
VYSOKÉ UEENÍ TECHNICKÉ V BRNS
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV INFORMATIKY
INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH A IMPLEMENTACE INFORMAENÍHO SYSTÉMU
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION SYSTEM

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Ondｳej Boﾘek

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké uFení technické v BrnT / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav informatiky
 

Student: Bc. Ondｳej Boﾘek
 

Studijní program: Systémové inﾘenýrství a informatika
 

Studijní obor: InformaFní management
 

Vedoucí práce: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
ｲeditel ústavu Vám v souladu se zákonem F. 111/1998 Sb., o vysokých ｻkolách ve znTní pozdTjｻích
pｳedpisﾉ a se Studijním a zkuｻebním ｳádem VUT v BrnT zadává diplomovou práci s názvem:

Návrh a implementace informaFního systému

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza souFasného stavu
Vlastní návrhy ｳeｻení
ZávTr
Seznam pouﾘité literatury
Pｳílohy

Cíle, kterých má být dosaﾘeno:

Cílem práce je navrhnout a FásteFnT implementovat informaFní systém pro konkrétní subjekt na
základT analýz souFasné situace se zamTｳením na vybrané procesy.

Základní literární prameny:

BASL, J. a R. BLAﾗÍEEK. Podnikové informaFní systémy - podnik v informaFní spoleFnosti. 3. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3.

BRUCKNER, T., J. VOｲÍｺEK, A. BUCHALCEVOVÁ a kol. Tvorba informaFních systémﾉ: Principy,
metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

MOLNÁR, Z. Efektivnost informaFních systémﾉ. 2. vyd. Praha: Grada, 2001. 179 s. ISBN 80-247-
-087-5.



Fakulta podnikatelská, Vysoké uFení technické v BrnT / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

SODOMKA, P. a H. KLEOVÁ. InformaFní systémy v podnikové praxi. 2. aktual. a roz. vyd. Praha:
Computer Press, 2010. 504 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven Fasovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V BrnT dne 28.2.2018
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. RNDr. Bedｳich Pﾉﾘa, CSc.

ｳeditel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav ｺkapa, Ph.D.
dTkan

 



 
 

Abstrakt 
Tato diplomová práce se zamEUuje na tvorbu návrhu informačního systému a jeho 

následnou implementaci do podniku p]sobícím v oblasti designu komerčních prostor. 

Úvodní část práce zahrnuje teoretická východiska, která jsou využita v analytické části a 

návrhu Uešení. Pro návrh informačního systému jsou využity výsledky analýz a 

konkrétní požadavky definované společností. NáslednE je vytvoUen časový 

harmonogram a popsán postup implementace. ZávErem je provedeno ekonomické 

zhodnocení a shrnuty pUínosy práce. 

Abstrakt 
This diploma thesis focuses on the design of the information system and its 

implementation to commercial spaces design company. Theoretical background, which 

is used in analytic part and the proposal of the new information system, was described 

at the beginning of this publication. Information system design is based on analysis 

results and concrete requirements defined by company. The following part includes 

time schedule and implementation process. In conclusion, the economic evaluation and 

the benefits of the work are summarized. 
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ÚVOD 
 

V současném svEtE, kdy jsou vysoké požadavky na rychlé a bezchybné zpracování 

firemních proces], je schopnost podniku fungovat bez informačního systému témEU 

nereálná. Informační systém pomáhá lépe Uídit procesy realizované v podniku a tím 

napomáhá zefektivnEní jeho fungování. Systém dokáže podporovat procesy spojené 

s komunikací se zákazníky, Uízení vztah] s dodavateli nebo Uídit podnikové činnosti. 

Pokud má společnost tyto popsané body pokryté informačním systémem, m]že tím 

získat značné výhody v konkurenčním boji o zákazníky. AktuálnE není využívání 

informačních systém] záležitostí pouze vEtších podnik], ale stále častEji k tomuto 

Uešení pUistupují i stUední a menší společnosti, protože to považují za nutnost v udržení 

schopnosti konkurovat ostatním firmám v daném oboru podnikání. 

Informační systém dokáže plnit celou Uadu d]ležitých rolí, které jsou podp]rnými 

prostUedky pro úspEšné podnikání. Nejen, že dokáží ukládat velké množství dat, ale 

d]ležitou schopností je možnost rychlého analyzování nebo vyhledání potUebných 

informací. Jak již bylo napsáno, schopnost rychle reagovat na požadavky jednotlivých 

obchodních subjekt] majících vztah k dané společnosti je naprosto zásadní. V této vEci 

dokáže podniku výraznE pomoci právE informační systém. Výsledky analýz a report] 

systému mohou být d]ležitým prostUedkem pro rozhodování nebo stanovení 

strategických cíl] podniku. Významnou výhodou systému je taktéž značná podpora pUi 

práci zamEstnanc] a z toho plynoucí úspora času a náklad]. 

Správný výbEr Uešení informačního systému je pro firmu velmi d]ležitý. Realizace 

výbEru by mEla být provedena až dle výsledk] analýz, které stanoví, jaký typ systému 

má být vybrán a na které podnikové procesy by mEl být zamEUen. V současné dobE je 

možné vybírat z mnoha typ] Uešení systému r]zných cenových kategorií. Existují již 

hotové systémy, pUípadnE Uešení pUipravené na míru konkrétního zákazníka. Ani vložení 

vysokých finančních prostUedk] do informačního systému však nezajistí jeho 

požadované pUínosy, pokud nebude systém správnE vybrán a nebude pokrývat 

požadované firemní procesy.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 

Subjekt, kterého se týkají zpracovávaná data v této diplomové práci, si nepUeje zveUejnit 

sv]j název. V samotné práci tedy bude uvádEn jako „popisovaná firma“, „popisovaný 

podnik“ nebo „popisovaný subjekt“. 

Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je navrhnout a částečnE implementovat informační systém 

pro konkrétní subjekt na základE analýz současné situace se zamEUením na vybrané 

procesy.  

Metody a postup zpracování 
Tato diplomová práce se skládá ze tUí základních částí. První z nich pojednává o 

teoretických východiscích. V rámci druhé části je analyzována společnost, které se týká 

návrh nového informačního systému. V poslední části je popsán návrh Uešení a 

zhodnocení dosažených výsledk]. 

V rámci první části diplomové práce budou popsány teoretické pojmy a problematiky, 

které dále využijeme v analytické a návrhové části práce.  

V druhé části práce bude zpracována analýza vnitUního a vnEjšího prostUedí podniku, 

která má být východiskem pro návrhovou část práce. Pro lepší poznání vnEjšího okolí 

podniku využijeme Porterovy analýzy konkurenčních sil a SLEPT analýzy. Díky tEmto 

analýzám dokážeme lépe analyzovat konkurenci a další vnEjší oblasti, které podnik 

nejvíce ovlivOují. Fungování samotného podniku nám pom]že lépe poznat analýza 7S, 

která analyzuje vnitUní prostUedí podniku. Využitím výsledk] z pUedchozích analýz bude 

zpracována analýza SWOT, pomocí které získáme informace o slabých a silných 

místech společnosti. Pro kvalitní návrh informačního systému budou dále analyzovány 

firemní procesy a současná situace ICT v podniku. 

V návrhové části budou nejprve popsány požadavky zákazníka na funkcionalitu nového 

informačního systému. Dále realizujeme návrh jednotlivých částí informačního 

systému, se zamEUením na hlavní podnikové procesy a problémová místa, která byla 
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popsána ve SWOT analýze. NáslednE bude popsán proces implementace a zavedení 

informačního systému do podniku, a to z hlediska časového harmonogramu i 

identifikace a ohodnocení rizik souvisejících s jeho zavedením. V závEru budou 

zhodnoceny náklady a pUínosy spojené s návrhem Uešení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této části práce budou popsána teoretická východiska, kterých bude následnE využito 

pro zpracování analytické a praktické části práce. V této kapitole budou popsány pojmy 

a metody, jejichž využití nám pom]že dosáhnout pUedem stanovených cíl] práce. 

1.1 Základní pojmy 
V této kapitole budou vysvEtleny pojmy související s problematikou Uešenou v této 

diplomové práci. Jedná se o pojmy, které jsou d]ležité pro správné pochopení 

informačního systému. 

1.1.1 Data 
Data m]žeme chápat jako základ informačního bohatství (informačních aktiv), kterým 

každý podnik nebo organizace disponuje. Informační systém slouží k uložení dat, 

uchování a jejich zpracování. Analýzou dat je podnik schopen ihned nebo pozdEji čerpat 

nejr]znEjší informace. Data m]žeme rozdElit do mnoha skupin dle pohledu, ze kterého 

se na nE díváme. Prvním pohled je z hlediska doby, která uplynula od jejich uložení. 

Z tohoto hlediska informační systém obsahuje: 

 aktuální data – tento typ dat popisuje současný stav reality a využíváme je pro 

získání aktuálních informací. Po ztrátE aktuálnosti se tato data stávají 

archivními, 

 archivní data – uchováváme je pro pozdEjší potUebu. Slouží k analýzám historie, 

vývoje nebo zmEn, 

 prognostická data – využíváme je jako obraz prognóz, výhled], plán], zámEr] 

nebo projekt]. (1, str. 126) 

Druhou možností jak nahlížet na data je z hlediska oblasti, o které uchovávají 

informace. Poté jsou rozdElena do tEchto skupin. 

 data o společenských podmínkách podnikání – v tEchto datech jsou zahrnuty 

veškeré skutečnosti o mikro a makro okolí organizace. Údaje o demografických, 

sociálních nebo ekonomických trendech společnosti, 

 data o trhu – poznatky o nabídce, poptávce, konkurenci a celkovém dEní na trhu, 
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 interní data – pomáhají managementu lépe poznat sv]j podnik a následnE lépe 

reagovat na jeho okolí. Mezi tato data patUí obchodní a finanční plány, predikce 

vývoje atd. (2, str. 20) 

1.1.2 Informace 
„Informace jsou data v kontextu, jsou to data použitelná a srozumitelná.“ (6, str. 3) 

Za informace m]žeme považovat data, která jsou pro uživatele významná. Poskytují mu 

konkrétní informaci, která je pro nEj d]ležitá a pomáhá mu v jeho rozhodování. Po 

analýze a pochopení vEtšího počtu informací m]žeme predikovat vývoj do budoucna. 

Jako informaci m]žeme chápat číselná data, text, zvuk, obraz a další. Na rozdíl od dat 

nejsme schopni informaci skladovat. Výhodou je, že informace, jako zdroj poznání jsou 

nevyčerpatelným zdrojem a m]žeme je proto neustále obnovovat. (3, str. 15) 

Pojem informace je součástí mnoha vEdních obor] a každý z nich podporuje jinou 

definici tohoto pojmu. Z pohledu informatického bychom mohli tento pojem definovat 

takto: V databázích je ukládán soubor hodnot (čísla, UetEzce atd.), které nemají žádný 

význam. Pokud k tEmto hodnotám pUiUadíme sémantiku, získáme již určitý poznatek, 

který zapadá do kontextu dat uložených v databázi. StejnE m]žeme popsat i systémy pro 

vyhledávání textových dat. Informací jsou poznatky, které mohou být využity v Uešení 

určitých problém]. Jelikož informace často nejsou k dispozici, jsou využívány externí 

zdroje pro vyhledávání (informační systémy). (6, str. 3) 

1.1.3 Informační strategie 
Informační strategie pUedstavuje skupinu cíl] v informatické oblasti firmy a zp]sob jak 

jich má být dosaženo. Pokud nemá podnik definovanou informační strategii, velmi často 

dochází k neefektivním výdaj]m na informační systém. Správná informační strategie by 

mEla stanovit jak správným využíváním informačního systému dosahovat lepších 

výsledk] v oblasti zlepšování výkonnosti pracovník], dosahování strategických cíl] 

podniku nebo získání konkurenční výhody. Proces tvorby informační strategie bývá 

často tvrdým dialogem mezi obecným managementem podniku a odborníky 

informatiky. Využitím správnE stanovené informační strategie by mElo být dosaženo 

podpory všech hlavních podnikových proces] využitím informačního systému a to 

včetnE systematického vytváUení potUebné informační infrastruktury. (3, str. 19)  
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1.1.4 Systém 
Systém je uspoUádaná množina prvk] s jejich vlastnostmi a vazbami mezi nimi. 

M]žeme tedy napsat, že systém je skupina propojených komponent, které musí 

dohromady pracovat tak, aby dokázal naplnit sv]j účel. Každý z prvk] systému musí 

být dobUe navržen a pracovat efektivnE, protože jinak dohromady nedokáží plnit svoji 

funkci. Systém je určitou částí reality nebo naši pUedstavou o současné nebo budoucí 

realitE. Jakýkoliv systém m]že být součástí jiného systému (subsystému). (3, str. 15) 

1.2 Informační systémy 
„Informační systém je soubor lidí, technických prostUedk] a metod (program]), 

zabezpečujících sbEr, pUenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potUeby uživatel] činných v systémech Uízení.“ (3, str. 15) 

Hlavním úkolem infomačního systému v dnešní dobE není jen shromaž@ování a 

udržování informací, ale využívá se jako prostUedek k zajištEní celé Uady činností 

zpracovávaných v podniku. Informační systém je využíván pro podporu firemních 

proces], které má za úkol co nejlépe zabezpečit. (4, str. 13) 

1.2.1 Kvalifikace informačních systém] 
Informační systém m]žeme klasifikovat z mnoha úhl] pohledu. V pUíštích odstavcích 

bude systém popsán z pohledu úrovnE Uízení, holistického a holisticky - procesního 

pohledu. 

1.2.1.1 Kvalifikace z pohledu architektur 
Součástí každého podniku je nEkolik organizačních úrovní, ve kterých je požadováno 

rozdílné zpracování informací nebo rozdílné druhy informací. Pro popis z pohledu 

architektur se využívá úrovnE strategické, Uídící, znalostní a provozní. Žádná z tEchto 

úrovní není schopna managementu poskytovat informace, které požaduje. ZároveO, ale 

žádná úroveO není ucelenou identitou, kde by bylo praktické zavedení samostatného 

informačního systému. (2, str. 73) 
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Obrázek č. 1: Informační pyramida dle informačních úrovní podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 
2, str. 74) 

Provozní úroveO 

V rámci této úrovnE je požadováno zpracování informací týkajících se agend, jako je 

realizace zakázek, nákup a prodej, pUíjem plateb nebo výplat. Informační systémy 

pokrývající tuto úroveO Ueší zpracování každodenních činností nebo tok transakcí napUíč 

organizací. (2, str. 73) 

Znalostní úroveO 

Tato úroveO zahrnuje klientské aplikace (ERP, CRM), ale také aplikace osobní 

informatiky, mezi které patUí kanceláUské aplikace nebo software pro týmovou 

spolupráci. Tyto aplikace se využívají pro r]st znalostní báze organizace a pro Uízení 

toku dokument]. (2, str. 74) 
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Tídící úroveO 

V Uídící úrovni informačního systému jsou využívány informace k plnEní 

administrativních úkol] a podpoUe rozhodování, hlavnE pak pro stUední a vrcholový 

management. Součástí této úrovnE je využití report] pro rozhodování, u kterých jsou 

nejasné požadavky tazatele. Tyto reporty slouží ke složitEjším nerutinním rozhodnutím, 

jejichž výsledky jsou pro podnik d]ležité. (2, str. 74) 

Strategická úroveO 

Informační systémy strategické oblasti jsou vrcholovému managementu oporou 

v identifikaci dlouhodobých trend] uvnitU i vnE organizace. Jejich úkolem je odhalit 

pUípadné očekávané zmEny a určit, zda je na nE podnik schopen zareagovat. Informace 

zpracovávané ve strategické oblasti vEtšinou pocházejí nejen ze systému organizace, ale 

i z externích zdroj]. (2, str. 75) 

1.2.1.2 Kvalifikace z holistického pohledu 
Holistický pohled vnímá informační systém z velmi širokého úhlu pohledu. Tento 

pohled pohlíží na informační systém jako na neformalizované informace (NFI), které 

jsou znalostmi a informacemi lidí, kteUí je nosí ve svých hlavách. Dále jsou využity 

formalizované informace, což jsou informace zaznamenané, napUíklad smErnice, normy, 

doklady atd., ale zároveO nejsou automatizovány. Samotným jádrem tohoto pohledu je 

informační systém tvoUen informačními technologiemi. Snahou je zajistit pUevod 

neformalizovaných informací na formalizované a dále formalizované do podoby 

zpracované v IS/IT. TEmito kroky tak rozšiUovat část informačního systému do 

celopodnikového Uešení. (4, str. 18) 
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Obrázek č. 2: Holistický pohled na informační systém (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 18) 

 

1.2.1.3 Klasifikace z holisticko – procesního pohledu 
Holisticko – procesní pohled hodnotí podnikové informační systémy dle jejich 

praktického uplatnEní. V potaz bere také nabídku dodavatel] a požadavky na Uízení 

podnikových proces]. Tento pohled je rozhodujícím pro klasifikaci podnikových 

informačních systém] a pomáhá nám identifikovat jeho části. Dle následujícího obrázku 

lze systém rozdElit do čtyU částí. (2, str. 77) 

 

Obrázek č. 3: Holisticko – procesní pohled na podnikové informační systémy (Zdroj: Vlastní 
zpracování: 2, str. 78) 
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SCM (Supply Chain Management) 

SCM m]žeme chápat jako Uízení dodavatelských UetEzc]. Součástí je soubor nástroj] a 

proces], které jsou využívány k maximalizaci efektivnosti všech prvk] dodavatelského 

UetEzce s ohledem na koncového zákazníka. SCM m]žeme chápat jako propojení 

dodavatel] a odbEratel] za využití informačních a komunikačních technologií. Pomocí 

propojení dochází k lepší komunikaci mezi partnery a tím zajištEní dokonalejší 

spolupráce, sdílení informací, plánování nebo koordinace dodávky. Díky tomu dochází 

k lepší akceschopnosti celého UetEzce. (5, str. 78)  

CRM (Customer Relationship Management) 

VytváUení a zlepšování vztahu se zákazníky se stává velmi d]ležitým úkolem 

informačního systému. CRM pomáhá podniku navázat trvalejší kontakt se zákazníky, 

uspokojovat jejich potUeby, ale i Uídit ziskovost zákazník]. Do oblasti CRM patUí nejen 

Uízení kontakt], ale i Uízení obchodu, mezi které patUí napUíklad Uízení celého 

objednávkového cyklu. D]ležitou součástí je taktéž Uízení marketingu, které mimo jiné 

pomáhá realizovat marketingové kampanE a identifikuje potencionální zákazníky. 

Součástí CRM jsou servisní služby, kam patUí záruční a pozáruční servis. (2, str. 358) 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

Za ERP lze považovat aplikace, které pUedstavují Uešení využívané k Uízení 

podnikových dat a pomáhají k plánování celého logistického UetEzce. Tešení ERP 

p]sobí na procesy spojené s nákupem materiálu, Uízením sklad], výdejem materiálu, 

Uízením zakázek, plánováním výroby, finanční aktivity nebo Uízení lidských zdroj]. ERP 

m]žeme tedy chápat jako hotový software, který podniku pomáhá automatizovat a 

integrovat hlavní procesy. Součástí je podniková databáze, ve které jsou data 

zpracovávána, analyzována a následnE reportována. ERP m]žeme považovat za jádro 

celého podnikového informačního systému a spolu s SCM, CRM a BI tvoUí rozšíUené 

ERP. (5, str. 66) 

MIS (Management Information System) 

Tento manažerský informační systém má na starost shromaž@ovat data, která sbírá 

z SCM, CRM a ERP systém]. Tyto informace analyzuje a vrcholovému managementu 

poskytuje informace, které jsou následnE využity v rozhodovacích procesech. (2, str. 77) 
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1.2.2 Životní cyklus tvorby informačního systému 
V následujících odstavcích budou popsány fáze, které jsou zpracovávány v rámci 

životního cyklu tvorby informačního systému. 

 

Obrázek č. 4: Životní cyklus tvorby informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, str. 145) 

Strategická úroveO 

Součástí této části úrovnE tvorby informačního systému jsou globální a informační 

strategie. ObE tyto strategie se skládají ze tUí částí. Prvním bodem je analýza současného 

stavu. Následuje definice a stanovení modelu budoucího stavu, kterého má být dosaženo 

v rámci celé organizace (globální strategie) a v oblasti IS/ICT (informační strategie). 

Poslední částí je nastavení plánu transformace z aktuálního stavu na požadovaný 

budoucí. (7, str. 145) 

Globální strategie je první fází tvorby informačního systému, i pUesto, že se primárnE 

nezamEUuje ne informační systém. Dává smysl a cíl podnikovým aktivitám a definuje 
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smEr, kterým se má podnik vyvíjet. V této části se zpracovává SWOT analýza nebo 

analýza externích a interních faktor]. (7, str. 145) 

Na globální strategii navazuje strategie informační. Jejím úkolem je navrhnout 

podnikovou koncepci IS/ICT tak, aby byly podpoUeny co nejlépe cíle definované 

v globální strategii. Cílem je definovat budoucí stav IS/ICT. K tomu je potUeba 

navrhnou cíle a vize, definovat princip Uízení informatiky podniku, určit d]ležité ICT 

procesy v podniku, definovat ICT služby poskytované podnikovou informatikou nebo 

určit, které služby budou dodávány externE a které internE. (7, str. 158) 

Konceptuální úroveO 

Do této úrovnE tvorby informačního systému patUí posouzení projektu dle studie 

proveditelnosti. Je posouzena realizovatelnost konkrétních požadavk] a návrh] na 

informační systém. V této fázi m]že dojít k pUerušení projektu a navrácení zpEt do 

úrovnE informační strategie, kde jsou zmEnEny požadavky na cílový stav, pUípadnE 

pUehodnoceny požadavky na zdroje využité v projektu. Výstupem této části je mimo 

jiné definování pUínos] projektu, rozpočtu, rizik nebo harmonogramu. (7, str. 166) 

NáslednE jsou ještE vymezeny hlavní požadavky Uešených funkcí a dat na konceptuální 

úrovni a definování požadavk] na bezpečnost a kvalitu aplikace. Jsou definovány 

specifické požadavky na systém a navrženy zmEny ve zpracovávaných 

firemních procesech. (7, str. 167) 

Technologická úroveO 

V rámci této fáze tvorby informačního systému je provedena transformace 

konceptuálního návrhu do technologického Uešení. Tento pUevod je proveden dle 

vybraného typu implementační a provozní platformy aplikace. Součástí této fáze je 

návrh pUístupových práv jednotlivých uživatelských rolí, návrh a dimenzování potUebné 

technologické infrastruktury nebo zp]sob testování informačního systému. (7, str. 168) 

NáslednE je provedena samotná implementace informačního systému. Její náplní je 

pUevedení technologických návrh] informačního systému do implementační úrovnE. Je 

provedeno naprogramování programových modul], realizován fyzický návrh databáze 

v konkrétním databázovém prostUedí, funkční testování jednotlivých modul] a celé 
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aplikace. V rámci testování by mElo dojít k opravE chyb. Součástí je taktéž nastavení 

pUístupových práv jednotlivým uživatel]m dle návrhu v pUedchozí úrovni. (7, str. 169) 

Implementační úroveO 

V první části této úrovnE probíhá zavedení informačního systému. Instaluje se 

technologická platforma, instaluje se aplikace na provozní platformu, školí se uživatelé 

aplikace, probíhá migrace dat do nového systému nebo se realizuje zkušební provoz. 

V pUípadE nalezení nedostatk] musí dojít k odstranEní, nebo[ výstupem by mEl být 

kompletnE funkční systém v ostrém provozu. (7, str. 169)  

ZávErečnou částí celého životního cyklu tvorby informačního systému je jeho provoz a 

údržba. Systém je v této fázi provozován, slouží jako podpora pro procesy a jsou 

dosahovány pUínosy, kv]li kterým byl projekt navržen. SoučasnE je provádEna údržba 

systému, a to pomocí nastavování nových parametr] dle mEnících se požadavk]. Čím 

déle vydrží systém v této fázi bez výraznEjších inovací, tím vyšší pUínos finančních 

prostUedk] to podniku pUinese. (7, str. 169) 

Jako poslední fázi m]žeme uvést vyUazení systému z provozu. PUecházíme k ní tehdy, 

kdy je provoz a údržba systému neefektivní v závislosti na pUínosy a finanční náročnost. 

Samotné vyUazení nelze realizovat prostým smazáním. Je nutné provést archivaci 

d]ležitých dat a taktéž ošetUit vazby aplikací a procesy, kterých se vyUazení systému 

dotklo. (7, str. 169)  

1.2.3 Strategie zavedení informačního systému 
PUí nahrazování stávajících informačních systém] za nové, je nutné zvolit vhodnou 

strategii zámEny obou systém]. Ve všech typech strategií se skrývají výhody, nevýhody 

a rizika spojená s touto zmEnou. V následujících odstavcích budou popsány čtyUi typy 

strategií zavedení nového informačního systému. (9, str. 138) 

Strategie soubEžná 

Hlavním bodem soubEžné strategie je současné provozování obou systém] po určité 

období. BEhem nEj dojde k ovEUení plné funkčnosti novE implementovaného systému a 

taktéž k proškolení pracovník]. Až vyhodnotíme, že je nový systém plnE funkční, dojde 

k ukončení provozu starého informačního systému a do ostrého provozu je zaveden 
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systém nový. Tento typ strategie je vysoce bezpečný, avšak velmi časovE a pracovnE 

náročný. (9, str. 138) 

Strategie pilotní 

Tento typ strategie využívá zavedení nového informačního systému do jedné pobočky 

(oddElení) podniku. Zbylá část firmy používá starý informační systém. Po odzkoušení 

systému v pobočce podniku je zaveden i do zbytku podniku. Problematická část této 

strategie je náročnost na vzájemnou kompatibilitu dat a úloh obou systém]. Využití této 

strategie je jinak pomErnE bezpečné. (9, str. 139) 

Strategie postupná 

Hlavním rozpoznávacím prvkem této strategie je postupné odebírání částí informačního 

systému a jejich nahrazování novými. Tento typ strategie je využíván pUi inovacích 

rozsáhlých systém]. Strategie je považována za bezpečnou, avšak kv]li rozsáhlosti 

systém] a postupnému nahrazování jednotlivých část za velmi pomalou. (9, str. 139) 

Strategie nárazová 

Tato strategie využívá rychlé zmEny starého informačního systému na nový. Provedení 

zmEny probEhne doslova ze dne na den. Strategie je sice velice rychlá a účinná, ale také 

vysoce riskantní a riziková. (9, str. 139) 

1.2.4 Formy vývoje informačního systému 
Rozhodnutí o formE a zp]sobu, jakým bude nový informační systém poUízen je velice 

d]ležitou částí v pUípravné fázi zavedení. Cílem je, aby Uešení odpovídalo současným 

požadavk]m a poznatk]m a bylo zároveO ekonomicky výhodné. Dále jsou zhodnoceny 

možnosti výbEru výstavby a realizace nového informačního systému. (10, str. 51) 

Mezi alternativy vývoje patUí: 

 vlastní vývoj, 

 vývoj externí softwarovou firmou, 

 nákup aplikací od r]zných dodavatel], 

 nákup IS/IT od generálního dodavatele – systémového integrátora, 

 outsourcing provozu komplexního IS/IT. (10, str. 53) 
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Zp]sob zavádEní nového informačního systému formou vlastního vývoje je vEtšinou 

ekonomicky nevýhodné a pro podniky tedy témEU nerealizovatelné. Tým, který se podílí 

na tvorbE nového systému, musí být složen z širokého spektra specialist]. Ti musí být 

témEU neustále doškolováni. Z toho je témEU jasné, že je neúnosné, aby takový tým 

pracoval pouze pro potUeby jedné firmy, zejména pak malé nebo stUední. (10, str. 51) 

Varianta nákupu informačního systému vyvíjeného externí softwarovou firmou je díky 

své vysoké funkčnosti, nízké cenE a otevUenosti v požadavcích kladených na informační 

systém firmami a institucemi stále více preferovanou a oblíbenou. Velkou výhodou je 

schopnost pUizp]sobit se specifickým požadavk]m dané firmy. (10, str. 51) 

Forma nákupu aplikací od dodavatelských firem je další možností, jak pUistoupit 

k vývoji informačního systému. Výhodou je nejnižší cena na realizaci systému a její 

rychlé Uešení. Systém je v tomto pUípadE realizován implementací r]zných Uešení na 

jednotlivé části systému. Nevýhodou je složitá integrace r]zných Uešení pro jednotlivé 

části do jednoho systému, a také obtížná údržba vazeb mezi aplikacemi a z toho 

vyplývající nízká stabilita systému. (10, str. 53) 

Outsourcingem provozu informačního systému se podnik vzdává nEkterých svých 

činností a pUesouvá je na jiný subjekt dle pUedem definovaných podmínek. Výhodou je 

možnost vyUešení finančního zabezpečení vývoje, provozu a údržby systému. Rizikový 

je pak pUesun vnitUních informací mimo firmu nebo úplná závislost na outsourcingovém 

partnerovi. (10, str.53) 

1.2.5 Výdaje na informační systém 
Tízení efektivnosti informačního systému znamená nejen hledat pUínosy, které nám 

zavedení systému pUineslo, ale i peníze, které na nEj vydáváme. Na efektivnost m]žeme 

pohlížet ze dvou stran, a to z hlediska generování maximálního užitku pUi daných 

finančních prostUedcích, nebo hledáním co nejlevnEjší aplikace systému pro další 

úspEšný rozvoj podniku. SamozUejmE neplatí, že čím víc finančních prostUedk] do 

informačního systému vložíme, tím vyšších dosáhneme pUínos]. Záleží tedy na 

účelnosti vynaložených prostUedk]. (3, str. 27) 
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Výdaje do informačního systému je možné klasifikovat ze tUí hledisek: 

 časového, 

 druhového, 

 aplikačního. 

Tyto výdaje lze samozUejmE dle potUeby vzájemnE kombinovat. Tato klasifikace by 

mEla být jedním ze základních controllingových hledisek. (3, str. 29) 

Výdaje spojené s informačním systémem m]žeme členit i dle toho, ve které části 

životního cyklu informačního systému byly vynaloženy. Časové hledisko ohodnocení 

výdaj] je tedy následující: 

 plánováním, 

 poUízením (vývoj nebo nákup), 

 zavádEním (implementace), 

 provozem a údržbou, 

 likvidací. 

Morální životnost podnikového informačního systému se pohybuje od 8 do 10 let. 

SpolečnE s časem se mEní i pr]bEh náklad], to vše v závislosti na tom zda si informační 

systém poUizujeme dodavatelským zp]sobem, vlastním vývojem nebo kombinací obou. 

(3, str. 29) 

Dalším možným pohledem jak členit výdaje je druhové členEní výdaj]. Pro podnik má 

toto členEní výdaj] smysl, aby dokázal posoudit, zda se jeho infrastruktura vyvíjí stejnE 

jako u ostatních podnik] v odvEtví. PUípadnE m]že zjistit, zda a proč konkurenti výraznE 

investují do vlastní informační infrastruktury. RozdElení náklad] z hlediska druhového 

členEní je následovné: 

 hardware, 

 software, 

 náklady na mzdy, 

 náklady na externí služby, 

 režie, energie. (3, str. 33) 
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1.2.6 PUínosy informačního systému 
Správné pochopení, jak mEUit pUínosy a jaké oblasti do výpočtu zahrnout, je velice 

složité. Efektivnost činností zpracovávaných v informačním systému lze chápat jako 

účinnost do nEj vložených prostUedk] hodnocená z hlediska užitečného výsledku 

zpracované činnosti. Vloženými prostUedky m]žeme chápat výdaje do informačního 

systému a jejich účinnost bude mEUena pUínosy, které nám systém dává. Zatímco výdaje 

jsou lehce dohledatelné, pUínosy z nich jsou neviditelné. (3, str. 17) 

Protože na rozdíl od finančních mEUítek nejsou pro nefinanční výkony stanoveny účetní 

pUedpisy, je potUebné pro objektivní hodnocení zvolit vhodnou kombinaci, jak 

finančních, tak nefinančních kritérií. Mezi finanční kritéria patUí: 

 ukazatele spojené s návratností kapitálu, 

 ukazatele spojené s dobou obratu, 

 transparentnost náklad]. (3, str. 50) 

Nefinanční kritéria m]žeme mEUit jinými fyzikálními jednotkami, jako je počet, čas 

nebo procentní podíl. Mezi kritéria nefinanční povahy patUí: 

 produktivita, 

 ukazatel počtu reklamací, 

 ukazatel podílu na trhu, 

 ukazatel počtu zákazník], 

 a mnoho dalších. (3, str. 52) 

 Další možností klasifikace pUínos] je: 

 kvantitativní (mEUíme pomocí kardinální stupnice) a kvalitativní (m]žeme mEUit 

bu@ logickou hodnotou „splnEno - nesplnEno“ pUíp. „ano - ne“ nebo využitím 

ordinární poUadové stupnice), 

 pUímé (je viditelný jejich pUímý vztah k dosaženému pUínosu) a nepUímé (je 

nutné určení nEjakého zástupného ukazatele vyjadUujícího zmEnu), 

 krátkodobé (tento typ pUínos] se projevuje obvykle do p]l roku od 

implementace) a dlouhodobé (projevují se zpravidla pozdEji, nEkdy i po více 

letech), 
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 absolutní (jsou vyjádUitelné mEUitelnou jednotkou) a relativní (jsou vyjádUeny 

bezrozmErným pomErovým číslem). (3, str. 49) 

1.2.6.1 Výpočet návratnosti investice 
Výnosnost vloženého kapitálu ROI patUí k typickým ukazatel]m výkonnosti. Ukazatel 

nám Uíká, s jakou účinností pracuje kapitál vložený do podnikání (v tomto pUípadE do 

IS), bez ohledu, zda bylo využito cizích nebo vlastních zdroj]. Pomocí tohoto ukazatele 

zjistíme míru zisku za nEjaké období. (8, str. 86) 

迎頚荊 噺 継稽荊劇倦欠喧件建á健 潔結健倦結兼 

Doba obratu investice je pak podíl investice do podnikání (v tomto pUípadE do 

informačního systému) a tržeb z nEj plynoucích. Výsledkem je doba, za kterou se 

investice podniku vrátí. 

1.3 Popis proces] 
V následující kapitole bude popsán pojem a typy proces], které jsou realizovány 

v podniku. Dále budou rozebrány tUi možnosti, které jsou využívány pro popis 

podnikových proces]. 

1.3.1 Proces 
Proces m]žeme chápat jako soubor činností, které na sebe vzájemnE p]sobí nebo spolu 

souvisejí. Soubor je tedy skupina na sebe navazujících činností, které pUemEOují vstupy 

na výstupy. V rámci podniku jsou realizovány r]zné typy proces], jako napUíklad 

procesy spojené s výrobou, administrativní činností, Uízením vztahu se zákazníky a 

dodavateli nebo činnosti spojené s integrací podniku na jeho okolí. Proces je spuštEn 

událostí, kterou je určitá situace nebo časová událost. Nejd]ležitEjší částí procesu je 

jeho cílový stav, který definuje hodnotu pro zákazníka. Identifikováním hranic a 

mEUitelných parametr] získáme možnost hodnotit jeho účelnost a účinnost. Hlavní 

charakteristikou je opakovatelnost a standardizace procesu. (5, str. 112) 
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Kategorizaci podnikových proces] m]žeme provést dle významu daného procesu pro 

podnik a tomu odpovídající podpoUe ze strany informačního systému. Procesy z tohoto 

hlediska dElíme na: 

 klíčové - určené k plnEní poslání firmy a uspokojení potUeb vnEjších zákazník] 

podniku, 

 podp]rné - určené pro vnitUního zákazníka v podniku, které nem]žeme bez 

ohrožení poslání a strategie vyčlenit, 

 vedlejší - taktéž určeny pro vnitUního zákazníka a je možné je outsourcovat bez 

ohrožení poslání a strategie. (5, str. 113) 

1.3.2 Popis proces] 
Popis proces] lze provádEt nEkolika zp]soby, které m]žeme rozdElit na tUi základní 

formy. (4, str. 45) 

Slovní popis 

Slovní zápis procesu je proveden ve formE vnitropodnikového naUízení nebo pUedpisu, 

pUípadnE návodu pro realizaci nEjaké služby. M]žeme jej pUedstavit jako interní 

vyhlášku, která definuje aktivity a jejich čas a zp]sob realizace. Dále je popsána jejich 

posloupnost, odpovEdné osoby za jejich provedení, poskytovatelé a pUíjemci informací, 

forma mEUení a vyhodnocování procesu a další. (4, str. 45) 

Grafický popis  

Tento typ popisu je využíván v nejr]znEjších podobách a kombinacích s ostatními 

zp]soby popisu proces]. NejčastEji využívanými grafickými zápisy jsou vývojové 

diagramy, cross-functional diagramy nebo EPC diagramy. V této práci je pro popis 

proces] vybrán EPC diagram, proto je dále popsán. (4, str. 45) 

Značka pro událost, která vyjadUuje určitý stav procesu. Dle ní jsou dále realizovány 

další aktivity. (4, str. 46) 
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Obrázek č. 5: EPC diagram – událost (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 46) 

 

Procesní aktivita, v rámci EPC diagramu též označována jako funkce. (4, str. 46) 

 

Obrázek č. 6: EPC diagram – procesní aktivita (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 46) 

 

Značka pro procesní roli, která definuje vztah k dané aktivitE. Role za aktivitu bu@ 

odpovídá, vykonává ji nebo je informována o jejím výsledku. (4, str. 46) 

 

Obrázek č. 7: EPC diagram – procesní role (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 46) 

 

Značka pro logický operátor XOR, OR nebo AND. Dle jednotlivých operátor] je 

určeno, jak bude dále proces zpracován. (4, str. 46) 

 

Obrázek č. 8: EPC diagram – logický operátor (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 46) 
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Značka pro automatický nástroj pro podporu procesní aktivity – funkce informačního 

systému. (4, str. 46) 

 

 Obrázek č. 9: EPC diagram – podpora procesní aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, str. 46)  

 

Tabulkový popis  

Tabulkový popis je nejčastEji tvoUen RACI maticí, která využívá tabulky pro definování 

aktivit a rolí (organizačních jednotek) majících k popsaným aktivitám pUedem 

definovaný vztah. Tento stav je složen z písmen, která tvoUí název matice. Jsou to: 

Responsible – definuje fyzickou odpovEdnost procesní role za realizaci dané aktivity, 

Accountable – definuje odpovEdnost, že definovaná aktivita je realizována včas a 

správnE (vEtšinou se jedná od nadUízeného pracovníka vykonávajícího týmu), 

Consulted – definuje roli, která se podílí na realizaci dané aktivity, ale nepUebírá za ni 

odpovEdnost (je využita v roli konzultace či spolupráce), 

Informed – definuje roli, která musí být informována o výsledku nebo výstupu aktivity. 

(4, str. 48) 

1.4 Externí analýza 
Externí analýza slouží k identifikaci pUíležitostí a ohrožení, které generuje okolí 

podniku. Výsledná strategie podniku by mEla být zamEUena na maximalizaci 

identifikovaných pUíležitostí a naopak nalezení hrozeb, kterým se vyhnout nebo 

minimalizovat jejich dopad. Externí analýza je vEtšinou rozdElena na dvE části, kdy 

každá z nich analyzuje jinou část okolí podniku. První z nich je mikrookolí, které 

analyzuje prostUedí, ve kterém popisovaný podnik p]sobí. Druhým z nich je 

makrookolí, které m]žeme chápat jako společné prostUedí pro všechna mikrookolí. (11, 

str. 16) 
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1.4.1 Analýza mikrookolí 
Pro tuto část analýzy je nejčastEji využíván Porter]v model pEti sil, který pomáhá 

manažer]m analyzovat konkurenční síly v mikrookolí podniku a tím odhalit pUíležitosti, 

resp. hrozby. Dle Porterova modelu m]že silná konkurence pUedstavovat pro podnik 

hrozbu, protože snižuje jeho zisk. Slabá konkurence naopak pUedstavuje pUíležitost, 

nebo[ umožOuje dosáhnout vyššího zisku. Dále popsané konkurenční síly tedy ovlivOují 

jak vývoj podniku, tak vývoj mikrookolí a v pr]bEhu času dochází k jejich zmEnám. 

(11, str. 16) 

 

Obrázek č. 10: Porter]v model pEti sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11, str. 17) 

 

Porter]v model pEti sil je zamEUen na analýzu: 

 Rizik vstupu potencionálních konkurent] 

Potencionálními konkurenty podniku jsou firmy, které si v současné dobE v daném 

mikrookolí nekonkurují, avšak mohou se v budoucnu konkurenty stát. Vysoké 

riziko vstupu pUedstavuje pro podnik hrozbu pro ziskovost podniku. Riziko vstupu 

do odvEtví ovlivOuje výše bariéry vstupu na trh. Jinak Uečeno, jaké faktory brání 

podniku prosadit se v daném mikrookolí. (11, str. 17) 
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 Rivality mezi stávajícími podniky 

Analýza rivality stávajících podnik] identifikuje rozsah rivality mezi stávajícími 

podniky. Dle velikosti konkurenční síly, kterou na sebe podniku p]sobí, m]že firma 

ovlivOovat výši ceny svých výrobk] a tím dosahovat vyššího, resp. nižšího zisku. 

Vzniklá cenová válka m]že zesílit rivalitu mezi podniky nebo limituje ziskovost a 

snižuje výnos. (11, str. 19) 

 Smluvní síly kupujících 

TUetí část analýzy pomáhá určit kupní sílu kupujících. Pro podnik mohou kupující 

znamenat hrozbu tehdy, pokud se snaží tlačit ceny dol] nebo když požadují vysokou 

kvalitu či lepší servis. Všemi tEmito požadavky dochází k navyšování výrobních 

náklad]. (11, str. 22) 

 Smluvní síly dodavatel] 

Analýza dodavatel] pom]že podniku odhalit hrozby spojené s jejich smluvní silou 

p]sobící na společnost. Hrozbou pro podnik jsou silní dodavatelé, kteUí mohou 

zvyšovat ceny, čímž zajistí pokles zisku podniku. Slabí dodavatelé naopak dávají 

možnost podniku snižovat cenu a požadovat vyšší kvalitu a tím navyšovat zisk. (11, 

str. 22) 

 Hrozby substitučních výrobk] 

Pomocí analýzy substitučních výrobk] identifikujeme substituty, které mohou 

ohrozit podnik z hlediska limitování ceny. Pokud má daný výrobek vysoký počet 

substitut], dochází k nutnosti snížit jeho cenu, což ovlivOuje i ziskovost podniku. 

V opačném pUípadE má možnost podnik cenu navýšit, a tím ovlivnit i celkový zisk. 

(11, str. 23)   

1.4.2 Analýza makrookolí 
 Jak již bylo napsáno, faktory analýzy makrookolí jsou externí k mikrookolí a m]žeme 

je tak chápat jako faktory společné pro všechna mikrookolí. Tyto faktory ovlivOují 

poptávku a p]sobí na podnikový zisk. Velmi často u nich dochází k zmEnám, čímž 

vzniká prostor pro nové pUíležitosti a hrozby. K analýze makrookolí podniku je 

nejčastEji využívána analýza SLEPT. (11, str. 25) 
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Tato analýza se zamEUuje na rozbor společenského, právního, ekonomického, 

politického a technologického prostUedí. Analýza dle minulého vývoje a současného 

stavu predikuje významné faktory a pUíležitosti a hrozby budoucího vývoje. Je složena 

z následujících částí: 

 Sociální/společenské faktory 

Faktory spojené se společenským a demografickým rozložením populace. 

Zahrnujeme sem napUíklad strukturu populace, postoje obyvatelstva, životní úroveO, 

společenské klima nebo životní úroveO. (12, str. 50) 

 Právní/legislativní faktory 

Práce managementu je v mnoha oblastech ovlivOována a limitována mnoha zákony 

a dalšími pUedpisy (vyhlášky a naUízení vlády). V této části jsou tedy analyzovány 

právní normy a predikován jejich vývoj a z toho plynoucí hrozby a pUíležitosti. (12, 

str. 53) 

 Ekonomické faktory 

Situace podniku je touto oblastí velmi výraznE ovlivOována. Ekonomické faktory 

ovlivOují jeho současný stav, ale i budoucí vývoj. Mezi tyto faktory m]žeme 

zahrnout vývoj ekonomiky jako celku, státní rozpočet, úroveO nezamEstnanosti, 

míru inflace, vývoj mezd nebo vývoj kurzu mEny. (12, str. 56) 

 Politické faktory 

Další částí, ve které je nutné provést analýzu je politické prostUedí. Politická 

rozhodnutí mohou totiž výraznE ovlivnit ekonomickou situaci a podmínky pro 

podnikání v zemi. Součástí této části analýzy je predikce vítEze pUíštích voleb, 

programy vítEz] voleb a další body spojené s rozhodnutími politik]. (12, str. 61) 

 Technologické faktory 

Součástí analýzy technologických faktor] je identifikace nových technologií, které 

by mohly ovlivnit další vývoj prostUedí, ve kterém podnik p]sobí. Dále jsou 

analyzovány nové informační a komunikační technologie, technologie ovlivOující 

podmínky výkonu práce a další. (12, str. 63) 
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1.5 Interní analýza 
Hlavním úkolem této analýzy je odhalit silné a slabé stránky analyzovaného podniku. 

Pro identifikaci interních faktor] je využíváno analýzy 7S, která využívá návrhu, 

Uíkajícího, že úspEšná firma je ovlivOována sedmi, vzájemnE se ovlivOujícími faktory, 

které je nutné rovnomErnE rozvíjet. Jednotlivé faktory, které ovlivOují úspEch firmy, 

budou dále popsány. (13, str. 12)   

 Mezi tyto faktory patUí: 

 Strategie firmy 

Strategie firmy je definována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým 

smEUováním firmy k jednomu cíli nebo množinE cíl]. V rámci strategie jsou 

popsány aktivity, které musí být realizovány k dosažení určitých cíl]. Mezi hlavní 

strategie patUí corporate (firemní, podnikatelská), business (obchodní) a funkční 

strategie (strategie jednotlivých funkcí firmy). (13, str. 12) 

 Organizační struktura firmy 

Hlavním úkolem organizační struktury je nastavení kompetencí a pravomocí 

pracovník]m organizace za úkoly, které jsou v rámci ní zpracovávány. Mezi 

základní typy struktur využívaných v organizacích patUí struktura liniová, 

funkcionální, liniovE štábní, divizionální nebo maticovE organizační. (13, str. 15) 

 Informační systém 

Tento pojem zahrnuje veškeré informační procedury, které jsou v podniku 

realizovány. V organizacích jsou využívány jak ruční, tak automatizované zp]soby 

realizace informačních systém]. Systémy umožOují masové zpracování dobUe 

strukturovaných a ostrých dat, mezi které patUí ekonomické systémy, zásobování 

nebo Uízení výroby. Dále jsou tyto systému využívány pro Uízení vztah] se 

zákazníky nebo pro vrcholové manažerské rozhodování. (13, str. 20) 

 Styl Uízení 

Popisuje jaký styl Uízení je v rámci organizace využíván. VEtšinou se využívá 

rozdElení na autoritativní, demokratický a laissez – faire styl Uízení. Mezi 
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jednotlivými styly jsou rozdíly hlavnE ve vnímání vztahu podUízený – nadUízený. 

Každý styl vnímá jinak pUedávání informací nebo definování pravomocí a 

odpovEdností pro jednotlivé pozice. (13, str. 20)  

 Spolupracovníci 

Lidské zdroje m]žeme vnímat jako hlavní zdroj pro zvyšování výkonnosti firmy, 

avšak taktéž jako hlavní provozní riziko. Je nutné zajistit dostatečnou motivaci 

pracovník] a kvalitní vnitUní kulturu podniku, aby bylo zamezeno podvodnému 

jednání zamEstnanc] a tím sníženo riziko spojené s jejich podvodným jednáním v]či 

podniku. Cílem je zajistit osobní sounáležitost s podnikovým kolektivem formou 

školení, teambuilding] nebo dalších možností zajiš[ujících kvalitní kultury firmy. 

(13, str. 21)  

 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Velmi úzce souvisí s oblastí spolupracovník]. Sdílené hodnoty jsou souhrn 

pUedstav, mýt], pUístup] a hodnot firmy všeobecnE sdílených, a taktéž dlouhodobE 

udržovaných. Kulturou firmy chápeme sdílené hodnoty a názory, které vnímáme 

jako neformální normy chování v podniku. (13, str. 23) 

 Schopnosti 

Tato oblast popisuje jaký tlak je vyvíjen na rozvoj na technické nebo výrobní 

kvalifikace zamEstnanc]. Je d]ležité zajistit, aby podnik dbal na dostatečné vzdElání 

zamEstnanc] podniku v oblasti ekonomické, právní nebo informatické. (13, str. 24) 

1.6 SWOT analýza 
SWOT analýza je nástrojem pro systematickou analýzu, zamEUeným na charakteristiku 

klíčových faktor], které ovlivOují strategické postavení podniku. Dochází v ní 

k nepUetržité konfrontaci vnitUního prostUedí podniku a zmEnami v jeho okolí. Pro 

analýzu jsou využity výstupy analýz, které byly popsány v pUedchozích kapitolách, kdy 

pomocí jejich závEr] jsou identifikovány silné a slabé stránky podniku a porovnává je 

s ohroženími a pUíležitostmi, které na podnik p]sobí z vnEjšího prostUedí. (14, str. 91) 
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SWOT analýza tedy identifikuje dvE stránky vnitUní situace v podniku, silné a slabé 

stránky, a zároveO dvE stránky vnEjší situace podniku, hrozby a pUíležitosti. Často je 

velmi obtížné určit, zda je daný jev pro podnik pUíležitostí nebo hrozbou a zda je určitá 

charakteristika podniku pro nEj silnou nebo slabou stránkou. Za jistých okolností lze 

zmEnit ohrožení na pUíležitost a naopak lze zmEnit pUíležitost na hrozbu. (14, str. 91) 

Cílem analýzy je zajistit rozvoj silných stránek a naopak potlačovat slabé a zároveO být 

dostatečnE pUipraven ne pUíležitosti a hrozby p]sobící na podnik. Má-li SWOT analýza 

pUi tvorbE strategie plnit určitou roli, je nutné, aby smEUovala k identifikaci, nalezení a 

posouzení vliv], k predikci vývoje faktor] vnEjšího okolí a zároveO vnitUní situace 

podniku a jejich vzájemných souvislostí. (14, str. 91)   

 

Obrázek č. 11: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15, str. 129) 
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1.7 Tízení rizik 
V kapitole Tízení rizik bude popsán pojem rizika. NáslednE bude popsána analýza, 

pomocí které identifikujeme a ohodnotíme riziko. Na závEr jsou zmínEna opatUení, která 

lze na rizika implementovat pro jejich snížení.  

1.7.1 Riziko 
Riziko m]žeme chápat jako vystavení podniku nepUíznivým okolnostem. Jinak Uečeno, 

je to možnost, že s určitou pravdEpodobností dojde k události, jejíž konečný stav se 

bude lišit od pUedpokládaného stavu či vývoje. S rizikem jsou spjaty dva pojmy, a to, že 

výsledek musí být nejistý a alespoO jeden z možných výsledk] je nežádoucí. (13, str. 47) 

1.7.2 Analýzy rizik 
Pro to, abychom mohli snižovat riziko, je nutné provést jejich analýzu. Součástí této 

analýzy je:  

 identifikace aktiv – součástí je vymezení subjektu a aktiv, která vlastní; 

 stanovení hodnoty aktiv – stanovení hodnoty aktiv a jejich významu pro subjekt, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty; 

 identifikace hrozeb a slabin – identifikace druh] událostí a akcí, které mohou 

negativnE ovlivnit hodnotu aktiva;  

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – stanovení pravdEpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti. (13, str. 51) 

1.7.3 Metody analýzy rizik 
Základní dva pUístupy k Uešení analýzy rizik využívají kvantitativní a kvalitativní 

metody vyjádUení veličin analýzy rizik. V analýze je využíváno bu@ jednoho z tEchto 

pUístup] nebo jejich kombinace. (13, str. 67) 

Kvalitativní metody 

Vyznačují se tím, že úroveO rizika je definována kvalifikovaným odhadem. Rizika jsou 

vyjádUena bu@ v určitém rozsahu (napU. hodnoty 1-10), nebo pravdEpodobnost <0;1> 

nebo slovnE (malé, stUední, velké). (13, str. 67) 
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Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z výskytu hrozby a jejího 

dopadu. NejčastEji je pak vyjádUeno riziko ve formE roční pUedpokládané ztráty. 

Výhodné je finanční vyjádUení rizik, které je výhodnEjší pro jejich zvládání. (13, str. 67) 

1.7.4 Metody snižování rizika 
S riziky musíme počítat jak v podnikání, tak pUi Uízení jakýchkoliv složitEjších subjekt] 

s nesnadno pUedpovEditelným chováním. Rizika m]žeme pUesunout a nEkterá pUípadnE 

zadržet. V určitých situacích je lépe se riziku vyhnout nebo toto riziko redukovat. Jaké 

typy opatUení se implementují na jaká rizika je popsáno v následující tabulce (Tabulka 

č.). (13, str. 85) 

Tabulka č. 1: Metody snižování rizika (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 13, str. 86) 

 

  

Vysoká pravdEpodobnost Nízká pravdEpodobnost
Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce PojištEní
Nízká tvrdost Retence a redukce Retence
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V následující kapitole této práce bude provedena analýza současného stavu společnosti, 

která je pUedmEtem dodávky softwaru. V první části bude společnost pUedstavena. 

NáslednE bude realizována analýza vnEjšího prostUedí firmy využitím Porterovy analýzy 

konkurenčních sil a SLEPT analýzy. Poté využitím modelu 7S provedeme analýzu 

vnitUního prostUedí podniku, která nám pom]že odhalit silné a slabé stránky fungování 

samotného podniku. Výstupy tEchto analýz využijeme pro realizaci analýzy SWOT. Dle 

jejich výsledk] určíme nejproblematičtEjší oblasti fungování podniku a navrhneme 

zmEny. Dále jsou pomocí mapy proces] popsány hlavní a vedlejší firemní procesy, 

které by mEl nový informační systém pokrýt. Pro návrh nového systému je také nutné 

provést analýzu současného stavu ICT. V závEru této kapitoly je provedeno zhodnocení 

a sumarizace všech dosažených výsledk] a skutečností, které vyplynuly z provedených 

analýz. 

2.1 PUedstavení společnosti 
V následujících Uádcích bude pUedstavena společnost, která bude pUedmEtem analýzy a 

realizace návrhu a implementace nového informačního systému. Jak již bylo napsáno 

v úvodu práce, podnik si nepUeje zveUejnit sv]j název a požaduje zachování anonymity. 

PUedstavení bude proto provedeno spíše obecnE a nebudou uvedeny údaje, které by 

mohly pomoct podnik identifikovat. 

2.1.1 PUedmEt podnikání a historie 
Popisovaná společnost p]sobí na českém trhu již od roku 1993. Podnik p]sobí v oblasti 

designu komerčních interiér], jako jsou kanceláUe, administrativní budovy, restaurace 

nebo kavárny. V rámci zakázek je tedy schopna realizovat vybavení jak malých 

kanceláUí, tak velkých administrativních budov nebo konferenčních prostor. Podnik si 

zakládá na kvalitním zpracování zakázek, udávání moderních designových trend] a na 

poskytování zákaznických služeb v pr]bEhu a po realizaci zakázky. 

Hlavním místem p]sobnosti podniku, je mEsto Praha a její blízké okolí. SamozUejmE 

však podnik hledá potenciální zákazníky po celé republice, protože omezením se pouze 

na oblast Prahy by firma pUicházela o pUípadný další zisk. 
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2.1.2 Organizační struktura společnosti 
Společnost disponuje dvanácti stálými zamEstnanci. Dle počtu a velikosti zakázek se 

počty navyšují o další pracovníky zajiš[ující montáž a realizaci zakázky u zákazníka.  

Hlavním článkem popisované společnosti je její majitel (jednatel). SpolečnE s manažery 

odpovEdnými za jednotlivá firemní oddElení projednává strategii podniku. Tito 

manažeUi pomáhají se získáváním nových zákazník] a zakázek, podílí se na návrhu 

realizace, dohlíží na zpracování zakázky a také zpracovávají veškeré účetní a finanční 

výkazy. Společnost je tvoUena tUemi oddEleními: obchodním, technologickým a 

ekonomickým. Obchodní oddElení tvoUí čtyUi zamEstnanci, kteUí zajiš[ují podniku 

pUísun nových zakázek. Technologické oddElení disponuje pEti stálými zamEstnanci, 

kteUí se podílí na návrhu a realizaci zakázek. K tEmto zamEstnanc]m pUibývají v pUípadE 

potUeby další externí pracovníci. Ekonomické oddElení tvoUí dva pracovníci, kteUí 

zajiš[ují veškeré finanční vyrovnání mezi podnikem a jejími obchodními partnery.  

Organizační struktura podniku je zobrazena na následujícím obrázku (Obrázek č. 12). 

 

Obrázek č. 12: Organizační struktura podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2 Analýza vnEjšího prostUedí  
Analýza vnEjšího prostUedí podniku bude realizovaná využitím Porterova modelu 

konkurenčních sil a analýzy SLEPT. Zjistíme tak pUíležitosti a hrozby, které na podnik 

p]sobí z jeho vnEjšího prostUedí. 

2.2.1 Porterova analýza konkurenčních sil 
Konkurenční síly, které p]sobí na popisovaný subjekt, jsou v rámci této práce 

analyzovány pomocí Porterova modelu. Tento model analyzuje vnEjší prostUedí 

společnosti z pEti úhl] pohledu (stávající konkurence, vstup nové firmy do odvEtví, 

substituční produkty, vliv dodavatel] a vliv odbEratel]). 

Stávající konkurence 

Popisovanou společnost m]žeme považovat za jednu z pUedních firem vystupujících 

v oblasti návrhu a realizace komerčních prostor a kanceláUí. V tomto oboru však 

vystupuje velké množství dalších podnik], které jsou pro společnost potencionálními 

konkurenty. Výhodou popisované firmy je schopnost realizace vEtších zakázek, jako je 

vybavení velkých administrativních budov nebo výrobních závod], čímž se odlišují od 

menších podnik] v odvEtví. Mezi další pUednosti společnosti m]žeme zahrnout širokou 

nabídku prostor, které jsou schopni navrhnout a realizovat (restaurace, kavárny, školící 

centra, kanceláUe, atd.). D]ležitým faktorem, jak získat výhodu nad konkurencí v rámci 

tohoto odvEtví je respektování moderních trend] v oblasti pracovního prostUedí a taktéž 

dosažení kvalitního Uešení zakázky za uspokojivou cenu. PUedpokladem pro udržení 

výhodné pozice nad konkurencí je tedy zajištEní vysoké kvality za pUimEUenou cenu a 

respektování moderních trend] v rámci odvEtví. 

Vstup nové konkurence do odvEtví 

PUi analýze firemního konkurenčního prostUedí je nutné se kromE současné konkurence 

zabývat i potencionální novou konkurencí. D]ležitým faktorem, který ovlivOuje 

atraktivitu vstupu do odvEtví, jsou tzv. bariéry vstupu. Mezi nejčastEjší bariéry patUí 

velké prvotní náklady pro zUízení firmy, omezené znalosti a zkušenosti v odvEtví nebo 

vztahy se zákazníky a napUíč distribučním UetEzcem. 

V pUípadE našeho podniku je riziko vstupu nových konkurent] pomErnE vysoké. Již te@ 

se v odvEtví pohybují firmy, které se více či ménE pUibližují oblasti, ve které p]sobí 
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popisovaný subjekt. Potíže by mohl zp]sobit konkurent nabízející stejné služby a 

zajiš[ující realizaci stejných komerčních prostor za lepší ceny nebo za využití 

kvalitnEjších komponent]. Vstup do tohoto odvEtví není pro firmy nijak náročný, proto 

je pozice firmy z tohoto hlediska značnE nejistá. Je nutné si držet dobrou pozici jak 

k zákazník]m, tak k celému distribučnímu UetEzci. 

Substituční produkty 

Jak již bylo napsáno, v rámci tohoto odvEtví p]sobí velké množství firem, které se 

významnE pUibližují službám, které poskytuje popisovaná společnost. Pro delší časový 

horizont je d]ležité zajistit moderní trendy v realizaci zakázek. Pro firmu je potUebné, 

aby dokázala udržet schopnost cílit na co nejvEtší počet zákazník], a to širokou 

nabídkou realizace komerčních prostor (restaurace, kavárny, školící centra, kanceláUe, 

atd.). Na trhu se nesmí objevit takový substitut, jenž by dokázal nabízet takové Uešení, 

které by bylo pro zákazníka cenovE výhodnEjší a zároveO kvalitnEji zpracované. Je 

potUebné zajistit, aby kvalita poskytovaných služeb rostla nebo se minimálnE držela na 

stávající úrovni. 

Vliv dodavatel] 

Mezi dodavatele lze zahrnout výrobce nábytku pro vybavení kanceláUí a komerčních 

prostor. Popisovaný subjekt je výhradním zástupcem nEkolika významných svEtových 

značek. Mezi jeho dodavatele taktéž patUí nEkolik dalších významných výrobc] nábytku 

pro kanceláUe a komerční prostory. Dodavatelé jsou schopni významnE ovlivnit kvalitu 

nebo cenu dodávaného zboží. Popisovaná firma má své výhradní dodavatele, u kterých 

jsou ceny pevnE stanovené, a kvalita je na nejvyšší úrovni. Ostatní dodavatelé jsou 

schopni svou cenu, množství a pUípadnE kvalitu zboží ovlivOovat, nebo[ své zboží 

dodávají pro velké množství zákazník] (substituty popisovaného podniku) a mají tak 

silnou pozici pUi vyjednávání. 

Vliv odbEratel] 

V oboru p]sobí vEtší množství konkurenčních firem, které nabízí podobný zp]sob 

Uešení zakázek jako analyzovaná společnost. Z tohoto d]vodu je vyjednávací síla 

zákazník] pomErnE velká. Konkurenti jsou často schopni zajistit stejný typ zakázek, 

avšak v rozdílné kvalitE. Pro popisovanou společnost je d]ležité udržovat stále vysokou 
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kvalitu pUi plnEní zakázek a tím si udržovat dobrou reputaci mezi zákazníky. D]ležité je 

mít pUehled o potUebách svých zákazník] a udržovat dobrý vztah mezi firmou a 

odbEratelem. Spokojený zákazník pak nemá d]vod odcházet ke konkurenci. 

2.2.2 SLEPT analýza 
Jednotlivé faktory, které p]sobí na společnost z vnEjšího okolí jsou popsány 

v následující analýze SLEPT. V analýze se zabýváme sociálním, legislativním, 

ekonomickým, politickým a technologickým prostUedním p]sobícím na podnik. 

Sociální faktory 

Do sociálního prostUedí p]sobícího na firmu m]žeme zahrnout hlavnE demografický 

vývoj obyvatelstva, dostupnost pracovní síly, postoje obyvatelstva nebo životní úroveO. 

Pro naši společnost je nejvíce významná oblast dostupnosti pracovní síly 

s požadovanými schopnostmi a dostatek institucí schopných poskytnout potUebné 

vzdElání. Pro firmu by nemEl být problém získat pracovní sílu s požadovaným 

vzdEláním a schopnostmi, protože v Praze a okolí p]sobí hned nEkolik škol, které se 

designem interiér] zabývají. NáslednE m]že dojít k dalšímu vzdElávání již v samotné 

firmE, kdy si mohou zamEstnance vychovat na požadovanou úroveO. Firma by se mEla 

zamEUit na možnost náboru absolvent] tEch škol a nabídnout jim možnost pracovní 

stáže nebo částečného pracovního úvazku.  

Legislativní prostUedí 

Hlavním faktorem ovlivOující legislativní prostUedí podniku jsou veškeré zákony 

ovlivOující, pUípadnE omezující jeho fungování. Pro popisovanou firmu budou d]ležité 

mimo jiné tyto zákony: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon); Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví; Zákon č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj] a o zmEnE nEkterých 

zákon]; Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a jiné. Je nutné, aby společnost mEla 

pUehled o veškerých novelách zákon], nových zákonech nebo pUedpisech a dokázala 

reagovat na omezení a povinnosti, které pro firmu z tEchto listin vyplývají. (16) 
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Ekonomické prostUedí 

Mezi základní faktory ekonomického prostUedí podniku patUí míra inflace, výše a vývoj 

HDP, mEnová stabilita, ale také míra nezamEstnanosti. Inflace je pro podnik d]ležitá 

kv]li stanovení jejích náklad]. Pokud cenová hladina zboží a služeb roste, znamená to 

nár]st náklad] pro firmu. V takovém pUípadE by musel podnik zvýšit ceny a tím by 

mohlo dojít k odlivu jeho zákazník].  

Pr]mErná míra inflace byla dle Českého statistického úUadu v roce 2017 na hodnotE 

2,5%. AktuálnE začátkem roku 2018 se pohybuje kolem 2,4%. (17) 

D]ležitým ukazatelem ekonomiky je vývoj HDP, který má pUímý dopad na vývoj tržeb 

podniku. V pUípadE ekonomického r]stu se zvyšuje spotUeba a zároveO dochází k r]stu 

agregátní poptávky. Aktuální hodnota HDP ve 4. čtvrtletí 2017 byla 5,5%, což je nár]st 

o 0,8% oproti pUedchozímu čtvrtletí a meziroční nár]st dosáhl hodnoty 2,3%. (18) 

Problémem m]že být nízká míra nezamEstnanosti, která se v současné dobE drží na 

hodnotE 2,4%. Pokud je nezamEstnanost nízká, m]že si potenciální zamEstnanec vybírat 

z více pracovních pozic a má tak vEtší vyjednávací sílu. Firma mu tedy musí nabídnout 

lepší podmínky než konkurence, aby jej dokázala získat. (19) 

Politické prostUedí 

Faktory, které na firmu p]sobí v oblasti politického prostUedí, jsou pUímo vázány na 

politickou situaci v zemi a na vládu, která je aktuálnE u moci. Vláda je schopna ovlivnit 

mnoho faktor], které mohou pUímo ovlivnit podnikání společnosti. Mimo jiné rozhoduje 

napUíklad o zákonech a novelách zákon], které jsou součástí legislativního prostUedí 

podniku a pUímo ovlivOují jeho fungování. Mezi další faktory politického prostUedí, 

které jsou významné pro podnik, patUí daOová politika státu.  

Technologické prostUedí 

Faktory spojené s technologickým prostUedím výraznE ovlivOují popisovaný podnik. 

Společnost musí neustále vnímat vývoj technologií a designu, aby dokázala udržet krok 

s konkurencí. Design a technologie spojené s realizací komerčních prostor se velmi 

často mEní, proto je pro firmu velmi d]ležité sledovat jejich vývoj a uplatOovat ho pUi 

tvorbE jednotlivých zakázkových Uešení. 
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2.3 Analýza vnitUního prostUedí 
Analýza vnitUního prostUedí bude realizována využitím modelu 7S. Pomocí této analýzy 

identifikujeme interní faktory podniku, které mohou být využity jako pUíležitosti, ale 

také mohou p]sobit jako hrozby. 

2.3.1 Model 7S 
Následující část práce zkoumá za využití analýzy 7S interní vlivy, které nEjakým 

zp]sobem ovlivOují chod popisované společnosti.  

Strategie 

Analyzovaná společnost se Uadí spíše mezi menší podniky p]sobící v oblasti návrhu a 

realizace komerčních prostor. Na trhu p]sobí již více než 25 let, proto je mezi 

zákazníky již zavedenou značkou. Cílem společnosti je být pUedním podnikem v oblasti 

realizace komerčních prostor a zajistit dobré jméno značky mezi zákazníky. Strategií, 

jak stanoveného cíle dosáhnout je co nejlepší schopnost upokojit potUeby svých 

zákazník], a to jak z designového, kvalitativního i cenového hlediska. Pro dosažení cíle 

bude nutné investovat finanční prostUedky do oblasti marketingu tak, aby bylo zajištEno 

dostatečného povEdomí o značce mezi zákazníky a tím společnost získala výhodu nad 

konkurencí. Kvalitní vztah se zákazníky a schopnost v co nejkratším čase plnit jejich 

požadavky společnosti zajistí investice do informačního systému. Ten podniku pUinese 

veškeré informace o vztazích s jejich obchodními partnery v reálném čase a poskytne 

prostUedek pro dokonalý pUehled o jejich potUebách. 

Struktura 

Jelikož popisovaný podnik patUí mezi menší podniky, je jeho organizační struktura 

pomErnE jednoduchá. Hlavním orgánem v rámci popisované společnosti je její majitel 

(jednatel). V rámci firmy p]sobí tUi oddElení: obchodní, technologické a ekonomické. 

Každé z tEchto oddElení má svého vedoucího, který odpovídá za jejich činnost.  

Hlavní pracovní náplní obchodního oddElení podniku je starost o marketing, Uízení 

dodavatel] a odbEratel] nebo oslovení pUípadných nových zákazník]. V rámci 

popisovaného podniku je toto oddElení zastoupeno 4 pracovníky. OddElení tedy firmE 

zajiš[uje pUísun zakázek, které jsou po komunikaci se zákazníkem rozpracovány. Takto 

rozpracovaná zakázka je následnE pUedána technologickému oddElení, které ji dále 
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zpracuje. Po vizualizaci a stanovení ceny je následnE pUedložena nabídka zpracování 

zakázky zákazníkovi. Obchodní oddElení tedy Uídí komunikaci se zákazníkem v oblasti 

zpracování nabídky. 

Technologické oddElení patUí mezi nejvEtší v rámci podniku. Počet pracovník] není 

stálý a vyvíjí se v závislosti na počtu realizovaných zakázek. Hlavní oblastí, kterou má 

na starost, je vizualizace zakázek a poté samotná realizace u zákazníka. Od obchodního 

oddElení je pUijata rozpracovaná zakázka, ke které je vytvoUena vizualizace a návrh 

Uešení je pUedán zákazníkovi. Dále oddElení ladí pUípadné nedostatky v rámci návrhu. 

Po akceptaci ze strany zákazníka je zakázka technologickým oddElení realizována. 

V pUípadE potUeby oddElení zajiš[uje taktéž následný servis.  

Posledním a nejmenším oddElení je oddElení ekonomické. V rámci tohoto oddElení 

pracují pouze dva ekonomové, kdy jeden je vedoucí a zodpovídá za jeho činnost. 

V rámci oddElení jsou zpracovávány činnosti účetní, ekonomické nebo právní. 

Systém Uízení 

V současné dobE společnost nevyužívá žádný informační systém. Veškeré informace o 

zákaznících, jednotlivých zakázkách, fakturace nebo smlouvy jsou zpracovávány 

v programu MS Excel a Outlook nebo v účetním softwaru Pohoda. Firma tedy nevyžívá 

žádné prostUedky pro efektivní Uízení vztah] se zákazníky. Veškeré informace o 

zakázkách, smlouvy a další výkazy pro vedení fakturace jsou taktéž uchovávány 

v papírové podobE. Z popsaného je patrné, že pokud se chce firma rozvíjet a naplnit 

sv]j strategický cíl, je nutné zavést informační systém pro vEtší pUehlednost a schopnost 

rychle reagovat na pUípadné vzniklé problémy. 

Styl Uízení 

V rámci Uízení pracovník] a podniku je využíván demokratický pUístup. Ve společnosti 

je Uada pravomocí vedoucího delegována na jeho podUízené. OdpovEdnost za konečná 

rozhodnutí si však ponechává. Pracovníci jsou na firemních poradách pravidelnE 

seznamováni s d]ležitými rozhodnutími, zámEry a cíli společnosti. ZároveO dostávají 

prostor pro sdElení svých názor] k daným témat]m. Porady probíhají formou diskuze 

nad d]ležitými tématy týkající se firmy. Tato forma Uízení tedy umožOuje pracovník]m 

vnášet jejich názory a nápady pro vedení, které by je mElo respektovat a zaobírat se 
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jimi. Komunikace u demokratického pUístupu je, jak již bylo napsáno, obousmErná. 

Díky tomu, že se popisovaný podnik v rámci velikosti Uadí mezi menší, komunikace je 

tím velmi ulehčena. VEtšinou probíhá verbálnE, telefonicky nebo využitím e-mailu. 

Spolupracovníci 

Vedení popisované společnosti p]sobí v nezmEnEné podobE již nEkolik let. V oboru tak 

mají dostatek zkušeností a v nejbližší dobE není v plánu nEjaká výrazné zmEna. Pro 

firmu jsou kvalifikovaní zamEstnanci velmi d]ležití, což si vedení uvEdomuje. Z toho 

d]vodu jsou pracovník]m nabízeny r]zné pracovní benefity. Mezi formy motivace 

využívané popisovanou firmou m]žeme zaUadit finanční prémie, firemní vozidlo nebo 

telefon, navýšení dovolené atd. D]ležité je také kvalitní zázemí a pUíjemné pracovní 

prostUedí. Pro utužení vztah] mezi pracovníky firma poUádá teambuildingové akce a 

společná školení pro zamEstnance. 

Sdílené hodnoty 

Kulturu neboli vnitUní atmosféru ve firmE m]žeme ohodnotit na vysoké úrovni. Jak již 

bylo výše napsáno, kvalitní komunikace a vztahy mezi vedením a pracovníky jsou 

velice d]ležité pro to, aby obE strany sdílely stejné postoje a cíle podniku. To se firmE 

daUí i využitím motivace zamEstnanc] ve formE benefit] a kvalitních pracovních 

podmínek. V kolektivu pracovník] panují pUátelské vztahy, které napomáhají dobrému 

pracovnímu prostUedí. Díky všem popsaným hodnotám pracovníci pro firmu pracují 

s nadšením a snaží se vytváUet co nejlepší výstupy. To má pozitivní vliv na kvalitní 

provedení zakázek, na kterém si firma zakládá a považuje jej za jeden z bod] firemní 

strategie. 

Schopnosti 

Jednou z hlavních oblastí, na které by se mElo vedení podniku zamEUit je zajištEní 

kvalitních zamEstnanc] s potUebnými znalostmi. ZamEstnanci by mEli mít schopnosti 

takové, aby dokázali plnit své povinnosti a tím pomáhali firmE plnit její závazky a cíle. 

Úkolem společnosti je zamEstnanc]m zajistit možnost školení nebo vzdElávacích kurz]. 

Další d]ležitou oblastí pro bezproblémový chod podniku je kvalitní informační systém, 

který společnosti umožní mít dokonalý pUehled v Uízení zakázek a uchovávání 

dokument] s ním spojených. V pUípadE popisovaného podniku byly pozorovány 
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nedostatky právE v této oblasti. Tyto problémy by mEl vyUešit návrh a implementace 

nového informačního systému. 

2.4 SWOT analýza 
Za využití pUedchozích analýz bude v následující kapitole zpracována SWOT analýza. 

Jejím cílem je definovat silné a slabé stránky, které je dobré využít respektive 

eliminovat pUi budování pozice na konkurenčním trhu. Dále jsou určeny pUíležitosti, 

kterých m]že firma využít jako výhodu oproti konkurenci a také hrozby, které ji mohou 

negativnE ovlivnit.  

Tabulka č. 2: SWOT analýza popisovaného podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 

V
N

IT
T

N
Í P

R
O

ST
T

ED
Í Silné stránky 

 zkušené vedení a zamEstnanci 
 široká nabídka realizace 
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 dobré jméno značky 
 dobrý pracovní kolektiv 

Slabé stránky 
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informacích a potUebách 
zákazník] 

 špatná správa zakázek 
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PUíležitosti 

 rozšíUení nabídky služeb pro 
další oblasti 

 zvýšení povEdomí o firmE 
 oslovení vEtšího počtu 

zákazník] 
 využití dobrých referencí 
 podchycení aktuálních trend] 

 

Hrozby 

 vliv nové konkurence 
 ztráta zákazník] 
 ztráta d]ležitých dodavatel] 
 nepodchycení aktuálních 

moderních trend] 
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Silné stránky 

Mezi silné stránky popisované firmy bylo zaUazeno zkušené vedení a zamEstnanci. Jak 

vyplývá z pUedchozích analýz, vedení spolupracuje ve stávající podobE již nEkolik let a 

m]žeme tedy pUedpokládat, že orientace a schopnost podnikat v odvEtví ve kterém 

p]sobí, budou vysoké. ZamEstnanc]m jsou nabízeny vzdElávací kurzy a školení tak, 

aby dokázali realizovat zakázky za využití aktuálních trend]. Díky tomuto vzdElávání je 

pak firma schopna lépe reagovat na vývoj v odvEtví a rychleji se adaptuje na nová 

Uešení. Všechny tyto prvky na podporu vztah] mezi zamEstnanci napomáhají 

výbornému pracovními prostUedí a kolektivu. Mezi další výhody oproti konkurenci 

m]žeme zahrnout schopnost realizovat širokou oblast zakázek. Společnost zajiš[uje 

vybavení jak velkých administrativních budov nebo výrobních závod], tak menších 

prostor, jako jsou kavárny, kanceláUe nebo restaurace. Další d]ležitou stránku je silné 

partnerství s dodavateli, se kterými firma spolupracuje již mnoho let a u nEkterých 

z nich je jejich výhradním zástupcem v České republice. Protože podnik na trhu p]sobí 

již 25 let a zakládá si na kvalitním zpracování zakázek, má tato značka dobré jméno, 

což m]žeme považovat za výraznou výhodou oproti konkurenci. 

Slabé stránky 

M]žeme Uíct, že všechny slabé stánky společnosti jsou spojeny s nedostatečnou úrovní 

informačního systému. Firma v současné dobE nevyužívá systém, který by jí dal 

ucelený pohled na zpracovávané zakázky, informace o zákaznících nebo smlouvách. 

Všechny tyto informace musí být zpracovávány ručnE, což podnik stojí spoustu času. 

Problém m]že nastat i ve vEtším počtu chyb pUi ručním zpracování nebo pomalém šíUení 

informací v rámci podniku. Z toho vyplývá i pomalejší a neefektivní komunikace mezi 

společností a zákazníkem. Tyto slabé stránky pak mohou výraznE ovlivnit rychlost 

reakcí na vzniklé problémy a znesnadOují samotné Uízení podniku. Dochází tedy i ke 

zbytečnému prodlužování času a navyšování náklad] u zpracovávaných zakázek.  

PUíležitosti 

Hlavní pUíležitostí do budoucího vývoje firmy je oslovení vEtšího počtu zákazník] a tím 

získání výhody nad konkurencí. Tento bod ovlivOují další pUíležitosti, které m]že firma 

využít. Jednou z nich je rozšíUení nabídky služeb do dalších oblastí, jako je napUíklad 



51 
 

návrh a realizace vybavení obchod], nákupních center, sportoviš[, atd. D]ležitá je také 

schopnost zvýšit povEdomí o značce napUíklad využitím kvalitních referencí nebo 

využitím marketingové kampanE. Jak již bylo nEkolikrát zmínEno, v oboru ve kterém 

firma podniká, je d]ležité respektovat moderní trendy a design. Pokud společnost 

dokáže rychle reagovat na zmEny v této oblasti, m]že to pro ni být značná výhoda 

v konkurenčním boji. 

Hrozby 

Vstup nové konkurence do odvEtví je jednou z hrozeb, které mohou významnE ovlivnit 

budoucí fungování podniku. Pokud by do odvEtví vstoupil konkurent se zamEUením na 

stejný segment zákazník] a Uešením stejných komerčních prostor, mohlo by to pro 

analyzovaný podnik znamenat značnou hrozbu. Z pUedchozí hrozbou souvisí ztráta 

zákazník], která m]že nastat i v jiných pUípadech, jako je snížení kvality realizovaných 

zakázek nebo ekonomické problémy podniku. Hrozbou je taktéž ztráta nEkterého ze 

svých výhradních dodavatel]. Ta m]že mít významný vliv na kvalitní zpracování 

provádEných zakázek, které m]že následnE negativnE ovlivnit reference od zákazník]. 

PodobnE jako u pUíležitostí m]že být hrozbou nepodchycení aktuálních trend] a 

moderního designu. V takovém pUípadE by mohlo znovu dojít ke ztrátE zákazník] a 

jejich pUechodu ke konkurenci. 
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2.5 Analýza současného stavu ICT 
Pro správný návrh a implementaci nového informačního systému je nutné provést 

analýzu současného stavu ICT tak, abychom identifikovali, jaké hardwarové a 

softwarové vybavení podnik využívá. Z této analýzy zjistíme, jestli bude nutné 

vylepšení, popUípadE dokoupení nových prvk] nebo postačí aktuální vybavení podniku. 

Společnost v současné dobE nevyužívá žádný informační systém. Ten je zastoupen 

využitím MS Excel, účetního programu Pohoda pUípadnE dalších samostatných aplikací.   

Hardware 

Všichni stálí zamEstnanci mají ve svých kanceláUských prostorech pracovní stanice PC. 

V rámci podniku jsou stolní počítače zastoupeny jedním výrobcem, avšak rozdílného 

stáUí. Tyto počítače mají ve svém vybavení: dvou-čtyU jádrový procesor Intel, 

integrovanou grafickou kartu, harddisk mezi 500 GB až 1 TB. Monitory jsou využívány 

ve velikostech 22 až 24 palc]. Pro grafický návrh zakázek jsou využívány počítače 

s výkonnEjší grafickou kartou a lepšími monitory. KonkrétnE se jedná o dva počítače, 

které disponují tEmito kvalitnEjšími komponenty. 

VEtšina zamEstnanc] vlastní taktéž notebook, který mohou využívat pUi práci z domu 

nebo pUi cestách za zákazníky. Notebooky mají ve svém vybavení taktéž procesor Intel 

s operační pamEtí 8 GB a úhlopUíčkou displeje 14 palc].  

Podnik se rozkládá ve dvou patrech a v každém z nich je k dispozici multifunkční 

sí[ová tiskárna. AktuálnE firma nevlastní žádný server. Pro archivaci a zálohování dat 

však využívá serverhostingu, kdy si server pronajímá od poskytovatele tEchto služeb. 

V rámci podniku je možné využít bezdrátového pUipojení. Router poskytující pUipojení 

je zabezpečen firewallem a heslo k pUístupu je mEnEno v pravidelných dvoumEsíčních 

intervalech. 

Hardware společnosti se v současné dobE nachází v dostatečném stavu pro 

implementaci nového informačního systému. Jedinou nutnou investici bude nutné 

provést do nového serveru, který je pro fungování nového systému nutné zajistit. 
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Software  

Podnik má na všech svých zaUízeních nakoupeny licence na standartní vybavení. Na 

všech stolních počítačích a noteboocích jsou nainstalovány Microsoft Windows 10. Jak 

již bylo v jedné z analýz napsáno, firma využívá pro Uízení a podporu firemních proces] 

pouze samostatné aplikace bez jakéhokoliv propojení. 

Komunikace se zákazníky, elektronická pošta nebo vedení kontakt] je provozováno 

pUes aplikaci Microsoft Outlook. Správa účetnictví je provádEna v rámci účetního 

programu Pohoda. Pro jednodušší návrhy interiér] je využíván program Autocad 2018. 

SofistikovanEjší návrhy zakázek pro zákazníky jsou realizovány v profesionálním 

programu TurboCAD & DAEX. V rámci tohoto programu probíhá návrh realizace a 

následnE i stanovení cen zakázky pro zákazníka. 

Hlavní část současného informačního systému je tvoUena v prostUedí aplikace Microsoft 

Excel. V rámci tohoto programu jsou zpracovávány data o zákaznících, dodavatelích, 

zakázkách, skladu, atd. Již na první pohled je jasné, že tímto zp]sobem nejsme schopni 

Uídit podnikové ani vnitropodnikové procesy. Fungování společnosti taktéž ovlivOuje 

nízká rychlost zpracování dat a pUípadné chyby pUi jejich zpracování. Firma si je 

vEdoma toho, že pokud chce držet krok s konkurencí a dosáhnout firemního r]stu, je 

nutné investovat do nového informačního systému. 

2.6 Analýza podnikových proces] 
V následující části bude provedena analýza podnikových proces]. Po její realizaci 

dokážeme určit hlavní a podp]rné procesy pro danou společnost. Tyto procesy by mEl 

nový informační systém podporovat.  
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2.6.1 Mapa proces] 
Mapa proces] má za úkol pUehlednE popsat hlavní a podp]rné procesy, které jsou 

zpracovávány v rámci společnosti. Zachycuje taktéž jejich provázanost a zaUazení dle 

toho, v jaké oblasti jsou zpracovávány (management, realizace). V rámci mapy jsou 

taktéž zachyceny odpovEdnosti jednotlivých zamEstnanc] za daný proces.   

 

Obrázek č. 13: Mapa proces] popisované společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6.2 Proces pUijetí a realizace zakázky 
V následující kapitole bude slovnE popsán jeden z hlavních proces], který v podniku 

probíhá. Tímto procesem je pUíjem zakázky od zákazníka a její následný návrh a 

realizace. 

2.6.2.1 Slovní popis procesu 
Proces pUijetí a realizace zakázky začíná u obchodního oddElení podniku, které má za 

úkol hledat potencionální zákazníky a nabízet jim služby popisovaného podniku. Po 

evidenci zájmu od zákazníka je s ním navázán kontakt a následnE vytvoUena objednávka 

a uzavUena smlouva o zakázce, která má být realizována. Objednávku je nutné 

zaevidovat a zhodnotit, jestli jsou uvedeny všechny potUebné informace a detaily pro její 

zdaUilou realizaci. V pUípadE nedostatečných informací nebo požadavk], které není 

společnost schopna zajistit, je objednávka zrušena. V opačném pUípadE je zpracován 

návrh Uešení, který je pUedložen zákazníkovi k posouzení. Pokud je objednavatel 

nespokojen, pUistupuje se ke zmEnám v Uešení zakázky, dokud se firma a zákazník 

nedohodnou. Po odsouhlasení zakázky z obou stran se pUechází k její realizaci. Proces 

zpracování zakázky se pUesouvá z obchodního oddElení do úseku realizace. V této chvíli 

je vytvoUena objednávka na dodání materiálu pro zakázku. Pokud není daný materiál u 

dodavatel] dostupný, je o tom podnik informován a dodavatel musí zajistit naskladnEní 

požadovaného materiálu. Až je veškerý materiál dostupný, je dopraven na místo 

zpracování zakázky a pUechází se k její realizaci. Po její úspEšné realizaci je zákazníkovi 

obchodním oddElením zaslána faktura a celý proces zpracování zakázky je ukončen.  
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2.6.2.2 EPC diagram procesu 
Zpracování procesu pUijetí a realizace zakázky je součástí pUílohy (PUíloha II. a PUíloha 

III.). 

2.6.2.3 RACI matice procesu  
Využitím tabulkového popisu proces], tzv. RACI maticí určíme jaký vztah a 

odpovEdnost mají jednotlivé role k aktivitám zpracovávaným v rámci procesu pUijetí a 

realizace zakázky. 

Tabulka č. 3: RACI matice procesu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

RACI matice 
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Navázání kontakt], získání 
zákazníkových pUedstav R, A I      
Posouzení objednávky R, A       
OvEUení dostupnosti materiálu   R, A     
Objednání potUebného materiálu u 
dodavatele   R, A I    
Dodání materiálu   I R, A    
PUíprava materiálu pro transport   R, A     
Doprava materiálu na zakázku   I  R, A   
PUidElení úkol] realizovaných v rámci 
zakázky   R, A    C, I 

Realizace zakázky  C, I R, A    R 
Fakturace zakázky  I    R, A  
UzavUení zakázky v systému R, A       
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2.7 Zhodnocení analýz 
V následující kapitole provedeme stručné zhodnocení všech analýz, které byly 

zpracovány na pUedchozích stránkách. V rámci Porterova modelu pEti sil bylo 

analyzováno vnEjší prostUedí podniku (dodavatelé, konkurence, odbEratelé). Analýza 

SLEPT nám pomohla definovat jakým zp]sobem je firma ovlivOována vnEjšími vlivy 

z oblasti politiky, legislativy, technologií, atd. Pomocí analýzy 7S jsme následnE 

vyhodnotili fungování podniku z r]zných úhl] pohledu, napUíklad z hlediska strategie, 

stylu Uízení, struktury nebo schopnosti pracovník]. Tyto analýzy nám posloužily 

k vypracování analýzy SWOT. Z výsledk] jsem schopni definovat silné nebo slabé 

stránky podniku, a také hrozby a pUíležitosti.  

Hlavní oblastí, se kterou souvisí nedostatky popisovaného podniku, jsou spojeny 

s informačním systémem a špatnou podporou firemních proces]. Absence informačního 

systému byla potvrzena i v analýze současného stavu ICT. 

Jak již bylo popsáno v pUedchozích analýzách, firma nedisponuje v současné dobE 

informačním systémem, který by ji pomohl Uídit firemní procesy a efektivnE 

zpracovávat dat. Zp]sob, jakým firma aktuálnE pracuje s daty a informacemi je naprosto 

nedostačující a neefektivní. Požadavky na čas strávený analýzou dat a jejich správou 

jsou nepUijatelnE vysoké a zbytečnE zaneprázdOují zamEstnance. Současný informační 

systém nedokáže podporovat hlavní a podp]rné firemní procesy a podnik proto 

nedokáže efektivnE využívat svých silných stránek.  

Návrh a následná implementace informačního systému by mEla firmE dopomoct 

k vybudování lepší pozice v konkurenčním prostUedí a firemnímu r]stu. Nový systém 

dokáže lépe podporovat firemní procesy a tím eliminovat ztráty spojené s jejich 

nedostatečnou podporou. Další výhodu a úsporu času, kterou informační systém pUinese 

je efektivní zpracování a analýza dat. Díky této implementaci dojde ke zvýšení 

produkce, úspoUe času zamEstnanc] a také eliminaci slabých stránek a rizik spojených 

s aktuálním chybEjícím informačním systémem. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH TEŠENÍ A IMPLEMENTACE 
V této části práce se budu zabývat návrhem informačního systému pro popisovanou 

firmu. Jak již bylo uvedeno v pUedchozí části, jedná se o firmu p]sobící v odvEtví 

návrhu a Uešení vybavení komerčních prostor. Protože podnik aktuálnE nedisponuje 

žádným informačním systémem, což ho brzdí v jeho r]stu, bylo v rámci analýz 

rozhodnuto o nutnosti návrhu nového informačního systému. Návrh bude vytvoUený tak, 

aby dokázal pokrýt hlavní a podp]rné procesy firmy. NáslednE bude popsána 

implementace a ekonomické zhodnocení. Na závEr budou shrnuty pUínosy této práce. 

3.1 Popis požadavk] zákazníka 
PUed samotným návrhem nového informačního systém budou v následující kapitole 

popsány požadavky, které zákazník definoval. PUi návrhu systému budou tyto popsané 

body brány v potaz tak, aby daný systém splOoval všechny požadavky, které zákazník 

od nového informačního systému žádá. V následujících odstavcích budou specifikovány 

požadavky spojené s uživatelskými rolemi a právy, dále problematika správy zakázek, 

Uízení dodavatel] a dopravy na zakázku, evidence a správy činností nebo evidence 

kontakt]. 

3.1.1 Uživatelské role a práva 
Vstup do informačního systému bude umožnEn vždy až po pUihlášení. V systému tedy 

m]že pracovat pouze pUihlášený uživatel. Požadavkem zákazníka je, aby bylo možné 

jednotlivým zamEstnanc]m nastavit r]zná práva pro pUístup k jednotlivým částem 

informačního systému. Zákazník dále požaduje rozdElení pracovník] do skupin: 

management, správce zakázek a zamEstnanec. TEmto skupinám bude upravena možnost 

pUístupu a práce s daty v r]zných částech informačního systému. Správným pUiUazením 

práv k jednotlivým rolím zajistíme nejen zvýšení bezpečnosti dat pUed neoprávnEným 

zásahem uživatel], ale poskytneme jim také lepší pUehlednost, nebo[ budou mít 

zajištEnou pUístupnost pouze k dat]m, které potUebují pro svoji práci. V pUípadE potUeby 

není problém systém rozšíUit o další uživatelskou roli, která m]že být pUiUazená nové 

skupinE uživatel. ZamEstnanci samozUejmE mohou být součástí více skupin, a proto 

mohou mít pUiUazených více uživatelských rolí.  
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3.1.2 Evidence kontakt] 
Evidování kontakt] je pro funkčnost informačního systému naprosto zásadní. Firma 

požaduje, aby v rámci informačního systému mohla evidovat informace o všech svých 

zákaznících, dodavatelích a partnerech. Díky uchování tEchto informací bude schopna 

lépe identifikovat své evidované kontaktní údaje, a tím lépe Uídit vztahy se svými 

obchodními partnery. Protože se nejčastEji jedná o firmy, je pro lepší komunikaci nutné 

evidovat kontaktní osobu, na kterou se m]že podnik obrátit. Pro bezproblémové 

provedení zakázky a vyúčtování je správnost evidovaných údaj] zásadní. Protože se 

informace o obchodních partnerech vyskytují témEU ve všech částech informačního 

systému, je nutné, aby evidované údaje byly úplné a pUesné. V dobE, kdy firma žádným 

systémem nedisponovala, byla právE oblast správného evidování kontakt] velmi 

problémová. 

3.1.3 Správa zakázek 
Jedním z hlavních proces], kterým se má nový informační systém zabývat je správa a 

evidence zakázek. Dle požadavk] zákazníka bude zakázka zaznamenána již od fáze 

objednávky. Dle vývoje zpracování bude dále pUepínán její stav podle fáze, ve které se 

aktuálnE zakázka nachází (zakázka v realizaci, realizovaná a uzavUená nebo zrušená). 

D]ležitou součástí pUi jejím založení je pUiUazení jednoho klienta (agenda Kontakty) 

k dané zakázce. Dle požadavk] zákazníka by mEla být možnost zakázce pUidElit menší 

pod-zakázky. Zákazník taktéž požaduje provázanost na evidenci a správu činností, které 

budou v rámci zakázek zpracovávány. Dalším pUáním je ošetUení vazby mezi zakázkou 

a dopravou materiálu od dodavatele. Zákazník požaduje lepší evidenci dodavatel] a 

pUiUazování jejich materiálu k jednotlivým zakázkám.  

3.1.4 Evidence a správa činností 
Pro firmu je d]ležité, aby její zamEstnanci mEli dokonalý pUehled o úkolech a 

činnostech, které jsou po nich požadovány a za které nesou odpovEdnost. Zákazník by 

chtEl pro zamEstnance zajistit pUehledný soupis všech činností spojených s jejich 

jménem. Uživateli by mEla být zajištEna možnost zadávat, mEnit nebo upravovat úkoly 

v závislosti na stavu zpracování úkolu a uživatelských rolích a právech jemu 

pUiUazených. Požadavkem zákazníka bylo, aby zpracování činností probíhalo bez vEtších 

zpoždEní a tím se zabránilo zdržení zakázek. Tato problematika bude po konzultaci se 
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zákazníkem ošetUena pomocí emailových notifikací, které zajistí zaslání upomínky 

spojené s nečinností pUi plnEní úkol]. Zákazník si taktéž pUeje, aby součástí nového 

systému byl výkaz práce, do kterého bude zamEstnanec zaznamenávat jeho pracovní 

činnosti a bude moct být využit ke kontrole a lepší evidenci odpracovaného času pUi 

jednotlivých zakázkách. 

3.1.5 Tízení dodavatel] a dopravy na zakázku 
Protože společnost nedisponuje žádným skladem a materiál nakupuje od svých 

dodavatel], je potUeba zajistit správné a včasné dodání potUebného materiálu pro 

realizaci zakázky. Zákazník požaduje, aby systém zajiš[oval možnost evidence 

objednávky materiálu u dodavatele. Dalším bodem, který má být v rámci Uízení dopravy 

zajištEn, je objednávka dopravce, který zajistí dopravu materiálu potUebného k realizaci 

na místo, kde bude zakázka zpracována. Pro zákazníka je velmi d]ležité, aby mEl 

pUehled o fázi zpracování a termínu dodání objednávky materiálu na místo realizace 

zakázky. 

3.2 Návrh Uešení 
Po získání výsledk] jednotlivých analýz, které nám pomohly identifikovat slabá místa 

v rámci společnosti, byl vytvoUen seznam specifických požadavk], které by mEl daný 

informační systém z pohledu zákazníka splOovat. Tyto požadavky a pUání zákazníka 

byly sepsány v pUedchozí kapitole. Výsledek analýz a požadavky ze strany zákazníky 

byly konzultovány s managementem společnosti. Z tEchto konzultací vznikl finální 

návrh nového informačního systému, který byl firmE vytvoUen pUímo na míru. Výhodou 

Uešením informačního systému na zakázku je možnost sestavit systém dle konkrétních 

specifických požadavk] firmy. Podnik disponuje systémem pUesnE dle svých pUání a 

nemusí se pUizp]sobovat již hotovým softwarovým Uešením. V pUípadE potUeby je taktéž 

možné systém bezproblémovE rozšíUit o další nové části. 

3.2.1 Uživatelské role a práva 
V kapitole 3.1, která pojednávala o požadavcích zákazníka na nový informační systém, 

byl definován požadavek na možnost pUidElení práv zamEstnanc]m pro pUístup 

k jednotlivým částem informačního systému. Pro tuto problematiku byl zvolen model 

definování uživatelských rolí, které budou jednotlivým uživatel]m informačního 

systému pUiUazovány. V rámci systému budou definovány role: management, správce 
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zakázek a zamEstnanec. Pro tyto role budou pUiUazeny práva, pomocí kterých bude 

možno Uídit pUístup k dat]m a r]zným částem informačního systému.     

Tabulka Uživatelé Ueší uchování informací o uživatelích, kteUí pracují s informačním 

systémem. Primárním klíčem je v této tabulce ID. Dále je uloženo jméno a pUíjmení 

uživatele. Pomocí odkazu do samotné tabulky Uživatelé je identifikován nadUízený pro 

daného zamEstnance. V tabulce je uloženo heslo a login, které jsou využívány pro 

pUihlášení do informačního systému. Pro lepší zjištEní aktuálního stavu uživatele je 

v poli Stav za využití číselníku uložen záznam, který identifikuje aktuální vztah 

k podniku (Aktivní, Pasivní, Pozastavený, Ukončený). Součástí tabulky je i pole, které 

uchovává fotografii uživatele. 

Tabulka č. 4: Tabulka Uživatelé (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Uživatelé 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

supervisor_id inf Cizí klíč navazující tabulku Uživatelé, 
identifikuje nadUízeného pro uživatele 

firstname varchar (255) Jméno uživatele 
lastname varchar (255) PUíjmení uživatele 
titul_pred_enum_item_id int Číselník - Titul pUed jménem 
titul_za_enum_item_id int Číselník - Titul za jménem 
adresa varchar (max) Adresa uživatele 
telefon varchar (100) Telefon uživatele 
mobil varchar (100) Mobil uživatele 
password varchar (255) Heslo 
pin varchar (50) PIN k pUihlášení 
email varchar (255) Email 
state varchar (60) Stav uživatele (aktivní, neaktivní,...) 
photo varbinary (max) Foto uživatele 
login varchar (255) Login k pUihlášení 
 

Jak již bylo popsáno, Uešení problematiky pUístupových práv k jednotlivým částem 

informačního systému je Uešeno modelem uživatelských rolí, které jsou pUidEleny 

uživatel]m. Role jsou evidovány v systémové tabulce dbo.sys_role.  
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Tabulka dbo.sys_role uchovává názvy rolí, které definoval zákazník. Jsou jimi tedy role 

management, správce zakázek a zamEstnanec. Součástí je také detailnEjší popis jaká 

práva mají mít jednotlivé role nastaveny.  

Pomocí systémové tabulky dbo.sys_role_right jsou rolím pUidána práva pro práci 

s jednotlivými prvky systému. Nastavením práv k rolím m]že být uživatel]m systému 

omezen pUístup k jednotlivým tabulkám, filtr]m, report]m nebo tlačítk]m v rámci 

informačního systému. Všechny tyto omezení jsou Uešeny využitím cizího klíče do 

tabulek, ve kterých jsou tyto prvky systému definovány. Vazba využitím cizího klíče je 

provedena na tabulky dbo.sys_list (tabulka), dbo.sys_list_filter (filtry tabulek), 

dbo.sys_report (reporty), dbo.sys_button (tlačítka). Cizím klíčem je napojena i tabulka 

dbo.sys_role, čímž zaUídíme nastavení práv pro jednotlivé role. 

Nastavení role pro daného uživatele je Uešeno využitím propojovací systémové tabulky 

dbo.sys_user_role. Cizím klíčem je provedeno navázání na tabulku dbo.sys_role a 

dbo.sys_user, čímž je lehce zajištEno pUiUazení role uživateli systému. 

 

Obrázek č. 14: Nastavení práv uživatelským rolím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.2.2 Evidence kontakt] 
Ze specifických požadavk] společnosti je patrné, že správná evidence kontakt] jejich 

obchodních partner] je pro ni velice d]ležitá a v minulosti s ní mEli velké problémy. 

Podle požadavk] by mEly být evidovány údaje hlavnE o firmách, které v obchodním 

vztahu stojí na stranE zákazníka, dodavatele nebo jiného obchodního partnera 
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jednajícího s firmou. Pro lepší komunikaci s daným obchodním partnerem je evidována 

u každé společnosti kontaktní osoba, na kterou se m]že podnik obrátit. Evidence 

kontakt] je v rámci systému provedena ve tUech tabulkách: Kontakty, Kontaktní údaje a 

Firmy. V následujících odstavcích bude podrobnE popsáno složení tabulek, smysl 

ukládaných dat a vazby mezi tabulkami. 

Tabulka Kontakty slouží k evidenci lokalit (sídlo nebo pobočka) firem a pro evidenci 

všech osob, které mají nEjaký obchodní vztah z popisovanou společností. Primárním 

klíčem tabulky je ID. Pole Typ umožOuje využitím číselníku výbEr typu kontaktu Osoba 

nebo Lokalita. V pUípadE výbEru lokality jsou uloženy údaje o firmE, v opačném pUípadE 

pak údaje pouze o osobE. Pole Soukromý nabývá hodnot 1 nebo 0. Pokud je hodnota 1, 

uvidí kontakt pouze uživatel, který ho do systému zadal. Pole Osoba - Titul pUed 

jménem, Jméno, PUíjmení, Titul za jménem a Funkce uchovávají osobní údaje o osobE. 

Pole Firma pak pomocí cizího klíče na tabulku Firmy uchovává informace o firmE 

vyskytující se v obchodním vztahu s popisovanou společností. U polí týkajících se 

Osoby i Firmy je zásadní vazba na tabulku Kontaktní údaje, pomocí které jsou 

propojeny kontaktní údaje s jednotlivými kontakty. 

Tabulka č. 5: Tabulka Kontakty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kontakty 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

typ_enum_item_id int Číselník Kontakty - Typ (Osoba, 
Lokalita) 

firma_id int Cizí klíč navazující tabulku Firma 

soukromy bit Checkbox, v pUípadE zaškrtnutí ho vidí 
pouze zadávající osoba 

osoba_titul_pred_jmenem_enum_
item_id int Číselník Kontakty - Titul pUed jménem 

osoba_jmeno varchar (50) Jméno kontaktní osoby 
osoba_prijmeni varchar (50) PUíjmení kontaktní osoby 
osoba_titul_za_jmenem_enum_ 
item_id int Číselník Kontakty - Titul za jménem 

osoba_funkce varchar (100) Funkce kontaktní osoby 
lokalita varchar (100) Lokalita - místo 
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V tabulce Firmy jsou uchovány základní údaje o firmách, které mají nEjaký obchodní 

vztah s popisovanou společností. Primárním klíčem tabulky je znovu ID. V poli Název 

je zapsán celý název společnosti. Pole IČO a DIČ uchovává IČO a DIČ evidovaného 

podniku.  

Tabulka č. 6: Tabulka Firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Firmy 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 
nazev varchar (255) Název firmy 
ico int IČO firmy 
dic varchar (50) DIČ firmy 
 

Tabulka Kontaktních údaj] eviduje všechny kontaktní údaje pro osoby a společnosti, 

které mají obchodní kontakt s popisovanou společností. Primárním klíčem je ID. 

Využitím cizího klíče v poli Kontakt identifikujeme kontakt, kterému bude daný 

kontaktní údaj pUipojen. Pole Typ využívá číselník, pomocí kterého si zvolíme, jaký typ 

kontaktního údaje bude danému kontaktu pUiUazen. Mezi kontaktní údaje, které budou 

uloženy, patUí adresa - ulice, PSČ a mEsto nebo webové stránky. Pro lepší komunikaci 

bude uchován telefonní kontakt a e-mail. 

Tabulka č. 7: Tabulka Kontaktní údaje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kontaktní údaje 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 
kontakt_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty 

typ_enum_item_id int Číselník Kontaktní údaje - Typ (Telefon, Mobil, 
Adresa,...) 

telefonmobil_cislo varchar (20) Telefon/Mobil číslo 
adresa_ulice varchar (100) Ulice 
adresa_psc int PSČ 
adresa_mesto varchar (100) MEsto 
email varchar (100) E-mail 
web varchar (100) Webová stránka 
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3.2.3 Správa zakázek 
Správná správa zakázek je pro zákazníka velice d]ležitá. Jak již bylo popsáno, zákazník 

požaduje lepší pUehlednost v úkolech, které jsou v rámci zakázek zpracovávány. To 

bude provedeno vazbou na  agendu Úkoly, která eviduje jednotlivé činnosti 

zpracovávané v daných zakázkách. Toto propojení zajistí zamEstnanc]m lepší 

pUehlednost činností, které mají být zpracovány v rámci dané zakázky. Dále má být 

zajištEna lepší a efektivnEjší doprava materiálu od dodavatele na zakázku. To bude 

zajištEno vazbou na tabulku Doprava na zakázku a na tabulku Dodavatelé zakázky. Pro 

lepší ohodnocení zakázky z hlediska vynaloženého času a požadované ceny za 

zpracování byla vytvoUena pomocná tabulka Náklady instalace. V dalších odstavcích 

bude popsáno složení tabulek a vazby mezi tabulkami týkajících se Správy zakázek. 

Mezi tyto tabulky patUí Zakázky a Náklady instalace.  

Následující odstavec se bude vEnovat podrobnEjšímu popisu tabulky Zakázky. Jako u 

všech pUedchozích tabulek je i zde primárním klíčem ID. V pUípadE, že je daný záznam 

součástí nEjaké nadUazené zakázky, je v poli NadUazená zakázka zaznamenán údaj o 

zakázce, pod kterou spadá. NadUazené zakázky budou mít v podseznamu vypsané sub 

zakázky, ze kterých se skládají. Další položkou je Stav, pomocí kterého jsme schopni 

mEnit stav podle toho, v jaké fázi se zakázka nachází. Potvrzení o pUijetí a evidenci 

zakázky je provedeno v poli Potvrzení zakázky, kde je zapsáno číslo zakázky z účetního 

softwaru Pohoda, čímž je potvrzeno, že je daná zakázka zanesena do účetnictví 

podniku. V polích Datum dodání a Týden dodání je zapsán termín, do kterého musí být 

zakázka zrealizována. Hodnota pole Číslo dodacího listu zajiš[uje pUiUazení dodacího 

listu k dané zakázce. V rámci dodacího listu jsou sepsány všechny informace a termíny 

spojené s její realizací. Pomocí pole Zákazník, kterým se odkazujeme do tabulky 

Kontakty, identifikujeme zákazníka, pro kterého je daná zakázka zpracovávána. Popis 

obsahuje detailnEjší informace o dané zakázce. Pole Nákup a MEna nákupu uchovávají 

částku a mEnu, která odpovídá součtu všech nakoupených jednotek od dodavatel], které 

budou využity pro realizaci zakázky. Pole Prodej a MEna prodeje pak uchovávají částku 

a mEnu, za kterou bude daný materiál v rámci zakázky prodán. Týden dodání 

dodavatele, uchovává hodnotu s dodavatelem, který má nejvyšší číslo v týdnu dodání. 

Díky tomu zjistíme, kdy nejpozdEji bude zajištEna dodávka materiálu pro realizaci 

zakázky. 
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Pro lepší evidenci a správu zakázek budou nad tabulkou Zakázky vytvoUeny filtry, které 

napomohou lepší pUehlednosti a urychlí tak zamEstnanc]m práci. Filtry budou 

vytvoUeny pro zakázky:  

 dle fáze realizace: Objednávky, Zakázky v realizaci, Realizované, UzavUené, 

Zrušené, 

 dle pUidElení dopravy: Zakázky v realizaci bez dopravy, 

 dle pUipraveného zboží k realizaci: Zakázky v realizaci bez pUipraveného zboží. 

Dále bude kv]li lepšímu pUehledu v rozpracovaných zakázkách provádEn jedenkrát 

týdnE e-mailový report, jehož součástí budou informace o aktuálních rozpracovaných 

zakázkách. Pro zamezení problému s dopravou na zakázku bude zasláno emailové 

upozornEní tehdy, když nebude zakázce pUidElena doprava 7 dní pUed termínem 

realizace.  

Tabulka č. 8: Tabulka Zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zakázky 
Název Typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 
nadrazena_zakazka int NadUazená zakázka pro popsanou zakázku 

stav_enum_item_id int Číselník Zakázky - Stav (Objednávka, Zakázka 
v realizaci, Realizovaná,...) 

potvrzeni_zakazky varchar (200) Číslo z účetního softwaru Pohoda - potvrzení 
evidence zakázky 

datum_dodani date Datum do kterého má být zakázka dodána 
tyden_dodani int Týden do kterého má být zakázka dodána 
cislo_dodaciho_listu varchar (50) Číslo dodacího listu zakázky 

zakaznik_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty- Evidence 
zákazníka, pro kterého je zakázka dodávána 

popis varchar (max) PodrobnEjší popis zakázky 
nakup money Částka 

mena_nakupu_enum_item_id int Číselník MEna, MEna nákupu materiálu (CZK, 
EUR) 

prodej money Částka 

mena_prodeje_enum_item_id int Číselník MEna, MEna prodeje materiálu (CZK, 
EUR) 

tyden_dodani_dodavatele int Týden nejpozdEjší dodávky od dodavatele 
poznamka varchar (max) Poznámka k zakázce 
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V následujícím odstavci bude detailnEji popsána tabulka Náklady realizace. Tato 

tabulka slouží k posouzení rozdílu mezi plánovanými a reálnými náklady zakázky. 

Náklady zakázky jsou myšleny časová náročnost, pracovní síla pro realizaci zakázky 

nebo pUedpokládaná cena. I v této tabulce je primárním klíčem ID. V poli Zakázka je za 

pomoci cizího klíče navazující tabulku Zakázky identifikována zakázka, pro kterou jsou 

náklady instalace zpracovávány. V polích týkajících se plánování realizace jsou uloženy 

hodnoty o pUedpokládaných nákladech pro zpracování zakázky. Další pole tabulky 

uchovávají údaje o skutečných nákladech, které byly pro realizaci zakázky využity. 

Tabulka č. 9: Tabulka Náklady instalace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady instalace 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 
zakazka_id int Cizí klíč navazující tabulku Zakázky 

realizace_planovany_pocet_osob int Plánovaný počet osob potUebných pro 
realizaci zakázky 

realizace_planovany_pocet_dni int Plánovaný počet dní potUebných pro realizaci 
zakázky 

realizace_planovany_pocet_hodin int Plánovaný počet hodin potUebných pro 
realizaci zakázky 

skutecny_pocet_osob int Skutečný počet osob potUebných pro realizaci 
zakázky 

skutecny_pocet_dni int Skutečný počet dní potUebných pro realizaci 
zakázky 

skutecny_pocet_hodin int Skutečný počet hodin potUebných pro 
realizaci zakázky 

predpokladana_cena money PUedpokládaná částka potUebná pro realizaci 
zakázky 

finalni_cena money Skutečná částka potUebná pro realizaci 
zakázky 

cena_dopravy money Cena za dopravu materiálu na zakázku 
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3.2.4 Evidence a správa činností 
V rámci evidence a správy činností by dle specifických požadavk] zákazníka mElo být 

zajištEno, aby zamEstnanec mEl dokonalý pUehled o všech svých úkolech a činnostech. 

Správa činností v rámci podniku bude zajištEna tabulkou Úkoly, ve které budou 

zaznamenány všechny podrobnosti o daném úkolu. Díky tEmto informacím bude mít 

uživatel pUehled o termínu splnEní, zadavateli, atd. Složení této tabulky bude podrobnEji 

popsáno v dalším odstavci. Součásti evidence a správy činností je taktéž tabulka Výkaz 

práce, jejímž úkolem je evidovat činnosti zpracovávané jednotlivými uživateli a tím mít 

lepší pUehled o práci na zakázkách. V dalších odstavcích budou popsány tabulky Úkoly 

a Výkaz práce, které jsou součástí evidence a správy činností v podniku. 

Hlavním smyslem tabulky Úkoly je evidence činností, které jsou zpracovávány v rámci 

společnosti. Primárním klíčem je ID. Pole Firma se využitím cizího klíče váže na 

tabulku Firmy a tím identifikuje podnik, pro který je daný úkol zpracováván. Kontakt se 

využitím cizího klíče odkazuje do tabulky Kontakty. V tabulce je pro snazší dohledání 

uchováno jméno kontaktní osoby, pro kterou je úkol zpracováván. Pomocí pole 

Zadavatel jsme schopni identifikovat zadavatele činnosti. Pole je vázáno na tabulku 

Uživatelé. Uživatel bude mít díky tomu lepší pUehled o fázi zpracování úkol], které 

zadal. Pole Zakázka je navázáno pomocí cizího klíče do tabulky Zakázky a pUiUazuje tak 

úkolu zakázku, v rámci které je zpracováván. Pole D]ležitý a Urgentní hodnotí jak 

d]ležité a urgentní je zpracování úkolu zamEstnancem. Pomocí položek číselníku 

mohou být nastaveny hodnoty Nízká nebo Vysoká. Dalším polem, které se využitím 

cizího klíče odkazuje do tabulky Uživatelé je pole Pracovník. Pracovník identifikuje 

zamEstnance, kterému byl daný úkol pUidElen a je odpovEdný za jeho zpracování. Pole 

Termín uchovává datum, do kterého má být úkol splnEn. Pole Hotovo nabývá hodnoty 0 

nebo 1 podle toho, zda je úkol splnEn nebo nikoliv. StejnE jako v tabulce Zakázky, i 

úkol m]že mít pUiUazen jeden nadUazený úkol, v rámci kterého je zpracováván. Toto 

bude Uešeno v rámci pole NadUazený úkol, které se bude odkazovat do vlastní tabulky a 

pUidElí tak danému úkolu činnost nadUazenou. Součástí tabulky jsou dále pole typu text, 

která slouží k detailnEjšímu popsání provádEné činnosti.  
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Pro lepší pUehlednost ve zpracovávaných úkolech budou v rámci systému vytvoUeny 

filtry. Ty mohou zamEstnanci využít, aby si zobrazili pouze úkoly, které chtEjí 

spravovat. Filtry budou vytvoUeny pro činnosti: 

 OtevUené: činnosti, které nebyly dosud uzavUeny, 

 VyUízené: činnosti, které byly uzavUeny,  

 Moje úkoly k vyUízení: činnosti týkající se pUihlášeného zamEstnance a zároveO 

nejsou uzavUené.  

Požadavkem zákazníka je, aby zpracování činností probíhalo bez vEtších zpoždEní a tím 

se zabránilo zdržením zakázek. K tomu, aby se zdržením pUedešlo, bude využito 

notifikací, které upozorní zamEstnance na zmEnu stavu, pUípadnE na vytvoUení nového 

úkolu. To zajistí, že informace se vždy k zamEstnanci dostane a zabraOuje jak 

zpoždEním, tak informačním šum]m, kv]li kterým se zamEstnanec o úkolech nemusí 

v]bec dozvEdEt. V systému budou nastaveny dva typy notifikací: 

 Pro nový úkol: notifikace je zaslána pracovníkovi, který je zapsaný do pole 

Pracovník a je tedy zodpovEdný za splnEní úkolu. 

 Pro zmEnu v úkolu: notifikaci je zaslána jak pracovníkovi, tak zadavateli úkolu, 

protože oba z nich mohou provést zmEnu v rámci úkolu. 

Dalším prostUedkem pro zajištEní vEtší kontroly nad plnEním úkol] jsou reporty. Ty 

budou zasílány v pUípadE, že nebudou úkoly splnEny v Uádném termínu. Součástí 

systému budou dva reporty: 

 Moje nesplnEné úkoly po termínu: je zaslán uživateli, který byl zodpovEdný za 

daný úkol a nesplnil ho ve stanoveném termínu. 

 Mnou zadané úkoly po termínu: je zaslán uživateli, který byl zadavatelem úkolu, 

ale ten nebyl splnEn ve stanoveném termínu. 
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Tabulka č. 10: Tabulka Úkoly (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úkoly 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

firma_id int Cizí klíč navazující tabulku Firmy, Firma 
pro kterou bude úkol zpracováván 

kontakt_id int 
Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, 
Kontakt na osobu/lokalitu, kde je úkol 
zpracováván 

zadavatel_id int Cizí klíč navazující tabulku Uživatelé, 
Jméno zadávajícího úkol 

zakazka_id int Cizí klíč navazující tabulku Zakázky, 
Zakázka, v rámci které je úkol zpracováván 

popis_ukolu varchar (max) Podrobný popis úkolu 

dulezity_enum_item_id int Číselník Úkolu - D]ležitost, Ohodnocení 
d]ležitosti úkolu (Nízká, Vysoká) 

urgentni_enum_item_id int Číselník Úkolu - D]ležitost, Ohodnocení 
urgentnosti úkolu (Nízká, Vysoká) 

pracovnik_id int 
Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, 
Identifikuje osobu zodpovEdnou za splnEní 
úkolu 

termin date Termín splnEní úkolu 
hotovo bit Hotovo Ano/Ne 
detail_ukolu varchar (max) Detaily úkolu 
nadrazeny_ukol int NadUazený úkol pro popisovaný úkol 
poznamka_k_reseni varchar (max) Poznámky v rámci Uešení 
 

Tabulka Výkazy práce slouží k evidenci činností zpracovávaných jednotlivými 

uživateli. Využitím této tabulky zjistíme, kolik hodin práce bylo odpracováno na 

jednotlivých zakázkách. Informace z tabulky mohou být využity pUi výplatE mezd 

zamEstnanc]m. M]žeme z ní zjistit údaje o tom, kolik daný zamEstnanec odpracoval 

hodin a na jakých zakázkách pracoval. Primárním klíčem je znovu ID. V polích Datum, 

od a do ukládáme data o dni a počtu hodin, ve kterých byla činnost zamEstnancem 

provádEna. Pole Uživatel je navázáno cizím klíčem na tabulku Uživatelé a identifikuje 

zamEstnance, který zadal údaje o zpracování činnosti. Pole Činnost určuje využitím 

číselníku, o jakou činnost se jedná (Práce pro zákazníka, PUerušení, Režie). V pUípadE, 

že se jedná o činnost spojenou se zakázkou, je do pole Zakázka využitím cizího klíče 
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dosazena hodnota z tabulky Zakázky. Zbylá pole slouží pro detailní popis zpracovávané 

činnosti. 

I v pUípadE této tabulky budou pro lepší pUehlednost vytvoUeny filtry. V tomto pUípadE 

budou vytvoUeny filtry: 

 Moje: pro všechny činnosti, které se týkají pUihlášeného zamEstnance, 

 Moje dnešní: pro všechny dnešní činnosti, které se týkají pUihlášeného 

zamEstnance, 

 Moje poslední: pro činnost, která byla pUidána pUihlášeným uživatelem jako 

poslední. 

Tabulka č. 11: Tabulka Výkazy práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkazy práce 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 
datum date Datum provedení práce 
od time (7) Čas od 
do time (7) Čas do 

uzivatel_id int Cizí klíč navazující tabulku Uživatelé, 
Identifikuje uživatele, který práci realizoval 

cinnost_enum_item_id int 
Číselník Výkazy práce - Činnost, Typ 
činnosti (Práce pro zákazníka, PUerušení, 
Režie) 

zakazka_id int 
Cizí klíč navazující tabulku Zakázky, 
Identifikuje zakázku v rámci které byla 
činnost zpracována 

popis cinnosti varchar (max) Popis činnosti 
poznamka varchar (max) Poznámka 
 

3.2.5 Správa dopravy a dodavatel 
Dle požadavku zákazníka byly navrženy tabulky, které zajistí objednávku materiálu a 

následné dodání na místo realizace zakázky. Objednávka dopravce, který zajistí 

dopravu materiálu od dodavatele na místo zpracování, bude provedena využitím tabulky 

Doprava. Pomocí tabulky Doprava na zakázku identifikujeme pro dopravce místo a 

termín vyzvednutí a místo a termín dodání materiálu. Tabulka Dodavatelé zakázky 

slouží pro objednávku materiálu pro realizaci u dodavatel] popisovaného podniku. 
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V následujících odstavcích budou popsány tabulky Doprava, Doprava na zakázku a 

Dodavatelé zakázky, pomocí kterých je realizováno Uízení dodavatel] a dopravy na 

zakázku. 

První z tabulek, které Ueší problematiku dopravy na zakázku, je tabulka Doprava. 

Primárním klíčem tabulky je ID. Pole Dopravce má za využití cizího klíče a vazby na 

tabulku Kontakty identifikovat firmu nebo osobu, která zajistí dopravu materiálu na 

požadované místo. V poli Termín objednání je uloženo datum, kdy byla doprava 

sjednána. V poli Cena je uložena suma všech cen jednotlivých doprav na zakázku, které 

byly daným dopravcem v rámci jedné objednávky dopravy provedeny. 

Tabulka č. 12: Tabulka Doprava (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doprava 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

dopravce_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, Identifikace 
dopravce 

termin_objednani date Datum objednání 
cena money Cena dopravy dodávek na zakázku 
poznamka varchar (max) Poznámka k dopravE 
 

Tabulka Doprava na zakázku zajiš[uje správu dodávek materiálu na zpracovávané 

zakázky. I v této tabulce je primárním klíčem ID. Pole Doprava je navázáno pomocí 

cizího klíče do tabulky Doprava, čímž je identifikován dopravce, jehož úkolem bude 

zajistit dopravu od dodavatele na místo realizace zakázky. V poli Zakázka je využitím 

vazby cizího klíče na tabulku Zakázky definována zakázka, které se doprava materiálu 

týká. Termín vyzvednutí a Místo vyzvednutí definuje dopravci datum a místo, kde má 

dojít k pUedání materiálu od dodavatele. Pole Místo vyzvednutí využívá vazby cizího 

klíče do tabulky Kontakty, odkud získáme informace o adrese pUedání materiálu. 

Termín dodání a Místo dodání identifikuje termín a místo kam má být materiál doručen. 

Provedení vazby na tabulku Kontakty je stejné jako u pole Místo vyzvednutí. Pole Cena 

uchovává částku, jakou si bude dopravce účtovat za dopravu materiálu. 
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Tabulka č. 13: Tabulka Doprava na zakázku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doprava na zakázku 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

doprava_id int Cizí klíč navazující tabulku Doprava, Identifikace 
dopravce 

zakazka_id int Cizí klíč navazující tabulku Zakázky, Identifikace 
zakázky na kterou je dodáván materiál 

termin_vyzvednuti date Datum vyzvednutí od dodavatele 

misto_vyzvednuti_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, Identifikuje 
místo vyzvednutí materiálu 

termin_dodani date Datum dodání materiálu na zakázku 

misto_dodani_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, Identifikuje 
místo dodání materiálu 

cena money Cena za dodávku materiálu 
poznamka varchar (max) Poznámka k dopravE a zakázku 
 

Tabulka Dodavatelé zakázky umožOuje popisovanému podniku lépe evidovat a Uídit 

objednávky. Využitím této tabulky se vytváUí objednávka a je dále sledována její fáze 

zpracování. Tabulka má jako všechny pUedchozí primární klíč ID. Pole Zakázka 

využitím cizího klíče a vazby do tabulky Zakázky identifikuje zakázku, které bude 

dodávka součástí. Pole Číslo dodávky dodavatele nám pom]že zajistit potvrzení 

dodávky a jistotu, že je objednávka u dodavatele zpracovávána. Do tohoto pole je 

zapsáno číslo zakázky dodavatele a tím je zpracování objednávky potvrzeno. Pole 

Dodavatel a Kontaktní osoba dodavatele využívá cizího klíče a vazby do tabulky 

Kontakty. Do tEchto polí jsou uloženy hodnoty, které pomáhají identifikovat dodavatele 

a kontaktní osobu, na kterou je možné se v pUípadE nutnosti obrátit. Pole Týden dodání 

slouží k ohodnocení, kdy bude objednávka doručena. M]žeme tak zjistit, v jakém 

nejpozdEjším termínu bude doručen všechen materiál pro realizaci zakázky a určit tak 

termín zahájení realizace. Pole Název zboží, Kód a Množství popisuje název a množství 

zboží, které bude součástí dodávky. Pole Cena nákupu a MEna nákupu se týká stanovení 

ceny materiálu na zakázku. V poli Faktura dodavatele je uloženo číslo faktury pro lepší 

dohledatelnost faktury za objednávku materiálu. Pole Stav je pro zákazníka velice 

d]ležité, protože uchovává hodnotu (K objednání, Objednáno, PUipraveno, Dodáno) dle 

fáze, ve které se zpracování objednávky nachází. 
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Pro tabulku Dodavatelé zakázky je definováno nEkolik filtr] pro vEtší pUehlednost o fázi 

zpracování jednotlivých zakázek. Jsou to následující filtry: 

 Objednáno: zboží, které bylo objednáno a zakázka je zpracovávána 

dodavatelem, 

 PUipraveno: zboží, které je dodavatelem pUipraveno k pUepravE na místo 

realizace zakázky, 

 Dodáno: zboží, které je dodáno na místo realizace zakázky. 

Tabulka č. 14: Tabulka Dodavatelé zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatelé zakázky 
Název Datový typ Poznámka 

id int ID, PK - primary key 

zakazka_id int Cizí klíč navazující tabulku Zakázky, 
Identifikace zakázky 

cislo_zakazky_dodavatele varchar (200) Číslo zákázky dodavatele, potvrzení 
objednávky 

dodavatel _id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, 
Identifikuje dodavatelé zakázky 

kontaktni_osoba_dodavatele_id int Cizí klíč navazující tabulku Kontakty, 
Identifikuje kontaktní osobu dodavatele 

tyden_dodani int Týden dodání 
nazev_zbozi varchar (200) Název dodávaného zboží 
kod varchar (100) Kód dodávaného zboží 
mnozstvi int Množství dodávaného zboží 
cena_nakupu money Cena za nakoupené zboží 
faktura_dodavatele varchar (200) Faktura od dodavatele 

mena_enum_item_id int Číselník MEna, MEna za objednávku 
materiálu 

stav_enum_item_id int 
Číselník Dodavatelé zakázky - Stav, 
Stav plnEní objednávky (K objednání, 
Objednáno, PUipraveno, Dodáno) 

poznamka varchar (max) Poznámka k dodavatel]m zakázky 
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3.2.6 Systémové tabulky využité v návrhu Uešení 
Součástí této kapitoly bude bližší popsání systémových tabulek, jejichž prvky jsou 

pUímo využity v rámci návrhu Uešení nového informačního systému. Jedná se o tabulky, 

pomocí kterých jsou realizovány filtry, reporty nebo číselníky, o kterých jsem se 

v návrhu Uešení systému nEkolikrát zmiOoval. 

Číselníky 

Problematika číselník] je v rámci nového informačního systému tvoUena tabulkami 

dbo.sys_enum a dbo.sys_enum_item. Zp]sob fungování tEchto tabulek bude popsán 

v následujících odstavcích. 

Tabulka dbo.sys_enum uchovává informace o názvu číselníku a o zp]sobu tUídEní 

hodnot v seznamu. 

D]ležitEjší tabulkou je dbo.sys_enum_item. V této tabulce jsou uchovávány názvy a 

hodnoty jednotlivých položek číselníku. TEmto položkám lze pUiUadit ikona nebo 

hodnota poUadí v rozbalovacím oknE. PrávE na tuto tabulku jsou pomocí cizích klíč] 

navázány pole z jednotlivých tabulek v návrhu Uešení, které vybírají hodnotu 

z číselník]. Pomocí ID je pak provedeno pUiUazení položky číselníku k tabulkám návrhu 

Uešení. PUiUazení položek k číselník]m, do kterých patUí je provedeno pomocí cizího 

klíče do systémové tabulky dbo.sys_enum. Tešení propojení číselníku a jedné z tabulek 

databáze je zobrazeno v obrázku (Obrázek č. 17). 

 

Obrázek č. 15: Tešení číselník] (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



76 
 

Filtry 

Filtry, které využívají tabulky návrhu Uešení, jsou uloženy v systémové tabulce 

dbo.sys_list_filter. V tabulce jsou uloženy záznamy o názvu filtru, nebo zda má být 

daný filtr využíván pro seznam i podseznam. Uchována je také podmínka SQL, pomocí 

které je definováno, co má být z daného seznamu vyfiltrováno. Součástí tabulky je 

samozUejmE pole, které odkazuje pomocí cizího klíče na tabulku, které je daný filtr 

součástí. Tato vazba je vytvoUena na tabulku dbo.sys_list, která uchovává hodnoty všech 

tabulek použitých v systému. Do tabulky dbo.sys_list je uložena informace o tabulce již 

pUi vložení tabulky do databáze. Díky této vazbE je z dané tabulky vyfiltrován potUebný 

obsah.  

 

Obrázek č. 16: Tešení filtr] (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Reporty 

Reporty pro svoje fungování využívají systémových tabulek dbo.sys_time_trigger a 

dbo.sys_action. V tEchto dvou tabulkách jsou uloženy informace o čase, kdy report 

probEhne a co bude v rámci nEj zpracováno. 

Tabulka dbo.sys_time_trigger mimo jiné uchovává údaje o názvu časové události a o 

dobE zpracování reportu. M]že být určen konkrétní časový údaj (hodina, den v týdnu, 

den v mEsíci,…) nebo nastaven časový interval (jednou týdnE, jednou mEsíčnE,…) ve 

kterých bude report realizován. 

V tabulce dbo.sys_action jsou uchována data o tom, co má být v rámci reportu 

provedeno. V poli Akce jsou uchovány informace o typu reportu (zaslání emailu, 
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spuštEní programu,…). Součástí pole Akce jsou dle typu reportu informace o tom, kdo 

bude pUíjemcem emailu, pUípadnE co bude jeho obsahem nebo jaký program bude 

v rámci reportu spuštEn. 

 

Obrázek č. 17: Tešení report] (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3 Implementace a zavedení IS 
V následující části práce bude popsána implementace nového informačního systému do 

firmy dle návrhu Uešení vytvoUeném v pUedchozí kapitole. Nejprve bude popsán zp]sob 

implementace samotných tabulek. Dále bude Uešen zp]sob zavedení nového 

informačního systému do užívání k zákazníkovi. Celý proces implementace a zavedení 

bude zhodnocen pomocí časového harmonogramu a ohodnocení rizik spojených 

s procesem zmEny informačního systému. Na závEr bude ekonomicky ohodnoceno 

zavedení nového informačního systému do podniku. 

3.3.1 Informační systém Fusio 
Fusio je databázový software, který byl vytvoUen jako škálovatelná platforma pro 

implementaci firemních agend, nejen standartních, jako napUíklad CRM, ale i 

individuálních dle charakteru činnosti zákazníka. PUedností nasazení software Fusio je 

možnost sloučení r]znorodých agend, firemních evidencí a Uízení firemních proces] do 

jednoho prostUedí. Nasazení systému Fusio zajiš[uje hladký chod proces] ve firmE, 

potUebnou informovanost pro zamEstnance nebo kontrolní mechanismus podniku. 

Využitím systému Fusio m]žeme vytvoUit podporu pro evidenci a správu pracovních 

pokyn] a postup], vozidel a jejich servisních prohlídek, CRM, dovolených a pracovních 

výkaz], úkol] a činností zpracovávaných v organizaci nebo počítač] a dalšího vybavení 
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podniku. Součástí tohoto systému je mimo jiné reporting, který zasíláním e-mail] zajistí 

doručení informací o aktualitách a notifikacích systému Fusio. Výhodou je možnost 

navrhnou agendy, workflow a reporting pUesnE podle potUeb podniku. (20) 

Software Fusio využívá pro svoji práci architekturu Klient – Server, kdy na počítačích 

bEží Klient a pomocí WCF (Windows Communication Foundation) je zajištEna 

komunikace se serverem, na kterém je uložena samotná databáze a další data. Aplikační 

architektura je blíže zobrazena v následujícím obrázku (Obrázek č. 20). 

 

Obrázek č. 18: Aplikační architektura SW Fusio (Zdroj: Materiály firmy ANTS, 2018) 
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3.3.2 Implementace agend IS 
Implementace softwaru Fusio u zákazníka se skládá z dodávky jádra systému, 

zajiš[ující interpretační vrstvu a komunikaci s databází a dále z integrace nEkolika typ] 

vzájemnE provázaných agend, a[ už se jedná o obecné agendy typu CRM, oborová 

Uešení (napUíklad pro cestovní kanceláUe, realitní společnosti apod.) nebo individuální 

agendy vytvoUené na základE požadavku zákazníka a analýzy potUeb jeho provozu. 

Jednotlivé agendy jsou založeny na modelu seznam – záznam, kdy jádro systému Fusio 

zajiš[uje provádEní standartních operací, jako je zobrazení seznamu, pUidání editace, 

kopírování mazání nebo uzamykání záznam], tisk seznamu a záznam], filtrování 

seznam], vyhledávání, pUidávání poznámek a pUíloh k záznam]m, vedení historie apod. 

Pro jednotlivé prvky je možno definovat události a akce, které se na jejich základE mají 

vykonat (napUíklad, že pUi zadání úkolu kolegovi mu má být odeslán email). 

PUístup k jednotlivým agendám, jejich prvk]m a konkrétním operacím je Uízen pomocí 

propracovaného systému pUístupových práv, který umožOuje definovat konkrétní 

oprávnEní ke každému elementu pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny. 

Implementace jednotlivých agend probíhá v samotném prostUedí Fusio. Dle návrhu 

Uešení, které bylo realizováno v pUedchozí části, jsou postupnE vytvoUeny všechny 

tabulky. Ty jsou realizovány v generátoru agend, kde jsou postupnE definovány název 

vytváUené agendy, hlavní role pracující s danou agendou a definována položka menu do 

kterého bude daná agenda pUiUazena. Dále jsou vytvoUeny sloupce tabulky a zvoleny 

jejich datové typy, pUípadnE odkazy pomocí cizích klíč] do jiných tabulek nebo 

číselník] (Obrázek č. 21).  

Poté, co je vytvoUena agenda m]že dojít k doplnEní filtr] popsaných v návrhu Uešení. 

NáslednE jsou realizovány časové notifikace a reporty, které jsou pUiUazeny 

k jednotlivým akcím nebo událostem pUi kterých má dojít k jejich spuštEní. Po nastavení 

všech tEchto prvk] pro kvalitní reporting jsou vytvoUeny uživatelské role, kterým jsou 

dle pUedem specifikovaných požadavk] nastavena práva pro práci s jednotlivými částmi 

informačního systému. Na závEr jsou tyto role pUidEleny uživatel]m dle toho, ke kterým 

prvk]m informačního systému má mít daný uživatel pUístup. 
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Obrázek č. 19: Implementace agendy Zakázky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.3 VýbEr, návrh a implementace IS formou projektu 
Proces výbEru, návrhu a implementace nového informačního systému m]žeme chápat 

jako projekt zmEny v podniku. Zde popisovaný projekt se tedy týká zavedení nového 

informačního systému do analyzované společnosti. V následující tabulce (Tabulka č. 

14) jsou popsány činnosti, které budou v rámci zmEny provádEny. Je stanoveno časové 

ohodnocení jednotlivých činnosti a zvolena nejpravdEpodobnEjší doba trvání. PoUadí a 

posloupnost, ve které budou činnosti zpracovány, je provedena pomocí Ganttových 

diagram] v prostUedí Microsoft Project. Součástí každého projektu jsou i rizika, které 

mohou negativnE ovlivnit jeho výsledek. Proto je provedena analýza a ohodnocení rizik 

spojených s projektem za využití metody RIPRAN. Na rizika, která jsou vyhodnocena 

jako výraznE nebezpečná, vytvoUíme opatUení pro jejich snížení. 

3.3.3.1 Časový harmonogram 
V tabulce (Tabulka č. 14) jsou sepsány činnosti, které jsou spojeny s projektem návrhu 

a implementace informačního systému. Tyto činnosti jsou časovE ohodnoceny 

pesimistickou, optimistickou a nejpravdEpodobnEjší dobou trvání. Z tEchto odhad] je 

následnE vypočtena stUední doba, která je využita v grafickém zpracování Ganttových 

diagram]. Projekt návrhu a implementace bude pravdEpodobnE trvat 43 dní.  
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Tabulka č. 15: Časový harmonogram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

    Doba trvání (dny)   
Č. Popis činnosti a M b StUední doba 
A Analýza současného stavu 1 3 5 3 

B Stanovení informační 
strategie 2 3 4 3 

C Sestavení plánu projektu 0,5 1 2 1,08 
D Porada vedení 0,5 1 2 1,08 

E VýbEr dodavatele 
informačního systému 0,5 1 2 1,08 

F Návrh Uešení 0,25 0,5 1 0,54 
G Konzultace 0,5 1 2 1,08 
H Podpis smlouvy 0,5 1 2 1,08 
I Implementace 2 5 8 5 

J Instalace HW potUebného pro 
nasazení systému 0,25 0,5 1 0,54 

K Nasazení nového 
informačního systému 0,5 1 2 1,08 

L Školení zamEstnanc] 0,25 0,5 1 0,54 
M Zkušební provoz 5 10 15 10 
N Oprava chyb 2 3 4 3 
O Ostrý provoz 5 10 15 10 

P Ukončení a vyhodnocení 
projektu 0,5 1 2 1,08 

 

3.3.3.2 Gantt]v diagram 
Gantt]v diagram pomáhá graficky zobrazit harmonogram jednotlivých činností, které 

byly popsány v pUedchozí tabulce a jsou součástí projektu návrhu a realizace nového 

informačního systému. Toto zpracování pomocí diagramu je součástí pUílohy (PUíloha 

IV). 

3.3.3.3 Analýza rizik 
Realizace každého projektu s sebou pUináší svá rizika. I v pUípadE projektu návrhu a 

implementace nového informačního systému tomu tak je. Z tohoto d]vodu je provedena 

analýza rizik. Budou definována nejzávažnEjší rizika, která na popisovaný projekt 

p]sobí. Dle zvolených kritérií je u rizik ohodnocena pravdEpodobnost vzniku a hodnota 

dopadu, který by v pUípadE p]sobení rizika nastal. Z toho d]vodu jsou na ta 

nejvýznamnEjší rizika implementovány opatUení pro snížení jejich hodnoty. 
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V následujících tabulkách jsou nastavena kritéria, pomocí kterých bude analýza rizik 

zpracována. 

Tabulka č. 16: Kritéria pravdEpodobnosti vzniku rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slovní popis PravdEpodobnost vzniku 
VP - Vysoká pravdEpodobnost více jak 66% 
SP - StUední pravdEpodobnost 33 - 66% 
NP - Nízká pravdEpodobnost pod 33% 

 

Tabulka č. 17: Kritéria hodnoty dopadu rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slovní popis Hodnota dopadu 
VD - Velký nepUíznivý dopad na projekt 3 
SD - StUední nepUíznivý dopad na projekt 2 
MD - Malý nepUíznivý dopad na projekt 1 

 

Tabulka č. 18: Kritéria hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Velký nepUíznivý 

dopad 
StUední nepUíznivý 

dopad 
Malý nepUíznivý 

dopad 
Vysoká 

pravdEpodobnost 
Vysoká hodnota 

rizika Vysoká hodnota rizika StUední hodnota 
rizika 

StUední 
pravdEpodobnost 

Vysoká hodnota 
rizika StUední hodnota rizika Malá hodnota rizika 

Nízká 
pravdEpodobnost StUední hodnota rizika Malá hodnota rizika Malá hodnota rizika 
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V následující tabulce jsou uvedeny hrozby a jejich scénáUe, které na projekt p]sobí. U 

každého z nich je využitím dUíve definovaných kritérií ohodnocena pravdEpodobnost 

vzniku, dopad rizika na projekt a celková hodnota rizika. 

Tabulka č. 19: Analýza rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

č. Hrozba ScénáU PravdEpodobnost Dopad Hodnota 
rizika 

1 Špatná počáteční 
analýza 

ZamEUení IS na špatné 
procesy, nedodržení cíle  

StUední 
pravdEpodobnost 

Velký 
nepUíznivý 

dopad 

Vysoká 
hodnota 
rizika 

2 Nedostatečný čas 
pro implementaci Prodloužení realizace Vysoká 

pravdEpodobnost 

Malý 
nepUíznivý 

dopad 

StUední 
hodnota 
rizika 

3 ŠpatnE sestavený 
realizační plán 

Nepokrytí proces], 
nevyužité možnosti IS 

StUední 
pravdEpodobnost 

Velký 
nepUíznivý 

dopad 

Vysoká 
hodnota 
rizika 

4 Špatné 
zabezpečení IS Únik, pUíp. ztráta dat StUední 

pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

StUední 
hodnota 
rizika 

5 
ŠpatnE vytvoUený 

časový plán 
projektu 

Prodloužení realizace StUední 
pravdEpodobnost 

Malý 
nepUíznivý 

dopad 

Malá 
hodnota 
rizika 

6 
Nedostatečné 

školení 
zamEstnanc] 

Neschopnost využít 
pUedností IS, nová 

školení 

Nízká 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá 
hodnota 
rizika 

7 
ZamEstnanci 
odmítají s IS 

pracovat 
Nevyužívání IS Nízká 

pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá 
hodnota 
rizika 

8 

PUekročení 
rozpočtu 

vyhrazeného pro 
realizaci 

Navýšení náklad] na 
zmEnu 

StUední 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

StUední 
hodnota 
rizika 

9 Chyby v IS 
Špatné fungování IS, 

Systém nedokáže 
podniku pomáhat 

StUední 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

StUední 
hodnota 
rizika 

10 
Pr]tahy s 
uzavUením 
smlouvy 

Prodloužení realizace Nízká 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá 
hodnota 
rizika 

 

Pomocí analýzy rizik jsme dokázali stanovit hodnotu vybraných rizik, která byla 

identifikována v rámci projektu výbEru, návrhu a implementace nového informačního 

systém. Z výsledk] pUedchozí tabulky evidujeme dvE vysoké hodnoty rizik spojené 

s tímto projektem. Jsou to špatná počáteční analýza a špatnE sestavený realizační plán. 

Hodnota dalších čtyU rizik byla označena jako stUední hodnota rizika. TEmito dvEma 
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skupinami rizik se musíme dále zabývat a stanovit opatUení pro snížení jejich hodnoty. 

Rizika ze skupiny ohodnocené malou hodnotou rizika společnost akceptuje. D]ležité je, 

že o nich ví a je na nE pUipravena. 

Součástí následující tabulky bude návrh opatUení, jehož úkolem je snížit hodnotu 

dopadu u rizik, které byly ohodnoceny stUedním a vysokým dopadem. Pro společnost je 

d]ležité, aby mEla tyto kritická rizika ošetUena a nedocházelo tak ke zbytečným ztrátám 

zp]sobených zanedbáním ochrany proti rizik]m.  

Tabulka č. 20: OpatUení na rizika projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

č. OpatUení PravdEpodobnost Dopad  Hodnota rizika 

1 Využití služeb externí 
specializované firmy 

Nízká 
pravdEpodobnost 

Velký 
nepUíznivý 

dopad 

StUední hodnota 
rizika 

2 
OšetUení této skutečnosti ve 

smlouvE, využití dat Ganttových 
diagram], pUíp. sí[ové analýzy 

StUední 
pravdEpodobnost 

Nízký 
nepUíznivý 

dopad 

Malá hodnota 
rizika 

3 Využití služeb externí 
specializované firmy 

Nízká 
pravdEpodobnost 

Velký 
nepUíznivý 

dopad 

StUední hodnota 
rizika 

4 
Využití služeb pracovníka 

specializovaného na zajištEní 
bezpečnosti dat 

Nízká 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá hodnota 
rizika 

8 Rezervy pro financování ze strany 
zákazníka, ošetUení ve smlouvE 

Nízká 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá hodnota 
rizika 

9 

Dostatečný prostor pro opravu ve 
zkušební dobE, ošetUení ve smlouvE, 

využití servisních služeb od 
dodavatele 

Nízká 
pravdEpodobnost 

StUední 
nepUíznivý 

dopad 

Malá hodnota 
rizika 
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V pavučinovém grafu, který znázorOuje mapu rizik, jsou zaneseny hodnoty rizik pUed 

návrhem opatUení a následnE po implementaci opatUení na rizika s vysokou a stUední 

hodnotou (Graf č. 1). 

 

Graf č. 1: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak je patrné z hodnot pUedchozí tabulky a mapy rizik, opatUeními se podaUilo snížit 

hodnotu kritických rizik. Prvním rizikem, které jsme pUed opatUením identifikovali 

rizikem s vysokou hodnotou, byla špatnE provedená počáteční analýza. Pro toto riziko 

bylo navrženo opatUení využití služeb externí firmy, která zajistí kvalitní provedení této 

analýzy, čímž budou vytvoUeny dobré podklady pro návrh nového systému. Tím se 

pravdEpodobnost vzniku snížila a ohodnocení rizika kleslo na stUední hodnotu. Tento 

výsledek m]žeme brát jako dostačující, avšak na toto riziko je potUebné se obzvláš[ 

zamEUit, protože jeho dopad je stále hodnocen jako velký a pro společnost by to 

znamenalo velký problém. Druhou vysokou hodnotu rizika mEl špatnE sestavený 

realizační plán. Toto riziko významnE souvisí s počáteční analýzou společnosti, a proto 

na nEj bylo implementováno stejné opatUení jako na riziko pUedchozí. Výsledkem je 

stejnE jako u pUedešlého rizika snížení na stUední hodnotu. I u tohoto rizika je potUebné 
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mít na pamEti jeho významný dopad na zpracovávaný projekt. Všechna ostatní rizika, 

která byl pomocí opatUení snížena na nízkou hodnotu rizika, a tak jsou pro společnost již 

akceptovatelné. 

3.3.4 Ekonomické zhodnocení 
V rámci této části bude provedeno závErečné ekonomické zhodnocení projektu 

spojeného s návrhem a implementací nového informačního systému do popisovaného 

podniku. Do ekonomického zhodnocení budou zahrnuty veškeré náklady, které 

s popisovaným projektem souvisí. Prvním významnEjším nákladem bude investice do 

nového severu, na kterém aplikace s informačním systémem pobEží. Protože návrh a 

implementaci Uešení pro popisovanou společnost realizuje specializovaná firma, budou 

další náklady souviset s úhradou činností, které firma v rámci realizace podnikne. Mezi 

tyto činnosti patUí náklady na nový software Fusio, náklady implementace, školení, 

servisní služby a další činnosti spojené se zavedením nového informačního systému. 

Mezi náklady je nutné zavést taktéž investice spojené s implementací opatUení na rizika 

spojená s projektem zmEny. Všechny náklady plynoucí pro firmu za návrh a 

implementaci nového IS jsou popsány v následující tabulce (Tabulka č. 21). 

Tabulka č. 21: Náklady spojené s novým IS (Zdroj: Vlastní zpracování dle materiál] ANTS, 2018) 

Popis nákladu Finanční ohodnocení (v 
Kč) 

Implementace HW 25 700,- 
Server - 01GU595 System x Windows Svr 2016 Essentials ROK – 

MultiLang 21 200,- 

Práce na instalaci 4 500,- 
Software Fusio 245 330,- 

Fusio licence 191 880,- 
Instalace a školení 4 500,- 

Implementace 35 600,- 
Analýza 13 350,- 

Náklady spojené s riziky 25 000,- 
OpatUení na rizika 25 000,- 
Náklady celkem 296 030,- 
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3.3.5 Očekávané pUínosy práce 
V závErečné části práce dojde k zhodnocení pUínos] implementace nového 

informačního systému. Ohodnocení nEkterých pUínos] je pomErnE obtížné. Proto budou 

nEkteré pUínosy ohodnoceny číselnými hodnotami a jiné popsány slovnE.  

Jak vyplynulo z počátečních analýz, podnik nedokázal pUed zavedením informačního 

systému efektivnE spravovat hlavní firemní procesy. Očekávané pUínosy by tedy mEly 

být zaznamenány v oblastech: 

 Evidence a správy kontakt], 

 Správy zakázek, 

 Evidence a správy zpracovávaných činností, 

 Správy dopravy a dodavatel]. 

Evidence a správa kontakt] zajistí, aby již od prvního kontaktu s obchodním partnerem 

bylo zajištEno uchování všech potUebných kontaktních údaj]. Oproti dUívEjšímu 

zpracování v Microsoft Outlook bude zajištEno propojení se všemi oblastmi 

informačního systému, díky čemuž bude možnost pUidElit daný kontakt konkrétní 

zakázce, dopravci nebo dodavateli. Díky provázanosti celého systému zajistíme menší 

chybovost a celkové urychlení zpracování firemních proces]. 

Správa zakázek umožní firmE evidovat zakázku již od prvního zájmu ze strany 

zákazníka. Podnik bude mít dokonalý pUehled o fázi zpracování zakázky a činnostech, 

které jsou v rámci ní realizovány s možností definovat odpovEdnou osobu atd. Využitím 

vazeb na další tabulky pak m]žeme lehce zajistit dodavatele zakázky a dopravce, který 

provede dopravu materiálu. 

Evidence a správa zpracovávaných činnosti je oblast, která nebyla v období pUed novým 

informačním systémem nijak spravována. PUedávání informací o činnostech probíhalo 

jen formou domluvy po telefonu, popUípadE emailem. AktuálnE je vše Uešeno zadáváním 

úkol] do systému. Po pUidání úkolu pUijde odpovEdnému pracovníkovi ihned 

upozornEní o nové činnosti. Činnosti jsou pUidEleny taktéž k daným zakázkám, takže má 

firma pUehled o rozpracování jednotlivých úkol] realizovaných v rámci zakázky. Díky 

časovým notifikacím a upozornEním je zvýšen dohled nad včasným zpracováním 

realizovaných činností. 
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Správa dopravy a dodavatel Ueší objednávku materiálu a jeho dodání na místo realizace 

zakázky. Výhodou nového zpracování je možnost realizovat objednávka skrz nový 

informační systém. StejnE jako u zakázek má zákazník pUehled o fázi zpracování 

objednávky. Taktéž správa dopravy materiálu na zakázku je zajištEna pUes nový systém. 

DUíve vše probíhalo využíváním nepUehledné komunikace pUes email pUípadnE telefon. 

Firma nedokázala zajistit včasné dodání materiálu a nemEla pUehled o času dodávky. 

Jak m]žeme z pUedchozích odstavc] vyčíst, hlavní výhodou nového informačního 

systém je jeho ucelený pohled na firemní data nebo schopnost zpracovávat data bez 

jakýchkoliv zpoždEní. Velkým pUínosem pro firmu je taktéž zajištEní bezpečnosti dat a 

zvýšení jejich pUehlednosti v rámci systému. Všechny tyto popsané pUínosy spojené se 

zavedením nového informačního systému by podniku mEly pUinést schopnost úspory 

času a financí. 

Dle analýz provedených z dat informačního systému se povedlo zjistit, že jeho 

zavedením došlo pr]mErnE ke snížení doby realizace zakázek, a to o 2 dny. V nEkterých 

pUípadech byl rozdíl pUed a po zavedení u stejnE velkých zakázek dokonce 7 dní. Toto 

bylo zp]sobeno využitím správy zakázek, činností a dodavatel] v rámci nového 

informačního systému, kde jsou informace zpracovány v reálném čase a jsou ihned 

pUedány odpovEdným pracovník]m. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky zpracování 

činností a tvorbE objednávek materiálu bez zbytečných prostoj] a zdržení. Využitím 

správy dodavatel] a dopravy na zakázku se výraznE omezily reklamace zákazník]. 

PodaUilo se omezit dodávku nesprávného materiálu na zakázku, což se v období, kdy 

podnik nevyužíval informační systém, nEkolikrát stalo. 
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V následující tabulce bude zhodnocena úspora času a financí spojených se snížením 

doby potUebné pro realizaci zakázek, které vychází z analýzy dat nového informačního 

systému. PUi výpočtech budu vycházet z pr]mErných hodnot, které vycházejí z dat 

popisované společnosti. Do výpočtu jsou zahrnuti pouze pracovníci, kterým využití 

informačního systému výraznE časovE pomohlo pUi realizaci zakázky. Jsou to tedy 

majitel společnosti a manažeUi technologického, obchodního a ekonomického oddElení.   

Tabulka č. 22: Finanční a časové úspory podniku (Zdroj: Vlastní návrh, data informačního systému 
podniku) 

Pr]mErná hodnota 
počtu zakázek 

Pr]mErná 
úspora  
(v hod.) 

Počet 
pracovník] 

zakázky 

Úspora na 
jednoho 

pracovníka                    
(v hod.) 

Úspora na 
jednoho 

pracovníka 
(sazba 300 
Kč/hod.)     

(v Kč) 

Celková 
pr]mErná 

úspora 
(v Kč) 

1 zakázka 14 
4 

3,5 1 050 4 200 
5 zakázek do mEsíce 70 17,5 5 250 21 000 
60 zakázek do roka 840 210 63 000 252 000 

 

Dalšími pUínosy jsou ty, které nový informační systém podniku pUinese, avšak jsou 

velice špatnE mEUitelné. Mezi tyto pUínosy patUí: 

 zvýšení spokojenosti zákazník] - m]žeme hodnotit posouzením nár]stu nových 

zákazník] nebo snížením počtu reklamací, 

 zvýšení efektivnosti firemních proces] - m]žeme hodnotit zkrácením doby 

potUebné pro realizaci zakázky, 

 zlepšení pracovního prostUedí - ohodnocení pUínosu zhodnotíme rozhovory a 

debatami se zamEstnanci, 

 zlepšení informovanosti a komunikace mezi zamEstnanci - znovu m]žeme 

zhodnotit pomocí diskuze se zamEstnanci. 

Pokud využijeme výsledk] ekonomického zhodnocení projektu a finančních pUínos], 

m]žeme určit dobu, za jakou dobu se podniku investice do nového informačního 

systému vrátí. Pro výpočet ukazatele ROI - návratnost investic bude použita hodnota 

náklad] spojených s realizací projektu, které se rovnají 296 030,-. Druhou hodnotou 

budou výnosy, tedy ušetUené finanční prostUedky, které nám pUinese implementace 
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nového informačního systému. Tyto úspory činí 252 000,- za rok. Výpočet návratnosti 

investic a doby návratnosti je tedy následující: 

迎頚荊 噺 磐にのに どどどにひは どぬど卑 茅 などど 噺 ぱの┸なぬ ガ 

劇鎚 噺 磐にひは どぬどにのに どどど卑 噺 な┸なば 堅剣倦憲 

Dle výsledku doby návratnosti investice se náklady vynaložené na nový informační 

systém díky pUínos]m plynoucím z jeho zavedení podniku vrátí asi za 1 rok a 2 mEsíce. 

Je tedy patrné, že podniku se investice do nového IS vyplatí a investovaní nemalých 

financí se mu pomErnE rychle vrátí. D]ležité je, že firma m]že uspoUené peníze v 

budoucnu investovat do rozvoje dalších částí podniku a tím získá další možnosti jak 

maximalizovat firemní zisk. 
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ZÁVDR 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a částečnE implementovat informační 

systém pro konkrétní subjekt na základE analýz současné situace se zamEUením na 

vybrané procesy. Subjekt, pro který byla práce zpracována, si nepUál zveUejnit své 

jméno, proto je v práci označován jako popisovaný subjekt nebo společnost. 

První část práce se zabývala vymezením teoretických pojm] a východisek, které byly 

využity v analytické a praktické části práce. Bylo zde pojednáno o analýzách, které 

slouží k získání informací o vnitUním a vnEjším okolí podniku. Součástí této části bylo 

taktéž pojednání o postupech využitých ve fázi návrhu a implementace. 

Druhá část diplomové práce nejprve krátce pUedstavila popisový subjekt, oblast 

podnikání a strukturu společnosti. Dále byla provedena analýza vnEjšího a vnitUního 

prostUedí podniku. Výsledky nEkolika tEchto analýz byly vstupy pro analýzu SWOT, 

pomocí které byly stanoveny slabá místa popisovaného podniku. Nejvíce problém] 

společnosti souviselo s absencí informačního systému. Bylo proto rozhodnuto o návrhu 

a implementaci nového informačního systému. Proto byly analyzovány firemní procesy, 

které by mEl nový systém pokrýt. 

Ve tUetí kapitole byly pUedstaveny specifické požadavky zákazníka na nový informační 

systém. NáslednE se tato kapitola zabývala návrhem a implementací. Proces 

implementace byl realizován využitím metody PERT a Ganttových diagramu, jejichž 

využitím jsme získali časový harmonogram zpracování jednotlivých činností. V závEru 

této části byly zhodnoceny rizika spojená s projektem návrhu informačního systému a 

navrhnuta opatUení na jejich snížení. 

ZávEr práce hodnotí očekávané pUínosy, které nový informační systém společnosti 

pUinese. Nejprve byly popsány pUínosy, které pUinesl nový informační systém pro hlavní 

firemní procesy. Dále byly definovány úspory spojené s časem a financemi, které díky 

systému vzniknou. ZávErem jsem vyhodnotil návratnost investic do nového 

informačního systému. Výsledkem je, že investice se podniku vrátí do jednoho roku a 

dvou mEsíc]. 
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