sa ktokoľvek dostane 

za akýkoľvek počítač pripojený na server môže sa dostať do systému a zmeniť 

anonymne akékoľvek dáta. Áno je to len hypotetický problém, uvedený človek by 

musel vedieť umiestnenie všetkých súborov, dostať sa za PC pripojené na server, ale je 

to taktiež možná hrozba. 

Reálnejšia situácia je chybné zadanie dát do systému. Pri súčasnom stave sa takáto 

chyba nedá priradiť určitému zamestnancovi a pri opakovanom pochybení vyvodiť 

dôsledky voči nezodpovednému zamestnancovi. 
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Týmto si podnik sám nastavuje status neprideľovanie zodpovednosti za vytvorenú 

chybu. Chybne zadané dáta alebo akýkoľvek nesúlad systému s realitou je možné len 

zistiť ale už  je nereálne potrestanie vinníka. 

 

Negatívne ohlasy sa ozývali aj na zálohovanie dát. Zálohovanie dát taktiež nie je 

jednotné pre celú firmu, všetky ostatné oddelenia ukladajú dáta na server, len 

pracovníčky tohto oddelenia si ukladajú svoju prácu každá na svoj počítač a pokiaľ si 

potrebujú prácu navzájom vymeniť, použijú pracovný email alebo si dáta prehodia 

medzi sebou pomocou flash disku. 

Takéto rozdielne zálohovanie zabraňuje prepojeniu jednotlivých častí medzi sebou. Ale 

dá sa predpokladať, že pokiaľ by sa podarilo prepojiť terajší systém, prípadne 

implementovať nový, toto oddelenie by muselo skončiť so svojim „súkromníctvom“ 

a ukladať dáta na rovnaké miesto ako ostatok pracovníkov spoločnosti. 

 

Bol som oboznámený aj s nespokojnosťou pracovníčok ohľadom faktúr. Jedná sa 

o formulár pre vystavené faktúry. Pokiaľ pracovníčka raz ukončí prácu s faktúrou, nemá 

možnosť žiadnej opravy, takže musí celú faktúru vyplniť odznova. 

A to nie jediná časť, ktorú si žiada oddelenie upraviť. Problémy sú aj zo zadávaním dát 

do formuláru s dochádzkou práce. Dotazník obsahuje zbytočne veľa atribútov, pričom 

sa niektoré opakujú a musia sa ručne zadávať, čo zvyšuje časovú náročnosť. 

 

Ďalším nedostatkom je nedostatočný výstup súhrnných dát, ktorý potrebuje toto 

oddelenie na plynulé fungovanie. Súčasný stav si žiada kopírovanie alebo prepisovanie 

pri vytváraní súhrnov. 

Ale nejedná sa len o tieto súhrnné výstupy. Systém vôbec neupozorňuje na blížiace sa 

dátumy splatnosti jednotlivých prijatých faktúr, ale ani na faktúr vystavených. 

 

Nevyhovujúcim pre pracovníčky je neobmedzenosť zápisu znakov do všetkých políčok. 

Takže je možne zapísať napríklad do počtu odpracovaných hodín ľubovoľnú sekvenciu 

znakov, čo je nevýhodné hlavne v prípade preklepov. 
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Veľmi dôležitým ukazovateľom potreby zmeny je veľká prácnosť a časová náročnosť. 

Obe pracovníčky oddelenia strávia len prácou so systémom polovicu svojho pracovného 

času, pričom väčšina ich úsilia pripadá na zadávanie údajov. Takže tu sa nachádza 

dostatok miesta na ušetrenie finančných prostriedkov, z ktorých by bola zmena IS 

financovaná. 

 

3.2.4. Užívateľské názory vedúceho výroby 

 

Náplňou práce vedúceho výroby je starať sa v podstate o celú výrobu od plánovania 

zákazky až po jej expedíciu. Musí dozerať na plnenie termínov, jednotlivé náklady za 

materiál, nástroje a všetky ostatné náklady ktoré vznikajú v priebehu výroby. 

Zodpovedá tiež za kvalitu nakupovaných materiálov.  

Podľa technologických postupov obdŕžaných z technológie,  musí vytvárať plány 

a pripravovať ich tak aby bola v zásobe nejaká robota do budúcnosti. Podľa jeho slov 

má plány pripravené na 2000 normohodín vopred. 

Ďalej pripravuje týždenné reporty pre vedenie spoločnosti o využití pracovne sily, jej 

efektivite, nákladovosti a mnohých iných veciach 

 

 
Obrázok 3.1 Časť technologického postupu 

 

Presne tak ako uviedli všetci dotazovaný doteraz, aj vedúci výroby by ocenil kompletné 

prepojenie informačného systému s ostatnými jeho časťami. 

 

Spomínané prepojenie by mu ušetrilo dosť práce. Denné správy sú náplňou jeho 

pracovnej činnosti. Tieto súhrny sú len pre jeho potrebu, aby mal podklady pre týždenné 
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reporty, ktoré ú ručené vedeniu spoločnosti. V týchto veľkých reportoch prezentu je 

v podstate rovnaké dáta a akými pracuje vo svojich denných správach. Takže určitú 

činnosť musí robiť viackrát, s čim by mu prepojenie veľmi pomohlo. 

Taktiež pri vytváraní svojich denných správ vy si uľahčil prácu, keby mohol čerpať časť 

údajom od dielenského majstra, čo však bez prepojenia nie je možné. 

 

Pokiaľ ide o zbytočný čas strávený pri prepisovaní údajov do informačného systému 

a tvorenie reportov pre vedenie firmy, ktoré by čiastočne mohol systém sám generovať, 

opäť sa dostaneme k zaujímavému číslu. Vedúci výroby strávi nad zbytočným 

„papierovaním“ 10 až 14 hodín týždenne. Ďalší čas, ktorý by sa dal využiť efektívnejšie 

pre rozvoj firmy. 

 

3.2.5. Užívateľské názory dielenského majstra 

 

Dielenský majster má na starosti časť úkonov na dielni a dohliadanie na výrobných 

pracovníkov. 

Práve on zberá dôležité údaje a posiela ich ďalej aby ich ostatný spracovali. Časť údajov 

posiela v papierovej forme a časť údajov zadáva do systému, ktoré sú však len pre jeho 

potreby, kvôli nedostatočnému prepojeniu. 

Ďalšou jeho úlohou je kontrola počtu vyprodukovaných kusov produktu (formy sa robia 

v sadách po určitom množstve.). 

 

Práve pre vyššie uvedenú úlohu počítania vyprodukovaného množstva kusov by majster 

požadoval úpravu systému. Chcel by aby ho systém upozorňoval na ostávajúce 

množstvo, ktoré sa má odpracovať, lebo v terajšom stave si počet vyrobených kusov 

musí počítať na papier aj keď počty vyrobených kusov zadáva denne do IS. 

 

Pre uľahčenie jeho práce a taktiež vedúceho výroby by požadoval  vytvorenie nového 

formulára, ktorý vy priraďoval k jednotlivým pracovníkom aj funkciu, ktorú 

vykonávali. Tento údaj požaduje hlavne kvôli obdobiu dokončovania zákazky, kedy 

niektorý pracovníci pracujú na iných pozíciách ako obvykle. 
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A nečakane taktiež požaduje prepojenie systém. Hlavne kvôli tomu, aby jeho 

naplňovanie informačného systému bolo užitočné aj ostatným jeho kolegom a nie len 

jemu. 

 

3.2.6. Užívateľské názory pracovníkov technológie 

 

V náplni práce oddelenia technológie je tvorenie technologických postupov, 

programovanie, tvorba predbežných ale aj finálnych cenových ponúk, nákup materiálu, 

nákup nástrojov a množstvo súvisiacich činností.  

 

Ľudia v tomto oddelení skôr zadávajú údaje do systému, ako by ich z neho potrebovali 

vyťahovať. Do IS vkladajú celý technologický postup spolu s normami, postupnosťou 

pracovísk a času. Ale vedúcemu výroby odovzdávajú tieto informácie v papierovej 

podobe. 

Obdobné je to aj s ostatnými vecami, ktoré zadávajú pracovníci technológie do systému. 

Väčšina kolegov si aj tak tieto údaje vyžaduje aj v papierovej podobe. 

 

 
Obrázok 3.2 Cenový návrh 

 

Pracovníkom tohto oddelenia taktiež nevyhovuje stav, kedy je celý systém bez 

prístupových práv, čiže v podstate bez akejkoľvek kontroly. 

Nevyhovujúce je pre nich taktiež neprepojenosť systému, ale tento nedostatok vadí 

všetkým zamestnancom. 
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Zamestnancom oddelenia nevyhovuje hlavne zlá dostupnosť údajov, ktoré zadáva 

vedúci výroby. Aj pri minimálnej zmene údajov sa musí meniť technologický postup 

a nasledovne postúpiť vedúcemu výroby. 

 

3.3. Funkčnosť systému 

 

Nie je jednoduché hovoriť o funkčnosti tohto systému. Každý informačný systém na 

svoje muchy ale tento ich má viac ako ostatné. Ale tieto nedostatky sú spojené s tým, že 

vývoj systému sa zastavil  približne v polovici svojej tvorby. 

 

Ale keď človek chvíľu pracuje s týmto systém, zistí, že nie je na tom až tak zle ako sa 

na prvý pohľad zdalo. Formuláre systému sú robené priamo na mieru pre tento podnik. 

Ale ako už bolo viackrát uvedené, bolo by potrebné rozšíriť celý systém ešte o niekoľko 

funkcií, ktoré požadujú zamestnanci. 

 

Ako najzávažnejší nedostatok IS vnímajú všetci zamestnanci jeho rozčlenenosť a tiež, ě 

len máloktoré údaje sa dajú viacnásobne použiť a musia ich viacnásobne namáhavo 

zadávať.  

 

3.4. Požiadavky na nový systém 

 

Na tieto požiadavky sa môžeme pozerať z dvoch strán. Zo strany zadávateľa, ktorý je 

taktiež platcom projektu a na strane druhej je pohľad radového, každodenného 

užívateľa. Od každej skupiny môžeme očakávať úplne rozdielne návrhy. Každá z strán 

sa bude zameriavať na svoje priority. 

 

Ako prvý skupina tu vystupujú, zamestnanci, ako koncový užívatelia, ktorý sa budú 

snažiť vydobyť si určité prostriedky, ktorý by im výrazne uľahčili ich každodennú 

prácu. 

Druhou stranou je zadávateľ projektu, čiže v tomto prípade konateľ spoločnosti. Jeho 

cieľom bude minimalizovať náklady. 
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3.4.1. Požiadavky zamestnancov 

 

Spoločnou požiadavkou celej tejto skupiny je úplné prepojenie systému, aby sa 

odstránilo viacnásobné zadávanie údajov. 

Zamestnancom ide hlavne o uľahčenie a zrýchlenie zadávania údajom do jednotlivých 

formulárov. Hlavne aby mohli čerpať údaje, ktoré už zadali ich kolegovia. 

 

Každý zo zamestnancov má určité požiadavky na rozšírenie schopností systému. Hlavné 

okruhy požadované nad rámec terajšieho informačného systému: 

- súhrnné finančné ukazovatele 

- zjednodušenie formulárov pre dochádzku 

- zavedenie automatického dochádzkového systému pomocou čipových kariet 

- centrálne zálohovanie 

- zavedenie a definovanie prístupových práv 

- úprava formulárov s faktúrami 

- výstražné hlásenia pre viacero formulárov a funkcií 

- automatické generovanie týždenných reportov 

 

Dôležitým kritériom pre väčšinu pracovníkov podniku je užívateľské rozhranie. Časť 

z nich by skôr presadzovalo úpravu a zdokonalenie terajšieho systému. Vyslovili sa, že 

tento systém im po užívateľskej stránke vyhovuje a hlavne sú na tento systém zvyknutí. 

Ostatok firmy presadzuje skôr zavedenie úplne nového systému. Vyhovuje im skôr 

profesionálne riešenie. A sú si vedomí väčšej počiatočnej náročnosti pri zavedení 

takéhoto systému, čo by sa však dalo jednoducho zmierniť kvalitnými školeniami od 

dodávateľa systému. 

 

3.4.2. Požiadavky konateľa 

 

Jednou z požiadaviek s najväčšou rozhodovacou váhou pre zadávateľa projektu je jeho 

cena. Ako každý riadiaci pracovní chce ušetriť finančné prostriedky. 
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Je ale dôležité nájsť kompromis medzi kompletnou cenou systému vrátane 

implementácie a školení zamestnancov a prevádzkovými nákladmi systému. Konateľ sa 

zameriava na čo najnižšie vynaložené celkové náklady. Berie však do úvahy prípadné 

ušetrenie financií, ktorý by ušetril pri zavedení systému s nízkou prácnosťou zadávanie 

údajov. 

 

Dôležitou podmienkou je prihlasovanie a rozdelenie práv jednotlivým užívateľov. Aby 

nemohla nastať situácia, že za chybné údaje v systéme nebude nikto zodpovedný 

a nebude možné vyvedenie dôsledkov.  

 

Ďalej požaduje konateľ aby sa k systému dalo pripojiť systém „elektronického 

vrátnika“, ktorý funguje pomocou čipových kariet. Systém to nemusí automaticky 

obsahovať, len požaduje aby sa po čase dala takáto forma zapisovania dochádzky 

pracovníkov pripojiť. Pri terajšom počte okolo 20 pracovníkov to nie je až také dôležité 

ale v budúcnosti by to mohlo byť užitočné. 

 

Posledná požiadavka sa netýka priamo informačného systému ale zálohovania dát. Je 

potrebné vyriešiť a vylepšiť zálohovanie. Všetky zálohy by sa ukladali na server 

a taktiež by boli zálohované ešte na jednom nezávislom úložisku.  
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4. Vlastné návrhy riešenia, prínos návrhov riešenia  

 
Pokiaľ ide i výber informačného systému pre malú spoločnosť je treba zvážiť mnoho 

kritérií. Vo väčšine prípadov bývajú podniky takéhoto rozmeru založené na 

individuálnom prístupe zakladateľov a schopnostiach zamestnancov firmy, ktorý stoja 

pri jej vzniku. N trhu je dostatočné množstvo systémov pre stredné a malé spoločnosti, 

len je treba si vybrať ten, ktorý by spoločnosti najviac vyhovoval a zmestil sa do jej 

pripraveného finančného rozpočtu na takýto projekt. Každá malý podnik sa ohliada na 

financie a ich návratnosť. V takýchto prípadoch však návratnosť je málokedy kratšia 

ako 2 až 3 roky. Takýto systém má však iné prednosti: 

- Interná transparentnosť 

- Zefektívnenie manažérskeho riadenia 

- Pokrytie odvetvovo-špecifických oblastí 

- Dostupnosť funkcií na analýzu zákazníkov, zamestnancov, financií, produktov   

a služieb 

- Štandardizované spracovanie údajov 

- Integrovaný prístup k údajom 

- Zníženie nákladov 

 

Rozhodnutie o zavedení nového systému sú hlavne dve. Na jednej strane a toto 

rozhodnutie odvíja od nefunkčnosti terajšieho systému alebo konca jeho životnosti. Na 

strane druhej ťažká riaditeľnosť firmy a neprehľadnosť procesov. 

 

 

4.1. Výber systému, zákazkové riešenie alebo hotový balíček 

 

Je treba sa rozhodnúť medzi týmito dvoma možnosťami, čiže informačným systémom 

tvoreným na zákazku, alebo kúpou hotového balíka od nejakej spoločnosti. V tomto 

prípade je ešte jedna možnosť. Spoločnosť teraz používa čiastočne rozpracovaný 

systém, ktorý prevzala od svojho predchodcu, spoločnosti TC Engineering. Tento 

systém bol rozpracovaný bývalým zamestnancom spoločnosti, ktorý sa však už v novej 
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spoločnosti GMT nenachádza. Takže je potrebné sa rozhodnúť pre jednu z možných 

variant. Každá možnosť má svoje výhody ale aj nevýhody. 

 

Pokiaľ by sa firma rozhodla pre zákazkové riešenie tvorby systému, výhodou takéhoto 

typu riešenia je prispôsobenie sa podmienkam v ktorých sa spoločnosť nachádza. 

Verím, že by nebol problém s nájdením spoločnosti, ktorý ma skúsenosti s tvorbou 

informačných systémov na zákazku pre strojársky priemysel, aj keď sa jedná o zákazku 

pre malú spoločnosť. Sídlo firmy sa nachádza na strednom Považí, kde je sústredený 

strojársky priemysel a nachádza sa tu nespočetné množstvo malých strojárskych 

podnikov. Ide o vývoj nových produktov a služieb priamo podľa potrieb zákazníka.  

 

Predpokladám, že spoločnosť GMT nebude za riešenie takýmto spôsobom. Na jednej 

strane je tu vyššia finančná náročnosť celého projektu, s čim je spojená taktiež časová 

náročnosť. Konateľ spoločnosti GMT kladie veľký dôraz na finančnú stránku 

zavádzania systému. Preto predpokladám, že nebude s takýmto riešením súhlasiť. Ale 

nechcem úplne vylúčiť takúto variantu. Pri rozhodovaní o novom systéme chcel brať 

v úvahu aj takúto možnosť. 

 

Zákazkové riešenie nechcem zavrhnúť ešte z jedného dôležitého dôvodu. Týmto 

dôvodom je súčasný rozpracovaný systém. Je to jedna z možností, čo by sa dalo so 

súčasnou situáciou spraviť. Keďže viacero zamestnancov sa vyjadrilo, že práca              

s terajším systémom im vyhovuje. Pre pracovníkov prichádzajúcich do styku 

s informačným systémom firmy by bolo výhodné dokončenie systému. Je tu teda 

možnosť dotiahnutia systému do úplného konca.  

 

Najjednoduchšia možnosť by bolo skontaktovať sa s človekom, ktorý začal terajší 

systém budovať a dohodnúť sa na jeho dokončení. Ďalšia možnosť je zadať dokončenie 

tohto systému tretej strane, spoločnosti, ktorá by bola schopná splniť požiadavky 

zadávateľa. Pri takejto forme riešenia môžu nastať problémy pri programovaní, veľmi 

ťažko sa nastupuje do programu c jej polovici. Ale možnosť dokončenia súčasného 

systému, či už jeho autorom alebo inou spoločnosťou je pre vedenie GMT lákavá. Dá sa 

predpokladať, že táto varianta by bola spojená s nižšími finančnými výdajmi, ale aj 
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o spokojnosťou niektorých zamestnancov, ktorý nemajú chuť sa opätovne učiť pracovať 

s novým systémom.  

 

Tá skupina pracovníkov, ktorý sú otvorený zavedeniu úplne nového systému, by skôr 

privítala úplne nové riešenie. Rýchlejšia a lacnejšia alternatíva, k zavedeniu 

zákazkového riešenia je kúpa a implementácia hotového balíka. Tak ako aj 

predchádzajúca varianta má svoje výhody ale aj nevýhody. Všetky takéto riešenia sú 

založené na princípe tzv. best practices, čiže na znalostiach, skúsenostiach softvérových 

firiem a hlavne komunikácii s autoritami z rôznych odvetví priemyslu. Teda hlavný 

výhoda takýchto balíkov je ich dostupnosť a taktiež ich prepracovanosť, čo znamená 

odstránenie tzv. „detských chorôb“. Ďalšou dôležitou podmienkou je cena. Takéto 

riešenie je cenovo úplne niekde inde ako zákazkové riešenie systému. Je to spojené aj 

s dobou potrebnou na implementáciu systému. Vďaka rýchlej implementácii a nižšej 

cene ako pri „costumizovanom systéme“ by si táto varianta mohla získať náklonnosť 

vedenia GMT. Je treba si uvedomiť aj skrytú výhodu takéhoto riešenia. Veľa ľudí si to 

neuvedomuje ale pri kúpe takéhoto softwaru získava aj know-how vo forme best 

practices. Takáto výhoda môže firme výrazne pomôcť zefektívniť a prebudovať 

procesy. Pri prijatí takéhoto rozhodnutia sa bude musieť firma rozhodovať medzi 

viacerými ponukami a taktiež sa bude musieť vyrovnať s nechuťou pracovníkov, 

ktorým sa nechce učiť pracovať s novým systémom. 

 

Bude nutné rozhodnúť sa pre jednu z možností. Záleží to len na splnení podmienok 

ktoré si stanovila spoločnosť. Pomocou sofistikovaných metód je treba stanoviť systém, 

respektíve variantu obstarávania. 

 

 

4.2. Výber systému – varianty 

 

Pri výbere systému som bral do úvahy všetky možnosti, čiže hotový systém, zákazkové 

riešenie ale aj dokončenie terajšieho systému. Z hotových balíkov som vybral software 

sysklass. Tento systém má v ponuke viacero spoločností, ktoré ho ponúkajú na 
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slovenskom a českom trhu. Ďalšia možnosť kupovaného softwaru je od spoločnosti 

ABRA software. Do úvahy pripadá jeden z lacnejších balíkov abra g2, poprípade 

drahšia verzia abra g3. 

 

 Pri systéme sa k dispozícií naskytla spoločnosť rksoft so sídlom v Dubnici nad Váhom, 

ktorá taktiež súhlasila s možnosťou úpravy terajšieho systému. DO úpravy stávajúceho 

systému by bola ochotná sa pustiť a j firma PD Soft z Uhrovca, okres Bánovce nad 

Bebravou. 

 

Názov / Druh Typ riešenia 
Sysklass Hotový balíček 
Abra g2 Hotový balíček 

Dokončenie 
terajšieho systému 

Zákazkové riešenie 

Tvorba nového 
systému 

Zákazkové riešenie 

Tabuľka 4.1 Varianty systémov 
 

4.2.1. Sysklass 

 

Tento systém je jeden z najznámejších a najkomplexnejších ponúkaných na našom trhu. 

Je zameraný hlavne na technickú príprav výroby a na výrobu samostatnú. Je určený pre 

riešenie činností technickej, technologickej a konštrukčnej prípravy výroby, 

automatizovanú tvorbu materiálových a výkonových noriem, náradia, zmenovej služby, 

apod.. A druhá časť systému je zameraná na samostatnú výrobu a jej riadenie. Dôležitou 

a silným stránkou systému je jeho kompatibilita s CAD systémami s možnosťou 

importovania kusovníkov z CAD-u. [14] [15] 

 

Pre čo najefektívnejšie využitie systému sysklass je autori systému odporúčajú 

integráciu s kvalitným ERP systémom, lebo komplexné údaje TPV sprístupňuje systém 

pre ich ďalšie použitie práve v ERP systémoch. Ďalej si systém dokáže upraviť 

dokumentáciu s dopadom na riadenie kvality ISO. 
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V systém je možnosť z výberu 5 jazykov, vo svojom základe obsahuje aj slovenčinu 

a češtinu. Tvorcovia ďalej umožňujú objednanie systému aj v iných jazykových 

mutáciách. [14] [15] 

Pre rozšírenosť systému Windows sú všetky jeho funkcie podporované systémom 

sysklass, ďalej taktiež tento systém podporuje aj databázový systém Microsoft SQL. 

 

Systém sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré je firma schopná upraviť podľa potrieb 

zákazníka:  

Sysklass pack  - jadro systému Sysklass 

Digitálny archív - archivácia 

Grafický klasifikačný systém – identifikácia objektov 

Zmenový manažér - workflow 

Skladový súbor 

Zákazkový manažér – prepojenie so zákazkami 

Kusovníky - konštrukčný kusovník, inverzný kusovník  

Materiálová norma - tvorba materiálových noriem 

Objednávky polotovarov - požiadavky na objednanie chýbajúceho materiálu 

Konfigurátor výrobku s funkčnými parametrami 

Variantné konštrukčné dáta 

Technologické postupy 

Náradie v postupe 

Modul ManyTool - Evidencia náradia  

Špeciálne operačné návodky  

Alternatívy technologickej dokumentácie 

Montážny / technologický kusovník 

Normovací modul SYSNORM - normovanie spotreby času  

Strojárske výpočty 

Súhrnné výpočty 

Strediská, pracoviská - číselník 

Tarifné triedy - číselník 

Variantné technologické - tvorba variantných technologických dát 

Dedičnosť operácií 
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Správa externých dokumentov PDM 

Expertné moduly 

Katalógy náradia, objednávky náradia 

Pomocné materiály 

Katalóg náhradných dielov 

Vývojový modul [14] [15] 

 

4.2.2. Abra 

 

Produkt g2 je určený pre malé firmy, ale niektoré jeho časti sa dajú využívať aj pre 

stredne veľké podniky. Tento systém má v sebe zahrnuté taktiež podvojné účtovníctvo. 

V nižšej rade produktov tejto spoločnosti sa pracuje len s jednoduchým účtovníctvom, 

čo už nie je na Slovensku možné. Tento systém obsahuje viac ako 30 funkčných 

modulov od nákupu cez výrobu, jej riadenie a predaj až po spracovanie 

miezd, účtovníctvo a personalistiku. Tento systém využíva technológiu Client/Server. 

Hlavnou výhodou je ľahké ovládanie a s tým spojené rýchle zaškolenie zamestnancov. 

[1] [4]     

 

Výhodou systému je veľké množstvo doplňujúcich modulov, ktoré by mohla firma 

GMT využiť. Kladom tohto systému je schopnosť špecializácie sa na rôzne odvetvia 

vrátane výroby, maloobchodu a veľkoobchodu, čo má firma napísane ako činnosti 

v obchodnom registri. Ale riešenie od spoločnosti Abra poskytuje aj mnoho iných 

špecializácii, okrem troch menovaných. [1] [4]     

 

Poskytovateľ systému ponúka aj doplnkové riešenia k svojmu produktu. Ponúkajú 

zákazkovú úpravu celého systému, alebo len niektorých jeho častí, podľa hesla 

spoločnosti Abra „priamo do ruky“. Je možné nastavenie užívateľského rozhrania 

systému pre každého pracovníka ako je pracovná plôch, automatické spustenie 

najčastejšie používaných agend a mnoho ďalšieho. Podporuje výstupy v rôznych 

formátoch (TXT, RTF, PDF, XLS, XML, HTML, a pod.). [1] [4]     
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Software sa vyznačuje jednoduchým ovládaním, pri zavádzaní takáto jednoduchosť 

môže ušetriť mnoho času a tiež finančných prostriedkov. Súčasne sa užívateľom rôzne 

prístupové práva. Všetky zmeny sa v čase ukladajú a spätne sa dá zistiť, kto zmenu 

vykonala a kde k tomu došlo. Systém je tvorený v v geografickom prostredí Slovenskej 

a Českej republiky, tým pádom nie sú problémy a potrebné nasledovné úpravy. Tým sa 

šetria finančné prostriedky a tiež problémy s platnou miestnou legislatívou. [1] [4]     

 

Optimálne prevádzkové vlastnosti zaisťuje trojvrstvová architektúra Client/Server. Dáta 

má na starosti databázový server Firebird. Server je možné používať pod operačným 

systémom Windows ale taktiež Linux.  

V prípade potreby alebo rozšírenia podniku je možnosť prechodu na jeden z vyšších 

produktov tejto spoločnosti, Abra g3 alebo g4, ktoré sú určené pre stredné alebo veľké 

podniky. [1] [4]     

 

4.2.3. Systémy podľa potrieb zadávateľa 

 

Dokončenie terajšieho systému 

 

Spoločnosť má v súčasnej dobe rozpracovaný systém, ktorý som opisoval v prvej časti 

práce. Je ťažko hovoriť o systéme v pravom slova zmysle. Jedná sa o formuláre, ktoré 

pomáhajú zamestnancom pri práci, ale nie sú kompletne medzi sebou prepojené. Každé 

oddelenie má svoje formuláre, z ktorých len niekoľko je medzi sebou prepojených. 

Systém má viacero nedostatkov, a každé oddelenie potrebuje definovalo svoje 

požiadavky na nový systém. 

 

Každé oddelenie, respektíve používateľ má v takto rozpracovanom systéme už určité 

funkcie, ktoré potrebuje k svojej práci, a ktoré mu vyhovujú. Pri jeho dokončení bude 

však nutné dotiahnuť určité maličkosti, prepojenie všetkých častí systému  ale aj 

navrhnúť a vybudovať ďalšie časti systému. Požiadavky na dokončenie systému: 

- prepojenie celého systému 

- vytvorenie komplexného modulu dodávateľov 

- vytvorenie modulu na zhotovovanie reportov pre vedenie spoločnosti 
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- vytvorenie modulu ekonomických ukazovateľov 

- zhotovenie prístupových práv pre jednotlivých užívateľov 

- úprava modulu pre dochádzku a tvorbu miezd 

- úprava formulárov pre vystavené faktúry 

- vytvorenie jednotného spoločného úložiska  

- vytvorenie vyhľadávania medzi objednávkami 

 

Hlavnou výhodou výberu tejto varianty je znalosť pre zamestnancov. Väčšina 

zamestnancov preferovala dokončenie terajšieho systému. Zamestnanci sú na prácu so 

stávajúcim systémom zvyknutí. Tento systém má  všetky výhody ako aj systém tvorený 

na zákazku. 

 

Návrh nového systému na zákazku 

 

Ide o vybudovanie úplne nového systému. Takáto možnosť tvorby úplne „od nuly“ 

prináša výhody hlavne tvorcom systému. Nemusia na nič nadväzovať svoju prácu, čo 

býva hlavný problém. Nie je nič jednoduché snažiť sa pokračovať v programovaní po 

nejakom cudzom programátorovi. Každý tvorca systému má iný štýl práce, iný štýl 

tvorby zdrojového kódu. 

 

V tomto prípade sa dá povedať, že implementácia nového systému je pre zamestnancov 

„príťaž“, musia sa učiť práci s novým softwarom. Ale nepredpokladá, že by to bol 

neprekonateľný problém. 

 

Po konzultácii so zamestnancami a vedením spoločnosti, si prípadný navrhovateľ 

a zhotoviteľ systému stanovil hlavné časti (moduly), z ktorých by sa mal systém 

skladať. Každý z týchto modulov by mala obsahovať ďalšie časti požadované 

jednotlivými oddeleniami a zamestnancami. 
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Ekonomický modul 

Tento modul by mal obsahovať časti pre faktúry (prichádzajúce, odchádzajúce), mzdy 

a personalistiku (kontrola dochádzky, tvorba miezd, ...), ekonomika (očakávané platby, 

pohľadávky, splatnosť faktúr, ...) 

 

Technologický modul 

V tomto module by sa mali nachádzať časti ako sú pracovné postupy (technológia, čas, 

pracoviská, ...), nákup (materiálu, nástrojov, ...) 

 

Výrobný modul 

Tento modul by mal byť zameraný na celý priebeh výroby, od kontroly materiálovej 

náročnosti, cez dodržiavanie pracovných a technologických postupov až po časy  

zákazky strávené na jednotlivých pracoviskách. 

  

Plánovací modul 

Obsah tohto modulu by sa mal zaoberať kompletným plánovaním celej výroby. 

 

Riadiaci modul 

Táto časť by mala obsahovať všetky výstupy potrebné pre riadenie celej firmy, všetky 

potrebné reporty informácie nutné k rozhodovaniu o budúcnosti. 

 

4.3. Dôvody výberu systému Abra g2 

 

Pri výbere systému sa vedenie spoločnosti rozhodovalo medzi jednou zo štyroch vyššie 

uvedených alternatív. Na voľbu systému mali veľký vplyv hlavne finančné výdaje 

odhadované na zavedenie systému. Jednalo sa však len o rámcové odhadnutie 

výdavkov. Ale rozpočet nebol jediným kritériom, ktoré bralo vedenie spoločnosti do 

úvahy. Jednoznačne sa brala do úvahy aj funkčnosť systému a výhody, ktoré 

spoločnosti prinesie.  

 



 73 

Pokiaľ by sa GMT rozhodovala len podľa finančného hľadiska, vybrali by si opravu 

terajšieho systému. Ale konateľ spoločnosti si uvedomil potrebu novej varianty a tiež, 

že súčasný informačný systém je už na konci svojej životnosti a jeho renovácia by boli 

len zbytočné náklady. Obnovu systému požadovali len niektorí zamestnanci, kvôli jeho 

jednoduchosti a zvyku. Aj keď sa jednalo o najlacnejšiu finančnú variantu firma sa 

rozhodla túto alternatívu zamietnuť. [1] [4]     

 

Všetky ďalšie možnosti sú finančne náročnejšie ako vyššie uvedená. Tvorba systému na 

zákazku býva najdrahšou finančnou variantnou výstavby informačného systému. To bol 

jeden z dôvodov  pre odmietnutie tejto možnosti. Na druhej strane systém vytvorený na 

mieru najviac vyhovuje podnikom lebo je zameraný priamo na ich potreby. Ale vedenie 

sa rozhodlo, že by bol zbytočný luxus, aby si dali spraviť zákazkový systém. GMT nie 

je až taká veľká spoločnosť a tiež nemá extra špecifické zameranie aby takýto systém 

využila. [1] [4]     

 

Ďalej podnik uvažoval o balíkovom systéme sysklass. Nad týmto riešením firma 

uvažovala hlavne na základe odporúčaní spoločnosti TRENS a.s.. Táto spoločnosť je 

stálym zákazníkom spoločnosti GMT a sídlo spoločnosti GMT sa nachádza v areály 

TRENS Trenčín. Ale systém sysklass je riešenie pre stredné a veľké spoločnosti, tým aj 

jeho cena začína v iných medziach ako chce GMT za projekt utratiť. Aj keď má 

spoločnosť v budúcnosti veľkú pravdepodobnosť rasu, teraz by potenciál celého 

systému nevyužila a tiež pravdepodobne ani neuniesla finančnú náročnosť 

implementácie. 

 

Podnik sa rozhodol pre výber hotového balíka od spoločnosti Abra, presnejšie povedané 

Abra g2. Jedná sa o systém vhodný pre malé firmy. V prípade rastu spoločnosti je 

možnosť prestupu na vyššiu verziu Abra g3 alebo g4. Systém má taktiež priamo 

špecializované zameranie vhodné na odvetvie, v ktorom podnik pracuje. Systém má 

viacero výhod a špecifikácií vhodných pre takýto typ podniku. Celý systém 

podrobnejšie je popísaný v ďalšej časti. 
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4.4. Podrobný popis systému Abra g2 

 

Systém Abra g2 je určený hlavne pre malé firmy, čo spoločnosti GMT vyhovuje a do 

tejto skupiny spadá. Systém má prevedenia na rôzne špecializácie a zamerania. Ponúka 

výber z Veľkého množstva rozširujúcich modulov. 

Taktiež ponúka aj špecializáciu , ktorý vyhovuje aj firme GMT. Táto modifikácia 

ponúka aj funkcie, ktoré iné systéme väčšinou nemajú. Producent tohto systému uvádza 

tiež špecializované funkcie pre špecifický obor, čiže pre obor, na ktorom GMT pôsobí: 

- jednoduchá tvorba ponúk a to vrátane kalkulácií  

- detailné sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivých strediskách, zákazkách, 

obchodných prípadoch alebo projektoch  

- prehľadné plánovanie a sledovanie termínov dodania  

- komplexné skladové hospodárstvo  

- napojenie jednotlivých zákaziek/výrobkov na externú dokumentáciu (xls, doc)  

- priame napojenie na účtovníctvo a ostatné finančné moduly  

- jednoduchá spotreba materiálov zo skladu podľa výrobných noriem [1] [4]     

 

Ďalej spoločnosť Abra uvádza aj všeobecné vlastnosti systému Abra g2: 

- Príjem, zadávanie a sledovanie zákaziek v priebehu celého obchodno-výrobného 

cyklu. 

- Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi i odberateľmi (EDI, 

XML,...). 

- Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme. 

- Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov 

vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám). 

- Vlastné integrované vývojové prostredie. 

- Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát. 

- Prepracovaný systém schvaľovacích procesov. 

- Záznam zmien vykonaných užívateľmi, možnosť vyhľadať uskutočnené zmeny 

podľa užívateľa, identifikácie konkrétneho PC a času. [1] [4]     
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Dôležitou výhodou je možnosť prestupu na vyšší produkt spoločnosti Abra g3 alebo 

Abra g4, ktoré sú funkčne zhodné so systémom g2. Prechod na vyššiu verziu 

zabezpečuje plnú dátovú kompatibilitu a tiež rovnaké ovládanie, čo zabezpečuje veľké 

úspory pri prechode.  

 

4.4.1. Moduly systému 

 

Systém sa skladá z viacerých modulov. Každý z týchto modulov sa dá samostatne 

zakúpiť, napríklad modul mzdy sa dá zakúpiť viackrát. Systém má svoje jadro, základné 

moduly a tiež doplňujúce moduly. Medzi základné moduly tohto systému sa radia: 

 

Predaj 

Zahŕňa detailné vyhotovenie predaja podľa požadovaných parametrov a tiež možnosť 

vyhľadávania údajov o obchodných partneroch. Ďalej sa stará o sledovanie platobnej 

morálky, podporu predajných reportov, previazanosť zálohových platieb s faktúrami     

a hotovostnými účtenkami so skladovými dokladmi a objednávkami. [4] 

 

Nákup 

Stará sa o potreby skladov, tvorbu objednávok  a dopĺňanie zásob. Ďalej systém 

umožňuje evidenciu dodávateľov na skladových kartách, hromadné generovanie 

požiadaviek na nové objednávky a mnoho iného. [4] 

 

Skladové hospodárstvo 

Vedenie skladové hospodárstva metódami FIFO alebo pomocou priemeru, podpora 

čiarových kódov EAN a pokladničnými kódmi PLU, evidenciu obalov a všetky 

potrebné úkony spojené so skladovým hospodárstvom. [4] 

 

Banka a homebanking 

Napomáha efektívnemu spravovaniu jedného alebo viacerých bankových účtov, či už  

v domácej alebo cudzej mene. Ďalej sa stará nielen o platobné príkazy, platobný 

kalendár a o výmenu dát medzi bankami a systémom. [4] 

 



 76 

Pokladňa 

Evidencia hotovostných prostriedkov, modul a dokáže starať o neobmedzený počet 

pokladní v domácej alebo cudzej mene. [4] 

 

Majetok 

Starostlivosť o všetky úkony spojené s majetkom aby spoločnosť mala perfektný 

prehľad o svojom majetku. [4] 

 

Podvojné účtovníctvo 

Kompletná správa celého podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou štátu. 

[4] 

 

Ďalej sa dá systém doplniť o ďalšie voliteľné a rozšíriteľné moduly: 

- CRM 

- Call-centrum 

- Mzdy a personalistika 

- Maloobchod 

- Splátkový predaj 

- Evidencia pošty 

- Polohované sklady 

- Kompletizácia 

- Projektová dokumentácia 

- Výroba 

- Bussiness intelligence 

- SCM 

- Skriptovanie [4] 

 

Nároky systému 

 

Systém pracuje na architektúre klient/server, takže každá z častí systému aj server aj 

klient majú iné požiadavky na používaný hardware a software. 
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Požiadavky na server: 

 

Hardware 

CPU  Pentium / 2,8 GHz (pri vyššej záťaži sa doporučujú 2 CPU) 
HDD  60GB SCSI (diskové pole) 
RAM  1 GB 
sieť  100 Mb/s 

UPS  vyžaduje sa 

Software 

OS  Windows® 2000/2003 alebo Linux (jadro 2.4 a vyššie), 32-bit 
Tabuľka 4.2 Nároky systému na server [3] 

 

Požiadavky na pracovné stanice: 

 

Hardware 

CPU  Pentium / 2 GHz 
HDD  20 GB 
RAM  256 MB 
sieť  100 Mb/s 
UPS  doporučuje sa 

rozlíšenie  1024 x 768 

Software 

OS  Windows® 2000/XP, 32-bit 

Ostatné SW  MS Excel (pre tvorbu výkazov), Internet Explorer 5.5 a vyššie 
Tabuľka 4.3 Nároky systému na pracovné stanice [3] 

 

4.5. Vyváženosť systému, metóda HOS 8 

 

Vyváženosť systému určíme pomocou metódy HOS 8, ktorá bola vyvinutá na ústave 

informatiky Podnikateľskej fakulty VUT v Brne. Táto metóda určuje vyváženosť 

systému na základe nasledujúcich ôsmich oblastí: 

 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Tabuľka 4.4 Oblasti metódy HOS 8 
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Spoločnosť Abra ponúka svoj produkt na vyskúšanie v 90-dňovej trial verzii, ktorú si 

spoločnosť GMT stiahla a začala vo svojej prevádzke testovať. Len vďaka tejto voľne 

šíriteľnej verzii je možnosť použitie metódy HOS 8. 

 

Ku každej oblasti je priradený súbor desiatich otázok, ktoré majú určiť, v akom stave sa 

systém nachádza. Všetky tieto otázky sú uvedené v prílohe 1. Je daných päť 

konkrétnych odpovedí na všetky tieto otázky (áno, skôr áno, čiastočne, skôr nie, nie). 

Všetkým týmto odpovediam sa prideľujú konkrétne číselné hodnoty podľa tabuliek 

uvedených v prílohe 2.  

 

Stanovené otázky pomáhali zodpovedať zamestnanci spoločnosti, konateľ spoločnosti 

a externý špecialista na informačné systémy. Po zodpovedaní všetkých otázok nám 

vyšla nasledujúca tabuľka. 

 

    Oblasti 

    HW SW OW PW DW CU SU MA 

1 skôr nie skôr áno Čiastočne skôr áno skôr áno skôr áno skôr áno čiastočne 

2 skôr nie skôr áno čiastočne čiastočne čiastočne čiastočne čiastočne čiastočne 
3 skôr nie Čiastočne skôr nie čiastočne skôr nie skôr áno čiastočne skôr nie 

4 čiastočne skôr áno skôr áno skôr nie čiastočne čiastočne skôr nie skôr áno 

5 skôr áno Nie čiastočne skôr nie skôr nie skôr áno čiastočne skôr áno 
6 skôr áno skôr áno skôr áno skôr nie čiastočne čiastočne čiastočne skôr áno 

7 čiastočne skôr áno skôr nie áno skôr nie skôr áno skôr áno skôr áno 
8 skôr nie čiastočne skôr nie skôr áno skôr áno skôr nie čiastočne skôr nie 

9 čiastočne skôr áno skôr áno čiastočne skôr nie čiastočne čiastočne skôr nie 

O
tá

zk
y 

10 skôr nie skôr nie skôr áno skôr nie skôr nie skôr áno skôr áno skôr nie 
Tabuľka 4.5 Odpovede na otázky metódy HOS 8 

 

Z takéhoto slovného vyjadrenia je ťažko určiť vyváženosť skúmaného systému. Preto je 

potrebné previesť slovné vyjadrenie odpovedí na ich číselné ekvivalenty, aby sa dali 

vypočítať jednotlivé atribúty potrebné na určenie vlastností celého systému, ale taktiež 

jeho jednotlivých oblastí. Na číselné vyjadrenie je možné previesť slovné odpovede 

pomocou prílohy 2. V tom prípade sa nám tabuľka zmení. 
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    Oblasti 

    HW SW OW PW DW CU SU MA 
1 2 4 3 4 4 4 4 3 

2 2 4 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 2 3 4 4 3 2 
4 3 4 2 2 3 3 2 4 

5 4 5 3 2 2 4 3 2 
6 4 4 4 2 3 3 3 4 

7 3 4 2 5 2 4 4 4 

8 2 3 2 4 4 2 3 2 
9 3 2 4 3 2 3 3 2 

O
tá

zk
y 

10 4 2 2 2 2 4 4 2 
Tabuľka 4.6 Vyhodnotenie metódy HOS 8 pomocou prepočtovej tabuľky 

 

Z týchto hodnôt môžeme jednoducho určiť hodnoty stavu jednotlivých oblastí. Tieto 

hodnoty zistíme podľa vzorca výpočtu hodnoty pre stav i-tej oblasti. 
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Oblasti 

HW SW OW PW DW CU SU MA 

3 4 3 3 3 4 4 3 
Tabuľka 4.7 Stav oblastí metódy HOS 8 

 

Tým sme určili podrobný stav systému, z ktorého určíme jeho súhrnný stav. Ten sme 

schopný vyjadriť pomocou nasledujúceho vzorca. 
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V prípade sledovaného systému môžeme súhrnný stav systému vyjadriť ako, u = 3. To 

poukazuje na strednú súhrnnú úroveň informačného systému.  
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Ďalej určíme charakter vyváženosti systému. Systém môže nadobúdať tri stavy (úplne 

vyvážený, vyvážený, nevyvážený). Aby sa salo o systéme povedať, že patrí do určitej 

skupiny, musí spĺňať určité podmienky. V našom prípade sa jedná o vyvážený systém, 

lebo spĺňa nasledujúce podmienky. 
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Pri rozhodovaní je ešte treba brať do úvahy význam informačného systému pre firmu. 

Táto metóda rozlišuje tri stupne významu informačného systému pre podnik. V prípade 

sledovanej spoločnosti sa jedná o stredný stupeň. Skúmaný informačný systém je 

dôležitý pre chod firmy, ale krátkodobý výpadok vážnejšie neohrozí plynulý chod 

firmy, jej zisk alebo spokojnosť zákazníkov. Význam informačného systému sa 

označuje písmenom „v“, a v tomto prípade sa to dá vyjadriť ako: 

 

v = 0 

 

Zo zrovnania významu systému pre firmu a súhrnného stavu systému môžeme 

skonštatovať, že stav informačného systému je primeraný jeho významu. Firma by sa 

mala v budúcnosti zamerať na vyváženie informačného systému a udržanie súhrnného 

stavu na terajšej úrovni. 

 

Pre lepšiu predstavivosť, je vhodné tiež grafická interpretácia vyváženosti systému. 
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Obrázok 4.1 Grafické vyhodnotenie metódy HOS 8 

 

 

4.6. SWOT analýza systému 

 

Swot analýza je analýzou silných a slabých stránok systému, v spojení s vonkajšími 

príležitosťami a hrozbami. 

 

Silné stránky - Strenghts 

- cena systému 

- možnosť bezplatného vyskúšania systému 

- Špecifikácia na rôzne obory 

- Možnosť viacnásobného zakúpenia určitých modulov 

- Možnosť prechodu na vyššiu verziu 

- Možnosť dokúpenia modulov aj s odstupom času 

- Široká paleta modulov 

- Bezplatné aktualizácie 

- Bezplatná hotline 

- Bezplatné základné školenia 

- Legislatívna pripravenosť systému 
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- Nízke hardwarové nároky  

- Nízke softwarové nároky 

- Výstup v rôznych formátoch 

 

Slabé stránky - Weaknesses 

- Neprepracovaný do detailov (ako systém na zákazku) 

- Nutnosť zaškolenia zamestnancov 

- Nutnosť doladenia určitých modulov podľa špecifík zákazníka 

- Neschopnosť importu z CAD systému 

- Modul mzdy je len pre 25 zamestnancov 

- Absencia samostatného modulu pre technickú prípravu výroby 

- Absencia workflow 

 

Príležitosti - Opportunities 

- zníženia počtu zamestnancov 

- zníženia prevádzkových nákladov 

- získanie a riadenie väčšieho počtu zákaziek 

- zníženie zaťaženosti pracovníkov pri zadávaní dát do systému 

 

Hrozby - Threats 

- neschopnosť práce zamestnancov so systémom 

- neschopnosť využitia všetkých funkcií 

- časovo náročné zavedenie systému 

- možný nárast výdajom na školenia 

 

4.7. Ekonomické zhodnotenie 

 

Dalo by sa povedať, že finančné hľadisko malo veľkú váhu pri rozhodovaní spoločnosti 

o výbere systému. Niet sa čo čudovať, pre každú firmu sú dôležité jej výdaje a v tejto 

neistej dobe sa ich snažia znížiť na minimum. Celkové náklady na systém sa ťažko 

vyčíslujú. Tieto náklady sa delia do viacerých skupín, a je si treba uvedomiť taktiež 
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skryté náklady zavádzaného informačného systému ale tiež licenčné náklady a tzv. daň 

za zavádzanie nového systému, čo je čas potrebný na implementáciu kompletného 

systému. Priame náklady nie je ťažké vyčísliť, problém nastáva až pri snahe vyčísliť 

ostatné náklady systému. Náklady na implementáciu sa dajú presne vyčísliť po 

ukončení implementácie samotnej, ale s ostatnými nákladmi môže nastať problém. Dajú 

sa vyjadriť až počas prevádzky systému a to v podobe mesačných nákladov. 

 

Pri prvotných nákladoch sa jedná o softwarové a hardwarové vybavenie. Jedna časť 

nákladov sa bude skladať zo samostatného systému Abra g2 a jeho vybraných modulov. 

Druhá časť sa bude skladať z hardwarového vybavenia, ktoré je potrebné dokúpiť alebo 

inovovať kvôli zavedeniu.  

 

Ako základ systému je jadro, ktoré je predávané samostatne. Licencia jadra systému je 

predávaná pre jedného užívateľa. Firma sa rozhodla zakúpiť 4 licencie, pre oddelenie 

technológie, ekonomické oddelenie, vedúceho výroby a konateľa. 

 

Základný balíček (licencia pre 1 užívateľa)  
Jadro 259,00 EUR  
Jadro 259,00 EUR  
Jadro 259,00 EUR  

Jadro 259,00 EUR  

∑ 1 036,00 EUR  
Tabuľka 4.8 Cena za jadro systému 

 

Jadro ako základný balík sa dá rozšíriť o ďalšie moduly. GMT si vybrala dva typy 

rozširujúcich balíkov. 

 

Rozšírenie základného balíčka 

Skladové hospodárstvo  79,00 EUR  
Mzdy pre 25 pracovných pomerov  79,00 EUR  

Druhý užívateľ (mzdy) 99,00 EUR  

∑  257,00 EUR  
Tabuľka 4.9 Cena rozširujúcich modulov 
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Ďalej sa dajú k systému dokúpiť aj samostatne stojace moduly. Vybralo sa 9 modulov. 

 

Samostatne ponúkané moduly 

Projektové riadenie  299,00 EUR  
Maloobchodní predaj  99,00 EUR  
SCM  299,00 EUR  
Komunikácia a automatické úlohy  99,00 EUR  
Výroba  1 159,00 EUR  
Kapacitné plánovanie  299,00 EUR  
Business Intelligence  359,00 EUR  
Projektová dokumentácia  339,00 EUR  

Skriptovanie  359,00 EUR  

∑ 3 311,00 EUR  
Tabuľka 4.10 Cena samostatne dokupovaných modulov 

 

K celému systému prislúchajú aj služby, ktoré poskytuje spoločnosť Abra. Cena 

konzultačných služieb (inštalácia, úprava, kontrola a rekonštrukcia dát, inštalácia update 

a upgrade, definícia zostav, konzultácie a ostatné) je 45 eur za hodinu, ale inštalácia 

a nastavenie zakúpeného systému majú vlastné ceny. 

 

Služby k produktu 

Inštalácia 70,00 EUR  

Nastavenie 35,00 EUR  

∑ 105,00 EUR  
Tabuľka 4.11 Cena ponúkaných služieb 

 

Finančné výdaje za systém. 

 

Základný balíček 1 036,00 EUR  
Rozšírenie základného balíčka 257,00 EUR  
Samostatne ponúkané moduly 3 311,00 EUR  

Služby k produktu 105,00 EUR  

∑ 4 709,00 EUR  
Tabuľka 4.12 Cena systému vrátane implementácie 

 

Celkové náklady za systém samostatne sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. K týmto 

nákladom je však ešte nutné pripočítať náklady za hardware. Pracovné stanice nie je 

potrebné meniť, lebo všetky spĺňajú nároky systému na bezchybné fungovanie. 
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Vedenie GMT sa rozhodlo zakúpiť nový server. Neboli si istí, či by terajší server 

vydržal záťaž nového systému. K serveru sa rozhodli zakúpiť aj nový operačný systém 

MS Windows Server 2008. 

 

Server 1 328,00 EUR 

Windows Server 2008 281,00 EUR 

∑ 1 609,00 EUR 
Tabuľka 4.13 Cena za server s operačným systémom 

 

Firma si uvedomuje možnosť skrytých nákladov na zavedenie systému, preto si 

stanovila rezervu v rozpočte 500 eur. 

 

Systém 4 709,00 EUR 

Server (HW+SW) 1 609,00 EUR 

∑ 6 318,00 EUR 
Tabuľka 4.14 Finálna cena IS vrátane serveru 

 

Celková suma zavedenia systému bola vyčíslená na 6 318 eur. Keď k tomu ešte 

pripočítame 500 eur na neočakávané výdavky, dostaneme sa na sumu 6 818 eur, ktoré si 

GMT musí vyhradiť na implementáciu systému. Tým však výdavky na systém ešte 

nekončia. Je treba si uvedomiť, že so systémom prichádzajú ďalšie náklady (licenčné, 

prevádzkové, servis, ...) 
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Záver 

 

O pojme informačný systém má veľa ľudí mylné predstavy. Väčšina z nich si 

predstavuje funkčnosť informačného systému veľmi obmedzene. Tí však vidia len jednu 

časť celku, s ktorým sa pri práci stretávajú. Podnikový IS však slúži na zbieranie, 

spracovávanie, udržiavanie a uchovávanie informácií potrebných k chodu podniku. Tiež 

slúži vedeniu spoločnosti ako pomoc pri rozhodovaní. 

 

Mojim cieľom bolo vybrať informačný systém pre malú výrobnú spoločnosť. Tento 

systém má zjednodušiť a zefektívniť fungovanie podniku. Nový IS by mal zabezpečiť 

ukončenie viacnásobného zadávanie dát, sprehľadniť prácu jednotlivých zamestnancov, 

zaviesť prístupové práva do systému a pomôcť vedeniu pri riadení firmy.  

 

Na začiatok bolo treba analyzovať stav, v ktorom sa spoločnosť na začiatku premeny 

nachádzala. Ale tiež vymedziť a analyzovať problém, čiže systém, ktorý bol 

v spoločnosti používaný. Nasledovne som sa na základe teoretických poznatkov 

rozhodol pre vybraný informačný systém. 

 

Pri samostatnom návrhu som úzko spolupracoval s konateľom spoločnosti, ale taktiež 

so všetkými zamestnancami, ktorí prichádzajú so systémom do styku. Ako zamestnanci 

tak konateľ sa podieľali na zostavovaní požiadaviek na výber IS. Pri rozhodovaní bolo 

však potrebné konzultovať výber systému s konateľom spoločnosti, kvôli jeho finančnej 

náročnosti. 

 

Spoločnosť ma v pláne do budúcnosti postupný rozvoj, v ktorom by jej mal vybraný 

systém pomôcť. Systém Abra g2 je navrhnutý pre malý podnik, čo by postupným 

rozvojom nemuselo firme stačiť, preto spoločnosť Abra v takomto prípade ponúka 

prechod na svoj produkt vyššej rady.  

 

S celkovými nákladmi sme sa dostali na 6 818 eur, kde je započítaná rezerva 500 eur na 

načakané výdavky. To sú však len ľahko vyčísliteľné náklady. Je treba počítať aj so 
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skrytými nákladmi, licenčnými poplatkami a nákladmi na prevádzku. Tieto náklady sa 

ťažko v tejto časti projektu presne vyčíslujú. Výhodnosť systému sa dá jednoducho 

overiť. Zavedením nového systému si firma môže znížiť svoje mzdové náklady o jednu 

pracovníčku z ekonomického oddelenia. Pokaľ to zoberieme z čisto finančného 

hľadiska, z teraz známeho rozpočtu a neberieme do úvahy iné, skryté náklady, môžeme 

povedať, že návratnosť systému je menej ako jeden rok. To však nepočítame iné 

prínosy, ktoré firme zavedenie nového systému prinesie.  
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