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Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy 

Decon s.r.o. K tomu budú vyuţité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný 

informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz budú 

navrhnuté zmeny informačného systému, ktoré by mali viesť k zrýchleniu procesov a 

k jeho celkovému skvalitneniu.  

Abstract 

This diploma thesis is aimed at assessment of the information system of Decon 

s.r.o. Appropriate assessment methods will be used to analyze the current information 

system. Based on the results of these methods, changes to the information system will 

be proposed and developed, which should lead to an acceleration of processes and their 

overall improvement. 
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ÚVOD 

S príchodom nových technológií, predovšetkým s tými informačnými, sa dnes 

stretávame takmer na kaţdom kroku. Jeden z ich podstatných cieľov je uľahčiť nám 

kaţdodenné činnosti, preto sa na nich stávame čím ďalej tým viac a viac závislejšími, či 

si to uţ uvedomujeme, alebo nie.  

 

Jednou z nepostrádateľných súčastí týchto informačných technológií sú aj 

informačné systémy, ktoré sú základným kameňom pre zhotovovanie a šírenie 

informácií, čo dáva predpoklad pre riadenie úspešného podniku. Správnym výberom 

informačného systému je moţné výrazne zvýšiť efektivitu podnikových procesov, avšak 

to za predpokladu, ţe tento nástroj bude vhodne vyuţívaný, a to podľa určitých 

štandardov. Správnou voľbou systému však cyklus nekončí. Práve kvôli neustálemu 

vývoju je potrebné systém udrţiavať a optimalizovať. 

 

Táto práca bude pojednávať o návrhoch na zmenu, ktoré majú viesť k skvalitneniu 

súčasného informačného systému v spoločnosti Decon s.r.o.. Prvým krokom bude 

analýza a hodnotenie súčasného stavu. Následne, na základe výstupov z týchto analýz 

bude moţné identifikovať nedostatky a definovať moţné zlepšenie daného systému. 

Tieto návrhy na zmenu by mali potom viesť k celkovému zvýšeniu kvality a 

efektívnosti informačného systému, čím by sa mali urýchliť aj samotné podnikové 

procesy spoločnosti.  
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CIEĽ PRÁCE A POUŢITÁ METODIKA 

Cieľom tejto diplomovej práce je pomocou verejne dostupných analýz 

analyzovať súčasný informačný systém spoločnosti Decon s.r.o.. Na základe výstupov z 

vykonaných analýz posúdiť jeho aktuálny stav z hľadiska efektívnosti a následne tak 

navrhnúť moţné zmeny, ktoré by mali viesť k jeho celkovému skvalitneniu.  

Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská, kde budú vysvetlené 

jednotlivé pojmy, princípy a metódy, s ktorými sa stretneme v práci. V analytickej časti 

bude zanalyzovaná súčasná situácia, kde vyuţijeme konkrétne analýzy ako SLEPT, 

McKinsey 7s, Porterova analýza a SWOT. Samotná efektívnosť informačného systému 

bude potom zanalyzovaná pomocou HOS8 analýzy. Následne, v návrhovej časti, budú 

pouţité výstupy z týchto vykonaných analýz ako podklad pre návrh na zmenu 

informačného systému spoločnosti. V závere budú vyčíslené náklady na túto zmenu a 

takisto bude popísaný prínos danej zmeny pre spoločnosť.   
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Táto kapitola popisuje teoretické východiská, ktoré budú ďalej pouţité v práci. 

Jedná sa o základné pojmy, princípy a metódy, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie 

danej problematiky. 

1.1 Základné pojmy 

1.1.1 Informácia 

Pod pojmom informácia rozumieme nejaké dáta, ktorým uţívateľ prisudzuje 

určitý význam a ktoré dostatočne uspokojujú konkrétnu objektívnu informačnú potrebu 

svojho príjemcu. Nositeľom informácie môţe byť text, číselné dáta, zvuk, obraz, 

prípadne výsledok ďalších zmyslových vnemov. Na rozdiel od dát (zvukov, obrázkov 

apod.) nie je moţné informáciu skladovať. Avšak, na druhej strane informácia ako zdroj 

poznania je zdrojom obnoviteľným a nevyčerpateľným. Napriek tomu, ţe informácia 

má nehmotný charakter, je vţdy spojená s nejakým fyzickým pochodom, ktorý ju nesie 

(1). 

 

1.1.2 Systém 

Systém chápeme ako usporiadanú mnoţinu prvkov spolu s ich vlastnosťami a 

vzťahmi medzi nimi, ktoré vykazujú ako celok určité vlastnosti, resp. "chovanie ". 

Skúmať efektívnosť systému má potom zmysel len pri systémoch, u ktorých je moţno 

definovať účel, teda tzv. systémy s cieľovým chovaním (1). 

Systém je mnoţina vzájomne prepojených častí, ktoré musia pracovať spoločne 

pre celý systém tak, aby tento systém naplnil daný cieľ alebo účel. Kaţdý jednotlivý 

prvok systému by mal byť navrhnutý tak, aby pracoval efektívne. Ak jeden prvok 

nedokáţe spolupracovať s ostatnými prvkami systému, systém potom neplní svoju 

funkciu. Zmena v jednom prvku sa vţdy určitým spôsobom dotkne ostatných prvkov v 

systéme (1). 
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1.2 Informačný systém 

V dnešnej dobe poznáme mnoho definícií pojmu informačný systém. Pre účely 

tejto práce je najprijateľnejšia definícia, ktorá informačný systém popisuje ako súbor 

ľudí, technických prostriedkov a metód (programov) zabezpečujúcich zber, spracovanie, 

prenos a uchovanie dát za účelom prezentácie informácií pre potreby uţívateľov, ktorí 

pracujú so systémami riadenia (1). 

Zjednodušene môţeme taktieţ informačný systém označiť ako akúkoľvek 

výmenu informácií v organizácii a ich následné spracovanie. Pojem informačný systém 

je preto veľmi obsiahly a môţe sa nachádzať na mnohých technických úrovniach, od 

papierového záznamu po plne automatizovaný informačný systém (1). 

 

1.2.1 Funkcie informačného systému 

Najskôr bude treba vymedziť význam slova „funkcia“. Slovo „funkcia“ je 

moţné chápať ako zaloţenie záznamu nového zákazníka, spracovanie prehľadu 

zákazníkov a ich zákaziek, vytvorenie ponúk , objednávok, faktúr apod. (2). 

Funkcie informačného systému moţno deliť podľa rôznych hľadísk. 

Najobvyklejšie je delenie podľa obsahu. Obsah (hierarchia) sa zaoberá beţnými 

zvyklosťami pri práci s  informáciami. Ako príklad môţeme uviesť obsah knihy, ktorý 

má hierarchickú štruktúru, obsah štúdie alebo seminárnej práce, ktoré majú takisto 

hierarchickú štruktúru. Ďalšou moţnosťou je kategorizácia z hľadiska charakteru 

operácií s dátami, ktoré ju realizujú (2). Predpokladajme tu tri základné kategórie, 

ktorými sú: 

 

 Transakčná funkcia - slúţi k vytváraniu a aktualizácií dátových báz. Ako 

príklad transakčnej funkcie môţeme uviesť napríklad zaloţenie nového 

zákazníka do zákazníckej databázy, zaúčtovanie dokladu do účtovej databázy, 

príprava a vystavenie objednávky na materiál apod. 
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 Analytické a plánovacie funkcie - tieto funkcie predstavujú spracovanie 

najrôznejších  prehľadov, analýz a podnikových plánov. Príkladom týchto 

funkcií môţe byť prehľad trţieb za produkty podľa zákazníkov, tabuľka vývoja 

predajov podľa druhov produktov za niekoľko posledných týţdňov, prípadne 

mesiacov apod. 

 Špeciálna, správna a prevádzková funkcia - tretí typ funkcií obvykle zaisťuje 

archiváciu a zálohovanie dát, správu číselníkov ako napríklad číselníky 

zákazníkov, číselníky produktov, číselníky dodávateľov a odberateľov apod (2). 

Samozrejme, ţe funkcie informačného systému moţno štrukturovať a 

kategorizovať rôzne, a to podľa konkrétnych podnikových potrieb. Rozlíšenie funkcií 

na tri spomenuté skupiny je účelné iba z toho dôvodu, ţe kaţdá skupina obsahuje svoju 

vlastnú logiku a splňuje účel v podnikovom riadení a nakoniec aj typ informatívnych 

aplikácií, ktoré ich zaisťujú (2). 

 

1.2.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

ERP (Enterprise Resource Planning) je označenie pre informačný systém, ktorý 

je schopný pokryť plánovanie a riadenie interných podnikových procesov, a to na 

všetkých úrovniach – od strategickej aţ po operatívnu. Medzi jeho najhlavnejšie 

vlastnosti patrí: 

 

 schopnosť automatizovať a integrovať kľúčové interné podnikové procesy – 

výrobu, logistiku, ekonomiku a personalistiku 

 zdieľať spoločné dáta a spracovávať ich v rámci celej organizácie 

 vytvárať a sprístupňovať informácie v reálnom čase 

 spracovávať historické údaje 

 vyuţitie holistického prístupu pri riešení podnikovej ERP koncepcie (3) 
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Podnikové informačné systémy typu ERP dnes priamo zahŕňajú alebo sú 

modulárne rozšíriteľné o: 

 

 MIS (Management Information System) – manaţérsku nadstavbu 

podporujúcu vrcholové riadenie firmy, ktorá dodáva komplexné riešenie pre 

rozpočtovanie, reporting, konsolidácie a analýzy. Umoţňuje organizáciam 

optimalizovať riadiace procesy zvyšovaním úrovne spolupráce medzi 

manaţérmi. 

 SCM (Supply Chain Management) – riešenie pre riadenie dodávateľsko - 

odberateľských reťazcov. 

 APS (Advanced Planning System) – riešenie pre sofistikované plánovanie 

a riadenie výroby, ktoré je buď súčasťou SCM, alebo je dodávané ako 

samostatný systém. 

CRM (Customer Relationship Management) – aplikácia slúţiaca k riadeniu 

vzťahov so zákazníkmi (3). 

 

 

 

Obrázok 1: ERP model (6) 
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1.2.3 Stratégie zavádzania informačných systémov 

Pokiaľ je potrebné nahradiť stávajúci informačný systém alebo jeho časť novým 

informačným systémom,  je potrebné k tomu zvoliť vhodnú stratégiu. Kaţdá z moţných 

stratégií má svoje výhody, nevýhody a riziká (1). 

 

 Súbeţná stratégia 

Hlavnou podstatou tejto stratégie je súčasná prevádzka oboch systémov po 

určitú dobu. Behom tejto doby dôjde k overeniu plnej funkčnosti nového systému, 

preškolenie pracovníkov a po získaní istoty, ţe nový systém je funkčný, je prevádzka 

starého systému definitívne ukončená. Stratégia je hodnotená ako náročná na 

vypracovanie, avšak je veľmi bezpečná (1). 

 

 

Obrázok 2: Súbeţná stratégia zavádzania IS (vlastné spracovanie) 

 

 Pilotná stratégia 

Pilotná stratégia popisuje zavedenie nového informačného systému najskôr v 

jednom oddelení firmy, kdeţto ostatné oddelenia firmy pouţívajú systém starý. Po 

vyskúšaní systému prechádza nový informačný systém do celej firmy. Problémom pri 

tejto stratégií závádzania môţe byť vzájomná kompatibilita dát starého a nového IS, 

avšak vo svojej podstate je to bezpečná stratégia. Tento postup je zvyčajne uplatňovaný 

u rozsiahlejších informačných systémov (1). 
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Obrázok 3: Pilotná stratégia zavádzania IS (vlastné spracovanie) 

 

 Postupná stratégia 

Hlavnou myšlienkou tejto stratégie je odobratie častí starého systému 

a nahradzovanie týchto častí časťami systému nového. Stratégia je bezpečná, avšak 

výrazne pomalá. Táto stratégia je vyuţívaná hlavne pre inováciu rozsiahlych systémov 

(1). 

 

Obrázok 4: Postupná stratégia zavádzania IS (vlastné spracovanie) 

 

 Nárazová stratégia 

Pouţitím tejto stratégie sa naraz ukončí pouţívanie starého systému a nahradí sa 

novým systémom. Táto stratégia zavedenia informačného systému je veľmi rýchla 

a účinná, avšak veľmi riskantná, pretoţe nemoţno vylúčiť výskyt komplikácií, ktoré 

môţu narušiť zavádzanie informačného systému. Obvykle je táto stratégia pouţitá pri 

menších informačných systémoch (1). 

 

 

Obrázok 5: Nárazová stratégia zavádzania IS (vlastné spracovanie) 
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1.3 Podnikové procesy 

Pod pojmom proces chápeme mnoţinu na seba nadväzujúcich činností, ktoré z 

definovaných vstupov vytvárajú poţadovaný výstup, viaţu na seba zdroje (ľudí, 

materiál, financie, technológie, čas) a majú takisto merateľné charakteristiky (2). 

 

 

Obrázok 6: Model procesu (vlastné spracovanie) 

 

 

Podobne ako dáta a funkcie, môţeme aj procesy v informatike rozdeliť podľa 

rôznych hľadísk. Jeden zo základných prístupov ku kategorizácií procesov člení procesy 

podľa ich významu pre podnikové riadenie a jeho celkové výsledky na: 

 

 Základné procesy - ich úlohou je zaisťovať a zabezpečovať hlavné podnikové 

aktivity spojené s uspokojovaním potrieb zákazníkov. Majú rozhodujúci podiel 

na hodnote finálneho produktu, a teda i na kvalite a výkonnosti celého podniku. 

Ako príklad môţeme uviesť proces riadenia zákazky. 

 Podporné procesy - prebiehajú vo vnútri podniku a majú podporný charakter 

pre základné procesy. Príkladom môţu byť procesy zásobovania materiálom. 

 Riadiace alebo taktieţ správne procesy - sú také procesy, ktoré firma definuje 

ako svoju organizáciu a administratívne akty (2). 

 



20 

 

 

Ďalším moţným členením podnikových procesov je ich členenie podľa ich vzťahu 

k subjektom, ktoré sú nimi ovplyvnené, alebo do nich vstupujú. Z tohto hľadiska 

môţeme procesy deliť na dve skupiny: 

 

 Interné procesy - prebiehajú v rámci jedného určitého podniku, prípadne iba v 

jeho čiastkových organizačných jednotkách (závodoch, divíziach, apod.). 

Príkladom môţe byť proces riadenia výrobnej zákazky. 

 Externé alebo medzipodnikové procesy - sú také procesy, ktoré zahrňujú 

vzťahy podniku k externým subjektom, čím vlastne prekračujú hranice podniku. 

Sú čiastočne realizované u dodávateľov, priamo u konečného zákazníka, alebo 

taktieţ u spolupracujúcich firiem. Príkladom takýchto procesov môţu byť 

procesy riadenia obchodných zákaziek (2). 

1.4 Analýzy a metódy pouţité v práci 

V tejto kapitole sú uvedené jednotlivé analýzy a metódy, ktoré boli neskôr pouţité 

v analytickej a návrhovej časti. 

 

1.4.1 Analýza SLEPT 

Vonkajšia analýza SLEPT je zameraná na odhalenie budúceho vývoja v okolí 

firmy. Sleduje vývoj trendov, ktoré pre firmu môţu znamenať hrozbu alebo naopak 

príleţitosť. Významnú hodnotu pri formulácii stratégie majú informácie o trendoch 

vývoja ţivotného štýlu cieľových zákazníkov, o vývoji technológií, o podnikateľských 

zámeroch, o logike tvorby zákonov atď. Skratka SLEPT je vytvorená z nasledujúcich 

slov (8):  

 

 Social - spoločenské a demografické faktory 

 Legal - legislatívne faktory 

 Economic - ekonomické faktory 

 Political - politické faktory 

 Technological - technologické faktory (8) 
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1.4.2 Porterova analýza 5 konkurenčných síl 

Porterova analýza pochádza z Harvard Business School, kde ju v roku 1979 

sformuloval profesor Michael Eugene Porter. Ten sa zaoberal otázkou toho, aké 

vonkajšie sily ovplyvňujú podnikanie firiem. Definoval pritom celkom 5 síl, ktoré 

bezprostredne ovplyvňujú podnikanie firiem v danom odvetví. Jedná sa o konkurenčnú 

rivalitu, hrozbu vstupu nových konkurentov na trh, hrozbu vzniku substitútov (faktory 

zaoberajúce sa všeobecne konkurenciou na trhu) a potom silu odberateľov a silu 

dodávateľov, ktorá bezprostredne ovplyvňuje tvorbu cien na danom trhu (9).  

 

Zaujímavosťou je, ţe Porterova analýza 5 síl bola vymyslená ako protipól ku 

SWOT analýze, ktorú Porter povaţoval za málo exaktnú. Faktom však zostáva, ţe dnes 

sa v praxi pouţívajú obe analýzy. Kaţdá však v inej fáze prípravy firemnej, produktovej 

či inej stratégie (9). 

 

Ak by sme mali uviesť krátky príklad z armády, tak zatiaľ čo SWOT analýza by 

Armáde SR pomerne rýchlo ukázala, ţe nemá zmysel bez flotily útočiť na Falklandské 

ostrovy (pretoţe boj na mori je jej úplne zásadne slabou stránkou), tak Porterova 

analýza by skôr riešila, kto všetko môţe na Falklandy tieţ zaútočiť a čo a ako moc 

ovplyvňuje cenu, ktorú by sme za útok zaplatili. Výsledok oboch analýz by bol v zásade 

rovnaký - na útok na Falklandy jednoducho nemáme vybavenie ani peniaze, ale cesta k 

tomu výsledku by mohla odhaliť úplne odlišné veci. A to je práve ten dôvod, prečo sa 

dnes v praxi vyuţívajú obe analýzy naraz (9). 

 

1.4.3 McKinsey 7s 

Analýza vnútorného prostredia modelom 7S je metóda strategickej analýzy, 

ktorú priniesla poradenská firma McKinsey. Podľa nej je potrebné poňať strategické 

riadenie, firemnú kultúru, organizáciu v celistvosti, vo vzájomných vzťahoch a 

pôsobení, systémovo. Podľa tohto modelu je poterbné kaţdú spoločnosť sledovať ako 

mnoţinu siedmych faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a podmieňujú a rozhodujú 

o naplnení firemnej stratégie. Súlad týchto faktorov nám určí kľúčové faktory úspechu 

spoločnosti (10). 
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Model  je  nazvaný  7S,  lebo  je  v ňom  zahrnutých  práve sedem  faktorov,  a 

kaţdý z týchto faktorov sa začína v angličtine písmenom S: 

 

 Strategy (stratégia) 

 Structure (štruktúra) 

 Systems (systémy riadenia) 

 Style (štýl manaţérskej práce) 

 Staff (spolupracovníci) 

 Skills (schopnosti) 

 Shared values (zdieľané hodnoty) (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: McKinsey 7s model (11) 

 

 

1.4.4 SWOT analýza 

Táto analýza sa pouţíva na zhodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov firmy 

ovplyvňujúcich jej úspešnosť alebo taktieţ na analýzu nejakého konkrétneho zámeru 

(napríklad nového produktu alebo sluţby). Najčastejšie je SWOT analýza pouţívaná 

ako situačná analýza v rámci strategického riadenia. Skratka SWOT je vytvorená z 

počiatočných písmen anglických názvov jednotlivých faktorov (4): 
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 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky 

 Opportunities - príleţitosti 

 Threats - hrozby (4) 

 

Ako bolo povedané, SWOT analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie faktory. 

Medzi vnútorné faktory patria silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky. Naopak 

vonkajšie faktory zahŕňajú hodnotenie príleţitostí (Opportunities) a hrozieb (Threats), 

ktoré súvisia s okolitým prostredím firmy (4). 

 

Podstatou SWOT analýzy je teda identifikovať silné a slabé stránky organizácie 

a taktieţ príleţitosti a hrozby vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na to, ţe SWOT 

analýza je veľmi univerzálna a je jednou z najpouţívanejších analytických techník, je jej 

vyuţitie v praxi veľmi široké (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8: SWOT analýza (7)      

https://managementmania.com/sk/hrozba-threat
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1.4.5 HOS8 analýza 

Metóda HOS8 je metódou, ktorá hodnotí efektívnosť informačných systémov. 

Táto metóda bola vyvinutá na Fakulte podnikateľskej Vysokého učení technického 

v Brně a jej autorom je pán doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Ucelený pohľad na informačný 

systém podniku je v metóde HOS8 realizovaný ako hodnotenie na základe ôsmych 

oblastí, kde kaţdá oblasť obsahuje 10 otázok. Hodnotia sa nasledovné oblasti (5): 

 

 HW (hardware) - táto oblasť skúma fyzické vybavenie vo vzťahu k jeho 

spoľahlivosti, bezpečnosti a kompatibilite so softwarom 

 SW (software) - oblasť, ktorá skúma programové vybavenie, jeho funkcie, 

ovládanie apod. 

 OW (orgware) - táto oblasť zahŕňa pravidlá pre prevádzku informačných 

systémov, napr. doporučené pracovné postupy 

 PW (peopleware) - oblasť, ktorá sa zaoberá skúmaním uţívateľov 

informačných systémov vzhľadom k ich schopnostiam a k ich podpore pri 

pouţívaní informačných systémov 

 DW (dataware) - oblasť skúmajúca dáta informačného systému vo vzťahu k ich 

dostupnosti, správe a bezpečnosti 

 CU (customers) - oblasť sa zaoberá skúmaním zákazníkov, čo im má 

informačný systém poskytovať a akým spôsobom je táto oblasť riadená 

 SU (suppliers) - predmetom skúmania tejto oblasti je, čo informačný systém 

vyţaduje od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená 

 MA (management IS) - oblasť skúma riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégii, či sú uplatňované stanovené pravidlá a ako 

vnímajú koncoví uţívatelia daný informačný systém (5) 

 

Výstupy analýzy HOS8 

Ako prvé sa po vyplnení dotazníku prevedú odpovede na ich ordinálne hodnoty. 

V ďalšom kroku sa určia hodnoty pre kaţdú oblasť takým spôsobom, ţe sa vylúčia 

otázky s maximálnym bodovým ohodnotením a otázky s minimálnym bodovým 
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ohodnotením. Na záver sa zo stávajúcich hodnôt vypočíta aritmetický priemer, ktorý sa 

zaokrúhli na celé číslo a tým získame hodnotu pre danú oblasť (5). 

 

Hodnotenie daných oblastí moţno slovne interpretovať nasledovne: 

 5 - veľmi vysoká úroveň  

 4 - vysoká úroveň  

 3 - stredná úroveň  

 2 - nízka úroveň  

 1 - veľmi nízka úroveň (5) 

 

Hodnotenie súhrnného stavu informačného systému je rozdelené do piatich 

úrovní:  

 5 - veľmi vysoká úroveň  

 4 - vysoká úroveň  

 3 - stredná úroveň  

 2 - nízka úroveň  

 1 - veľmi nízka úroveň (5) 

 

1.4.6 EPC diagram 

EPC diagram (Event-driven Process Chain) v preklade "diagram procesu 

riadeného udalosťami" je grafický modelovací jazyk, ktorý môţeme pouţiť na opis 

procesov a pracovných postupov (najčastejšie podnikových). Zápis EPC ponúka mnoho 

spôsobov pre modelovanie procesov a vyuţíva sa v mnohých priemyselných 

odvetviach. Spoločnosti ho predovšetkým pouţívajú na modelovanie, analýzu a redizajn 

podnikových procesov (12). 

 

EPC diagram vznikol v Nemecku v roku 1990. Hlavný cieľ autorov Kellera, 

Nüttgense a Scheer bolo vytvorenie grafického jazyka, ktorý bude efektívny a zároveň 

zrozumiteľný. EPC diagram sa v základe skladá z udalostí, aktivít a kontrolných šípok. 

Ide predovšetkým o jednoduché prezentovanie procesu v čase. Tieto základné elementy 
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umoţňujú veľmi efektívne a zrozumiteľným spôsobom popísať proces. EPC diagram 

bol navrhnutý tak, aby mohol byť vyuţívaný širokou skupinou ľudí zaoberajúcich sa 

touto problematikou (12). 

 

1.4.7 RACI matica 

RACI matica je metódou pre priradenie a zobrazenie zodpovednosti jednotlivých 

osôb alebo pracovných miest v určitej úlohe (projekte, sluţbe či procese) spoločnosti. 

Jednotlivé písmená názvu „RACI“ zodpovedajú počiatočným písmenám nasledujúcich 

slov (13): 

 

R - Responsible - zodpovedný subjekt za vykonanie zverenej úlohy 

A - Accountable - zodpovedný subjekt za celú úlohu (to, čo je vykonané) 

C - Consulted - subjekt, ktorý môţe poskytnúť cenné rady či konzultáciu 

I - Informed - subjekt, ktorý má byť informovaný o priebehu alebo o vykonaných 

rozhodnutiach v úlohe (13) 

 

Tieto písmená sa potom pouţívajú v samotnej matici, kde je nutné dodrţať 

pravidlá, ţe celkovú zodpovednosť (A) má k danej úlohe len jedna osoba a zapojených 

ľudí (R) by malo byť primerane k úlohe (13). 

 

1.4.8 Lewinov model zmeny 

Lewinov trojfázový model zmien patrí medzi najstaršie a najznámejšie modely 

zmien v organizácii. Autorom modelu je americký sociálny psychológ Kurt Lewin. 

Podľa neho má zmena prebiehať v troch fázach (14): 

 Rozmrazenie - existujúce pravidlá, zvyklosti a spôsoby myslenia sú rozmrazené  

 Zmena - prebehne zamýšľaná zmena, jej súčasťou môţe byť zmätenosť a 

neistota 

 Zamrazenie - nové pravidlá, zvyklosti a spôsoby myslenia sú zamrazené, 

zafixované (14)  
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1.4.9 Metóda PERT 

Metóda PERT patrí medzi metódy sieťovej analýzy, ktoré patria medzi graficko-

analytické metódy a je metódou stochastickou (pravdepodobnostnou). Tieto metódy sú 

určené pre analýzu zloţitých nadväzujúcich procesov, skúmaných z hľadiska ich 

časového priebehu. Odhaľujú kritické úseky, ktoré rozhodujú o včasnom ukončení 

plánovaných procesov a umoţňujú stanoviť časové rezervy u tých činností, ktoré 

bezprostredne neovplyvňujú termín ukončenia celého procesu. Cieľom metódy PERT je 

dať objektívne podklady pre odhad pravdepodobnosti dodrţania termínu realizácie 

zloţitých programov a projektov (15).  

 

Metóda PERT sa pouţíva v prípadoch, kedy dobu trvania činností nemoţno 

presne určiť (moţno ju určiť len s určitou pravdepodobnosťou). Tak je tomu napr. pri 

riadení časového priebehu procesu vo výskume, vývoji, projektovaní atď., kde kvalita a 

rozsah informácií o budúcich činnostiach, ktoré sme nikdy nevykonávali, je vţdy niţšia 

neţ pri známych a vyskúšaných činnostiach. Metóda PERT, zaloţená na teórii 

pravdepodobnosti nezbavuje plány nedostatkov, umoţňuje však stanoviť presnú mieru 

skrytých chýb a matematicky vyjadriť riziko zakotvené v pláne. V prvých fázach 

prepočtu pri pouţití metódy PERT sa zloţitý proces rozčleňuje na čiastkové činnosti, 

určia sa uzlové body a zostrojí sa sieťový graf (15).  

 

Pri pouţití metódy PERT sa určuju tri časové hodnoty pre kaţdú činnosť:  

 

 Najpravdepodobnejšie trvanie činnosti (m) - je odhad, ktorý predpokladá, ţe 

činnosť prebehne za tzv. normálnych podmienok. Je to časová náročnosť na 

splnenie danej činnosti, ktorá by sa vyskytovala najčastejšie, keby sa činnosť 

opakovala za nezmenených podmienok napr. stokrát. Nie je to teda priemerná 

časová náročnosť.  

 Optimistické trvanie činnosti (a) - je odhad, ktorý predpokladá, ţe činnosť 

prebehne bez akýchkoľvek porúch (za ideálnych podmienok). Je to najkratšia 

moţná doba trvania činnosti.  
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 Pesimistické trvanie činnosti (b) - je odhad, ktorý predpokladá poruchy všade 

tam, kde sa len môţu vyskytnúť (počíta sa s najmenej priaznivými 

podmienkami). Je to najdlhšia predpokladaná doba trvania činnosti (15).  

 

Všetky uvedené hodnoty sa tvoria odhadom, ktorý pre jednotlivé činnosti 

vykonávajú odborníci poznajúci danú činnosť a podmienky, za ktorých sa bude 

vykonávať. Všetky tieto časové údaje sú zaťaţené určitou chybou. S tým však metóda 

PERT počíta. Presnosť odhadu musí byť tým väčšia, čím väčšiu presnosť chceme vo 

výsledku dosiahnuť (15).  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť diplomovej práce sa zaoberá analýzou firmy z hľadiska jej histórie, 

súčasnej sitácie, fungovaním firmy a nakoniec analýzou súčasného informačného 

systému. Hlavnou súčasťou tejto kapitoly sú analýzy SLEPT, Porterova analýza 5 

konkurenčných síl, McKinsey 7s, SWOT a analýza HOS8.     

2.1 Základné informácie o firme 

 

 

Obrázok 9: Logo spoločnosti Decon s.r.o. 

 

 Obchodné meno:  Decon s.r.o. 

 Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

 Sídlo:    Dolné Rudiny 31  

    Ţilina 010 91 

 IČO:    30 224 349 

 DIČ    2020448177 

 IČ DPH   SK2020448177 

 Konatelia:   Ing. Jozef Šottník, Ing. Peter Bokor 

 Počet zamestnancov: 30 

 Deň zápisu:   30.10.1991 
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2.2 Predmet činnosti 

Spoločnosť Decon s.r.o. sa zaoberá výrobou produktov tepelnej techniky v rámci 

ktorej ponúka široké portfólio zariadení pre výrobu, distribúciu, výmenu a vyuţitie 

tepla. Vzhľadom na to, ţe sa komplexne zaoberá výmenou tepla, vyrába taktieţ moduly 

na ohrev procesných kvapalín v priemyselných aplikáciách. Výmena tepla úzko súvisí s 

chladením a partnerstvo so spoločnosťou ALFA LAVAL im umoţňuje realizáciu 

riešení pre priemyselné a komerčné chladenie ako sú moduly na chladenie médií v 

priemysle (kyseliny, olej atď.) a moduly oddelenia chillerov a chladiacich médií 

(glykol, chladivá atď.). 

 

Pri kaţdej aplikácii je presadzovaný zásadne individuálny prístup a snaha nájsť 

pre zákazníka technicky, energeticky a finančne optimálne riešenie. Vo výrobkoch 

spoločnosti Decon s.r.o. sú štandardne pouţité kvalitné prvky renomovaných svetových 

výrobcov, čo prispieva k ich spoľahlivej a ekonomickej prevádzke. Na prianie 

zákazníka je moţná dodávka s prvkami podľa jeho výberu (napr. riadiaci systém, 

merače tepla atď.). 

 

2.3 História 

Decon s.r.o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou vo výrobe 

tepelnej techniky. Od svojho vzniku v roku 1991 vyrobila a spustila do prevádzky viac 

neţ 7000 zariadení v rámci technológií odovzdávania tepla. 

 

Od začiatku svojej podnikateľskej činnosti sa spoločnosť zameriavala na oblasť 

tepelnej techniky a investovala do vývoja kompaktných odovzdávacích staníc tepla. 

Prvý prototyp bol úspešne spustený v roku 1992 a odvtedy sa spoločnosť zaoberá 

predovšetkým návrhom, výrobou a predajom kompaktných odovzdávacích staníc tepla. 
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2.4 Súčasná pozícia na trhu 

Svojimi výrobkami sa spoločnosť Decon s.r.o. snaţí pokryť celé spektrum 

výkonov a typov odovzdávacích staníc tepla, ktorých parametre a kvalita prispievajú k 

spoľahlivej a hospodárnej prevádzke. Ďalej sa zameriava na výrobu a predaj ďalších 

zariadení pre centralizované zásobovanie teplom, výbavu kotolní, chladiarenstvo a 

priemyselné aplikácie. Svojim zákazníkom firma Decon s.r.o. ponúka: 

 

 Výmenníkové stanice tepla  

o horúcovodné tlakovo-nezávislé WARMLINE 

o teplovodné tlakovo-závislé DIRECTLINE 

o parné stanice STEAMLINE 

 Moduly ohrevu TV pre kotolne 

 Modulárne rozdeľovače 

 Stanice na udrţiavanie statického tlaku PRESSLINE 

 Moduly objektového merania TV 

 Špeciálne technológie pre priemysel a chladiarenstvo 

 

Pri kaţdej aplikácii je presadzovaný zásadne individuálny prístup a snaha nájsť pre 

zákazníka technicky, energeticky a finančne optimálne riešenie. 

 

Okrem výroby ponúka firma Decon s.r.o. v rámci svojej obchodnej činnosti nasledovné 

produkty: 

 

 produkty spoločnosti ALFA LAVAL (výmenníky tepla, vzduchové chladiče) 

 tlakové a expanzné nádoby 

 akumulačné zásobníky 

 poistné ventily 

 ďalšie komponenty pre teplo a chlad 
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Obrázok 10: Výmenníková stanica tepla 

2.5 Kvalita a odborná spôsobilosť 

Spoločnosť Decon s.r.o. kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných výrobkov a 

má zavedený systém manaţérstva kvality, ktorý je účelne vybudovaný a udrţovaný v 

súlade s modelom a poţiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008. 

 

Spoločnosť Decon s.r.o. zaviedla a uplatňuje systém komplexného 

zabezpečovania kvality týkajúce sa tlakových zariadení podľa modulu H aj posúdením 

návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa modulu H1 (Nariadenie vlády 

SR č.576/2002). Vlastní oprávnenia na výrobu, opravy, montáţe, odborné prehliadky a 

odborné skúšky vyhradených technických tlakových zariadení. Taktieţ je registrovaná 

na činnosť „montáţ meračov pretečeného mnoţstva vody, meračov tepla a ich členov. 

Odborná spôsobilosť pracovníkov spoločnosti je pravidelne zabezpečovaná a 

preverovaná. Títo disponujú všetkými osvedčeniami potrebnými pre výkon prác v 

súlade s platnými legislatívnymi predpismi.  

 

Všetky výrobky spoločnosti Decon s.r.o. majú certifikáty, ktoré vydali Technický 

skúšobný ústav Piešťany, Technická inšpekcia Banská Bystrica a Strojírenský zkušební 

ústav, s.p. Brno. 
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O kvalite výrobkov svedčia nielen mnohé veľké projekty, na základe ktorých boli 

odovzdávacie stanice inštalované v slovenských, českých či iných zahraničných 

mestách, ale predovšetkým spokojní zákazníci. 

 

2.6 Organizačná štruktúra 

Spoločnosť Decon s.r.o. zamestnáva 30 zamestnancov. Ako môţeme vidieť, tak 

organizačná štruktúra spoločnosti je naozaj veľmi jednoduchá. Na kaţdej funkcii sa 

nachádza práve jeden pracovník, výnimkou je jedine vedenie spoločnosti, kde pôsobia 2 

riaditelia a výrobná dielňa, kde pôsobí 8 členný tím pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11: Organizačná štruktúra spoločnosti Decon s.r.o. (vlastné spracovanie) 
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2.7 Analýza SLEPT 

2.7.1 Sociálne faktory 

Spoločnosť pôsobí hlavne na území Slovenskej a Českej republiky. Menší objem 

produkcie je určený aj pre export (Poľsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Rakúsko, 

Dánsko a Čína). Medzi hlavných odberateľov patria hlavne teplárne, bytové podniky, 

dodávatelia tepla a priemysel. 

 

2.7.2 Legislatívne faktory 

Spoločnosť Decon s.r.o. je ovyplvnená, tak ako aj ostatne slovenské firmy, 

legislatívou Slovenskej republiky. Ovplyvňuje ju mnoho právnych predpisov a 

nariadení. môţeme spomenúť napríklad: zákon o dani z príjmu, obchodný zákonník, 

rôzne účtovné vyhlášky, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o zdravotnom poistení, 

zákon o sociálnom poistení atď. Odvetvie, v ktorom spoločnosť podniká sa riadi taktieţ 

rôznymi ISO normami, ktoré musí dodrţiavať, či uţ pri výrobe alebo z hľadiska kvality 

a bezpečnosti.   

 

2.7.3 Ekonomické faktory 

V Slovenskej republike má od roku 2013 zamestnanosť rastúci trend, čo 

znamená, ţe klesá nezamestnanosť. Vytváranie nových pracovných miest môţe mať za 

následok nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a teda rast platov v daných 

odvetviach. Tým sa zvýši fluktuácia zamestnancov, čo bude firmu stáť vyššie náklady 

z dôvodu obsadenia pozícií kvalifikovanými zamestnancami. 

 

2.7.4 Politické faktory 

Na základe nedávných udalostí, ktoré sa na Slovensku odohrali, môţeme 

povedať, ţe politika Slovenskej republiky sa dá momentálne povaţovať za nie veľmi 

stabilnú. Z dlhodobého hľadiska sú takisto podmienky pre podnikanie slovenských 

firiem nie veľmi priaznivé. Treba však podotknúť, ţe na základe vyššie spomínanej 
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momentálnej nestabilite vlády môţe nastať jej výmena, čo môţe mať za následok aj 

rôzne zmeny smerom k podnikateľom stredných a malých firiem. 

 

2.7.5 Technologické faktory 

Čo sa týka technologického vybavenia spoločnosti, môţeme tvrdiť, ţe je na tom 

firma dobre a nezaznamenáva výrazne zaostávanie za konkurenciou v technologickom 

smere. Aj napriek tomu však stále analyzuje svoju technológickú oblasť a snaţí sa ju 

vylepšovať a inovovať, pretoţe je pre jej chod veľmi dôleţitá. 

 

2.8 Porterova analýza 5 konkurenčných síl 

2.8.1 Súčasná konkurenčná rivalita 

Aj napriek tomu, ţe spoločnosť si vybudovala vo svojom prostredí pevnú 

pozíciu, môţeme povedať, ţe v oblasti, v ktorej spoločnosť podniká, je pomerne silná 

konkurencia. Jedná sa hlavne o zahraničné spoločnosti zaoberajúce sa sériovou výrobou 

obdobných zariadení.  K hlavným konkurentom spoločnosti sa radí spoločnosť 

Systherm a spoločnosť Danfoss. Najväčší „boj“ je však o štátne zákazky, pretoţe sú 

ďaleko viac finančne ohodnotené a môţu zabezpečiť príliv ďalších štátnych zákaziek. 

 

2.8.2 Hrozba vstupu nových konkurentov 

Príliv novej konkurencie by som označil ako málo pravdepodobný a to práve 

z toho hľadiska, ţe sa jedná o špecifický druh podnikania a presadenie sa na tomto trhu 

nie je vôbec ľahké. Nehovoriac o tom, ţe tento druh podnikania si vyţaduje mnoţstvo 

certifikácií a prísnych opatrení, ktoré sú ako finančne, tak aj časovo náročné. 

 

2.8.3 Vyjednávacia sila odberateľov 

Asi ako u kaţdej zákazky, tak aj tu sa snaţí zákazník tlačiť čo najviac na cenu. 

Vačšinou sa jedná o veľké projekty a hlavne štátne zákazky, o ktoré je väčšinou 

zvádzaný veľký „boj“ medzi firmami. Tieto zákazky sú pre spoločnosť veľmi dôleţité a 
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spoločnosť si ich nemôţe dovoliť stratiť. Väčšinou tu ide o presné poţiadavky klienta a 

aj preto môţeme povedať, ţe vyjednávacia sila odberateľov je pomerne vysoká a musí 

dochádzať k stálej komunikácií pri špecifikácií zmluvných podmienok a technických 

parametrov. 

 

2.8.4 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Spoločnosť má desiatky dodávateľov a nemoţno tvrdiť, ţe by nejaký dodávateľ 

zaujímal monopolné postavenie a firma by bola na ňom závislá. Spoločnosť má so 

svojimi dodávateľmi dobré obchodné vzťahy a takisto ako dodávatelia nechcú stratiť 

takúto spoločnosť s dobre vybudovaným obchodným menom, tak ani firma nechce 

stratiť svojich dodávateľov. Môţeme však povedať, aj napriek tomu, ţe to nie je 

momentálne potrebné, ţe firma dokáţe nahradiť aktuálních dodávateľov, preto by som 

povedal, ţe vyjadnávacia sila dodávateľov je v tomto prípade pomerne nízka.  

 

2.8.5 Hrozba substitučných produktov 

Decon s.r.o. nie je jedinou spoločnosťou, ktorá podniká v tejto oblasti. Nakoľko 

sa jedná o špecifickú oblasť podnikania, tak mnoho firiem ponúka rovnaké alebo 

obdobné produkty alebo sluţby, ktoré by sme mohli pomenovať substitútmi. Ak však 

príde nejaká firma s novým substitučným produktom, spoločnosť Decon s.r.o. zváţi 

všetky moţnosti, aby ho taktieţ zaradila do svojej ponuky, pokiaľ bude o to dostatočný 

záujem zo strany zákazníka. 

 

2.9 McKinsey 7s 

2.9.1 Stratégia 

Strategické ciele spoločnosti Decon s.r.o. sa zameriavajú na kvalitu výroby, 

predaja a odbornosti ponúkaných sluţieb. Spoločnosť naďalej plánuje rozvíjať svoje 

produkty pre spokojnosť zákazníka v čo najvyššej kvalite. Strategickým cieľom 

spoločnosti je taktieţ vytvárať kvalitné a motivujúce prostredie pre zamestnancov 
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firmy, aby si tak vytvorili pozitívny vzťah k firme a mali naďalej záujem pre firmu 

pracovať a nehľadali tak miesto u konkurenčných firiem.    

 

2.9.2 Štruktúra 

Organizačnú štruktúru spoločnosti môţeme definovať ako lineárnu. Na čele 

spoločnosti sa nachádzajú dvaja majitelia, ktorí taktieţ vystupujú ako konatelia a 

riaditelia spoločnosti. Pod nimi sa nachádza 6 oddelení, kde sa nachádza na kaţdom 

oddelení práve jeden pracovník. Výnimkou je akurát výrobná dielňa, kde sa nachádza 8 

členný pracovný tím. 

 

2.9.3 Systémy riadenia 

Spoločnosť momentálne vyuţíva informačný systém od spoločnosti VyrSoft 

s.r.o. - Sirius. Jedná sa o informačný systém určený pre výrobné firmy. Súčasný 

informačný systém obsahuje nasledovné moduly: 

 Technická príprava výroby  

 Logistika nákup - MTZ  

 Logistika predaj  - ODBYT  

 Riadenie výroby a operatívne plánovanie  

 Evidencia výroby  

 Dlhodobé plánovanie  

 Podklady pre spracovanie miezd vo výrobe 

 

2.9.4 Štýl riadenia 

Pri riadení procesov vo firme je dodrţiavaná organizačná štruktúra firmy. 

Vedenie samozrejme so svojimi zamestnancami neustále komunikuje a poţaduje od 

nich spätnú väzbu. Firma sa nebráni návrhom zo strany svojich zamestnancov, avšak 

konečné rozhodnutie je vţdy na vedení firmy.  
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2.9.5 Spolupracovníci 

Všetcia zamestnanci vo firme sú odborníkmi vo svojom obore. To samozrejme 

ovplyvňuje aj výber nových zamestnancov. Firma však momentálne nehľadá nové 

posily a nie je si vedomá nedostatkov v poţadovaných kompetenciách.  

 

2.9.6 Zdieľané hodnoty 

Firemná kultúra spoločnosti stavia na kvalite odvedenej práce a taktieţ na 

dobrých vzťahoch so svojimi zákazníkmi a partnermi. Taktieţ kladie dôraz na dobré 

medziľudské vzťahy vo vnútri firmy.  

 

2.9.7 Schopnosti 

Pre firmu je veľmi dôleţitá kvalita odvedenej práce s čím úzko súvisí aj skúsený 

a kvalifikovaný personál. Zamestnanci sa neustále snaţia zlepšovať vo svojom obore. 

Klienti sú tak spokojní s odbornosťou a profesionalitou jednotlivých pracovníkov a s ich 

odvedenou prácou. Odmenou pre klienta sú potom kvalitne dodané sluţby, ktoré sú 

patrične ohodnotené.   
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2.10 SWOT analýza spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12: SWOT analýza spoločnosti Decon s.r.o. (vlastné spracovanie v online nástroji 

creately.com) 

 

2.11 Analýza súčasného stavu informačného systému 

Táto časť kapitoly bude venovaná analýze súčasného informačného systému 

spoločnosti Decon s.r.o. V prvej časti popíšem HW a SW firmy, v druhej časti 

analyzujem súčasný informačný systém pomocou SWOT analýzy a taktieţ pomocou 

analýzy HOS8. Na záver graficky spracujem proces objednania tovaru pomocou EPC 

diagramu. 

 



40 

 

 

2.11.1 Základné údaje o súčasnom IS 

Spoločnosť v súčasnosti vyuţíva informačný systém od spoločnosti VyrSoft 

s.r.o. - Sirius. Jedná sa o informačný systém určený pre výrobné firmy. Hlavnými 

časťami systému sú moduly pre: 

 Technická príprava výroby  

 Logistika nákup - MTZ  

 Logistika predaj  - ODBYT  

 Riadenie výroby a operatívne plánovanie  

 Evidencia výroby  

 Dlhodobé plánovanie  

 Podklady pre spracovanie miezd vo výrobe 

 

2.11.2 Hardware 

Firmu tvorí niekoľko samostatných oddelení. Jednotlivé oddelenia a taktieţ aj 

výrobné priestory, sídlia v samostatných kanceláriach a priestoroch v budove firmy. 

Prepojenie jednotlivých oddelení a výroby zabezpečuje vnútropodniková sieť. V sieti je 

pripojených 20 počítačov, 10 tlačiarní a dva multifunkčné kopírovacie stroje. V sieti sú 

zapojené dva servery. Na jednom servery beţia sieťové aplikácie a sú na ňom ukladané 

a zálohované sieťové dáta (výpočty, výkresy, dokumentácia, ponuky, zmluvy atď). 

Tento server slúţi aj ako server  internej pošty. Druhý server slúţi ako dátové úloţisko 

pre archiváciu a zálohu dát. Vnútorná sieť je spolu s vonkajším prostredím prepojená 

prostredníctvom routra a synchrónnej linky a taktieţ je vyuţívaná aj pre IP telefóniu. 

 

2.11.3 Software 

Na všetkých počítačoch sa pouţíva operačný systém Windows 7, Windows 8.1  

alebo Windows 10 a na kaţdom počítači je nainštalovaný aj balík MS Office, ktorý sa 

pouţíva pre beţné činnosti, ako napríklad komunikácia vo firme alebo so zákazníkmi.  
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Okrem týchto vecí firma vyuţíva aj nasledujúce programy: 

 AutoCAD (návrh a konštrukcia) 

 Autodesk Product Design Premium (konštrukcia, 3D systém pre spracovanie 

výkresovej dokumentácie ) 

 CAS (program pre návrh výmenníkov tepla Alfa Laval) 

Firma vyuţíva aj špecializované programy od jej dodávateľov (návrh čerpadiel, 

návrh regulačných ventilov, programovanie riadiacich systémov atď). 

 

2.11.4 SWOT analýza súčasného stavu IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: SWOT analýza súčasného stavu IS (vlastné spracovanie v online nástroji creately.com)    
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2.11.5 HOS8 analýza súčasného stavu IS 

V tejto kapitole sme podrobili súčasný informačný systém analýze pomocou 

metódy HOS8. Pre úspešné vypracovanie analýzy HOS8 bolo na začiatku nutné dať 

vyplniť dotazník zamestnancom firmy Decon s.r.o.. Tento dotazník je dostupný na 

portáli www.zefis.cz. Následne sme dané výsledky spracovali v programe Microsoft 

Excel a graficky ich vizualizovali. Ako bolo uţ spomenuté v teoretickej časti, dotazník 

sa skladá z 8 oblastí a kaţdá z týchto oblastí obsahuje 10 otázok. Kaţdá z otázok je 

hodnotená v škále od 1 do 5. V nasledujúcej tabuľke môţeme vidieť, ako dopadlo 

hodnotenie jednotlivých oblastí: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1: Hodnotenie jednotlivých oblastí metódou HOS8 (vlastné spracovanie) 

 

Z tabulky môţeme vyčítať, ţe spoločnosť získala v štyroch oblastiach, a to 

konkrétne v oblastiach Hardware, Software, Customers, Suppliers, hodnotu tri, ktorá je 

slovne interpretovaná ako „skôr dobrá“ úroveň informačného systému. Ďalšie 

hodnotené oblasti, a to konkrétne Orgware, Peopleware, Dataware, Management IS, 

dosiahli v hodnotení hodnotu štyri, čo zodpovedá slovnej interpretácii ako „dobrá 

úroveň“ informačného systému. Avšak, keďţe celková hodnota informačného systému 

sa rovná jeho najslabšej zloţke, čo v našom prípade znamená hodnota tri („skôr dobrá 

úroveň), môţeme hovoriť aj o celkovej hodnote informačného systému ako o „skôr 

dobrej“.  

Názov oblasti Hodnotenie Slovná interpretácia 

Hardware (HW) 3 skôr dobrá úroveň 

Software (SW) 3 skôr dobrá úroveň 

Orgware (OW) 4 dobrá úroveň 

Peopleware (PW) 4 dobrá úroveň 

Dataware (DW) 4 dobrá úroveň oblasti 

Customers (CU) 3 skôr dobrá úroveň 

Suppliers (SU) 3 skôr dobrá úroveň 

Management IS (MA) 4 dobrá úroveň 
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Na nasledujúcom grafe môţeme vidieť grafické vyobrazenie výsledkov 

skúmaneho informačného systému pomocou metódy HOS8. Modrou farbou sú 

vyznačené dosiahnuté úrovne jednotlivých oblastí. Červenou farbou je vyznačená 

celková úroveň informačného systému, čo je v našom prípade hodnota tri („skôr dobrá 

úroveň“). Môţeme si všimnúť, ţe je graficky vyobrazená aj doporučená úroveň systému 

(zelená farba). Doporučený stav informačného systému vychádza z jeho dôleţitosti, 

ktorú mu prikladáme. V našom prípade bol informačný systém hodnotený ako kľúčovo 

dôleţitý pre chod firmy a jeho krátkodobý výpadok môţe výrazne ovplyvniť chod 

firmy, zisk a spokojnosť zákazníkov. Práve preto sa udáva doporučený stav 

informačného systému na úrovni štyri („dobrá úroveň“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafické znázornenie výsledkov analýzy HOS8 (vlastné spracovanie) 
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2.11.6 RACI matica procesu objednania tovaru 

Pre spracovanie RACI matice a následne EPC diagramu som si vybral jeden 

z beţných procesov, s ktorým sa firma stretáva takmer kaţdý deň. Jedná sa konkrétne o 

proces objednania tovaru. Ako som uţ spomínal, jedná sa takmer o kaţdodenný proces, 

ktorý je pre firmu veľmi dôleţitý, preto som sa rozhodol ho podrobiť analýze a 

vychytať tak moţné nedostatky. 

Pre lepšie pochopenie som vypracoval tabulku pre vysvetlenie skratiek 

jednotlivých rolí: 

Skratka Vysvetlenie skratky 

R Responsible - kto je zodpovedný za vykonanie zverenej úlohy 

A Accountable - kto je zodpovedný za to, čo je vykonané 

C Consulted - kto môţe poskytnúť cennú radu, či konzultáciu k úlohe 

I Informed - kto má byť informovaný o priebehu úlohy 

Tabuľka 2: Vysvetlenie rolí RACI matice (vlastné spracovanie) 

 

V nasledujúcej tabuľke je vypracovaná RACI matica procesu objednania tovaru, 

kde môţeme vidieť pridelené zodpovednosti za jeho jednotlivé úlohy: 

Úloha 

Procesné role 

Obchodné 

oddelenie 

Zásobovacie 

oddelenie 
Zákazník Dodávateľ 

Kontrola objednávky R, A    

Kontrola u zákazníka R, A  C  

Overenie dostupnosti tovaru R, A    

Objednanie tovaru C R, A  I 

Vybavenie objednávky R, A  I  

Fakturizácia R, A  I  

Tabuľka 3: RACI matica - proces objednania tovaru (vlastné spracovanie) 
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2.11.7 EPC diagram procesu objednania tovaru 

V programe Microsoft Visio bol spracovaný nasledujúci EPC diagram, ktorý 

vychádza z vyššie vypracovanej RACI matice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14: EPC diagram - proces objednania tovaru (vlastné spracovanie) 
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3 NÁVRH RIEŠENIA 

V nasledujúcej kapitole budu popísané návrhy na zmeny v informačnom systéme, 

ktoré majú viesť k jeho celkovému skvalitneniu. Jednotlivé zmeny sa budú odvíjať 

z vykonaných analýz spoločnosti Decon s.r.o. v predchádzajúcej kapitole.  

Po konzultácií jednotlivých výsledkov analýz s vedením spoločnosti sme dospeli 

k záveru, ţe súčasný informačný systém je veľmi ťaţkopádny s nie veľmi uţívateľsky 

prístupným prostredím. Takisto je súčasný systém zastaralý a neaktualizovaný zo strany 

dodávateľa, čo tieţ prinútilo vedenie k rozhodnutiu pre jeho zmenu.   

3.1 Lewinow model zmeny 

Ako uţ bolo spomenuté v teoretickej časti tejto diplomovej práce, Lewinow 

model zmeny patrí medzi najpouţívanejšie modely zmien v organizácií a preto ho 

pouţijeme aj v našom prípade.   

 

3.1.1 Rozmrazenie 

 Dôvod na zmenu 

V súčasnosti vyuţíva spoločnosť informačný systém od firmy VyrSoft s.r.o. - 

Sirius. Jedná sa o informačný systém určený pre výrobné firmy. Spomínaný informačný 

systém je príliš ťaţkopádny a taktieţ jeho uţívateľské prostredie nie je veľmi 

uţívateľsky prístupné. Súčasný systém je takisto zastaralý a zo strany dodávateľa 

nedochádza k jeho pravidelným aktualizáciam. Nakoľko sa spoločnosť Decon s.r.o. 

snaţí svoju prácu čo najviac zefektívniť a urýchliť tak svoje interné procesy, rozhodla 

sa pre zmenu informačného systému. 

 Účastníci zmeny 

Účastníkom zmeny moţno označiť kaţdú osobu, ktorá bude projekt 

ovplyvňovať, či ním bude ovplyvnená. V prípade daného projektu sa teda jedná o 

takmer všetkých zamestnancov spoločnosti a takisto aj o jej majiteľov. 
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 Agent zmeny 

Pre zaistenie úspešnosti projektu je zásadné, aby jeho plnenie bolo podporované 

vedením spoločnosti a aby bola identifikovaná osoba, ktorá bude za správne vykonanie 

projektu zodpovedná. V našom prípade bude agentom zmeny práve jeden z majiteľov 

spoločnosti. On sám najlepšie pozná všetky interné procesy firmy a takisto je 

v neustálom kontakte so zamestnancami firmy. Takisto má dostatok manaţéerskych 

skúseností a znalostí aby mohol danú zmenu efektívne riadiť. 

 Sponzor zmeny 

Sponzor zmeny zaisťuje podporu projektu v strategickom vedení spoločnosti, jej 

financovanie a podobné dôleţité zdroje na realizáciu projektu. V prípade daného 

projektu sú sponzorom zmeny majitelia spoločnosti, ktorí predstavujú taktieţ 

iniciátorov zmeny. Z toho vyplýva, ţe projekt má ich plnú podporu, čo je jedným zo 

zásadných faktorov úspechu. 

 Intervenčná oblasť 

Keďţe sa jedná o zmenu celého informačného systému, tak aj dopad tejto zmeny 

bude vplývať vpodstate na všetky oddelenia spoločnosti. Najviac sa však zmeny dotknú 

nasledujúcich oddelení: 

o Obchodné oddelenie - riadenie obchodu, kontakty, plánovanie  

o Finančné oddelenie - plánovanie, reporty a iné manaţérske funkcie 

o Zásobovacie oddelenie -  riadenie zásob, plánovanie a reporty 

 

3.1.2 Zmena 

Fáza zmeny znamená zavedenie zmeny do spoločnosti. V tejto fáze je dôleţité 

zabezpečiť podporu všetkých účastníkov zmeny, aby poskytovali svoje názory a spätnú 

väzbu na zavádzané zmeny. Je potrebné neustále zabezpečovať monitorovanie procesu 

zavádzania zmeny a je ţiaduce aktualizovať plán, podľa ktorého je zmena realizovaná, 

podľa skutočných a aktuálnych hodnôt. Samotný proces zmeny popisuje konkrétne 
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činnosti, ktoré boli vykonané pri výbere a implementácií nového informačného 

systému. Niţšie sú vypísané hlavné činnosti danej zmeny spolu s ich podčinnosťami:  

 Vytvorenie realizačného tímu 

 Analýzy 

o Analýza súčasného stavu 

o Analýza súčasnej IS/ICT stratégie 

o Analýza podnikových procesov 

o Definícia poţiadavkov na nový IS 

o Finančné a časové hľadisko 

o Štúdia uskutočniteľnosti 

o Zhodnotenie analýz 

 Výber IS a jeho dodávateľa 

o Prieskum trhu 

o Zaslanie poţiadaviek 

o Vyhodnotenie ponúk 

o Finálny výber IS a dodávateľa 

o Oslovenie vybraného dodávateľa 

o Stanovenie podmienok 

o Uzavrenie zmluvy 

 Implementácia IS 

o Inštalácia IS 

o Systémová integrácia 

o Migrácia testovacích dát 

o Testovacia prevádzka 

o Prístupové práva 

o Vyhodnotenie testovacej prevádzky 

 Školenie zamestnancov 

o Školenie správcov IS 

o Školenie ostatných zamestnancov 

 Ostrá prevádzka 

o Migrácia ostrých dát a prevádzka 

o Vyhodnotenie ostrej prevádzky 
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 Vyhodnotenie a ukončenie projektu 

 

3.1.3 Zamrazenie 

Zamrazenie je posledná fáza zavedenia danej zmeny. Nastáva vo chvíli, keď sú 

všetky práce a implementácie zmien na nový informačný systém dokončené. Z 

prechodného stavu sa tak stáva stav normálny a beţný. Zamestnanci by v tejto fáze mali 

zmenu nového informačného systému podporovať a aktívne daný systém vyuţívať, aby 

sa tým zrýchlili a zefektívnili procesy spoločnosti.  

 

3.2 Sieťová analýza - metóda PERT 

Tvorba časového harmonogramu je jednou zo základných častí plánovania 

kaţdého projektu. V prípade, ţe sa jedná o projekt väčších rozmerov, ako je to aj 

v našom prípade, je vhodné vyuţiť niektoré z metód sieťovej analýzy, ktoré nám 

priblíţia predstavu o časovej náročnosti jednotlivých častí projektu a takisto o časovej 

náročnosti projektu ako celku. Jednou z vhodných metód je stochastická metóda PERT, 

ktorú sme vyuţili aj v našom prípade. Metóda PERT má výhodu v jej vyuţití aj v 

prípade, ţe nie sú známe presné časové dĺţky jednotlivých činností, z ktorých  sa 

projekt skladá a takisto, keď sa jedná o nový projekt, ktorý nebol ešte v spoločnosti 

realizovaný. 

Aby bolo moţné danú analýzu vykonať, je nutné najprv vypočítať kľúčové číselné 

charakteristiky, ktoré sú definované nasledujúcimi vzorcami: 

 

Stredná doba trvania činnosti:     
           

 
 

Rozptyl:       
         

 

  
 

Smerodajná odchýlka:      
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Pričom: 

aij = optimistický odhad trvania danej činnosti 

mij = najpravdepodobnejší odhad trvania danej činnosti 

bij = pesimistický odhad trvania danej činnosti 

 

Ďalej môţeme určiť nasledujúce fakty: 

 

 Celková doba trvania projektu je 78,18 dní 

 Kritická cesta vedie cez činnosti A-B-E-F-G-H-I-J-K-L-N-O-P-Q-S-T-V-W-

X-Y-Z 

 Z celkových 26 činností je 21 kritických a to znamená, ţe kritickosť projektu 

je 81% 

 Pravdepodobnosť, ţe projekt bude dokončený o 5 dní skôr je 20,6% 

o Vypočítané vzťahom: 

            (
           

   
)                                             

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé činnosti a ich bezprostredné 

nadväzujúce činnosti spolu s vypočítanými číselnými charakteristikami pre danú 

činnosť, pričom: 

ZM = začiatok moţný 

KM = koniec moţný 

ZP = začiatok prípustný 

KP = koniec prípustný 

RC = celková rezerva  
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Ozn. Činnosť 
BP 

činnosť 

Doba trvania 

  (človekodni) 

Stredná 

doba trvania 
Rozptyl 

Smerodajná 

odchýlka 
ZM KM ZP KP RC 

   𝑎𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑗 𝑏𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑗 = 𝐸 𝜎2𝑦𝑖𝑗 𝜎𝑦𝑖𝑗 - - - - - 

A Vytvorenie realizačného tímu  0,3 0,5 1 0,55 0,01 0,12 0 0,55 0,00 0,55 0 

 Analýzy             

B Analýza súčasného stavu A 2 4 6 4 0,44 0,67 0,55 4,55 0,55 4,55 0 

C Analýza súčasnej IS/ICT stratégie A 0,5 1 1,5 1 0,03 0,17 0,55 1,55 3,55 4,55 3 

D Analýza podnikových procesov A 1 3 5 3 0,44 0,67 0,55 3,55 1,55 4,55 1 

E Definícia poţiadavkov na nový IS B,C,D 1 2 4 2,17 0,25 0,5 4,55 6,72 4,55 6,72 0 

F Finančné a časové hľadisko E 0,75 1 3 1,29 0,14 0,38 6,72 8,01 6,72 8,01 0 

G Štúdia uskutočniteľnosti F 1 3 4 2,83 0,25 0,5 8,01 10,84 8,01 10,84 0 

H Zhodnotenie analýz G 0,5 1 2 1,08 0,06 0,25 10,84 11,92 10,84 11,92 0 

 Výber IS a jeho dodávateľa             

I Prieskum trhu H 3 4 6 4,17 0,25 0,5 11,93 16,09 11,93 16,09 0 

J Zaslanie poţiadaviek I 0,75 1 1,5 1,04 0,02 0,13 16,09 17,13 16,09 17,13 0 

K Vyhodnotenie ponúk J 1 3 5 3 0,44 0,67 17,13 20,13 17,13 20,13 0 

L Finálny výber dodávateľa IS K 1 1,5 2 1,50 0,03 0,17 20,13 21,63 20,13 21,63 0 

M Oslovenie vybraného dodávateľa L 0,25 0,5 1 0,54 0,02 0,13 21,63 22,17 23,09 23,63 1,46 

N Stanovenie podmienok L 1 2 3 2 0,11 0,33 21,63 23,63 21,63 23,63 0 

O Uzavrenie zmluvy M,N 0,25 0,5 1 0,54 0,02 0,13 23,63 24,17 23,63 24,17 0 

 Implemenácia IS             

P Inštalácia IS O 0,75 1 1,5 1,04 0,02 0,13 24,18 25,21 24,18 25,21 0 

Q Systémová integrácia P 3 5 8 5,17 0,69 0,83 25,22 30,38 25,22 30,38 0 

R Migrácia testovacích dát P 0,25 0,5 0,75 0,5 0,01 0,08 25,22 25,72 29,88 30,38 4,67 
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S Testovacia prevádzka Q,R 10 12 16 12,33 1 1 30,38 42,71 30,38 42,71 0 

T Prístupové práva S 0,75 1 2 1,13 0,04 0,21 42,72 43,84 42,72 43,84 0 

U Vyhodnotenie testovacej prevádzky S 0,3 0,5 0,75 0,51 0,01 0,08 42,72 43,23 43,33 43,84 0,62 

 Školenie zamestnancov             

V Školenie správcov IS T, U 1 2 4 2,17 0,25 0,5 43,84 46,01 43,84 46,01 0 

W Školenie ostatných zamestnancov V 10 14 18 14 1,78 1,33 46,01 60,01 46,01 60,01 0 

 Ostrá prevádzka             

X Migrácia ostrých dát a prevádzka W 15 16 18 16,17 0,25 0,50 60,01 76,18 60,01 76,18 0 

Y Vyhodnotenie ostrej prevádzky X 0,5 1 1,5 1 0,03 0,17 76,18 77,18 76,18 77,18 0 

Z Vyhodnotenie a ukončenie projektu Y 0,75 1 1,5 1 0,02 0,13 77,18 78,18 77,18 78,18 0 

 

Tabuľka 4: Špecifikácia číselných charakteristík sieťovej analýzy (vlastné spracovanie) 
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3.2.1 Sieťový graf 

Na nasledujúcom obrázku môţeme vidieť sieťový graf analýzy PERT, ktorý vychádza z tabuľky uvedenej vyššie. Prehľadne sú v 

ňom znázornené jednotlivé postupnosti činností, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu. Červenou farbou je v grafe vyznačená taktieţ 

kritická cesta projektu. Jednotlivým činnostiam leţiacim na tejto ceste je potrebné venovať zvlášť veľkú pozornosť, pretoţe majú nulovú 

celkovú rezervu a teda nemôţu byť oneskorené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15: Sieťový graf s legendou (vlastné spracovanie) 
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3.3 Riadenie rizík 

Táto kapitola sa zaoberá riadením rizík spojených s implementáciou zmeny 

informačného systému spoločnosti Decon s.r.o.. Súčasťou tejto kapitoly je identifikácia 

rizík a ich následné ohodnotenie. Na základe identifikovaných a ohodnotených rizík 

spolu s ich definovaným dopadom sa vytvorí mapa rizík, ktorá slúţi ako základ pre 

určenie opatrení, ktoré majú za cieľ zníţiť dané riziko, prípadne ho úplne eliminovať.  

 

3.3.1 Identifikácia rizík 

V našom prípade môţeme riziko chápať ako určitú nepriaznivú udalosť, ktorá 

môţe nastať v priebehu projektu a môţe ho tým určitým spôsobom ovplyvniť. Našou 

snahou je tieto riziká vopred identifikovať a takisto určiť aj ich dopad na priebeh 

projektu.  

Pri takom veľkom projekte, akým je zmena informačného systému spoločnosti, 

môţe nastať veľké mnoţství rizík, ktoré môţu mať na daný projekt určitý dopad. Snaţil 

som sa identifikovať tie najvýznamnejšie riziká projektu, ktoré môţu nastať:  

 Nedostatočná analýza 
 

 Nedodrţanie harmonogramu plánovaných aktivít 
 

 Nedostatočné technické vybavenie 
 

 Nedostatočná komunikácia 
 

 Organizačné zmny 
 

 Nedostatočné prepojenie nového IS a podnikových procesov 
 

 Nesúlad s business stratégiou spoločnosti 
 

 Únik alebo poškodenie dôleţitých firemných dát 

 

 Odolnosť uţívateľov 

 

 Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
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Pre tieto identifikované riziká musíme stanoviť ich pravdepodobnosť výskytu, 

dopad a takisto aj ich významnosť. Nasledujúce tabuľky nám klasifikujú faktory, na 

základe ktorých definujeme rizikovosť jednotlivých hrozieb projektu. 

 

 

Hodnota Slovná interpretácia 

menej neţ 20 % Vysoko nepravdepodobné 

20 – 40 % Nepravdepodobné 

40 – 60 % Moţné 

60 – 80 % Pravdepodobné 

80 % a viac Vysoko pravdepodobné 

Tabuľka 5: Klasifikácia pravdepodobnosti rizika (vlastné spracovanie) 

 

 

Hodnota Slovná interpretácia 

1 Zanedbateľný 

2 Mierny 

3 Závaţný 

4 Ohrozujúci 

5 Devastujúci 

Tabuľka 6: Klasifikácia dopadu rizika (vlastné spracovanie) 

 

Hodnota Slovná interpretácia 

menej neţ 1,6 Beţné 

1,7 – 2,5 Závaţné 

2,6 a viac Kritické 

Tabuľka 7: Klasifikácia významnosti rizika (vlastné spracovanie) 
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Ohodnotenie rizík prebehlo na základe konzultácie s odborníkom na danú problematiku a taktieţ podľa subjektívneho názoru. V 

nasledujúcej tabuľke môţeme vidieť vypísané jednotlivé riziká spolu s ich dopadom a taktieţ je pre kaţdé riziko určená jeho 

pravdepobonosť, dopad a výsledná hodnota rizika. 

 

Č. Hrozba Scénar PST

% 

Dopad Hodnota 

Technologické hrozby 

1 Nedostatočné technické vybavenie Zvýšenie nákladov na HW a SW 45 4,5 2,03 

2 Nedostatečné prepojenie nového IS a podnikových procesov Dodatečné poţiadavky na informačný systém 20 4 0,8 

3 Únik alebo poškodenie dôleţitých firemných dát Obchodné riziko, strata informácií, finančné škody 40 4,5 1,8 

4 Nesúlad s business stratégiou spoločnosti Neefektívnosť nového informačného systému 10 5 0,5 

Strategické hrozby 

5 Nedostatočná analýza 
Nedostatok informácií pri implementácií, zvýšenie časovej 
a finančnej náročnosti na projekt 

15 3,2 0,48 

6 Nedodrţanie harmonogramu plánovaných aktivít Oneskorenie, problémy na strane dodávateľa či odberateľa 80 4 3,2 

7 Nedostatočná komunikácia Zvýšenie časovej náročnosti na implementáciu systému 25 2 0,5 

8 Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
Zvýšenie mzdových nákladov, poradenské poplatky a 
náklady na školenie 

10 1 0,1 

9 Organizačné zmeny 
Významný nárast objemu zmien, ktoré sa musia 
absorbovať a následne realizovať 

85 1,5 1,28 

Ostatné hrozby 

 

10 

 

Odolnosť uţívateľov 
Nové pracovné vzťahy, zdieľanie informácií, nové 
povinnosti – konflikty, zmätky a strach uţívateľov 

z nového systému 

 

90 
 

4 
 

3,6 

Tabuľka 8: Identifikácia rizík a ich scénarov spolu s ich ohodnotením (vlastné spracovanie)
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3.3.2 Mapa rizík 

Nasledujúci graf zobrazuje mapu rizík, ktorá vychádza z tabuľky na 

predchádzajúcej strane. Mapa rizík jasne popisuje rozloţenie rizík v závislosti na ich 

výslednej hodnote významnosti a poskytuje nám prehľad o tom, pri ktorých rizikách sa 

musíme viac zamerať na vykonanie ich opatrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16: Mapa rizík (vlastné spracovanie)  
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Na vyššie uvedenej mape rizík môţeme vidieť, ţe v oblasti kritických rizík 

(červená farba) sa nachádzajú konkrétne dve kritické riziká. Jedným z nich je 

nedododrţanie harmonogramu plánovaných aktivít, s ktorým sme mohli tak trochu aj 

počítať, pretoţe zo sieťovej analýzy vyplýva, ţe oneskorenie projektu je veľmi 

pravdepodobné. Ďalším kritickým rizikom sú uţívatelia a ich tolerancia voči zmenám, 

ktoré so sebou prináša implementácia nového informačného systému. Týmto rizikám by 

sme mali venovať zvlášť veľkú pozornosť, pretoţe môţu ohroziť celý priebeh projektu. 

V oblasti závaţných rizík (ţltá farba) sa náchádza jedno riziko - nedostatočné technické 

vybavenie. V oblasti beţných rizík (zelená farba) sa nachádza zvyšných 7 rizík. Tieto 

riziká nemajú veľký dopad na priebeh projektu. 
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3.3.3 Zniţovanie rizika 

V nasledujúcej tabuľke sú vypracované opatrenia na zníţenie jednotlivých rizík. V neposlednom rade sú pre 

jednotlivé opatrenia vyčíslené aj ich náklady. 

 

Č. Hrozba Opatrenie 
Nová 

PST % Dopad 
Nová 

hodnota 

Náklady 

v tis. € 

Technologické hrozby  

1 Nedostatočné technické vybavenie Jasne definované poţiadavky na HW a SW 15 4,5 0,68 0 

2 Nedostatečné prepojenie nového IS a podnikových procesov 
Jasné definovanie projektu, zjednotenie poţadovaných 

procesov, ktoré má systém pokryť 
10 4 0,4 0 

3 Únik alebo poškodenie dôleţitých firemných dát Zmluvné ošetrenie, kvalifikovaní pracovníci 25 4,5 1,13 0 

4 Nesúlad s business stratégiou spoločnosti Kvalitná predprojektová analýza potrieb a poţiadavkov 5 5 0,25 1,2 

Strategické hrozby  

5 Nedostatočná analýza Kontrola analytických procesov a hĺbky analýz 5 3,2 0,16 0 

 

6 

 

Nedodrţanie harmonogramu plánovaných aktivít 

Priebeţná kontrola plnenia harmonogramu, monitoring 

odchýliek a intenzívna komunikácia medzi dodávateľom a 

objednávateľom 
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4 

 

2,6 

 

0 

7 Nedostatočná komunikácia 
Pravidelné meetingy, hromadná emailová komunikácia, 

telekomunikácia a kontrola informovanosti 
10 2 0,2 0 

8 Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
Vnútropodnikové školenia, zdieľanie informácií, externí 

pracovníci 
5 1 0,05 2,0 

9 Organizačné zmeny Prispôsobenie, motivácia, školenia 50 1,5 0,75 1,2 

Ostatné hrozby 

10 Odolnosť uţívateľov Motivácia zamestnancov, školenia 50 1,5 0,75        1,2 

Tabuľka 9: Opatrenia na riziká spolu s ich novým ohodnotením (vlastné spracovanie)
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3.3.4 Pavučinový graf rizík 

Nasledujúci pavučinový graf zobrazuje, ako sa kaţdá hodnota jednotlivých rizík 

zmenšila voči pôvodnej hodnote, a vypovedá tak o účinnosti jednotlivých opatrení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Pavučinový graf rizík (vlastné spracovanie) 

 

3.4 Moţnosti výberu nového informačného systému 

V dnešnej dobe je na trhu s informačnými systémami veľké mnoţstvo firiem. 

Vďaka veľkej konkurencii na trhu s informačními systémami a vďaka rozšírenosti 

informačných technológií sú v dnešnej dobe informačné systémy cenovo dostupnejšie aj 

pre menšie podniky. Táto kapitola sa venuje posúdeniu niekoľkých variant zavedenia 

nového informačného systému. 
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3.4.1 Rozvoj uţ existujúceho informačného systému 

Táto varianta popisuje  úpravu uţ zabehnutého informačného systému, ktorý 

firma v súčastnosti vyuţíva. Môţe sa tak pouţiť súčasný informačný systém spolu s 

jeho súčasťami, kde dôjde len k ich úprave, prípadne sa pridajú ďalšie funkcie apod. 

Túto variantu vyuţívajú hlavne firmy, ktorým sa nechce veľmi investovať do nového 

informačného systému.  

Výhodou tejto varianty môţe byť, ţe budú maximálne vyuţité finančné 

prostriedky vloţené do súčasného informačného systému. Taktieţ nebude nutné 

zaškoliť zamestancov na nový systém. 

Nevýhodou môţe byť fakt, ţe v niektorých prípadoch je uţ neekonomické a 

neefektívne akýmkoľvek spôsobom aktualizovať súčasný informačný systém, práve 

vďaka jeho zastaralosti, či chybám, ktoré sú uţ v jeho pôvodnom návrhu. 

 

Klady rozvoja uţ existujúceho informačného systému 

 Maximálne vyuţitie finančných prostriedkov vloţených do súčasného 

informačného systému 

 Nie je nutné zaškolenie zamestnancov na nový informačný systém 

 Prispôsobenie informačného systému poţiadavkám firmy 

Zápory rozvoja uţ existujúceho informačného systému 

 Aktuálny informačný systém sa momentálne nachádza v zlom stave a 

jeho aktualizácia by bola neekonomická, neefektívna a časovo náročná 

 

3.4.2 Vývoj nového informačného systému na zákazku 

Vývoj nového informačného systému na zákazku, či uţ prostredníctvom svojho 

IT tímu, alebo externou firmou, predstavuje pravdepodobne moţnosť najlepšieho 

výsledku.  
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Hlavná výhoda tohto riešenia spočíva v tom, ţe nový informačný systém je 

úplne prispôsobený potrebám firmy a je tak kompletne vyladený pre jej čo 

najefektívnejšie fungovanie.  

Dodávateľ však musí byť veľmi dobre oboznámený so všetkými pocesmi vo 

firme, čo so sebou nesie značnú časovú odozvu. V neposlednom rade vývoj nového 

informačného systému na mieru si vyţaduje aj skúsený IT tím, čo sa zase odzrkadlí aj 

na vyšších finančných nákladoch.  

Preto táto moţnosť v praxi nie je tak často uplatňovaná, práve vzhľadom na 

vyššie spomínanú časovú a finančnú náročnosť a zvačša je vyuţívaná len veľkými 

firmami a korporáciami, ktoré potrebujú mať svoj informačný systém kompletne 

vyladený na mieru pre ich potreby a takisto disponujú svojim vlastným IT tímom, ktorý 

sa bude vývoju daného systému neustále venovať. 

 

Klady vývoja nového informačného systému na zákazku 

 Kompletné vyladenie systému na mieru pre poţiadavky firmy 

Zápory vývoja nového informačného systému na zákazku 

 Značná časová a finančná náročnosť 

 Pri voľbe vytvorenia vlastným IT tímom, potreba vlastného IT tímu 

 

3.4.3 Nákup hotového riešenia 

Ďalšou z moţností zavedenia nového informačného systému je nákup uţ 

hotového tzv. „krabicového“ riešenia, ktoré uţ bolo vytvorené jednou zo softwarových 

spoločností. V súčasnosti je uţ na trhu pomerne dostatočná ponuka, ktorá by umoţnila 

vybrať taký systém, ktorý by sa čo najviac priblíţil k poţiadavkám firmy.  

Výhodou tohto riešenia je určite časová náročnosť zavedenia nového IS, ktorá je 

v tomto prípade určite menšia ako pri uţ vyššie spomínaných dvoch riešeniach. Ďalšou 

výhodou je, ţe tieto systémy uţ v súčasnosti vyuţíva mnoho firiem, takţe sa tým pádom 
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vychytalo mnoţstvo nedostatkov a chýb, čím sa stali tieto systémy pomerne 

prepracované. 

V hlavných nedostatkoch môţeme vidieť vyššie jednorázové náklady, avšak 

z dlhodobého hľadiska je tát investícia výhodná. Ďalšou nevýhodou môţe byť fakt, ţe 

tieto systémy sú navrhnuté pomerne univerzálne, tak aby spĺňali poţiadavky väčšiny 

firiem. Preto je niekedy nutné daný systém ešte doupravovať tak, aby plne vyhovoval 

potrebám firmy. 

 

Klady nákupu hotového riešenia 

 V porovnaní s ostatnými riešeniami menšia časová náročnosť zavedenia 

systému 

 Vychytané mnoţstvo chýb a nedostatkov systému 

 Systémy, ktoré sú pomerne prepracované 

 Z dlhodobého hľadiska menšia finančná náročnosť 

Zápory nákupu hotového riešenia 

 Vyššia prvotná investícia  

 Nutnosť moţných doúprav systému presne pre potreby firmy 

 

3.4.4 Outsourcing informačného systému 

Poslednou z moţností zavedenia nového informačného systému je jeho 

outsourcing, čo znamená, ţe spoločnosť zverí na základe zmluvy chod a správu IS inej 

spoločnosti. Je to niečo ako obchodná zmluva, ktorá ma viesť k zníţeniu nákladov a 

umoţňuje takisto firme venovať sa naplno svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. 

Podstatou tohto riešenia je, ţe všetky procesy prebiehajú v inej firme, ktorá poskytuje 

taktieţ svoje SW a HW vybavenie, kde takisto beţí aj konkrétny informačný systém a 

komunikácia prebieha len pomocou internetového pripojenia, takţe firme na správu 

informačného systému stačí obyčajný webový prehliadač. Väčšinou túto moţnosť 
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zavedenia vyuţívaju firmy, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky a takisto 

nedisponujú potrebným SW a HW vybavením.  

Práve preto hlavnou výhodou tejto alternatívy je, ţe firma nepotrebuje ţiadny 

software a stačí jej spomínaný webový prehliadač. Takisto môţeme medzi výhody 

zaradiť aj pomerne rýchlu podporu a pomoc pri riešení problémov. 

Avšak, veľkou nevýhodou je fakt, ţe firma musí svoje dáta poskytnúť tretej 

strane, s čím má v súčasnosti kvôli konkurencii pomerne veľa firiem problém. Ako 

ďalšou nevýhodou môţeme označiť závislosť na internetovom pripojení, takţe keď 

náhodou nastane výpadok, firma tak nemá prístup k svojím dátam. 

Tento spôsob zavedenia nového IS spoločnosť Decon s.r.o. okamţite zamietla, 

hlavne kvôli spomínaným citlivým údajom, ktoré by musela poskytnúť tretej strane.  

 

Klady outsourcingu informačného systému 

 Odpadá nutnosť SW a HW (stačí spomínaný webový prehliadač) 

 Ţiadne náklady na administráciu  

 Okamţitá aktualizácia ihneď po nahraní na server 

 Prístup do systému je vďaka internetu vpodstate moţný z celého sveta 

Zápory outsourcingu informačného systému 

 Nutnosť poskytnúť citlivé údaje tretej strane 

 Pri výpadku pripojenia firma nemá prístup k svojim dátam 

 

3.5 Poţiadavky na nový informačný systém 

V tejto kapitole sú uvedené základné poţiadavky firmy na funkcie a vlastnosti 

informačného systému, ktoré boli vypracované po konzultácií s vedením firmy.  

 

 Komplexné riešenie - komplexný IS, ktorý pokrýva všetky hlavné 

podnikové procesy 
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 Prepojenosť celého systému - poţiadavka na prepojenosť informačného 

systému, ktorá umoţňuje komunikáciu medzi jednotlivými modulmi a 

časťami informačného systému 

 Bezpečnosť - zabezpečenie prístupov k rôznym úrovniam dát a 

zálohovanie 

 Modularita - moţnosť prispôsobenia systému 

 Vyváţenosť - malo by sa jednať o systém, ktorý je vyváţený a pokrýva 

všetky poţiadavky podniku 

 

Dôleţité kritéria pre podnik pri výbere nového informačného systému: 

 

 Prispôsobenie systému firemným procesom 

 Integrácia s inými aplikáciami 

 Zabezpečenie dát 

 Moţnosť rozširovania, vykonávania zmien v IS 

 Náročnosť vývoja a implementácie 

 Prístup z mobilných zariadení 

 Jednoduchosť a uţívateľská prístupnosť 

 Cena 

 Časový horizont 

 

3.6 Zhodnotenie jednotlivých moţností zavedenia nového IS 

V nasledujúcej tabuľke je spracované zhodnotenie jednotlivých moţností 

zavedenia informačného systému podľa jednotlivých kritérií výberu nového IS, ktoré sú 

pre podnik dôleţité. Jednotlivé kritéria sú ovyplyvnené percentuálnym pridelením váhy, 

v závislosti na tom, ako je dané kritérium pre firmu dôleţité. Podľa toho ako daná 

varianta zavedenia nového IS spĺňa poţadované kritérium, je jednotlivým variantám 

kaţdého kritéria pridelené hodnotenie v rozsahu od 0 do 100. Na konci sú výsledky 

sčítané a výsledné hodnoty predstavujú mieru naplnenia poţiadaviek podniku. 
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Kritérium 

Rozvoj 

súčasného 

IS 

Vývoj 

nového 

IS 

Nákup 

hotového 

riešenia 

Outsourcing 

IS 

Váha 

% 

Prispôsobenie systému 

firemným procesom 
80 100 80 70 15 

Integrácia s inými 

aplikáciami 
80 100 60 60 15 

Zabezpečenie dát 70 70 90 50 10 

Moţnosť rozširovania, 

vykonávania zmien v IS 
90 90 70 20 10 

Náročnosť vývoja a 

implementácie 
30 10 90 90 12 

Prístup z mobilných 

zariadení 
70 70 80 100 5 

Jednoduchosť a 

uţívateľská prístupnosť 
70 70 100 100 15 

Cena 30 10 80 100 12 

Časový horizont 30 10 100 100 15 

Celkom 65,7 63,9 91,4 79,3 100 

Tabuľka 10: Zhodnotenie jednotlivých moţností zavedenia nového IS (vlastné spracovanie) 

 

 

V tabuľke na predchádzajúcej strane môţeme vidieť, ţe najideálnejšou variantou 

na zavedenie nového informačného systému do firmy je nákup hotového riešenia. 

Prispel k tomu aj fakt, ţe firma nedisponuje aţ tak veľkým finančným obnosom, aby si 

mohla dovoliť vývoj nového IS na mieru a takisto nechce strácať čas zbytočne zdĺhavou 

aktualizáciou súčasného systému, ktorý je uţ teraz v zlom stave. Moţnosť outsourcingu 

IS nepripadá do úvahy, nakoľko firma nechce poskytovať svoje citlivé obchodné údaje 

tretej strane. 

 

Po konzultácií s vedením firmy sme dospeli k záveru, ţe ako stratégia zavedenia 

nového IS bude zvolená nárazová stratégia, to znamená, ţe sa vypne starý systém 

a ihneď sa prejde na systém nový. Dôvodom je, ţe firma uţ nechce pouţívať aktuálny 



67  

IS a chce čo najskôr prejsť na nový systém a taktieţ je táto stratégia časovo menej 

náročná ako ostatné stratégie.  

 

3.7 Vybrané informačné systémy pre firmu 

Na trhu podnikových informačných systémov je veľké mnoţstvo dodávateľov, či 

uţ sa jedná o predných lídrov na trhu, menej známe či úplne nové spoločnosti. K 

samotnému prieskumu trhu dodávateľov a ich produktov bol pouţitý internetový portál 

www.systemonline.cz, ktorý poskytuje informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu 

ponúkajúcich ERP riešenie a zároveň umoţňuje pohodlnú filtráciu poţadovaných 

záznamov podľa nastavených parametrov. Selekcia potom prebehla najmä podľa toho, 

či daná ponuka zodpovedala poţiadavkám firmy, bola cenovo adekvátna a takisto 

realizovateľná na súčasnom technickom vybavení firmy. Po preskúmaní jednotlivých 

záznamov boli vybrané tri informačné systémy, a to konkrétne:  

 

 HELIOS Orange od spoločnosti Asseco Solutions, a.s.  

 ABRA Gen od spoločnosti Abra Software a.s. 

 K2 od spoločnosti K2 atmitec s.r.o. 

 

3.7.1 HELIOS Orange 

Informačné systémy HELIOS patria medzi najlepšie riešenie na trhu. Dokazujú 

to svojim počtom inštalácií a veľkým mnoţstvom odborníkov. Ide o najrozšírenejší ERP 

na trhu. HELIOS Orange spĺňa všetky poţiadavky, ktoré spoločnosť Decon s.r.o. 

očakáva od nového informačného systému. 

 

 

 

Obrázok 17: Logo informačného systému Helios Orange (20) 
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 Webstránka výrobcu: www.assecosolutions.com 

 Kvalita a mnoţstvo referencií: Systém Helios má najviac inštalácií zo 

všetkých ERP systémov a moţno ho povaţovať za najrozšírenejší IS na 

trhu. Referencie sú zo všetkých rôznych oborov. Ako príklad môţem 

uviesť: Znojemské strojírny, Gemax, CCS Consulting, KARBOX s.r.o., 

Ţelezo Hranice, s.r.o., LOMAX & CO s.r.o., JABLOTRON Slovakia, 

s.r.o., Fenix Group, a.s., CATUS spol. s r.o., DRUCHEMA a mnoho 

ďalších. 

 Portfólio sluţieb: Spoločnosť Asseco Solutions ponúka veľmi široké 

spektrum ponúkaných produktov. Ide o nasledujúce produkty: HELIOS 

Red (slúţi ako ekonomický a účtovný softvér pre menšie podniky), 

HELIOS Orange (ERP systém pre stredne veľké podniky s rozsiahlou 

funkcionalitou), HELIOS Green (ERP systém pre veľké firmy, ktoré 

vyţadujú špecializované riešenia), HELIOS Fenix (riešenie pre verejnú 

správu).  

 Mobilná aplikácia: Spoločnosť HELIOS ponúka moţnosť prístupu do 

jej informačného systému pomocou mobilnej aplikácie. Podporované 

platformy sú: iOS, Android, Windows Phone a BlackBerry.  

 Moţnosti financovania: leasing, operatívny leasing, splátky, 

outsourcing, prenájom a podpora pri čerpaní dotačných titulov 

 Zákaznícka podpora: Kvalitný pomocník v rámci IS, zákaznícky portál, 

Helpdesk dostupný v pracovných dňoch od 8 do 18h. Moţnosť vyuţitia 

vzdialenej správy, kde nie je nutné, aby vyškolený pracovník dochádzal 

aţ do firmy. Taktieţ je k dispozícii diskusné fórum. 

 Konfigurovateľnosť: Je moţné vykonávať určité programátorské 

úpravy, ktoré sú charakteru doladenia modulov. 
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3.7.2 ABRA Gen 

Jedná sa o komplexný systém, ktorý sa vyuţíva hlavne v stredne veľkých 

podnikoch. Tento systém zahŕňa všetky potrebné oblasti, ako sú finančné účtovníctvo, 

skladová evidencia, predaj, personalistika a mzdy, evidencia majetku, plánovanie a 

riadenie výroby, CRM, Business Intelligence a ďalšie. 

 

 

 

 

Obrázok 18: Logo informačného systému ABRA Gen (21) 

 

 

 Webstránka výrobcu: www.abra.eu 

 Kvalita a mnoţství referencií: Kvalita referencií spoločnosti ABRA je takisto 

na vysokej úrovni. ABRA má skúsenosti s mnohými firmami v rôznych oboroch 

podnikania. Medzi najväčšie referencie spoločnosti patria: PETROF, spol s r.o., 

Profol Czech, s.r.o., ELKO EP LAKTOS, a.s., Yves Rocher spol. s r. o. 

 Portfólio sluţieb: Informačné systémy ABRA sa orientujú na všetky veľkosti 

podnikov. Ponúkajú dve riešenia a to konkrétne systém ABRA Gen, ktorý je 

určený pre stredne veľké aţ veľké spoločnosti a systém ABRA FlexiBee, ktorý 

je určený pre menšie firmy a ţivnostníkov. 

 Mobilná aplikácia: Vďaka mobilnej aplikácii ABRA mGATE je moţné online 

pripojenie na informačný systém. Podporované platformy sú: iOS a Android. 

 Moţnosti financovania: Cloud - prenájom licencie, SaaS (kompletné 

zabezpečenie prevádzky IS ABRA), PaaS (prenájom platformy pre prevádzku 

ABRA), IaaS (prenájom serverového času a dátového priestoru pre vlastné 

aplikácie). 

 Zákaznícka podpora: Konzultácie a servis, Zákaznícky portál (doba vyjadrenia 

k problému od 1 do 48h), Helpdesk dostupný v pracovné dni od 8 do 18 hodín. 

 Konfigurovateľnosť: Je moţné vykonávať určité programátorské úpravy, ktoré 

sú charakteru doladenia modulov. 
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3.7.3 K2 

Informačný systém K2 je takisto jedným z najrozšírenejších ERP systémov na 

trhu. Ponúka riešenia pre výrobné firmy, obchodné firmy či rôzne špecializované 

riešenia. Takisto aj systém K2 spĺňa všetky poţiadavky spoločnosti na nový IS. 

 

 

 

 

Obrázok 19: Logo informačného systému K2 (22) 

 

 Kvalita a mnoţstvo referencií: Aj v prípade informačného systému K2 

je počet inštalácií na veľmi slušnej úrovni. Hlavní referenční zákazníci 

spoločnosti sú: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., REDA a.s., BARVY 

A LAKY HOSTIVAŘ a.s,. Lach-Ner s.r.o., GIENGER spol. s r.o. 

 Portfólio sluţieb: Informačný systém K2 je ERP systém pre celú firmu. 

S informačným systémom K2 získame nástroj pre riadenie celého 

podniku - od výroby cez riadený sklad a ekonomiku aţ po obchod či 

manaţérske vyhodnocovanie. 

 Mobilná aplikácia: Aplikácia slúţi ako klient Informačného systému 

K2. Vďaka nej máme vţdy prehľad o aktuálnom stave firmy. 

Podporované platformy sú: iOS, Android a Windows Phone. 

 Moţnosti financovania: Cloud riešenia - SaaS (softvér ako sluţba), 

PaaS (platforma ako sluţba), IaaS (infraštruktúra ako sluţba) a 

hostingové sluţby. 

 Zákaznícka podpora: kvalitná nápoveda, webový portál, helpdesk 

dostupný nonstop 

 Konfigurovateľnosť: Je moţné vykonávať určité programátorské 

úpravy, ktoré sú charakteru doladenia modulov. 
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3.8 Výber konkrétneho dodávateľa informačného systému 

Po predstavení najvhodnejších dodávateľov pre implementáciu nového IS v 

spoločnosti Decon, s.r.o. som pre komplexný pohľad na získané dáta zlúčil jednotlivé 

výsledky aby bola vybraná tá najlepšia varianta. Najskôr boli stanovené jednotlivé 

kritériá hodnotenia, ktorým sa následne pridelili váhy, ktoré sú vyjaderné percentuálne. 

Tie predstavujú dôleţitosť daného kritéria pre firmu. Kaţdé z kritérií je následne 

bodovo ohodnotené na škále od 0 do 100, podľa toho, ako spĺňa jednotlivé kritérium. 

Jednotlivé systémy boli teda vo výsledku ohodnotené určitým počtom bodov, kde 

systém s najvyšším počtom bodov bude zvolený ako finálny.  

 

Kritérium HELIOS Orange ABRA Gen K2 Váha % 

Pokrytie poţiadavkov na 

funckionalitu 
100 100 100 30 

Sila značky 100 80 80 10 

Splnenie technických 

poţiadavkov 
100 100 100 17 

Uţívateľské prostredie 90 90 90 13 

Referencie 100 80 70 10 

Doba implementácie 90 60 80 20 

Celkom 96,7 86,7 89,7 100 

Tabuľka 11: Výsledné hodnotenie systémov (vlastné spracovanie) 
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Graf 3: Grafické hodnotenie systémov (vlastné spracovanie) 

Ako môţeme vidieť z tabuľky a grafu, tak vybrané systémy sú skutočne kvalitné 

a všetky tri dosiahli úctyhodný počet bodov. Najlepšie zo všetkých však dopadol systém 

HELIOS Orange, ktorý získal najvyšší počet bodov. Je to zo všetkých systémov najviac 

prepracovaný systém so zvučným menom, čo dokazuje aj mnoţstvo jeho inštálacií 

a obrovský počet kvalitných referencií. Na základe vyššie uvedených výsledkov 

odporúčam spoločnosti Decon s.r.o. práve tento informačný systém. 

 

3.9 Ekonomické zhodnotenie 

Prvá časť tejto kapitoly bude venovaná kalkulácii nákladov spojených so 

samotným zavedením nového informačného systému do firmy. V druhej časti kapitoly 

bude vypracovaná kalkulácia nákladov spojená s elimináciou rizík projektu. Riziká a 

ich návrhy na opatrenia boli vypracované v predchádzajúcich kapitolách tejto práce.  

 

3.9.1 Náklady spojené so zavedením nového IS 

Presne vyčísliť kompletné náklady spojené s implementáciou nového 

informačného systému nie je ľahké vzhľadom na skutočnosť, ţe väčšina z dodávateľov 

nezverejňuje informácie o cenách online a treba ich priamo kontaktovať s presnými 
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poţiadavkami. Niţšie uvedená tabuľka zobrazuje ekonomické zhodnotenie nami 

vybraného informačného systému HELIOS Orange. 

 

Poloţka Cena € 

Licencie 22 000  

Implementácia systému (inštalácia, nastavenia, prevod) 16 000  

Školenie zamestnancov 9 000  

Spolu 47 000  

Ročný poplatok z licencií (18%) 3 960  

Tabuľka 12: Náklady spojené so zavedením nového IS 

 

Do nákladov spojených so zavedením nového IS do firmy som začlenil samotné 

licencie systému, jeho implementáciu a v neposlednom rade školenie zamestnancov na 

nový systém. Konečná cena nákladov na zavedenie nového IS do firmy sa tak vyšplhala 

na sumu 47 000 €. Treba ešte počítať s ročným paušálnym poplatkom z licencií, ktorý 

činí 18% a zahŕňa údrţbu a rozvoj systému. 

 

3.9.2 Náklady spojené s elimináciou rizík 

Všetky opatrenia, ktoré sú uvedené niţšie nemusia byť nutne aplikované, a preto 

ani nemusia vzniknúť ich dané náklady. Niektoré z opatrení sú však účinné nielen pri 

vzniku daného rizika, ale mali by byť zauţívané v praxi ako klasické procesy, ktoré by 

mali fungovať permanentne. 

 

Opatrenie Cena € 

Predprojektové analýzy 2 000  

Školenie pracovníkov 1 200 

Kontroly činností 800 

Externí pracovníci 2 000 
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Externé spoločnosti 4 000 

Team building 400 

Právne sluţby 800 

Spolu 11 200 

Tabuľka 13: Náklady spojené s elimináciou rizík 

 

Tabuľka vyššie nám zobrazuje vyčíslenie odhadovaných nákladov na opatrenia 

v prípade, ţe nastane niektorá z identifikovaných hrozieb.   

 

3.10 Prínosy nového IS pre spoločnosť 

Nový informačný systém prinesie spoločnosti mnoţstvo výhod. Ako prvé sú 

vypísané základné charakteristiky, ktoré sa uţ v spoločnosti vyskytovali, avšak je 

vhodné ich spomenúť ako základ, ktorý musí byť samozrejmosťou aj novozvoleného 

riešenia. Konkrétne sa jedná o: 

 Automatizácia kaţdodenných rutinných agend (účtovníctvo, predaj, 

nákup, výroba) 

 Modularita - obstaranie len tých modulov, ktoré budú skutočne vyuţívané 

Medzi špecifické prínosy, ktoré súčasný stav neponúkal potom patrí: 

 Zisk efektívneho nástroja riadenia 

 Zvýšenie konkurencieschopnosti 

 Otvorenosť riešenia - moţnosť budúceho rozvoja a prepojenia s ďalšími 

aplikáciami 

 Uţívateľsky prívetivé prostredie zodpovedajúce súčasným trendom 

 Jednoduchosť a zrozumiteľnosť pre uţívateľov 

 

V neposlednom rade nový systém prinesie aj zefektívnenie práce uţívateľov, 

s čím súvisí aj finančná úspora, ktorú by mal nový systém priniesť. Odhadovaná úspora 

času pri vykonávaní jednotlivých procesov je 30%, pričom priemerný denný čas 



75  

uţívateľa IS strávený jeho uţívaním je 5 hodín.  To znamená, ţe denná časová úspora 

teda činí 1,5 hod., čo je 30 hodín za mesiac. Priemerná mzda zamestnancov je 850 € a 

mesačný fond hodín činí 160 hodín za mesiac. Potom platí, ţe: 

 

Ročná úspora:  

850 / 160 = 5,3125 x 30 = 159,375 € x 12 = 1 912,5 € / zamestnanec 

 

Ročná úspora na jedného zamestnanca, po zavedení nového systému, teda činí     

1 912,5 €. Samozrejme sa jedná len o odhadované údaje, to znamená, ţe výsledná 

hodnota môţe byť v skutočnosti trochu odlišná. 
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ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo posúdenie informačného systému firmy 

Decon s.r.o., ktorá navrhuje, vyrába a dodáva kompaktné predávajúce stanice tepla. Na 

základe posúdenia súčasného stavu informačného systému firmy boli vypracované 

návrhy na zmeny, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej práci, zrýchleniu procesov a 

v neposlednom rade aj k vyššej spokojnosti zamestnancov firmy. 

Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská, kde boli objasnené 

základné pojmy, princípy a metódy, s ktorými sa ďalej pracovalo v práci. 

Ďalšia časť bola venovaná analýze súčasného stavu firmy, kde boli vyuţité 

analýzy ako SLEPT, Porterova analýza 5 konkurenčných síl, McKinsey 7s a SWOT. 

V neposlednom rade bol zanalyzovaný aj samotný informačný systém firmy a to 

pomocou HOS8 analýzy a analýzy SWOT. Po konzultácií výsledkov analýz s vedením 

firmy sme dospeli k záveru, ţe aktuálny systém je ťaţkopádny a zastaralý, čo viedlo 

vedenie k zmene informačného systému, aby sa tak zvýšila jeho celková úroveň. 

Návrhová časť práce bola venovaná uţ konkrétnemu problému, kde sa 

vychádzalo z výsledkov vypracovaných analýz. Bola spracovaná sieťová analýza 

projektu pomocou metódy PERT spolu so sieťovým grafom. Ďalej boli identifikované 

moţné riziká, ktoré by mohli daný projekt ohroziť. V závislosti na tom boli 

vypracované opatrenia na riziká, ktoré by mohli dané riziko zníţiť, prípadne ho úplne 

eliminovať. Následne boli firme predostrené moţné spôsoby zmeny informačného 

systému, kde sa ako nejlepší spôsob ukázala kúpa hotového riešenia. Na záver boli 

podľa určených kritérií firmy vybrané 3 informačné systémy, ktoré pokrývajú oblasť 

podnikania firmy. Z tohto výberu sa ako najlepší ukázal systém HELIOS Orange, ktorý 

bol aj firme odporučený. 

Posledná časť tejto práce bola zameraná na ekonomické zhodnotenie 

navrhnutého riešenia a taktieţ na jeho prínosy. Z ekonomického hľadiska bola 

vypracovná kalkulácia nákladov spojená so zavedením nového informačného systému a 

takisto aj kalkulácia spojená s elimináciou rizík. Ako hlavné prínosy nového riešenia 

boli zhodnotené v zefektívnení práce, s čím úzko súvisí aj samotné zrýchlenie procesov, 

čo by malo v dôsledku viesť aj k zvýšeniu ziskov firmy.  
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Mám za to, ţe svojou prácou som splnil vytýčený cieľ a podarilo sa mi navrhnúť 

riešenie, ktoré by mohlo byť firmou vyuţité aj v praxi. Preto verím, ţe niekedy 

v budúcnosti by mohli kladne vyuţiť moje poznatky, ktoré táto práca priniesla. 
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