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Abstrakt 

Táto diplomová práca  sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie, ktorá 

slúži pre podporu plánovania projektov, tvorbu harmonogramov a správu ľudských 

zdrojov vzhľadom k plánovaniu projektov v konkrétnej spoločnosti, ktorá sa venuje 

webovým a marketingovým riešeniam. Práca popisuje teoretické východiská, analýzu 

spoločnosti, návrh a implementáciu webovej aplikácie a jej zhodnotenie a prínosy, medzi 

ktorými je aj  rozšírenie funkcionality už existujúceho informačného systému spoločnosti.  

 

Abstract 

This thesis deals with the design and implementation of a web application, which is 

created for project planning support, building up schedules and human resource 

management. This is related to a project planning in a specific company, which is dealing 

with web and marketing solutions. This thesis describes theoretical bases, analysis of 

a company, design and implementation of the web application, its evaluation and 

propositions, what includes expansion of functionality of existing information system of 

the company. 
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1 ÚVOD 

Dennodenne sa každý z nás stretne s nejakým postupom činností, ktorých výsledok 

prinesie zmenu. Tieto činnosti majú projektový charakter, pretože práve projekt prináša 

zmenu, ktorá je riadená. Postupne s pribúdajúcimi úlohami sa projekt zväčšuje a stáva sa 

viac komplexnejší, a práve v tejto chvíli prídu na rad nástroje projektového riadenia. Tie 

sa takisto postupom času vyvíjali. Celkovo projektové riadenie ako obor a projektový 

manažér ako profesia sú mladé a neustále sa zlepšujú a vyvíjajú. 

Vďaka príchodu moderných technológií má manažér v dnešnej dobe zjednodušenú 

prácu. Môže využívať informačné systémy, ktoré automatizujú činnosť v podnikoch 

a nahrádzajú prácu ľudí alebo im pomáhajú svoju prácu zlepšiť a zjednodušiť. Je možné 

využiť webové technológie a vytvoriť akúkoľvek aplikáciu, ktorá človeku dokáže 

pomôcť. Doba ide rýchlo dopredu a spojenie riadenia projektov a informačných systémov 

sa stáva výhodou pre celý podnik. 

  



13 

 

2 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Cieľom práce je návrh a implementácia webovej aplikácie podporujúca plánovanie 

projektov v spoločnosti SnugDesign, ktorá rozšíri používaný informačný systém 

v spoločnosti. Vďaka tejto webovej aplikácie sa zlepší riadenie projektov vo firme 

vytváraním harmonogramov a riadením ľudských zdrojov vzhľadom k plánovaniu 

projektov v spoločnosti. 

Najprv sa riešená problematika začlení do teoretického rámca. Vysvetlia sa 

základné pojmy – dáta, informácie, znalosti. Pozornosť bude venovaná teórií 

informačného systému a jeho zameraniu na podnik. Keďže práca sa zameriava na 

procesnú časť, budú vysvetlené princípy podnikových procesov. Pre plánovanie 

projektov sa predstavia nástroje projektového plánovania. Nebude chýbať ani teoretický 

základ o celej tvorbe webových aplikácií. Nakoniec bude vytvorený teoretický pohľad na 

analytické techniky použité v analytickej časti. 

Vykoná sa analýza vonkajšieho a  vnútorného prostredia podniku, ktorá bude 

zhrnutá analýzou silných a slabých stránok. Z analýzy vyplynie, že spoločnosť potrebuje 

webovú aplikáciu pre podporu plánovania projektov v podniku. 

Návrh práce začne určením harmonogramu projektu, identifikovaním rizík, ku 

ktorým budú navrhnuté opatrenia pre ich zníženie. Pre lepšiu inšpiráciu bude prínosná 

analýza existujúcich riešení. Bude nasledovať definícia požiadaviek na cieľovú webovú 

aplikáciu, definovanie obsahu databázy a zvýšenie zabezpečenia. Ďalej bude nasledovať 

popis funkcionality, možností a celého užívateľského rozhrania, ktorý bude podložený 

názornými ukážkami priamo z implementovanej aplikácie. 

Na záver práce bude uvedené porovnanie s existujúcimi riešeniami, cenové 

zhodnotenie a všetky prínosy, ktoré webová aplikácia prinesie spoločnosti. 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto kapitole je uvedený teoretický koncept základných pojmov, informačného 

systému a jeho zameranie na podnik, podnikových procesov, technológií pre tvorbu 

webových aplikácií a analýz, ktoré sú potrebné pre pochopenie problematiky, ktorou sa 

táto práca zaoberá. 

3.1 Základné pojmy 

Jeden z najgeniálnejších a z najúspešnejších mysliteľov moderného managementu 

Peter F. Drucker tvrdí, že ,,poznatky a informácie sú dnes jediným zmysluplným zdrojom. 

Tradičné výrobné činitele – pôda, práca a kapitál sa nestratili, ale stali sa druhoradými. 

Hlavným producentom bohatstva sú informácie a poznatky" [1]. 

Najprv sú bližšie predstavené tieto základné pojmy – dáta, informácie a znalosti. 

3.1.1 Dáta 

Ľudia sú neustále vystavení správam a vnemom z okolia. Tieto správy a vnemy 

predstavujú dáta. Sú teda základným popisom nejakej veci, udalosti alebo aktivity bez 

významu. Sú to všetky čísla, fakty, symboly, znaky apod. Keďže nemajú význam 

a samostatný výraz nám nič nepovie, samotné dáta nemajú žiadnu hodnotu. Človek ich 

dokáže zachytiť, pretransformovať do inej podoby a uložiť napr. fyzicky perom na papier 

alebo elektronicky do počítača [2]. 

3.1.2 Informácie 

Ak sú dáta použité pri rozhodovaní, pripíše sa k nim význam a stanú sa 

informáciami, ktoré znížia neurčitosť pri rozhodovaní [2]. Na informáciu je možné sa 

pozerať z 3 pohľadov: 

• Syntaktický pohľad – ide o spôsob vyjadrenia informácie, o jej vnútornú 

štruktúru, o súvislosti medzi znakmi, ktoré informáciu vytvárajú bez ohľadu na 

vzťah k jej príjemcovi. 

• Sémantický pohľad – vyjadruje obsahový význam informácie taktiež bez 

ohľadu na vzťah k jej príjemcovi. 
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• Pragmatický pohľad – vyjadruje užitočnosť informácie k cieľu, pre ktorý 

bola získaná alebo bude používaná. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch je 

tento pohľad smerovaný k praktickému využitiu informácie, teda k jej 

významu k príjemcovi [3]. 

Informácie sa členia podľa rôznych hľadísk – podľa stupňa riadenia na operatívne, 

strategické a taktické alebo na krátkodobé a dlhodobé, historické, aktuálne a prognostické 

a na mnoho ďalších delení [2]. 

3.1.3 Znalosti 

Existuje množstvo definícií, čo sú znalosti. Robert M. Hayes tvrdí, že ,,znalosti sú 

výsledkom porozumenia informácie, ktorá bola práve zdieľaná, a jej integrácie so skoršie 

nadobudnutými informáciami" [4]. 

Znalosť súvisí s finálnymi informáciami, ktoré je možné prakticky použiť a 

uplatniť. Sú to všetky inštinkty, idey, pravidlá a procedúry, ktoré vedú k akcií 

a k rozhodnutiu [5]. 

Niektorí autori obohatili hierarchiu dáta – informácie – znalosti o ďalšie úrovne. 

Autor Vejlupek pridal pojmy poznanie a múdro, kde pojem poznanie je schopnosť 

odpovedať na otázku prečo? a pojem múdro je schopnosť zorientovať v otázkach morálky 

a v poznaní princípov [6]. Autor Bělohlávek nevníma dáta, informácie a znalosti vo 

svojom modeli sekvenčne. Znalosti sú vnímané ako informácie s vyššou kvalitou. Sú to 

informácie, ktoré sú potrebné k nadobudnutiu ďalším informácii [7]. 

3.2 Informačný systém 

Keďže práca je zameraná na návrh a implementáciu časti informačného systému, je 

potrebné si bližšie predstaviť, čo je systém obecne a čo je informačný systém. 

Obecne systém je charakterizovaný ako množina prvkov a väzieb. Prvky systémov 

na danej úrovni rozlíšenia chápeme ako nedeliteľné. Väzby medzi prvkami predstavujú 

jednosmerné alebo obojsmerné spojenie medzi nimi. Systém sa vyznačuje vstupnými 

a výstupnými väzbami, pomocou ktorých získava informácie z okolia a ďalšie informácie 

do okolia predáva [8]. 
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Vychádzajúc z predchádzajúcej definície je informačný systém (IS) usporiadanie 

vzťahov medzi ľuďmi, dátovými a informačnými zdrojmi a procedúrami ich spracovania 

za účelom dosiahnutia stanovených cieľov [8]. 

3.2.1 Klasifikácia informačných systémov 

V každom podniku existuje niekoľko organizačných úrovní, ktoré požadujú 

špecifický spôsob spracovania alebo druh informácií [3]. Najčastejšie sa rozlišujú na 

3 úrovne: 

• Prevádzková úroveň – požaduje spracovanie informácií týkajúcich sa rutinnej 

podnikovej agendy, ako je realizácia výrobných zákaziek, nákupu a predaja, 

príjmu platieb a výplat apod. Informačné systémy pokrývajúce prevádzkovú 

úroveň reagujú na plnenie každodennej činnosti a sledujú tok transakcií naprieč 

organizáciou. Typickým užívateľom týchto informácií je účtovník, 

prevádzkový pracovník alebo operátor dispečingu pracujúci s klientskou 

stanicou poskytujúcou rozhranie podnikového informačného systému [3]. 

• Znalostná úroveň – zahrňuje nielen klientské aplikácie podnikového 

informačného systému, ale takisto aj prostriedky osobnej informatiky, ako sú 

kancelárske aplikácie, software určený pre tímovú spoluprácu atď. Tieto 

aplikácie podporujú rast znalostnej základne organizácie a riadia 

predovšetkým tok organizácie. Typickými užívateľmi aplikácií znalostnej 

úrovne sú manažéri a technicko-hospodárski pracovníci na všetkých 

úrovniach [3]. 

• Riadiaca úroveň – požaduje informácie k plneniu administrátorských 

a k podpore rozhodovania, najmä pri strednom a vrcholovom manažmente [3]. 

Informačné systémy pokrývajúce strategickú oblasť pomáhajú vrcholovému 

managementu k identifikácií dlhodobých trendov, a to ako vnútri, tak i vonku 

organizácie. Ich hlavnou úlohou je pomôcť odhaliť očakávané zmeny a určiť, či je a ako 

je podnik schopný na zmenu reagovať [3]. 

Navrhovaná časť informačného systému tejto práce podporí na znalostnej úrovni 

tímovú spoluprácu a zlepší znalosť riadenia podniku a na úrovni riadiacej podporí 

rozhodovanie manažmentu. 
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3.3 Podnikové informačné systémy 

Jedným zo zameraní informačných systémov je zameranie sa na podnik. 

SnugDesign s.r.o. využíva jeden z podnikových informačných systémov. Navrhovaná 

časť informačného systému tejto práce bude rozšírením tohto podnikového informačného 

systému, a preto je potrebné poznať ich podstatu a princípy fungovania, ktoré sú 

v nasledujúcich podkapitolách bližšie popísané. 

Podnikový informačný systém vyvárajú ľudia, ktorí prostredníctvom dostupných 

technologických prostriedkov a stanovenej metodológie spracovávajú podnikové dáta 

a vytvárajú z nich informačný a znalostný základ organizácie slúžiaci k riadeniu 

podnikových procesov, manažérskemu rozhodovaniu a k správe podnikovej agendy. Má 

byť integrujúcou platformou spojujúcu podnikové procesy, informačné toky 

a komunikáciu vonku aj vo vnútri organizácie. Jeho integračná úloha v rámci reťazca je 

potom základným predpokladom pre generovanie hodnoty v sieťovej štruktúre. Mal by 

plniť úlohu nositeľa štandardizácie, ktorá pozitívne ovplyvní spracovanie bežnej 

podnikovej agendy v rámci podnikových procesov, chovania užívateľov a zmeny v ich 

pracovných návykoch. Takisto by mal poskytovať celostný pohľad na fungovanie 

organizácie a zabezpečiť spracovanie informácií potrebných k manažérskemu 

rozhodovaniu [3]. 

3.3.1 Hardvérová a softvérová infraštruktúra 

Nenahraditeľnou súčasťou podnikového informačného systému je hardvérová 

a softvérová infraštruktúra (obrázok 3.1), ktorá podmieňuje efektívne automatizované 

spracovanie dát prostredníctvom softvérových aplikácií do interpretovanej 

a zrozumiteľnej podoby [3]. 
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Obrázok 3.1: Technologické pojatie informačného systému [3] 

3.3.2 Klasifikácia podnikových informačných systémov 

Podnikové informačné systémy je vhodné klasifikovať podľa ich praktického 

uplatnenia, aby sa zhodovali s ponukou dodávateľov a s požiadavkami na riadenie 

podnikových procesov. Rozhodujúce pre klasifikáciu podnikových informačných 

systémov je tzv. holisticko-procesný pohľad [3]. Podľa holisticko-procesnej klasifikácie 

(obrázok 3.2) tvorí podnikový informačný systém: 

• Enterprise Resource Planning (ERP) – jadro, zamerané na riadenie interných 

podnikových procesov, 

• Customer Relationship Manangement (CRM) – systém obsluhujúci procesy 

smerované k zákazníkom, 

• Supply Chain Management (SCM) – systém riadiaci dodávateľský reťazec, 

ktorého integrálnou súčasťou býva APS systém slúžiaci k pokročilému 

plánovaniu a rozvrhovaniu výroby, 

• Management Information System (MIS) – manažérsky informačný systém, 

ktorý zbiera dáta z ERP, CRM, APS/SCM systému a z externých zdrojov a na 

ich základe poskytuje informácie pre rozhodovací proces podnikového 

managementu [3]. 
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Obrázok 3.2: Holisticko-procesný pohľad na podnikové informačné systémy [3] 

3.4 Podnikové procesy 

Práca sa zameriava viac na procesnú časť informačného systému, a preto je dôležité 

predstaviť proces z pohľadu informačného systému.  

Obecne proces je súbor činností, ktoré spolu navzájom súvisia alebo na seba 

vzájomne pôsobia. Tieto činnosti transformujú vstupy na výstupy pričom je podstatné, 

aby vytvárali pridanú hodnotu pre zákazníka [3]. 

Proces ma tieto základné charakteristiky: 

• Je opakovateľný, ak je štandardizovaný. 

• Jeho výstupom je produkt alebo služba s pridanou hodnotou. 

• Je merateľný parametrami ako sú kvalita, náklady, priebežná doba apod. 

• Má svojho vlastníka – osobu alebo pracovný tím, ktorý má nad jeho 

fungovaním kontrolu a ktorý je zodpovedný za jeho prevádzku a zlepšovanie. 

• Má svojho zákazníka – interného alebo externého. 

• Je jasne vymedzený jeho začiatok a koniec a nadväznosť na ďalšie procesy. 

• Využíva podnikové zdroje (finančné, hmotné, ľudské) [3]. 

Procesy, podľa toho na čo sa zameriavajú a z akých činností pozostávajú, delíme 

do troch kategórií: 
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• Riadiace procesy – zabezpečujú rozvoj a riadenie výkonu spoločnosti 

a vytvárajú podmienky pre fungovanie ostatných procesov. Patria sem procesy 

strategického plánovania, riadenia kvality a inovácií. 

• Hlavné procesy – vytvárajú hodnotu v podobe výrobku alebo služby pre 

externého zákazníka a sú teda súčasťou hodnototvorného reťazca organizácie. 

Medzi nich patria procesy výroby, logistiky a riadenie vzťahov so zákazníkmi. 

• Podporné procesy – zaisťujú podmienky pre fungovanie ostatných procesov 

tým, že im dodávajú hmotné a nehmotné výstupy, pritom ale nie sú súčasťou 

hodnototvorného reťazca. Podporným procesmi sú ekonomika, personalistika 

a IT [3]. 

Z pohľadu procesu navrhovaného v tejto práci patrí tento proces medzi podporné 

procesy. Zaisťuje podmienky plánovania projektov, tým že dodá výstupy v podobe 

harmonogramov a iných vizuálnych prezentácií úloh. 

3.5 Nástroje projektového plánovania 

Ak má navrhnutá časť informačného systému správne podporovať plánovanie 

projektov, je nutné spoznať samotné nástroje projektového plánovania, ktoré budú 

použité v tejto práci. Nástroje opísané v týchto podkapitolách slúžia pre efektívne 

plánovanie projektov. Všeobecne vďaka nástrojom projektového plánovania je možné 

zabezpečiť, aby projektový manažér doručil projekt na čas, s dostupným rozpočtom 

a s požadovanými predstavami, ktoré uistia, že výsledok projektu stál za investované 

peniaze [9]. 

3.5.1 Hierarchická štruktúra práce 

Základným prístupom k štrukturalizácií projektu je produktovo orientovaný 

hierarchický rozpad cieľa projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň 

jednotlivých pracovných balíčkov, ktoré musia byť v priebehu projektu realizované. 

Takýto rozpad sa nazýva hierarchická štruktúra projektu, angl. Work Breakdown 

Structure (WBS) (obrázok 3.3) [9]. 

Proces tvorby WBS slúži k nájdeniu a sprehľadneniu všetkých činností potrebných 

k dodaniu výstupov, produktov projektu. Jedná sa o stromovú štruktúru, ktorá je 
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predpokladom toho, že sa nezabudne na nič dôležité, a na druhej strane je poistkou, že sa 

žiadne zbytočnosti nebudú robiť. Postup rozpadu prebieha podľa filozofie TOP-DOWN, 

teda postupom od najobecnejších popisov (názvy výstupov, produktov) k označeniu 

konkrétnych pracovných balíkov [9]. 

Úrovne rozpadu nie je nutné rozložiť detailne do najnižších úrovní, pokiaľ nájdená 

najnižšia úroveň je jasne definovaná a jednoduchá na riadenie. Hĺbka úrovní záleží od 

skúsenosti tímu a manažéra. Pre zjednodušenie komunikácie v tíme je možné jednotlivé 

prvky označiť tzv. kódom WBS [9]. 

 

Obrázok 3.3: Work Breakdown Structure – WBS, upravené podľa [9] 

3.5.2 Ganttov diagram 

Činnosti, ktoré sa podieľajú na dosiahnutí cieľa projektu, je nutné zoradiť a nájsť 

medzi nimi logické väzby, na čo slúžia tzv. sieťové grafy. V dnešnej praxi sa sieťové 

grafy veľmi nepoužívajú a v obľube sa častejšie používajú tzv. Ganttove grafy, čo sú 

Ganntove diagramy doplnené o logické závislosti [9]. 

Ganttov diagram (obrázok 3.4) pozostáva z tabuľky úloh, z časovej osi 

a zo schematického náhľadu. Tabuľka úloh sa nachádza v ľavej lište. Obvykle zahŕňa 

celú WBS a v niektorých prípadoch môže zahŕňať jednotlivé zdroje. Na vrchnej lište je 

časová os a určuje škálu v akom časovom horizonte sa nachádzajú úlohy. Môžu to byť 

dni, týždne, mesiace, štvrťroky apod. Schematický náhľad obsahuje vodorovné úsečky. 
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Úsečka začína pod dátumom začatia úlohy a končí pod dátumom ukončenia úlohy. 

Jednotlivé úsečky sú umiestnené pri odpovedajúcom riadku úlohy z WBS a tým, že sa 

nachádzajú pod sebou, tak umožňujú náhľad na využiteľnosť zdroja za časovú jednotku. 

Ganttov diagram zobrazuje aj aktuálny progres úlohy, väčšinou je zobrazovaný 

percentom hotovej práce. Takisto zobrazí aj míľniky – významné udalosti alebo výstupy 

v priebehu projektu [10]. 

 

 

Obrázok 3.4: Ganttov diagram [11] 

3.5.3 Myšlienkové mapy 

Myšlienkové mapy (Mind Maps) podporujú laterálny typ myslenia, teda typ 

myslenia, pri ktorom je možné sa na veci pozerať inak a prehodnotiť ich z kreatívnejšieho 

pohľadu. Postup je taký, že sa začne s jednou ústrednou myšlienkou a k nej sa postupne 

pripájajú ďalšie, ktoré s ňou súvisia (obrázok 3.5). Vytvárajú sa ďalšie prepojenia a nové 

súvislosti, čo napomáha k objavovaniu nových nápadov a riešení [12]. 

Techniku myšlienkových máp je možné použiť nie len pre kreatívne myslenie, ale 

aj pre usporiadanie úloh a podúloh v projekte do hierarchie vo forme WBS. Nejeden 

projektový manažér používa techniku myšlienkových máp ako prvý nástroj pri tvorbe 

projektového plánu [9]. 
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Obrázok 3.5: Myšlienková mapa [12] 

3.6 Technológie pre tvorbu webových aplikácií 

V nasledujúcich podkapitolách sú predstavené programovacie jazyky 

a technológie, ktoré sa podieľajú na implementácií webovej aplikácie tejto práce. 

3.6.1 Princíp fungovania webovej aplikácie 

Webová aplikácia pozostáva zo strany klienta a zo strany servera. Celý princíp 

fungovania vyjadruje obrázok 3.6. Rozdiely medzi klientom a serverom sú nasledovné. 

Klient je charakteristický tým, že: 

• odosiela požiadavky, čaká a prijíma odpovede,  

• iniciuje požiadavky, 

• je pripojený na malé množstvo serverov, 

• typicky je ovplyvnený koncovými užívateľmi, ktorý používajú grafické 

užívateľské rozhranie [13]. 

Naopak server je charakteristický tým, že: 

• prijíma požiadavky, spracúva ich a následne odpovedá, 

• je pasívny, 

• zvyčajne akceptuje pripojenia od väčšieho množstva serverov, 

• typicky nie je priamo ovplyvnený koncovými užívateľmi [13]. 

Klientom je webový prehliadač, ktorý využíva jazyk HTML, CSS a Javascript. 

Tieto jazyky sú popísané v nasledujúcich podkapitolách. Server je zvyčajne písaný 

v jazyku PHP (podkapitola 3.6.5), Java, Python a iné. V prípade ak sa aplikácia pripája 

na databázová server, využíva dotazovací jazyk SQL. Štandardný SQL jazyk je dnes 

rozšírený a má rôzne verzie, najznámejšími sú MySQL (podkapitola 3.6.6) alebo 

PostgreSQL [14]. 
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Obrázok 3.6: Princíp fungovania webovej aplikácie, upravené podľa [15] 

3.6.2 HyperText Markup Language 

Základným stavebným kameňom webových stránok je HyperText Markup 

Language (HTML). Popisuje a definuje obsah a základnú štruktúru webovej stránky. 

HTML patrí medzi značkovacie jazyky, z čoho vyplýva, že pre popis a definíciu obsahu 

webovej stránky používa značky. Značky sú reprezentované tzv. HTML tagmi, čo sú 

kľúčové slová obklopené hranatými zátvorkami. Existujú párové tagy, čo znamená, že 

majú začiatočný tag a koncový tag, a  nepárové tagy tvorené len jedným tagom [16]. 

V značkách jazyka HTML existujú rôzne druhy prvkov: 

• Štruktúrované prvky – označujú zmysel textu. Sem patria rôzne úrovne 

nadpisov alebo odstavce. 

• Prezentačné prvky – popisujú výzor textu, bez ohľadu na jeho zmysel. K týmto 

značkám patria napríklad značky, ktoré zvýraznia text, vytvoria kurzívu, 

vytvoria dolný alebo horný index atď. Prezentačné prvky sa neodporúča 

používať a výzor textu by mal byť definovaný kaskádovými štýlmi, ktoré sú 

popísané v nasledujúcej podkapitole. 

• Hyperlinky – sú odkazmi na stránke a odkazujú na iné dokumenty, teda na iné 

webové stránky. 

• Ovládacie prvky – sú tlačidlá, formuláre atď. 
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• Kontajnery – sú samostatné bloky na webovej stránke [17]. 

Každý HTML prvok má definované svoje atribúty. Medzi atribúty prvkov patrí 

názov definovanej triedy, unikátny identifikátor elementu, šírka, výška, alternatívny text 

pri nezobrazení obrázku apod. Názov triedy a unikátny identifikátor využijú kaskádové 

štýly pre označenie prvku, ktorému nadefinujú ďalšie vlastnosti [17].  

Najnovšia verzia HTML5 sa prirodzene vyvinula z predchádzajúcich verzií 

a prináša množstvo nových funkcií. Niektoré z funkcií sú jednoduché a takisto pribudli aj 

nové prvky – article, section, figure a ďalšie. Niektoré sú zložitejšie a pomáhajú s tvorbou 

prepracovaných webových stránok. Medzi zložitejšie funkcie patrí novozavedená 

podpora prehrávania zvukových súborov a videosúborov priamo v moderných 

prehliadačoch [16]. 

3.6.3 Cascading Style Sheet 

Cascading Style Sheet (CSS) alebo aj kaskádové štýly  definujú štýl dokumentu 

napísaného v jazyku HTML alebo XML. CSS popisuje výzor prvkov na obrazovke. 

Medzi vlastnosti, ktoré je možné pomocou CSS zmeniť sú rôzne vlastnosti textu (napr. 

farba, veľkosť, kurzíva, zvýraznenie), rôzne vlastnosti kontajnerov a iných prvkov (napr. 

výška, šírka, farba pozadia, ich pozícia na stránke), ďalej je možné zmeniť vlastnosti, 

ktoré sa ukážu iba pri nabehnutí myšou nad prvkom apod. [17]. 

Štýly CSS je možné definovať tromi spôsobmi: 

• interne – štýl sa definuje priamo v HTML hlavičke, 

• externe – štýl sa definuje v externom súbore, ktorý sa do dokumentu HTML 

vloží v hlavičke dokumentu HTML, 

• v riadku, tzv. in-line – štýl sa definuje priamo v HTML prvku pomocou 

atribútu style [17]. 

Poslednou verziou jazyka CSS je verzia CSS3. Prináša novinky pre prvky ako sú 

zaoblené rohy, tiene, gradienty, pohyby alebo animácie [16]. 
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3.6.4 JavaScript 

JavaScript (JS) je jazyk interpretovaný, teda prekladaný za behu a vykonávaný 

podľa zdrojového kódu. Kód napísaný v tomto jazyku beží  na strane klienta. Využíva sa 

pre ovládanie správania a funkcionality webovej stránky. Je možné ním ovládať CSS 

a HTML prvky webovej stránky, kontroluje správnosť vstupu zadaného od užívateľa, 

reaguje na výskyt udalostí, ako je napríklad kliknutie, načítanie stránky, stlačenie klávesu 

na klávesnici atď. [14]. 

Syntax je podobná jazyku C, jazyk je dynamicky typovaný a obsahuje viaceré 

dátové typy: 

• number – jediný numerický typ tohto jazyka,  

• string – pre text, je textový reťazec, teda rada znakov uložená sekvenčne 

v pamäti, 

• boolean – pre pravdivostnú hodnotu, logický dátový typ a nadobúda iba 

hodnoty 0 a 1 (resp. true a false), jeho hodnota je teda pravdivá alebo 

nepravdivá a používa sa pri vyhodnotení podmienok a cyklov, 

• Object – pre všetko ostatné a pozostáva z vlastností, teda z množiny hodnôt 

objektu a z metód, čo sú funkcie objektu 

• Array – dátový typ pole je iba zvláštnym druhom objektu, pretože navyše od 

objektu majú definovanú dĺžku a poskytujú metódy pre iteráciu a manipuláciu 

s prvkami poľa, 

• Null a Undefined – oba dátové typy zastupujú prázdnu premennú, avšak s tým 

rozdielom, že Null je nevytvorený objekt a Undefined naopak objektom nie 

je [14]. 

Jazyk je objektovo orientovaný a má jednu zvláštnosť. Objekt je obecný kontajner 

a Javascript využíva tzv. funkcionálne paradigma, ktoré umožňuje do bežnej premennej 

uložiť funkciu. Táto zdanlivo jednoduchá vlastnosť umožňuje predávať funkcie 

v parametre inej funkcie (tzv. callback) alebo dokonca využiť funkciu ako konštruktor 

objektu. Objektovo orientované programovanie týmto naberá úplne iné rozmery, funguje 

tu prototypová dedičnosť, teda objekt je predlohou iného objektu [14]. 
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JavaScript je svojím návrhom natoľko zaujímavý, že sa začína používať aj na 

serveroch, hovorí sa potom o tzv. serverovom JavaScripte, ktorý konkuruje jazykom ako 

napr. PHP. Najznámejším serverovým JavaScriptom je Node.js [18]. 

3.6.5 PHP 

Na strane servera beží kód napísaný najčastejšie v skriptovacom jazyku PHP (PHP: 

Hypertext Preprocesor). Bol navrhnutý pre dynamické webové stránky a to znamená, že 

každým načítaním webovej stránky sa ich obsah môže meniť. Spracováva HTML 

formuláre a pracuje s databázou, kedy podľa požiadavku do databázy vygeneruje 

odpovedajúce dáta do obsahu webovej stránky, napr. užívateľ zadá kľúčové slovo do 

vyhľadávacieho poľa v HTML formulári a PHP sa spýta databázy a vráti nájdenú 

zhodu [14]. Medzi dátové typy tohto jazyka patrí: 

• string – sekvencia znakov vo vnútri úvodzoviek, 

• integer – celé číslo bez desatinných miest, 

• float – číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou, 

• boolean – reprezentuje dva možné stavy – pravda alebo nepravda, sú 

najčastejšie používané v podmienkach alebo v cykloch, 

• array – pole, ktoré umožňuje ukladať viaceré hodnoty v jednej premennej 

• object – ukladá dáta a informácie ako s nimi zaobchádzať, musí byť 

explicitne deklarovaný a mať definovanú triedu, 

• NULL – špeciálny dátový typ, ktorý nadobúda jednu hodnotu NULL 

a značí, že premenná nemá žiadnu pridelenú hodnotu, 

• resource – tento ďalší špeciálny typ nie je skutočným dátovým typom, ale 

ukladá odkazy na funkcie a zdroje mimo PHP, bežným príkladom použitia 

je volanie databázy [14]. 

Jazyk PHP má takisto príkazy na vykonanie rôznych akcií na základe rôznych 

podmienok, medzi ktoré patrí tzv. podmienka if-else-elseif alebo switch-case. Má príkazy 

aj na opakované vykonanie bloku kódu, medzi ktoré patrí cyklus s podmienkou na 

začiatku alebo cyklus s definovaným počtom opakovaní [14]. 
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Objektovo orientovaný prístup 

V podkapitole o JavaScripte je spomenutý objektovo orientovaný prístup (OOP). 

Jazyk PHP takisto využíva tento prístup. Ide o filozofiu a spôsob myslenia, návrhu 

a implementácie, kde sa kladie dôraz na vlastnosti, medzi ktoré patrí dedičnosť, 

zapuzdrenie alebo polymorfizmus. Základnou paradigmou je snaha modelovať riešenie 

úloh ako v reálnom svete, kde objekt je braný ako prvok reality (dáta a súvisiaca 

funkčnosť). Objekt si pamätá stav a navonok poskytuje operácie [19]. 

OOP obsahuje základné komponenty, ktoré budeme znova používať. Táto 

vlastnosť, vytvárať objekty z iných objektov, sa nazýva dedičnosť. Myšlienka dedičnosti 

sa realizuje pomocou rozdelenia objektov do tried, pričom každý objekt je inštanciou 

nejakej triedy. Poskladanie programu z takýchto komponentov je výhodnejšie 

a jednoduchšie. Pokiaľ nastane niekde chyba, stačí ju opraviť na jednom mieste. Ďalšou 

vlastnosťou, ktorú má OOP, je zapuzdrenie. Každý objekt môže obsahovať ľubovoľné 

množstvo vlastností a ľubovoľné množstvo metód, ktoré by mali byť skryté vo vnútri. 

Zapuzdrenie sa týka oprávneného prístupu k týmto vlastnostiam a metódam, ku ktorým 

majú prístup len niektoré objekty. OOP umožňuje prepísať metódu u každej podtriedy 

tak, aby pri zachovaní rovnakého rozhrania robila, čo je potrebné. To sa nazýva 

polymorfizmus. Podstatou polymorfizmu je to, že každý potomok má rovnakú hlavičku 

metód, ale iné telo [19]. 

3.6.6 MySQL 

MySQL je databázový systém, ktorý je relačný a typu DBMS (database 

management system). Každá databáza je v MySQL tvorená z viacerých tabuliek, ktoré 

majú riadky a stĺpce. V riadkoch sa rozoznávajú jednotlivé záznamy, stĺpce udávajú 

dátový typ jednotlivých záznamov a pracuje sa s nimi ako s poľami. Práca s MySQL 

databázou je vykonávaná pomocou tzv. dotazov, ktoré vychádzajú z programovacieho 

jazyka SQL (Structured Query Language) [20]. Najpoužívanejšími príkazmi sú: 

• SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT INTO – manipuluje so záznamami 

v databáze, 

• CREATE DATABASE, ALTER DATABASE – manipuluje s databázou 

samotnou, 
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• CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE – manipuluje 

s tabuľkami, 

• CREATE INDEX, DROP INDEX – manipuluje s indexom (vyhľadávacím 

kľúčom) [20]. 

V prípade manipulácií so samotnými záznamami pomocou príkazu SELECT, je 

možné výsledok upresniť pridaním ďalšieho príkazu, napr. prefiltrovanie výsledku je 

možné pridaním príkazu WHERE a podmienok, ktoré má filtrovanie spĺňať. Ďalej je 

možné výsledky napríklad sčítať príkazom SUM alebo zoradiť príkazom ORDER BY 

apod. Táto manipulácia s dátami je obzvlášť výhodná, pretože databáza obsahuje veľké 

množstvo záznamov a umožňuje užívateľovi pohodlnú manipuláciu s nimi [20]. 

3.6.7 Návrhový vzor Model-View-Controller 

Medzi bežne používané architektonické vzory patrí Model-View-Controller 

(MVP). Vďaka rozdeleniu do troch logických celkov a do komponentov, ktoré vývojár 

môže použiť viackrát, je vývoj webových aplikácií jednoduchý a rýchly [21]. Ako 

z názvu vyplýva logickými celkami sú: 

• Model – tvorí business logiku aplikácie a beží na pozadí celej aplikácie. 

S využitím jazyka SQL pracuje s dátami z databáze – získava ich, manipuluje 

nimi a uchováva ich pre ďalšie použitie, 

• View – prezentuje dáta aplikácie a je tvorený tzv. šablónami, ktoré obsahujú 

štandardný HTML kód webovej stránky a navyše komplexné funkcie, ktoré 

rozširujú použiteľnosť šablóny 

• Controller – je aplikačná logika, ktorá dotvára celú aplikáciu. Nachádza sa na 

strane servera, a teda využíva jazyk PHP. Pre webové aplikácie táto logika 

rozhoduje o odpovedi na žiadosť webovej stránky zo strany klienta [21]. 
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Obrázok 3.7: Návrhový vzor Model-View-Controller [22] 

 

Pri implementácií webovej aplikácie je vhodné použiť framework (aplikačný 

rámec), ktorý tento návrhový vzor používa. Použitie frameworku je vhodné pre veľké 

množstvo výhod. Využívajú osvedčenú technológiu, ktorá je odladená komunitou, a 

z toho vyplýva minimalizácia bezpečnostných rizík. Ďalej zásadným spôsobom 

zefektívni vývoj, čím výrazne vzrastie konkurencieschopnosť a ziskovosť. Medzi známe 

frameworky patria napr. Zend, Symfony, Laravel a český framework Nette [23]. 

3.7 Analytické techniky 

Pred samotným návrhom je potrebné analyzovať podnik. Z analýzy vyplynie, čo je 

potrebné zlepšiť, a teda čo je cieľom práce. Pre samotnú analýzu sú použité analytické 

techniky a každá sa zameriava na určitú časť a oblasť podniku. Prvou analytickou 

technikou je Porterov model piatich síl, ktorý sa zameriava na vonkajšie okolie podniku 

a druhou je rámec 7S faktorov, ktorý sa zameriava na vnútorné prostredie podniku. 

Zhrnutie týchto dvoch analýz je prostredníctvom analýzy slabých a silných stránok – 

metódou SWOT. 
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3.7.1 Porterov model piatich síl 

Prvou analytickou technikou použitou v práci je Porterov model piatich síl (obrázok 

3.8). Medzi týchto päť síl sa zaraďuje: 

• úroveň konkurencie (vrátane budúcej) v danom obore,  

• existencia substitučných produktov,  

• existencia bariéry vstupu nových firiem do daného oboru  

• a takisto sila odberateľov a zákazníkov [24].  

Vplyv firmy na vývoj vonkajšieho okolia závisí na jej význame. Výsledkom 

analýzy je zistiť aká je situácia v danom okolí, ktorého je podnik súčasťou. Správanie 

tohto okolia musí podnik rešpektovať a môže ho do určitej miery ovplyvňovať, pretože 

vplyv podniku na vývoj okolia sa odvíja od významu nášho podniku [24]. 

 

 

Obrázok 3.8: Porterov model piatich síl [25] 

3.7.2 Rámec 7S faktorov 

Pre úspech podniku existujú kritické faktory, ktoré je potrebné analyzovať, pretože 

majú zásadný význam pre manažéra. Označujú sa ako rámec 7S faktorov firmy 

McKlinsey [26]. Ako ukazuje obrázok 3.9, medzi tieto hlavné faktory úspechu patrí: 

• stratégia a štruktúra podniku,  

• skupina spolupracujúcich vo firme a ich schopnosti,  

• štýl riadenia podniku,  

• systémy a postupy podniku  
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• a posledným faktorom, ktorý prepája všetky ostatné, sú zdieľané hodnoty 

podniku [26]. 

 

Obrázok 3.9: Rámec 7S faktorov [27] 

3.7.3 Analýza silných a slabých stránok – SWOT 

V predprojektovej fáze je možno predbežnú analýzu hrozieb a príležitostí vykonať 

s využitím metódy SWOT, ktorej sa hovorí aj metóda analýzy silných a slabých 

stránok [9]. 

Silné stránky sú vnútornými atribútmi organizácie a sú nápomocné k dosiahnutiu 

cieľa. Slabé stránky takisto sú vnútornými atribútmi, ale škodia pri dosahovaní cieľa. 

Vonkajšími atribútmi sú príležitosti a hrozby. Príležitosti, podobne ako silné stránky, sú 

nápomocné k dosiahnutiu cieľa a hrozby, podobne ako slabé stránky, škodia pri jeho  

dosahovaní [9]. Prehľadný zápis ukazuje obrázok 3.10. 

Označenie SWOT je akronymom anglických slov: 

• Strengths – vnútorné silné stránky, 
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• Weaknesses – vnútorné slabé stránky, 

• Opportunities – vonkajšie príležitosti, 

• Threats – vonkajšie hrozby [9]. 

 

Obrázok 3.10: Ilustrácia SWOT analýzy [28] 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÁ SITUÁCIA 

V nasledujúcej kapitole je predstavená spoločnosť SnugDesign s.r.o. Je vykonaná 

analýza spoločnosti a na konci je zhrnutie tejto analýzy spolu s tým, čo je potrebné zlepšiť 

v spoločnosti. 

4.1 Spoločnosť SnugDesign s.r.o. 

Spoločnosť SnugDesign s.r.o. je mladá, dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá 

bola založená v roku 2012. Kancelárie spoločnosti sa nachádzajú v Brne a zákazníkov má 

po celej Českej republike a na Slovensku. Jej hlavným podnikateľským zámerom je 

podpora malých a stredných podnikov v oblasti informačných systémov, webových 

prezentácií a v oblasti marketingu. Spoločnosť tvorí kolektív mladých ľudí, ktorých práca 

baví a učia sa stále novým trendom.  

4.2 Sortiment služieb 

Jadrom podnikania sú webové prezentácie a informačné systémy na mieru. Tieto 

webové riešenia vznikajú na základe požiadaviek zákazníka. Popri webových riešeniach 

sa spoločnosť zaoberá aj pomoci malým a stredným podnikom v oblasti marketingu. 

Vytvára grafické návrhy vizitiek, plagátov a iných reklamných predmetov. 

4.3 Analýza piatich síl 

4.3.1 Existujúci konkurenti 

Existuje veľké množstvo agentúr, ktoré sa venujú webovým a marketingovým 

riešeniam. Každá konkurencia sa snaží rôzne odlíšiť, či už je to nízkou cenou, kvalitou 

alebo ďalšími službami popri základnom poskytnutí riešenia. Medzi konkurenciu sa 

zaraďujú aj služby s rovnakou problematikou akej sa venuje aj podnik. Tieto služby sú 

poskytované cez internet a sú dostupné zdarma. Medzi ne patria napríklad rôzne portály, 

na ktorých si každý bez znalostí programovania dokáže vytvoriť webovú stránku alebo 

grafické nástroje, ktoré ponúknu užívateľovi možnosti ako profesionálnemu grafikovi. 

Ich nevýhodou však je to, že nie vždy dokážu uspokojiť všetky požiadavky podľa želaní. 
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4.3.2 Potenciálni konkurenti 

Súčasná ekonomická situácia v Českej republike je veľmi priaznivá a objavuje sa 

veľké množstvo novovznikajúcich firiem. Láka ich naskytnutie príležitostí pre nové 

zákazky, pretože podniky budú investovať do svojho budúceho rozvoja. 

4.3.3 Kupujúci 

Vďaka dobre ekonomickej situácie sú rozpočty pre rozvoj firiem takisto vysoké 

a spoločnosti sú ochotné investovať do rozvoja v oblasti marketingu aj vyššie čiastky. 

Každý podnik sa chce odlíšiť od druhých, byť viac konkurencieschopný, a preto 

vyhľadáva možnosti ako toto naplniť. 

4.3.4 Dodávatelia 

V tomto prípade sa hovorí o službách outsourcingu, napríklad ako sú tlačiarenské 

služby, ktoré dokážu vytlačiť grafické návrhy vytvorené v spoločnosti SnugDesign 

a hostingové služby poskytujúce hosting pre webové servery, na ktorých prebieha chod 

všetkých webových riešení podniku. 

4.3.5 Substitúty 

Veľa hotových riešení ponúkaných klientom v konečnej podobe je bezplatných 

a pri menšom rozpočte sa zákazníci priklonia k tejto alternatíve, aj keď nesplňujú ich 

požiadavky a potreby na 100 %.  

4.4 Rozbor 7S faktorov 

4.4.1 Stratégia 

Misiou podniku je svojimi vytvorenými riešeniami pomôcť prezentovať sa 

a presadiť sa podnikom a jednotlivcom na trhu. Víziou podniku je byť jednotkou v oblasti 

marketingových a webových riešení a byť známy svojou kvalitou a spoľahlivosťou. 

Jedným zo spôsobov ako dosahovať svoje ciele je venovať osobitný prístup k zákazníkom 
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a vytvoriť, čo najpresnejšie riešenia podľa žiadaných požiadaviek. Zákazník musí byť 

vždy spokojný s výsledkom a s jeho kvalitou. Vedenie hľadá spôsoby ako sa odlíšiť od 

konkurencie. Keďže oblasť IT a marketingu sa neustále rozvíja, tak podnik hľadá vždy 

nové a moderné trendy, ktoré využije aj vo svojich produktoch, čím prispeje k odlíšeniu 

sa od konkurencie. 

4.4.2 Organizačná štruktúra 

Poslaním organizačnej štruktúry v podniku je optimálne rozdelenie úloh, 

kompetencii a právomocí medzi pracovníkmi v podniku. Štruktúra spoločnosti má 

funkcionálne rozdelenie, kde funkcie súvisia so službami, na ktoré je spoločnosť 

zameraná. Služby sa delia do troch pilierov – web, grafika a marketing. Z tohto dôvodu 

je spoločnosť rozdelená na  IT, grafické a marketingové oddelenie. K podporným 

oddeleniam patrí obchodné a správne oddelenie. Organizačná štruktúra je jednoduchá, 

aby vznikalo najmenej konfliktov medzi pozíciami pracovníkom a je vytvorená 

optimálne na podnik, pretože vyhovuje danej situácie v ňom. Konateľom spoločnosti je 

Ing. Jiří Šmigura, ktorý celú spoločnosť vlastní a vedie všetky oddelenia. 

4.4.3 Informačné systémy a webové aplikácie 

Vlastný informačný systém 

Spoločnosť disponuje informačným systémom vyvinutým na mieru, ktorý 

podporuje automatizáciu procesov v podniku. Medzi automatizované procesy patrí: 

• riadenie dopytu – spracovanie dopytu, analýza, vytvorenie časového rámca 

a cenovej ponuky, vystavenie objednávky alebo zmluvy o dielo v prípade 

prijatia ponuky, 

• príprava zákazky – pridelenie pre konkrétneho pracovníka, stanovenie 

odmeny, vytvorenie časového harmonogramu prác, 

• riadenie zákazky – kontrola prác a termínov, konzultácia so zákazníkom, 

• dokončenie zákazky – kontrola zákazky so zákazníkom, predanie zákazky, 

• fakturácia – fakturácia zákazky, kontrola všetkých dokladov, 
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• servis – následné záručné a pozáručné opravy, nové úpravy, nadstavby a nová 

rozšírenia, 

• riadenie ekonomiky a financií – evidencia účtovných a mzdových dokladov, 

kontrola splatnosti, 

• reporting – štatistiky zákaziek a ekonomických výstupov pre podporu 

rozhodovania. 

Informačný systém nedisponuje funkciou pre plánovanie a riadenie projektov 

a najmä pre plánovanie ľudských zdrojov. Pre tieto funkcie nemá žiadnu vizualizáciu, 

ktorá by pomohla manažérom pre lepšiu predstavu pri rozhodovaní a riadení firmy. 

Slack 

Pre komunikáciu vo firme sa používa okrem štandardnej e-mailovej komunikácie, 

aj komunikácia prostredníctvom webovej aplikácie Slack. Ide o akýsi hybrid 

komunikátora, e-mailového klienta a sociálnych sietí. Slack je veľké zberné miesto na 

informácie. Informácie sa nestrácajú, ale sú rozdelené do vlastných skupín, pričom 

v každej z nich je dostupný vlastný chat. Skupiny sú zamerané na projekt alebo na 

mimopracovné aktivity a členovia danej skupiny si medzi sebou môžu posielať súkromné 

správy. 

Trello 

Ďalšou webovou aplikáciou, ktorú firma používa, je Trello. Slúži pre riadenie 

projektov a plánovanie práce v tíme. Manažér vytvorí nástenku pre jeden projekt, 

k projektu pridá niekoľko stĺpcov (napr. urobiť, pripravené k testovaniu, vrátené 

z testovania, hotové) a postupne k nim pridáva lístky s úlohami, aby sa na niečo 

nezabudlo. Keď programátor alebo grafik niečo dokončí, presunie lístok s úlohou do 

stĺpca ,,pripravené k testovaniu". Tester výsledok úlohy skontroluje a presunie lístok. 

4.4.4 Štýl riadenia 

Rozhodovanie je predovšetkým na manažéroch s tým, že sú vypočuté aj názory 

zamestnancov, ktorí môžu byť v niektorých oblastiach skúsenejší. Manažér týmito 

informáciami doplní svoje informácie pre kvalifikované rozhodnutie. V niektorých 

prípadoch nechá zamestnancom značnú voľnosť s podmienkou, že požiadavky klienta 
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musia byť splnené. Ide najmä o prípady, kedy klient má predstavu o obsahu, ale nemá 

predstavu o jeho podobe a potrebuje poradiť. 

4.4.5 Spolupracovníci 

Schopnosti zamestnancov sú zdrojom zvyšovania výkonnosti v podniku. Vedúci si 

z každým udržuje dobrý vzťah, pričom nadobúda pocit rovnocennosti pozícii medzi 

nadriadeným a podriadeným. Týmto postojom si zamestnanci voči vedúcemu vytvárajú 

osobný rešpekt a nedovolia si zhoršiť kvalitu svojej práce. Kvalita práce je poznať aj 

z toho, že sa vytvára u zamestnancov osobná náklonnosť k projektom a k jeho klientom 

a z dlhodobého hľadiska to prispieva k zvyšovaniu motivácie. Časť zamestnancov 

pozostáva z ľudí s niekoľkoročnými skúsenosťami. Títo skúsenejší zamestnanci sa 

ochotne podelia so svojimi vedomosťami s mladším kolektívom. Mladší kolektív tvoria 

čerství absolventi, ktorí majú chuť sa učiť a naberať skúsenosti z praxe. Medzi mladými 

ľuďmi sú taktiež aj študenti stredných škôl, ktorí prídu praxovať na pár týždňov a naučia 

sa niečo nové z praxe a prispejú novými nápadmi. Komunikatívnosť medzi 

zamestnancami nie je problémom. K stmeľovanie kolektívu prispievajú aj 

teambuildingové akcie, ktoré podnik niekedy organizuje a na ktorých sa zamestnanci 

bližšie spoznávajú a ukazujú aj osobnú stránku zo svojho života. 

4.4.6 Zdieľané hodnoty 

Zamestnanci podniku pri vykonávaní svojej práce poznajú hodnoty podniku a chcú 

prispieť k ich napĺňaniu. Ku kultúre podniku prispieva dobrá atmosféra v pracovných 

priestoroch a zmysel pre kvalitu a spokojnosť zákazníka vďaka nimi dobre odvedenej 

práce. 

4.4.7 Schopnosti 

Manažér nadobudol teoretické schopnosti pre riadenie podniku po absolvovaní 

štúdia zameraného na management a po dlhšej dobe pôsobení v praxi získal aj praktické 

skúsenosti. Disponuje schopnosťou prispôsobiť sa želaným požiadavkám klienta, ktoré 

sú doplnené o poznatky zo skúseností a z moderných trendov v danej oblasti. Tieto 

poznatky zo skúseností sú získané aj od dlhoročných zamestnancov so skúsenosťami 
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z oboru. Podnik organizuje aj školenia a akcie, na ktorých sa zamestnanci učia moderným 

trendom a nadobúdajú nové nápady. 

4.5 SWOT analýza 

Záver analýz je zhrnutý využitím SWOT analýzy. Sú zoskupené silné a slabé 

vnútorné stránky spoločnosti, ktoré vyplynuli z analýzy 7S z podkapitoly 4.4 a vonkajšie 

príležitosti a hrozby vyplývajúce z analýzy piatich síl z podkapitoly 4.3. 

4.5.1 Silné stránky 

Medzi silné stránky, ktorými sa môže podnik pýšiť, patrí: 

• Spoločnosť dokáže pokryť všetky požiadavky na systémovú automatizáciu 

procesov a poskytuje široké služby pre propagáciu predovšetkým začínajúcich 

podnikov. 

• Každá zákazka je realizovaná na mieru zákazníka, aby splnila všetky jeho 

požiadavky a naopak, aby neobsahovala zbytočné a pre klienta nepotrebné 

prvky. 

• Ceny každej zákazky nie sú stanovené jednotným cenníkom, ale individuálne 

na základe podrobnej analýzy. 

• Ku každému klientovi sa pristupuje individuálne a dbá sa na jeho spokojnosť. 

• Spoločnosť disponuje informačným systémom, ktorý automatizuje procesy 

ako sú príprava, riadenie a dokončenie zákazky, fakturácia, servis, riadenie 

ekonomiky a financií a reporting. 

• V spoločnosti pracujú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci v priateľskom 

prostredí. 

4.5.2 Slabé stránky 

Medzi slabé stránky, ktorých je potrebné sa zbaviť, patrí: 

• Pre postupne zvyšujúci sa počet zamestnancov manažér stráca prehľad o tom, 

kto na akom projekte pracuje. 
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• V dôsledku absencie podpory plánovania projektov v spoločnosti v súčasnom 

informačnom systéme nie je možné automatizovať tieto procesy pre zvýšenie 

efektivity práce a lepšie riadenie projektov. 

• Spoločnosť používa externé webové aplikácie, pretože nahrádzajú procesy, 

ktoré nie sú pokryté informačným systémom. 

4.5.3 Príležitosti 

Medzi príležitosti, ktoré by podnik chcel využiť, patrí: 

• Objavuje sa veľké množstvo novovznikajúcich spoločností, ale aj rozvoj už 

existujúcich. 

• Dobrá ekonomická situácia poskytuje možnosť vyššej investície do budúceho 

rozvoja spoločností. 

4.5.4 Hrozby 

Medzi hrozby, ktorým podnik čelí, patrí: 

• V danej oblasti pôsobí silná a široká konkurencia a navyše vstupujú na trh aj 

nové spoločnosti. 

• V oblasti webových aplikácií existuje veľké množstvo bezplatných riešení. 

• Rýchly rozvoj informačných technológií a trendov v oblasti marketingu si 

vyžaduje neustále vzdelávanie zamestnancov a vylepšovanie procesov 

v informačnom systéme, inak hrozí zaostanie za konkurenciou. 

4.6 Záver analýzy 

Ako sa podnik rozvíja a naberá nové zákazky, tak manažéri potrebujú mať prehľad 

o množstve práve prebiehajúcich projektoch. Každý zamestnanec, či už ide o grafika, 

programátora alebo testera, pracuje na rôznych projektoch. Manažér potrebuje mať 

hlavne prehľad o tom, koľko je potrebné pracovať na akom projekte, aby bol projekt 

odovzdaný zákazníkovi do termínu odovzdania. Používaný informačný systém mu to 

neumožňuje a je potrebné ho inovovať o ďalšie rozšírenia. Jedným z riešení je navrhnúť 

a implementovať webovú aplikáciu, ktorá by to spĺňala.  
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5 NÁVRH RIEŠENIA 

Analýza odhalila nedostatky v plánovaní projektov, ktoré podnik má. Je potrebné 

navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu, ktorá tento nedostatok odstráni a rozšíri 

funkcionalitu informačného systému v podniku. 

Návrh začína harmonogramom, ktorý určuje celý priebeh projektu. Potom sa 

identifikujú možné riziká, ku ktorým sa navrhnú opatrenia. Vykoná sa analýza 

existujúcich podobných riešení webových aplikácií a navzájom sa porovnajú. Budú slúžiť 

ako inšpirácia pre navrhovanú webovú aplikáciu. Prebehne dôkladná analýza 

všeobecných požiadaviek webovej aplikácie a konkrétnych požiadaviek na jej zameranie 

pre plánovanie projektov. Vykoná sa návrh databázy, zvýši sa bezpečnosť tejto aplikácie 

a popíše sa vzhľad a funkcionalita užívateľského rozhrania aplikácie. Po návrhu sa 

webová aplikácia naimplementuje a vyhodnotí. Vyhodnotenie sa vykoná z pohľadu 

cenového zhodnotenia a celkových prínosov, ktoré webová aplikácia prinesie. 

5.1 Harmonogram projektu 

Najprv prebehne dôkladná analýza požiadaviek, stanoví sa cieľ projektu. Vytvorí 

sa návrh systému podľa jeho popisu a začne sa implementácia samotného modulu. 

Výsledkom tejto práce je modul v podobe webovej aplikácie vytvorený webovými 

technológiami. Neskôr tento modul bude priamo implementovaný do prostredia 

informačného systému. Po zavedení modulu do informačného systému prebehnú testy 

a modul bude v skúšobnej prevádzke pod dohľadom. Ak sa nevyskytnú žiadne problémy 

a manažér spolu so zamestnancami prejdú školením o ovládaní novej časti informačného 

systému, tak modul môže prejsť do ostrej prevádzky a plného používania v podniku. 

5.2 Zavedenie zmeny 

Agentom a sponzorom zmeny je manažér, ktorý najlepšie pozná prostredie podniku 

a ktorý potrebuje mať prehlaď o tom, kto na akom projekte pracuje a koľko mu práca 

pravdepodobne bude trvať. 

Zmena na organizačnú štruktúru nemá dopad a žiadne zmeny v tejto oblasti 

nenastanú. Najväčšie a zásadné zmeny nastanú v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Informačné a organizačné toky medzi zamestnancami sa zlepšia, pretože obidvom 
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stranám prinesie webová aplikácia jasný prehľad o úlohách, ich previazanosť 

a následnosť. Z tohto pohľadu zamestnanci patria k silám, ktoré sú za zavedenie zmeny, 

ale na druhej strane sú aj proti zmene, pretože sa musia preškoliť na používanie novej 

webovej aplikácie. 

5.3 Riziká 

V tejto podkapitole sa najprv identifikujú možné riziká, následne sa ohodnotia a 

navrhnú opatrenia, ktorými sa zníži dopad a pravdepodobnosť rizika. Nakoniec sa vytvorí 

mapa rizík. 

5.3.1 Identifikácia rizík 

Boli identifikované niektoré riziká z rôznych uhľov pohľadu na projekt a bolo im 

priradené poradové číslo (tabuľka 1) pre lepšiu identifikáciu rizika v ďalších krokoch 

analýzy rizík. 

 

Tabuľka 1: Identifikované riziká 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Por. č. Riziko 

1. Nedefinovanie všetkých požiadaviek. 

2. Nedostačujúci technický výkon. 

3. Neschopnosť dosiahnuť požadovaný prínos. 

4. Zle zabezpečený systém. 

5. Modul bude nekompatibilný so starým systémom. 

6. Realizačný tím má slabé znalosti v oblasti projektového managementu. 

7. Chaotické užívateľské rozhranie. 
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5.3.2 Ohodnotenie rizík 

Identifikované riziká sú ohodnotené hodnotou z intervalu 〈1,10〉. Hodnotí sa 

pravdepodobnosť vzniku rizika  a veľkosť dopadu, ak by riziko nastalo. Výsledná 

hodnota sa určila súčinom týchto dvoch hodnôt: 

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 𝑃 ∗ 𝐷 

 

Tabuľka 2: Stupnica rizík  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Hodnota rizika Závažnosť rizika 

<33 Bežné 

34-66 Dôležité 

>67 Kritické 

 

Tabuľka 3: Kvantifikácia rizík 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Por. číslo Pravdepodobnosť Dopad Hodnota rizika 

1. 6 9 54 

2. 4 7 28 

3. 4 7 28 

4. 3 9 27 

5. 2 10 20 

6. 6 7 42 

7. 1 5 5 

 

 

Tabuľka 2 predstavuje stupnicu rizík, podľa ktorej bola k hodnotám rizík priradená 

ich závažnosť. Tabuľka 3 ukazuje, že kritické riziká nie sú žiadne a sú len bežné 

a dôležité, ktorých dopad alebo pravdepodobnosť vzniku sa zníži opatrením navrhnutým 

v ďalšej podkapitole. 
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5.3.3 Prijatie opatrení 

Pravdepodobnosť z nejasne vysvetlených požiadaviek a z toho, že sa na nejaké 

požiadavky zabudne, sa zníži vykonaním podrobnej analýzy požiadaviek, ktorej 

výsledkom bude súhrn všetkých presne definovaných požiadaviek na modul. 

Riziko z toho, že odbornosť z oblasti projektového managementu bude na slabej 

úrovni, sa vylepší naštudovaním teórie z oblasti riadenia projektov a naštudovaním teórie 

o nástrojoch používaných pri projektovom plánovaní. 

Možné riziko z toho, že nový modul bude nekompatibilný s aktuálnym 

informačným systémom sa zníži stanovením správnej migrácie dát a použitím rovnakej 

technológie implementácie. Pre zvýšenie bezpečnosti sa pridajú bezpečnostné prvky 

a dbá sa pri implementácií na samotnú bezpečnosť. Ohrozenie zo straty dát, sa zníži 

vytvorením zálohy a pri chybe aplikácie sa stratené dáta z nej obnovia. 

Pravdepodobnosť výskytu rizika z toho, že sa nedosiahne požadujúci prínos, sa 

zníži vykonaním už vyššie spomenutej podrobnej analýzy požiadaviek, podľa ktorej sa 

určia ciele a výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť. 

Školením koncových užívateľov sa získa schopnosť lepšej orientácie 

v užívateľskom rozhraní aplikácie a pri samotnej implementácií rozhrania aplikácie sa 

dbá na štandardy používané pre rozmiestnenie prvkov na webovej stránke. 
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Tabuľka 4: Zoznam navrhnutých opatrení rizík 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Por. číslo Návrh opatrenia Nová P-sť 
Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

1. Podrobná analýza požiadaviek 2 9 18 

2. 
Výber lepšej technológie a vyššej 

kapacity. 
1 7 7 

3. 
Podrobná analýza požiadaviek a 

určenie cieľov a výstupov 
1 7 7 

4. 

Výber lepšej technológie a dbanie 

na bezpečnosť pri implementácii. 

Vytvorenie záloh. 

1 3 3 

5. 
Stanovanie migrácie dát a 

správny výber technológie. 
1 1 1 

6. 
Naštudovanie nástrojov pre 

projektové plánovanie. 
2 1 2 

7. Školenie koncových užívateľov 1 1 1 

 

5.3.4 Mapa rizík 

Obrázok 5.1 predstavuje graf rizík, ktorý vyjadruje, že po zavedení navrhnutých 

opatrení na zníženie pravdepodobnosti vzniku a dopadu rizík sa pôvodné hodnoty rizík 

podľa tabuľky 4 dostali do úrovne bežných rizík s hodnotou pod 33 bodov. 
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Obrázok 5.1: Pavučinový graf rizík  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

5.4 Analýza existujúcich riešení 

Pred samotným vlastným návrhom riešenia je vhodné spraviť analýzu trhu a nájsť 

už existujúce riešenia webových aplikácií, ktoré spĺňajú predpoklady našej časti 

informačného systému. Existujú dve podobné riešenia – Projektově.cz a EasyProject. 

5.4.1 Projektově.cz 

Po pridaní úlohy je úlohy možné zobraziť pomocou myšlienkových máp. Taktiež 

je možnosť pridať míľnik, pod-úlohu alebo dokument k úlohe. Umožňuje zakladanie 

projektov zo šablón. Je možná komunikácia priamo pri úlohách. Táto komunikácia 

prebieha súčasne aj pomocou emailov, takže je možnosť byť informovaný aj touto 

formou. Ďalej sleduje termíny a o zabudnutom termíne upozorní a umožní ho 

preplánovať. Obrázok 5.2 ukazuje prostredie tejto webovej aplikácie. 
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Obrázok 5.2: Ukážka prostredia Projektově.cz [29] 

5.4.2 EasyProject 

Úlohy je možné zobraziť pomocou WBS s využitím myšlienkových máp. Ďalej 

obsahuje Ganttov diagram, Baselines, ktoré umožňujú porovnať pôvodný plán s terajším 

plánom. K úlohám je možné pridať dokumenty a k projektom míľniky. Je možnosť 

vytvárať šablóny projektu, podľa ktorých sa vytvorí ďalší projekt s podobnými úlohami. 

Výhodou tohto nástroja je tiež to, že sa zameriava na rôzne odvetvia (IT a software, 

služby, výroba a priemysel apod.). Obrázok 5.3 ukazuje prostredie tejto webovej 

aplikácie. 
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Obrázok 5.3: Ukážka prostredia EasyProject [30] 

5.4.3 Cenové porovnanie 

Z ponuky programov od EasyProject, je vhodný program s názvom Tým, ktorý je 

pre 20 užívateľov a mesačné paušálne náklady sú 2490,- Kč. Od Projektově.cz je vhodná 

voľba programu Standard pre firmy pre 12 užívateľov, kde mesačné paušálne náklady sú 

1990,- Kč. Tabuľka 5 ukazuje vynaložené náklady prerátané na rok používania na 

jedného užívateľa. 

 

Tabuľka 5: Porovnanie cien existujúcich riešení  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Existujúce riešenie Cena za mesiac/počet užívateľov 
Cena za rok  

na 1 užívateľa 

Projektově.cz 1990,- Kč/12 1 990,- Kč 

EasyProject 2490,- Kč/20 1 490,- Kč 

5.4.4 Zhrnutie 

Obe riešenia samozrejme spĺňajú to, že podporujú plánovanie projektov. Evidujú 

projekty a ich úlohy, ktoré vizuálne prezentujú využitím WBS a myšlienkových máp. 
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Obsahujú Ganttov diagram a tzv. Baselines. K úlohám je možné pridať 

dokumenty a k projektom míľniky. Je možnosť vytvárať šablóny projektu. Ďalej sleduje 

termíny a o zabudnutom termíne upozorní a umožní ho preplánovať. 

Bezpečnosť je samozrejmá a je zaručená šifrovanou komunikáciou so serverom 

a mnohými ďalšími základnými bezpečnostnými prvkami. Ponúkajú možnosť denného 

zálohovania a synchronizácie dát. Užívateľské rozhranie je viac komplikovanejšie 

a jednoduchú prácu musí užívateľ vykonať s kliknutiami myší naviac. Sú prístupné online 

a z akéhokoľvek webového prehliadača, keďže fungujú na princípe webovej aplikácie. 

Ďalšou výhodou týchto riešení je aj možnosť využitie komunikácie medzi zamestnancami 

prostredníctvom chatu a poskytujú zákaznícku podporu v podobe online chatu alebo 

helpdesku. 

Existujúce riešenia majú svoje výhody. Veľkou výhodou je, že sú veľmi dobrým 

pomocníkom pri plánovaní projektov a je možné ich k tomu využívať spolu s rôznymi 

ďalšími funkciami. Slúžia ako veľmi dobrá inšpirácia pri návrhu webovej aplikácie tejto 

diplomovej práce. Nevýhody sú ale závažnejšie. Medzi nevýhody patrí najmä to, že nie 

je možné nimi rozšíriť samotný IS používaný v podniku. Ďalšou nevýhodou je cena, ktorá 

je príliš vysoká a vynaložené náklady sú vyššie než do vlastného riešenia. Toto cenové 

porovnanie je uvedené v posledných podkapitolách tejto kapitoly. Poslednou nevýhodou 

je neschopnosť rozšírenia a vlastnej úpravy podľa potreby týchto existujúcich riešení. 

5.5 Požiadavky na systém 

Informačné systémy majú vo svojej firme potenciál zefektívniť riadenie 

podnikových procesov. Najprv sa stanovia všetky potrebné požiadavky a na základe 

týchto požiadaviek sa navrhne časť informačného systému. 

Keďže cieľom je podporiť plánovanie projektov, je potrebné určiť konkrétne 

požiadavky na podporu projektového plánovania – tvorba a vizualizácia 

harmonogramov, správa ľudských zdrojov apod. 



50 

 

5.5.1 Obecné požiadavky 

Obecné požiadavky sa stanovujú a platia pre každý informačný systém všeobecne. 

Vychádzajú najmä z už existujúceho systému, ktorého funkcionalita sa rozšíri o časť 

zaoberajúcou sa plánovaním projektov. Patria sem požiadavky na: 

• Bezpečnosť – prvou a najdôležitejšou požiadavkou je uchovanie bezpečných 

informácií, komunikácia so serverom musí prebiehať šifrovanie a aby nikto 

nepovolaný nemal prístup. 

• Príjemné a jednoduché používanie – užívateľ pri práci s informačným 

systémom potrebuje, aby jeho práca bola pohodlná na používanie. To znamená 

jednoduchú orientáciu a rýchly prístup údajov cez malý počet kliknutí myšou. 

Cieľom je poskytnúť jednoduché užívateľské rozhranie, v ktorom požiadavky 

užívateľa budú splnené jednoducho a rýchlo. 

• Kompatibilita – dôležitou požiadavkou je, aby samotná časť určená pre 

plánovanie projektov bola kompatibilná s ostatnými už existujúcimi časťami 

informačného systému. 

• Flexibilnosť – je nutné, aby bolo možné vykonávať ďalšie úpravy podľa 

novovzniknutých potrieb a požiadaviek. 

• Modulárnosť – keďže existujúci informačný systém je zložený z modulov, 

ktoré je možné ďalej rozširovať a doplňovať ďalšími modulmi, tak modulom 

bude aj táto nová časť informačného systému. 

• Prístupnosť – rozhranie musí byť prístupné online a dostupné z akéhokoľvek 

webového prehliadača, či už na počítači, tablete alebo mobile. 

5.5.2 Konkrétne požiadavky 

Po obecných požiadavkách sa definujú konkrétne požiadavky pre podporu 

plánovania projektov v podniku vytváraním harmonogramov, spravovaním ľudských 

zdrojov a aby užívateľ mal prehľad o tom, aký zamestnanec pracuje na akej úlohe. 

Evidencia projektov a úloh 

Pre plánovanie projektov je najdôležitejšou požiadavkou uchovávanie informácií 

o projektoch a ich úlohách. Najmä úlohy musia byť hierarchicky zoradené, aby bolo 
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možné vidieť následnosť úloh a konkrétne kroky, ktoré povedú k cieľu projektu. Dôležitá 

je aj vizuálna reprezentácia úloh. Druhou zložkou plánovania projektov je prideľovanie 

zamestnancov k jednotlivým úlohám. Pre lepšiu predstavu je opäť dôležitá vizuálna 

reprezentácia. K úlohám projektu a k prideleným zamestnancom sa eviduje aj popis 

samotného projektu, vrátane klienta, pre ktorého je určený cieľ konkrétneho projektu. 

Agenda zamestnancov 

Pre samotnú správu ľudských zdrojov je potrebné vedenie agendy zamestnancov. 

Vzhľadom k plánovaniu projektov to bude uchovávanie informácií o pracovnej dobe 

a potrebnej rezervy pre nečakané práce popri práci naplánovanej, poprípade pri predĺžení 

naplánovanej práce. Je potrebné uchovávať nie len pracovnú dobu, ale aj dobu, kedy 

nepracujú a majú dovolenku, aby bolo možné s týmito dňami rátať a nezaradiť ich do 

plánovania úloh. 

5.6 Technologické prevedie a nároky 

Každá časť informačného systému, podobne aj ako táto navrhovaná, by mala 

fungovať online a prístupná cez webové rozhranie, a preto bude implementovaná ako 

webová aplikácia. Pre implementáciu webovej aplikácie je najlepšie zvoliť webové 

technológie opísané v podkapitole 3.6. Pre budúci vývoj aplikácie a celého informačného 

systému zvolíme najnovšie verzie webových technológií. 

Podnik má aktuálne v prenájme server, na ktorom beží informačný systém podniku, 

ako službu u hostingovej spoločnosti, čím sa eliminujú náklady na vlastné zabezpečenie 

servera, vrátane správy a údržby. Existujúci informačný systém beží na webhostingu 

podporujúci jazyk PHP a MySQL databázu a protokol DOSTUPNÉ Z: HTTPS pre 

šifrovanú komunikáciu so systémom. 

Pre svoj chod potrebuje zariadenie s prístupom k internetu. Nie je potrebný žiadny 

dodatočný hardvér a webové riešenie je možné spustiť priamo už na používaných 

počítačoch v podniku alebo na mobilných zariadeniach. 
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5.7 Databáza 

Uchovávanie informácií je dôležité pre každú webovú aplikáciu alebo informačný 

systém. Na uloženie informácií sa používa databázový systém MySQL popísaný 

v podkapitole 3.6.6. Výhodou použitia jednotnej databázy je, že každý užívateľ má 

prístup vždy k aktuálnym a totožným dátam. V nasledujúcej podkapitole je predstavený 

jej logický návrh. 

5.7.1 Logický návrh 

Ako bolo už spomenuté, základom plánovania sú projekty a ich úlohy a je nutné 

uchovávať o nich dáta a vytvoriť logický návrh databázy. Grafický návrh pomocou ER 

diagramu sa nachádza v prílohe. 

Hlavnou tabuľkou je tabuľka projektov a úloh, od ktorej sa odvíjajú ďalšie tabuľky. 

Tabuľka úloh musí obsahovať informácie o úlohe samotnej, informácie o plánovaní, 

o zdrojoch v Ganttovom diagrame, s ktorým súvisia míľniky a o užívateľovi, ktorý na 

úlohe pracuje. Preto je potrebné mať tabuľku pre zdroje v Ganttovom diagrame, míľniky 

a užívateľov. Vedenie tabuľky užívateľov má význam aj pre ukladanie užívateľov 

webovej aplikácie, aby im bolo možné povoliť prístup. Pre dovolenky užívateľov 

a sviatky slúžia ďalšie samostatné tabuľky. Informácie o e-mailovom serveri, ktorý 

rozosiela pozvánky do aplikácie, sa uložia do samostatnej tabuľky, ktorá bude slúžiť aj 

pre ukladanie ďalších budúcich nastavení, napr. na text v poslanej pozvánke. Pre uloženie 

informácií o klientovi slúži ďalšia jednoduchá tabuľka. Prehľadný výpis tabuliek 

vyjadruje tabuľka 6. 
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Tabuľka 6: Tabuľky databázy 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Názov tabuľky Popis 

project evidencia projektov 

task úlohy 

user užívatelia 

gantt zdroje v Ganttovom diagrame 

milestone míľniky 

holiday sviatky, nepracovné dni 

holiday_user dovolenka užívateľov 

settings dodatočné nastavenia aplikácie 

client agenda klientov 

5.8 Bezpečnosť 

Medzi obecné požiadavky na webovú aplikáciu, ako aj na informačný systém 

samotný, patrí bezpečnosť. Bezpečnosť sa zvýši zaplátaním bezpečnostných dier, ktoré 

by mohli byť potencionálne využité k prístupu do vnútra aplikácie. Hrozilo by zneužitie 

dát alebo prípadne ich strata. Preto je nutné dbať na nasledujúce hrozby a na spôsoby ako 

sa im vyvarovať. Sú popísané v nasledujúcich podkapitolách. 

5.8.1 Cross-Site scripting (XSS) 

Je metóda narušenia webových stránok, ktorá zneužije neošetrené výstupy. Útočník 

tým pádom dokáže podstrčiť svoj vlastný kód a môže stránku pozmeniť alebo získať 

citlivé informácie. Proti tomuto útoku je možné sa brániť dôsledným ošetrením všetkých 

reťazcov. 

5.8.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

Je útok, ktorý spočíva v tom, že donúti prihláseného užívateľa prísť na stránku, na 

ktorej sa skryto vykoná útok na webovú aplikáciu, v ktorej je zrovna užívateľ prihlásený.  
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5.8.3 Nekontrolovaný vstup 

Podobne ako je potrebné ošetrovať výstupy, tak je potrebné ošetrovať aj vstupy 

a brániť sa pred útočníkom, ktorý tento škodlivý vstup podstrčil. 

5.8.4 Útoky na Session 

So Session, čo je technológia používaná pre ukladanie užívateľských dát počas 

komunikácie so serverom, a s jeho správou súvisia ďalšie útoky. Útočník odcudzí alebo 

podstrčí užívateľovi svoje Session identifikačné číslo a vďaka tomu získa plný prístup do 

webovej aplikácie bez toho, aby poznal užívateľove heslo.  

5.8.5 SQL Injection  

Podobne ako útočník vložil svoj kód do vstupu alebo výstupu webovej stránky, je 

možné vložiť svoj kód do SQL dotazu. Útočník priloží do SQL kód nebezpečný reťazec 

a v prípade úspechu môže ovládnuť celú databázu. 

5.8.6 Zálohovanie databázy 

Bezpečnosť môže byť narušená nielen od útočníka zvonku ale aj zvnútra, a tým sa 

myslí nedbalosťou alebo neznalosťou užívateľa aplikácie. Preto je nutné robiť časté 

zálohy databáze a pri strate dát sa vykoná jednoduchá obnova zálohovanej databáze. 

5.8.7 Ukladanie hesiel 

 Aj keď samotné databázy sú zabezpečené, tak je potrebné, aby heslá boli taktiež 

utajované aj pred samotným administrátorom databázy. Pre ukladanie hesiel do databáze 

je vhodné použiť tzv. hashovaciu funkciu, ktorá heslo spolu s určitým pridaným reťazcom 

pre vyššiu bezpečnosť zašifruje podľa šifrovacieho algoritmu a človek nevidí presný 

obsah hesla, ale zašifrovaný reťazec. Pri dešifrovaní sa opäť použije hashovacia funkcia 

a zvolený reťazec a uložené heslo sa rozšifruje. 
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5.9 Popis webovej aplikácie 

V tejto podkapitole je bližšie popísané užívateľské prostredie, funkcionalita 

a možnosti webovej aplikácie. Pre lepšiu predstavivosť a vysvetlenie sú pridané reálne 

ukážky z implementovanej webovej aplikácie. 

5.9.1 Užívatelia 

Webovú aplikáciu budú používať dva typy užívateľov: 

• Manažér – má prístup k celej aplikácií, pridáva, upravuje, maže položky, 

spravuje zamestnancov a podieľa sa na samotnom plánovaní projektov. Má ku 

všetkému oprávnenie a vidí všetky záznamy. 

• Zamestnanec – oproti manažérovi má k dispozícií iba prehľad všetkých svojich 

úloh, na ktorých pracuje, roztriedených podľa projektov 

Zamestnanci, riešitelia úloh a užívatelia sú súčasťou plánovania projektov. Pri 

plánovaní projektov sa práve im určuje, na akej úlohe a aký deň budú pracovať. Ohľadom 

plánovania projektov je potrebné brať do úvahy to, že zamestnanci stále nepracujú a berú 

si dovolenky, ktoré musia byť do plánovania zahrnuté a ktoré je možné pridať cez 

modálne okno (obrázok 5.7). 

Výpis všetkých užívateľov 

Výpis užívateľov (obrázok 5.4) pozostáva zo základných informácií o užívateľovi 

– z mena, priezviska a e-mailu. Ďalej pozostáva z informácií týkajúcich sa plánovania 

projektov ako je farba, ktorou je reprezentovaný užívateľ v Ganttovom diagrame, 

pracovná doba a jeho rezerva. Z výpisu zamestnancov je možné sa prepnúť do výpisu 

dovoleniek (obrázok 5.5), kde je uvedená osoba, ktorá má dovolenku a začiatok a koniec 

dovolenky. 
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Obrázok 5.4: Výpis všetkých užívateľov 

 [zdroj: vlastné spracovanie] 

 

 

Obrázok 5.5: Výpis dovoleniek 

 [zdroj: vlastné spracovanie] 

Nový užívateľ 

Nový užívateľ sa pridá po vyplnení formulára (obrázok 5.6) s informácií o ňom, 

ako je meno, priezvisko, e-mailová schránka. Čo sa informácií o plánovaní týka, tak sa 

vyplní farba úsečky v Ganttovom diagrame, pracovná doba a rezerva. Rezerva slúži pre 

nečakané úlohy, ktoré je nutné vyriešiť ihneď alebo pre úlohy, ktorých trvanie sa predlží. 

Neskôr v možnostiach pri plánovaní úlohy je možnosť nebrať do úvahy túto rezervu 

a rezervovaný čas sa bude brať ako normálna pracovná doba.  

Posledným krokom registrácie nového užívateľa je voľba, či sa jedná o užívateľský 

účet alebo ide o externú osobu, ktorá nebude mať prístup do aplikácie, ale bude sa s ňou 
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rátať pri plánovaní úloh. V prípade, ak ide o užívateľský účet, tak je možné zaslať 

pozvánku do aplikácie na uvedený e-mail s predvyplneným heslom alebo s heslom, ktoré 

sa náhodne vygeneruje. 

 

 

Obrázok 5.6: Pridanie nového užívateľa 

[zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok 5.7: Pridanie dovolenky zamestnancovi 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

5.9.2 Úvodná stránka s prihlásením 

Ako prvé po spustení webovej aplikácie sa užívateľovi zobrazí úvodná stránka, na 

ktorej sa nachádza prihlasovací formulár do aplikácie (obrázok 5.8). Po zadaní e-mailovej 

adresy a hesla užívateľ vstúpi do aplikácie. 

 

 

 

Obrázok 5.8: Prihlásenie do aplikácie 

[zdroj: vlastné spracovanie] 



59 

 

5.9.3 Navigačná lišta 

Užívateľ ako prvé po prihlásení vidí navigačnú lištu (obrázok 5.9), ktorá sa 

nachádza v hornej časti užívateľského rozhrania a slúži pre rýchlu navigáciu v aplikácií. 

Je dostupná z každej podstránky, a preto sa užívateľ v prostredí nestratí. Z tejto lišty je 

možné pridávať všetky nové položky (obrázok 5.10). Takisto sa tu nachádza nastavenie 

aplikácie a vstup do osobného profilu užívateľa. 

 

 

 

Obrázok 5.9: Navigačná lišta 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

 

 

Obrázok 5.10: Pridanie novej položky 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

5.9.4  Dashboard 

Spolu s navigačnou lištou uvidí užívateľ po prihlásení ako prvé aj tzv. dashboard, 

čo je domovská stránka aplikácie a priestor, kde sa nachádzajú zoznamy: 

• nedokončených úloh za dnešný deň, 

• nedokončených úloh za tento týždeň, 

• nedokončených úloh po predpokladanom konci úlohy, 
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• dovoleniek zamestnancov v najbližšom mesiaci. 

Tieto zoznamy sú rozdelené do časti pre prihláseného užívateľa a do časti týkajúcej 

sa všetkých užívateľov. 

5.9.5 Projekty 

Základnou zložkou celej webovej aplikácie sú projekty a jeho úlohy. 

Výpis projektov 

Výpis projektov (obrázok 5.11) obsahuje názov projektu, názov klienta, dátum 

vytvorenia projektu a stav, v akom sa projekt nachádza. Vo výpise projektov je možné 

zmeniť stav projektu do stavu hotový alebo opačne, vrátiť stav projektu do stavu 

rozpracovaný a pokračovať v projekte. 

 

 

 

Obrázok 5.11: Výpis projektov 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Detail projektu 

Prostredie detailu projektu je rozdelené do kariet, kde každá karta obsahuje 

špecifickú časť (obrázok 5.12). Na prvej karte sú informácie o projekte – názov a popis 

projektu a klient, pre ktorého je výstup projektu určený. Tieto informácie je možné 
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dodatočne zmeniť. Ďalšie karty obsahujú nástroje projektového plánovania, ktoré sú 

popísané v podkapitole 3.5 a medzi ktoré patrí hierarchické rozdelenie úloh do WBS, 

Ganntove grafy a rozdelenie úloh vo forme myšlienkových máp. Jednotlivé typy 

vizuálnych prezentácií úloh sú popísané aj s ich ukážkami v nasledujúcej podkapitole 

o úlohách. 

 

 

Obrázok 5.12: Detail projektu 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Pridanie projektu 

Po vyplnení základných informácií o projekte do formulára  sa projekt pridá. Po 

pridaní projektu je nový projekt od začiatku v rozpracovanom stave. Pre ukončenie 

projektu je možné vo výpise projektov tento stav zmeniť do stavu hotový. 
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Obrázok 5.13: Pridanie projektu 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

5.9.6 Úlohy 

Dôležitou súčasťou projektov sú úlohy.  

Výpis úloh v detaile projektu 

Úlohy je možné zobraziť vo forme tabuľky hierarchicky zoradené podľa čísla WBS 

(obrázok 5.14), Ganttovým diagramom (obrázok 5.15) alebo myšlienkovými mapami 

(obrázok 5.16). 
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Tabuľka úloh slúži pre prehľadný výpis úloh zoradených podľa čísla WBS pod 

sebou. Okrem čísla WBS obsahuje aj ďalšie informácie o úlohe ako je názov, stav, dátum 

vytvorenia, pridelený riešiteľ spolu s plánovaným začiatkom, kedy riešiteľ úlohy začne 

na nej pracovať a takisto aj obsahuje predpokladaný koniec, kedy sa úloha dokončí. 

Ganttove diagramy, podobne ako sa opisuje v podkapitole 3.5.2, pozostávajú 

z tabuľky úloh, z časovej osi a zo schematického náhľadu. Tabuľka úloh sa nachádza 

v ľavej lište. Zahŕňa celú WBS a jednotlivých riešiteľov, ktorí sú pridelení k danej úlohe. 

Na vrchnej lište je časová os a časový horizont je možné nastaviť na deň, týždeň, mesiac 

alebo štvrťrok. Úsečky v schematickom náhľade sú pre prehľadnosť rozlíšené farebne, 

kde každý riešiteľ úlohy má pridelenú svoju farbu. Takisto je možné vyznačiť míľnik, 

ktorý je možný pridať cez modálne okno (obrázok 5.17) a ich výpis (obrázok 5.18)  sa 

takisto nachádza v detaile projektu. 

Posledným z nástrojov pre úlohy sú myšlienkové mapy. Pre rýchle pridanie úlohy 

je možné kliknúť priamo na nadradený uzol, pričom sa zobrazí modálne okno na pridanie 

úlohy s predvyplnenými informáciami. 

 

 

Obrázok 5.14: Výpis úloh zoradených podľa WBS 

 [zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok 5.15: Výpis úloh zoradených Ganttovým diagramom 

 [zdroj: vlastné spracovanie] 

 

 

Obrázok 5.16: Výpis úloh pomocou myšlienkových máp  

[zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok 5.17: Pridanie míľnika  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

 

 

Obrázok 5.18: Výpis míľnikov 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Pridanie a naplánovanie úlohy 

Pridanie úlohy (obrázok 5.19) prebieha vyplnením formulára so základnými 

informáciami, ako je názov úlohy, názov projektu a názov nadradenej úlohy. Ďalšie 

položky sa týkajú naplánovania úlohy. 

Úloha je naplánovaná automaticky a aplikácia hľadá po sebe idúce voľné zdroje.  

Určí sa riešiteľ a predpokladaná náročnosť. Vyberie sa počiatočný dátum a k nemu sa 

zvolí z dvoch možností plánovania. Prvá možnosť plánovania pozostáva z toho, že od 

počiatočného dátumu sa hľadajú voľné zdroje smerom dozadu za tento dátum. Druhá 

možnosť plánovania je opačná a od počiatočného dátumu sa hľadajú voľné zdroje 
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smerom dopredu. Pri plánovaní sa vynechávajú dni dovolenky, víkendy, sviatky 

a nepracovné dni. Je možné zvoliť, či sa medzi voľné zdroje zaraďujú aj časové rezervy 

riešiteľa alebo nie. 

 

 

Obrázok 5.19: Pridanie novej úlohy  

[zdroj: vlastné spracovanie] 
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Výpis úloh zo všetkých projektov 

Prehľad nad úlohami taktiež poskytuje aj celkový výpis všetkých úloh z každého 

projektu. Tento výpis vidí samozrejme manažér, ale aj zamestnanci, ktorí práve vďaka 

nemu majú prehľad nad úlohami, ktoré dokončili, nad ktorými pracujú alebo ktoré ich 

čakajú v blízkej budúcnosti. 

5.9.7 Klienti 

Agenda klientov obsahuje len názov klienta (obrázok 5.20). Slúži iba pre dodatočné 

informácie doplňujúce projekt. Klient sa pridáva cez modálne okno (obrázok 5.21). 

Všetky ďalšie informácie o klientovi sa už evidujú v informačnom systéme podniku a nie 

sú pre plánovanie projektu potrebné. 

 

 

 

Obrázok 5.20: Výpis klientov 

[zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok 5.21: Pridanie klienta  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

5.9.8 Dodatočné nastavenia 

V nastaveniach aplikácie sa nachádzajú nastavenia e-mailové serveru (obrázok 

5.22) pre odosielanie pozvánok pri registrovaní užívateľa do aplikácie a správa sviatkov 

(obrázok 5.23). Sviatok je možné pridať cez modálne okno (obrázok 5.24). Sviatky je 

nutné zaznamenávať, pretože pri plánovaní projektov sa s týmito dňami neráta a počíta 

sa s nimi ako s nepracovnými dňami. 
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Obrázok 5.22: Nastavenia e-mailového serveru  

[zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok 5.23: Výpis sviatkov  

[zdroj: vlastné spracovanie] 

 

 

 

Obrázok 5.24: Pridanie sviatku  

(zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.10 Implementácia webovej aplikácie 

Webová aplikácia je implementovaná podľa popisu uvedeného v podkapitole 5.9 

na princípe fungovania webovej aplikácií popísanej v teoretickej časti v podkapitole 

3.6.1. 

Na strane servera je aplikácia implementovaná s využitím českého frameworku 

Nette 2.41 a MySQL databáze. Nette je sada samostatných PHP7 komponentov. Celá 

aplikácia pre demonštračné a testovacie účely je na webovej adrese www.snugproject.cz. 

Strana klienta pozostáva z komponentov užívateľského rozhrania prevzatých 

z knižnice AdminLTE2, ktorá je postavená na HTML, CSS a JS knižnici Boostrap 33. Pre 

všetky výpisy sú použité datatabuľky4, ktoré boli upravené podľa potrieb. Nástroje 

projektového plánovania sú implementované využitím pluginov z tretích strán. Ganttov 

diagram je implementovaný využitím pluginu jsGanttImproved5 od Eduarda Rodriguesa 

a Ricarda Cardosa a myšlienkové mapy sú implementované využitím pluginu mindmap6 

od Chaptykova. 

5.11 Vyhodnotenie 

V tejto podkapitole sú zhrnuté prínosy pre podnik, ktoré prinesie webová aplikácia 

a porovnanie s existujúcimi riešeniami, ktoré konkurujú tejto aplikácií. 

5.11.1 Cenové zhodnotenie 

Počiatočné náklady pre vývoj a implementáciu webovej aplikácie sa odhadujú na 

16 000,- Kč, ktoré budú za prvý rok používania. Ďalšie roky sa budú prevádzať drobné 

úpravy, ktoré vyjdú približne na 4 000,- Kč. Po troch rokoch používania sa odhadujú 

náklady na 24 000,- Kč. Oproti existujúcim webovým aplikáciám s podobným 

zameraním sú tieto náklady približne až 3-krát menšie a počet užívateľov je 

                                                 

1 https://nette.org/ 
2 https://adminlte.io/ 
3 https://getbootstrap.com/docs/3.3/ 
4 https://datatables.net/ 
5 https://jsganttimproved.github.io/jsgantt-improved/ 
6 https://github.com/Chaptykov/mindmap 
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neobmedzený. Prehľadný zápis vyjadruje tabuľka 7. Nízke náklady sú jedným z prínosov 

tejto webovej aplikácie. Ďalšie prínosy sú popísané v nasledujúcej podkapitole. 

 

Tabuľka 7: Porovnanie s existujúcimi riešeniami 

[zdroj: vlastné spracovanie] 

Riešenie 
Náklady za 1. rok 

používania 
Počet zamestnancov 

Náklady po 3 rokoch 

používania 

Projektově.cz 23 000,- Kč 12 69 000,- Kč 

EasyProject 29 880,- Kč 20 89 640,- Kč 

Vlastné 16 000,- Kč neobmedzený 24 000,- Kč 

5.11.2 Prínosy novej webovej aplikácie pre podnik 

Podnik získa novú na mieru navrhnutú webovú aplikáciu pre plánovanie projektov, 

ktorá sa ako modul pripojí do existujúceho informačného systému používaného 

v podniku. Webová aplikácia prinesie: 

• Podporu plánovania projektov – zlepší riadenie projektov a riadenie úloh 

priradených k nim. 

• Vytváranie harmonogramov – vizualizuje vzájomné časové zladenie 

rozličných činností a úloh. 

• Zlepšenie správy ľudských zdrojov – spravuje ľudské zdroje najmä 

spravovaním pracovnej doby zamestnancov a vytváraním rezerv pre nečakané 

úlohy. 

• Úspora nákladov – náklady aplikácie sú menšie ako náklady na jej podobné 

existujúce aplikácie a ich cenové porovnanie je v predchádzajúcej podkapitole. 

• Možnosť vlastnej úpravy – zdrojové kódy je možné kedykoľvek upraviť 

a prispôsobiť podľa predstáv. 

• Možnosť ďalšieho rozšírenia – rozšírenie o chat pre komunikáciu medzi 

zamestnancami alebo rozšírenie o lístky s úlohami na princípe webovej 

aplikácie Trello opísaného v podkapitole 4.4.3, aby podnik nepoužíval veľké 

množstvo nástrojov, ale zastrešil ich do jedného a rozšíril ním používaný 

informačný systém. 
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• Možnosť ďalšieho podnikania – webovú aplikáciu je možné ponúkať ako 

službu pre ďalšie podniky, ktoré by podobnú aplikáciu pre plánovanie 

projektov vyhľadávali. 
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6 ZÁVER 

Z vykonanej analýzy podniku vyplynula potreba plánovania projektov v podniku, 

keďže v používanom informačnom systéme táto podpora chýba. 

Práca obsahuje teoretické rámce informačného systému v podniku a všetko čo 

s ním súvisí, teoretické rámce technológii pre tvorbu webovej aplikácie, analýzu podniku, 

celkový návrh a samotnú implementáciu webovej aplikácie. V závere sú zhrnuté všetky 

prínosy, ktoré prinesie táto webová aplikácia pre podnik. 

Výsledkom tejto práce je funkčná webová aplikácia, ktorá rozšíri používaný 

informačný systém a podporí riadenie projektov v podniku. Dokáže vytvoriť 

harmonogramy a zlepší správu ľudských zdrojov pri plánovaní projektov. Pre podnik má 

mnoho ďalších prínosov, medzi ktoré patrí úspora nákladov, vykonávanie vlastných 

úprav, možnosť rozšírenia o ďalšie prvky, ktoré webovú aplikáciu ešte vylepšia. Veľký 

prínos má aj možnosť ponúknuť túto aplikáciu ako službu pre podniky, ktoré chcú zlepšiť 

svoje plánovanie projektov. 
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PRÍLOHA A – CD 

Obsah CD: 

písomná práca\ - písomná práca vo formáte PDF, zdrojový tvar písomnej práce 

webová aplikácia\ - zdrojové kódy webovej aplikácie, SQL script pre vytvorenie DB 

readme.txt – návod k inštalácií 
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PRÍLOHA B – ER diagram databáze 

 

 


